
https://t.me/zandganروزنامه فرهنگی، اجتماعی استان زنجان

یکشنبه 5 بهمن مـاه  1399 |  نمـره  700 |  سال سوم  |  8 رویه  |  قیمت 2000 تومان

فرمانده سپاه زنجان خبر داد:
کمک ۹۱میلیارد تومانی خیران و بسیجیان زنجانی 

در رزمایش کمک مومنانه
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فرماندار زنجان:
فرمانداری در مسایل جزیی 
پروژه های شهری دخالت نمی کند
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شیرین کامی 
اروپایی ها 
با کشمش 

زنجان
 تولید سالیانه  20 تا 25 هزار تن 

کشمش در زنجان

4

مدیریت و برنامه ریزی شهری در گفتگو با دکتر بهنام الماسی دانش آموخته دانشگاه تهران

شهروندان؛ سرمایه اصلی شهر
2

بدینوســیله از کلیــه اعضــای محتــرم دارای پروانــه کســب معتبــر اتحادیه صنف کتــاب و لوازم التحریر فروشــان 
دعــوت می گردد با در دســت داشــتن اصل یا تصویر پروانه کســب از ســاعت 9 تا 13 روز دوشــنبه مورخــه 99/11/20 
جهــت شــرکت در انتخابات شــخصا به نشــانی: مجتمــع ادارات پشــت اداره کار ســازمان صنعــت، معدن و تجارت اســتان 
 زنجــان ســاختمان شــهید پیرمحمــدی )بازرگانی ســابق( مراجعه 5 نفــر اعضای اصلــی و 2 نفــر علی البدل هیــات مدیره 

و 1 نفر عضو اصلی و 1 نفر عضو علی البدل بازرس مورد نظر خود را از بین افراد ذیل انتخاب نمایید.

اسامی کاندیداهای هیات مدیره

نام و نام خانوادگیردیف

فرزانه اسکندری1

محمدجواد امیدی2

رضا بازرگان3

ابوالفضل جزء پیری4

فریدون رستمخانی5

محمد صادق عالمی6

هیات اجرایی انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان زنجانرضا مکی7

اطالعیه هیات اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان زنجان
)آگهی نوبت اول(

اسامی کاندیداهای بازرسی

ناهید رحیمی1

مجتبی محمدی2

یوسف وزیری3

سید داود موسوی8

محمود موسوی9

بهمن مهاجری10

بــا توجه به عدم حد نصاب در دوره اول انتخابات به اســتناد ماده 17 آیین نامه اجرایــی نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره 
و بــازرس اتحادیه های صنفی بدینوســیله برای نوبت دوم از کلیه اعضای محترم دارای پروانه کســب معتبر اتحادیه صنف 
آلومینیوم کاران دعوت می گردد با در دســت داشــتن اصل یا تصویر پروانه کسب از ساعت 9 تا 13 روز یکشنبه مورخه 
99/11/19 جهت شــرکت در انتخابات شــخصا به نشــانی: مجتمع ادارات پشت اداره کار ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
 اســتان زنجان ساختمان شــهید پیرمحمدی )بازرگانی ســابق( مراجعه 5 نفر اعضای اصلی و 2 نفر علی البدل هیات مدیره 

و 1 نفر عضو اصلی و 1 نفر عضو علی البدل بازرس مورد نظر خود را از بین افراد ذیل انتخاب نمایید.

اسامی کاندیداهای هیات مدیره

نام و نام خانوادگیردیف

مجید بلوریان1

عبدالمجید دریایی2

مجید رحمتیان3

ناصر سلمانیان4

اصغر شفقتیان5

هیات اجرایی انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان زنجاناکبر قزلباش6

اطالعیه هیات اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان زنجان
)آگهی نوبت دوم(

اسامی کاندیداهای بازرسی

موسی بیات1

بهلول علی محمدی2

علیرضا کرمی3

افضل مسلمی7

سلیمان همایونی حومه8

تهیه ماسک برای نیازمندان

حکم جالب قاضی زنجانی
3
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 فرنشین بیمه سالمت استان زنجان گفت: 
۵۱ درصد جمعیت این استان تحت پوشش بیمه 
ســالمت هســتند و برای ارائه خدمات بهینه با 
تعامالت انجام گرفته با دانشــگاه علوم پزشکی و 
موسســات طرف قرارداد ارائه دهنده خدمات در 
بخشهای خصوصی، سرپایی و بستری تمهیدات 

ویژه ای برای بیمه شدگان پیش بینی شده است.
دکتر یعقوب شیویاری در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: برخی تمهیدات از سوی سازمان بیمه 
سالمت کشور ابالغ شده و برخی خدمات دیگر 
نیز با هماهنگی و تعامالتی که در ســطح اســتان 
با مســووالن ارشد به ویژه دانشگاه علوم پزشکی 

انجام شده است، ارائه می شود.
این مسوول ادامه داد: پس از شیوع ویروس کرونا 
طبق قانون وســع افراد فاقد پوشش بیمه ای برای 
بیمه شدن به دفاتر پیشخوان مراجعه می کردند و 
در این راستا مبلغی را پرداخت می کردند و در این 
میان برخی مواقع افراد با تکفل باال در خانواده به 

دلیل مشکالتی امکان پرداخت هزینه های بیمه ای 
را نداشتند.

وی اظهار داشت: طبق ساز و کارهای انجام گرفته 
قانون وسع در شرایط کرونایی لغو شده و بر این 
پایه درخواست می شود افرادی که تحت پوشش 
هیچ نوع بیمه ای نیستند، قبل از بیمار شدن برای 
دریافت دفترچه به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند و 

تحت پوشش این نوع بیمه قرار بگیرند.
شــیویاری افزود: این در حالی اســت افرادی که 
در بیمارســتان بستری می شوند، بالفاصله تحت 
پوشــش بیمه قرار می گیرند، در این باره مشکلی 
وجود ندارد و در این زمینه ۹۰ درصد هزینه های 
بســتری و ۷۰ درصد هزینه های بخش سرپایی 
پرداخت می شود، هر چند هزینه های زیادی را بر 

سازمان بیمه سالمت تحمیل می کند.
فرنشین بیمه ســالمت اســتان زنجان ادامه داد: 
در زمان حاضر، با توجه به اســتاندارد کشــوری 
چهار میلیون و ۱۰۰ هــزار تومان برای هر بیمار 

کرونایی هزینه می شود که این رقم در این استان 
چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اســت که باالتر 
از میانگین کشوری است که امیدواریم با رعایت 
پروتکل های بهداشتی این مهم نیز روندی کاهشی 

به خود گیرد.

وی خاطرنشــان کرد: طبق برنامه ریزی ها تالش 
می شــود در این استان بهترین خدمات مورد نیاز 
به بیمه شدگان و به ویژه روستاییان ارائه شود که 
با بهبود و یا تامین زیرساخت های الزم این مهم 

سرانجام خوبی خواهد داشت.

فرنشین بیمه سالمت استان زنجان:

۵۱ درصد جمعیت استان زنجان 
تحت پوشش بیمه سالمت هستند

فرماندار زنجان:
فرمانداری در مسایل 

جزیی پروژه های شهری 
دخالت نمی کند

 فرمانــدار شهرســتان زنجان گفت: 
فرمانداری به هیچ وجه در مســائل جزئی 

پروژه های شهری دخالت نمی کند.
رضا عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر، با 
اشــاره به آخرین وضعیت المان میدان ۱۵ 
خرداد زنجان اظهار کرد: در باره پروژه های 
شهرداری تا به امروز مصوبه ای در باره اجرا 
شدن و یا اجرا نشدن به فرمانداری شهرستان 
زنجان ارسال نشده اســت. وی افزود: تنها 
موضوعی که به فرمانداری شهرستان زنجان 
ارســال شــده، مربوط به ترک تشــریفات 
برگزاری مناقصه بوده و این در حالی است 
که در بودجه شــهرداری اجرای این پروژه 
پیش بینی نشــده بود اما تکلیف بودجه الزم 
بــرای پروژه معین نشــده و مطــرح کردن 
موضوع ترک تشــریفات مقدم بر پیش بینی 
بودجه منطقی نبوده و آنچه که مهم اســت، 

بحث تامین اعتبار الزم است.
عسگری با تاکید بر اینکه باید در حوزه های 
عمرانی، فرهنگی و مناسبتی کارهای مناسبی 
در شهر زنجان داشته باشیم، تصریح کرد: به 
ویژه اینکه زنجان جزو شهرهای تاریخی بوده 
و صبغه فرهنگی و تاریخی باالیی را در این 

شهر شاهد هستیم.
فرمانــدار زنجان ادامــه داد: به طور حتم به 
فراخور جایگاه فرهنگی شــهر زنجان باید 
المان های خاص خود را نیز داشته باشیم؛ چرا 
که عالوه بر توسعه شهری می تواند در جذب 
گردشگر و سیما و منظر شهری تاثیرگزار بوده 
و عالوه بر این قادر اســت در انتقال مفاهیم 

فرهنگی شهر موثر باشد.
عسگری با یادآوری اینکه مسلما میدان ۱۵ 
خرداد زنجان باید با مناقصه عمومی به اجرا 
گذاشته شود، اظهار کرد: اگر بخواهیم در باره 
پروژه های عمرانی در مجموعه شــهرداری 
نظر بدهیــم، بی تردید این کارهــا باید در 
چارچوب آیین نامه مالی شهرداری ها به اجرا 

گذاشته شود.

خبـرخبــر

 معاون سیاسی  امنیتی استاندار زنجان:
حضور 2 روز در هفته 

دانش آموزان پایه های اول 
و دوم در مدارس اختیاری است

 معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان 
گفت: بــا توجه به تصمیمات اخذ شــده، 
اجباری برای حضور دانش آموزان پایه های 

اول و دوم در مدارس وجود ندارد.
خدابخــش مــرادی در گفت و گــو بــا 
خبرنگار  موج رســا، اظهار داشت: بر پایه 
دستورالعمل ســتاد کرونا محدودیت های 
شــبانه همچنان ادامه داشته و از ساعت ۹ 
شب تا ۴ صبح این محدودیت ها در استان 

اعمال می شود.
وی با بیان اینکه پلیس به صورت میدانی 
محدودیت های  مطلــوب  اجرای  باره  در 
شــبانه نظارت می کند، افــزود:  از طریق 
دوربین های واقع در ســطح شــهر نیز در 
صورت عدم رعایت این محدودیت ها از 

سوی شهروندان اعمال قانون می شود.
این مســوول در باره بازگشایی مدارس در 
استان زنجان، اظهار داشــت: فرهنگیان و 
مدیران در مدارس حضور دارند اما حضور 

دانش آموزان به شکل اختیاری است.
زنجان  اســتاندار  امنیتی  معاون سیاســی 
یادآور شــد: بر پایه دســتورالعمل ستاد 
کرونای کشــور دانش آموزان پایه های اول 
و دوم به مدت دو روز در هفته به صورت 

اختیاری در مدارس حضور می یابند.
مــرادی با بیان اینکه بــا توجه به برودت 
هوا ضروری است شهروندان پروتکل های 
بهداشــتی را رعایت کنند، افزود: استفاده 
از ماســک و عدم حضــور در تجمعات 
و دورهمی ها در شــرایط امــروز جامعه 

ضروری است.
وی برضــرورت پرهیــز از عادی انگاری 
شــرایط کرونا تاکید کــرد و گفت: عادی 
انگاری موجب ایجاد مشــکالت در زمینه 

همه گیری بیماری کرونا می شود.
ایــن مســوول در باره آخریــن وضعیت 
شهرستان ابهر نیز یادآور شد: هم اکنون این 
از نظر اجرای دستورالعمل های  شهرستان 
ســتاد کرونا و قرارگاه شهید سلیمانی در 

وضعیت مطلوبی قرار دارد.
معاون سیاسی امنیتی اســتاندار زنجان با 
اشاره به اجرای مطلوب طرح شهید قاسم 
ســلیمانی در اســتان زنجان، ادامه داد: در 
اقدامات مداخله ای،  شهرستان ها در زمینه 
برنامه ریزی هــا و انجام تســت ها به نحو 

مطلوبی کار در حال انجام است.

 کشــمش تولیــدی اســتان زنجان به 
کشور های مختلف صادر می شود، که از جمله 
می توان بــه هلند، اتریش، لهســتان، بلژیک، 
مجارســتان، آلمان، ایتالیا و دیگر کشور هایی 
اتحادیه اروپا اشــاره کرد. قنــادان اروپایی 
مشــتریان پر و پا قرص کشــمش با کیفیت 

استان هســتند. به گزارش زنگان امروز به نقل 
از خبرگزاری فارس؛ اســتان زنجان منطقه ای 
انگورخیز و کشمش خیز است و ساالنه حدود 
20 تا 25 هزار تن کشمش در این منطقه تولید 
می شود، پنج شرکت  در استان زنجان در زمینه 

تولید کشمش فعالیت دارند.

کشمش تولیدی اســتان زنجان به کشور های 
مختلف صادر می شــود، که از جمله می توان 
به هلند، اتریش، لهســتان، بلژیک، مجارستان، 
آلمان، ایتالیا و دیگر کشور هایی اتحادیه اروپا 
اشــاره کرد. قنادان اروپایی مشتریان پر و پا 

قرص کشمش با کیفیت استان زنجان هستند.

شیرین کامی اروپایی ها 
با کشمش زنجان
 تولید سالیانه  20 تا 25 هزار تن کشمش در زنجان

 رییس بیمارستان بوعلی سینای خرم دره از 
ابتالی ۶۵ نفر از پرستاران این بیمارستان به کرونا 

خبر داد.
سید فرهادی ظهر دیروز )۴ بهمن ماه( در نشست 
قرارگاه کرونا شهرستان خرم دره، با بیان اینکه در 
دوران کرونا نزدیک به ۲۰۰۰ بیمار در بیمارستان 
بوعلی سینا خرم دره بســتری شده اند، عنوان کرد: 
بدترین ماه کرونایی شهرســتان، آبان ماه با بستری 

۳۸۴ بیمار رقم خورد.
وی با اشاره به اینکه بیشترین فوتی های شهرستان 
با تعداد ۲۳ نفر و بیشــترین موارد بستری نیز در 
آبان ماه در خرم دره ثبت شد، اضافه کرد: هر چند 
هم اکنون ۴ بیمار کرونایی در بیمارستان بوعلی سینا 
بستری هستند، اما این وضعیت به شدت شکننده 
است؛ پس نباید در رعایت پروتکل های بهداشتی 

کوتاهی کرد.
این مسوول با یادآوری این مطلب که هم اکنون ۶ 
تخت آی. سی.یو در بیمارستان فعال است، تصریح 
کرد: برای ارائه خدمــات بهتر به بیماران نیازمند 

آی.سی.یو، ۹ تخت نیز مهیا شده و منتظر تجهیزات 
هستیم که راه اندازی این تخت ها کمک خوبی برای 

درمان  بیماران است.
رییس بیمارستان بوعلی سینای خرم دره، با پرداختن 

به این موضوع که سی. تی. اسکن یکی از راه هایی 
است که در تشخیص بیماری کرونا کمک بسیار 
شــایانی می کند، افزود: خوشبختانه با کمک ۲۵ 
درصدی خیرین و ۷۵ درصدی دولت در سال های 

گذشــته دستگاه سی. تی.اســکن برای شهرستان 
خریداری شد که هم اکنون به کمک مبارزه با کرونا 

در شهرستان آمده است.
وی با اشاره به اینکه کادر بهداشت و درمان در طی 
این مدت زحمات زیادی را برای حفظ ســالمتی 
مردم به جان خریده اســت، افزود: از آغاز شیوع 
کرونا تاکنون ۱۲۲ نفر از پرســنل بیمارستان، ۶۵ 
پرســتار، ۵ پزشــک، ۲۱ نفر از پرسنل اداری، ۱۹ 
نفــر از نیروهای خدماتــی و ۱۰ نفر از نیروهای 

آزمایشگاه درگیر ویروس کرونا شدند.
فرهادی با بیان اینکه در پیک دوم کرونا در تیرماه 
درگیری پرسنل بیشتر شــد، افزود: بیشترین آمار 
فوتی کرونا در خرم دره متعلق به افراد ســن باال و 
افراد دارای بیماری مزمن با میانگین سنی باالی ۶۰ 
سال است. رییس بیمارستان بوعلی سینای خرم دره 
با اشــاره به اینکه هم اکنون ۴ بیمار مبتال به کرونا 
در این بیمارستان بستری هستند، خاطرنشان کرد: 
هر چند آمار بستری ها رو به کاهش است، اما باید 

مراقب باشیم بیماری دوباره پیک نزند.

 چهارمین روز بهمــن ۱۳۹۹ درحالی با 
انتشــار اخبار امیدوارکننــده کرونایی با کاهش 
مناطق پرخطر آغاز شــده اســت که مسووالن 
بهداشــت و درمان بر این باورند افزایش تعداد 
بیمــاران ســرپایی حکایت از کاهــش توجه 
هموطنــان بــه پروتکل هــا و محدودیت های 

کرونایی دارد.
بــه گزارش تســنیم، اخبار منتشرشــده درباره 
وضعیت شیوع کرونا در چهارمین روز از بهمن 
۱۳۹۹ یعنی تقریباً نزدیک بــه یازده ماه بعد از 
انتشــار اولین اخبار مربوط به همه گیری کرونا 
در کشورمان به گونه ای اســت که خوشبختانه 
ســیر نزولی شــیوع کووید۱۹ آغاز شده است 
و شــاهد حذف رنگ قرمز از نقشه همه گیری 

کشور بوده ایم،
این درحالی است که همه مسووالن بهداشت و 

درمان تأکید دارند همکاری و توجه هموطنان به 
پروتکل ها و محدودیت های کرونا در این زمینه 
نقشی تعیین کننده داشته و دارد، اما افزایش تعداد 
بیماران سرپایی در دو روز گذشته نشان می دهد 
هموطنان نســبت به این مهم بی توجه بوده اند و 
احتماالً در برخی نقاط کشــور میزان مشارکت 
مردمی در اجرای پروتکل ها کاهش یافته است.

بنابراین اهمیت توجه به محدودیت های کرونایی 
یا همــان پروتکل های تعیین شــده به خصوص 
در فصل ســرما آن چنان است که نادیده گرفته 
شــدن آنها از ســوی هموطنان می تواند تمام 
برنامه ریزی ها را با چالشی جدی روبه رو کند، به 
همین دلیل  مسووالن بهداشت و درمان در این 
زمینه تأکیدی ویژه نسبت به رعایت پروتکل ها 
و دوری از هرگونه تجمع دارند و اظهار می کنند 
آمد و شــد های غیرضروری بین شــهری یکی 

از مهمترین مواردی اســت کــه می تواند تمام 
دستاوردهای محدودیت های دو هفته پایانی دی 

ماه را تحت تأثیر قرار دهد.
ازاین رو اگرچه امروز  هیچ منطقه ای از کشــور 
قرمز کرونایی نیســت و بیشــتر شهرســتان ها 
در وضعیــت زرد و آبی قــرار دارد؛ اما باز هم 
الزم اســت این مســئله یعنی آمد و شــد های 
غیرضروری بین شــهری را برای شکستن کامل 
چرخه شیوع ویروس نکته ای کلیدی بدانیم و با 

جدیت نسبت به رعایت آن اقدام کنیم.
به هرحال دیروز تنها ۱۸ شهرســتان )بیشتر در 
اســتان های شمالی( از کل شهرستان های کشور  
در محدوده نارنجی قــرار گرفته  بودند که یک 
شهرســتان از این مجموعه در استان گلستان و 
باقی در مازندران اســت و آمد و شد پالک های 
غیربومــی در این مناطق تنها با مجوز رســمی 

امکان پذیــر خواهد بود و درصــورت تخلف 
رانندگان مشــمول جریمه ۵۰۰ هــزار تومانی 

می شوند.
نکته نگران کننده این است که بعد از بهبود شرایط 
از نیمه پایانی دی ماه و تغییر رنگ شهرستان ها 
به ســمت بهبودی شــرایط یکباره بخشــی از 
هموطنان دست از توجه به محدودیت های آمد 
و شد بین شهری کشیده به قول معروف بار سفر 
بســتند، تا جایی که  آمارها نشان می دهد آمد و 
شد جاده ای کشور از ۲۰ دی ماه گذشته تا امروز  

رشد معنادار  ۴۷درصدی را تجربه کرده است.
در نهایت بررســی کلی از شــرایط همه گیری 
کرونا کشورمان نشان می دهد امروز ۴ بهمن ماه 
۱۳۹۹ در مجموع ۱۸ شــهر نارنجی، ۱۵۴ شهر 
زرد و ۲۷۶ شــهر آبی داریم و نکته قابل توجه 
این است که بعد موج سوم همه گیری کرونا در 

ایران این هفته فرصتی قابل توجه برای بازیابی 
توان کادر درمانی کشور مهیا شده است که باید 
همگی با رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی و 
صرف نظر کردن از ســفرهای غیرضروری این 
فرصت  را برای مدافعان سالمت طوالنی تر کنیم.

در همین حال در ۲۴ ســاعت منتهی به ۴ بهمن 
ماه متأســفانه ۶۹ نفر از هموطنان به دلیل ابتالی 
قطعی به بیماری کرونا فوت شده اند و در همین 
دوره ۶۲۰۷ نفر هــم قطعاً به تعداد کل بیماران 

مبتال به ویروس کووید۱۹ افزوده شده اند.

 بهبود وضعیت شهرها به سمت »آبی«

 رشد ۴۷درصدی رفت و آمد بین شهری نگران کننده است

ابتالی ۶۵ پرستار خرم دره ای به کرونا
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 فرنشــین کمیته امــداد اســتان زنجان از 
محکومیت دو متهم به تهیه ماسک برای نیازمندان 
خبــر داد و گفت: صــدور این احــکام موجب 
پیشگیری از وقوع جرم و بروز آسیب های اجتماعی 
ناشی از زندانی شدن سرپرست خانواده و ترویج 

فرهنگ انفاق و احسان می شود.
به گــزارش زنگان امروز، هدایــت صفری اظهار 
کرد: همزمان با شــیوع ویروس کرونا، کمیته امداد 
نیز بــا کمک خیرین کمک های خیرخواهانه را در 

دستگیری از نیازمندان انجام می دهد.
فرنشین کمیته امداد استان زنجان با اشاره به اینکه 
میــزان کمک های خیرین پس از شــیوع ویروس 
کرونا و فقط از طریق مراکز نیکوکاری دو برابر شده 
است، اضافه کرد: امسال بیش از ۳۸ میلیارد تومان 
کمک از طریق مراکز نیکوکاری جمع آوری و بین 

نیازمندان توزیع شده است.
وی تصریح کرد: عالوه بر این با استفاده از ظرفیت 
خیرین نسبت به اشــتغالزایی برای مددجویان از 
طریق صندوق کمیته امداد و همچنین کارفرمایان 
اقدام شده که در نتیجه همین امر، تعداد اشتغالزایی 
مددجویان به بیش از یک هزار و ۵۰۰ نفر رســیده 

است.
صفری همچنین از توزیع بســته های بهداشتی و 
سبدهای معیشتی بین جامعه هدف کمیته امداد خبر 
داد و بیان کرد: این بسته های معیشتی در بازه های 

زمانی مختلف توزیع شده است.
فرنشــین کمیته امداد اســتان زنجــان ادامه داد: 
خوشبختانه در این روزها خیرین از اقشار مختلف 
از جملــه کارمندان، وکال، معلمان و پرســتاران و 
اصناف مشارکت قابل توجهی در کمک به نیازمندان 

داشتند و هر قشر مرتبط با شغل خود به نیازمندان 
کمک کرده است.

وی در ادامــه از اقــدام جالــب یــک قاضی در 
محکومیت دو متهم به تهیه ماسک برای نیازمندان 
خبر داد و گفت: دو متهم زنجانی که دارای پرونده 
در محاکم قضایی شهرستان زنجان بودند، به انجام 
اقدام نیکوکارانه و خیرخواهانه به نفع مددجویان 
مورد حمایت کمیته امداد اســتان زنجان محکوم 

شدند.
صفری افزود: طبق حکم صادره این دو متهم که در 
شعبه ۱۰۹ کیفری ۲ زنجان محکوم شدند به تهیه 
۴ هزار ماسک برای مددجویان کمیته امداد محکوم 

شده اند.
فرنشــین کمیته امداد اســتان زنجان با اشــاره به 
اینکه دو متهم مذکور در قالب اجرای طرح حکم 

جایگزین محکوم شده اند، گفت: صدور این گونه 
احکام در کنار توجه به اصل پیشــگیری از وقوع 

جرم و بروز آسیب های اجتماعی ناشی از زندانی 
شدن سرپرست خانواده، در بخش توسعه فرهنگ 

خیر و احسان در جامعه، رفع مشکالت نیازمندان 
و خدمت رسانی به خانواده های مددجو موثر است.

تهیه ماسک برای نیازمندان

حکم جالب قاضی زنجانی

 اســتاندار زنجان گفت: مراجعه دیرهنگام 
مبتالین به مراکز درمانی از چالش های پیش روی 

مبارزه با کرونا است.
فتح اله حقیقی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه در 
ماه یازدهم مبارزه با کروناویروس قرار داریم، اظهار 
کرد: با توجه به تجربه ماه های گذشــته، همه باید 
رفتار اجتماعی خــود را با موضوع کروناویروس 
تطبیق دهیم؛ به این معنا که هم رعایت پروتکل ها 
و هم دستورالعمل های بهداشتی، سرلوحه کارمان 

قرار گیرد.
وی بــا بیان اینکه باید بدانیم کوچک ترین غفلت 
در رعایت پروتکل های بهداشتی می تواند منجر به 
رقم زدن یک فاجعه شــود، تاکید کرد: با رعایت 
پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی، 
می توانیم از پیک چهارم بیماری جلوگیری کرده 

و به امید خدا آن را به زدن واکسن وصل کنیم.

اســتاندار زنجان با اشاره به اینکه بعد از یازده ماه 
مبــارزه با کرونا هیچ کس نبایــد مدعی برگزاری 
تجمع و دورهمی باشد، تصریح کرد: شوربختانه 
در چند روز گذشته شاهد ازدیاد تست های سرپایی 
در استان هستیم که این موضوع بیان گر آن است که 

رنگ بندی های کرونا ما رو گول زده است.
نماینده عالی دولت در اســتان زنجان با یادآوری 
دوباره ایــن مطلب که وقتی شــرایط و رنگ ها 
تغییر پیدا می کند، برخی فکــر می کنند کرونا به 
پایان خط خود رسیده اســت، ادامه داد: قباًل هم 
هشــدار داده ایم که رنگ بندی هــای کرونا نباید 
گول زننده باشــد و ما بایستی تا زمانی که وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعالم کند که 
واکســن مورد تایید و به اندازه کافی وجود دارد، 
حتماً رعایت پروتکل های بهداشــتی به ویژه زدن 
ماســک و فاصله گذاری اجتماعی را ســرلوحه 

اصلی زندگی مان قرار دهیم. این مســوول با بیان 
این مطلب که در صورت زده شــدن پیک چهارم 
بیماری در استان، شاهد روزهای بدتری خواهیم 
بود، اضافه کرد: کوچک ترین غفلت در این  حوزه 
می تواند یک فاجعه بزرگ را رقم زده و عوارض 

بدی برای زندگی افراد داشته باشد.
حقیقی با بیان این موضوع که زنجان از استان های 
موفق در حوزه مبارزه با کرونا در کشــور است، 
یادآور شد: مسووالن اســتان همه تالش خود را 
بــرای مبارزه با بیماری به کار بســته اند و از همه 
شــهروندان زنجانی نیز درخواســت می شود با 
سهل انگاری، جان خود و خانواده شان را با خطر 

مواجه نکنند.
وی در ادامه، گریزی به اجرای طرح شهید سلیمانی 
در اســتان زد و گفت: اولین گام در اجرای طرح 
شهید ســلیمانی، قطع زنجیره انتقال ویروس به 

وسیله شناسایی افراد آلوده است. یکی از اقداماتی 
که برای قطع زنجیره انتقال باید انجام شــود، این 
اســت که باید به اندازه کافی تست انجام دهیم و 
زیرساخت های این امر در استان فراهم شده است. 
بر پایه آخرین آمارها به ازای هر ۱۰۰۰ نفر، از ۱۲۰ 
نفر تست گرفته شــده است، این تست ها کمک 
شایانی به قطع زنجیره انتقال ویروس خواهد کرد.

نماینده عالــی دولت در اســتان زنجان، مراجعه 
دیرهنگام افراد مبتال به مراکز را یکی از چالش های 
پیش روی مبارزه با کرونا عنوان کرد و متذکر شد: 
این امر در حالی اســت که علم مبــارزه با کرونا 
نســبت به روزهای آغازین شیوع بسیار کامل تر 
شده و اگر افراد در همان روزهای اول برای درمان 
مراجعه کنند، قطعاً روند بهبودی بهتری را سپری 
خواهند کرد. حقیقی، گریزی به موضوع سالمندان 
زد و بیان کرد: ۹۰ درصد سالمندان و افراد دارای 

بیماری مزمن با خانواده زندگی می کنند و قرنطینه 
مبتالیــان در خانه، زندگی آن ها را با خطر مواجه 
می کند. استاندار زنجان با یادآوری این مطلب که 
باالترین آمار مرگ و میر کرونا را افراد مسن دارند 
که میانگین ســنی آن ها نیز ۷۱ سال به باال است، 
تصریــح کرد: شــوربختانه کار ۷۰ درصد از این 

مبتالیان نیز به بستری کشیده می شود.
وی با اشــاره به برنامه ســفر به ابهر و بازدید از 
پروژه های آموزشی و بهداشــتی این شهرستان، 
خاطرنشــان کرد: این پروژه ها از پیشرفت خوبی 
برخوردار اســت که امیدواریم برخی از آن ها تا 

دهه فجر امسال به بهره برداری برسد.

استاندار زنجان عنوان کرد:

مراجعه دیرهنگام از چالش های پیش روی مبارزه با کرونا

 برخی از دانش آموزان زنجانی با گذشــت 
نزدیک به یک ســال از شیوع بیماری کرونا هنوز 
دسترســی به اینترنــت نداشــته و نمی توانند به 

صورت مجازی تحصیل کنند.
به گزارش موج رســا، از اســفند سال گذشته و 
با شــیوع بیماری کرونا تعطیلی مراکز و  مشاغل 
بــه تعطیلی مــدارس نیز برای حفظ ســالمت 
دانش آموزان منجر شد، از اولین روزهای تعطیلی 
مدارس دغدغه های والدین برای آموزش فرزندان 
بیشتر شد و با گذشت حداقل سه ماه این دغدغه ها 
در روســتاهای استان زنجان که دسترسی کمتری 
به اینترنت داشــته و یا فرزندانشان فاقد گوشی و 
تبلت بودند، بیشتر شد، با گذشت فصل تابستان و 
آغاز پاییز و فصل مدارس که انتظار می رفت کرونا 
به پایان برسد، دغدغه ها بازهم سرجای خود باقی 
ماند و نبود اینترنت در روســتاها پای وزیر جوان 
ارتباطات را به زنجان باز کرد و جهرمی در زنجان 
قول داد زیرســاخت های الزم را برای دسترسی 

دانش آموزان به اینترنت فراهم کند.
پوشش ضعیف اینترنت در برخی شهرستان ها و 
روستاهای استان زنجان موجب شد تا در شرایط 
زرد و نارنجی برخی مدارس روستایی استان که 
دارای دانش آموزان کمتری بودند با حضور معلمان 
کالس های درس را حضوری برگزار کنند اگر چه 
این موضوع هیچگاه علنی نشد اما یک منبع آگاه 
در آموزش و پرورش زنجان این موضوع را تایید 
کرد و گفت: مدارس روستایی دارای دانش آموزان 
کمتری هستند و با رعایت پروتکل ها کالس های 

درس را برگزار می کنند.
*توزیع درســنامه در بین دانش آموزان استان 

زنجان 
توزیع درســنامه از دیگر ترفندهــای آموزش و 
پرورش زنجان برای درسخوان کردن دانش آموزان 

زنجانــی بود و هنوز هم فصل به 
فصــل ایــن درســنامه ها توزیع 
تا شــاید خال کالس  می شــود 
بــرای دانش آموزان  را  حضوری 
زنجانی پر کند اما این قصه ســر 
دراز دارد و ر جدیدتریــن آمــار 
ارائه شده از سوی استاندار زنجان 
هنوز هم ۲۹۳ مدرســه اســتان 

زنجان به اینترنت وصل نیستند.
طبق ژفته مســووالن از یک هزار 
و ۶۷۵ مدرسه شهری زنجان تنها 
۵۶۳ مدرسه به اینترنت دسترسی 
دارنــد، از طرفی نبود گوشــی و 
تا درصدی  تبلت موجب شــده 
امکاناتی  زنجانی  دانش آموزان  از 

برای تحصیل نداشته باشند.
اگر چه استاندار زنجان از توزیع 
۲ هزار و ۶۰۰ دســتگاه گوشی و 

تبلت در بین دانش آمــوزان محروم زنجانی خبر 
می دهد اما معتقد اســت این میزان کافی نیست و 
بازهم خیرین باید به داد دانش آموزان برای ادامه 

تحصیل برسند.
از یک هزار و ۱۱۲ مدرسه روستایی استان زنجان 
نیز ۲۹۳ مدرســه به اینترنت وصل نیســتند که 

واقعیت ماجرا این را هم نشــان نمی دهد و قرار 
است دهه فجر انقالب اســالمی با حضور وزیر 
جوان دولت ۲۵۰ مدرســه به اینترنت پرسرعت 
مجهز شــده و  ۱۵ هزار خانواده در روســتاهای 
مختلف استان زنجان صاحب اینترنت پرسرعت 

شوند.

مشــکل عدم دسترســی دانش آموزان زنجانی به 
اینترنت با تعطیلی مدارس اوج گرفت و هنوز هم 
دانش آموزان روستایی را با چالش جدی به ویژه 

در هنگام امتحانات مواجه کرده است.
*قول های آذری جهرمی در زنجان 

بایــد دیــد دکل های قول داده شــده از ســوی 

آذری جهرمــی می تواند این چالش 
دانش آمــوزان را گاهــی تــا باالی 
کــوه برای آنتن دهــی رفته و نتیجه 
نگرفته اند را حل می کند یا بازهم این 
مشکل بر سرجای خود باقی خواهد 

ماند.
اگر چه آموزش و پرورش اســتان 
زنجــان مدعــی اســت کــه هیچ 
دانش آموزی در استان از تحصیل باز 
نمانده است اما ادامه چنین شرایطی 
ممکن است آثار سوئی در استان را 
ایجاد کرده و تحصیل دانش آموزان را 

با مشکل جدی مواجه کند.
جدای از دانش آموزان، دانشــجویان 
بســیاری نیز از روســتاهای استان 
زنجان در دانشــگاه های این استان 
تحصیل می کنند که عدم دسترسی به 
اینترنت مشکالت آنها را نیز چندین 

برابر کرده است.
عدم دسترســی به تلفن ثابت نیز موجب شــد تا 
مردم زنجان دغدغه های خود را در زمان حضور 
آذری جهرمی اعالم کنند اما هنوز این مشکل نیز 
به قوت خود باقی مانده و مشــکل شــهرک های 

اقماری زنجان حل نشده است.

نبود اینترنت در در شهرستان ایجرود نیز مشکالتی 
را برای اهالی به وجود آورده اســت و هنوز ۱۱ 
روستای این شهرستان به اینترنت دسترسی ندارند.  
۵۰ درصد روستاهای زنجانرود نیز فاقد اینترنت 
بوده و از شــهریور امســال تا کنون ۱۰۲ روستا 
در اســتان زنجان از اینترنت پر سرعت بهره مند 

شده اند.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شــورای 
اسالمی نیز در گفت و گو با خبرنگار موج رساف 
اظهار داشــت: ضریب نفوذ فیبر نوری در کشور 
پایین بوده و عدم توجه به راه اندازی شــبکه ملی 

اطالعات مشکالت را چندین برابر کرده است.
*عدم پوشــش اینترنت جدی ترین مشــکل 

دانش آموزان زنجانی
مصطفی طاهری با بیــان اینکه پایین بودن پهنای 
باند دسترســی به اینترنت ثابت ایران را در رتبه 
۱۲۹ دنیــا قرار داده اســت، ادامه داد: در اســتان 
زنجان نیز عدم پوشــش اینترنت از شاخص ترین 

و جدی ترین مشکالت استان محسوب می شود.
وی ادامه داد: در دوران کرونا آموزش های مجازی 
از اهمیت بســیاری برخوردار است که نیاز است 
ســرعت و پوشش اینترنت در شــهرهای استان 

افزایش و در روستاها راه اندازی شود.
عضو کمیســیون صنایع مجلس شورای اسالمی 
یادآور شد: هم اکنون دانش آموزان برای دسترسی 
به اینترنت یا در مضیقه بود و یا اصال از اینترنت 
پرسرعت برخوردار نیستند که ضروری است این 

مشکل حل شود.
با وجود اینکه تنها چند ماهی به تعطیلی مدارس 
مانده اســت امــا هنوز مشــکالت دانش آموزان 
زنجانی به ویژه در مناطق روستایی برای دسترسی 
به اینترنت حل نشــده و به نظر می رسد حل این 

مشکل به عمر دولت قد ندهد.

 با وجود تاکیدات مسووالن دولتی؛

مشکل اینترنت روستاها حل نشد
 قول های بر زمین مانده آذری جهرمی دانش آموزان زنجانی را باالی کوه برد

 فرنشین اســتاندارد استان زنجان با بیان 
اینکه طبق بررســی انجام شده در سال کنونی 
آزمون بیش از ۹۹ درصــد نازل ها مورد قبول 
واقع شده اســت، گفت: با این حال بازرسی ها 

به صورت مستمر ادامه پیدا می کند.
داود کارگــرزاده در گفت وگــو بــا خبرنگار 
فــارس اظهار کرد: شــرکت های دارای مجوز 
کالیبراســیون از اداره کل استاندارد به صورت 
اتفاقی از وضعیت نازل های سوخت بازرسی و 

آنها را مورد آزمون قرار می دهند.

فرنشین استاندارد استان زنجان با اشاره به اینکه 
بازرســی از صحت عملکرد نازل های سوخت 
به صورت دوره ای انجام می شــود، گفت: این 
کار به منظور بررســی صحت عملکرد نازل و 
جلوگیری از کم فروشــی و ضرر و زیان برای 

مصرف کنندگان انجام می شود.
وی با اشــاره به اینکه امسال یک هزار و ۸۹۵ 
مورد بازرســی از نازل های سوخت در استان 
انجام شده اســت، افزود: نازل های مردود شده 
پس از تنظیم، دوباره مورد آزمون قرار گرفته و  

پس از کسب اطمینان از صحت عملکرد، امکان 
استفاده دوباره از آنها فراهم می شود.

کارگرزاده با بیان اینکه طبق بررسی انجام شده 
در سال کنونی آزمون بیش از ۹۹ درصد نازل ها 
مورد قبول واقع شــده است، اضافه کرد: با این 
حال بازرســی ها به صورت مســتمر ادامه پیدا 
می کند که میانگین زمانی بازدید حدودا هر سه 

ماه یکبار است.
وی با درخواست از مردم برای گزارش تخلفات 
جایگاه های ســوخت در این بخش به مصرف 

کنندگان اطمینان داد که این نظارت ها با شدت 
بیشتر ادامه خواهد داشت و در صورت هرگونه 

تخلف برخورد مناسب انجام خواهد شد.
فرنشین اســتاندارد اســتان زنجان همچنین از 
بازدیدهای دوره ای از آزمایشــگاه های همکار 
خبر داد و افزود: امســال تعداد ۴۵ آزمایشگاه 
همــکار در زمینه های مختلــف صنعتی مورد 
ارزیابی ســرزده قرار گرفتند کــه پروانه تایید 
صالحیت یک آزمایشگاه به دلیل عدم رعایت 

الزامات قانونی، تعلیق شد.
وی تصریح کرد: همچنین با پیگیری های انجام 
شده، ۶ آزمایشــگاه همکار دیگر نیز نسبت به 

رفع عدم انطباق و بهبود خدمات ارائه شــده، 
اقدام کردند.

فرنشین استاندارد استان زنجان :

99 درصد نازل های سوخت زنجان استاندارد است
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مدیریت و برنامه ریزی شهری در گفتگو با دکتر بهنام الماسی دانش آموخته دانشگاه تهران

شهروندان
سرمایه اصلی شهر

* اساســا تعریف مدیریت شهری چیست و 
تاریخ آن به کجا و کی برمیگردد؟

مفهوم مدیریت و مدیریت شهری و اساسا شهر، 
مفهومی بســیار چندبعدی و بســیط است و در 
ارتباط با مدیریت شهری نیز دیدگاه های مختلفی 

وجود دارد.
مدیریت بصورت عام، روش دستیابی به اهدافی 
اســت که برای سازمان در نظر گرفته شده است.
به عبــارت دیگر مدیریت به کار کــردن با افراد 
و گروهها برای رســیدن به مقاصد سازمان گفته 
می شود که وظایف متعددی چون برنامه ریزی، 
ســازماندهی، نظارت و انگیزش بر عهده آن می 

باشد.
حال اگر ما شــهر را همچون ســازمانی در نظر 
بگیریم، الزم است که در راس آن عنصری برای 
برنامه ریزی آینده و اداره کنونی قرار گیرد، که این 
عنصر را می توان مدیریت شــهری نامید به گونه 
ای که این مدیریت شــهری باید تمام کارهایی را 
که مدیر در یک ســازمان انجام می دهد در یک 

شهر انجام دهد.
برای درک مدیریت شــهری می تــوان آن را به 
یک نظام تشــبیه کرد. زیرا مدیریت شــهری از 
قســمت هایی چون معاونت ها و سازمان ها یا 
اداره های وابســته تشکیل شده که با یکدیگر در 
قالب ساختاری واحد )همانند یک سیستم( روابط 
متقابل دارند تا به هدفی خاص برســند. در واقع 
نظام مدیریت شــهری دارای خصوصیاتی چون 
ساخت سلســله مراتبی، وجود تقسیم کار، مهم 
بودن امور مالی، وابســتگی درجه استقالل آن به 
وضع مالی می باشد. بنابراین این نظام دارای یک 

سری ورودی و خروجی ها می باشد.
بصورت کلی، مدیریت شــهری به سیاست ها، 
برنامه ها و روشهایی اشاره دارد که سعی می کند 
اطمینان حاصل کند که رشد جمعیت با دسترسی 

به زیرساخت ها،مسکن و اشتغال مطابقت دارد.
مدیریت در ســاده ترین مفهوم آن یعنی تصمیم 

گیری.
در بحث مدیریت شهری، هدف، شهر است. یعنی 
مدیریت مربوط به مجموعه نهادهای تصمیم ساز 
و تصمیم گیر در بهبود کیفیت و رفاه شهر نشینان 

در تمام ابعاد انسانی و محیطی.
در واقع مدیریت شــهری مدیریت دولت محلی 
نیســت. همچنین مدیریت تنهــا منابع موجود، 
توســعه، خدمات عمومی و رفاهی، رشد شهری 
و دیگر نگرانی های جزئی شهری مانند تعمیر و 

تعریز خیابان ها و ... هم نیست. 
برخــالف آنچه گاهی گفته می شــود، مدیریت 
شــهری جدا از برنامه ریزی یا توســعه شهری 
نیست، بلکه هر دو مورد را یکجا و پیوسته باهم و 

به صورت یک سیستم در بر می گیرد.
مدیریت و بطور کلی برنامه ریزی برای جوامع، از 
دهه ۱۹۶۰ میالدی در دنیا شکل گرفت و مدیران 
شهرهای بزرگ به این نتیجه رسیدند که ناآرامی و 
ناراضایتی های اجتماعی و مدنی تهدیدی در بقای 
پایداری اقتصادی و سیاسی شهرها است. از این 
رو بحث مدیریت جوامع شهری رونق گرفت و 
برنامه ریزی مترادف با نشانه ای از برابری طلبی 
و مشارکت دولت و مدیران محلی در نظر گرفته 

شد.
با این حال نقطه عطف و آغاز مدیریت شــهری 
نوین در شهرها به تحوالت اجتماعی و اقتصادی 
دهــه ۸۰ و ۹۰ میالدی بازمی گــردد. دورانی که 
پس از رکود اقتصادی دهه ۸۰ در شهرها، مفاهیم 
جدیدی در خــوزه مدیریت و برنامه ریزی برای 
جوامع شکل گرفت. جایی که دولت های مرکزی 
با مدیریت خود در دهه ۷۰ میالدی منجر به سقوط 
اقتصادی و اجتماعی شــهرها شدند و درست در 
این زمان دیدگاه های نوین مدیریتی مثل مدیریت 
دولت های محلی شــکل گرفت و فرآیند تمرکز 
زدایی قدرت سیاسی و مدیریتی از دولت مرکزی 

به سمت دولت های محلی آغاز شد.
در نهایت نیز تحلیل ایدئولوژی اثبات گرایی در 
برابر تفکرات انتقادی و ساختارگرایانه، در حوزه 
های اجتماعی و اقتصادی، و شکســت راه حلها 
و استراتژی های مدیریتی همسان و الگوبرداری 
شــده از غرب و تجویز همان نســخه ها برای 
کشورهای در حال توسعه منجر به تقویت بیش 
از پیش مدیریت شهری بخصوص در کشورهای 

در حال توسعه شد.
* مدیریت یکپارچه شــهری درجهان چگونه 
است و نقش و اختیارات شهرداری ها در این 

حوزه چگونه است؟لطفا تشریح کنید
شــهر به عنوان یک منبع توســعه مطرح است و 
جایگاه مدیریت یکپارچه شهری در روند توسعه 
شــهر و بهبود سکونتگاه های شهری نقش بسیار 
مهم و تعیین کننده ای اســت که شــیوه مدیریت 
شــهری و دیدگاه حاکم بر آن،  از ابعاد گوناگونی 

حائز اهمیت می باشد.

از دیدگاه نگرش یکپارچگی و مدیریت سیستمی، 
برنامه ریزی شهری مستلزم ایجاد یک نظام یکپارچه 
از ســطوح مختلف برنامه ریزی اســت که نحوه 
پیوســتگی و هماهنگی متقابل میان سیستم های 
فرادســت و فرودست را نشان می دهد و راههای 

ایجاد تعادل و توازن میان آنها را معلوم می کند. 
مدیریت یکپارچه، در واقع، وحدت بخشــی به 
مدیریت شهری اســت نه واگذاری وظایف. به 
عبارتی، منظور ایجــاد وحدت رویه در مدیریت 
شــهری از طریق ایجاد مجموعه هایی از اهداف 
و چارچوب معین و مشترک و تدوین برنامه های 
الزم بــرای تحقق هماهنگی در مکان ها و برنامه 
های مدیریت شــهری است. در متون تخصصی، 
منظــور از اصطالح مدیریت یکپارچه شــهری 
یا Integrated    Management( ( اســت و بیشــتر 
هماهنگی و یکپارچگی مد نظر است. یکپارچگی 

و هماهنگی در عملکردها و وظایف مدیریتی.
- آنچــه که قبل از هر چیز مدیریت شــهري به 
خصوص مدیریت کالن شهري تهران بایستي به 
آن توجه کند، پایبندي به سیاست هاي حکمروایي 
خوب شهري Good Urban Governance و اصول آن 
 ،Subsidiary مساعدت ،Sustainability چون پایداري
انصاف Equity، شــفافیت   ،Efficiency کارآمــدي
Clearness، پاک حسابي Accountability، تعهد مدني 
Engagement Civil، شــهروندي Citizenship، امنیــت 
Security و... اســت. بــه عبارتي هــر اقدامي در 
مدیریت شهرداري کالنشهرها بایستي در جهت 

و راستاي اهداف فوق باشد.
* تفاوت مدیریت شــهری درایــران با دیگر 
کشورها مثال ترکیه و یا برخی کشورهای کامال 

توسعه یافته اروپایی در چیست؟
اصطالح برنامه ریزي بصورت عام و برنامه ریزي 
شهری بطور خاص، در طرق بسیار مختلف در آثار 
متنوع مورد استفاده واقع شده که بیشتر شناسایی 

تعریف منطقی و کامل از آن مشکل است. 
]جان فریدمــن )Friedman( برنامه ریزی را نوعي 
تفکر درباره مســائل اجتماعی، اقتصادی تعریف 
نموده که جهت گیری و آینده نگری به صورت 
عملی، در روابط، اهداف و تصمیمات همه جانبه 
دارا بوده و به شدت در زمینه خط مشی و برنامه 
از جامعیت برخوردار باشد. (. در مجموع برنامه 

ریزی فرایند نیل به اهداف اطالق می گردد.
برنامه ریزی شــهری هم در تعریف ساده از زبان 
اســتاد اسماعیل شیعه عبارت است از تأمین رفاه 
شهرنشینان، از طریق ایجاد محیطی بهتر، سالم تر 

و مساعدتر.
برنامــه ریزي شــهری یعنی  تالش مســتمر و 
اندیشمندانه و سیستماتیک برای به کارگیری منابع 
و امکانات یک شــهر به بهترین و با صرفه ترین 
شــکل ممکن جهت ایجاد و حفظ و نگهداری 

محیط سالم و دلپذیر براي زندگی شهروندان.
دربرنامــه ریزی شــهری باتوجه بــه اقتصاد و 
عملکردشهر، نحوه استفاده از اراضی شهر، محله 
بندی، مسکن، ترافیک، فضای سبز و... در رابطه 
با جمعیت و عملکرد شهرموردبررســی قرارمی 

گیرند.
اساس و هدف کلی برنامه ریزی شهری هم تامین 
رفاه مردم است که از از طریق ایجاد محیطی بهتر، 
سالمتر، آســانتر، مؤثرتر و دلپذیرتر برای ساکنان 

شهری می توان به این مهم دست یافت.
* در بحث برنامه ریزی و مدیریت شهری نقش 
شهروندان چگونه ترســیم شده است؟ اساسا 
شهروندان یک شهر چگونه میتوانند به مدیریت 

بهینه شهری کمک کنند؟
در بحث برنامــه ریزی برای جوامع انســانی و 
شــهری، روابط اجتماعی و مشارکت شهروندان 
یکی از اجزای جدایی ناپذیر سرمایه اجتماعی تلقی  
می شوند. هرچه این شبکه ها در جامعه ای متراکم تر 
باشند، احتمال همکاری شــهروندان در راستای 
تأمین منافع گروهی بیش تر اســت. مشارکت ها 
عموما به دو دســته رســمی و غیررسمی تقسیم  
می شوند. همکاری های رسمی مثل همکاری در 
انجمن ها، اصناف، گروه های رســمی  اجتماعی، 
فرهنگی و سیاســی. و همکاری های غیررسمی 
مانند همکاری های غیررسمی  مذهبی، محله ای، 
فعالیت های نیکوکارانه، فعالیت های همیارانه در 
اندازه های همسایگی و شهروندی در همه جوامع  

مشاهده  پذیراند.
قوانین و مقررات شهری را می توان به عنوان  یکی 
از مهم ترین نقاط پیوند بین مدیریت شــهری و 
شهروندان قلمداد نمود. به تعبیر بهتر بازیگران و 
عناصر اصلی  مدیریت شــهری در پرتو قوانین و 
مقررات شهری ضمن تعریف نقش برای خود و 
دیگر اعضا می توانند شــهروندان را در اداره امور 
مشارکت دهند و مفهوم شهروندی به معنای آنچه 

در مبانی این نوشتار می آید را محقق سازند.
ســرمایه اجتماعی گزینه ای اســت کــه توانایی  
سازمان دهی همیاری های گروهی و خودجوش  

را در برطرف کردن مشــکالتی که جنبه عمومی 
دارند را آســان تر می ســازد. تا زمانی که سرمایه 
اجتماعی، یعنی توانایی اســتفاده جمعی همراه با 
همکاری در استفاده پتانسیل برای رسیدن اهداف 
عمومی وجود نداشــته باشد، بعید است که فقط 
سرمایه مالی  و افزایش سرمایه انسانی بتواند نتایج 
مثبتی هم چون رشــد اقتصادی، کاهش فقر و... 
را به  دنبال داشته باشــد. در سطح میانی در نظام 
مدیریت شــهری و نظام حقوق  شهری ایران نیز 
پس از شکل  گیری نهادهای مدنی مانند تشکیل 
شــوراهای اسالمی، ســازوکارها و رویه  ها الزم 
متناسب با پروژه جامعه مدنی پیش بینی و تعریف 

شده است.
* اصلی ترین هدف برنامه ریزی شهری رفاه 
عمومی است.چگونه میتوان در شهرها به رفاه 

عمومی رسید؟
انسان به عنوان موجودي که ذاتاً تمایل به بهبود رفاه 
و آسایش زندگي دارد، در برنامه ریزی های خود 
همیشه به دنبال رسیدن به این هدف است. رسیدن 
به این امر به عنوان هدف اصلی توســعه، وابسته 
به شــناخت هر چه بیشتر عوامل مؤثر بر کیفیت 
زندگي انسان است. از همین رو، بررسي کیفیت 
زندگي از اهداف مهم برنامه ریزی های اجتماعی 

و شهری در نظر گرفته می شود.
بطورکلی در همه ی  برنامه ریزی هایی اجتماعی، 
بر پیشــرفت منابع انســانی به منظور تأمین رفاه 
اجتماعی و حمایت از تمامی خانواده ها، ســالم 
سازی محیط زیست شــهری، زمینه سازی برای 
مشارکت شهروندان و توسعه سیاسی، حمایت از 
فقیران و طبقات کم درآمد شهری و ارتقاء سطح 

زندگی آنها تأکید دارد. 
از شاخص های اقتصادی سنجش رفاه در جامعه، 
شاخص سرانه تولید ناخالصی ملی )CNP( و محلی 
)GDP( اســت که به عنوان یکی از اجزاء محاسبه 
شاخص توسعه انسانی سازمان ملل هم بکار مي 

رود.
با نگرش اجتماعی و جمعیتی به بعد اقتصادی و تا 
سطح مناطق و نواحی و حتی محالت یک شهر، 
و با استفاده از داده هاي سرشماری، شاخص های 
درصد جمعیت فعال در بخش اقتصادی، درصد 
جمعیت شاغل، بیکار به تفکیک زن ومرد، اشتغال 
کودکان و وضعیت مالکیت محل سکونت، قابل 

تهیه هستند.
از جمله قســمت هایی که برنامه ریزي شــهري 
مــي تواند به رفاه عمومی کمک کند، سیاســت 
های مسکن و نوسازی، توسعه فضاهای عمومی، 
توسعه خدمات بهداشــتی و آموزشی و ضوابط 
کاربری زمین و منطقه بندی است.  در سال ۱۹۷۵ 
در کنفرانس سازمان ملل متحد براي ابعاد اجتماعی 
مســکن، مفهوم کیفیــت زندگی و  بهزیســتی 
اجتماعی به عنوان هدف های توســعه ملی مورد 

تاکید قرار گرفت.
* برنامه ریزی شهری چگونه شهر را به سمت 

یک وضعیت مطلوب و شهر خوب می برد؟
اساســا برنامه ریزی را بایستی با رویکرد نگرش 
آن به آینده تعریف کرد. با این تعریف ما با چهار 
نوع برنامه ریزی روبرو می شــویم: برنامه ریزی 
برای حال از طریق واکنش نسبت به گذشته، برنامه 
ریزی به سمت یک آینده پیش بینی شده، برنامه 
ریزی با آینده پیش بینی شده و برنامه ریزی برای 

ایجاد آینده مطلوب.
برنامــه ریزی برای زمان حــال از طریق واکنش 
نسبت به گذشته شامل تحلیل مشکالت، طراحی 
اصالحات و تخصیص شایســته منابع و در اصل 
عدالت فضایی و اجتماعی اســت. برنامه ریزی 
به ســمت یک آینده پیش بینی شده بر روندهای 
اجباری و تصمیم گیری در مــورد اینکه آیا این 
روندها مثبــت خواهند بود یا منفی، تمرکز دارد، 
منابــع  در جهت اصالح و بهبود با تغییر روندها 
اختصاص داده می شــوند. برنامــه ریزی با یک 
آینده مطلوب نیز سعی در شناسایی روندها دارد، 
اما منابع به گونه ای توزیع می شــوند که فرصت 
ســود بردن از این روندها را فراهم کند. سرانجام 
برنامه ریزی برای ایجاد  آینده ی مطلوب نیاز به 
تصمیم گیری در مورد اینکه کدام آینده مطلوب 
است، دارد. منابع به منظور تغییر روندهای فعلی 
و یا شکل گیری یک روند جدید اختصاص داده 
می شوند. آینده مطلوب می تواند بر پایه روندهای 
موجود یا روندهای جدید و یا ارزشهای جدیدی 

باشد.
برنامه ریزی و داشتن برنامه یکی از اساسی ترین 
تفاوت های بین انســان ودیگر موجودات است 
و مفاهیم برنامه و برنامه ریزی اساســا با منطق و 
آگاهی و قدرت کنترل انسان بر اعمال و زندگی 
روزانه و تنظیم اقدامات برای دسترسی به اهدافش 

است. 
بطور کلی، سودمندی برنامه ریزی ناشی از توانایی 
آن در افزایش رفاه همگانی و ترسیم یک وضعیت 

مطلوب و شهر سالم است.
* شهر خوب از نظر شما چه تعریفی دارد؟

شهر خوب در ذهن من در واقع همان مفهوم شهر 
سالم اســت که به طور مداوم و مستمر در حال 
آفرینش و بهبود بخشي به محیط هاي کالبدي و 
اجتماعي و گسترش منابع مختلف جامعه است، 
که مردم را قادر مي ســازد که یکدیگر را در راه 
اجراي تمامي عملکردهاي زندگي و دستیابي به 

حداکثر توان هاي خودشان پشتیباني نماید.
در واقع شهر سالم شهري است که تمامي متغیرها 
و شــاخص هاي مناســب اجتماعي ،اقتصادي، 
کالبدي، فرهنگي، زیست محیطي و غیره در شهر 

وجود داشته باشد.
تاکنون تعاریف مختلفی از شــهر 
ارائه گردیده و هر یک از صاحب 
نظران از دیدگاه خــود در زمینه 
های گوناگــون تعاریف مختلفی 
را ارائه کرده اند. از نظر شخصی، 
شهر خوب همان مفهوم شهر سالم 
اســت که به طور مداوم و مستمر 
در حال آفرینش و بهبود بخشــي 
به محیط هاي کالبدي و اجتماعي 
منابع مختلف جامعه  و گسترش 
اســت، که مردم را قادر مي سازد 
که یکدیگر را در راه اجراي تمامي 
عملکردهاي زندگي و دســتیابي 
توان هاي خودشــان  به حداکثر 
پشتیباني نماید. در واقع شهر سالم 
شهري است که تمامي متغیرها و 
شــاخص هاي مناسب اجتماعي 
،اقتصــادي، کالبــدي، فرهنگي، 
زیســت محیطي و غیره در شهر 

وجود داشته باشد.
و بصورت کلی شهر خوب یعنی 
شهر ســالم، شــهر پایدار، شهر 
اکولوژیک یا بوم شهر، شهر سبز 
که هر کدام یک از این مفاهیم، در 
برگیرنده دیدگاه های خاصی در 
ارتباط با شهر سالم و قابل زیست 
متناســب با شــان و مقام انسانی 

است.
ممکن است برای شما این پرسش 
پیش آید که ویژگی شــهر سالم 

چیست؟
شهر خوب و شــهر سالم و قابل 
زیســت طبق تعاریف، شــهری 
اســت داراي توسعه پایدار باشد،  
ازنظر طبیعی پتانســیل هاي الزم 
را از قبیــل )آب کافي، هوای پاک 
، پســکرانه زراعی( داشته باشد. 
داراي رابطه معقول و منطقی میان 
تعداد جمعیت و توانهای محیطی 
باشد.در طراحی و برنامه ریزی آن 
نکات ایمنی رعایت شــده باشد. 
داراي اقتصاد مولد باشــد، ازنظر 

زیست محیطی استاندارد هاي الزم در آن رعایت 
شده باشــد، در توزیع مکانی و فضایی خدمات 
شــهری از الگوی صحیح پیروي کند، ساماندهی 
فضایی و جغرافیایی در شهر صورت گرفته باشد، 
دموکراسي گفتمانی حاکم باشد، تعهد و تخصص 

و شایسته ساالری معنا داشته باشد و ...
* آمایش سرزمین و برنامه ریزی کاربری زمین 
در مدیریت شهری چگونه انجام میشود و چه 

اهمیتی دارد؟
نخستین عاملی که در روند برنامه ریزی به ویژه 
در ســطح منطقه و شهر جلب نظر می کند زمین 
اســت. چون به طور کلی زمین یا سرزمین خود 
بخود حامل معنای منطقه است و اصلی ترین جزء 
ساختمان منطقه شهری به شمار می آید. سرزمین 
محل استقرار فعالیت های بشری است. این زمین 
است که بر آن کشــاورزی جان می گیرد. بر آن 
صنعت بر پا می شــود و اهم کنش ها و واکنش 
های زیستی واجتماعی بشری بر روی آن صورت 
می پذیرد. بنابراین ایجاد تعادل منطقی، بین زمین 
ونحوه اســتفاده از آن در ارتبــاط با فعالیت ها و 
عملکرد انســان ها به امری الزم وضروری بدل 
می شــود. بدنبال این طرز تفکر سیستمی آمایش 
ســرزمین مطرح می شــود ولزوم برنامه ریزی 
فضایی ومکان یابی مناسب و برنامه ریزی کاربری 
اراضــی برای فعالیت ها و عملکردهای بشــری 

شکل ضرورتی حتمی بخود می گیرد.
بارزتریــن ویژگیهای شهرنشــینی  از  امــروزه 
درکشورهای درحال توسعه باید به توزیع نامتعادل 
و نامتناسب نظام ســکونتگاههای شهری اشاره 
نمــود. که در اکثر مناطق منجر به شــکل گیری 
مجموعه هاي نامتعادلــی درفضاهای جغرافیایی 
شده است. عدم تعادلی که به عنوان عامل بازدارنده 

ای بر سرراه توسعه مناطق عمل می کند. 
اگر آمایش ســرزمین را معادل سازماندهی فضا 
و تنظیم رابطه جمعیــت،  فضا و فعالیت در نظر 
بگیریم، بدون شــک یکی از اهداف اصلی طرح 
آمایش سرزمین توزیع مناسب جمعیت و فعالیت 
در پهنه ی سرزمین در وهله اول و در گستره مناطق 
و نواحی مختلف در وهله دوم مي باشد که در این 
میان توزیع بهینه و استقرار مناسب سکونتگاهها 
اعم از شهری یا روســتایی از مهمترین اصول و 
راه های دستیابی به توسعه پایدار خواهد بود و در 
حقیقت طرح آمایش سرزمین نیز طرحی است که 
به دنبال عملیاتی کردن توزیع مناسب جمعیت و 
فعالیت ها در هر محیط جغرافیایی است تا بواسطه 
مدیریت خردمندانه خود بتواند با کاهش نابرابري 
های بین منطقه ای و درون منطقه ای به ســمت 
تعادل انســان، فعالیت و فضا حرکت کند و اگر 
قرار است که طرح آمایش سرزمین با پدیده عدم 
تعادل های منطقه ای برخورد کند یکي از مهمترین 
اصول آن توجه به نظام پراکنش سکونتگاهها اعم 

از شهری و روستایی مي باشد.
* بحث توسعه اقتصادی در برنامه ریزی شهری 

چه اهمیتی دارد؟
توســعه اقتصادی، فرایندی است که در آن مبانی 
علمی و فنی تولید از وضعیت سنتی به وضعیت 

مدرن متحول می شوند.

اگر 

دکتــر بهنام الماســی ۲۹ ســاله اســت و متولد شــهر 
زنجــان و محله فردوســی و حســینیه زنجان.در ســال 
۹۳ در رشــته جفرافیــا گرایش برنامه ریزی روســتایی 
از دانشگاه تهران در مقطع لیسانس فارغ التحصیل 
می شود و در سال ۹۵ با گرایش برنامه ریزی آمایش 
ســرزمین موفــق بــه اخــذ مدرک کارشناســی ارشــد از 
همان دانشــگاه میگردد.۴ ســال بعد دکترایش را در 
رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری از دانشگاه تهران 

اخذ می کند.
از وی مقــاالت و پژوهــش هــای بســیاری در همایــش 
هــا و کنفرانســهای مربــوط بــه بحــث برنامــه ریــزی و 

مدیریت شهری مطرح و منتشر گردیده است.

»شهرســازی تاکتیکی؛اقــدام کوتاه مــدت برای تغییر 
بلند مدت«عنوان کتابی است که از وی در سال ۹۸ 

منتشر گردیده است.
وی رتبه برتر آزمون کارشناسی ارشد در سال ۹۳

ممتــاز  دانشــجوی  و  اســت   ۹۵ ســال  در  دکتــری  و 
دانشگاه تهران در سال ۹۶  از دیگر افتخارات اوست.
کیفیــت  ارزیابــی  مســوول   ۹۷ تــا   ۹۵ ســال  از  وی 
کارمنــدان شــرکت بــزرگ بیم المللی علی بابــا بوده و 
تا ســال ۹۸  سرپرســت پروازهای داخلی این شــرکت 

بوده است.
وی هــم اکنــون تحلیلگــر ارشــد عملیاتــی در دیجــی 

کاالست.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   گفتگو : مسعود الماسی | بخش نخست     ـ 

از جملــه قســمت هايــی كــه برنامــه ريــزی شــهري مــي توانــد بــه 
رفاه عمومی كمك كند، سياســت های مســكن و نوســازی، توسعه 
فضاهای عمومی، توســعه خدمات بهداشــتی و آموزشــی و ضوابط 
كاربــری زميــن و منطقــه بنــدی اســت.  در ســال 1975 در كنفرانس 
ســازمان ملــل متحد براي ابعــاد اجتماعی مســكن، مفهوم كيفيت 
زندگی و  بهزيستی اجتماعی به عنوان هدف های توسعه ملی مورد 

تاكيد قرار گرفت
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مدیریت و برنامه ریزی شهری در گفتگو با دکتر بهنام الماسی دانش آموخته دانشگاه تهران

شهروندان
سرمایه اصلی شهر

عوامل ذکر شده، به طور هماهنگ 
و یکپارچه توســعه و گسترش 
یابند، نتیجه آن برطرف شدن فقر 
و محرومیت، رسیدن به استقالل 
و خود اتکایی و تامین اقتصادی 
و اجتماعی برای مردم آن شــهر 

خواهد بود.
بنابراین یکی از راه های اساسی و 
مهم در مدیریت شهری، شناخت 
درســت از ظرفیت هــا و توان 
اقتصادی  و  اجتماعــی  محیطی، 
شهر و سپس توجه به این ظرفیت 
های بومی و داخلی جهت افزایش 
تولید و ظرفیت های تولیدی است 
که متکی به گسترش مبانی علمی 
-فنی تولید و درون زا شــدن این 
مبانــی باشــد. و در این صورت 
است که توسعه اقتصادی تبدیل 
به فرایندی می شود که به موجب 
آن، در آمد واقعی ســرانه در یک 
شــهر یا فضــای جغرافیایی، در 
دوران بلند مدت افزایش می یابد.

توســعه  یافتن  تحقــق  بــرای 
اقتصادی، انســان هایی مورد نیاز 
اســت که ذهن و نگــرش آنها 
متحول شده باشد، بنابراین جنبه 
فرهنگی توســعه اقتصادی عامل 
مهمی در دســت یابی به توسعه 

اقتصادی است.
تنها انسان متحول شده به لحاظ 
فرهنگــی، برای تحقق توســعه 
اقتصادی کافی نیست این انسان 
متحول شــده نیاز مند تخصص 
های تازه ای است و برای این کار 
باید آموزش های ویژه و مناسب 

توسعه ای داشته باشد.
عامل انباشــت و بــه کار گیری 
سرمایه  نیز تاثیر گذار است و در 
نتیجه مدیریــت و نظام اقتصادی 
مناســب به همراه حفــظ ثبات 
در نظــام و مدیریتی مــی تواند 
بــه ترتیب در توســعه اقتصادی 
شــهرهای کشــورهای در حال 

توسعه و توسعه یافته نقش اساسی داشته باشد.

* به عنوان یک استاد دانشگاه و دانش آموخته 
رشته برنامه ریزی شهری شهر زنجان را از این 

لحاظ چگونه تعریف می کنید؟
البته بنده اســتاد دانشگاه نیستم و خود را محصل 
و پژوهشــگر کوچکی از جامعه برنامه ریزی و 
مطالعات شــهری می دانم که همواره عالقمند به 

موضوع برنامه ریزی در سطوح مختلف است.
در منطقه شــهری زنجان نیز به مانند بسیاری از 
مناطق شــهری ایران، مشکالت نبود تعادل میان 
تراکم جمعیــت در واحد و ســطوح فضایی و 
جغرافیایی کامال مشهود است. به طوری که بخش 
عظیمی از جمعیت در سطح کمی از استان استقرار 
یافته است و الگوی توزیع و پراکنش جغرافیایی 
جمعیت در واحد سطح به صورت نامتعادل اس 
و روند توسعه فضایی سکونتگاها و نحوه توزیع 
منطقه ای جمعیت به صورت نامتوازن قرار دارد. 
در صورتی که این روند بدون توجه به ســاختار 
فضایی و تــوان و ظرفیت محیطی در نظر گرفته 
شــود، قطعا میتواند ســازمان توزیع و پراکنش 
جمعیت، فعالیت و الگوی رســیدن به توســعه 
متوازن و پایدار شهری را نامتوازن تر از قبل تحت 
تاثیر قرار دهد و تعادل موارد یاد شــده را بیش از 
پیش برهم زند. همچنین ادامه روند فعلی موجب 
آن می شود که ار امکانات و ظرفیت های واقعی 
و بالقوه محیطی استان برای توسعه آتی به درستی 

استفاده نشود.
استان زنجان با وسعتی بیش از ۲۲ هزار کیلومتر 
مربع در منطقه شمال غرب کشور با ظرفیت ها و 
توان محیطی بسیار خوب، از جنبه طبیعی منطقه 
ای کوهستانی اســت که فالت زنجان نامیده می 
شود و یکی از اســتان های کوهستانی کشور به 

شمار می رود.
موقعیت نســبی جغرافیایی زنجان نیز این منطقه 
را به عنوان پل ارتباطی مناطق مرکزی کشــور به 
غرب، شمال و شمال غرب کشور قرار داده است.
همین موقعیت ارتباطی با شــمال و شمال غرب 
و عبور کریدور بین المللی کشــور از این منطقه 
شــهری و همجواری این استان با ۷ استان دیگر، 
مزیت نســبی فراوانی برای این منطقه به وجود 

آورده است.
به لحاظ توزیــع و پراکنش جغرافیایی جمعیت 
در سطح اســتان نیز همواره در طول سرشماری 
های گذشته، شهر زنجان  به عنوان شهر نخست 
منطقــه مطرح اســت و در ســالهای ۱۳۷۵-۹۰ 
این نخست شــهری همچنان ادامه داشته است. 
همچنین عمده جمعیت شهرنشین استان در سه 
نقطه شهری زنجان، ابهـــر و خرمـدره متمرکـز 
شـده انـد و ۱۳ نقطه شهری استان سهم ناچیزی 
از جمعیت شهرنشین استان دارند. در سال ۱۳۹۰ 
تعداد شهرهای استان زنجان از ۱۶ شهر در سال 
۱۳۸۵ به ۱۸ شــهر رســید ولی تغییراتی در رتبه 
بندی شهرهای منطقه همچنان ایجاد نشده است و 
همچنان شهر زنجان  طبق آخرین سرشماری سال 
۱۳۹۵ با بیش از ۵۲۱ هزار جمعیت شهر نخست 

استان محسوب می شود.

این روند توسعه ســکونتگاه های منطقه شهری 
زنجان نشــان دهنده این اســت که عدم اجرای 
درست برنامه های بلندمدت استان طبق اسناد باال 
دست و آمایش سرزمین، و عدم توجه به منطقه و 
سیستم شهری، موجب ایجاد چند قطب رشد و به 
حاشیه رفتن و فراموشی و تنگ نظری نسبت به 
تعداد زیادی از نواحی و مناطق مستعد شده است.
بنابراین در برنامه ریزی شهری باید نگاه مدیران 
و دســتگاه های اجرایی، تاکید بر توســعه همه 
جانبه استان در کل سیستم و منطقه شهری باشد، 
بــه گونه ای که مناطــق و نواحی مختلف نیز از 
جمله شــهرهای کوچک چه در ارتفاعات و چه 
در دیگر مناطــق در ارتباط نزدیک و تنگاتنگ با 
یکدیگر قرار داشته باشد. شهرهای کوچک منطقه 
نیز باید با رشد طولی و عرضی و با رویکرد ایجاد 
هویت و بستر توسعه اقتصادی گسترش یابند و 
این فاصله نخست شهری زنجان با دیگر شهرهای 
منطقه کاهش یابد. در این صورت است که روند 
رو به رشد افزایش جمعیتی شهر زنجان نیز مالیم 
تر و منطقی تر می شــود و مهاجرت های به این 
منطقه نیز نه تنها کاهش مــی باید بلکه با نوعی 
مهاجرت معکوس نیز میتواند از بار جمعیتی شهر 

کاسته شود.
* فضای شهری در حوزه برنامه ریزی شهری 
چگونه تعریف می شود؟ از جمله وضعیت حمل 
و نقل؛فضای سبز و اماکن رفاهی تفریحی؛اماکن 
فرهنگی و هنری و...در این حوزه ازچه اهمیتی 

برخوردار است؟
یکی از مطالعات اساسی در جهت شناخت شهر 
و نحــوه پراکندگی فعالیتهای شــهری در ابعاد 
مختلف فیزیکی، مطالعه و بررسی نحوه تخصیص 
فضاهای مختلف شهری و همان نحوه استفاده از 

زمین شهری است.
اهمیت کاربری و فضای شهری آنقدر مهم است 
که برخی از برنامه ریزان شــهری در کشورهای 
پیشرفته آن را مساوی برنامه ریزی شهری میدانند. 
مشخص کردن نوع مصرف زمین در شهر، نحوه 
انطباق آنها با یکدیگر و با سیســتمهای شهری، 
هدایت ساماندهی فضایی شهر و تعیین چگونگی 
تخصیص فضای شهری، مجموعه ای از فعالیت 
های هدفمند اســت که فضای زندگی انسانی را 

سامان مي بخشد.
یکی از مهمترین عوامل جهت بررسی و ارزیابی 
وضعیت کاربری زمین و سپس مدیریت و برنامه 
ریــزی برای آن، تعریف ســرانه کاربری زمین و 
رعایت اســتاندارد ســرانه کاربری در بخشهای 
مختلف فضای شهری است. که مبین میزان فضای 
مطلوب مورد نیاز هر کاربری برای انجام فعالیت 
های انسان اســت. تعیین سرانه فضاهای شهری 
در تهیه و اجرای طرحهای توســعه شهری مانند 
طرح تفصیلی اهمیت بسزایی دارد. طرح تفصیلی 
در شــهر زنجان در سال ۱۳۸۱ تصویب شد و در 
ســال ۱۳۸۳ به اجرا درآمد و پس از ۸ ســال در 
سال ۱۳۹۱ تکمیل گردید. با توجه به طوالنی بودن 

مدت اجرای
این طرح، ارزیابی وضعیت کاربری اراضی شهر 
در طرح فوق و نقش آن در بهبود فضای کاربری 

اراضی شهر زنجان اهمیت بسزایی دارد.
با مطالعه بر روی مدل های  برنامه ریزی کاربری 
اراضی در شهر زنجان میتوان گفت که برنامه ریزی 
کاربري اراضی باید به بهبود حمل و نقل و کاربري 
اراضی با درنظر گرفتن زیرسیســتمهای اشتغال، 
جمعیت، مردم، مسکن، کاربري اراضی و حرکت 
کمک کند. از طرفی، بر پایه رویکرد کارکردگرایی، 
براي سامان دادن به وضعیت کاربري اراضی باید 
چهار مولفه اصلي سکونت، کار، حرکت، و تفریح 
در نظر گرفته شود و بر این مبنا نیز سهم و سرانه 
هر یک از انواع کاربری فضاهای یاد شده؛ بر پایه 

ضوابط و استانداردهای شهرسازی تعیین شود.
بر پایه این رویکرد و مطالعات و تحقیقات موردی 
انجام شده، میزان انطباق کاربر های شهر زنجان در 
طرح تفصیلی با ســرانه استاندارد پایین تر از حد 
نرمال است. و در این زمینه، عملکرد طرح مذکور 
با توجه به مــدت طوالنی اجرای طرح، ضعیف 

بوده است. عالوه براین طبق مدلهای
برنامه ریزی کاربری اراضی، شــاخصهای بهبود 
وضعیت حمل و نقل و کاربریی اراضی در طرح 

تفصیلی شهر زنجان، به خوبی انجام نگرفته
است. بررسی نمونه های پژوهشی در این رابطه 
نیز نشان میدهد که تهیه و اجراي طرح تفصیلی، 
در زمینــه بهبــود کاربری اراضــی، موفق عمل 
نکرده اســت. بطور کلی تهیه و اجرای این طرح 
های مشــابه که عموما با رویکرد کارکردگرایی 
شکل گرفته اســت، و همچنین الگوهای پیروی 
از الگوهای منســوخ شــده و کنار گذاشته شده 
برنامه ریزی غربی برای شهرهای در حال توسعه 
نامناســب اســت و الزمه برنامه ریــزی در این 
فضاهای پویا، انجام مطالعات عمیق در زمینه مردم 
شناســی اجتماعی و توجه به توان های محیطی 

منطقه است.
* اساسا شــهروندان در یک شهر خوب چه 
ویژگیهایی باید داشته باشند؟وظیفه شهروندان 

در این حوزه چیست؟
رابطه بین مفهوم شهروندی و برنامه ریزی شهری 

کامال دوسویه است. 
شــهروندان در واقع پایه، اساس و سرمایه اصلی 

شهر را تشکیل مي دهند. 
متخصصان و مدیران شهری موفق همگی بر این 
موضوع تأکید دارند، که شهر صرفاً مکان تجمع و 
اسکان یک جمعیت مشخص، ساختمان، خیابان و 

خودرو و سایر بناها نیست. بلکه شهر یک موجود 
و پیکــره زنده و پویا و داراي تحرک اســت که 

همواره در حال تغییر، تحول و دگرگونی است. 
شهر باید تالش کند تا حداکثر تنوع را در ساختار 
کالبدی و اجتماعی و اقتصادی و ... خود به وجود 
آورد تــا از این طریق امکان ارزیابی و انتخاب را 

براي شهروندان به وجود آید.
شهر باید احساس تعلق شهروندان را تقویت نموده 
و آنرا با شیوه های مختلف به احساس مسوولیت 
تبدیل کند تا از این طریق بتواند به اهداف شــهر 

خوب و سالم دست یابد.
زمینه هاي الزم برای مشارکت و فعالیت اجتماعی 
بانوان بطور عادالنه و برابر ایجاد شــده باشــد و 

مشارکت مردمي در حد اعالء خود باشد. 
اگر شــهروندان از حقوق شــهروندی بهرهمند 
باشــند، و خود را متعلق به جامعه شهری بدانند، 
فضاها و امکانات شــهری را از آن خود نپندارند. 
اگر شهروندان از امنیت اجتماعی و روانی مطلوب 
بهره مند باشند، انواع ناهنجاریهای اجتماعی مانند 
اعتیاد، دزدی، فحشــاء، طالق، خودکشي و … در 
حداقل ممکن باشــد، اگر شــهر دارای ترافیک 
روان، حمل و نقل عمومی مناسب باشد، همچنین 
امکانــات تفریحی و زمینه هاي گــذران اوقات 
فراغت ایجاد و شادي عمومی فراهم شده باشد، 
در نتیجه مردم و شهروندان دارای تنش اجتماعی 
و فشارهای روانی کمتری خواهند بود. و این امر 
موجبات شادي عمومی و افزایش بازده فعالیتهای 
اقتصادی و اجتماعی را برای شهر و شهروند فراهم 
مي نماید. از طرفی هم طبیعی اســت که داشتن 
شهر ســالم و شهرنشینی متعادل بدون همکاری، 
مشــارکت و هماهنگی و تعامل همه عناصر اعم 
از مردم )شــهروندان(، دولت و نظام برنامه ریزی 
کشور، شهرداري ها و سایر نهادهای شهری مانند 
 )NGO( شورای شهر و حتي سازمانهای غیر دولتی

نخواهد بود.
* چگونه می توان در شهری مثل زنجان برنامه 

ریزی شهری را تقویت نمود و توسعه داد؟
همانطــور که در پرســش نقش برنامــه ریزی 
شــهری در شهر زنجان اشاره کردیم؛ از نظر اکثر 
اندیشمندان حوزه مطالعات شهری، در زمان فعلی؛ 
نگاه مدیران و دستگاه های اجرایی، باید تاکید بر 
توســعه همه جانبه استان در کل سیستم و منطقه 

شهری باشد.
توســـــعه و تغییـــر و تحـــول در شـــهرها 
امـــری اجتناب ناپذیر است اما با یک برنامه ریزی 
مناســـب و هوشمندانه و بـا استفاده از شاخص 
هایی می توان تغییر و تحـوالت را دراستای توسعه 
درونزا پیش برد. اولین مرحله مهـم در راستا این 
اســت که تعدادي شاخص که نمایانگر وضـــع 
موجود شهر از توسعه یافتگی درونی باشد تهیـه 
گـردد که با اندازه گیری و سنجش این شاخص ها 
بتوانیم میـزان توسـعه درونی هر شهر را بـا توجـه 
بـه اسـتانداردهای موجـود ارزیابی کنیم. مطالعاتی 
نیز در این زمینه توســط همکاران و اندیشمندان 
حوزه شهری انجام گرفته است ولی شوربختانه 
این پژوهش ها صرفا فقط تهیه و چاپ شده اند 
و بدلیل ضعف در ساختار مدیریتی هیچ گاه مورد 
استفاده قرار نگرفته و کاربرد و منفعتی برای شهر 

و مردم آن نداشته است.
دکتر مشکینی نیز بر این باور است، که شهرستان 
های زنجان از نظر بهره مندی از فضاها و امکانات 
فرهنگی تفاوت چشم گیری دارند. استان زنجان 
دارای توزیع فضایی نامتعادلی است که ناشی از 
تبدیل گســیخته و بدون برنامه ریزی روستاهای 
بزرگ به شهر است و تمرکز منابع مالی، خدماتی،  
تکنولوژی و رفاهی در شهرهای بزرگ و همچنین 
تداوم پدیده نخست شهری زنجان در منطقه در 
ســالیان گذشــته تا به حال، روند هر نوع برنامه 
ریزی و تفکر توســعه را بــا چالش های جدی 

مواجه کرده است.
نتیجه ایــن عدم تعــادل در پراکنش جمعیت و 
فعالیت در فضای اســتان، هــم اکنون مهاجرت 
روستائیان به شهرها، بر هم خوردن روابط طبیعی 
شهری و روستایی، استقرار صنایع و انواع خدمات 
درمانــی و خدماتی در شــهرها بصورت کامال 
نامتناســب با ظرفیت و پتانسیل موجود آن شهر 

و ... بوده است.
بنا برآنچه گفتیم، تنگناهای طبیعی، ضعف بنیان 
های اقتصادی، شــرایط غیردموکراتیک حاکم بر 
نظام اجتماعی-اقتصادی کشور، توجه و استفاده از 
طرح های توسعه شهری منسوخ شده با رویکرد 
کارکردگرایانــه، موجب بروز نابســامانی های 
بســیاری در نظام سکونتگاهای شهری زنجان به 

لحاظ توسعه زیربناها و خدمات گشته است.
بنابراین شــناخت و بررسی ابعاد شهری و برنامه 
ریزی شهری با رویکرد آمایش سرزمین و اسناد 
باال دســت و توجه به ظرفیت و توان مناطق در 
برنامه و طرح ها میتواند هم تا حدودی وضعیت 

نابســمان فعلی را سامان بخشد و هم در آینده و 
نسل های آتی پایداری در شاخص های مختلف 

توسعه ایجاد کند.
* اگر شــما شهردار زنجان بودید چه اولویت 

هایی برای اداره شهر داشتید؟
یکــی از ویژگی های مهم شــهرداری ها ماهیت 
اضطراری و فوریت برخی از وظایف آن هاست. 
ازجمله نظافت ســطح شــهر، جمع آوری زباله، 
آبیاری فضای ســبز و رفــع موانعی که بعضاً در 
سطح شــهر ایجاد می شــوند، و این وظایف را 
نمی توان به تأخیــر انداخت. زیرا موجب بر هم 
خوردن نظم و زیبایی و سالمت شهری می گردند.
مهم ترین چالش پیــش روی نهادهای مدیریتی 
و شــهرداری ها عامل درآمد و چگونگی کسب 

درآمد است.
 با دقت نظر در آنچه تا بدین جا بیان شــد درآمد 
شهرداری ها وابستگی شدیدی به ساخت وساز در 
سطح شهر دارد، از این  رو قوانینی هم وجود دارد 
تا از وابستگی شــهرداری به درآمدهای ناپایدار 
بکاهــد، مانند قانون مالیات بــر ارزش افزوده که 
می تواند به عنــوان یکی از راهکارهای ممکن در 

این باره مطرح باشد.
 از راهکارهــای دیگری که می تــوان در تحقق 
درآمدهــای پایدار مد نظر برنامــه ریزی ها قرار 
داد: استفاده از منابع درآمد شهرداری ها به جهت 
سرمایه گذاری  در بخش های مختلف خصوصی 
می باشد. شهرداری می تواند با استفاده از امکانات 
و ابزارهایــی کــه در اختیــار دارد درزمینه های 
مختلف بخش های خصوصی ســرمایه گذاری 
نماید و معموالً این نوع از ســرمایه گذاری ها یا 
بازده کوتاه مدت دارند و یــا بازده بلندمدت. اما 
نهایتاً هر دو به حصول درآمدی پایدار و مناسب 

برای شهرداری منجر خواهند شد.
از دیگر اقدامــات، می تواند وصــول مطالبات 
شــهرداری ها از ادارات دولتی باشد،  که درواقع 
پرداخــت آن ها به  نوعــی پرداخت حقوق مردم 
محسوب می گردد؛ زیرا شــهرداری ها نهادهایی 
مردمی هســتند که با اخذ درآمد از مردم به اداره 
شــهر می پردازنــد. در همین راســتا، در ماده ۷ 
الیحه درآمدهای پایدار شهرداری ها و دهیاری ها 
به واریز سهم شــهرداری از محل ماده ۲۳ قانون 
رســیدگی به تخلفات رانندگی اشاره شده است. 
طبق اعالم شهردار محترم آقای یگانه تا پایان سال 
۱۳۹۸ مطالبات شهرداری زنجان از ادارات دولتی 
نزدیک به ۹۵ میلیارد ریال بوده است. این در حالی 
است که  بدهی این شهرداری به اشخاص حقیقی 
و حقوقی بابت هزینه های انجام شده تا پایان سال 
۹۸ بیش از ۴۳۰ میلیارد ریال است! همه این موارد 
جز حقوق شهروندان اســت و باستی با اقدامی 
جسورانه و آتش به اختیار تمام این مطالبات را از 
هر نوع نهاد دولتی که باشد، به نفع مردم دریافت 

کرد.
آنچه رســیدن به درآمد پایدار را با اهمیت جلوه 
می دهد دستیابی به توسعه پایدار شهری می باشد. 
چه هدفی مهم تر از توسعه پایدار برای شهروندان 
مطرح است؟؟ که درگرو وجود شرایطی متعادل 
در تحقــق برنامه های شــهری خواهــد بود و 
بی شک برای رسیدن به این مقصود، منابع پایدار 
شــهری نقش تعیین کننده ای ایفا می کنند. و نباید 
فراموش کرد که موفقیت شــهری در تبیین حس 
مسوولیت و انگیزش شهروندی برای مشارکت 
در امور می باشــد، که منوط به تحقق مواردی از 
جمله اعتمادسازی و تحلیل هزینه های خدمات 
شــهری است و بالطبع همه فعاالن اقتصادی اعم 
از بنگاه هــای خصوصی، عمومــی و دولتی که 
استفاده کننده امکانات شهری هستند، می بایست 
سهم خود را بابت بهره ای که از خدمات و فضای 
شهر می برند، به شهر و دیگر شهروندان پرداخت 

نمایند.
بنابراین وجود درآمدی پایدار برای شــهرداری، 
شــهر را هم از ناپایداری نجــات خواهد داد و 
این موضوع می تواند شــهر را در مســیر توسعه 
حرکــت دهد. بدیــن ترتیب عــالوه برافزایش 
امکان شهرداری ها برای خدمت به مردم، شرایط 
زندگی شــهروندان را نیز بهتر خواهد ســاخت. 
زیرا همان طور که بیان شد دستیابی به درآمدهای 
پایدار، توسعه شهری پایدار را نیز به دنبال خواهد 
داشت. بنابراین در راستای تحقق توسعه شهری 
پایدار می بایست شــرایطی فراهم شود تا امکان 
بسترســازی توسعه پایدار انســانی و بهبود رفاه 
اجتماعی شهروندی، فراهم گردد که در این راستا 
می توان به برقراری عدالــت اجتماعی، طراحی 
اقلیمی هماهنگ با محیط زیست انسانی، تقویت 
تعهد  اجتماعی همچون  ساختارهای همبستگی 
و مســوولیت پذیری، تقویت بنیان های اجتماعی 
و خانوادگی و ایجاد انتظام ســاختاری در فضای 
شــهری و بهبود بهره گیری از فضاهای شهری و 

افزایش رضایت شهروندی اشاره کرد.

»شهرســازی تاکتیکی؛اقــدام کوتاه مــدت برای تغییر 
بلند مدت«عنوان کتابی است که از وی در سال ۹۸ 

منتشر گردیده است.
وی رتبه برتر آزمون کارشناسی ارشد در سال ۹۳

ممتــاز  دانشــجوی  و  اســت   ۹۵ ســال  در  دکتــری  و 
دانشگاه تهران در سال ۹۶  از دیگر افتخارات اوست.
کیفیــت  ارزیابــی  مســوول   ۹۷ تــا   ۹۵ ســال  از  وی 
کارمنــدان شــرکت بــزرگ بیم المللی علی بابــا بوده و 
تا ســال ۹۸  سرپرســت پروازهای داخلی این شــرکت 

بوده است.
وی هــم اکنــون تحلیلگــر ارشــد عملیاتــی در دیجــی 

کاالست.

دکتــر بهنام الماســی کاندیدای  انتخابات شــوراها در 
سال ۹۶ بود.

وی همــواره بــه مســایل زنجان بــه ویژه حــوزه مدیریت 
و برنامه ریزی شــهری حســاس اســت و پیگیر تحوالت 

زنجان در این حوزه.
نظرات علمی بسیار خوبی در این زمینه دارد و امیدوار 
است روزی فرصتی به وی دست دهد تا آموخته هایش 

را در شهرش زنجان پیاده و عملیاتی سازد.
زنگان امروز با رویکرد آگاهی بخشی به شهروندان در 
حوزه مدیریت شهری و عملکرد شهرداری و شورا با وی 

به گفتگویی علمی نشسته است.
باهم می خوانیم:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   گفتگو : مسعود الماسی | بخش نخست     ـ 

توســـعه و تغییـــر و تحـــول در شـــهرها امـــری اجتناب ناپذیر است اما با 
یک برنامه ریزی مناسـب و هوشمندانه و بـا استفاده از شاخص هایی 
می تــوان تغییــر و تحـــوالت را دراســتای توســعه درونزا پیش بــرد. اولین 
مرحله مهـم در راستا این است که تعدادی شاخص که نمایانگر وضـع 
موجود شهر از توسعه یافتگی درونی باشد تهیـه گـردد که با اندازه گیری و 
سنجش این شاخص ها بتوانیم میـزان توسـعه درونی هر شهر را بـا توجـه 

بـه اسـتانداردهای موجـود ارزیابی کنیم
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 »هنر وسیع است که هرچقدر به جلو بروید 
باز درهای جدیدی بر انسان ها باز می شود که ما را 
به سطوح باالتری هدایت می کند«؛ اینها را محمود 
فرشچیان گفته است؛ هنرمندی که عرفان و رنگ را 
با هم تلفیق کرد و با زبان شیوای هنر از عشق سخن 

گفت.
به گزارش ایسنا، محمود فرشچیان، مینیاتوریست و 
هنرمند پیشکسوتی که بیشتر مردم او را با تابلوهای 
معروفش می شناســند و آثــاری مهمی با مضامین 
معنوی خلق کرده که بیشــتر روایت گر رویدادهای 

مهم مذهبی و عرفانی هستند.
فرشــچیان چهارم بهمن ماه ســال ۱۳۰۸ در شهر 
اصفهان متولد شد. نام خانوادگی او به پیشه ی پدرش 
برمی گردد که نماینده فــرش اصفهان بود. پدرش 
پس از پی بردن به استعداد هنری محمود، او را نزد 
استاد میرزا آقا امامی و بهادری فرستاد و او نخستین 
آموزه هــای هنری اش را نزد این اســاتید گذراند و 
ســپس وارد مدرسه هنرهای زیبای اصفهان شد. او 
برای تکمیل تحقیقات خود در زمینه ی هنر به اروپا 
سفر کرد و روزهای زیادی را در موزه های مختلف 
به مطالعه و تحقیق سپری کرد و سپس با کوله باری 
از تجریه برای ادامه فعالیت هنری  به ایران برگشت. 
از مهمترین فعالیت های او می توان به حضور در اداره 
کل هنرهای زیبای تهران و تدریس در دانشــکده 

هنرهای زیبای دانشگاه تهران اشاره کرد.
فرشچیان اسفند سال ۹۷ همزمان با ثبت ملی »هنر 
نگارگری مینیاتور« در فهرست میراث ناملموس، به 
عنوان حامل میراث فرهنگی در فهرست گنجینه های 

زنده بشری قرار گرفت.
او معتقد اســت: ســعی کنید در تمام رشــته ها با 
تالش های بی وقفه  باالترین مرتبه و مدرک را دریافت 
کنید چرا که آنقدر هنر وسیع است که هرچقدر به 
جلو بروید باز درهای جدیدی بر انسان ها باز می شود 

که ما را به سطوح باالتری هدایت می کند.
تابلوی »یتیم نوازی امام علی )ع(« با نام اصلی »پناه«  
فرشچیان این تابلو را در سال ۵۶ خلق کرد و در سال 

۷۱ به موزه آستان قدس رضوی سپرد.
تابلوهای فرشچیان نمونه ای از نقاشی ایرانی است 
که با تکنیک های جدید هنری نیز تلفیق شده است. 
آثاری پر از رنگ که ادبیات و شعر و مضامین مذهبی 
و شخصیت های تاریخی در آنها ترکیب و به تصویر 

کشیده شده اند.
یکــی از معروف تریــن و مهمترین آثــار محمود 

فرشچیان، تابلوی »عصر عاشورا« است که بیش از 
۴۰ سال پیش خلق شد. این تابلو معروف ترین اثری 
است که با موضوع واقعه عاشورا به تصویر کشیده 
شده اســت. تصویری غم انگیز که روایت گر سفر 
بی بازگشت امام حسین )ع( و رسیدن خبر شهادت 

او و همراهانش به خیمه ها است. 
»عصر عاشــورا« درست در روز عاشورای سال ۵۵ 
خلق شد. اسب بدون سوار امام حسین )ع( در میانه 
تصویر و زنانی که از شنیدن خبر گریه می کنند، تلخی 
عصر عاشورا را روایت می کند. این اثر که حاال جزو 
ماندگارترین آثار خلق شــده با موضوع عاشورای 
حسینی است، سال ۶۹ به موزه آستان قدس رضوی 

اهدا شد. 
فرشچیان در این سال ها بارها از حال و هوای خود 
به هنگام خلق این اثر سخن گفته است؛ اینکه بدون 
هیچ پیش فرضی دســت به قلم شــده و در لحظه 
»عصر عاشورا« را روایت کرده است. او در بخشی 
از خاطرات خود نقل می کند که ظهر روز عاشورای 
سال ۵۵ در حالی که حس غریبی داشته در خانه می 
ماند و بیرون نمی رود و همین موضوع گله مادرش 
را بــه دنبال دارد که چــرا در چنین روزی در خانه 
مانده اســت. او روایت می کند که پس از شــنیدن 
صحبت های مادرش به اتاق رفته، قلمو را برداشته 

و »عضر عاشورا« را کشیده است.  

یکی از معروف ترین نقاشی ها درباره امام رضا )ع(، 
تابلویی اســت که در آن محمود فرشچیان داستان 
ضمانت آهو توسط امام رضا )ع( در برابر شکارچی 
را روایت کرده است. در این اثر نگارگری، آهوها در 
مرکز قرار گرفته و از ترس شــکارچی به امام رضا 
)ع( پناه برده اند. در مقابل شکارچی از شکار آهوها 

پشیمان شده و کمانش را شکسته است. 
فرشــچیان درباره  خلق تابلوی »ضامن آهو« که به 
آســتان قدس رضوی هدیه داده شده، گفته است 
»ماجرای این تابلو از این قرار اســت که شکارچی 
آهویی را دنبــال می کند و آن آهو خــودش را به 
پای حضرت رضا )ع( می اندازد. امام از شــکارچی 

می خواهد آهــو را رها کند و او جواب می دهد که 
این حیوان روزی او است. حضرت از او می خواهد، 
آهو را رها کند تا او برای شیر دادن به بچه اش برود 
و بیاید. شکارچی هم می گوید اگر نیاید چه؟ امام هم 
اشاره می کند که شترش را به او خواهد داد. در ادامه، 
آهو می رود و برمی گردد، شکارچی هم متنبه می شود 

و کمانش را می شکند و توبه می کند.«
یکی دیگر از معروف ترین کارهای محمود فرشچیان 
تابلوی »شمس و موالنا« است. این تابلو در تابستان 
سال ۱۳۸۶ رونمایی شد. فرشچیان درباره این تابلو  
گفته است که »در خلق این تابلو از شعر »از دیو و دد 
ملولم و انسانم آرزوست« الهام گرفتم و سعی کردم 

در آن رنگ هایی را به کار ببرم که حالت روحانی و 
جذبه و کشش مولوی نسبت به شمس را به خوبی 

نشان بدهد.«
در اینتابلو سر شمس در میان نقوش منحنی مختلفی 
به تصویر کشیده شــده که هم خورشید را تداعی 
می کند و هم نشان دهنده این است که سر شمس در 
بر گرفته همه جهان است. موالنا نیز روی کره زمین 
نقش شده که شمس آن را نگه داشته، به گونه ای که 

تمام دنیا زیر پای افکار مولوی است.
فرشچیان در آیین رونمایی از تابلو گفته بود که »در 
برخی از کتاب ها موالنا را با کاله درویشــان ترکیه 
نقاشی می کنند، در حالی که موالنا، شاعری ایرانی 
اســت و من برای مقابله با ایــن تحریف، تابلوی 

»شمس و موالنا« را کشیده ام.«
به گفته خود فرشــچیان تابلوی »شمس و موالنا«، 
پاسخی به حرکت کشورهایی است که مفاخر ایران 

را به خود منتسب کرده اند
شــاید پررنگ ترین تصویری که با شنیدن عبارت 
»شام غریبان« در ذهن شکل می گیرد، تنهایی، غربت 
و اندوه زنان و کودکان کربال باشــد، تصویری که 
محمود فرشچیان آن را دست مایه ی خلق یکی از آثار 

هنری اش قرار داده است.
تابلوی »شــام غریبان« اثر محمود فرشچیان یکی 
دیگر از آثار این هنرمند با بن مایه ی مذهبی و به طور 
مشخص واقعه ی کربالست. فرشــچیان در »شام 
غریبان« ســعی کرده، بی پناهی و اندوه را به نمایش 
بگذارد. او در این اثر چند زن و کودک را به تصویر 
کشیده که در غم از دست دادن ساالر شهیدان )ع( و 

یارانش در حال عزاداری و گریه هستند.
اثر »شام غریبان«

اثر »هدیه« عشــق از دیگر آثــار معروف محمود 
فرشچیان است که با مضمونی مذهبی و عاشورایی 
خلق شــده اســت. این بار فرشــچیان شــهادت 
کوچک تریــن فرد حاضــر در کربــال، حضرت 
علی اصغر )ع( را دستمایه ی اثر نگارگری خود قرار 

داده است.
نام تابلوی نگارگری فرشچیان با موضوع شهادت 
حضرت علی اصغر )ع( »هدیه عشق« است. او این 
اثر را در ســال ۱۳۸۱ خلق کرد. حالت دستان امام 
حسین )ع( در این اثر هنری به گونه ای تصویر شده 
که انگار فرزندش را به عنوان یک هدیه به پیشــگاه 
پروردگار تقدیم می کند. به همین دلیل، نام اثر »هدیه 

عشق« انتخاب شده است.

به انگیزه زادروز هنرمند

در آثار فرشچیان چه داستان هایی نهفته است؟

 کارشــناس حوزه اسباب بازی می گوید، 
با  بــدون جریان ســازی  اســباب بازی  حوزه 
شکســت مواجه می شــود، چه با اقتباس ادبی 
و چه با اســتفاده از کاراکترهای انیمیشــنی و 

کارتونی.
به گــزارش خبرنــگار مهــر، زمانی که مبحث 
وســیع و مهمی به عنــوان »کاراکتر« در صنایع 
فرهنگی همچون اســباب بازی، بازی رایانه ای، 
نوشــت افزار و... مطرح می شود در درجه اول 
باید تعریف درســت و درخوری برای کاراکتر 
داشت تا بدانیم چه چیزی از مفهوم و مضمون 
فرهنگ را می خواهیم به کودکان انتقال دهیم و 
در درجه بعدی کودکان چگونه می توانند جذب 

»کاراکتر« شوند.
قطعًا این موضوع شاخصه ها و مؤلفه های خاص 
و شایســته این مبحث را می طلبــد که باید در 
پروســه جدی مطرح شوند و قابل اجرا باشند. 
اما در کنار این موضوع مهم اصلی ترین موضوع 

تجاری ســازی در این حوزه است که بسیاری 
از منتقدان و کارشناسان در این حوزه معتقدند 
که مبحث تجاری سازی در صنایع فرهنگی گم 
شــده و به نوعی در البالی پالن های فرهنگی 
هیچ گونه توجهی به به آن نشان داده نمی شود و 

این لطمه به فرهنگ است.
ما در اتمســفر امروزی که کودکان و نوجوانان 
با تکنولــوژی و فناوری پر ســرعت و به روز 
ســروکار دارند باید بدانیم که چگونه داستان ها 
و قصه های شــخصیت های همچون رســتم و 
ســهراب را برای آنان بازگو کنیــم تا به نوعی 
ارتباط متعادلی میان آن ها برقرار شود. زمانی که 
منتقدان از ضعف در این حوزه سخن می گویند 
دقیقًا همین برقراری تعادل است که هنوز برقرار 

نشده است.
از  منتقــدان  تجاری ســازی  مبحــث  در 
مرچندایزینــگ زیاد یاد می کنند و می گویند که 
بیشتر تولیدکننده ها و ســرمایه گذاران فرهنگی 

از این امر غافل اند و شــاید همین غفلت باعث 
شده که در حوزه خلق کاراکتر و شخصیت های 
بومــی ضعیف باشــیم. اما در کنــار تمام این 
موضوعــات و اتفاقات مجید قــادری طراح و 
کارشــناس اســباب بازی بر روی مسئله مهمی 
چون »جریان ســازی« دست می گذارد و معتقد 
است اگر در حوزه صنایع فرهنگی به خصوص 
صنعت اسباب بازی، از کاراکترهای ادبی استفاده 
کنیم یا شــخصیت های انیمیشنی و سینما را در 
محصوالت به کار ببریم اما جریان سازی نداشته 
باشیم، به هیچ گونه موفقیتی دست پیدا نخواهیم 

کرد.
مجیــد قــادری ناظــر و طــراح پروژه هــای 
عروســک های دارا و ســارا در گفت وگــو با 
خبرنگار مهر از ضعف در کاراکتر اسباب بازی 
گفت و اظهار کرد: بســتر خلق شخصیت ها و 
کاراکترها انسانی و تخیلی، ادبیات و قصه است 
که همراه با خیال پردازی در قالب انیمیشــن و 

سینما ظهور و بروز می کند اگر این شخصیت ها 
در ادبیات کودک و نوجوان بالفعل شــود قطعًا 
می توانــد مخاطــب را هم در حــوزه صنایع 

فرهنگی جذب کند.
او با اشــاره بــه این که ورود کاراکتــر در حوزه 
اسباب بازی ضعیف است، تصریح کرد: ما در بستر 
اقتباس ادبیاتی در حوزه اسباب بازی بسیار ضعیف 

هستیم و ورود تأثیرگذار و جریان ساز نداشتیم.
این طراح و کارشــناس اســباب بازی گفت: با 
توجــه به اینکه در حــوزه برنامه های کارتونی 
و انیمیشن نمونه ای همچون »مدرسه موش ها« 
و دیگر کاراکترها و شــخصیت ها وجود داشت 
کــه در دوره ای عروســک هایش مخاطــب را 
جذب کرد و پُر فروش شــد اما این اتفاق فقط 
در دورانی بود که این ســریال در صداوســیما 
پخش می شد عروسک هایش مورد استقبال قرار 
گرفت یا موج ســینمایی فیلمش در رسانه های 
جمعی فعال بود، طرفدار داشــت، وقتی فیلم از 

خاطره ها رفت عروسک هایش هم از خاطره ها 
رفت. این امر نشــان می دهد هر میزان در زمینه 
فیلم و انیمیشن فعال باشیم و آثار تولید کنیم اما 
نتوانیم جریان سازی کنیم باز هم نمی توانیم در 
حوزه صنایع فرهنگی به خصوص اســباب بازی 

موفق باشیم.
قــادری درباره حوزه عروسک ســازی و خلق 
عروســک گفت: ما حتی در طراحی عروسک 

هم بســیار عقب هستیم و بیشــتر عروسک ها 
بیشــتر در حــوزه دوخت و دوز اســت یعنی 
طراحی متفــاوت و خلق اثر شــگرف در این 
حوزه نداشــتیم. حتی در جشنواره های مربوطه 
هم محصــول خارق العاده ای ندیــدم اما باید 
خوش بیــن بود، امیدوارم در این زمینه با کمک 
کارشناســان و متخصصــان گام هــای مؤثری 

برداریم.

یک کارشناس حوزه اسباب بازی :

حوزه اسباب بازی بدون جریان سازی شکست می خورد

 در حالــی که ابوالفضــل پورعرب بازیگر 
سینمای ایران در برنامه اخیر »هفت« گفته است که 
»من از دهه ۷۰ وارد سینما شده ام اما یک عکس از 
من در موزه سینما نیست.« این اظهارات واکنش غیر 
رسمی موزه ســینما را به همراه داشته است و این 
موزه در خبری که امروز منتشــر کرده است، تاکید 
داشته است که«ماکت »ابوالفضل پورعرب« بازیگر 
ســینمای ایران از دهه ۷۰ در بخش نام آوران موزه 
سینمای ایران در معرض دید برای عموم عالقمندان 

قرار گرفته است.«
به گزارش ایســنا، آن طور که روابط عمومی موزه 
سینما بدون اشاره مســتقیم به برنامه اخیر »هفت« 
اعالم کرده است: »ابوافضل پورعرب« بازیگر سینما، 
تئاتر و تلویزیون در سلسله گفتگوهای تاریخ شفاهی 

موزه سینما حضور پیدا کرد.
تاریخ شفاهی»ابوالفضل پورعرب« که شامل دوران 
کودکی، نوجوانی، نحوه آشــنایی و ورود به سینما 
و خاطرات نقش آفرینی ها در سریال ها و فیلم های 
سینمایی است، در گفتگو با هوشنگ گلمکانی ۱۴ 

دی ماه ۱۳۹۹ ضبط شد.
 ماکت »ابوالفضل پورعرب« بازیگر سینمای ایران از 

دهه ۷۰ در بخش نام آوران موزه ســینمای ایران در 
معرض دید برای عموم عالقمندان قرار گرفته است.

پورعرب فارغ التحصیل بازیگری و کارگردانی تئاتر 
از دانشسرای هنر است. نخستین کار حرفه ای این 
هنرمند در سینما دســتیار کارگردانی فیلم »دزد و 
نویسنده« در ســال ۱۳۶۴ است و در سال ۱۳۶۹ با 
بازی در فیلم »عروس« به شکل حرفه ای وارد سینما 
شد و به عنوان چهره اول فیلم های دهه ۷۰ نقش های 

زیادی بازی کرد.
وی برای فیلم »مردی شبیه باران« در پانزدهمین دوره 
جشــنواره یفلم فجر برنده سیمرغ بلورین بهترین 
بازیگر نقش اول مرد و همچنین برای فیلم »عروس« 
در جشــنواره بین المللی فیلــم پیونگ یانگ برنده 

بهترین بازیگر نقش اول مرد شده است.
عروس، قربانی، نرگــس، آواز تهران، مهاجران، دو 
روی سکه، نیش، چهره، بهشــت پنهان، در کمال 
خونســردی، بی قرار، مردی شــبیه باران، غریبانه، 
حماسه قهرمان، جوانی، مردی از جنس بلور، دست 
های آلوده، تو را دوســت دارم، عشق کافی نیست، 
مجنون لیلی، ســایه های موازی، به وقت خماری، 
روزهای بی قراری، شــرم، مسافر، تنهاترین سردار، 

زیرزمین، انتهای جاده، شهرزاد و ... از جمله فیلم ها 
و سریال هایی است که پورعرب در آن نقش آفرینی 

داشته است.
گفتگوهای تاریخ شفاهی موزه سینمای ایران با هدف 
شناخت بیشتر عالقمندان ازسینما به ویژه جوانان و 
نســل های آینده با تاریخ و رویدادهای ســینمای 
ایران  و آشنایی و بهره مندی از سیر زندگی هنری 
پیشکســوتان  و هنرمندان شاخص  تهیه می شود  
و تاکنــون تعداد زیادی از هنرمندان جلوی دوربین 
موزه سینمای ایران قرار گرفته اند و تاریخ شفاهی 
»ابوالفضل پورعرب« به صورت تصویری به زودی 

منتشر خواهد شد.
این بازیگر ســینما امسال با فیلم »غیبت موجه « در 
ســی و نهمین جشنواره فیلم فجر حضور دارد.این 
بازیگر سینما امسال با فیلم »غیبت موجه « در سی و 

نهمین جشنواره فیلم فجر حضور دارد.
ابوالفضل پورعرب شامگاه گذشته در برنامه »هفت« 
حاضر شــد و در سخنانی که متن آن در کانال این 

برنامه منتشر شده است، گفته است:
»سوپراستار و هالیوود شوخی است. واژه ی سلبریتی 
مضحک اســت و برای کسانی استفاده می شود که 

درست نیست. من سی سال شمال رفتم شنا نکردم 
که مبادا در حال شنا کردن کسی از من عکس بگیرد. 
خیلی چیزها به خیلی چیزها نمی خورد. همه فیلم 
های ما فاخر است. هنرمندان هم همینگونه است. 
جایی رد می شدم، دیدم نوشتند »پورعرب« دستگیر 
شد با دست بند عکس گذاشته بودند که برای یک 
فیلم بود، به همین راحتی با یک تیتر آبروی هنرمند 
می رود. کســی به سمت بازیگران درجه دو و سه 

نمی رود. دولت باید به این افراد کمک کند. 
سندیکاها اصال چگونه تشکیل می شود ؟ چرا باید 
یک آدمی که چندین سال در سینما و تلویزیون کار 
کرده است چون سنش باال رفته، کنار گذاشته شود؟ 

به نظر شما دیگر لبخندی وجود خواهد داشت؟ 
بازیگر به دنبال احترام و ادب است. جایزه »پیونیانگ« 
من گم می شــود و به من تحویل داده نشده خوب 
باید به چه کســی گفت؟ کسی که دستمزد باال می 
گیرد مثل من قربانی میشــود، قاعدتا من از خوب 
زندگی کردن بچه ها خوشحال می شوم. یک سری 
شایعه ها باعث افزایش دستمزد می شود. کاش این 
باال رفتن دستمزدها باعث ساختن زندگی بازیگرها 
شود. بودجه های فیلم ها از قبل تقسیم شده است 

این سخت است نه دستمزد بازیگرها. 
ظهور و بروز بازیگرها جدید زیاد نبوده آن  چند نفر 
هم انقدر اذیت می شوند که باعث از بین رفتن آن ها 
می شود. بچه ها باید یک سری مالحظاتی در فضای 

مجازی داشته باشند. 
وقتی کسی در ۲۵ سالگی استار می شود باید معلم 
داشته باشد تا به بیراهه نرود. دروغ های ما در دنیای 
مجازی اســت. من وقتی با شهاب حسینی کار می 
کردم، لذت می بــردم از بازیگری. نوید محمدزاده 

وقتی بازی می کند، در واقع فکر می کند و بازی می 
کند و می توان به او گفت باریکال.  اما کاش از این 
سرمایه ها مراقبت کنیم. من این دو را سرمایه میدانم 
ولی کاش بقیه هم قدر ایــن افراد را بدانند. برخی 
از این ها برای فروش فقط اســتفاده می شوند. باید 
بشینیم با هم صحبت کنیم . من از دهه ۷۰ وارد سینما 
شدم ولی یک عکس از من در موزه سینما نیست. 
من تا کی سوار موتور شم و بروم خواستگاری باید 

نسل جدید وارد شوند.«

وقتی اظهارات ابوالفضل پورعرب حاشیه ساز شد!
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فرمانده سپاه زنجان خبر داد:

کمک ۹۱میلیارد تومانی خیران و بسیجیان زنجانی 
در رزمایش کمک مومنانه

 فرمانده سپاه انصارالمهدی)عج( از کمک 
۹۱میلیارد تومانی خیران و بســیجیان زنجانی در 

رزمایش کمک مومنانه در این استان خبر داد.
به گزارش زنگان امروز، سردار جهانبخش کرمی با 
بیان اینکه بسیج از بدو تشکیل در تمامی صحنه های 
انقــالب برای حفظ امنیت و آرامش مردم در کنار 
دیگــر دســتگاه ها و نهاد ها فعالیــت و خدمات 
رسانی نموده اســت، اظهار کرد:این فعالیت ها در 
صحنه هایی نظیر برقراری امنیت پایدار، دوران دفاع 
مقدس، خنثی نمودن فتنه های دشــمنان در زمینه 

فرهنگی و... مشهود است.
وی با بیان اینکه بســیج بهترین نقش را در زمینه 
دفاع از کشور در هشت سال دفاع مقدس ایفا کرده 
است، گفت: بسیج صحنه هایی را در دفاع مقدس 
خلق کرده است که در طول تاریخ بی نظیر بوده و 

کمتر می توان دید.
فرمانده ســپاه انصارالمهدی )عج( اســتان زنجان 
با اشــاره به تشکیل بسیج ســازندگی و اقدامات 
ارزشــمند آن در راســتای محرومیــت زدایــی 
خاطرنشان کرد:با تشکیل بسیج سازندگی، بسیجیان 
در قالب گروه های جهادی ســازماندهی شــده و 

خدمات ارزشمندی انجام داده اند.
اقدامات ارزشمند سپاه و بسیج در راستای مقابله 

با کرونا
ســردار کرمی در ادامه با اشــاره بــه فعالیت های 
ارزشمند بسیجیان در راســتای مقابله با ویروس 

کرونــا تصریح کــرد:از روز های ابتدایی شــیوع 
ویــروس کرونا در اســتان، بســیجیان زنجانی با 
همکاری و هماهنگی دانشــگاه علوم پزشکی و با 
تمامی توان وتجهیزات، اقدام به ضدعفونی معابر 
و مناطق پرآمد و شد، اماکن، مساجد، درب منازل 

و... نمودند.
این مسوول با بیان اینکه ۱۰۹ کارگاه تولید ماسک 
در سطح اســتان فعال بود، افزود:همچنین تاکنون 
بیش از ۲ میلیون ماسک تهیه و به صورت رایگان 

در اختیار در بین مردم توزیع شده است.
فرمانده ســپاه انصارالمهدی )عج( استان زنجان با 
اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 
مبنی بر اجرای رزمایش کمک مومنانه در راستای 
حمایت از اقشــار آسیب پذیر و کم درآمد جامعه 
بیان داشت:با هماهنگی مسوولین استانی و همکاری 
دستگاه های اجرایی نظیر کمیته امداد و بهزیستی، 
بسیج اقدام به تهیه بانک اطالعاتی افراد آسیب دیده 
ناشی از ویروس کرونا از طریق پایگاه های مقاومت 

بسیج و مساجد و محالت نمود.
ســردار کرمی با اشــاره به حضور مردم در همه 
صحنه هــای نظام و انقالب به ویــژه در روزهای 
شــیوع کرونا افزود: مردم همیشه در صحنه برای 
کمک به هموطنان خود حضور دارند و کمک های 
نقدی و غیرنقدی کــه از طریق مردم جمع آوری 

می شود همیشه پرخیر و برکت است.
وی ادامه داد: تا به امروز هر چه از طریق بسیجیان 

از مردم جذب شده است، در بین مردم توزیع شده 
که این کمک های نقدی و غیرنقدی تاکنون بیش از 

۹۱ میلیارد تومان ارزش داشته است.
این مسوول با اشاره به اجرای طرح شهید سلیمانی 
در زنجــان گفت: نام مبارک این شــهید بزرگوار 
همواره سبب خیر و برکت بوده و وحدت بخش 

است.
فرمانده ســپاه انصارالمهدی )عج( استان زنجان با 
بیان اینکه این طرح با مشارکت و همکاری نماینده، 
ولی فقیه، استاندار، فرمانداران، شهرداران و دانشگاه 
علوم پزشــکی اســتان زنجان و ... در حال اجرا 
است، افزود:بسیجیان و رزمندگان شبکه بهداشت 
در شــهر ها و مناطق گوناگون به صورت مشترک 
و به صورت قرارگاهی حضور یافته و به صورت 
خانه به خانه پیگیر هستند که تمامی این صحنه ها 
تداعی کننده صحنه های زیبا و تاریخی دوران دفاع 

مقدس می باشد.
سردار کرمی با اشاره به تهیه و توزیع بروشور های 
آموزشــی در راســتای آگاه ســازی مردم در باره 
مقابله با ویروس کرونا و همچنین توزیع بسته های 
معیشتی و بهداشتی در بین نیازمندان افزود: طرح 
شهید سلیمانی سبب حفظ روحیه بیماران و کاهش 

چشمگیر تعداد مبتالیان شده است.
وی ادامه داد: شاید بسته هایی که در اختیار افراد قرار 
می گیرد ارزش اقتصادی زیادی نداشته باشند، ولی 
وقتی افراد با لباس بسیجی پشت در خانه حضور 

پیدا می کنند و جویای حال افراد خانه شوند اثرات 
زیادی در تقویت روحیه مردم با وجود مشکالت 

معیشتی داشته است.
فرمانده ســپاه انصارالمهدی )عج( استان زنجان با 
اشاره به بهتر شدن وضعیت شیوع کرونا در کشور 

گفت: بهتر شــدن وضعیت کرونا به معنای از بین 
رفتن کرونا نیست و مردم باید همچنان پروتکل های 

بهداشتی را رعایت کنند تا غافلگیر نشویم.
ســردار کرمی در پایان راهکار موفقیت در کنترل 
کرونا را همکاری مردم دانست و گفت: با اقدامات 

ارگان هــا و ســازمان های مختلــف، رهبری امام 
خامنه ای )مدظله العالی(، کمک و همکاری مردم 
و فداکاری کادر درمان و مدافعان سالمت، کشور 
توانســته است تا حدودی ویروس کرونا را کنترل 

کند.

 کارگران فضای سبز شهرداری زنجان که 
با ورود فصل ســرما بیکار شده بودند با انتخاب 
پیمانکار برای امور شــهر منطقه ۴ در این بخش 

به کارگیری می شوند.
به گزارش موج رسا، کارگران فصلی فضای سبز 
شهرداری زنجان همه ســاله از اواخر اسفندماه یا 
اوایل فروردین ماه جذب شــده و با اتمام فصل 
کاری با ورود به فصل ســرما بیکار می شدند و 
دغدغه بزرگی برای آن ها و خانواده شــان شــده 
بود اما امســال شهرداری و شورای اسالمی شهر 
زنجان، آســتین همــت را در جهت احقاق حق 
کارگران و حمایت از این قشر آسیب پذیر به ویژه 
در دوران کرونــا باال زده و قصد حمایت از آن ها 
را داشتند که بر این پایه، تمام کارگران فضای سبز 
طبق معیارهای الزم، امتیازبندی شدند تا در آینده 
به ترتیب اولویت و از باالترین امتیاز تا پایین ترین 

امتیاز، جذب شهرداری شوند.
بعد از پاالیش و امتیازبندی کارگران فضای سبز، 
۵۳۵ نفر حائــز امتیاز باال شــده بودند که ۴۰۰ 
نفر در فضای ســبز مناطق ۴ گانه شهری زنجان 
به کارگیری شــده و ۱۳۵ نفر باقی مانده مقرر شد 
طبق وعده رییس کمیســیون خدمات شــهری 
شورای اسالمی شهر زنجان در امور شهر منطقه ۴ 

به کارگیری شوند.
فراخوان مناقصه امور شهر منطقه ۴ در ۲ مرحله 
انجام و در نهایــت، پیمانکار مربوط در روز اول 

بهمن ماه انتخاب و نهایی شد.
*  135 نفر از کارگران فضای سبز در امور شهر 

منطقه 4 مشغول می شوند
منصور مرادلو، رییس کمیسیون خدمات شهری 
شورای اسالمی شهر زنجان، چندی پیش )۹ آذر( 
به خبرنگار موج رسا؛ گفته بود: با توجه به وسیع 
بودن منطقه ۴ شــهرداری و وجود شــهرک های 
اقماری و همچنین مشکل در جمع آوری زباله این 
منطقه، مقرر شد ۱۳۵ نفر باقی مانده جهت تقویت 

قسمت امور شهر منطقه ۴ اختصاص داده شود.
عضو شورای اســالمی شهر زنجان با بیان اینکه 
برون سپاری قسمت امور شهر منطقه ۴ شهرداری 
زنجان هم اکنون در مرحله فراخــوان قرار دارد، 
اظهار داشت: با مشخص شدن پیمانکار، کارگران 
در این قســمت مشغول خواهند شد البته فعاًل تا 
انتخاب پیمانکار به عنوان کارگر فضای ســبز با 

شهرداری قرارداد دارند.
وی تصریح کرد: به دلیل ســخت بودن کار امور 
شهر، حقوق پایه، مزایا و امور رفاهی این ۱۳۵ نفر، 
ارقام باال در نظر گرفته شده و تحت پوشش بیمه 

تکمیلی قرار گرفتن نیز لحاظ شده است.
مرادلو ادامه داد: قرارداد این ها نیز سه ساله در نظر 

گرفته شده و فصلی نیستند.
*  حمل زباله منطقه 4 بــا انتخاب پیمانکار، 

مکانیزه می شود
حبیــب مالیی یگانه، شــهردار زنجــان نیز در 
گفت وگو با خبرنگار موج رســا؛ در باره مناقصه 
امور شــهر منطقه ۴ گفت: امیدواریم با انتخاب 
پیمانکار مناســب بتوانیم حمل مکانیزه زباله در 

سطح شهرداری اجرا شود.
وی اظهــار داشــت: برنامه بر این اســت که در 
صــورت انتخاب پیمانکار امور شــهر منطقه ۴، 

تعدادی از نیروهای موجود فعلی که کار می کنند 
بــه این بخش انتقال پیدا کــرده و تعدادی هم از 
نیروهایی که دارای امتیــاز باالیی در امتیازبندی 
بودند، معرفی کنیــم و پیمانکار نیز بتواند کارش 

را آغاز کند.
*  پیمانکار امور شهر منطقه 4 انتخاب شد

منصور مرادلو، رییس کمیسیون خدمات شهری 
شورای اســالمی شــهر زنجان در گفت وگو با 
خبرنگار موج رسا؛ با اشاره به اتمام مناقصه امور 
شــهر منطقه ۴ گفت: این مناقصه ۳ شرکت کننده 
داشــت که در نهایت، یکی از آن ها برنده شد و 
انتخاب آن نیز صورتجلســه شده و قرار است تا 
ظرف چند روز آینده با امضای قــرارداد و ارائه 

تعهدات، مشغول به کار شود.
وی با بیان اینکــه ۱۴۱ کارگر بــا این پیمانکار 
مشغول به کار خواهند شــد، اظهار داشت: همه 

آن ها از کارگران فضای سبز هستند که هم اکنون 
تعدادی مشغول اند و تعدادی نیز در بیرون منتظر 
بودند که با این قرارداد، برمی گردند و مشغول به 
خدمت در امور شــهر منطقه ۴ شهرداری زنجان 

می شوند.
مرادلو با بیان اینکه در ۴ ماه گذشــته، تالش های 
بســیاری برای انجام مناقصه و عقد این قرارداد 
انجام شده بود که خوشبختانه نتیجه داد و پیمانکار 
مربوطه برای امور شــهر منطقه ۴ انتخاب شــد، 
خاطرنشــان کرد: با توجه به اینکه قرارداد قبلی 
لغو شــده بود و پیمانکاران نیز بــه دلیل گرانی، 
نمی کردنــد که در مناقصات شــرکت کنند اما ۳ 
شرکت قوی در مناقصه، شرکت کردند و یکی از 
آن ها که تجربه و ســابقه خوبی داشت، برنده این 
مناقصه شد و کارگران در اختیار این شرکت قرار 

می گیرد تا کارش را آغاز کند.

عضو شورای اسالمی شهر زنجان با بیان اینکه در 
شرایط کنونی ۲ دغدغه و نگرانی داشتیم، گفت: 
مورد اول، اشتغال کارگران بود که در شرایط رکود 
و تورم در بیرون مانده و ماه ها منتظر بودند و مورد 
دوم نیز وضعیت بهداشت و نظافت شهر بود که 
بیشترین نگرانی نیز از این جهت بود که شهر، پاک 

باشد تا رضایت شهروندان نیز جلب شود.
وی مکانیزاسیون در جمع آوری زباله های شهری 
را بســیار مهم خواند و اظهار کرد: شــوربختانه 
زنجان، جزء آخرین شهرهایی است که به سمت 
مکانیزه کردن حمل زبالــه می رود که به همین 
دلیل، انتخاب پیمانکار با تجهیزات و ماشین آالت 
مکانیزه، حرکت رو به جلویی بود و تالشــمان 
بر ایــن خواهد بود که در مناطــق یک، ۲ و ۳ 
شــهرداری زنجان نیز در راستای مکانیزه کردن، 

قدم برداریم.

*  کارگران امور شهر منطقه 4 با عقد قرارداد 3 
ساله، امنیت شغلی خواهند داشت

مرادلو گفت: به دلیل ۳ ســاله بودن قرارداد امور 
شهر منطقه ۴ ، کارگران از امنیت شغل و قرارداد 

برخوردار خواهند شد.
رییس کمیسیون خدمات شهری شورای اسالمی 
شهر زنجان با بیان اینکه حقوق پایه کارگران امور 
شــهر منطقه ۴ نسبت به دیگر کارگران خدماتی 
شــهرداری، باالتر است که ســبب رضایتمندی 
کارگران می شــود، اظهار داشــت: با همدلی و 
همکاری نزدیک شهرداری و شورای شهر، بیمه 
تکمیلی و دیگر امور رفاهی نیز برای این کارگران 

لحاظ شده است.
وی با بیــان اینکه پیمانــکار مربوطه موظف به 
استفاده از کارگران معرفی شده از سوی شهرداری 
زنجان اســت، تصریح کرد: فقــط رانندگان از 

سمتاین پیمانکار خواهند بود.
مرادلو خاطرنشان کرد: قرارداد قبلی پیمانکار امور 
شهر منطقه ۴ در یکی از استان های شمالی کشور 
بود که به تازگی به پایان رســیده و تجهیزات و 
ماشین آالت این شرکت، آزاد شده است بنابراین 
تالش خواهیم کرد تا بقیه ماشــین آالت مکانیزه 
این شــرکت را در دیگر مناطق شــهری زنجان 

استفاده کنیم.
وی افــزود: در صورتــی کــه بتوانیــم دیگر 
ماشین آالت پیمانکار را از طریق اجاره در مناطق 
دیگر به کارگیری کنیم برای شــهر زنجان خوب 

می شود.
رییس کمیسیون خدمات شهری شورای اسالمی 
شــهر زنجان در باره زمان آغاز به کار پیمانکار 
امور شــهر منطقه ۴ گفت: مقرر شده بالفاصله 
نسبت به امضای قرارداد و ارائه تعهدنامه هایش 
اقدام کند و کارگاه امور شــهر در کنار پارکینگ 
اتوبوســرانی نیز در اختیار شرکت قرار گیرد تا 
کارگران نیز از سوی شــهرداری معرفی شده و 
پیمانکار با نظارت شــهرداری و شورای اسالمی 

شهر زنجان، فعالیتش را آغاز کند.
وی با تاکید بر اینکه با نظارت بر فعالیت پیمانکار، 
حقوق کارگران را نیز پیگیری خواهیم کرد، افزود: 
همدلی و همراهی خوبی در شهرداری و شورای 
اسالمی شــهر زنجان ایجاد شده و تالش بر این 

است که کارها با صداقت و پاکی به جلو برود.

با انتخاب پیمانکار؛

رستگاری کارگران بیکارشده فضای سبز با عبور از خان هفتم
  کارگران در امور شهر منطقه 4 زنجان به کارگیری می شوند

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۲۷۰۰۲۰۰۱۹۶۴- ۱۳۹۹/۷/۲۸ کالسه ۱۳۹۸۱۱۴۴۲۷۰۰۲۰۰۰۲۱۴هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ابهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم صغری مهدیخانی سروجهانی فرزند سبزعلی 
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واعظی خریداری از مالک رسمی )با کسر از مالکیت کلیه مالکین مشاعی(محرز گردیده است.بنابراین به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله۱۵روز آگهی 
می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این 
اداره تسلیم و پس از اخذرسید،ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم و صول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/۱۰/۲۰  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۱۱/۵
حسین کاظمی - رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان ابهر

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۲۷۰۰۲۰۰۱۸۹۵-۱۳۹۹/۷/۱۶کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۲۷۰۰۲۰۰۰۱۳۵هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحدثبتی حوزه ثبت ملک ابهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم عربعلی نعلبندی فرزند هاشم بشماره 
شناسنامه۹۳۱صادره از ابهر در یک باب عمارت به مساحت۴۸۸.۷۰مترمربع از پالک ۱۲۱-اصلی واقع در ابهر بخش سه زنجان )ابهر شریف آباد خیابان شهدا کوچه 
یاران(خریداری از مالک رسمی آقایان کرم علی افشاری و حاج علی حبیبی محرز گردیده است بنابراین به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله۱۵روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/۱۰/۲۰  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۱۱/۵
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اذان ظهر

12:28

غروب آفتاب

17:33

اذان مغرب

17:52

نیمه شب

23:44

اذان صبح فردا

5:54

طلوع صبح فردا

7:22

وضعیت آب و هوای زنجان:

-15
1

ردیا نبودم اّما توافن سرشت من بود
گرداب خویش گشتن رد سرنوشت من بود

چون موج رد تالطم رد ورهط زنده بودن
هم سرنوشت من بود هم رد سرشت من بود

تعلیق اگرهچ سخت است اّما گریختم من
از خویشتن هک با خود ربزخ بهشت من بود

تنها هن خود رد افالک رب خاک هم همیشه
از میوه اهی ممنوع، عصیان خورشت من بود

انچار ساختم با، ره دو، هک عقل و عشقم
چون رّپو پای طاووس زیبا و زشت من بود
، جز سرنوشت محتوم رد وی ندیدم. آری

رد پیری و جوانی آهنیی، خشت من بود
منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan
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چهارسو

محمود جامساز اقتصاددان:

مصوبات و قوانین مجلس پوپولیستی است
 راهکار های اقتصادی مجلس نتیجه ای جز تورم ندارد 

 تبعات منفی پرداخت یارانه به مردم با مابه التفاوت تخصیص ارز ۱۷۵۰۰ تومانی به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی 
 خط فقر یک خانواده ۴ نفره ۹ میلیون تومان است؛ کدام کارگر امروز ۹ میلیون حقوق دریافت می کند؟

 یک اســتاد اقتصاد گفت: شوربختانه فقر 
در کشور در حال گسترش است. آمار های دولتی 
خــط فقر را برای یک خانــواده ۴ نفره ۹ میلیون 
تومان تعریف کرده است، ولی کدام کارگر امروز 
۹ میلیون تومان حقوق دریافت می کند؟ ما نیازمند 
تغییرات سنگین هستیم وگرنه وضعیت ما همین 

آش و همین کاسه خواهد ماند.
محمود جامساز در گفتگو با »انتخاب« و در پاسخ 
به این پرســش که پیشنهاد کمیسیون تلفیق برای 
ارائه ما به التفاوت تخصیص ارز ۱۷۵۰۰ تومانی 
به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان یارانه به مردم 
چه تبعاتی را برای وضعیت اقتصادی کشــور در 
ســال ۱۴۰۰ خواهد داشــت، گفت: من با اصل 
پرداخــت یارانه و یا حداقل با شــیوه پرداخت 
معیوب آن مخالف هستم. یارانه بایستی هدفمند 
باشد و منحصر به یک قشر شناخته شده ای باشد 

که در سختی و گرسنگی به سر می برند.
این کارشــناس اقتصادی ادامه داد: اگر قرار باشد 
که با پرداخت یارانه به مردم از وضعیت اقتصادی 
و معیشتی آنان حمایت شود، بهتر است که بخش 
عمده ای از این حجم عظیم از یارانه ها بعنی مابه 
التفاوت نرخ تســعیر ۱۷۵۰۰ تومانی پیشنهادی 
مجلس و ۴۲۰۰ تومانــی و همچنین یا رانه های 
۴۵۵۰۰ تومانی و یارانه های اخیر التصویب مجلس 
یعنی ۱۰۰ هزار تومــان به ۴۰ میلیون نفر و ۱۲۰ 
هزار تومان به ۶۰ میلیون نفر که مجموعا ”رقمی 
بیش از ۱۷۰ هزار میلیون تومان یارانه آشکار است 
بسمت تقویت بخش واقعی اقتصاد هدایت شود 
به این مفهوم که ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به عنوان 
یارانه بهره تســهیالت بانکی به بخش های مولد 
اختصاص یابد تا بخش خصوصی قادر شــود با 
بهره صفر درصذاز تسهیالت بانک استفاده نماید، 
در عین حال تسهیالت معوق بنگاه های کوچک 
و متوسط و صاحبان مشاغل آزاد که بسبب شیوع 
ویروس کرونا آســیب فراوان دیده اند بمدت ۳ 
سال استمهال گردد. پرداخت تسهیالت یارانه ای 
بانک ها، گــردش اعتبارات و تســهیالت آنان را 
افزایــش داده و بهره هایــی که از ســوی دولت 
از محل یارانه ها بآنان پراخت میشــود اســباب 
ســودآوری بانک ها را فراهــم مینماید و فرآیند 
اعطای تســهیالت را به بخش واقعی اقتصاد که 
نیروی محرکه توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال و 
درآمد ملی اســت را تقویت میکند که پی آمد آن 
رشد تولید و افزایش نرخ اشتغال، کاهش بیکاری 

و تورم است.
وی افزود: در چنین شرایطی نیروی کار، حاصل 
دسترنج خود را خرج امرار معاش کرده و دست 
در جیب خود دارد، ولی با پرداخت یارانه بشیوه 
کنونی دســت یارانه بگیران همواره سوی دولت 
دراز اســت که نوعی ســفله پروری اســت و با 
اســتمرار تورم مزمن مطالبات آنــان را از دولت 
افزایش میدهد. امروز یارانه ۴۵ هزار تومانی تقریبا 
معادل۹۸/۱ دالر می شــود که اگر همین را تقسیم 

بر ۳۰ روز یک ماه کنیم، حاصل به حدود ۶ سنت 
می رسد؛ که تاسف بار است و نوعی بی حرمتی 
به ملت شریف در کشور ثروتمند ایرانست دیگر 
یارانه ها نیز با افزایش تورم قدرت خرید خود را 
از دست میدهند و این مسیر معیوب ادامه خواهد 

یافت.
جامساز خاطرنشان کرد: شــاید پرداخت یارانه 
بــه مردم برای یک مدت خیلــی کوتاه موجبات 
رضایتمندی نســبی شــود، ولی خیلی زود تورم 
این یارانه و حتی بیشــتر از آن را از جیب مردم 
بیرون میکشــد؛ بنابراین پرداخــت یارانه راهکار 
درســتی نیســت. البته ممکن اســت که حامیان 
این طرح بحث درآمــد بیش از ۴ برابر دولت از 
افزایش نرخ دالر دولتی از ۴۲۰۰ به ۱۷۵۰۰ تومان 
را مطرح کنند، ولی واقعیت این اســت که منابع 
درآمد ارزی دولت در ســال آینده دقیقا مشخص 

نیست.
این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: قرار بود که در 
بودجه امسال دولت روزانه بالغ بر یک میلیون و 
۵۰۰ هزار بشکه نفت از طرق مختلف یعنی دور 
زدن تحریم ها بفروشد، ولی با وجود تحریم های 
حداکثری ترامپ میانگین روزانه فروش نفت به 
حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه تقلیل یافته است. 
البتــه دربــاره بودجه ســال ۱۴۰۰ برخی تصور 

می کنند که بــا آمدن آقای بایدن شــرایط تغییر 
خواهد کرد.

وی اظهار کرد: امروز مردم به دلیل فقر مداوم در 
فشار زیادی قرار گرفته اند. طبقه متوسط جامعه 
در حــال تنزل و نزدیک شــدن به طبقه ضعیف 
جامعه است، اختالفات طبقاتی در کشور تشدید 
شده اســت، نگرانی های مردم نسبت به شرایط 
اقتصادی کشور شدت گرفته است و در این میان 
مجلس می خواهد از طریــق پرداخت یارانه این 
فضا را تلطیف کند، ولی در همین نحوه پرداخت 

یارانه ابهامات زیادی وجود دارد.
وی افزود: این در حالی اســت که هنوز وضعیت 
صادرات نفتی دولت در سال آینده مشخص نیست 
و اگر شــرایط همچنان به ایــن وضع ادامه یابد، 
قطعا ما در ســال آینده با مشکالت بسیار زیادی 
در حوزه اقتصاد مواجه خواهیم بود. ما برای برون 
رفت از این مشکالت باید از ظرفیت های موجود 
در کشور استفاده کنیم؟ چرا کسی پاسخ نمی دهد 
که نقدینگی ۳۰ هزار هزار میلیاردی کشور به کجا 
رفته؟ چرا کسی نمی گوید که علت عدم حمایت 
از تولید در کشــور چست؟ بر پایه آمار صندوق 
بین المللی پول نرخ رشــد اقتصادی کشور ما در 
ســال کنونی منفی ۵/۹ درصد و در ســال قبلی 
منفی ۵/۷ درصد بود. ما در یک سراشیبی سقوط 

اقتصادی قــرار داریم و باید هرچه زودتر به فکر 
درمان و بهبود این شرایط باشیم.

جامســاز با تاکید بر اینکه یکی از منابع درآمدی 
دولت دریافت مالیات اســت که باید به صورت 
جدی مورد توجه قرار بگیرد، گفت: امروز کرونا 
و بسیاری از اتفاقات مشــابه از جمله تحریم ها 
منابع درآمدی دولت را بشدت کاهش داده است 
بنابراین شــرایط ایجاب میکند دولت از حداکثر 
توان خود در بهره گیری از ظرفیت های درآمدی 
خود بویژه مالیات ها اســتفاده کند. شــرکت ها و 
بنیاد های بــزرگ اقتصادی باید مالیات خود را به 
دولت پرداخت کنند، طیف مؤدیان مالیاتی باید با 
اقتدار دولت گســترش یابد، از فرار مالیاتی که تا 
۷۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده قاطعانه جلو 
گیری به عمل آید. در غیر اینصورت ســناریوی 
ساالنه اســتقراض از بانک مرکزی و برداشت به 
عنوان وام از صندوق توسعه ملی تکرار میشود که 
تبعــات آن افزایش پایه پولی و قدرت خلق پول 
توســط بانک ها و افزایش نقدینگی است؛ که در 
نهایت عامه مردم تاوان آنرا با رشد تورم خواهند 

داد
این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه دولت اگر به 
مردم یارانه ای بدهد، همان یارانه و حتی بیشــتر 
از آن را بــه عنوان تــورم و گرانی از جیب مردم 

پــس می گیرد، گفــت: دولــت و حاکمیت باید 
بــه فکر حمایت از بخش واقع تولید باشــند. ما 
نیازمنــد ایجاد تغییر و تحول در ســاختار اقتصاد 
دولتی سیاســی رانتی فســاد آلود و جایگزینی 
یک نظام اقتصاد آزاد رقابتی بازار محور هستیم؛ 
و آن مســتلزم تغییر مفروضات پایه ای در مسیر 
دســتیابی به تغییرات پارادایمی است. باید دست 
از قیمت گذاری های دستوری برداشته شود. باید 
ســازمان های عریض و طویل ناکارآمدی، چون 
شورای رقابت و سازمان حمایت ازمصرف کننده 
و تولید کننده حذف شوند. وقتی شما برای ایجاد 
یک فعالیت صنعتی باید ماه ها بلکه بیشتر منتظر 
مجوز باشــید، یعنی مجبور به آن هستید که یک 
سال از جیب خود هزینه ناکارآمدی بوروکراسی 
را بدهید. این همه مانع تراشــی بر سر راه تولید 

باعث شده تا مردم به داللی روی بیاورند.
وی در پاســخ به این پرسش که مجلس یازدهم 
چقدر در قانون گذاری در حوزه اقتصادی توانسته 
به معیشــت مردم کمک کند، گفت: کشور ما تا 
دلتان بخواهــد قانون دارد. این کشــور از تورم 
و اشــباع قوانین رنج میبرد این در حالیســت که 
کثــرت قوانین و انحرافات اجرایی قوانین نه تنها 
فاقد کارایی و اثر بخشی هستند، بلکه مانع بزرگی 
فراروی توسعه و بالندگی بخش واقع اقتصادند. 

اگر قوانین ما مترقی بودند که شــرایط اقتصادی 
کشور ما امروز به این وضع دچار نشده بود. اگر 
قوانین ما کارآمد بودند، دولت باید دست باالیی 

در حمایت از بخش خصوصی می داشت.
این کارشــناس اقتصادی با بیان اینکه ایران جز ۴ 
کشــور پرتورم در جهان است، خاطرنشان کرد: 
نرخ بیکاری در کشور ما علیرغم آمار های داخلی 
که گفته می شود، ۱۱ درصد است، از سوی مرکز 
پژوهش های مجلس بیــش از ۱۵ درصد برآورد 
واز سوی پژوهشگران مستقل تا باالی ۲۵ درصد 
هم تخمین زده شده اســت. وضعیت اقتصادی 
کشور ما عالوه بر مدیریت اقتصاد کالن ضعیف 
و تحریم هــا متاثر از کثــرت قوانین و عدم ثبات 

آنهاست.
وی در پاســخ به این پرســش که آیا مجلس در 
مباحث اقتصادی و معیشتی برای جلب حمایت 
عمومی به ویژه در ماه های منتهی به انتخابات یک 
رویکرد پوپولیستی را در پیش نگرفته است، گفت: 
دقیقا همین طور است. این راهکار ها و قوانینی که 
مجلس ارائه می کند، مشــکالت اقتصاد را درمان 
نمی کند و صرفا باعث تورم بیشتر می شود. جالب 
اســت که خیلی از مســووالن از اینکه مردم نان 
قســطی خریداری می کنند، ابراز تعجب می کنند. 
ولی پرسش اینجاســت که مگر همین مسووالن 
در پســت ها و مقام های مختلف کشــور حضور 
نداشــتند؟ چطور آنان خبر ندارند که مردم آنقدر 
بیچاره شدند که نان را قسطی، نسیه و حتی نصفه 
خریداری میکنند. این ها مشــکالت مردم است، 
ولی انگار مسووالن درد فقر را نمی دانند و حس 

نمی کنند.
جامســاز در ادامه افزود: به اعتقــاد من طبقات 
اجتماعی در جامعه ما زیر و زبر شــده اســت. 
شوربختانه فقر در کشور در حال گسترش است. 
آمار های دولتــی خط فقر را برای یک خانواده ۴ 
نفــره ۹ میلیون تومان تعریف کرده اســت، ولی 
کدام کارگر امروز ۹ میلیون تومان حقوق دریافت 
می کند؟ ما نیازمند تغییرات بنیادین هستیم وگرنه 
وضعیت ما همین آش و همین کاسه خواهد ماند.
این کارشــناس اقتصادی در پایــان تصریح کرد: 
برخی می گویند که با ورود جو بایدن بکاخ سفید، 
برجام احیاء خواهد شــد و دالر های بلوکه شده 
آزاد و موانع فروش نفت و مبادالت بانکی برداشته 
خواهد شــد و اقتصاد از فروپاشی نجات خواهد 
یافت. مگــر در دوران آقــای احمدی نژاد منابع 
درآمدی دولت در وضعیت بدی قرار داشــتند؟ 
کشــور در آن دوران درآمد خیلی خوبی داشت، 
ولی دیدید که مردم در همان دوران اوضاع بدی 
شــدند. مشــکل ما در بحث توزیع و تخصیص 
منابع اســت که معلوم نیســت که بر چه اساس 
و اهدافی تخصیــص می یابد. فرامــوش نکنیم 
که مشــکل اساســی ما منابع نفتی نیست مشکل 
تصمیماتی اســت که کشــور را به چه سمت و 

سویی هدایت میکند!

 با وجود آنکه ۱۳۸ هزار واحد مســکن 
ملی قرار است در شهرهای تحت مسوولیت بنیاد 
مسکن ساخته شود تنها ۱۱ هزار و ۸۰۰ واحد به 
مرحله آماده سازی زمین و تعریف پروژه رسیده 
که ۵۸۰۰ واحد در مرحله آماده ســازی زمین و 

۶۰۰۰ واحد در مرحله اجرا قرار دارد.
به گزارش ایسنا، سهم بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
از پروژه ۴۰۰ هزار واحدی اقدام ملی مسکن ۱۳۸ 
هزار واحد است که ۱۰۰ هزار واحد در شهرهای 
دارای جمعیت کمتر از ۱۰۰ هزار نفر و ۳۸ هزار 
واحد آن در شــهرهای باالی ۱۰۰ هزار نفر اجرا 
خواهد شــد اما به نظر می رســد پروژه در این 
بخش با سه مشکل کمبود تقاضای موثر، کمبود 

زمین و نبود سرعت قابل قبول مواجه است.
بر پایه آماری که به تازگی معاون مسکن شهری 
بنیاد مسکن ارایه کرده هم اکنون ۵۸۰۰ واحد در 

حال آماده ســازی زمیــن و ۶۰۰۰ واحد در حال 
پروژه تعریف قرار دارد. همچنین طبق آمار اوایل 
آذرمــاه ۶۹۲۸ واحد در قالب انفرادی و گروهی 
توسط متقاضیان ساخته می شود. اگر این ۶۹۲۸ 
واحد همان تعداد در حال اجرا نباشــد)!( نهایتا 
۱۸ هــزار و ۷۲۸ واحد در مرحله تامین زمین تا 
اجرا قرار دارد که هیچ تناســبی با ظرفیت پروژه 
نخواهد داشــت و این در حالی است که بیش از 
یک ۱۶ ماه از کلنگ زنی طرح اقدام ملی مسکن 

می گذرد.
پــس از پایان مراحل اول تا ســوم ثبــت نام از 
متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن، ۲۹ هزار و ۹۳۴ 
متقاضی تحت مسوولیت بنیاد واریز وجه انجام 
داده انــد. از این تعداد ۱۴ هــزار و ۷۳۱ واحد به 
شکل مستقیم توسط بنیاد مسکن ساخته و تکمیل 
و تحویل می شــود که ۱۳ هــزار و ۶۵ واحد در 

۷۷ پروژه از مرحله دریافت پروانه تا پیشــرفت 
فیزیکی ۳۰ درصدی، پروژه های ساخت مسکن 
ملی آنها آغاز شده اســت. ۶ هزار و ۹۲۸ واحد 
نیز در قالب انفرادی و گروهی توسط متقاضیان 

ساخته می شود.
از طرف دیگر و در شرایطی که به نظر می رسید 
در شهرهای کوچک مشکل کمبود زمین وجود 
نداشته باشد، برای ۱۲ هزار نفر از پذیرفته شدگان 
واجد شرایط تامین زمین نشده است. در این باره 
نشست ای بین مسووالن بنیاد مسکن و مهرآبادی 
ـ مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن ـ که به 
تازگی به این ســمت منصوب شده برگزار شده 
و گفته می شود تالش برای تامین زمین این ۱۲ 

هزار واحد در حال انجام است.
با این حال وزارت راه و شهرســازی برای تامین 
اراضی طرح اقدام ملی مســکن با موانعی مواجه 

اســت. اواخر شــهریورماه محمود محمودزاده، 
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی 
گفته بــود: برخالف دســتور رییــس جمهور، 
دســتگاه های مربوطه زمین هــای دولتی را برای 
ســاخت مســکن ملی در اختیار وزارت راه و 
شهرســازی قرار ندادند و این درحالی است که 
در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه 
مســکن به صراحت آمده است که دستگاه های 
دولتــی اراضی مازاد بر نیاز خود را به وزارت راه 
منتقل کنند تا برای تولید انبوه مسکن از آن استفاده 
شــود؛ با این حال نه فقط در تهران بلکه در هیچ 

استانی این بند مهم از قانون اجرا نشده است.
نبود زمین برای مسکن ملی آن هم در شهرهای 
کوچــک در حالی وجود دارد کــه محمودزاده 
ـ معــاون وزیــر راه و شهرســازیـ  مدتی قبل 
به ایســنا اعالم کرده بود: طبــق گفته وزیر راه و 

شهرســازی، برای همه کسانی که ثبت نام کرده 
اند استان مورد نظر مکلف به تامین زمین است. 
تعدادی که مشکل تامین زمین دارند حدود ۸۰۰۰ 
نفر هستند که عموما در شهرهای تحت نظر بنیاد 
مسکن نام نویسی شده اند. سازمان ملی زمین و 
مسکن کارهای تامین زمین تعدادی را انجام داده 
و برخی دیگر در حال انجام اســت. به طور کلی 
بیشتر از آنچه باید برای اقدام طرح ملی مسکن، 
زمین اختصاص یافته و مشکلی برای ۴۰۰ هزار 

واحد نداریم.
مسکن ملی در یک نگاه

شهریوماه ۱۳۹۸ طرح اقدام ملی مسکن با حضور 
رییس جمهور کلنگ زنی شــد. برای این پروژه 
۴۰۰ هزار واحد تعریف شــد که در دور اول و 
دوم نام نویســی ۱.۶میلیون نفر از طریق سایت 
tem.mrud.ir و پیامک ثبت نام کردند که ۴۶۰ هزار 

نفر واجد شرایط شناخته شدند. اولین واحدها به 
تعداد ۱۱ هزار و ۵۶۰ واحد در روز یکم آبان ماه 
۱۳۹۹ به دســتور رییس جمهور افتتاح شد. این 
پروژه از طریــق آورده متقاضیان و ۱۰۰ میلیون 
تومان وام بانکی با نرخ ســود ۱۸ درصد ساخته 
می شود. آورده متقاضیان در مرحله اول حدود ۴۰ 
میلیون تومان است. میانگین قیمت این واحدها 
در کل کشــور طبق آخرین برآورد از هزینه های 
تابســتان ۱۳۹۹ به متــری ۲.۷ میلیون تومان می 
رسد که البته با توجه به کیفیت سازه ها در مناطق 
مختلف، قیمت ها متفاوت خواهد بود. ثبت نام 
مراحل اول، دوم، ســوم و چهارم به پایان رسیده 
اســت. فرصت ثبت نام در مرحله چهارم از ۱۸ 
دی ماه ۱۳۹۹ آغاز شــد و پنجشنبه )۲۵ دی ماه( 
به اتمام رسید. در صورت خالی شدن ظرفیت یا 

تامین زمین، امکان ثبت نام دوباره وجود دارد.

استقبال پایین از مسکن ملی در شهرهای کوچک


