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استاندار زنجان عنوان کرد:

تخصیص کامل نیم درصد درآمد 
شهرداری های زنجان به کتابخانه های عمومی

72

جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان خبر داد:

کشف 96 درصدی 
دزدی  خانه ها در زنجان

سالروز رحلت نبی مکرم اسالم)ص( و شهادت امام حسن)ع(
و امام رضا )ع( را تسلیت می گوییم

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه مطرح کرد:

 زنجان؛استان 2۸ ام کشور در جذب بودجه دولتی
2 جایگاه استان زنجان در حوزه درآمدی، ۱۵ ام کشور است

 نماینده مردم ماه نشان:

فعالیت زیرزمینی 
برخی صنوف 

به کانون شیوع 
بیماری کرونا 

تبدیل شده است

همکاران زنگان امروز؛
برگزیدگان جشنواره 

کتاب سال زنجان
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 بازار خودرو به قدری بلبشــو است که به 
گفته کارشناسان دیگر اکثریت مردم قدرت خرید 
هیچ خودرویی را با این قیمت های نجومی ندارند، 
این در حالی است که تمام راهکار هایی که دولت 
برای ســاماندهی و آرام کردن این بازار نیز به کار 

گرفته، تماما با شکست روبرو شده است.
به گزارش فرارو، بســیاری از کارشناسان اعتقاد 
دارنــد، تا زمانی که دولت در کار خودروســازان 
دخالــت می کند، وضعیت این صنعت درســت 
نخواهد شد، شرکت های بزرگ خودروسازی از 
مشکالت ساختاری بسیاری رنج می برند، که حل 
آن ها به این راحتی ها نیست، از سوی دیگر چشم 
انداز مثبتی نیــز در رابطه با عملکرد آن ها وجود 

ندارد.
افزایش مدام قیمت خودرو معلول سیاست های 

کالن اقتصادی است
فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با 
فرارو با اشاره به اینکه افزایش مدام قیمت خودرو 
معلول سیاست های کالنی است که در کشور اجرا 

می شــود، گفت: تا زمانیکه این سیاست ها پابرجا 
باشد، وضعیت نیز به همین منوال خواهد بود، در 
شش ماه گذشته با توجه به کسری بودجه شدیدی 
که دولت با آن مواجه بوده، شاهد خلق نقدینگی 
بســیاری بودیم که این مسئله باعث ایجاد اثرات 
بسیار تورمی باالیی شــد، در حالیکه دولت باید 
انضباط مالی داشــته باشد و هزینه خود را کاهش 

دهد، این کار را انجام نداده است.
وی افزود: خوب این نقدینگی ســر از بازار های 
مختلف در می آورد که از جمله آن خودرو است، 
تــا زمانیکه این نقدینگی مهار نشــود و به دنبال 
آن تــورم نیز مورد کنترل قــرار نگیرد، وضعیت 
آشــفته بازار خودرو ادامه پیدا می کند، از ســوی 
دیگر دخالت هایــی که دولت در شــرکت های 
خودروســازی می کند و به نوعی این صنعت را 
سیاسی کرده و ثبات مدیریت در آن وجود ندارد، 
نتیجه ای بهتر از وضعیت فعلی به وجود نمی آید، 
خودروسازان مدام در حال تولید زیان هستند، در 

مقابل دولت میلیارد ها تومان به آن ها وام می دهد.
زاوه اظهار داشت: خودروســازان نیز با توجه به 

ســاختار غلطی که دارند، نمی توانند تسهیالتی را 
که دریافت کرده اند، پس بدهند و بهره های بانکی 
نیز هر سال روی هم انباشته می شود و برای آن ها 
تولید زیان می کند، همچنین تســهیالتی که مدام 
به خودروســازان تزریق می شــود نیز خود خلق 
نقدینگی اســت، همین طور که مشاهده می کنید 
یک ســیکل معیوبی وجود دارد که مدام بازتولید 
می شود، در حالیکه باید از تکرار چنین وضعیتی 

جلوگیری کرد.
این کارشناس بازار خودرو با تاکید بر اینکه دولت 
در هر بازاری که دخالت کرده، نتیجه کامال منفی 
بوده اســت، بیان داشت: در حالیکه برای خودرو 
قیمت گذاری دستوری انجام می دهند و معقدند 
هستند که این قیمت به نفع مصرف کننده است، اما 
پراید که دیگر تولید نمی شود، قیمت های عجیب 
و غریبی برای آن در بازار تعیین می شود، بنابراین 
معلوم اســت که یک جای کار می لنگد و اشکال 
اساســی وجود دارد، این در حالیست که سیستم 
پیش فروش را اول اجرا کردند، که آن اقدام عمال 
توزیع یــک رانت بود که خودشــان فهمیدند و 

جمعش کردند.
وی اضافــه کرد: در مقابل به جــای اینکه بیایند 
و وضع را درســت کنند، آمدند قرعه کشــی راه 
انداختد، که بیشتر شــبیه التاری و مسابقه بخت 
آزمایی اســت، ۱۰۰ درصد مشــخص است که 
مصرف کننده واقعی نمی تواند خودرو را با قیمت 
کارخانه خریداری کند، بلکه مجبور است، هزینه 
چند برایری کند و نیاز خود را از بازار آزاد تامین 
کند، تا زمانیکه چنیــن ایده هایی در بازاز خودرو 
اجرایی می شود که درست به آن فکر نشده، شما 
مطمئن باشید، بازار خودرو روی آرامش را نخواهد 

دید.
چرا صنعت خودروسازی به این روز افتاد؟

امراله امینی عضو هیئت علمی دانشــکده اقتصاد 
دانشگاه عالمه طباطبایی در گفتگو با فرارو گفت: 
زمانیکــه وزارت صنعت به عنوان متولی صنعت 
خــودرو برای چندین ماه آن هم در این شــرایط 
حســاس اقتصادی وزیر ندارد، معلوم اســت که 
وضعیت آن به این روز در می آید، از سوی دیگر 
وزرایی که در این چند ســاله بر مســند کار قرار 

گرفتند، از کفایت الزم بر این کار برخوردار نبودند، 
زیرا که یا مجلس آن ها را می خواسته استیضاح کند، 
یا این که رییس جمهور آن ها را برکنار کرده است.
وی افزود: وزیر جدیــد نیز تازه آمده و نمی توان 
در مورد آن قضاوت کرد، اما قدر مسلم او نیز در 
کمتر از یک ســال هیــچ کار موثری را نمی تواند 
انجام دهد، دخالت دولت در صنعت خودروسازی 
با گماردن مدیران منتسب به خود در شرکت های 
بزرگ خودروساز، در دهه های گذشته وضعیتی را 
که امروز بر این صنعت حاکم اســت را به وجود 
آورده، این در حالیست که ثبات مدیریت و داشتن 
برنامه راهبردی بــرای مدت طوالنی از بدیهیاتی 
بوده کــه برای موفقیت الزم اســت، اما در مورد 
صنعت خودرو هیچ کدام از آن ها رعایت نمی شود.
امینی با تاکید بر اینکه این روز ها بازار خودرو قفل 
شده است و خرید و فروشی در آن انجام نمی شود، 
اظهار داشــت: با توجه به اینکه بــه دوران رکود 
تورمی نیز وارد شده ایم، باید منتظر تورم های بیشتر 
و باالتر در صورتیکه گشایش اقتصادی، سیاسی و 
بین المللی رخ ندهد، باشیم، بازار و صنعت خودرو 

این روز ها با چالش و موانع بســیار بزرگی روبرو 
است که حل آن ها شاید سال ها طول بکشد، زیرا 
که این مشکالت در یک ســال و دو سال ایجاد 
نشده که حال بخواهد به سرعت نیز درست شود.

ایــن کارشــناس صنعت خــودرو ادامــه داد: 
خودروسازان در درجه اول باید هزینه های تولید 
خود را بشــدت کاهــش داده و آن را اقتصادی 
کنند، دوما افزایش بهره وری موضوعی است که 
خودروسازان با آن بیگانه هستند، راندمان بهره وری 
در این صنعت باید به سطح قابل قبولی برسد، تا در 
مقابل آن شاهد تولید محصوالت متنوع و با کیفیت 
باشیم. سوما توجه به مسائل تحقیق و توسعه نیز 
باید در دســتور کار شرکت های خودروساز قرار 
بگیرد، در غیراین صورت نیز توسعه و پیشرفت 
این صنعت محال است، در آخر هم شرکت های 
بزرگ خودروسازان باید اموال ودارایی های مازاد، 
زیان ده و غیــر خودرویی خود را واگذار کنند، تا 
چابک وکوچک شــوند و تنها بــه تولید خودرو 

بپردازند، نه اینکه بروند بانکداری نیز کنند.

کارشناسان صنعت خودرو تشریح کردند؛

در بازار خودرو چه خبر است؟ 

تجلیل از شهروندان ارشد استان توسط زنگان امروز

دهه هفتاد 
دهه تغییر 

روابط عمومی سنتی
 به دیجیتال
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پایان انتظار ۳۸ساله؛
بازگشت پیکر شهید مسعود منتجبی 
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امراله امینی عضو هیئت علمی 
دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه:

با توجه به اینکه به دوران رکود 
تورمی نیز وارد شده ایم، باید 
منتظر تورم های بیشتر و باالتر 

در صورتیکه گشایش اقتصادی، 
سیاسی و بین المللی رخ ندهد، 

باشیم، بازار و صنعت خودرو 
این روز ها با چالش و موانع 

بسیار بزرگی روبرو است که حل 
آن ها شاید سال ها طول بکشد

فربد زاوه 
کارشناس صنعت خودرو :

تا زمانیکه نقدینگی مهار نشود
 و به دنبال آن تورم نیز مورد کنترل 
قرار نگیرد، وضعیت آشفته بازار 

خودرو ادامه پیدا می کند، از سوی 
دیگر دخالت هایی که دولت 
در شرکت های خودروسازی 

می کند و به نوعی این صنعت را 
سیاسی کرده و ثبات مدیریت در 

آن وجود ندارد
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 جانشــین فرمانده انتظامی استان زنجان با 
اشاره به کشف 96 درصدی دزدان منزل در زنجان 
گفت: یکی از مهمترین عوامل پیشگیری از دزدی 

آگاه سازی جامعه هدف است
به گزارش زنگان امروز، ایرج خانی پور با اشاره به 
اینکه نرخ وقوع جرائم در استان به غیر از تصادفات 
از نرم کشوری پایین تر است، اظهار کرد: با اقدامات 
صورت گرفتــه و ارائه آموزش هــای همگانی و 
دســتگیری دزدان 96 درصد دزدی های منزل در 

سال کنونی کشف شده است .
وی با اشاره به اینکه استان زنجان با هفت استان هم 
مرز است و از غرب کشور در مسیر ترانزیت کاال 
قرار دارد، افزود: در بحث مبارزه با قاچاق اقدامات 
بســیار خوبی توسط پلیس اســتان با همکاری و 

همراهی مردم صورت گرفته است .
جانشــین فرمانده انتظامی استان زنجان با تاکید بر 
اینکه زنجان یکی از استان های موفق در برگزاری 
آیین های مذهبی در روزهای محرم با رعایت همه 
سازوکارهای بهداشتی بوده است، افزود: در بحث 
اشراف فرماندهی با تدابیر سردار فرمانده انتظامی 
اســتان زنجان پلیس اســتان رتبه برتر را در رده 

استان های همطراز کسب کرده است .
خانی پور با اشــاره به اینکه نــرخ وقوع جرائم در 
اســتان زنجان به غیر از تصادفات از نرم کشوری 
پایین تر اســت، گفــت: برای دســتیابی به امنیت 
اجتماعی مطلوب در جامعه، جدی گرفتن مشارکت 
مردمی بســیار مهم و حائز اهمیت است، بنابراین 
آگاهی بخشی و آموزش و باال بردن دانش انتظامی 
شهروندان از جمله اقدامات مهم پیشگیرانه است 

که می تواند در کاهش وقوع دزدی نقش بســزایی 
داشته باشد.

 جانشین فرمانده انتظامی اســتان زنجان با اشاره 
به کاهــش وقوع دزدی منزل در اســتان گفت: با 
اقدامات صورت گرفته و ارائه آموزش های همگانی 
و دســتگیری دزدان 96 درصد دزدی های منزل در 

سال کنونی کشف شده است.
*اجرای طرح جمع آوری معتــادان متجاهر و 

ارتقای امنیت اجتماعی
 وی با اشاره به نصب دوربین و استفاده از تجهیزات 
الکترونیکی در راستای هوشمندسازی پلیس، گفت: 
استان زنجان از استان های موفق در بحث مبارزه با 

اراذل و اوباش است. جانشین فرمانده انتظامی استان 
زنجان با تاکید بر اینکه تمام هدف پلیس در بحث 
پیشگیری از دزدی اعتماد و افزایش احساس امنیت 
در جامعه است، گفت: مردم و دستگاه ها با همراهی 
و اســتفاده از ملزومات حفاظتی در پیشگیری از 

جرائم در کنار پلیس باشند.
خانی پــور به اجــرای طرح جمــع آوری معتادان 
متجاهر و ارتقای امنیت اجتماعی با رعایت تمامی 
ســازوکارهای بهداشتی در ســال کنونی اشاره و 
تصریح کرد: اجــرای این طرح هــا رضایتمندی 
مردم را در پی داشــته کــه هدف اصلی پلیس هم 

رضایت مندی و احساس امنیت مردم است.

جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان با بیان اینکه 
نظر به تغییرات و پیچیدگــی جرائم و بهره گیری 
از نرم افزارها، ســخت افزارها و اینکه در مقابله با 
برخی آســیب ها دچار چالش هستیم، تاکید کرد: 
راهکارهای فائق آمدن بر مشکالت، اتخاذ تدابیر و 
روش های متناسب با تغییرات اجتماعی در جامعه 

است.
 وی با اشــاره به اینکه فرهنگ سازی و آموزش با 
همراهی و همگامی مردم در حوزه امنیت اجتماعی، 
راهبردی مطمئن و اثر بخش در پیشگیری از دزدی 
است، گفت: یکی از مهمترین عوامل پیشگیری از 

دزدی آگاه سازی جامعه هدف است.
خانی پور با تاکید بر اینکه پیشگیری از دزدی باید 
هدفمند و منجر به ارتقای احســاس امنیت روانی 
و اعتماد عمومی به پلیس در جامعه شود، تصریح 
کرد: تحقق اقدامات مهم پیشــگیرانه می تواند در 

کاهش وقوع دزدی ها نقش اساسی داشته باشد.
جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان ارتقای امنیت 
را حاصل تعامل پلیس با اقشــار مختلف جامعه، 
دســتگاه ها و نهادهای مختلف عنــوان کرد و بیان 
داشت: پلیس هوشمند و جامعه محور، امروزه تحقق 
بخش مهمی از ماموریت ها و فعالیت های خود را در 

تعامل با اقشار مختلف مردم دنبال می کند.
 وی با تاکید بر ضرورت علمی پلیس در پیشگیری 
از دزدی گفت: پیشگیری از دزدی یکی از مهمترین 
اولویت هــای پلیس در ارتقای امنیت اجتماعی در 
جامعه به شمار می رود که این مقوله نیازمند توجه 
و اهمیت جدی از ســوی نهادهای مختلف امنیتی 

است.

جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان خبر داد:

کشف 96 درصدی دزدی  خانه ها در زنجان فرنشین دامپزشکی استان :
بیش از ۳۸ هزار کیلوگرم 

فرآورده خام دامی در زنجان 
معدوم شد

 فرنشین دامپزشکی استان زنجان گفت: 
بیش از ۳۸ هزار کیلوگرم فرآورده خام دامی 
در این اســتان به دلیل موارد غیربهداشتی و 

سپری شدن زمان مصرف معدوم شد.
محمــد باقر حاج کاظمــی در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا افزود: در 6 ماهه ســپری شده 
از ســال کنونی 6 هزارو ۳۰۵ مورد بازدید از 
واحدهای فروش کشــتارگاه ها، مراکز بسته 
بندی ، رســتوران ها و جگرکی بازدید شده 

است.
وی یادآوری کــرد: عالوه بر این پنج هزا رو 
۳۸۱ مورد نیز از خودروهــای حل فرآورده 
های خام دامی در اســتان زنجان بازدید شده 

است.
فرنشین دامپزشکی استان زنجان گفت: در این 
بهداشتی دامپزشکی  ناظران  بازدیدها توسط 
۲۳ پرونده تخلف تشکیل و به مراجع قضایی 

ارجاع داده شده است.
حاج کاظمی تاکیدکــرد: تخلف این پرونده 
ها درباره رعایت نکــردن موازین و ضوابط 
بهداشــتی، تخلف در عرضه مواد پروتئینی، 
کشــتار و عرضه غیر مجاز فرآورده های خام 

دامی غیر بهداشتی است.
وی اضافه کرد: در همین مدت بیان شده ۴۵۷ 
مورد نیز تخلف غیربهداشتی مشاهده و تذکر 

کتبی صادر شده است.
فرنشین دامپزشکی اســتان زنجان گفت: از  
ابتدای سال کنونی تاکنون نیز ضبط  ۳۸ هزار 
و ۲۷۷ هــزار کیلوگرم فرآورده خام دامی در 
سطح استان زنجان خبر داد و یادآورشد: این 
فرآورده های غیربهداشــتی در مراکز تولید، 

توزیع، نگهداری و عرضه ضبط شده است.
حاج کاظمی از مصرف کنندگان فرآورده های 
خام دامی خواست، فرآورده مورد نیاز خود را 
از مراکــز معتبر عرضه و توزیع فرآورده های 
خام دامی که دارای مهر دامپزشکی و برچسبی 
کــه دارای زمان پایان مصرف و تولید، محل 
تولید و شرایط نگهداری بر روی الشه است، 

خریداری و به این موارد دقت کنند.
وی تاکید کرد: همشهریان در صورت مشاهده 
هرگونه تخلف با شماره تلفن   ۱۵۱۲   ادارات 
دامپزشکی استان زنجان تماس برقرار کنند و 

مورد تخلف را جهت رسیدگی اطالع دهند.
به گزارش ایرنا، اســتان زنجان حدود ســه 
 هزار و   ۲۰۰   واحد تولید، نگهداری، توزیع و 

عرضه دارد.

خبـرخبــر

آموزش مجازی دانش آموزان 
با نیازهای ویژه در زنجان

 رییــس اداره آمــوزش و پــرورش 
استثنایی استان زنجان گفت: با توجه به شرایط 
کرونایی محتوای آموزش مجازی، به صورت 
فایل های تصویری و صوتی برای دانش آموزان 

با نیازهای ویژه در این استان تولید می شود.
فاطمه باغبانی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: تولید این محتوای آموزشــی توســط 
معلمان و مربیان مدارس استثنایی در استودیو 
طراحی شده در مدرســه شهید انجم شعاع 

زنجان و به صورت متمرکز انجام می شود.
وی اظهار داشــت: بــا تولید ایــن محتوا، 
دانش آمــوزان با نیازهای ویــژه در روزهای 
تعطیلی مــدارس بیش از پیش از برنامه های 
تلویزیونــی و آموزش های مجازی اســتفاده 

می کنند.
باغبانــی ادامه داد: محتواهای آموزشــی هر 
یک از این بســته های الکترونیکی بر حسب 
نیاز و به نوع معلولیت دانش آموزان استثنایی 
طراحی شده و معلمان مدارس استثنایی استان 
زنجان به  صورت فایل پی دی اف و فیلم در 
سامانه جامع آموزش مجازی این مطالب را با 

دانش آموزان کار می کنند.
وی اظهــار داشــت: بر پایه برنامه ســازمان 
اســتثنایی، تهیه ۳۰ درصد محتــوای کتب 
درسی به پایان رسیده و ۳۵ درصد بعدی در 
حال تولید است و این محتوا در هفت گروه 
کودکان با نیازهای ویژه از آسیب دیده ذهنی، 
شنوایی، بینایی، رفتاری هیجانی، طیف اوتیسم 
چند معلولیتی و مشکالت ویژه یادگیری تولید 

می شود.
 رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان 
زنجان ادامه داد: آموزش و پرورش استثنایی از 
دهه، ۷۰ فعالیت خود را آغاز و این استان نیز 
در همین زمان فعالیت کاری خود را شــروع 
کرد که هم اکنون ۲۴ مدرسه مستقل و ضمیمه 
استثنایی و ۱۳ مرکز ویژه مشکالت یادگیری به 

گروه های هدف خدمات ارائه می دهند.
باغبانی افزود: آموزش و پرورش اســتثنایی 
استان در ۲ سال گذشــته و در اجرای برنامه 
خدمــات حمایتی دانش آمــوزان مدارس با 
نیازهای ویژه خدمات متنوع و متعددی را ارائه 

کرده است.
وی خاطر نشان کرد: در زمان حاضر ۲ هزار 
و ۵۱۵ دانــش آموز با نیازهای ویژه اداره کل 
آموزش و پرورش استان را تشکل می دهند 
که از این تعــداد 96۰ نفر در مدارس خاص 
و مــدارس ویژه و یک هــزار و ۵6۱ نفر نیز 
مدارس تلفیق - فراگیر مشــغول به تحصیل 

هستند.

 نایب رییس کمیســیون اصل 9۰ مجلس 
شورای اســالمی با اشاره به اینکه رییس جمهور 
حاضر به حضور در بین مردم و نمایندگان مردم 
نیســت، افزود: رییس جمهور در مجلس حضور 
یافتــه و توضیح بدهد با اینکه ممکن اســت با 

توضیح رییس جمهور نمایندگان اقناع شوند.
به گزارش زنگان امروز، حجت االســالم حسن 
شجاعی ظهر دیروز در نشست خبری با اصحاب 
رســانه اظهار کرد: برای اقدامات در سطح ملی، 

استانی و منطقه ای ظرفیت سازی شده است.
نماینده مردم ابهر، خرم دره و سلطانیه در مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به اینکه طرح تحقیق و 
تحغص از ســهام عدالت را در سطح ملی دنبال 
می کنیم، تصریح کرد: چند میلیون پرونده قضایی 
در حوزه کاداســتر وجود دارد کــه حدنگاری 

می تواند این پرونده ها را حل و فصل کند.
وی با مطلوب خواندن اتحاد و انسجام در مجمع 
نمایندگان استان زنجان بیان کرد: نبود این رویه 

پیش از این به استان آسیب وارد کرده بود. 
شــجاعی جایگاه اســتان را در زمینه درآمد ۱۵ 
کشــوری اعالم کرد و گفت: این در حالی است 

که اســتان زنجان در جــذب بودجه جایگاه ۲۸ 
کشــور را به خــود اختصاص داده که تناســب 

درستی وجود ندارد.
نماینده مردم ابهر، خرم دره و سلطانیه در مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به اینکه ۲۰ پروژه قابل 
حــل در حــوزه انتخابیه وجــود دارد که مورد 
بررســی قرار گرفته است، ادامه داد: از این تعداد 

۱۰ پروژه ریل گذاری شده است.
وی با اشــاره به توئیت خــود در مورد افزایش 
مدت زمان ســربازی به ۲۴ ماه، خاطرنشان کرد: 
هم اکنون سربازی به دغدغه ای برای نسل امروز 

تبدیل شده است.
شجاعی با اشاره به اینکه در دوره حاضر با نسل 
بسیار پراستعدادی مواجه هستیم، ادامه داد: تداوم 

سربازی به شکل فعلی اسراف عمر است.
نماینده مردم ابهر، خرم دره و سلطانیه در مجلس 
شورای اســالمی با بیان اینکه در برخی کشورها 
ســربازی اجباری وجود ندارد، ادامه داد: در این 
دولــت  و حکومت ها با قرار دادن مشــوق هایی 
موجبات حضور افراد را در دوره های ســربازی 

فراهم می کنند.

وی با بیان اینکه ســربازی بایــد آورده ای برای 
سرباز داشته باشــد، ادامه داد: قوای نظامی باید 
از ظرفیت ســربازی اســتفاده کنــد و به نحوی 
ساماندهی شود که به پیشرفت کشور منجر شود.
شــجاعی مبارزه جــدی و بی امان با فســاد را 
ماموریت  اصلی خود دانست و افزود: الزمه این 
کار داشتن تقوا اســت، اگر با فساد مقابله نشود 

فساد منتشر می شود.
نایب رییس کمیســیون اصل 9۰ مجلس شورای 
اســالمی با بیان اینکه حساسیت مدیران نسبت 
به فساد کم بوده اســت، اضافه کرد: سوابقی از 
فساد در استان وجود دارد که موجب راه اندازی 

پرونده هایی در قوه قضائیه شده است.
وی با اشاره به طرح موضوعی در مورد دخالت 
در امور دستگاه های اجرایی استان، تصریح کرد: 
صیانت از دستگاه های اجرایی وظیفه نمایندگان 
اســت. شــجاعی ادامه داد: برخی انتصابات در 
آمــوزش و پرورش با ســفارش خارجی اتفاق 
افتاده است. نماینده مردم ابهر، خرم دره و سلطانیه 
در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه بنده 
کسی را برای به کارگیری ندارم و گرایش سیاسی 

افراد به دلیل مشکالت موجود برایم مهم نیست، 
تصریح کرد: این در حالی است که برخی مدیران 

عملکرد ضعیفی دارند.
شجاعی با اشاره به اینکه رییس جمهور حاضر به 
حضور در بین مردم و نمایندگان مردم نیســت، 
افزود: رییس جمهــور در مجلس حضور یافته و 
توضیــح بدهد با اینکه ممکن اســت با توضیح 

رییس جمهور نمایندگان اقناع شوند.
عضو هیأت نظــارت بر رفتار نمایندگان مجلس 
شــورای اسالمی با اشــاره به اینکه خودروهای 
اختصاص داده شــده به نمایندگان مجلس بیشتر 
جنبه اقتصادی داشــت تا جنبه اجتماعی گفت: 
من دنا دریافت نکــردم اما یک خودرو امانی از 

مجلس دریافت کرده ام.
وی با بیان اینکه امید مردم به مجلس نباید ناامید 
شود، ادامه داد: در موضوعات مربوط به مجلس 

گاهی اغراق می شود.
وی با بیان اینکه دو رویکــرد و نگاه برای اداره 
کشــور وجود دارد که نگاه به بیــرون و داخل 
است، بیان کرد. نتیجه نگاه به خارج امروز قابل 

مشاهده است.

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه مطرح کرد:

 زنجان؛استان 2۸ ام کشور در جذب بودجه دولتی
 جایگاه استان زنجان در حوزه درآمدی، ۱۵ ام کشور است

 نماینــده مردم ماه نشــان و ایجرود در 
مجلس شــورای اسالمی با اشــاره به فعالیت 
غیرمجاز زیرزمینی برخی از صنوف در اســتان 
زنجــان گفت: باید ســازمان های نظارتی جلو 

فعالیت این گونه صنوف را بگیرند.
ســیدمرتضی خاتمی در گفت وگو با خبرنگار 
موج رسا، با اشــاره به اینکه رعایت بهداشت 

مسئله بســیار حساسی اســت که اگر نظارتها 
جدی هم اتفــاق بیفتد تا مادامی که خود مردم 
عزم جدی بخرج ندهند، شــاهد کاهش شیوع 
نخواهیم بود اظهار کرد : هر یک از آحاد مردم 
و صنوف مختلف از جمله رستورانها، نانوائی ها 
و ... باید به صورت فعال مراقبت داشــته باشند 

تا به مرحله کاهش شیوع این بیماری برسیم.

 وی ورود رسانه ها به موضوع تعمیق و عینیت 
بخشــی رعایت موارد بهداشــتی در بین مردم 
را تاثیر گذار دانســت و تصریح کرد : بسیاری 
پروتکل های بهداشــتی را رعایــت می کنند اما 
عده  کثیری نیز هستند که نسبت به این موضوع 

بی توجه هستند.
 نماینــده مردم ماهنشــان و ایجرود در مجلس 

شورای اســالمی با اشاره به اینکه برای کاهش 
روند شــیوع کرونا باید رعایت موارد بهداشتی 
به صورت کامل فراگیر شود افزود : در بخشی 
از جامعه رعایت پروتکل های بهداشتی نهادینه 
شده اما گروه های بســیاری هستند که علیرغم 
تاکیدات همچنان توجهی به موارد بهداشــتی 

ندارند.

 وی در مورد فعالیت زیرزمینی برخی از صنوف 
که می تواند به عنوان کانون شیوع بیماری کرونا 
باشــد ابراز کرد : توجه به ایــن موارد نظارت 
بهداشت محیط و معاونت بهداشتی دانشگاه ها 
را می طلبد که باید نظارت های خود را افزایش 

دهند.
 خاتمی با اشــاره به اینکه برخی از قلیان سراها 

بدون شناســنامه و بدون مجوز فعالیت می کنند 
گفت : مــردم نیز در صورت مشــاهده چنین 
مواردی به ســازمان های نظارتی اطالع دهند تا 

از فعالیت آنها جلوگیری شود.
وی تاکید کرد در برخی از مناطق اســتان باید 
نســبت به فعالیت برخی صنــوف نظارت های 

بیشتری صورت گیرد.

 نماینده مردم ماه نشان و ایجرود در مجلس شورای اسالمی:

فعالیت زیرزمینی برخی صنوف به کانون شیوع بیماری کرونا تبدیل شده است

معاون سیاسی امنیتی اســتاندار زنجان گفت: ۷۰ 
درصد از ۲۰۰۰ تخت بیمارســتانی استان زنجان 

مختص بیماران کرونایی است.
خدابخش مرادی نافچی در نشســت ستاد کرونای 
ابهر با اشاره به وضعیت قرمز این شهرستان در کرونا 
و افزایش شیوع این بیماری در کشور، اظهار کرد: 
افزایش نظارت ها برای حفظ جان مردم در دستور 

کار قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه در کنار بیماران کرونایی دیگر 
بیماران نیز نیاز به خدمــات دارند، عنوان کرد: ۷۰ 
درصد از ۲۰۰۰ تخت  بیمارستانی استان به بیماران 

کرونایی اختصاص یافته است.

معاون سیاسی امنیتی اســتاندار زنجان با اشاره به 
نقش موثر واحدهای صنفی در مبارزه با کرونا، بیان 
کرد: واحدهای تولیدی، صنفی و ... که پروتکل های 
بهداشــتی را رعایت نکنند، بعد از تذکر و اخطار 

قانونی پلمب خواهند شد.
مرادی نافچــی همچنین از وضعیــت نظارت ها و 
رعایت نکردن پروتکل ها توسط بعضی از افراد در 
جامعه انتقاد کرد و گفت: ادبیات بازرســی و نحوه 

برخوردها باید تغییر یافته و جدی شود.
وی رعایت نشــدن پروتکل های بهداشتی به ویژه 
نزدن ماســک را از مهم تریــن دغدغه ها در حوزه 
مبــارزه با کرونا عنوان کرد و ادامه داد: اگر تاکید بر 

زدن ماسک در جامعه می شود، هدف حفظ سالمتی 
مردم است.

این مسوول به تمدید محدودیت های کرونایی در 
اســتان نیز اشاره کرد و گفت: این محدودیت ها به 

همه صنوف اعالم و ابالغ شده است.
معاون سیاســی امنیتی استاندار زنجان با بیان اینکه 
کرونا شــوخی بردار نیســت، تصریح کرد: کرونا 
ســالمتی مردم را مورد هدف خود قرار داده است، 

بنابراین مردم حقوق شهروندی را رعایت کنند.
وی با بیان اینکه استان زنجان در باره بیماری کرونا 
همچنان قرمز است، خاطرنشان کرد: ابتال به کرونا 

امروز خانوادگی شده است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان عنوان کرد

اختصاص ۷۰ درصد از تخت های بیمارستانی زنجان به بیماران کرونایی
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چهارشنبه 23 مهر ماه  1399 / نمره 631 / سال سوم

 فرمانده سپاه انصارالمهدی )عج( از شناسایی 
پیکر مطهر شهید »مسعود منتجبی« پس از گذشت 

38 سال از شهادتش خبر داد.
ســردار جهانبخش کرمی با اعالم این خبر اظهار 
کرد: شهید بسیجی مسعود منتجبی در مرحله دوم 
عملیات بیت المقدس به درجه رفیع شهادت نائل 

گردید.
وی با بیان اینکه شــهید منتجبی یکی از بسیجیان 

گردان های خط شــکن بود،تصریح کرد:پاسداران 
و بسیجیان زنجانی 6 گردان در 4 مرحله عملیات 
بیت المقدس خط شــکن بودند و نقش مهمی در 

آزادسازی خرمشهر ایفا کردند.
فرمانده ســپاه اســتان با بیان اینکه ارزش شهید و 
شــهادت هیچگاه فراموش نمی شــود همانگونه 
که عظمــت عاشــورا روز بــه روز بیشــتر می 
شود،افزود:رزمندگان دوران دفاع مقدس حسین وار 

و عاشــورایی جنگیدند و لحظه ای در یاری امام و 
انقالب تردید نکردند.

سردار کرمی در پایان با اشاره به اینکه پیام شهدای 
دوران دفــاع مقدس و مدافعان حریم اهل بیت)ع( 
عزت،ایســتادگی و مقاومت است،یادآور شد:دفاع 
از اســالم و انقالب،والیت و حفظ روحیه جهاد 
و شــهادت از دیگر پیام های شهداست که باید در 

جامعه تبیین شود. 

تشییع پیکر شهید منتجبی در روز آدینه 25 مهرماه
مدیر کل بنیاد شهید وامور ایثارگران استان زنجان 
نیز گفت:با اعالم ستاد معراج شهدا مبنی بر شناسایی 
پیکر شهید منتجبی، پیکر مطهر این شهید زنجانی 
تازه تفحص شده، قرار است پنجشنبه 24 مهرماه به 

زادگاهش باز گردد.
وی افزود: آیین استقبال از پیکر مطهر شهید »مسعود 
منتجبی« عصر پنجشــنبه 24 مهر ماه در عوارضی 

اتوبان زنجان و با حضور خانواده این شهید گرانقدر، 
طی تشــریفات نظامی و با رعایــت پروتکل های 

بهداشتی برگزار می شود.
کاظمی با اشــاره به اینکه آیین شب وداع با پیکر 
شهید مســعود منتجبی پنجشنبه شب پس از اقامه 
نماز مغرب و عشــا در حسینیه فاطمه الزهرا)س( 
سپاه انصارالمهدی)عج( برگزار می شود، اضافه کرد: 
همچنین پیکر مطهر این شهید واالمقام روز جمعه 

25 مهر ماه ســاعت 1۰ صبح از میــدان 15 خرداد 
)چهارراه پایین( تا گلزار شهدا پایین طی تشریفات 
نظامی تشــییع و در کنار دیگر همرزمان شهیدش 

)یادمان این شهید( به خاک سپرده خواهد شد.
شهید مســعود منتجبی در اول دی ماه سال 1343 
در زنجان دیده به جهان گشود و در 17 اردیبهشت 
ماه ســال 1361 در منطقه شلمچه و عملیات بیت 

المقدس به درجه رفیع شهادت نائل آمده است.

پایان انتظار ۳۸ساله؛

بازگشت پیکر شهید 
مسعود منتجبی 

به آغوش خانواده 
 تشییع پیکر شهید منتجبی در روز آدینه 25 مهرماه

 رییس ســازمان جهادکشاورزی استان 
زنجان گفت: امسال نسبت به پارسال با کاهش 
21 درصدی در زمینه تولید گوشــت ســفید 

مواجه هستیم.
جواد تاراســی در گفت وگو با ایســنا، با بیان 
اینکه امســال در حوزه جوجه ریزی با کاهش 
18 درصدی نســبت به ســال گذشته مواجه 
هســتیم، اظهار کرد: میزان جوجه ریزی انجام 
شــده در استان در ســال کنونی 1۰ میلیون و 
558 هزار قطعه بوده، این در حالی اســت که 
این میزان در ســال گذشته 12 میلیون و 857 
هزار قطعه بوده که این آمار بیانگر کاهش 18 

درصدی استان در این زمینه است.
وی افزود: کاهش میزان جوجه ریزی در مهرماه 
امسال نســبت به مدت مشابه سال گذشته 55 
درصد بوده و اگر بخواهیم به مهم ترین عواملی 
که باعث کاهش این میزان شــده، اشاره کنیم، 
دسترسی نداشتن تولیدکنندگان به کنجاله سویا 
و ذرت، از مهم ترین دالیل این امر به شــمار 
می رود که باعث شده امسال نسبت به پارسال 
با کاهش 21 درصدی در زمینه تولید گوشــت 

سفید مواجه شویم.
این مســوول از اختصاص 21 هزار و 248 تن 
سویا از طریق ســامانه بازرگانی )بازارگاه( به 

مرغ داری ها از ابتدای سال کنونی تاکنون خبر 
داد و تصریح کرد: با این اقدام توانستیم حدود 
56 درصد از نیاز مرغ داری های استان را تامین 
کنیم که در ایــن زمینه در حدود 17 هزار تن 
نهاده به بخش طیور اســتان زنجان اختصاص 

یافت.
رییس سازمان جهادکشــاورزی استان زنجان 
با تاکید بــر اینکه یکــی از چالش های پیش 
روی اســتان، تامین نهاده ها است، خاطرنشان 
کرد: همین مشــکالت باعث به وجود آمدن 
مشکل بزرگ تری به نام افزایش قیمت مرغ و 

تخم مرغ در استان شده است.

 فرنشین تعزیرات حکومتی استان زنجان 
گفت: یک شرکت تولیدکننده مواد پلی اتیلن به 
علت عرضه خارج از شــبکه، متخلف شناخته 

شد.
مرتضــی ممیــزی در گفت وگو با ایســنا، از 
رسیدگی به پرونده بزرگ یک شرکت متخلف 
تولیدکننده انواع پلی اتیلن خبر داد و اظهار کرد: 
پرونده شــرکت متخلف به دلیل عرضه خارج 
از شــبکه بر پایه گزارش کارشناسی در شعبه 
اول بدوی تعزیرات حکومتی ابهر تشــکیل و 

تحقیقات تخصصی انجام شد.

وی افزود: حســب بررسی انجام شده و بر پایه 
گزارش های کارشناسی، تخلف شرکت محرز و 
بر پایه حکم صادره این شــرکت عالوه  بر قطع 
ســهمیه مواد اولیه پتروشیمی به مدت سه ماه، 
به پرداخت جریمه نقدی به میزان 437 میلیارد 

ریال در حق صندوق دولت محکوم شد.
این مسوول با اشاره به تبصره 4 ماده 188 قانون 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت: دولت موکلف 
شــده اســت برای گروهی از کاالها که خود 
تشخیص می دهد، شــبکه توزیع تعریف کند. 
چنانچه کاالیی خارج از شــبکه توزیع عرضه 

شــود، به عنوان کاالی قاچاق تلقی می شــود 
و در این تبصره مشــخصا از دو گروه کاالیی 

فرآورده های نفتی و دارویی یاد شده است.
ممیزی تصریح کرد: قاچاق کاال، پدیده ای وسیع 
و گسترده اســت که برای مبارزه با این پدیده، 
باید از ظرفیت دستگاه های فرهنگی و آموزشی 

به ویژه رسانه ها استفاده کرد.
زنجان،  اســتان  تعزیرات حکومتی  فرنشــین 
خاطرنشــان کرد: به علت تاثیر منفی قاچاق در 
اقتصاد کشور، تعزیرات حکومتی به جدیت با 

قاچاقچیان برخورد می شود.

رییس سازمان جهادکشاورزی استان خبر داد

کاهش ۲۱ درصدی تولید گوشت سفید در زنجان

محکومیت یک شرکت تولیدکننده مواد پلی اتیلن در زنجان

گزارش افراز
احتراما در باره افراز قســمتی از پالک ثبتی ۱۹۹ اصلی بخش ۷ زنجان که اخطاریه 
های افرازی به خواهان و خوانده از طریق آگهی در روزنامه ابالغ و چاپ و در معابر و 
اماکن عمومی روستا الصاق شده بود در تاریخ مقرر در  ۸ آبان ۹۸ ساعت ۱۰ صبح روز 
چهارشنبه به محل وقوع ملک عزیمت نموده که پس از بررسی و برداشت گزارش کامل 

و نقشه افرازی به حضورتان تقدیم می گردد :
پیرو تقاضای افراز آقای حجت اله منصوری وارده ۱۰۱۲۶۰۸ مورخه ۴ مهر ۹۸ مبنی 
بر افراز نیم سهم از یک سهم مشاع از ۹۷ سهم ششدانگ پالک ۱۹۹ اصلی بخش ۷ 
برابر سند انتقال قطعی شماره ۳۳۸۲۷ مورخه ۴ مهر ۹۸ دفتر ۵۴ زنجان و اقرار نامه 
اصالحی به شماره ۳۳۸۶۴ مورخه ۸مهر ۹۸ آن دفتر خانه که اخطاریه های افراز آن 
طی شماره ۱۱۲/۹۸/۲۲۷۳۵ مورخه ۱۰ مهر ۹۸ به خواهان و خوانده ابالغ و در شماره 
۱۵۵۴ مورخــه ۱۳ مهر ۹۸ روزنامه صدای زنجان آگاهی گردیده بود در موعد مقرر 
تعیین شده ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخه ۸ آبان ۹۸ اینجانبان علیمردانی و 
حسن زاده نقش بردار و نماینده ثبت به محل وقوع ملک عزیمت نموده که خواهان نیز 
در محل حضور داشت و از وضع موجود نقشه برداری گردید بنابراین حدود پالک فوق 
طبق نقشه ترسیمی جهت هرگونه دستور مقتضی به شرح ذیل می باشد . حدود ملک 
شــماال در ۱۱ قسمت اول و دوم به طول های ۵۰/۵۶ متر و ۳۴/۰۶ متر مرزی است 
به پالک ۱۹۹/۲۸۶اصلی سوم تا یازدهم به طول های ۲۵/۴۶ متر ۵۶/۳۵ متر ۵۲/۲۸ 
متر ۲۸/۹۴ متر ۵۲/۰۳ متر۱۶/۶۴ متر  ۱۸/۲۸ متر ۲۳/۴۵ متر و ۱۴/۴۵ متر همگی 
مرزیست به اراضی مشاعی ، شرقا: در ۱۵ قسمت به طول های ۱۲/۷۷ متر ، ۱۴/۰۶ 
متر ،۱۴/۲۳ متر ، ۲۰/۲۲ متر ، ۱۶/۸۹ متر ،۱۳/۰۵متر ، ۱۶/۲۷ متر ، ۱۲/۷۵ متر ، 
۱۲/۵۱ متر، ۱۲/۴۴متر، ۱۸/۵۸ متر ، ۱۲/۳۷ متر، ۲۶/۶۲ متر ۱۸/۶۴ متر و ۱۰/۴۸ 
متر همگی مرزیست به بستر سیالب . جنوبا فاقد حد جنوبی ، غربا در هفت قسمت به 
طول های ۷/۷۵ متر، ۹/۰۳ متر ، ۴۳/۳۳ متر ، ۳۹/۳۲ متر ، ۱۳/۲۵ متر ، ۹۴/۸۸ متر 
، ۱۹۸/۱۰ متر همگی مرزیست به اراضی مشاعی به مساحت ۴۲۰۲۹/۰۲ متر مربع 
که مساحت ۹۲۰/۶۷ متر مربع آن حریم سیالب می باشد که مراتب طی نامه شماره 
۱۰۰۲۳۹۱ مورخه ۲ امرداد ۹۹ از مدیریت محترم جهاد کشاورزی استعالم که مرجع 
مذکور ضمن تایید نسخه ثانی نقشه ارسالی طی نامه شماره ۲۹۶۱/۹۹/۱/ص مورخه 
۲۶ امرداد ۹۹ صدور سند نسبت به قطعه اول افرازی را بالمانع اعالم نموده اند و طی 
نامه شماره ۱۰۰۴۶۶۳ مورخه ۲۲ آبان ۹۹ از مدیریت محترم منابع آب استعالم که 
مرجع مذکور ضمن تایید نسخه ثانی نقشه ارسالی و اعمال حریم و بستر سیالب بر 
روی نقشه ارسالی طی نامه شماره ۷۰/۳۱۲۱/۱۳ مورخه ۲۱ آذر ۹۸ حد بستر و حریم 
سیالب را اعالم نمودند و مراتب طی نامه شماره ۱۰۰۴۶۶۴ مورخه ۲۲ آبان ۹۸ از اداره 
منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان زنجان استعالم شده است که مرجع موصوف طی 
نامه شماره ۹۴/۷۲۶۷/۷۲/۴ مورخه ۷ بهمن ۹۸ صدور سند نسبت به قسمت  مورد 
تقاضا را بالمانع اعالم نموده اند .مراتب جهت استحضار و هر گونه دستور مقتضی به 

حضورتان گزارش می گردد . 
نماینده ثبت حسن زاده نقشه بردار ثبت علیمردانی متقاضی منصوری

خواهان آقای حجت اله منصوری 
نشانی روستای حاجی آرش 

خواندگان آقای علی منصوری و دیگر اهالی محترم قریه حاج آرش
پیرو تقاضای افراز آقای حجت اله منصوری وارده شــماره ۱۰۱۲۶۰۸ مورخه ۴ مهر 
۹۸ مبنی بر افراز نیم سهم از یک سهم مشاع از ۹۷ سهم ششدانگ پالک ۱۹۹ اصلی 
بخش ۷ برابر سند انتقال قطعی شماره ۳۳۸۲۷ مورخه ۴  مهر ۹۸ دفتر ۵۴ زنجان و 
اقرار نامه اصالحی به شماره ۳۳۸۶۴ مورخه ۸ مهر ۹۸ آن دفتر خانه که اخطاریه های 
افراز آن طی شماره ۱۱۲/۹۸/۲۲۷۳۵ مورخه ۱۰ مهر ۹۸ به خواهان و خوانده ابالغ و 
در شماره ۱۵۵۴ مورخه ۱۳ مهر ۹۸ روزنامه صدای زنجان آگهی گردیده بود در موعد 
مقرر تعیین شده ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۸ آبان ۹۸ اینجانبان علیمردانی و 
حسن زاده نقشه بردار و نماینده ثبت به محل وقوع ملک عزیمت نموده که خواهان نیز 
در محل حضور داشت و از وضع موجود نقشه برداری گردید بنابراین حدود پالک فوق 
طبق نقشه ترسیمی جهت هرگونه دستور مقتضی به شرح ذیل می باشد. حدود ملک 
شــماال در ۱۱ قسمت اول و دوم به طول های ۵۰/۵۶ متر و ۳۴/۰۶ متر مرزی است 
به پالک ۱۹۹/۲۸۶اصلی سوم تا یازدهم به طول های ۲۵/۴۶ متر ۵۶/۳۵ متر ۵۲/۲۸ 
متر ۲۸/۹۴ متر ۵۲/۰۳ متر۱۶/۶۴ متر  ۱۸/۲۸ متر ۲۳/۴۵ متر و ۱۴/۴۵ متر همگی 
مرزیست به اراضی مشاعی ، شرقا: در ۱۵ قسمت به طول های ۱۲/۷۷ متر ، ۱۴/۰۶ 
متر ،۱۴/۲۳ متر ، ۲۰/۲۲ متر ، ۱۶/۸۹ متر ،۱۳/۰۵متر ، ۱۶/۲۷ متر ، ۱۲/۷۵ متر ، 

۱۲/۵۱ متر، ۱۲/۴۴متر، ۱۸/۵۸ متر ، ۱۲/۳۷ متر، ۲۶/۶۲ متر ۱۸/۶۴ متر و ۱۰/۴۸ 
متر همگی مرزیست به بستر سیالب . جنوبا فاقد حد جنوبی ، غربا در هفت قسمت به 
طول های ۷/۷۵ متر، ۹/۰۳ متر ، ۴۳/۳۳ متر ، ۳۹/۳۲ متر ، ۱۳/۲۵ متر ، ۹۴/۸۸ متر 
، ۱۹۸/۱۰ متر همگی مرزیست به اراضی مشاعی به مساحت ۴۲۰۲۹/۰۲ متر مربع 
که مساحت ۹۲۰/۶۷ متر مربع آن حریم سیالب می باشد که مراتب طی نامه شماره 
۱۰۰۲۳۹۱ مورخه ۲ امرداد ۹۹ از مدیریت محترم جهاد کشاورزی استعالم که مرجع 
مذکور ضمن تایید نسخه ثانی نقشه ارسالی طی نامه شماره ۲۹۶۱/۹۹/۱/ص مورخه 
۲۶ امرداد ۹۹ صدور سند نسبت به قطعه اول افرازی را بالمانع اعالم نموده اند و طی 
نامه شماره ۱۰۰۴۶۶۳ مورخه ۲۲ آبان ۹۹ از مدیریت محترم منابع آب استعالم که 
مرجع مذکور ضمن تایید نسخه ثانی نقشه ارسالی و اعمال حریم و بستر سیالب بر 
روی نقشه ارسالی طی نامه شماره ۷۰/۳۱۲۱/۱۳ مورخه ۲۱ آذر ۹۸ حد بستر و حریم 
سیالب را اعالم نمودند و مراتب طی نامه شماره ۱۰۰۴۶۶۴ مورخه ۲۲ آبان ۹۸ از اداره 
منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان زنجان استعالم شده است که مرجع موصوف طی 
نامه شماره ۹۴/۷۲۶۷/۷۲/۴ مورخه ۷ بهمن ۹۸ صدور سند نسبت به قسمت  مورد 

تقاضا را بالمانع اعالم نموده اند .
رای افراز 

برابر گزارش نماینده و نقشــه بردار و گواهی عــدم تعارض و خاتمه جریان ثبتی و 
محاط بودن ملک مورد تقاضا در داخل پالک ۱۹۹ اصلی بخش ۷ زنجان و به استناد 
مجوزهای فوق از مراجع ذیربط رای به افراز سهمی خواهان به صورت ششدانگ یک 
قطعه باغ به مساحت ۴۲۰۲۹/۰۲ متر مربع که مساحت ۹۲۰/۶۷ متر مربع آن حریم 
می باشــد و حدود نیز فوقا ذکر شده است بنابراین مراتب جهت اطالع کلیه مالکان 
مشاعی پالک مذکور آگهی گردد تا چنانچه هر یک از اشخاص ذینفع معترض باشند 
وفق ماده هر دو قانون افراز و فروش امالک مشاع اعتراض خود را ظرف مدت ۱۰ روز 
پس از انتشار آگهی و ابالغ به دادگاه صالحه تسلیم و رسید آن جهت اقدامات بعدی 
به این اداره تحویل نماید و در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر قانونی سند مالکیت 

متقاضی طبق مقررات صادر و تسلیم خواهد شد . 
محمد رضا حسنی 

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زنجان ناحیه یک

آگهي مزايده عمومي 

ديوان محاسبات استان زنجان در نظر دارد تعداد )دو( دستگاه 
خودرو با جزئيات مندرج در اسناد مزايده را بــــا بهره گيري از 
 )www.setadiran.ir( ســــامــانــه تــداركــات دولــت
بــا شـــمــاره مزايــده ١٠٩٩٠٠٣٠٧٠٠٠٠٠٠٢به صورت 

الكترونيكي به فروش برساند.
زمان انتشار در سايت:ساعت ٨/٠٠مورخه ١٣٩٩/٧/٢٠

تاريخ بازديد: از تاريخ ١٣٩٩/٧/٢٧ تا ١٣٩٩/٧/٣٠
آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت: ســاعت ١٤/٠٠مورخه 

٩٩/٨/١١
مكان بازديد به نشاني: زنجان-مجتمع ادارات-ديوان محاسبات 

استان زنجان

شماره ١٠٩٩٠٠٣٠7٠٠٠٠٠٠٢

نوبت دوم

 اســتاندار زنجان گفت: ســال گذشــته 
پرداخت نیم درصد درآمد شهرداری های زنجان به 
کتابخانه های عمومی این استان بیش از صد درصد 

رشد یافت.
فتح اله حقیقی در نشســت انجمن کتابخانه های 
عمومی اســتان، اظهار کرد: سال گذشته پرداخت 
نیم درصــد درآمــد شــهرداری های زنجــان به 
کتابخانه هــای عمومی این اســتان بیش از صد 
درصد رشــد یافــت که این موضــوع حاکی از 

جدیت پیگیری ها در اینخصوص اســت. وی با 
بیان اینکه شهرداران اقدامات خوبی در این زمینه 
انجام داده انــد، افزود: وصول اعتبارات اســتانی 
شهرداری های استان، منوط به پرداخت سهم نیم 

درصدی کتابخانههای عمومی است. 
این مســوول با اشاره به شــرایط پیش آمده برای 
حوزه کتابخوانی و کتابخانه ها پس از شیوع بیماری 
کرونا، ادامه داد: در این شــرایط، الزم اســت در 
حوزه کتاب و کتابخوانی با هدف گذاری مشخص 

برنامه ها دنبال شود. اســتاندار زنجان با تاکید بر 
لزوم برگزاری برنامه های هفته کتاب و کتابخوانی 
به صورت مجازی، تصریح کرد: هدف اصلی باید 
این باشد که در شــرایط کرونایی، راهکاری پیدا 
کنیم تا رغبت مردم به مطالعه بیشتر شود. همچنین 
باید در مناطق کمتر توسعه یافته کتابخانه ایجاد کرد؛ 
چراکه توســعه کتابخانه ها در این مناطق ثمرات 

زیادی را در پی خواهد داشت.
حقیقی یادآور شد: در شرایط شیوع کرونا، انتظار از 

حوزه های فرهنگی و اجتماعی این است تا نقش 
خودشــان را نشان دهند، ولی شوربختانه سرعت 
حوزه های فرهنگی و اجتماعی در اینخصوص در 
استان کم اســت؛ در حالی که با تولید محتواهای 
مختلف در قالــب کلیپ و یا دیگــر فرآورده ها 
می توان در زمینه اطالع رســانی کارهای موثری را 

در زمینه مقابله با کرونا انجام داد.
نماینده عالی دولت در اســتان زنجان خاطرنشان 
کرد: مبارزه با کرونا عالوه بــر کارهای درمانی و 

پشتیبانی، کار فرهنگی و اجتماعی هم می طلبد و 
خوشبختانه اســتان در زمینه تولید ماسک و مواد 
ضدعفونی کننده توفیقات بسیاری دارد؛ به طوریکه 
اکنون عالوه بر تامین نیاز داخلی به دیگر استان ها 

نیز صادرات داریم.
در ادامه فرنشین امور کتابخانه های عمومی استان 
زنجان، اظهار کرد: در سال گذشته ۹7 باب کتابخانه 
در استان زنجان دایر بود که در این کتابخانه ها یک 
میلیون و 36۹ هزار جلد کتاب برای بهره مندی افراد 

وجود دارد. امیرعلی نیک بخش ادامه داد: 74 هزار 
و 485 نفر اعضای فعال کتابخانه های استان زنجان 
هستند و ۹14 هزار جلد کتاب در این روزها امانت 

داده شده است.
وی با اشــاره به اینکه 85۰ نشست کتابخوانی در 
زنجان برگزار شده است، تصریح کرد:  45 هزار و 
7۰۰ کتاب اهدایی در سال گذشته جذب شده و 
نوسازی تجهیزات کتابخانه ای به تعداد 22 باب و 
۹ باب کتابخانه های استان زنجان انجام شده است.

تخصیص کامل نیم درصد درآمد شهرداری های زنجان به کتابخانه های عمومی

# من ماسک می زنم
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رگدشگری

 ایران یکی از کشورهای زیبای جهان است 
که در شهرهای آن جاذبه های گردشگری بسیاری 
وجود دارد و به همین دلیل ساالنه افراد زیادی را به 
خود جذب می کند. در این کشور شهرها و جزایر 
متعددی قرار گرفته اســت که هرکدام شــگفتی 
خاص خود را دارند. یکی از این جزایر زیبا کیش 
اســت که افراد زیادی آن را برای سفرهای خود 

انتخاب می کنند.
اگر قصد سفر به این جزیره خارق العاده را دارید، 
درادامه با ما همراه باشید تا با برخی از مکان های 
بکر و روشــی برای خرید بلیط ارزان کیش آشنا 

شوید.
جزیره کیش از گذشته تا االن انتخاب خوبی برای 
کســانی به حســاب می آمده که قصد ایران گردی 
داشــتند. در این جزیره تعداد زیادی آثار تاریخی 
و گردشــگری مانند شهر باســتانی حریره، شهر 
زیرزمینی کاریز، خانه اعیانی و... واقع شده است 
که درادامه به معرفی سه مورد از آن ها می پردازیم.

خانه اعیانی
یکی از مناطق پرگردشــگر کیش خانه اعیانی این 
جزیره است. این خانه شهرت زیادی ندارد و کم تر 
کسی آن را می شناسد، به همین دلیل است که این 
مکان از بکرترین مناطق کیش به حســاب می آید. 
خیابان های کیش با ســاختمان های مدرن پر شده 
است و پس از رفتن به خانه اعیانی می توانید حس 
خاص و تازه ای را تجربه کنید. طبق نظر محققان 
زمان ساخت این خانه به دوران حکومت ایلخانیان 
بازمی گردد و از بناهای قدیمی با بافت خشت در 
ایران اســت. اگر تجربه ســفر به یزد و بازدید از 
خانه های قدیمی این شهر را داشته باشید، پس از 
بازدید از خانه اعیانی به شــباهت بسیار زیاد بین 
آن هــا پی می برید که بیانگر معماری اصیل ایرانی 
است. داخل این خانه با کاشی های ستاره ای تزیین 
شده که در دوران ایلخانیان از راه جزیره کیش به 
ایران وارد شده اند. نمونه این کاشی ها را می توان 
در تخت سلیمان مشــاهده کرد. از سمت شمال 
جزیره کیش پس از طی مســافتی ۱۰ کیلومتری 

می توانید به این خانه قدیمی و زیبا برسید و از آن 
دیدن کنید. خانه اعیانی در شهر باستانی کیش قرار 

دارد که درادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.
شهر باستانی حریره

یکی از اصلی ترین مســتنداتی که قدمت کیش را 
ثابت می کند، شهر باستانی حریره است. کیش از 
ســال های گذشته تاکنون بسیار توسعه پیدا کرده؛ 

اما با رسیدن به شهر حریره، گذشته جزیره کیش 
به طورکامل برای شــما قابل نمایش خواهد بود. 
اطالعاتی که در این شــهر وجود دارد، مشخص 
کرده که شــهر حریره در گذشــته شهری شلوغ 
و پرهیاهــو بوده اســت. باستان شناســان قدمت 
سازه های درون این شــهر را مربوط  سال ۱۰۰۰ 
سال قبل می دانند. از شش قرن پیش شهر حریره 

متروکه و خالی از ســکنه شــد. اسم این شهر در 
کتاب گلستان سعدی نیز آمده است. شما پس از 
اقامت در شهر کیش می توانید با طی مسافت کوتاه 
۱۰ کیلومتری از این شهر باستانی بازدید کنید. در 
مسیر این منطقه تعدادی از آثار باستانی کیش قرار 
دارد. به طورمثال شــهر زیرزمینی کاریز در فاصله 
۳.۵ کیلومتری با این شــهر قرار گرفته اســت و 

گردشــگران می توانند به سادگی از این منطقه نیز 
دیدن کنند. درخت ســبز نیز کــه از قدیمی ترین 
درختان ایران به حســاب می آید، نزدیکی شــهر 
باستانی حریره واقع شده است. پالژ بانوان، مراکز 
خریــد، کلوپ دریایی و ســاحل جزیره کیش از 
دیگر جاذبه های گردشگری نزدیک به این منطقه 

محسوب می شوند.

درخت سبز
درخت ســبز که جــزو درختان لور اســت، از 
کهن تریــن درختان ایران محســوب می شــود. 
شاخه های این درخت به مرور زمان به سمت زمین 
می آیند و قسمتی از تنه درخت می شوند. طبق نظر 
محققان درخت سبز کیش قدمتی ۵۰۰ تا ۶۰۰ ساله 
دارد. این درختان در دوره ایلخانیان و تیموری به 
جزیره های کیش و قشــم از هند یــا چین وارد 
شده اند و در بســیاری از دیگر مناطق این جزیره 
نیز آثار آن به چشــم می خورد. اگر درطول سفر به 
کیش قصد بازدید از درخت سبز را داشتید، باید به 
میدان حریره و انتهای خیابان درخت سبز بروید. 
یکی دیگــر از ویژگی های محــل قرارگیری این 
درخت، نزدیکی آن به دیگر جاذبه های گردشگری 
این جزیره مانند شــهر باستانی حریره و آب انبار 
سنتی کیش است که دسترسی آسان برای رسیدن 
به دیگر جاذبه های مهم گردشگری این جزیره را 

فراهم می کند.
بهترین روش برای رزرو خرید بلیط چارتر کیش
شــرکت های زیادی در ایران برای ارائه خدمات 
غیرحضوری آغاز به کار کرده اند که باســابقه ترین 
آن ها شــرکت علی بابا اســت. این شرکت سال 
۱۳۹۳ تاسیس شد و ابتدا به فروش بلیط پرداخت. 
امــا درحال حاضر با افزایش تقاضا، این شــرکت 
خدمات رزرو هتل کیش و تــور را نیز دراختیار 
مشتریان خود قرار می دهد. اگر قصد سفر به کیش، 
اطالع  از قیمت و خریط تــور کیش را دارید به 

سایت علی بابا مراجعه کنید.
افراد زیــادی کیش را به عنــوان مهم ترین منطقه 
بــرای ایران گردی انتخاب می کنند. در این مطلب 
به معرفی ســه مورد از مکان های بکر این جزیره 
پرداختیم و بهتریــن روش برای رزرو بلیط ارزان 
کیش را شــرح دادیم که با مطالعه آن ها می توانید 
ســفری راحت تر تجربه کنید. اگر تاکنون تجربه 
خرید بلیط چارترکیش از علی بابا و بازدید از این 
جزیره را داشــته اید، نظرات خود را با ما و دیگر 

کاربران به اشتراک بگذارید.

مکان های بکر کیش را بشناسید

کمیتهگردشگریخالقدراتاقبازرگانیچهمیکند؟

 فرنشــین دفتــر مطالعــات و آموزش 
گردشــگری وزارت میراث فرهنگــی از اتمام 
مطالعات طرح ساماندهی گردشگری سواحل و 
جنگل ها با هدف حفظ جایگاه گردشگری پایدار 

و حفاظت از جنگل ها و سواحل خبر داد.
به گزارش ایرنا از معاونت گردشــگری وزارت 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
زاهد شــفیعی گفت: مطالعات طرح ساماندهی 
گردشگری ســواحل و جنگل ها با هدف حفظ 
جایگاه گردشگری پایدار و حفاظت از جنگل ها 
و سواحل بر مبنای مفاد بند ب ماده ۱۰۰ قانون 
برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور با مشارکت 
جامعه دانشگاهی انجام و به پایان رسیده است.

وی افــزود: چارچوب کلی طرح ســاماندهی 
گردشــگری جنگل های البرز و زاگرس شمال 

و غرب کشــور و نیز ساماندهی سواحل شمالی 
و جنوبی با اولویت ســواحل مکــران در قالب 
»چارچوب سیاستگذاری، مدیریت و حفاظت از 
جنگل ها و سواحل کشور با رویکرد گردشگری« 
تهیه و برای سیر مراحل تصویب روز بیستم ماه 
جاری با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی 

ذیربط، مورد بررسی قرار گرفت.  
شــفیعی با بیان اینکه در این نشســت کلیات و 
مبانی قانونی طرح مورد بحث و بررســی قرار 
گرفت؛ گفــت: پس از ارائه گزارشــی کامل از 

روند تهیه محتوای طرح توسط مشاور مقرر شد 
دســتگاه های اجرایی ضمن همکاری در تهیه و 
تنظیم متن تصویبنامــه هیات وزیران، نظرات و 
موارد پیشــنهادی خود را در زمینه بهره برداری 
بهینه از ظرفیت ها و جاذبه های گردشگری مناطق 
ساحلی و جنگل ها با رویکرد توسعه گردشگری 

پایدار ارائه دهند.
 مدیر کل دفتر مطالعات و آموزش گردشــگری 
یادآور شد: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایــع دســتی به عنــوان متولــی صنعت 

گردشــگری که از مهم ترین صنایــع درآمدزا و 
جایگزیــن درآمدهای ناشــی از صادرات نفت 
اســت؛ به منظور تحقق بخشیدن به رسالت های 
خود در حیطه سند چشم انداز بیست ساله کشور 
و به اســتناد بند )ب( مــاده )۱۰۰( قانون برنامه 
ششــم توسعه و دیگر قوانین فرادستی به منظور 
سیاست گذاری و تدوین الگویی واحد، منسجم، 
جامع و پایدار جهت ســاماندهی گردشــگری 
نواحــی ســاحلی و جنگل های کشــور، طرح 
چارچوب سیاستی، حمایتی و حفاظتی در باره 

جنگل ها و ســواحل با رویکرد گردشگری را 
ارائه کرده است.

وی گفت: هدف آن اســت تا  به استناد بند ب 
ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششــم توســعه، جایگاه 
گردشــگری، ضمن پیشــرفت و پیشبرد دیگر 
بخش های اقتصادی و اجتماعی در ســواحل و 
جنگل ها، حفظ شــود و توســعه این بخش در 
ارتبــاط و تعامل با دیگر ذینفعان و با رویکردی 
جامــع و پایدار و در جهت انتفاع مردم محلی و 

گردشگران داخلی و بین المللی، مد نظر سازمان 
های دولتی و خصوصــی ذی مدخل و مرتبط 

قرار گیرد.
زاهــدی گفت: تا حد زیــادی در این مطالعات 
مشخص شــد که در راستای حمایت از جایگاه 
و حقوق گردشگری در بهره برداری از سواحل 
و جنگل ها ضمن رعایت اصول توسعه پایدار، 
چگونــه باید عمل کرد و کدام دســتگاهها، چه 
وظایفــی را بر عهده دارنــد. بنابراین، این طرح 
با مشــخص کردن خطوط سیاســتی بــر پایه 
مداخالت اصلی حوزه گردشــگری در نواحی 
ساحلی و جنگل ها، به عنوان پایه و مبنای اجرای 
با شاخص های  برنامه های گردشــگری منطبق 
توسعه پایدار و رویکرد افزایش بهره وری تدوین 

شده است. 

فرنشین دفتر مطالعات گردشگری وزارت میراث خبرداد:

پایانمطالعاتطرحساماندهیگردشگریسواحلوجنگلها

 سالهاســت که گردشگری کشــور بر پایه 
الگوی گردشــگری انبوه حرکت کرده، الگویی که 
در آن گردشگر منفعل است و بر پایه برنامه ای که 
تور برایش تعریف کرده به مقصدی تعیین شــده 
برای انجام فعالیتی مشخص می رود. اما گردشگری 
خالق، این گردشــگر را به یــک تجربه گر تبدیل 
می کند که می رود تا فعالیت هایی متفاوت در مناطقی 

بیشتر کمتر شناخته شده انجام دهد.
بــه گزارش رســانه گردشــگری راه بلد؛ هرچند 
گردشــگری خالق موضوع جدیدی نیســت و 
در ایــران نیز سالهاســت توجه برخــی از فعاالن 
گردشــگری را به خــود جلب کرده، امــا در این 
روزهــای کرونایی صنعــت، بیشــتر از این نوع 
گردشگری تجربه محور، می شــنویم؛ از تشکیل 
باشگاه توسعه گردشــگری خالق یونسکو که به 
گفته دبیر کمیسیون ملی یونســکو در ایران، قرار 
است مجری و اپراتور پروژه شناسایی مقصدها و 
شهرهای خالق باشد، الگوسازی کند و در این راه با 
شهرداری ها و استانداری ها همکاری کند تا تشکیل 
کمیته گردشگری خالق در کمیسیون گردشگری 

اتاق ایران.
اما چرا اقتصاد ایران به گردشــگری خالق نیاز 

دارد؟
سالهاســت که گردشگری کشــور بر پایه الگوی 
گردشــگری انبوه حرکت کرده، الگویی که در آن 
گردشگر  منفعل اســت و بر پایه برنامه ای که تور 

برایش تعریف کرده به مقصدی 
تعیین شــده برای انجام فعالیتی 
مشخص می رود. اما گردشگری 
خالق، این گردشــگر را به یک 
تجربه گــر تبدیــل می کنــد که 
می رود تا فعالیت هایی متفاوت در 
مناطقی بیشتر کمتر شناخته شده 
انجام دهد. درواقع در این نوع از 
گردشگری بیشــتر از جاذبه های 
ناملموس موجــود در هر منطقه 
بهره بــرده می شــود، برخالف 
گردشــگری انبوه که بیشــتر با 
میــراث ملموس مرتبط اســت. 
از این روســت که گردشــگری 
خــالق در بســیاری از حوزه ها 
همچون کشاورزی، آشپزی، یوگا 
و مدیتیشــن یا صنایع دستی و 

اقامتگاه ها تجلی یافته است.
توســعه  در  دولت  ناتوانــی 

زیرساخت های گردشگری
به گفته سهند عقدایی، دبیر کمیته گردشگری خالق 
کمیسیون گردشــگری اتاق ایران، اقتصاد ایران ذر 
دهه نود، رکود شدیدی را تجربه کرده و تحریم های 
جهانی، کاهش فروش نفت، زمین گیر شدن سیستم 
بانکی کشور و... سبب شده تا دولت به سختی توان 
تامین نیازهای اولیه کشور را داشته باشد از این رو 

انتظار از دولت برای ایجاد زیرســاخت های بزرگ 
گردشگری نظیر ساخت هتل، تاسیسات گردشگری، 
تبلیغات بین المللی و... دور از واقعیت است. بنابراین 
برای توسعه باید به سمتی از گردشگری رفت که با 

داشته های فعلی امکان پذیر باشد.
نبود تنوع در بسته های سفر

این فعال گردشگری معتقد است در گردشگری انبوه 
تنوعی در بسته های سفر دیده نمی شود، رقابت تنها 
در قیمت صورت می گیرد و به تدریج حاشیه سود 
کمتر می شود اما در گردشگری خالق و بسته های 
جدید ســفر که با نگاهی دیگر بر پایه داشته های 
موجود ارائه می شود، عالوه برتنوع، حاشیه سود نیز 

افزایش یافته و سود منطقی عاید 
فعاالن گردشگری می شود.

نبود مدل توســعه برای کسب 
و کارهای کوچک و متوســط 

گردشگری
او تاکیــد می کنــد در حــوزه 
فعــاالن  انبــوه،  گردشــگری 
گردشگری دور از مرکز با میزان 
سرمایه های کوچک چندان باوری 
پتانســیل های خود ندارند و  به 
رونق خــود را به حمایت دولت 
اما گردشــگری  مرتبط می دانند 
خــالق و تجربه محــور کمک 
می کند تا مدلهای توسعه کسب و 
کارهای کوچک شکل گرفته و به 
سرمایه های کوچک سمت و سو 
داده شود تا در واحدهای کوچک، 
به مــوازات و در تعداد زیاد وارد 

عرصه اقتصاد گردشگری شوند.
برنامه کمیته گردشگری خالق 

کمیسیون اتاق گردشگری
اما برنامه های کمیته گردشگری خالق کمیسیون 
اتاق گردشــگری برای رونق گرفتن گردشــگری 

خالق چیست و تا چه حد اجرایی است؟
سهند عقدایی برنامه های این کمیته را مبتنی بردو 

محور می داند؛ 

آموزش و مشــاوره برای راه اندازی کسب و کارها 
در دورترین مناطق یا مناطق کمتر توســعه یافته. و 

کمک به ایجاد یک مرکز شتاب دهنده .
در مورد آموزش و مشــاوره او معتقد اســت در 
دورافتاده ترین مناطق نیز جاذبه های بسیاری وجود 
دارد اما اینکه این جاذبه چگونه به بسته سفر تبدیل 
شود و گردشگر به خاطرش پول خرج کند،حلقه 
مفقوده ای اســت که یافتن آن نیــاز به آموزش و 

توانمندسازی دارد.
این کمیته باور دارد نقطه شروع توسعه، تغییر فکر 
و نگاه فعاالن اقتصادی است و در این باره تدوین 
و برگزاری دوره های آموزشی در زمینه “شهرهای 
خالق” و “بوم گردشــگری” هم چنین ایجاد یک 
مرکز مشــاوره کسب و کار خالق در الویتهای این 

کمیته است.
از ســویی در زمینه ایجاد یک مرکز شــتاب دهنده 
اقتصــادی با وجــود دو رکن آمــوزش و دانش، 
می توان در زمینه رکن ســوم یعنی سرمایه با بهره 
بــردن از ظرفیت های اتاق بازرگانــی در ارتباط با 
سرمایه گذاران بهره برد و  امکان مالی مناسب برای 

راه اندازی کسب و کارهای کوچک را فراهم کرد.
درواقــع ایــن مرکز شــتاب دهنده با شناســایی 
ظرفیت هــای جامعه محلی و تهیــه برنامه علمی 
برای کسب و کار بر پایه آن پتانسیل، زمینه جذب 
سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری مطمئن و موفق 

به عنوان تسهیلگر و شتاب دهنده فراهم می آورد. 
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اسماعیل رحمانی؛ مدیر روابط عمومی و 
اطالع رسانی سابق دانشگاه علوم پزشکی استان:

دهه هفتاد دهه تغییر روابط عمومی سنتی به دیجیتال
از سال ۶۵ که شروع کار من بود تا به امروز با گذر 
از  ۱۲ دولت ۱۰ وزیر بهداشت، 7 رییس جمهور و 
۱۰ استاندار که در طول خدمت خود با آنها برخورد 
داشتم باید بگویم اگر از هر کدام از آنها حتی یک 
کلمه نیز آموخته باشــم علم زیادی کسب کرده ام 
کــه در این دوره با فراغــت از کار اداری در حال 
جمع آوری یادداشــتهای خود از تجربیات علمی 
سالیان درازی هستم که مشغول به کار بودم تا آنچه 
را که مدیران روابط عمومی دستگاه ها باید بدانند در 

قالب یک اثر علمی تقدیم جامعه شود. 
اندیشه تعامل بین روابط عمومی و رسانه ها از دهه 
هفتاد وجود داشته است و بر پایه جدول زمان بندی 
برای آینده، تغییر نگرش این بخش از سنتی گری 
به ســمت هوشــمند و و الکترونیک بوده است. 
توانمندی های افراد شاغل در روابط عمومی و نیز 
نگرش مدیران ارشــد نســبت به این حوزه دارای 
اهمیت زیادی است که می تواند در کنار اعتبارات، 
جایگاه علمی و فنی روابــط عمومی و نیز قواعد 
کاری که ارتباط تنگاتنگی با هم دیگر دارند و سه 
ضلع مهم  مثلث حوزه روابط عمومی را تشــکیل 
می دهند به درســتی از عهده وظیفه خطیر خود بر 
آیــد. روابط عمومی از ســال ۸۵ به بعد تغییرات 
ساختاری بسیار مهمی را تجربه کرد که پی ریزی 
آن از دهه 7۰ انجام گرفته بود بنا براین تنها نیازمند 
نیروی جوان و جدید اســت تا مجموعه به سمت 

کارهای بزرگ گام بردارد.
تنها روابط عمومی در کل کشور هستیم که چرخ 

خیاطی دارد
در گذشته همواره بر مدیریت افکار عمومی تاکید 
می شــد در حالی که با گــذر زمان و تغییر روابط 
عمومی ها از سنتی به سمت الکترونیک و هوشمند، 
مدیریت افکار عمومی به خدمت به افکار عمومی 
تبدیل شــده است. امروزه شنوا و پاسخگو بودن و 
مفهوم شهروند مسوول؛ کامال متفاوت از  رویکرد 

مدیریت افکار عمومی است.
در این راستا توسعه ارتباطات مردمی از وظایف مهم 
روابط عمومی است. در طول خدمت همواره وقت 
ها را طوری تنظیم می کردم که قســمت اعظم آن 
ارتباط با مردم و پاسخگویی به آنها باشد. هماهنگی 
به صورت خاص و ویژه در راستای خدمت رسانی 
به مردم انجام می شد. دردیدار حضوری با مراجعه 
کنندگانی که مشکل داشتند ضمن آشنایی از نزدیک 
مســائل آنها حل و فصل منی شد و این موضوع  
خوشحالی و آرامش را برای هر دو طرف به دنبال 
داشــت . با توجه به جایگاه کاری و مطلع بودن از  
نیازمندی ها و اولویت های مردم همواره این اشتیاق 
هم در من و هم در همــکاران آنقدر زیاد بود  که 
بدون خستگی تا پاسی از شب کار می کردیم  که 
از آن جمله ساخت خانه بهداشت در سطح استان 
در ســال 77 بود که با کمترین امکانات انجام شد 
طوریکه حتی بنر ها را نیز خودمان دوخته و طراحی 
کردیــم و از این لحاظ  تنها روابط عمومی در کل 

کشور هستیم که چرخ خیاطی دارد.
»زنگان امروز« در خدمت به افکار عمومی موفق 

بوده است
ارتباط و تعامل بین رســانه و روابط عمومی بسیار 
مهم اســت. در حوزه من که سالمت جامعه را در 

بر گرفته و از جایگاه مهمی در پیشرفت و توسعه 
جوامع برخوردار است سعی من همواره بر ارتباطات 
بسیار نزدیک با رسانه بوده است. رسانه ها با عنوان 
رکن چهارم دموکراسی از قدرت تاثیرگذاری باالیی 
برخوردار هستند که در قانون اساسی نیز به آن اشاره 
شده است.اطالع رسانی با رویکردهای جدید در دو 
جهان واقعی و مجازی در کنار یکدیگر و نیز عمل 
به مبانی کمپین ۳۶۰ درجه که به اســتفاده از تمام 
ظرفیتها تاکید می کند به باز نشــر اخبار و گزارش 
ها کمک کرده و نتیجه آن فرهنگ سازی و ایجاد و 

ثبات توسعه خواهد بود.
بــا توجه به مخاطبین عام و خاص متعدد در حوزه 
سالمت باید از تمام ظرفیت های رسانه ای در راستای 
خدمت به افکار عمومی استفاده کرد. شفاف سازی ، 
پاسخگویی و نیز بیان انتظارات مردم موضوع مهمی 
است و رســانه ها  ظرفیت بسیاربزرگی در تبیین  
حقوق شــهروندی دارند از این لحاظ  باید رسانه 
را نه با دیدگاه یک بنگاه اقتصادی بلکه مجموعه و 
ارزش فرهنگی بدانیم که سعی دارند با عشق و عالقه 
در راستای رشد و توســعه جامعه گام بردارند. در 
طول خدمت خود با  توجهی که به رسانه ها داشتم 
و در ارزیابی رســانه ها در عمل کردن به این موارد 
و اینکه کدامیک در برقراری  ارتباط الزم بین مردم 
و مسوولین در واقع به افکار عمومی خدمت کرده 
است، به این نتیجه رسیدم که در کنار دیگر نشریات 
روزنامه» زنگان امروز« بــا رویکرد جدی خود در 
طول سال ها و عمل به شاخصه های فوق  همواره 

موفق بوده و قدمهای بسیار بزرگی برداشته است.
اکبر راشدین؛ کارشناس ارشد و رئیس سابق روابط 

عمومي مدیریت درمان تامین اجتماعي استان:
روابط عمومی توانمند مدیر توانمند را به عرش 

خواهد رساند
از ســال 7۰  که در این حوزه مشغول به کار هستم 
به تنهایی تمام کارهای جانبی را بر عهده گرفته  و 
گاه به تنهایی کار ۵ نفر را انجام می دادم .به همین 

دلیل کار در این مجموعه باید انتخاب شخصی و از 
صمیم قلب باشد چرا که این کار دلی است و باید از 
جان و دل برای آن مایه گذاشت. این جایگاه آنقدر 
وسیع و کار در آن آنقدر زیاد است که باید کارهای 
بزرگی کرد حال اگر ایــن کار از روی قلب و دل 

نباشد هیچ کس نمی تواند کاری انجام دهد.
با توجه به وضعیت خاص و در وضعیت بحرانی 
موجــود از لحاظ ســالمت، روابط عمومی نیز  از 
حالت ســنتی در آمده و نگاه مسووالن نسبت به 
این حوزه بسیار تغییر کرده است. معتقدم که روابط 
عمومی توانمند مدیر را توانمند ساخته  و جایگاه او 
را در سطح کالن کشوری به عرش خواهد رساند. 
 در طول خدمت چندین ساله همواره سعی داشتم 
علیرغم نواقص زیاد کارم را به درستی انجام دهم 
. واقعیت این اســت که این شهر مال ماست و هر 
چقدر بتوانیم روابط عمومی ها را به سمتی هدایت 
کنیــم که تمــام توانمندی های خــود را در طبق 

اخالص بگذارند کار بسیار بزرگی انجام داده ایم. 
باید تجربیات خود را به جوان ترها انتقال داد و در 
این راستا به دنبال آن هم هستیم که با تهیه مقاالت و 
نیز کتابچه ی همه موارد از جمله تنگناهای نگاه های 
مســوولین را ارائه دهیم و هر کمکی که در حوزه 
اطالع رسانی و به اصطالح روابط عمومی از دست 

ما برمی آید دریغ نخواهیم کرد.
رسانه مهمترین بال پرواز روابط عمومی است

روابط عمومی حوزه خطیری اســت اگر ســه بال 
داشته باشد رسانه مهمترین و بال پرواز آن است . 
امروزه در کنار فضای مجازی که کار اطالع رسانی را 
سریع کرده است روزنامه ها نقش بسیار مهمی دارند  
و در  ارتباط درســت است که روابط عمومی می 
تواند  به جایگاه درست خود دست یابد. چرا که در 
اطالع رسانی تعامل دوطرفه بسیار مهم است. نقش 
و اهمیت روزنامه » زنگان امروز« که فعالیت آن در 
سالهای گذشته تاحدود زیادی پررنگ تر شده است 

بســیار زیاد است.  این روزنامه با ارتباط خوبی که 
با روابط عمومی ها داشته است رسالت اصلی خود 
را به نحو احسن انجام داده است. در ارزیابی که از 
حوزه رسانه داشتم وقتی پیامی از رسانه ارسال می 
شود که می تواند از طریق روزنامه هم باشد ضمن 
تاثیرگذاری بســیار باال  در جامعه باید گفت نگاه 
مردم و ارزیابی آنها بسیار مهم است که در این راستا 
امیدوارم دوستان روابط عمومی از ظرفیت رسانه ها 

بیشترین بهره را ببرند.
از سالهای خدمت خاطرات بسیار خوشی دارم

وقتی کار کار دل است و شما ارتباط خوبی با خدا 
داشته باشید  هدف خدمت به بندگان خدا خواهد 
بود و شــما دیگر به این فکر نمی کنید که کار شما 
را فقط مدیر می بیند و یا دیگران چه خواهند گفت  
چــرا که کارها به خاطر خدا و خودتان اســت که 
انجام می شود و این همان خدمت خالصانه است. 
خاطرات بســیار خوشــی دارم که از آن جمله به 
خاطره ای از ســال 7۴ اشاره می کنم  پیرمردی که 
برای کاری به ســازمان ما مراجعه کرده و مدارکی 
همراه داشت  که شامل خساراتی بود که به او وارد 
شــده بود. در حالی که هیچکدام از کارشناسان و 
حتــی مدیریت کارش را راه نینداخته بود وقتی در 
اتاق خود مهمان کردم او گفت من چای این خراب 
شده را نمی خورم و شما را هم به خدا می سپارم هر 
چند سخنان او تلخ و ناراحت کننده بود اما با آرامش 
با او برخورد کردم و بعد از آنچه در اختیارات جزئی 
من بود توانســتم کار او را حل و فصل کرده و به 
خاطــر خدا کارش را انجام دهم. چون در آن زمان 
سازمان ما بدون آسانسور بود دست او را گرفته و 
تا طبقه اول راهنمایی کردم  و بعد برایش تاکســی 
گرفتم. وقتی سوار ماشــین شد به من نگاه کرد و 
گفت از زمانی که پسرم شهید شد  کسی دستم را 
نگرفته بود خداوند هم دســت تو را بگیرد  از آن 
زمان یکسال نگذشته بود که من نتیجه خوب این 
کار را گرفتم و این یکی از خاطرات خوش من از 

سالهای دراز خدمتم در سازمان بود. 
مصطفی ارفعی؛ میزبان آیین و مدیر مسوول 

روزنامه »زنگان امروز«:
با بازنشستگی شما مدیریت متضرر خواهد شد

از سال 7۱ که کار مطبوعاتی خود را شروع کرده ام 
و با شناختی که از شما دو دوست  ارجمند در طول 
این ســالها  دارم از صمیم قلــب باید بگویم که با 
بازنشستگی شما مدیریت شما متضرر خواهد شد 
چرا که آنها نیروی جایگزین برای شــما نخواهند 
یافت. شــما همواره در حال مشورت و همکاری 
با رسانه ها بودید. ۳۰ســال خدمت در دوره ای که 
بستر حوادث سیاسی مختلفی بود نشان از کاردانی 
و کارتخصصی شماســت که راه  خود را ادامه داده 
و پیشــرفت زیادی داشــتید. در این راستا و برای 
ارزش نهــادن به  زحماتی که روزنامه در طول این 
سال ها برای شما داشته است این برنامه ترتیب داده 
شد. ارتباط درســت و هماهنگ با رسانه ها  و نیز  
مسوولیت خطیر در روابط عمومی کار مهمی است 
کــه وقتی در کنار ارتباط با مراجعه کنندگان از یک 
طرف و مدیران از طرف دیگر قرار می گیرد ارزش و 
اهمیت زیاد جایگاه روابط عمومی را در هر مجموعه 
اداری مشخص می کند که در این بین ارتباط خوب 
با رسانه ها بســیار قابل توجه و قدردانی است. ما 
همواره قدردان شما بوده و هستیم و دوست داریم 
که همواره از تجربیات شــما در این زمینه استفاده 
کنیــم. و در ایــن راه دور و دراز ارتبــاط خوبی با 
رســانه ها از جمله روزنامه »زنگان امروز« داشته و 
بیشترین رضایت را کسب کرده اید و می توان گفت 
که در این راه  شــما فراتر از چهارچوب رسانه از 
جان مایه گذاشتید و در پایان باز هم تاکید می کنم 
که مدیریت مجموعه شما دو مهره ارزشمند با خارج 
شدن شما متحمل خسارت بسیار بزرگی خواهد شد 
که قابل جبران نیست و شاید هم نیرویی جایگزینی 

برای شما وجود نداشته باشد.
گفتنی اســت در پایان این آیین مدیریت روزنامه 
»زنگان امــروز« با اهــدای لوح یادبــود و هدیه 
هنرمندان صنایع دســتی اســتان در راستای ارج 
گذاری به هنرمندان زنجانی  از دو شــهروند ارشد 

استان قدردانی کرد. 
توضیحاتی در باره شهروندان ارشد:

 با توجه به سخن پیامبر )ص ( که سالخوردگان در 
بین شما پیامبران شما هستند موسسه »شهروندان 
ارشد« برای اولین بار در سطح کشور با مبانی دینی 
و فرهنگــی کار خود را در زنجــان آغاز کرد. این 
مجموعه با  نوع دیدگاه های فرهنگی و اجتماعی 
خاص خــود ســعی  دارد تا بــا زدودن کلمات 
پیروســالخورده و بازنشســته از این سرمایه های 
اجتماعی با عنوان » شــهروندان ارشد «یاد کرده و 
در راســتای حفظ و نگهداری و استفاده از علم و 
تجربه آنها کوشا باشــد. اعضای این مجموعه  در 
تمام حوزه های کاری فعال بوده و اعضایی در بین  
روزنامه نگاران، پزشکان، معلمان و و غیره  دارند. 
در واقع این کار قدم مهمی در راستای نگهداشت 
این منابع انسانی ارزشمند انسانی است  که مملو از 
علم و تجربه سالیان دراز بوده و در راستای انتقال 
آن به نسل جدید و ارتباط علمی درست بین نسلی 
گام بسیار ارزشمندی است.گفتنی است نگهداشت 
در همه حوزه ها بخصوص در حوزه نیروی انسانی 
بسیار مهم است و از لحاظ انگیزشی منابع انسانی 

بسیار قابل توجه است.

تجلیل از شهروندان ارشد استان توسط زنگان امروز

 دهه هفتاد، دهه تغییر روابط عمومی سنتی به دیجیتال
 گفتگو: صحرا رضایی

 عکس: ناصر محمدی

بــا توجــه به تعریف جدید توســعه؛ عالوه بر علــم و دانش، نیروی 
انســانی بــا تجربــه و ماهــر از الزامــات اولیــه هــر جامعــه ای بــرای 
توســعه همــه جانبــه اســت. فراموشــی ایــن نیروهــای قدرتمنــد و 
زمانی که برای کســب تجارب و مهارتهای آنها کســب شــده است 
در واقع به معنای از دســت دادن چندین نیروی تازه نفس اســت 
کــه هنــوز هیــچ تجربه ای ندارند و قرار اســت تنها با انرژی فراوان 

وارد صحنه کارزار شوند. 
 افــرادی کــه ســالیان دراز در بخشــهای مختلــف اداره یــک کشــور 
از  را  آنهــا  ســالیان  تجربــه  و  دانــش  هســتند،  کار  بــه  مشــغول 
مشــخصات شناســنامه ای جدا کرده و شــخصیت جدیدی شــکل 
می گیرد که دیگر تنها یک فرد نیست بلکه سرمایه ای اجتماعی 
است که در  حوزه مخصوص به خود از جمله اجتماعی، فرهنگی، 
سیاســی، اقتصــادی و هــزاران بخــش دیگر مــی تواند بــه گنجینه 
علمی تبدیل شده و ارتباط بین نسلی برای جامعه باشد که باید 

در فصل جدید از زندگی آنها که همان دوران بازنشستگی است 
بیشتر به آن پرداخت.

رویکــرد دنیــا در شــرایط کنونــی کــه جوامــع بــه ســمت پیر شــدن 
پیــش مــی رونــد حفــظ ترکیــب جمعیتــی و پــر کــردن شــکاف بین 
نســلی اســت. به نظر می ر ســد در جامعه ایرانی نیز با 10 درصد 
ســالمندان که بیشــتر آنها حامل تجربه هایی ارزشــمند هســتند 
این تدبیر می تواند در جهت حفظ تعادل و شکاف سنی جمعیت 
راهگشــا بوده و می توان از ظرفیت همه گروه ها و اقشــار جامعه 
بخصوص از توانمندی های »شــهروندان ارشــد« به نحو احســن 

استفاده کرد.
حــال اگــر گســتره دایره را کمــی کوچکتر کرده و وارد اســتان خود 
شــویم بایــد گفــت نیــم قــرن تجربــه در بخش ســالمت کــه اولین 
و مهمتریــن زیرســاخت توســعه جوامــع انســانی اســت، موضــوع 
مهمی است که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت. صاحب 

این تجربه سالیان در کنار متانت در برخورد و علم ودانشی که از 
صحبتهای وی بر می آید کســی نیست جز »اسماعیل رحمانی« 
مدیــر و مســوول ســابق روابــط عمومی و اطالع رســانی دانشــگاه 
علــوم پزشــکی اســتان و مشــاور رییــس دانشــگاه ؛ کســی که ۳۶ 
تندیــس از ســالهای دراز خدمــت را بــه مــوزه ســالمت اهــدا کرده 
اســت و هــم اکنــون بــه عنــوان  رییــس هیئــت مدیریــه موسســه 

خیریه  حامی »شهروندان ارشد « استان فعالیت دارد.
او کــه از ســال 68 خدمــت خــود را در زنجــان و در بخش ســالمت 
آغاز کرده است به تازگی بازنشست شده است. اگر چه از لحاظ 
زمان تنها 30 سال از شروع به کار وی گذشته است  اما به گفته 
او اگر دو شیفت کاری سنگین صبح و عصر  و حتی گاه شیفتهای 
شــب  را در نظر بگیریم تجربه کاری و دانش علمی وی به پنجاه 

سال خواهد رسید.
روزنامــه »زنــگان امروز« برای اولین بار و بــه نمایندگی از جامعه 

رســانه و مطبوعات اســتان زنجان در راســتای پاس داشــت و ارج 
نهــادن بــه خدمات »شــهروندان ارشــد «و نیز تشــویق جامعه به 
حفــظ و نگهــداری و اســتفاده از ایــن تجربیــات ارزشــمند آنها که 
در طی ســالها و با هزینه های زیاد کســب شــده اســت با دعوت 
از دو ســرمایه ارزشــمند انســانی کــه بــه تازگــی و با فراغــت از کار 
اداری وارد فصــل جدیــدی از زندگــی خود شــده اند ســعی دارد تا 
هم با عمل کردن به وظیفه رسانه ای خود در راستای آگاه سازی 
جامعه و شناساندن سرمایه های ارزشمند انسانی در استان گام 

برداشته و هم به نمایندگی از مردم از آنها تقدیر کرده باشد.
در ادامــه صحبتهــای صمیمانــه  مــا بــا »اکبــر راشــدین« ریيس و 
كارشــناس ارشــد ســابق روابــط عمومــی مديريــت درمــان تاميــن 
اجتماعــی اســتان زنجــان و نیــز »اســماعیل رحمانــی« مدیــر و 
مســوول روابــط عمومــی و اطــالع رســانی ســابق دانشــگاه علــوم 

پزشکی استان را می خوانید:
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حوادث تاریخی زنجان از دوره ی صفویه تا دوره ی قاجاریه
 ویرانی زنجــان در زمان یورش های تیمور و 
نزول این شهر از ســطح بلده به قصبه، باعث 
شــد که حتی از حضور رجال دانش پیشه، آن 
گونه که در دوره ی سلجوقیان و مغول حضور 
داشتند، بی بهره باشیم و فقط از وجود یکی دو 
شــاعر چون »خّرم زنجانی« و »طالبی زنجانی« 
آن هم صرفًا در اواخر صفویه خبردار باشــیم. 
»شاه اسماعیل صفوی« با رسمی کردن مذهب 
تشیع تحولی بزرگ را در تاریخ و فرهنگ ایران 
به بــار آورد و البته به چگونگــی فتح زنجان 
توسط وی  تاریخ نگاران صفوی  اشاره نکرده 
اند و معلوم اســت که بعد از سرکوبی »سلطان 
مراد آق قویونلو« که قلمرو مرکزی ایران متعّلق 
به او بود  و »الوند بیک« از ســوی دیگر، شهر 
»زنجان« نیز فتح شــد و مســلمًا فتح این شهر 
قبــل از »ســلطانیه« و »قزوین« در ســال 9۰7 
هجــری قمری صورت گرفته بود. دلیل آن هم 
قرار گرفتن این شــهر در میان مسیر راه تبریز 
و این دو شــهر بود. دوره ی بیست وسه ساله 
ی سلطنت این شاه جوان صفوی صرف جنگ 
با همســایگان شــرقی و غربی شد و عمران و 
آبادی فقط در شــهرهای بزرگ صورت گرفت 
و الزم به توضیح است که  شهر »زنجان« مدتی 
کوتاه نیز به تصرف عثمانی ها درآمد. در دوره 
ی»شاه تهماسب«، شــهر »قزوین« به پایتختی 
انتخاب شــد و نزدیکی »زنجان« به آن شــهر، 
منجر به رونق گرفتن اندک شهر شد. در یکی از 
سفرنامه ها و همچنین کتاب »تاریخ دارالعرفان 
خمســه« از »کاروانســرای شــاه تهماسب«در 
»زنجان« نام برده شــده است و معلوم است که 
این کاروانســرا تا دوره-ی قاجاریه نیز وجود 
داشت. متون تاریخی اوایل صفویه از »زنجان« 
فقط در طول حرکت های ییالقی- قشالقی  دو 
پادشــاه اولیه ی این سلسله و یا لشکرکشی به 
سمت جبهه ی غربی و »قفقاز« و زیارت مقبره 
ی »شیخ صفی الدین اردبیلی« اشارت رانده اند. 
حادثه ی مهم در این دوره مرگ یکی از وزراء 
و صدور صفوی در حیــن اقامت در »زنجان« 
و بازگشــت از »تبریز« بود. این شــخص در 
جوار مقبره ی »شــیخ اخی فرج زنجانی«مقیم 
و بســتری بوده و سرانجام بعد از رحلت نهایتًا 
جنازه اش در »قزوین«مدفون شد. در این دوره 
مناطق اطراف »زنجان« مانند »سلطانیه« و »قیدار 
نبی« نیز اهمیّت خود را حفظ کرده بودند. بقعه 
ی »قیدارنبــی« محل دیدار پادشــاه بابری هند 
با شاه صفوی بود و »ســلطانیه« نیز علی رغم 
ویرانی هایی چند که متحمّل شده بود، همچنان 
یک شــهر بزرگی محســوب می شــد. »شاه 
تهماسب« مقبره ی »مال حسن کاشانی« از علما 
و شعرای شــیعی دوره ی ایلخانی را بازسازی 
کرده و کتیبه ای هــم از تاریخ و چگونگی بنا 
نگاشته و نصب شده بود.منازل بین راه »تبریز« 
به »قزوین« و در داخل استان »زنجان« به ترتیب 
از غرب به شــرق، عبارت بودند از : »سرچم«، 
»نیک پی«، »زنجان«، »سلطانیه«، «صائین قلعه«، 
»خرمدره« یا »ابهــر« و در نهایت »قروه« و این 
منازل در مسیر سیاحان اروپایی هم قرار داشت. 
در اوایل تعداد سیاحان و سفیران اروپایی که به 
ایران و زنجان آمدند بســیار کم بود و گزارش 
های آن ها از زنجان بیش از چند ســطر نیستو 
دلیلش هم این بود که اقامت شبانه ی آن ها در 
»زنجان« به عنوان یک منزل بین راهی بود.دوره 
ی طوالنی سلطنت شــاه تهماسب که نیم قرن 
طول کشید، دوره ی تثبیت دولیت صفویه بود 
و صلــح طوالنی مّدت او با امپراطوری عثمانی 
باعث عمران آبادانی گذشــت. اّما سهم عمران 
و آبادانی برای  »زنجان« زیاد نبود. در شــماره 
ی آینــده در باره اوضاع زنجان در نیمه ی دوم 

صفویان پرداخته خواهد شد.

اوج قدرت صفویان در زمان ســلطنت شــاه 
»عبّاس صفوی« بــود و بعد از مرگ وی چهار 
پادشــاه دیگر نیــز به حکومــت پرداختند. اما 
رفته رفته قدرت صفویان رو به سراشــیبی می 
رفت  تا این که شــاه سلطان »حسین صفوی« 
تــاج و تخت حکومت را بعــد از محاصره ی 
نسبتًا طوالنی »اصفهان«، به رعیّت سرکش خود 
»محمود افغان« تســلیم کــرد. در باره حوادث 
تاریخی »زنجان« باز به غیر از اطالعات جسته 
و گریخته ی یکی دو سطری سیاحان و دو سه 
بنا و کاروانســرا، اطالعاتی در دست نیست. به 
جز بنای کاروانسراهایی که در عصر »شاه عباس 
دوم« در »زنجان« و »نیکپی« و »سرچم« و دیگر 
کاروانســراهایی که توسط »شاه صفی« بنا شده 
اســت، اثر دیگری به دست نرسیده است. البته 
بنای اولیه ی »بازار زنجان« و همچنین »عمارت 
داوودی« در محّله ی »حســینیه« هم از بناهای 

صفوی می-دانند که خود جای بحث و بررسی 
بســیاری دارد. با صلح طوالنی مدت »ایران« و 
»عثمانی« در زمان »شــاه صفی«، شــمال غرب 
«ایران« و به خصوص »زنجان« نیز دیگر شاهد 
لشکرکشی سپاهیان »عثمانی« نبود و این امنیت 
تا زمان حمله ی افغان ها پابرجا بود. در ســال 
۱۱۳۵ ه.ق که »اصفهان« سقوط کرد ، »زنجان« 
و »ســلطانیه« نیز آماج حمالت افغان ها از یک 
سو و سپاه عثمانی از سوی دیگر شد تنها منبع 
به دســت آمده تا حال حاضــر که به صورتی 
گذرا به این تجاوز اشارت رانده است؛منظومه 
ای به نام »مکافات نامه« اســت. مؤلف گمنام 
این منظومــه ی کوتاه به ویرانــی »زنجان« و 
»سلطانیه«، همانند دیگر شهرهای شمال غرب 
»ایران«، اذعان کرده اســت.  آنچه بسیار جالب 
توجه است یادداشــت های یک سیاح عثمانی 
اســت از مناطق زنجان، این یادداشــت که در 
زمــان تصرف کوتاه مدت زنجان توســط وی 
فراهم شــده اســت  و به صورت خطی است، 
گزارشــی کوتاه از جغرافیای بلوک ها و آبادی 
هــای منطقه ی زنجــان ارائه داده اســت در 
اواســط این دوره هم یــک بانوی اصفهانی در 
»سفرنامه ی منظوم حج« در چند بیتی  »زنجان« 
را توصیف کرده اســت کــه البته این توصیف 
کوتــاه اطالعی از اوضاع اجتماعی و سیاســی 
»زنجان« به دست نمی دهند. اطالعات منابع در 
باره تاریخ »زنجان« بعد از ســقوط صفوی سیر 
صعودی را دارد که در شماره های آینده به آن 

ها بیشتر پرداخته خواهد شد.
دولت افشــاریان را »نادرشاه« بنیانگذاری کرد، 
هر چند که این عمر این سلسله کوتاه مّدت بود 
اما بازماندگان وی به صورت جسته و گریخته 
بــه حکومت خود تا اوایل قاجــار ادامه دادند. 
اسناد در باره تاریخ زنجان در این دوره مضبوط 
تــر از دوره ی قبلی اســت هم از نظر حجم و 
هم از نظر تعدد منابع و از سوی دیگر شاکله ی 
قومی سکنه ی استان زنجان در این دوره تثبیت  
شد. خود نادرشاه از طایفه ی »قرخلو« وابسته 
به ایل بزرگ »افشــار« بود و البته »افشار«های 
»زنجان« را تیــره های دیگری چون »آییرلو« و 
»اوصانلو« و »دویران« و »اینانلو« و ... تشــکیل 
مــی دادند. مطلب دیگر آن که از این پس واژه 
ی »خمســه« معادل اســتان »زنجان« امروزی 
کاربرد داشــت و در منابع رسمی این اصطالح 
تا اوایل دوره ی پهلوی ادامه داشت و هر چند 
که هنوز هم این واژه از سوی همسایگان استان 
»زنجان« امروزه نیز کاربرد دارد. دوران سلطنت 
»نادرشاه« صرف فتوحات و لشکرکشی ها شده  
و والیت »خمســه«نیز جزء فتوحات »نادرشاه« 
شــد. با مرگ »نادرشــاه« یک از سرداران وی 
بــه نام »اله-یارخان اوزبک«  شــورش کرده و 
در بازگشــت به »افغانستان« شروع به غارت و 
چپاول شهرها و روستاهای مسیر خود پرداخته 
و والیت »خمسه« نیز از این چپاول بی نصیب 
نمانــد. بعد از تصرف »زنجــان« دو نایب وی 
به نام های »موســی خــان اوزبک« و »آبدوس 
خان ترکمان«)عبدوس(به حکمرانی پرداخته و 
در نهایــت بین آن دو بر ســر غالمی اختالف 
افتاده و در نبردی که رخ داد »موســی خان« در 
»قلعه بر« )ظاهراً قالبر( کشــته شد و پس از آن 
حکومت »آبدوس خــان« هم دوام نیاورد چرا 
که در ماجرای روســتای »هاشم آباد« واقع در 
ناحیه ی »طارم« ســکنه ی آن روستا قیام کرده 

و بعدها هــم از بازماندگان 
وی کســی نماند و عده ای 
از ســربازان وابسته به وی 
در »طارم« بعــد از ازدواج 
مانــدگار شــدند. با مرگ 
بــرادرزاده  خان«  »آبدوس 
ی »نادرشــاه« یعنی »عادل 
نیز که درگیر  افشــار«  شاه 
تصاحب مجدد تاج و تخت 
بود، بر پایه اســناد و منابع 
»عادل  افشاریان،  به  مربوط 
»زنجان«  حوالی  در  شــاه« 
کشته شــد. در کتاب خّطی 
اثر   خمســه«  »جغرافیــای 
»اعتمادالسلطنه«   به  منسوب 
شاه  »عادل  که  درج شــده 

افشــار« پس از شکســت و فرارش به حوالی 
روستای »قالبر«، توسط ارباب آن روستا کشته 
شد. در همان منبع آمده که ارباب مذکور پیکی 
به نزد »عادل شــاه« می فرستد و خطاب به او 
می گوید: »شــاه! گل کنده، بیک سنی ایستیر«. 
)ای شاه بیا به روستا، بیک تو را می خواهد( در 
ادامه آمده است که این جمله پس از آن  ضرب 
المثل شــد. اطالعات دیگری کــه از »زنجان« 

این دوره داریم، حاکی از این اســت که مسجد 
جامعی که توسط »جهانشاه قراقویونلو« ساخته 
شده بود، ویران شد. با تصرف »زنجان« توسط 
»کریم خان زند« تاریخ که این شهر وارد مرحله 
ی دیگری شــد که در شــماره ی آینده به آن 

پرداخته خواهد شد. 
بعد از مرگ نادرشــاه هرچنــد اوضاع ایران را 
به دلیل اختالف جانشــینانش، هرج و مرج فرا 
گرفت. با این حال یکی از سرداران وی به نام 
»کریم خان زند« توانست بر بخش قابل توجهی 
از خاک ایران مســّلط شــود. »کریم خان زند« 
بعد از فتح شــهر »زنجان«، 
»ذوالفقارخــان افشــار« را 
بــه حکمرانــی »زنجــان« 
برگزیــد. ذوالفقارخــان از 
تیرۀ »آییرلــو«ی ایل بزرگ 
اعظمی  بخش  بود.  »افشار« 
از ســکنۀ استان »زنجان« از 
تیــره های مختلــف همان 
ایل هستند. دوران حکومت 
وی بــر والیت »خمســه« 
یا اســتان »زنجان« از نقاط 
عطف در تاریــخ »زنجان« 
می تواند باشــد چــرا که 
اولیــن حاکم مســتقل این 
والیت یا اســتان بوده  که 
در منابــع تاریخی زندیه از 
او به عنوان »حاکم والیت خمسه« یاد شده که  
منشــاء خدمات زیادی هم بوده. »ذوالفقارخان 
افشار« بعد از گذشت پنج قرن از حملۀ مغوالن 
نخستین کسی بود که اقدام به عمران و آبادانی 
و توســعه ی  شــهر »زنجان« کرده و هر چند 
نمونــه ای از آثار معمــاری مربوط به دوره ی 
او در زنجان نیســت، اما بر پایــه منبعی چون 
»تاریخ دارالعرفان خمسه« بحث اجباری کردن 

تحصیل در مکتب خانه ها و ساخت کاروانسرا 
و هم چنین دارالحکومــه در کنارۀ »زنجانرود« 
از اقدامات مهم او یاد شده است. به طوری که 
بــه نقل معّمرین خرابه های دارالحکومۀ وی تا 
اوایل پهلوی با نام »ســردار کوللوگو« معروف 
بود. »محمدهاشم رســتم الحکما« در اثر خود 
یعنی »تاریخ دارالعرفان خمسه« توصیف دقیق 
تری، البته با چاشــنی طنز، از قصر احداثی او 
بر کنارۀ »زنجانرود« دارد. مؤلّف ناشناس کتاب 
»تاریخ و جغرافیای خمســه و توابع آن« که در 
دورۀ »ناصرالدین شاه« تدوین شده مدعی است 
کــه آجرهای بنای وی حاصــل تخریب دیگر 
بنای تاریخی »زنجان« بود که البته این امر نیاز 
به تحقیق بیشــتر و جدی است. »ذوالفقارخان 
افشــار« یک نوبت و به روایــت بعضی دیگر 
از منابع دو نوبــت علیه خان زندیه قیام کرد و 
توسط او بخشیده شد و در زمان »علیمراد خان 
زند« نیز قیام سومی از ســوی »ذوالفقار خان« 
روی داد که در جنگی نزدیک »زنجان« شکست 
خورده و کشته شــد و سپاه زندیه وارد زنجان 
شد. بر پایه منابع »ذوالفقارخان« وقتی که علیه 
دولت زندیه شــورش کرد، مدتی کوتاه والیت 
زندیه را به تصرف درآورد و حتی در صورت 
موثّــق بودن قــول مؤلف »تاریــخ دارالعرفان 
خمســه« با ســپاه عثمانی درگیر شده و آن ها 
را شکســت داد. با مرگ »ذوالفقارخان« اوضاع 
زنجان به هم ریخته و شــهر در تصرف حقیون 
و ناحقیون افتــاد و مدتی درگیری بین این دو 
دسته بود البته دو دستگی این گروه پیش از آن 
در زمان اســارات کوتاه مدت »ذوالفقار خان« 
شروع شده بود که »ذوالفقارخان« آن شورش را 
ســرکوب کرده بود.  گویا ذوالفقارخان  عالوه 
بر اعالم اســتقالل، ادعای پادشاهی ایران را نیز 
داشــت و نیت اصلی او فتح کل ایران بود  به 
نقل کتاب فوق ذوالفقارخان برای سامان دادن 

به امور شــهر »زنجان« و والیت »خمسه« عده 
ای از مشــاورین اهل »رشــت« را به استخدام 
خــود درآورده اما بعداً بنا بــه علتّی همۀ آنان 
را به قتل رســاند. مؤلف کتــاب مذکور عامل 
اصلی انحطــاط را همین قتل عام مشــاورین 
رشــتی ذکر می کند.در شــمارۀ آینده به دنبالۀ 
حوادث تاریخی زنجان در دورۀ زندیه خواهیم 

پرداخت.
بعد از مــرگ »کریم خان زند« شــورش وی 
مجدداً تداوم یافت تا زمانی که توســط »علی 
مرادخان زند« سرکوب شد و خود وی نیزکشته 
شــد. »ذوالفقارخان« از تیره ی »آییرلو«ی ایل 
بزرگ »افشــار« بود. با مرگ او اوضاع هرج و 
مرج در زنجان شــروع شــده و شدت گرفت  

بعد از مرگ نادرشاه 
هرچند اوضاع ایران را به 

دلیل اختالف جانشینانش، 
هرج و مرج فرا گرفت. با 
این حال یکی از سرداران 

وی به نام »کریم خان زند« 
توانست بر بخش قابل 

توجهی از خاک ایران مسلّط 
شود. »کریم خان زند« 

بعد از فتح شهر »زنجان«، 
»ذوالفقارخان افشار« را به 
حکمرانی »زنجان« برگزید

زنگان امروز بررسی می کند؛
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حوادث تاریخی زنجان از دوره ی صفویه تا دوره ی قاجاریه

و مجدداً همانند حوادث قبلی دو دســتگی در 
شــهر پبدا شــده و خود »علی مرادخان« مدت 
کوتاهی در »زنجان« ماندگار شد و دقیقًا مدت 
اقامت وی در زنجان معلوم نیست. بعد از ترک 
»زنجان«، حاکم دســت نشانده ی وی نیز چون 
میرنوروزی مدتی حکومــت کرد اما حاکمیّت 
وی دیــری نپایید و زمانی کــه »آقا محّمدخان 

قاجار« شــهر را به تصرف درآورد، مردم شهر 
نیز از وی اســتقبال کردنــد و وی نیز یکی از 
»علی خان افشــار«، یکی از ســرداران خود را 
به حکومت »والیت خمســه« گماشت. دوران 
حکومــت وی نیز از دوران پــر تنش بود. وی 
بعــد از »ذوالفقارخان افشــار« دومین حاکمی 
بود کــه در »زنجان« علیه دولــت مرکزی قیام 

کرده و ادعای اســتقالل کرد. »علی خان« چهار 
نفر را به عنوان مشــاور برای خود برگزید که 
این چهار تن عبــارت بودند از: »فرهاد خان«، 
»محرم خان«،»فخرالدین« و »حســن چاروادار 
اوغلی«. »علی-خان افشار« برای هر کدام از آن 
ها بعد از اعالم استقاللش، لقبی اعطاء کرد که 
به ترتیب عبارت بودند از: »کبیرالدوله«، »عون 
الدوله«، »فخرالدوله« و »صمصام الدوله« که در 
ابتدای کار اوضاع خوب پیش می رفت اما بعد 
از گذشت مدتی اختالف اولیه بین »کبیرالدوله« 
و »عــون الدوله« از یک ســو و »فخرالدوله« و 
»صمصام الدوله« از سوی دیگر صورت گرفته 
که دو نفــر اخیرالذکر، آن دو نفــر دیگر را از 
میان برداشته و سپس »فخرالدوله« هم به سعی 
»صمصام الدوله« از میان رفت. خود »صمصام-
الدوله« هم که دچار توهم شــورش و استقالل 
شــده، اما کارش به جایی نرســیده و حتّی سر 
خــود را نیز در این راه به باد داد. اگر چه دوره 
ی حکومت »علی خانافشــار« دچار تشتت و 
پراکندگی شــد و حکومت وی دیری نپاییده و 
خودش نیز توســط »آقا محّمدخان قاجار« کور 
گشت و کنار گذاشته شد، اما عمرانی و آبادانی 
هایــی نیــز  در دوره ی حاکمیّت وی صورت 
گرفت. در شــماره ی آینده به مباحث تاریخی 

»زنجان« در اوایل قاجار پرداخته خواهد شد. 
دوره ی قاجار مقارن تاجگذاری »آقامحّمدخان« 
به ســال ۱۲۱۰ ه.ق در »تهران« شــروع شــد. 
حوادث تاریخی »زنجان« نیز با اواسط دوره ی 
حکومت »علی خان افشــار« مصادف بود. در 
باره حکومت وی در شــماره ی قبل اشاراتی 
شده و ســرانجام هم »علی خان افشار« توسط 
»آقامحّمدخــان« کور گردید. بعــد از وی فرد 
دیگری که وابســته به شــاخه ای از ایل افشار 
بود، بــه حکومت برگزیده شــد. وی »عبداله 
خان اوصانلو« بود. »اوصانلو«هااز شــعبه های 

ایل افشــار هســتند که بعد از اســارت »علی 
خان افشــار«، به دستور »آقامحّمدخان«، بخش 
اعظم ایــل »اوصانلو« باإلجبار به بلوک »خوار« 
یا »گرمســار« امروزی مهاجرت کردند و اکنون 
هم در آنجا ساکن بوده و به زبان ترکی صحبت 
می کنند. »عبداله خان اوصانلو« مدت کوتاهی 
حکومت »زنجان« را داشته  و حادثۀ بزرگ  در 
آن دوران قیام »حســن-خان ایشتانی« بود که 
مدت اسباب دردسر نیروهای وابسته به دولت 
قاجاریه بود. وی ســاکن روستای »ایشتان« در 
جنوب »زنجان« بود که احتماالً همان روستای 

»اوشــتانیان« امروزی باشد. 
ماجــرا از ایــن قــرار بود 
که فــردی به نام »ســرکار 
یعقوب« برای سرکشــی به 
اخذ  و  »ایشــتان«  روستای 
روانه شــده  آنجا  »مالیات« 
بود وی به دلیل هوســرانی 
مــورد هجمه ی مــردم آن 
روستا، به خصوص »حسن 
خان« واقع شــده و به قتل 
رسیده و پس از آن هم عده 
از شورشیان روستاهای  ای 
همجوار را بــا خود همراه 
»زنجان«  برای تسخیر  کرده 
لشکرکشــی کــرده خــود 
را تــا »جوقین« رســانده و 

از طــرف دیگر وقتی که خبر این شــورش به 
ســمع »عبداله خان اوصانلو« رسید، لشکری به 
سرکردگی »یداله خان« برادر »سرکار یعقوب« 
برای سرکوب قیام »حسن خان ایشتانی« گسیل 
کــرد و وی  در همان روســتای »جوقین« که 
دارالملک آن روزگار »ایجرود« بود با نیروهای 
»حسن خان ایشــتانی« نبرد کرده و گویا همۀ 
نیروهای »حسن خان ایشتانی« کشته شده و در 

باره سرنوشت خود وی هم نظرات بسیار مبهم 
اســت. در کتاب »تاریخ افشار« اثر »قاسم خان 
جهانشاهلو« از فردی به نام »حسن خان بدرلو« 
نام برده شده که گویا همان  شخص مورد اشاره 
ی ما باشــد و اگر چنین باشد احتمال می رود 
که وی بخشیده شده باشد. همزمان با این قیام 
»عبداله خان اوصانلو« هم بیمار شده و بر تخت 
روان قــرار گرفت در حالــی که به نیابت  وی 
شــخصی به نام »محّمدسلیم قراسانلو« موقتًا به 

حکومت در »زنجان« پرداخت.
سیاست »فتحعلیشــاه« این بود که برای ایجاد 
حکومــت متمرکز در کشــور و جلوگیری از 
شــورش های داخلی هــر کــدام از فرزندان 
خــود را به حاکمیت ایاالت و والیات مختلف 
منصوب کنــد. از آن جمله والیت »خمســه« 
به مرکزیــت »زنجان« بود. در دوره ســلطنت 
»فتحعلیشــاه« اشــخاص زیادی بــه حکومت 
این خطه گماشــته شــدند که بخش اعظم آنها 
شاهزادگان بودند معروفترینشان »عبداله میرزا« 
بود که فرزنــد یازدهم از میــان فرزندان صد 
و پنجاه گانۀ شــاه بود لقب و تخلص شــعری 
وی »دارا« بــود که جد اعالی خاندان »دارایی« 
در »زنجان« می باشــد. »عبداله میرزا« به مدت 
نســبتًا طوالنی والی زنجان بود و عالوه بر آثار 
ادبی باقی مانده از او، بانی بســیاری از بناها و 
موقوفات »زنجان« بود که از مشــهورترین آنها 
بازار»قیصریه« و »مسجد جامع« است که در این 
باره در یکی از شــماره های سال قبل اشاراتی 
شده اســت که حاجت به تکرار آن نیست. اما 
حوادث چندی نیــز در دورۀ وی اتفاق افتاده 
است که از مشهورترین آن ها ماجراهای کشف 
»دخمۀ ارغون« اســت که همــۀ متون تاریخی 
قاجار به آن حادثه اشــاره کــرده اند. قضیه از 
این قرار است که در نزدیکی روستای »ارقین« 
از توابع »سجاســرود« چوبانی به نام »فتحعلی 
بیگ« مقبرۀ »ارغونخان« )سومین ایلخان مغول( 
را پیدا کرده و مقدار زیادی طال و جواهرآالت 
به دست می آورد و به خاطر عشقی که به دختر 
ارباب خود داشت همۀ آنها را در اختیار او قرار 
می دهد اما با گذشــت مدتــی ارباب به وعدۀ 
خود مبنی بر عقد دخترش با او عمل نمی کند 
و »فتحعلی بیگ«برای دادخواهی عازم »زنجان« 
شــده و قضایا را بــه »عبداله میــرزا« تعریف 
کرده و حاکــم زنجان نیز عده ای از قراوالن و 
اطرافیانش را برای مصادرۀ طال و جواهرآالت 
به »ارقین« می فرستد و بعد از استرداد، همۀ آن 
ها را به دربار در »تهران« ارسال می کند. بعدها 
محقق و شاعر نامی معاصر »حبیب یغمایی« در 
این باره رمانی به نام »دخمۀ ارغون« می نویسد 
که چندین بار چاپ شده است.از دیگر حوادث 
مهم »زنجان« در دورۀ »فتحعلیشــاه« این است 
که با احضار موقــت »عبداله میرزا« به »تهران« 
افراد چندیبه صورت کوتاه مدت  حاکم زنجان 
می شــوند که از معروفترین آن ها »علی خان 
ماکویی« اســت. وی در اثر ظلم و ســتم زیاد، 
اسباب نارضایتی مردم »زنجان« را فراهم آورده 
و ســرانجام قربانی ندانم کاری های خود شده 
و توسط مردم زنجان کشته می شود و البته در 
باره چگونگی قتل و سرنوشــت نهایی او میان 
منابــع اختالف نظر وجود دارد. این قیام را بعد 
از قیام »ذوالفقارخان افشار« و قیام »حسن خان 
ایشتانی« باید سومین قیام در این خطه دانست. 
با مرگ فتحعلی شــاه نوۀ او »محّمد شــاه« به 
ســلطنت رســید. در دورۀ 
حکومت چهارده سالۀ وی 
تاریخی  حادثــۀ  مهمترین 
شــورش  یعنــی  زنجــان 
بابیّت اتفــاق افتاد و چون 
مقالۀ مفصل آقای »ســجاد 
چوپانــی« در ایــن باره از 
شــمارۀ گذشــته  در این 
ماهنامــه چاپ می شــود، 
اینجا حاجــت به تکرار آن 
مطالب نیست و بنابراین به 
بررســی و معرفی حوادث 
دورۀ  در  زنجــان  تاریخی 
»ناصرالدین شــاه« پرداخته 
در  می شود. خوشــبختانه 
بــاره اوضــاع زنجــان در 
دورۀ ناصرالدین شــاه، اسناد مربوط به حوادث 
تاریخی زنجان بیشــتر اســت که یکی از این 
اسناد ارزنده کتابچۀ »نفوس دارالسعادۀ زنجان 
بر حسب محالت شهر« است که به معرفی آن 

می پردازیم:
رســالۀ مذکور در حقیقت نخســتین آمارنامۀ 
شهر زنجان اســت که در آن اسامی محالت و 
تکایا و حمامات و کاروانسراهای و مشخصات 

صاحبان خانه و خانوار و اســامی و تعداد آن 
ها درج شده است و اهمیّت بس تاریخی دارد 
و نگارنده این رســاله را چاپ کرده است. در 
این رســاله می توان به طــور قطع به وضعیت 
اجتماعی زنجــان از منظر مشــاغل و جایگاه 
محــالت و افراد نیز پی بــرد. الزم به توضیح 
اســت که هنوز جایگاه دقیق یکــی دو محله  
اشاره شــده در کتابچۀ مذکور مشخص نشده 
است ابتدا اســامی محالت را به ترتیبی که در 

رسالۀ مذکور آمده می آوریم:
۱(. محّلۀ »دباغان« )دببخلر(.  ۲(. محّلۀ »جناب 
شیخ اإلسالم« مشــهور به »حسینیّه«. ۳(. محّلۀ 
»جنــاب آخوند«. )مــال علــی قارپوزآبادی( 
۴(. محّلۀ »کربالیی شــعبان کالنتر« مشهور به 
»لطفعلی«. ۵(. محّلۀ »آقا ســیّد اسماعیل«. ۶(. 
محّلۀ مشــهور به »مســجد یری پاییــن«. 7(. 
محّلۀ »جناب میرزا ابوالقاســم مجتهد« مشهور 
به »حاجــی نوروزلر«. ۸(. محّلــۀ »جناب امام 
جمعه«. 9(. محّلۀ »چیتگر«. ۱۰(. محّلۀ »گلشن«. 
۱۱(. محّلــۀ »نصراله خان«. ۱۲(. محّلۀ »دلیلر«. 
۱۳(. محّلۀ »سرچشمه«. ۱۴(. محّلۀ »کریمخان«. 
۱۵(. محّلۀ مشــهور به »مسجد یری باال«. ۱۶(. 
محّلۀ »امامزاده سید ابراهیم«. ۱7(. محّلۀ مشهور 
به»بابــا جمال«. ۱۸(. محّلۀ »حســینعلی بیک« 
مشــهور به »باغ شیخلر« و »ماّل عطاء اله«. ۱9(. 
محّلۀ »بیرون دروازه«. ۲۰(. محّلۀ »خیابان بیرون 
دروازه«. دربارۀ این محالت بیســت گانه باید 
گفت که در »تاریخ دارالعرفان خمســه« نام دو 
محّلۀ »دلیلر« و »حسینیه« آمده است و دو محّلۀ 
دیگر یعنی »کریم خان« و »گلشــن« در کتاب 
»تاریخ وقعۀ زنجان« آمده اســت که در جریان 
فتنۀ بابیّه حادثه ســاز بودند.در شمارۀ آینده در 
باره این رســاله توضیحات بیشتری را خواهیم 
آورد که شامل مشــخصات تکایا و مساجد و 

حمامات و ..... است.
با مقایســۀ آمار مســاجد و تکایای زنجان، بر 
پایه چهار منبع »دافع الغــرور« اثر »محمدعلی 
ادیب-الملک مراغه ای« و »دارالسعادۀ زنجان« 
اثــر مؤلفی نامعلوم و »جغرافیای خمســه« اثر 
»اعتمادالســلطنه«  و »سفر نامۀ مهندس عبداله« 
)عصر مظّفرالدین شاه(که هر کدام به ترتیب در 
فاصلۀ یک دهه از هم تدوین شده اند، ساخت 
و عمران مساجد و تکایاسیر صعودی داشته و 
این مســاجد و تکایا امــروزه نیز وجود دارند، 
منتهــی بعضی تغییر نام داده اند. به هر صورت 
نامگذاری مســاجد و تکایای »زنجان« به مانند 
دیگر شهرهای »ایران« یا بر پایه نام بانی بود و 
یا نام محّله و شــغل و رسته و صنف و عالمی 
که در آن مســجد مذکور به امر پیشــنمازی و 
وعظ می پرداخت و از این جهت تقریبًا همانند 
نامگذاری محالت بود. در ســطور ذیل لیست 
مساجد و تکایای زنجان در دورۀ ناصری آورده 
می شود، الزم به توضیح است که تاریخ تدوین 
کتاب »دارالســعادۀ زنجان« حدود سال ۱۲۸۰ 
ه.ق اســت و مساجدی که بعد از این تاریخ بنا 
شده اند در این لیست نیامده است. ابتدا لیست 
مســاجد که در آن کتاب هشــت باب است به 
ترتیب ذکر شده و نام امروزی آن ها در داخل 
پرانتز آورده می شود: ۱(. جناب آخوند مالعلی 
)چهــل ســتون(. ۲(. جناب میرزا ابوالقاســم 
)میرزایی، پیچاقچی الر(. ۳(. جناب امام جمعه 
)جامع و ســیّد(. ۴(. آقا میر عماد. ۵(. آقا سید 
اســماعیل. ۶(. نصراله خان) به همان نام(. 7(. 
جناب حاجی میرزا لطف اله. ۸(. دبّاغان )دببخ 

لر یا آقا میرزا احمد(.
تعداد تکایای زنجان در کتاب مذکور بیســت 
وپنج باب اســت که به ترتیب آورده است: ۱(. 
میرزا محّمدحســین. ۲(. حاجی محّمدباقر. ۳(. 
حاجی نــوروز. ۴(. ســادات اوالد میر محّمد 
رضــا. ۵(. حاجــی خداکــرم. ۶(. زینبیه. 7(. 
حاجی عبدالــرزاق. ۸(. بیــرون دروازۀ تبریز 
پای قبرســتان. 9(. محّلۀ خیابان بیرون دروازۀ 
تبریز.۱۰(. تکیۀ دبّاغان. ۱۱(. حاجی سیّدابراهیم 
و آقا علی اکبر. ۱۲(.حســینیّه. ۱۳(.آقا سیّدآقا. 
۱۴(.آقا ســیّد تقی. ۱۵(. کربالیی شعبان. ۱۶(. 
حاجی ابوطالب. ۱7(. جای مسجد پایین. ۱۸(. 
گمرکچی. ۱9(. عبّاســقلی خــان.۲۰(. حاجی 
داداش.۲۱(. حســینعلی بیک. ۲۲(. حاجی فتح 
اله. ۲۳(. امامزاده. ۲۴(. ســادات گلهرود. ۲۵(. 
چیتگــران. الزم به توضیح اســت که در کتاب 
»جغرافیای خمسه« که یک دهۀ بعد و در سال 
۱۲9۵ ه.ق تدوین شــده آمار مســاجد دوازده 
باب و آمار تکایا سی وچهار باب است که البته 
به جز مســجد جامع از مساجد دیگر  نامی به 
میان نیاورده است. لیســت تعدادی از مساجد 
»زنجــان« هم در کتاب »مــرآت البلدان« آمده 

است.

 حسن حسینعلی

»عبداله خان اوصانلو« 
مدت کوتاهی حکومت 

»زنجان« را داشته  و حادثۀ 
بزرگ  در آن دوران قیام 
»حسن-خان ایشتانی« 

بود که مدت اسباب دردسر 
نیروهای وابسته به دولت 
قاجاریه بود. وی ساکن 

روستای »ایشتان« در جنوب 
»زنجان« بود که احتماالً 

همان روستای »اوشتانیان« 
امروزی باشد

کاروانسرای نیک پی استان زنجان )کاروانسرای شاه عباسی(

مسجد خانم زنجان مسجدی زیبا برجا مانده از دوره قاجاریه

زنگان امروز بررسی می کند؛
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 بردیا کیارس با تاکیــد بر تاثیرگذاری و 
جذابیت بیشــتر موضوعات مذهبی در ترکیب 
با موســیقی و نمایــش، در این زمینــه یادآور 
می شــود: ســاخت قطعات مذهبی در موسیقی 
کالسیک غرب هم توســط آهنگسازان بزرگی 
ماننــد موتزارت یــا جوزپــه وردی، در قالب 
رکوئیم )آمرزش خوانی( صورت گرفته اســت 
و در حقیقت ممکن اســت هر هنرمندی نسبت 
اعتقادات و ایــده خود روی موضوعات مذهبی 
کار کنــد. او ادامه می دهد: در ایران نیز با توجه 
به استعدادها، امکانات و تکنولوژی که در دست 
داریــم، اگر بتوانیم موضوعــات آیینی، قومی و 
مذهبــی را با روایت دیگری بــرای مخاطبان به 

تصویر بکشیم، برای آنها جذاب خواهد بود.
بردیا کیارس که به تازگی همکاری با موســیقی 
نمایش »علمدار« به تهیه کنندگی پرویز پرستویی 
را در کارنامه خود ثبت کرده است، درباره تجربه 
حضور در چنین رویدادی و جایگاه موســیقی 

نمایش در ایران با ایسنا گفت وگو کرد.
جایگاه موسیقی نمایش در ایران

این هنرمند موســیقی که پیشــتر در پروژه های 
مشــابه همچون »بینوایان«، »اشک ها و لبخندها« 
و »الیور توئیســت« هم حضور داشــته است، با 
بیان اینکه برگزاری موســیقی نمایش در جهان 
به عنوان اپرا و موزیکال مرســوم اســت، اظهار 
کرد: در دنیا ســالن هایی مخصــوص برای اپرا 
ساخته می شود و خواننده ها به عنوان سولیست 
با ارکســتر همراهی و در عین حــال بازی هم 
می کنند. برای برگزاری ایــن برنامه، از آنجا که 
به علت شــیوع کرونا در برگزاری رویدادهای 
فرهنگــی هنری وقفه افتاده بــود، امکان برنامه 
ریزی قبلی وجود نداشــت؛ وگرنه باید پیش از 
برگزاری چنین رویدادی، سالن مناسب برگزاری 
آن را آماده می کردند؛ البته در ایران تنها ســالن 
مناسب برای اپرا، تاالر وحدت است که پیش از 
انقالب نیز چنین برنامه هایی در آن اجرا می شد.

این هنرمند ادامه داد: نسبت به استمرار برگزاری 
برنامه های موســیقی نمایش، خوش بین هستم؛ 

زیرا به طــور کلی چنیــن اجراهایی در جذب 
مخاطب موفق عمل می کنند. باید در نظر بگیریم 
کــه در موســیقی نمایش هــا، از دو ژانر هنری 
استفاده می شود و این امر می تواند طرفداران هر 
دو بخش را به ســالن ها جذب کند و در نتیجه 

برایشان جذاب تر واقع شود.
او تاکید کرد: آهنگســازان  مطرح دنیا مخاطبان 
خاص خود را دارند ولــی وقتی موضوعاتی را 
که مردم با آنها آشــنا هســتند، در غالب چنین 
رویدادهایی ارائه دهیم، مخاطبان بیشتری جذب 

خواهد شد.
اجرای اپرا در ایران عملی است؟

ایــن هنرمند درباره امکان اجــرای اپرا در ایران 
و محدودیت هــای موجود، بیــان کرد: در وهله 
اول باید بودجــه کالنی برای چنین اقداماتی در 
نظر گرفته شــود تا بتــوان امکانات الزم را تهیه 
کــرد. در قدم بعــدی برای اینکه ارکســتر اپرا 
داشته باشیم باید سالنی ساخته شود که مختص 

اجرای اپرا باشــد؛ در غیر ایــن صورت باید از 
تاالر وحدت اســتفاده شــود. اینکه در پایتخت 
کشــوری با این عظمت تنها دو سالن استاندارد 
وجود دارد، واقعا جای تأســف دارد؛ البته تاالر 
وحدت ســالن اپراست و ســالن خیلی مناسبی 
برای ارکستر ســمفونیک نیست. از طرف دیگر 
بیشتر سالن هایی که داریم قدیمی هستند و باید 
بازسازی شوند. امکاناتی هم که در تاالر وحدت 

داریم، نیاز به رسیدگی و تعمیر دارند.
او ادامه داد: همچنین باید یک ارکســتر اپرا مثال 
با عنوان ارکســتر اپرای تهران تشکیل شود و بر 
پایه آن برنامه ریزی سالیانه کرد که چه اپراهایی 
قابل اجرا اســت و اصال چه اپراهایی اجرا شود. 
البته باید در نظر گرفت که خطقرمزهایی داریم 

که باید رعایت شوند.  
کیارس در بخشــی از صحبت هایش تأکید کرد 

که »موســیقی نمایش هایی که تا به حال به روی 
صحنه برده ایــم، از قبل برایشــان برنامه ریزی 
نشــده و اینگونه نبوده که بــه عوامل کار اطالع 
داده شــده باشد که مثال دو سال آینده باید اجرا 
را به روی صحنه ببرند؛ بلکه این پروژه ها بیشتر 

بر پایه شرایط اجتماعی اجرا شده اند.«
او همچنین درباره جایگاهی که ممکن است این 
موسیقی نمایش در آینده داشته باشد، اظهار کرد: 
ممکن است سال ها بعد، از این رویداد به عنوان 
یکی از نخستین اجراهایی یاد شود که برگزاری 
آن توسط یک ارکســتر بزرگ به صورت زنده 
از تلویزیون پخش شــد و هر کسی می توانست 
بــه راحتی از تلویزیون خانه خود چنین اجرایی 
را ببیند؛ البته یکی از مشــکالتی که پخش چنین 
اجرایی از تلویزیون و یا به صورت آنالین دارد، 
این است که آنچه که شنونده در سالن می شنود 
با آنچه کــه بیننده از تلویزیون می بیند، بســیار 
متفاوت اســت؛ چون به عواملی مانند سیســتم 

صوتــی تصویری هــر خانه و یــا تغییراتی که 
ممکن اســت حین فیلمبرداری و پخش در صدا 
ایجاد شود، بســتگی دارد؛ البته مشکالت چنین 
اجراهایی در همه جــای دنیا به همین صورت 
است و اگر من هم بخواهم از خانه خود اجرای 
ارکســتر فیالرمونیک برلین را به صورت زنده 
ببینم، تفاوت بســیاری با آنچه که ممکن بود در 

سالن بشنوم، خواهد داشت.
نگاه تجاری غالب بر موســیقی نمایش ها در 

ایران
او با اشــاره بــه پیش تولید عظیــم و ضرورت 
بازگشت سرمایه موســیقی نمایش ها در ایران، 
بیــان کرد: بــر پایه تجربیاتی کــه در این زمینه 
دارم، از آنجــا کــه بیشــتر، بخــش خصوصی 
ســرمایه گذار چنین پروژه هایی می شود، باید به 
چهارچوب های بازگشت سرمایه هم نگاه کرد 
تا این ژانر بتوانــد به حیات خودش ادامه دهد. 
به همین جهت از چهره هایی استفاده می شود که 
مخاطب را ترغیب کنند تا به ســالن بیایند و به 
تماشای اجرا بنشــینند. با توجه به اینکه برخی 
از بازیگرانی که بــرای چنین اجراهایی انتخاب 
می شوند، خوانندگی را به صورت حرفه ای کار 
نکرده اند، باید زحمت و تالش زیادی شــود تا 

بتوان کار را به نتیجه رساند.
دستمزدی  علمدار  نمایش  موســیقی  عوامل 

دریافت نکردند
کیــارس در پایان دربــاره شــرکت در پروژه 
»علمــدار« گفت: حضور مــن در این پروژه به 
دعوت بنیاد رودکی بود که قرار شد تمام عواید 
مالی آن از طریق موسســه خیریه خادمین علی 
ابن ابیطالب )ع( صــرف مناطق محروم  به ویژه 
سیســتان و بلوچستان شود که البته هیچ کدام از 

عوامل این پروژه، دستمزدی دریافت نکردیم.
او اضافــه کرد: حضور در یک پروژه موســیقی 
نمایش بار اولی نبود که برایم اتفاق می افتاد ولی 
به طــور کلی هر بار روی صحنــه رفتن و کار 
کردن با ارکســتر، تجربیــات جدیدی به همراه 

دارد.

تولیدی فرش نقش و نگار آموزش فرش ، تابلوفرش و گلیم 
در انواع طرح های مختلف بصورت مبتدی و حرفه ای  

)خانم( به دو روش کد و نقشه خوانی 
*به چند نفر بافنده ماهر و نیمه ماهر نیازمندیم

  0919 059 58 95
 36 73 32 33 با مدیریت خانم نوروزی 

خ فردوسی ، خ ضیائی ، جنب شعبه نفت ، پ 126 

به چند کارگر ماهر 
ساندویچی

 با حقوق عالی در بلوار 
آزادی پیتزا برشته 

نیازمندیم
 0910 473 54 63

شركت آب و فاضالب استان زنجان در نظر دارد انجام  پروژه با اطالعات ذیل را  از طریق 
مناقصه عمومی به پیمانکار تشخیص صالحیت شده واگذار نماید. 

 1-نام و نشــانی مناقصه گزار: شرکت آب و فاضالب استان زنجان به نشانی: زنجان کمربندی شمالی- ابتدای زیباشهر 
کد پستی 4514978757

2-عنوان و مشخصات كلي پروژه:
 

شماره 
برآورد اولیهنام و محل پروژهمناقصه

)ریال(

محل 
تامین 
اعتبار

رشته و
پایه مورد نیاز

تضمین شركت 
در فرآیند ارجاع 

كار)ریال(

99-50

نگهداری و بهره 
برداری از تصفیه 
خانه آب ابهر و 

خرمدره

منابع 7/800/000/000
داخلی

حداقل رتبه 5 بهره برداری از تصفیه 
خانه آب از شركت مهندسی آب و 
فاضالب كشور )و شركت هایی كه 

مراحل تشخیص صالحیت مذكور را 
www. طی نموده و نام آنها در سایت
nww.ir درج شده است ( مجاز به 

شركت در مناقصه می باشند.

324/000/000

3- تاریخ ونشــانی دریافت اسناد مناقصه : اســناد مناقصه فوق از مورخه 99/07/23 لغایت 99/07/30 درسایتهای 
http://iets.mporg.ir و  http://znabfa.ir بصورت رایگان جهت دریافت موجود اســت و مناقصه گر می بایست 

جهت شرکت در مناقصه، نسبت به دانلود اسناد مناقصه اقدام نماید .
4- نوع تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار : تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست به یکی از صور درج شده 
در آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی و کسر از مطالبات ارائه گردد که جزئیات به صورت مشروح در اسناد مناقصه توضیح 

داده شده است. 
5- مدت اعتبار پیشنهادها : مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه بوده و قابل تمدید تا 3 ماه دیگر می باشد.

 , http://iets.mporg.ir http://znabfa.ir , http://tender.nww.ir : 6- سایتهای ثبت آگهی
7- مهلت تحویل پاكات مناقصه : مهلت تحویل اسناد مناقصه فوق حداکثر تا ساعت 13 مورخه 99/08/11          

8- مکان تحویل پاكات: دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان زنجان به نشانی زنجان کمربندی شمالی- ابتدای زیباشهر
کد پستی:4514978757 

9- زمان گشایش پاكات : پاکت های مناقصه در ساعت 11 مورخه 99/08/12 در سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب 
استان زنجان بازگشایی خواهد شد.

10- دیگر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
11- به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش و همچنین پیشنهاداتی که پس از مهلت مقرر در فراخوان واصل گردد 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
12- هزینه کلیه آگهی ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

نوبت دومآگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

هرگونه اتالف قابل توجه آب)شکستگی لوله ها،باز بودن لوله ها،هدر روی آب در هر نقطه(را به مرکز ارتباطات مردمی)122(اطالع دهید.

 دفتر روابط عمومي شركت آب و فاضالب استان زنجان

گفت وگو با بردیا کیارس ـ رهبر ارکستر و آهنگساز

نگاه تجاری 
بر موسیقی 

نمایش ها غالب است

 فرنشــین اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان زنجان گفت: ۸۰ اثر از مولفان این استان به 
دومین جشنواره کتاب سال زنجان ارسال شده 

است که در مرحله ارزیابی داوری قرار دارند.
به گــزارش زنگان امروز، فاطمه کرباســی در 
گفــت و گو با خبرنگار ایرنا به نقش و جایگاه 
این جشــنواره در حمایت از آثار و تألیف های 
نویسندگان اســتان افزود: آثار همه نویسندگان 
و پدیدآورندگان از سراســر کشور با موضوع 
زنجان شناســی واجد شــرایط حضور در این 

جشنواره بودند.
دبیر دومین جشــنواره کتاب سال استان زنجان 
گفــت: در بخــش ویژه نیــز آثار ارســالی با 
موضوعات دفاع مقدس، مدافعان حرم و ســه 
هزار و ۵۳۵ شــهید استان زنجان مورد بررسی 

قرار خواهد گرفت.  کرباسی بااشاره به دریافت 
آثار در ســه گروه تالیف، ترجمه و احیای متون 
عنوان کرد: کتاب های آموزشی خارج از دایره 
انتخاب و شرکت در جشنواره کتاب سال است 
و کتاب های دوره ای به شــرطی که هر جلد از 
کتاب ها به صورت استقالل محتوایی به صورت 
مستقل و ویراست جدید شده و برای نخستین 
بــار در ســال ۱۳9۸ با مجوز رســمی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســالمی چاپ و منتشر شده 
باشــند و همچنین آثاری که تجدید چاپ شده 
اند در صورت تغییر ۴۰ درصدی محتوا، واجد 
شرایط بررسی توسط دبیرخانه جشنواره خواهند 

بود.  
فرنشــین فرهنگ و ارشاد اسالمی استان زنجان 
گفت: تعداد ۴۰ ناشر در استان زنجان فعال است 

که از این تعداد سال گذشته تعداد ۲۰ ناشر اقدام 
به چاپ ۲۲۰ عنوان کتاب کردند.

گفتنی اســت سال گذشــته در نخستین دوره 
جایزه کتاب ســال اســتان زنجان، بر پایه رأی 
هیات داوران، در بخــش تاریخ زنجان، کتاب 
»دارلســعاده زنجان« گردآوری شده به کوشش 
حسن حسینعلی)دبیر سرویس تاریخ  روزنامه 
زنگان امروز(، در بخش فرهنگ زنجان، کتاب 
» قصه هــای محلی زنجان« بــه اهتمام کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان اســتان و با 
ویراســتاری علی محمد بیانی و در بخش هنر 
در زنجان نیز کتاب »زنجان میزبان مهربان« از 
ناصر محمدی )دبیر ســرویس عکس روزنامه 
زنگان امروز(، عنوان کتاب ســال استان زنجان 

را به دست آوردند.

 »اکبــر عالمی« مجری، منتقد ســینما و 
مستندســاز بامداد سه شــنبه )۲۲ مهر( در سن 
هفتادوپنج سالگی و به دلیل ابتال به بیماری کرونا 

درگذشت.
به گزارش ایرنا، اردشیر عالمی فرزند اکبر عالمی 
با اعالم خبر درگذشت این هنرمند، در صفحه 
شخصی خود در شــبکه اجتماعی اینستاگرام، 
نوشت: پدر رفت؛ فقط پدر من نبود، پدر چند 
نســل ایران بود؛ تأثیر وجودش تا سال ها باقی 

خواهد ماند. 
اردشــیر عالمی اعالم کرده که زمان و شــرایط 
برگزاری مراسم ترحیم به زودی اعالم خواهد 

شد.

عالمی که برای ســاخت فیلم مستندی در مورد 
بیماری کرونا به یکی از بیمارســتان های تهران 
رفته بــود، به این بیماری دچــار و از روزهای 
آغازین مهر امســال در بیمارستان بستری شده 
بود. بــا این که شــرایط وی در روزهای اخیر 
بهتر توصیف شــده بود، بامداد سه شنبه زندگی 

را بدرود گفت.
اکبر عالمی )متولد تیرماه ۱۳۲۴ در اهواز( مجری 
و کارشناس تلویزیون، اســتاد دانشگاه تربیت 
مدرس و کارگردان ایرانی بود که غالب کارهای 

وی در ژانر مستند عرضه شده اند.
وی فارغ التحصیل رشــته ســینما از دانشکده 
هنرهای دراماتیک و دارای مدرک دکترای سینما 

از انگلســتان است. او از ســال ۱۳79 تا ۱۳۸۶ 
عضو فرهنگستان هنر و فرهنگستان زبان و ادب 

فارسی بوده  است.

همکاران زنگان امروز؛
برگزیدگان جشنواره کتاب سال زنجان

 نسبت به استمرار برگزاری برنامه های موسیقی نمایش، 
خوش بین هستم؛ زیرا به طور کلی چنین اجراهایی در جذب 
مخاطــب موفــق عمــل می کننــد. بایــد در نظر بگیریــم که در 
موسیقی نمایش ها، از دو ژانر هنری استفاده می شود و این 
امر می تواند طرفداران هر دو بخش را به سالن ها جذب کند و 

در نتیجه برایشان جذاب تر واقع شود

اکبر عالمی درگذشت
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