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  بهروز میرزایی شیرمردسرمقاله

مجلس دهم
 و مرگ تدریجی یک رویا 

مجلس دهم با همه فراز و نشیب هایش 
به پایان رســید، یادم می آید  که در ســال 
نودوچهــار به وقــت تبلیغــات انتخاباتی، 
شــرایط جامعه با اکنون بسیار متفاوت بود، 
دولــت اول روحانی با شــعار تدبیر و امید 
کار خود را باقدرت شــروع کــرده بود و 
چه در داخل و چــه در عرصه بین المللی 
خوب پیش می رفت، در این دوران دغدغه 
قاطبه دلســوزان کشور تشکیل مجلسی بود 
که بتواند به این روند شــتاب بیشتری داده 
و موانع را از ســر راه دولت بردارد، جریان 
اصالحات که در برآمــدن دولت روحانی 
نقش اساســی را ایفاء کرده بود شــروع به 
بستن لیســتی در کشــور کرد که قرار بود 
امید را در مجلــس جدید به دولت و ملت 
تزریق نماید، کاندیداها همه به خط شــدند 
و افراد همسو و غیر همسو با امضای میثاق 
نامه ها وارد لیست شــدند و با تَکرار سید 
محمد خاتمی و مشارکت باالی مردم وارد 
بهارستان شــدند و یک پیروزی تاریخی را 
 برای جریان اصالحات در کشور رقم زدند.
با شــروع مجلس دهم خیلی زود ناخالصی 
های لیست امید خود را نشان داد و بسیاری 
از نمایندگانی که در قالب این لیســت و با 
هزینه از اعتبار و پایــگاه اجتماعی جریان 
اصالحــات وارد مجلــس شــده بودند از 
حضور و همراهی با فراکسیون امید سرباز 
زدند، برخی از آن ها کال رنگ عوض کرده 
و فراکســیون های غیر همســوی دیگری 

تشکیل دادند.
ادامه در همین صفحه

ادامه سرمقاله
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عصرملّت گزارش می دهد؛

تنورهایی که خاموش می شوند

گزارش تحلیلی عصرملّت از مصرف  و توزیع کاالی فرهنگی در زنجان ؛ 

نیازسنجی حلقه مفقوده اقدامات فرهنگی   

روایت محبی نیا از گیر و دار مجلس؛

پارلمان ایران، درگیر و دار احالل

استاندار قزوین: 

توسعه کشور در گرو تقویت بخش خصوصی 
2

توصیه دادستان عمومی یزد به خبرنگارن:

برای تقویت اعتماد عمومی بکوشید
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مدیر روابط عمومی بهزیستی زنجان:

 نگاه تخصصی بهزیستی به روابط عمومی 
52

صفحه 4

استاندار زنجان:

مدیران، روابط عمومی ها را باور کنند
2
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رئیس شورای شهر زنجان با اشاره به اخراج برخی از نیروهای 
غیررســمی شــهرداری زنجان، گفت: اکثر نیروهای شهرداری 

دوباره در سال جدید به کارگیری شده اند.

رئیس شورای شهر زنجان: 

اکثر نیروهای تعدیل شده 
شهرداری به کار بازگشتند
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عصرمّلت- خبرنگار فردی اســت که از درون مردم و به 
عنوان یک واســطه میان آنها و مســووالن، دست به آگاهی 

رسانی دوسویه می زند

عصرملّت گزارش می دهد ؛

خبرنگاران 
متولی مشخصی  ندارند

6

عصرمّلت - زنگ پایان مجلس دهم به صدا درآمد زنگ آغاز 
یازدهمین مجلس شورای اسالمی در جمهوری اسالمی نواخته 

می شود

مجلس دهم به پایان رسید:

اصالح قانون انتخابات
 حسرتی که 40 ساله شد

7

عصرمّلت - یکی از رسالت های اصلی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری، حفظ و احیای ابنیه تاریخی محوطه ها و 

آثار تاریخی و میراث فرهنگی و معنوی است.

مدیر کل میراث فرهنگی زنجان: 

موانع سرمایه گذاری 
برطرف شده است

8

دانشگاه آزاد اسالمی زنجان
 در نظر دارد » یک باب مغازه دو دهنه« واقع در اعتمادیه خیابان معلم روبروی خیابان پانزدهم 

جنب درب غربی مجتمع عالمه را از طریق برگزاری مزایده عمومی
 به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید.

لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید حداکثر ظرف مدت 10 روزکاری از تاریخ انتشار آگهی جهت دریافت اسناد 
مزایده با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ 500/000 ریال به شماره حساب 0105696920005 نزد بانک ملی 
شعبه جمهوری اسالمی زنجان به نشانی : زنجان -  بلوار دانشجو - جاده اراضی پایین کوه - دانشگاه آزاد اسالمی - ساختمان 

شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی - دبیرخانه مرکزی مراجعه نمایند.
بدیهی است دانشگاه در رد ویا قبول  پیشنهادات رسیده مختار بوده و هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده خواهدبود.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی زنجان

دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان
 در نظر دارد »عملیات اجرای دیوار مالن محوطه ساختمان سپهبد شهید قاسم سلیمانی را ب

صورت پیمانی )با مصالح(« را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط
 و دارای تجربه کاری الزم در زمینه فوق الذکر واگذار نماید.

لذا از کلیه پیمانکاران دارای تجربه و تخصص در زمینه مذکور دعوت به عمل می آید حداکثر ظرف مدت 10 روز از 
تاریخ درج آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ 180000ریال )یکصد و هشتاد 

هزار ریال( به شماره حساب 0105696920005 بانک ملی شعبه جمهوری اسالمی در وجه دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
زنجان، به آدرس : زنجان -  بلوار دانشجو - جاده اراضی پایین کوه - دانشگاه آزاد اسالمی - ساختمان شهید سپهبد حاج 

قاسم سلیمانی - دبیر خانه مرکزی مراجعه نمایند.
بدیهی است دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار بوده و هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان

 عده ای نیز عافیت طلبی پیشــه کرده و 
سعی کردن که با حضور در همه فراکسیون 
ها! همه را از خود راضی نگهدارند، تعدادی 
هم که شهامت دو گروه باال را نداشتن سعی 
کردند خنثی  بمانند و به زعم خود آهســته 
بروند و آهسته بیایند تا گربه شاخشان نزند. 
 و اما در فراکســیون امید به دلیل ضعف 
در مدیریــت و ده ها دلیل دیگر، عده ای با 
برچسب حامی دولت،حضور در فراکسیون  
را وسیله ای برای َکندن از دولت و نفوذ در 
الیه های مختلف مدیریتی وزارتخانه ها و 

شرکت های دولتی قرار دادند و تنها تعداد 
قلیلی برپای میثاق خــود ماندند  و تالش 
کردند با تنفس مصنوعی جانی به فراکسیون 
امید بدهند که در نهایت خودشــان از نفس 

افتادند و نتوانستند و سوختند.
به نظر نگارنده تجربه بســتن لیست به 
هر قیمتی از ســوی اصــالح طلبان برای 
مجلس دهــم و ایده مجلس حامی دولت 
بزرگترین خطای اســتراتژیک این جریان 
در دوره گذشــته بود هرچند که در زمان 
خود و باتوجه به شرایط وقت جامعه ایده 

کامال موجهی به نظــر می آمد. ثمره تلخ 
این اتفاق و این آزمون، نا امیدی مردم از 
جریان اصالحات و بی اعتمادی نسبت به 
آن، به حاشــیه رانده شدن اصالح طلبان، 
عیان شــدن ناکارآمدی برخی از لیدرهای 
پرطمطراق این جریان و برآمدن مجلسی 

با کم ترین مشارکت و آرای مردم شد.
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عصرمّلت-  منتخب مردم زنجان و طارم در مجلس 
شورای اســالمی گفت: مهم ترین حسن ایجاد شفافیت 
اطالعات مبتنی بر ســامانه ها، بازدارندگی نظام مند از 

وقوع جرم و تخلف است.
  مصطفــی طاهری منتخب مــردم زنجان و طارم در 
مجلس شــورای اسالمی گفت: ایجاد شفافیت اطالعات 
مبتنی بر ســامانه ها، محاسن منحصر به فردی با خود به 
دنبــال دارد، که مهمترین آنهــا، بازدارندگی نظام مند از 

وقوع جرم و تخلف است. 
وی افزود: البته ایجاد ســامانه های اطالعاتی، صرفًا 
به معنــی الکترونیکی کردن اســناد و داده ها نیســت. 
بلکه اطالق »ســامانه« بــه پایگاه هــای داده اقتصادی، 
تنها هنگامی صحیح اســت که هــر چهار مرحله »تولید 
اطالعــات، ذخیره اطالعات، تبادل اطالعات و انتشــار 
اطالعــات«، همگی در یک ســامانه به صورت همزمان 

وجود داشته باشد.

عصرمّلت-  مســئول بســیج اســاتید حوزه علمیه 
امــام صادق )ع( زنجــان با بیان اینکــه در طول تاریخ 
بیماری های همه گیر دیگری نیز وجود داشــته اســت، 
 گفت: تعطیلی مســاجد در پی شــیوع بیماری در تاریخ

بی سابقه بود.
حجت االســالم کریم حسنی با بیان اینکه شب های 
قدر شــب های مبارکی است، افزود: نسیم الهی در شب 

های قدر می وزد و باید از این فرصت استفاده کرد.
وی با اشــاره به تعطیلی مساجد در پی شیوع بیماری 
کرونا، تصریح کرد: در طول تاریخ بیماری های مختلفی 
از جمله طاعون ظهور پیدا کرده بود اما تعطیلی مساجد 

در طول تاریخ به این نحو وجود نداشته است.
حجت االســالم حســنی با بیان اینکــه برخی افراد 
تعطیلی مساجد را به آخرالزمان نسبت می دهند، افزود: 

این نوع تفسیر را نمی توان پذیرفت.

عصرمّلت - نماینده ســابق مردم زنجان،  طارم در 
مجلس دهم شورای اســالمی اقتصاد فعلی را نتیجه 
کنار گذاشــتن متخصصان و فرار مغزها و ســرمایه 
دانســت و گفت: این نابســامانی ها با زندان و اعدام 

درست نمی شود.
»فریدون احمــدی« با انتقــاد از برخی روندهای 
قضایی گفــت: باید برای رئیس جدیــد این قوه در 
ایجاد تحول اساســی دســت به دعا برداشــت. وای 
به حال ملــت اگر ســایر تصمیم گیری هــا نیز نظیر 
تصمیم گیری در پرونده ســاخته شده برای اینجانب 

بوده باشد.
نماینــده مردم زنجان و طارم در مجلس شــورای 
اسالمی گفت: اتفاقات بازار سال ۹۷ را با پرونده سازی 
ســال ۹۶ نمی توان جبران کرد. اگر هر جای اقتصاد 
به هم بریزد، پرونده ای ســاخته شــود و ســلطانی 
تراشیده شود و سپس آن سلطان را محاکمه و به اشد 
مجازات محکوم کرد، دیگر علم، شعور و تخصص را 
می خواهیم چه کار؟ اقتصاد کشــور ویران شده است. 
خرابه ای درست کرده ایم که داروی آن کشتن صدها 
ســلطان دیگر هم نیست. اگر همه فعاالن اقتصادی را 
هم اعدام و زندان کنیم، این خرابه درســت نمی شود. 
راه حل آن را باید در جای دیگری جست و جو کرد.

پراید در شان ملت ایران نیست
وی با بیان اینکه امروز حرف اول اقتصاد کشــور 
پراید اســت، اظهار کرد: شرم آور است که بحث اول 
پنجمین کشــور ثروتمند جهان پراید است. پراید در 

شان ملت ایران نیست.
عضو سابق کمیسیون صنایع مجلس افزود: متاسفانه 
باوجــود آزادی و عفو ده ها هــزار نفری زندانیان در 
ســال ۹۸ و مرخصی های چند ده هزار نفری به دلیل 
شــیوع کرونا هنوز زندان ها مملــو از مردان و زنانی 
است که بخش زیادی از آنان به دلیل شرایط نامساعد 
اقتصادی و اجتماعی ناشــی از عملکرد ما ایجاد شده 

است.
احمدی  با اشــاره به شــکل گیری شهوتی جدید 
در کشــور به نام »پرونده ســازی«، این را خطرناکتر 
از همه شــهوات عنوان و تصریح کرد: در رقابت های 
انتخاباتــی به مــردم گفتیم نماینــده مصونیت دارد، 
از حقوق شــما دفــاع کرده و یقه وزیــر را می گیرد 
و صیانت هم می شــود اما در چهار ســال گذشته ما 
صیانتــی ندیدیم که هیچ، بقیــه آن بماند چرا که هر 

رازی را نباید گفت.
این نماینده ســابق مجلس شــرایط بد اقتصادی 
کشــور را محصول کم کاری ها، ســوء مدیریت ها، 
باندبازی هــا، بی تدبیری هــا و توجــه نکــردن به 
رهنمودهای رهبر انقالب دانست و خاطرنشان کرد: 
این اقتصاد محصول کنار گذاشــتن متخصصان، فرار 
مغز ها و سرمایه هاست. این سامانه نابسامان با اعدام 
و زندان درســت نمی شــود. اگر این روش جواب 
می داد بنده غلط می کردم مخالف ســاخت زندان و 

قبرستان باشم.

عصرمّلت - دادستان عمومی و انقالب مرکز استان 
یزد گفت: تقویت اعتماد عمومی جامعه با تهیه و انتشار 
اخبار صحیح و مناســب جزو رسالت مهم خبرنگاران 

است که باید به آن پرداخته شود.
محمدرضا حدادزاده افزود: جامعه امروز بیش از هر 
زمانی  به اعتماد آفرینی نیاز دارد و این نقش رسانه های 

گروهی است که وظایف خود را انجام دهند.
وی ادامــه داد: حرکــت رســانه های جمعــی در 
چارچــوب مقررات در عرصه خطیر اطالع رســانی و 
فرهنگ سازی ماموریتی مهم و ضروری  است که باید 

همواره توسط فعاالن این بخش مدنظر قرار گیرد.
این مسئول خاطر نشــان کرد: باید از انتشار برخی 
اخبار که موجب وارد شــدن خدشه به اعتماد عمومی 
مردم در جامعه می شــود پرهیز کــرد و تقویت اعتماد 

همگان را جدی در دستور کار قرار داد.

پنجمین دوره  رئیس ســتاد اجرایــی  عصرمّلت- 
انتخابــات مجامع جمعیت هالل احمر اســتان گفت: 
تعداد ۱۰۹ نفر در شهرســتان هــای خدابنده، طارم، 
خرمدره، ماهنشــان، زنجــان، ایجــرود و ابهر نامزد 
شــوراهای اجرایی و بازرسان پنجمین دوره انتخابات 
مجامع هالل احمر شدند که از این میان تعداد ۱۵ نفر 

خانم و بقیه آقا هستند.
  شــهرام میرزایــی اضافه کرد: انتخابــات مجامع 
جمعیــت هالل احمر هر چهار ســال یک بار در همه 
مراکز جمعیت هالل احمر کشــور برگزار می شود و  
بیشــترین تعداد نامزدهای ثبت نام کرده در شوراهای 
اجرایی و بازرسان پنجمین دوره انتخابات هالل احمر 
اســتان به ترتیب در شهرستان های خدابنده، ماهنشان 
و ایجرود اســت که این انتخابات در استان همزمان با 

سراسر کشور ۲۳ خردادماه برگزار خواهد شد.

عصرمّلــت- رئیس شــورای اســتان قزوین گفت: 
شــهرداری قزوین مهمترین حامی باغستان های قزوین 
اســت و هیچ ارگانی درشــهرقزوین به اندازه شهرداری 

برای حمایت از باغستان اعتبار صرف نکرده است. 
مهدی عبدالرزاقی گفت: وضعیت شهرداری ها به دلیل 
برخی دست اندازی ها دچارمشکل و بحران شده است.

وی تصریــح کــرد: درقزوین محله ای بــه نام بالغی 
داریم که بدلیل عدم تصمیمــات فنی و صحیح درتهران 
دچارمشــکالت و گرفتاری های زیادی شده است. طرح 
های مختلفی درخصوص محله بالغی درتهران به تصویب 

رسیده که تابه امروز هیچ کدام انها محقق نشده است.
عبدالرزاقی گفت:این پروژه چه غلط و چه درســت 
احداث شــده و بایســتی ادامــه آن و اتصــال به پل 
 ابوترابی صورت گیرد تا سرمایه های شهرداری قزوین

به هدر نرود.  

عصرمّلت-  اســتاندار قزوین گفــت: با توجه به 
تجربیات گذشــته، بهترین راهکار برای توسعه کشور 
تقویت بخش خصوصی و اعتماد به فعاالن این حوزه 

است.
هدایــت اهلل جمالی پور در بازدید از واحد تولیدی 
نفیــس نخ در شــهرک صنعتی لیا گفــت: واحدهای 
تولیدی که دانش محور باشند و از ظرفیت های علمی 
داخلی و بین المللی اســتفاده کرده و به علم و فناوری 
و دانشــگاه تکیه کرده باشند از مشکالت و تنگناها با 

سالمت و کمترین تنش عبور می کنند.
جمالی پور خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم به توسعه 
و رفاه مورد نظر دســت پیدا کنیم باید دولت را با همه 
توان خود در خدمت بخــش خصوصی قرار دهیم و 
قوانین و دستورالعمل های زاید پیش روی این بخش 

را از میان برداریم.

عصرمّلــت ؛ جهانبخش محبی نیــا - پارلمان ها 
با وجود اشــتراکات در وظایف ذاتی،از نحوه شکل 
گیــری تا کارکرد بــا یکدیگر تفاوت هــای فراوانی 

دارند.
 پارلمــان در ایــران مولود نهضت مشــروطیت و 
انقالب اســالمی است کما اینکه در همسایگی ایران، 
پارلمان کشــور عراق زائیده ی اشغال است که پدیده 
ی فــوق العاده زشــت و غیر قابل دفاعی اســت که 
با لشگرکشــی نظامی کشــورهای بیگانــه و تصرف 
ســرزمینی در تاریخ سیاسی کشــورها نمایان شده و 
در دایره ی ارزش های اسالمی فاقد وجاهت قانونی، 
اخالقی و فرهنگی اســت. در یک نمونه دیگر، نهاد 
تقنین در انگلســتان برآمده از فرآیند تاریخی و تقابل 
بین جامعه ی مدنی و جامعه ی سیاسی است؛ هرچند 
آن را به انقالب آرام ۱۶۸۸ نســبت می دهند. البته در 
اروپا و غرب سیاســی پارلمان انگلستان را مادر همه 

ی مجالس می دانند.
به اســتناد روش تطبیقی در حوزه ی علوم انسانی 
و سیاســی درکارکرد پارلمان ها می تــوان به نتایج 

روشنی دست یازیید.
در حال حاضــر که بعد از آغــاز دوره ی »کرونا 
ویروس« دموکراسی در سراسر جهان حال و روزگار 
خوشــی ندارد. پارلمان هم به عنوان مرکز مشروعیت 
قــدرت و خاســتگاه اعمال اراده ی مــردم در نظام 
های سیاســی با موانع بزرگ و چالش های عمده ای 
مواجه اســت و به تدریج به ارتجاع و شاید انعطاف 
اجباری برگشــت داده می شــود که نتیجه ی آن تن 
دادن بــه تصویب قانون مورد نیاز دولت ها و نظارت 
کم و بیش و پرهیز از کنترل حکومت ها اســت. در 
حوزه ی نظریه پردازی هم ایده ی گسترش »امواج« 
دموکراســی و نگاه های »پایــان تاریخ« و قدرت  به 
معنــا و مفهــوم فوکویی هم چنگی بــه دل نمی زند 
و حتی در سیاســت عملی نگاه های نولیبرالیستی و 
لیبرالیستی به مراتب خطرناک تر از مکاتب کالسیک، 

پارلمان در حد ابزار در خدمت حاکمیت ســر تعظیم 
فرود می آورد و در بیشــتر مواقع مورد لعن، نفرین و 
هتک حرمت صاحبان قدرت سیاسی واقع می شود.

مفهوم جامعه شــناختی و مردم شناسی رویدادها 
و تحوالت فوق االشــاره کنار گذاشتن مردم از روند 
تصمیم ســازی و تصمیم گیری هاست که می تواند 

حاوی آثار وحشتناکی در جامعه ی جهانی باشد.
گویا به راحتی تجارب برآمده از زیســت فلسفی، 
سیاســی و حقوقی هزاران ساله ی اعصار پیشامدرن، 
مدرن، پسا مدرن و جهانی شدن به کناری می رود و 
به شکلی از دل گذشته ی معطوف به استبداد، آزادی 
و تقابل نیروهای اجتماعــی باز نگاه های متمرکز و 
مطلقه ســربر می آورد و شاید بشــریت به استقبال 
اســتبداد نرم می شتابد و بسیار هم خرسند است. در 
چرخه ی معیوب، دولت هــا بدون التزام و پایبندی 
به تقاضا و نیــاز مردم با اتکا به نهادهای بروکراتیک 
و فن ســاالران و دیوان ســاالران و حتی با ابتناء به 
میل فــردی حاکمان به توقف و تمرکــز تمایل پیدا 

می کنند. 
درحالی که انقالب اسالمی که حاوی ارزش های 
دینی و انسانی است در تقابل با این چرخه مسئولیت 
بارز و مشــخصی دارد و طبیعی است در تولید نظریه 
پردازی ها و بازتولید مولفه های مربوط به حکمرانی 
مراقبت زیــادی را می طلبد تــا در دام اباحه گری، 

آنارشیسم و استبداد جهانی گرفتار نشود.
پارلمــان در ایران که نماد مردم ســاالری اســت 
جایگاه بس مهمی دارد. فصل ششــم قانون اساســی 
از اصل شــصت و هفت تا یکصــد مطلق به قوه ی 
مقننه اختصاص دارد و در سایر فصول هم در اصولی 
از قانون اساســی به مجلس شورای اسالمی پرداخته 

است.
اصل هفتاد و یک ابراز می دارد مجالس شــورای 
اســالمی در عموم مســائل در حدود مقرر در قانون 

اساسی می تواند قانون وضع کند.

اصل هفتاد و سه شرح و تفسیر قوانین عادی را در 
صالحیت مجلس شورای اسالمی می داند.

اصل هفتاد و چهار اعــالم مینماید هر نماینده در 
برابر تمام ملت مســئول است و حق دارد در همه ی 

مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.
با این اوصــاف آنچه در جمهوری اســالمی مایه 
ی نگرانی اســت، آلوده کردن اختیــارات پارلمان به 
احالل است که متوجه کارکرد شورای نگهبان، قانون 
اساســی و عملکرد مجلس شــورای اسالمی است. 
اعضای شورای نگهبان بیش تر از آنچه که در اصول 
نود و یک تا اصل صد قانون اساسی بیان شده است، 
مســئولیتی در ارتباط با پارلمان ندارند. آنان از منظر 
انطبــاق مصوبات مجلس با شــرع مقــدس و قانون 
اساســی در پاره ای از موارد به احالل گرفتارند و به 
هر دلیلی از مجلس دارای توسیع قدرت و برخوردار 

از وظایف مکمل، دغدغه دارند.
وقتی اصــل هفتاد و یک گســتره ی وضع قانون 
توســط پارلمان را در عموم مسائل و حدود مقرر می 
داند، محدود کردن آن احالل اســت و احالل مطابق 
تفســیر عالمه طباطبایی در المیزان مشــروع نیست. 

ورود اعضای شــورای نگهبان در بعضی از مواقع به 
نتایج کارشناســی مصوبات هم عدول از اختیارات و 
تعدی اســت که باید مراقبت کرد تا پارلمان تضعیف 
نشــود البتــه نادیده گرفتــن نقش قانونی شــورای 
نگهبــان در امر انطبــاق و مطالبه ی نظارت غیر موثر 
بر انتخابات هم مشــمول احالل اســت که بعضی از 

نخبگان و سیاست مداران به آن گرفتارند.
یکــی از مصادیق دیگر احــالل، ایجاد اختالل در 
کارکرد مطلوب هیئت رئیســه، روسای کمسیون ها و 
تک تک نمایندگان اســت که گاهی از مواقع بعضی 
از آنــان با خــروج از وظایف قانونــی و مداخله در 
روند اجرایی و قضایــی و پرداختن به اموری غیر از 
نمایندگی در ســایه ی برداشــت های ناقص و غلط 
از قوانین امید به اصــالح و آثار مثبت پارلمان را در 
اذهان مردم به یاس تبدیــل می کنند و نیمه ی دیگر 
پدیده ی احالل را تکمیل می نمایند. انصاف، عدالت 
و تقوی در رعایت مرزهای قانونی و خروج از قبض 
و بســط وظیفه و تاکید بر مر قانــون می تواند مانع 

احالل باشد.
*نماینده دوره دهم مجلس شورای اسالمی

روایت محبی نیا از گیر و دار مجلس؛

پارلمان ایران، درگیر و دار احالل

مطصفی طاهری:
سامانه اطالعات مانع از وقوع جرم می شود

مسئول بسیج اساتید حوزه علمیه زنجان:
تعطیلی مساجد تاریخ بی سابقه بود

نماینده سابق مجلس:
نابسامانی اقتصاد با زندان درست نمی شود

خبرنگاران
برای تقویت اعتماد عمومی بکوشند

شهرام میرزایی:
109 نفر نامزد مجامع هالل احمر 

شهرداری قزوین
حامی باغستان های شهر است

توسعه کشور
در گرو تقویت بخش خصوصی است

عصرمّلــت- اســتاندار زنجان گفــت: مدیران 
ادارات، مســئوالن روابط عمومی و ظرفیت رسانه 
ای ســه ضلع مهم بــرای نشــان دادن عملکرد و 

موفقیت های استان هستند.
به گزارش»پایــگاه خبری- تحلیلی پیام مّلت« و 
به نقل از پایگاه اطالع رســانی استانداری زنجان؛ 
فتح اله حقیقی در همایش روز ارتباطات و روابط 
عمومی گفت:مدیران باید همکاران روابط عمومی 
را باور کنند و در جایگاه واقعیشان قرار دهند تا با 
این طریق بتوانیم استان زنجان را بطور شایسته در 

کشور معرفی نماییم.
مقام عالی دولت در اســتان با قدردانی از تالش 
مدیران روابط عمومی دســتگاههای اجرایی استان 
زنجــان اظهار کــرد: مدیران در اســتان زنجان پا 
بکارند و شبانه روزی در تالش برای اعتالی استان 
هســتند و موفقیت ها متعلق به همه اســت و باید 

به نحو احسن بیان شــود و از این پس باید بیشتر 
شــاهد تعامل مدیران و مسئوالن روابط عمومی و 

رسانه ها باشیم.
به چند نمونه از اقدامات اساســی که دراســتان 
صورت گرفته اشــاره کرد و افــزود: کاهش تعداد 
بیمه بیکاری بیگران و از سوی دیگر افزایش تعداد 
بیمه شدگان اجباری، ایجاد بیش از ۱۲هزار شغل، 
کســب رتبه اول سرمایه گذاری خارجی در کشور 
با جذب ۱۶۰ میلیون دالر بخشــی ازفعالیت های 

استان در سال گذشته بوده است.
ارائــه راهــکار بــرای تعریف جایــگاه روابط 
عمومی در چارت ســازمانی و حضور مســئوالن 
روابط عمومی در جلســات شــورای معاونان هر 
اداره، از دســتورات استاندار زنجان برای گسترش 
 نقــش آفرینی روابــط عمومی هــا در تصمیمات 

سازمانی بود.

وی تجهیز برخی روابط عمومی ادارات که نیاز 
به امکانات دارند را ضروری خواند و تصریح کرد: 
ارائــه آموزش های تخصصــی و کاربردی روابط 
عمومی و همچنان اختصاص نمره ویژه درشاخص 
ارزیابی مدیرانی که تعامل خوبی با روابط عمومی 
دارند بعنوان مصوبه این همایش باید مورد پیگیری 

قرار گیرد.
در ایــن جلســه نماینده ولی فقیه در اســتان و 
امام جمعه زنجــان هم با تبریــک روز ارتباطات 
و روابــط عمومی گفت: صداقــت پایه کار روابط 
عمومی هاست و ما در اســتان زنجان از مسئوالن 
روابط عمومی و اصحاب جراید و رسانه نجابت و 

درستی سراغ داریم.
حجت االســالم والمســلمین خاتمــی با تاکید 
بــر اینکه همه کارگزاران نظام خادم مردم هســتند 
افزود: روابــط عمومی ها نقش مهمی در باال بردن 

روحیــه امید در جامعه دارنــد ودر این راه باید از 
دسته بندی های جناحی - سیاسی یا سیاه نمایی و 
مبالغه بیش از حد خدمات پرهیز کرد که این آفتی 
برای نظام اســت از اینرو درستی و رعایت انصاف 

خمیرمایه اقدامات روابط عمومی هاست.
در این جلسه دو نفر از مسئوالن روابط عمومی 
و ادارات و یک نفر بــه نمایندگی از مدیران نقطه 
نظرات و پیشــنهاداتی برای ارتقــاء جایگاه روابط 

عمومی بیان کردند.
در پایان از ۱۶ روابط عمومی برگزیده در سطح 

استان زنجان تجلیل شد.

استاندار زنجان: 

مدیران، روابط عمومی ها را باور کنند
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عصرمّلت- رئیس اداره اجتماعی پلیس مبارزه با مواد 
مخدر استان زنجان گفت: هم اینک به علت شیوع کرونا 

طرح جمع آوری معتادان لغو شده است. 
سروان محسن حســین خانلو اظهار کرد: درشرایط 
کنونی شــاید آسیب دستگیری افراد فوق و جمع آوری 
آنها در میان کمپ های درمانی به مراتب بیشــتر از نبود 

دستگیری آنها باشد.
وی اظهار داشــت: البته هم اینک اقداماتی مرتبط با 
این موضوع در دست اجرا و دستورالعمل هایی در این 

خصوص در حال تدوین شدن است.
 سروان حســین خانلو ادامه داد: تا زمانی که ابالغیه 
های کشوری در این خصوص صادر نشود هیچ استانی 

قادر به جمع آوری معتادان نخواهد بود.
حســین خانلو گفت: تاکنون در میان افراد دســتگیر 
شده، فرد خاطی مبتال شده به کرونا مشاهده نشده است.

عصرمّلت- رئیس ســازمان مدیریت حمل و نقل بار 
و مسافر شــهرداری زنجان گفت: اعتراضات رانندگان 

اتوبوس ها فراشهرداری و فراسازمانی است. 
فرهاد رفیعی اظهار کرد: موضوع پرداخت بیمه بیکاری 
براساس قوانین اداره کار صورت می گیرد این نیز از حیطه 
اختیارت ســازمان خارج است و ارتباطی به شهرداری و 

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر ندارد.
وی افــزود: موضوع اعتراضــات رانندگان که چندی 
پیش در پی بیکاری و نداشتن بیمه بیکاری ناشی از کرونا 

حادث شد از اختیارات سازمان خارج است.
رئیس ســازمان مدیریت حمل و نقل بار و مســافر 
شهرداری زنجان عنوان کرد: ۷۸ اتوبوس بخش خصوصی 
از ۳ اسفند فعالیت خود را متوقف کرده، اما اتوبوس های 
با مالکیت ســازمان و تحت قرارداد اجاره تا ۲۸ اســفند 

فعالیت داشتند.

عصــر مّلت- رئیس مرکــز تحقیقــات و آموزش 
کشــاورزی و منابع طبیعی اســتان زنجان گفت: حدود 

۶۰۰ هزار هکتار از اراضی سطح استان فرسایش دارد.
پرویــز مرادی اظهار کرد: میزان فرســایش خاک در 
کشــور حدود ۱۰ تن در سال به ازای هر هکتار اما این 
میزان ساالنه در استان بین ۱۱ تا ۱۴ تن در هکتار است. 
 وی عنوان کــرد: مهمترین عوامــل تخریب خاک 
شامل مسایل فیزیکی، شیمیایی و زیستی است. توسعه 
کشاورزی در خاک های فقیر همچنین توسعه کشاورزی 
و باغــات در اراضی شــیب دار، موجب تخریب منابع 

طبیعی و فرسایش خاک می شود.
وی ادامه داد: چرای زودهنــگام در اراضی مرتعی، 
موجب تخریب اراضی و پوشــش گیاهــی نیز باعث 
فشــرده شدن خاک شــده که این عامل موجب کاهش 

نفوذپذیری خاک می گردد.

عصرمّلت- معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و 
پرورش استان زنجان  گفت: بیشتر سوادآموزان از میان 
قشر محروم هســتند و دسترسی آنها به فناوری نوین 

محدود است. 
فرحناز فتحی عنوان کرد: اکثر ســوادآموزان از میان 
مناطق روستایی با دسترســی محدود به فناوری های 
نوین جهت آموزش هستند. وی عنوان کرد: برخی از 
اقدامات صورت گرفته جهت آموزش ســواد آموزان 
پس از شیوع کرونا شــامل تهیه و توزیع کاربرگ ها، 
DVD  ، فایل های صوتی و تصویری آموزشی و نمونه 

سواالت میان سوادآموزان بوده است.
فتحی گفت: در حال حاضر ۱۶۶ روســتا در استان 
تحت پوشــش کالس های آموزشی سوادآموزی قرار 
دارند. در مجموع ۷۷۵ کالس ســوادآموزی در استان 

برگزار می شود.

عصرملّت گزارش  می دهد؛

تنورهایی که خاموش می شوند

سروان حسین خانلو:
طرح جمع آوری معتادان لغو شد

اعتراضات رانندگان اتوبوس 
فرا شهرداری است

600 هزار هکتار 
از اراضی دچار فرسایش است 

فناوری نوین 
نیاز سوادآموزی محرومان است

عصرمّلت؛زهرا بیات- تنورســازی و  ســفالگری 
زنان روســتای گالبــر، همچون دارایی ارزشــمند 
نسل به نســل منتقل شــده و امروزه افرادی هر چند 
محدود با داشــتن کارگاه هایی کوچک مشغول خلق 

این هنر هستند.
گالبر روســتایی زیبا و تاریخی با طبیعتی چشــم 
نواز و دلچسب و ســد زیبایش منتظر گردشگران و 
مسافران است تا اوج زیبایی و طروات طبیعت را به 
آنها هدیه کند. این روستا یکی از مهمترین روستاهای 
گردشگری شهرســتان ایجرود از توابع استان زنجان 
اســت که مدت هاست دولت برای رونق گردشگری 

دراین فرصت تاریخی -طبیعی برنامه ریزی می کند.
گالبر از موقعیت بی نظیری برای ســرمایه گذاری 
برخوردار اســت و در صورت سرمایه گذاری بسیار 
ســودده خواهد بود، چراکه صنایعی همچون سیمان 
خمسه، فوالد ســهند، روی و پتروشیمی که هزاران 
کارمند و کارگر را مقیم شهرستان ایجرود کرده، نیاز 
به مناطق تفرحی گردشگری را دوچندان کرده است.
روستای گالبر با نمایی پلکانی و هدف گردشگری 
در ۵۲ کیلومتری اســتان زنجان واقع شــده و شغل 
مردان این روســتا کشــاورزی و دامداری است ،اما 
زنان نیز بیکار و منتظر نان آوری همسرانشــان نیستند 
و خود نیز آستین همت باال زده اند تا در نان آوری و 

درآمدزایی کمک حال باشند.
تنورســازی و  ســفالگری زنان روستایی همچون 
دارایی ارزشــمند نسل به نســل منتقل شده و امروزه 
افــرادی هر چنــد محدود بــا داشــتن کارگاه هایی 
کوچک مشغول خلق این هنر هستند که البته اثرگذار 
در جذب گردشــگر در این روســتا نیز هست، زنان 
پرتالش روســتایی خاک رس این هنر را از اطراف 
روستا تهیه می کنند و با اضافه کردن موی بز، ترکیبی 
با کیفیــت و محکم ایجاد میکنند کــه در نهایت به 

تنورهایی با دوام باال تبدیل می شود.
بانوان روســتای گالبــر زنجان همچنــان خالق 
تنور های هستند که مشتریان خاص خود را از سراسر 

کشــور دارند. خاک و آب و گل با دســتان هنرمند 
بانوان این روســتا یادآور گذشته های نه چندان دور 
ایران زمین اســت. تنور های قد و نیم قد برای طبخ 
نان حاصل دســت بانوان میان سال و مسن است که 
هنر مادران خود را به ارث برده اند و با ساخت تنور 

و ظروف سفالی نان آور خانه شده اند.
تنورهای تولید شــده در این روستا برای آنان که 
حداقل یک بار مزه نان سنتی را چشیده اند یادآور نان 
تنوری اســت که در منطقــه ایجرود جا خوش کرده 
اســت، تنورهای کوچک و بزرگ حاصل دست رنج 
زنانی است که در این روزها با نامالیمی های روزگار 
چین و چروکی بر پیشــانی بانــوان هنرمند انداخته 
اســت و این هنر اصیل روستا با قدمت ۱۵۰ ساله به 

فراموشی سپرده نشده است.
تنورهایــی ســفالی که هر کدام با سرنوشــتی که 
دارند در خانه باغ ها یا در خانه هایی روستایی جهت 
پخت نان توســط زنان با ذوق روستایی به کارگرفته 
می شــوند و در تمام کشــور از جملــه تبریز، میانه، 
تهران، کرج و در این روزها به خوزستان هم ارسال 

می شوند.
برای اینکه بیشــتر با این هنر آشنا شوم سراغ یکی 
از زنان فعال تنورسازی در روستای زیبای گالبر که 
ویژگی پلکانی آن مربوط به دوره ساســانی است می 
روم، این بانوی هنرمند دارای کارگاهی در دل روستا 

است با او همصحبت می شوم؛ 
فاطمه امینی هنرمندی که ۵۲ ســال ســن دارد و 
نزدیک ۲۲ ســال است در تنورسازی فعالیت داشته و 
کار خود را مدیون مادر پیرش می داند و خود را ادامه 
دهنده مســیر مادر و حفظ اصالت ایــن هنر می داند 
و تاکیــدش این اســت که می توان خــاک را به هنر 
کیمیا کرد و بدون داشتن سرمایه اولیه چندان، شغلی 

سودآور همچون تنورسازی در روستاها ایجاد کرد.
امینی در گفت وگو با خبرنــگار عصر  مّلت با بیان 
اینکه برای ساخت تنور باید خاک مخصوص داشته 
باشــیم، اظهار داشــت: از دل کوه موجود در منطقه 

بــه نام کوه دلبرین خــاک رس مخصوص که به نام 
محلی »قزیل تورپاخ« است را تهیه می کنم و با خاک 
دیگــری مخلوط می کنــم و دو روز خیس می کنم تا 
گلی با قوام تهیه شود و سپس موی بز یا همان قزیل 
را بــه آن اضافــه کرده و لگد میزنم تــا کامال با گل 
مخلوط شــود و ترکیبی ایجاد می شود که پیوستگی 
بسیار باالیی دارد و در نهایت موجب ایجاد تنورهایی 

با کیفیت بسیار باال می شود.
امینی با اشاره به اینکه عالوه بر تنورسازی ساخت 
اجسام ســفالی دیگر نیز توســط زنان روستا انجام 
می شــود، گفت: »ســیین« برای نگهداری نان محلی 
و ظرفی دیگر برای ســابیدن کشــک توسط تولید و 
ساخته می شــود که مورد اســتقبال گردشگران قرار 

می گیرد.
ایــن بانوی هنرمند با اشــاره به اینکــه تنورهای 
تولیدی فقط مختص اســتفاده در استان نیست و از 
بیشــتر استان های کشور مشــتری دارد، خاطر نشان 
کرد: تنورهای ساخته شــده در کارگاه به شهرهایی 
همچون تهران، کرج، ارومیــه، میانه، تبریز، همدان، 

قزوین و اخیرا به خوزستان ارسال می شود.
این بانوی هنرمند، ابراز داشت: در کارگاه کوچک 
تنورســازی ام ســه نفر به همراه من مشغول به کار 
هســتند، از ســویی دیگر برای تولید تنــور همواره 
مشتری دارم و این طور نیست که تنوری ساخته شود 
و بدون استفاده در کارگاه بماند و اشغال کننده مکان 
باشد بلکه برخی مواقع سفارشات بیشتر از حد توان 

من می شــود و با زمان بندی تنورها را ســاخته و در 
اختیار مشتری قرار می دهم.

به گفته وی، تنورهای ساخته شده بر حسب اندازه 
که کوچک یا بزرگ باشــند از ۱۵۰ هزار تومان تا ۱ 
میلیــون و پانصد هزار تومان به فروش می رســند و 
بازار پسندی خوبی دارند که البته بی تاثیر در افزایش 

سطح درآمدی خانواده ام نیست.
امینــی با ابراز ناراحتــی از این که من بیش از ۲۳ 
ســال در این عرصه فعالیت کرده ام اما مورد حمایت 
هیچ ارگانی نبوده ام و حتی نتوانســته ام از خدمات 
بیمه ای اســتفاده کنم، اظهار داشت: به دلیل نداشتن 
اطالعــات و ســواد کافــی مراجعه ای به ســازمان 
بیمه تامین احتماعی نداشته ام؛ اما اخیرا  برای دریافت 
و تحت پوشــش قــرار گرفتن بیمه اقــدام کردم که 
متاســفانه گفتند سن یکی از مالک های بیمه است که 
من با توجه به ســن نزدیک ۵۲ سال نتوانستم از این 
موقعیت و فرصت که می توانســت پشتوانه ای برای 

دوره کهنسالی ام باشد، استفاده کنم.
با تمام آن چه که در مورد این هنر ذکر شــد، نکته 
تاســف بار در ادامه این هنر زمانی نمود می یابد که 
دیگر دختران جوان روستایی انگیزه ای برای ادامه کار 
مادرانشان ندارند و با این هنر بیگانه اند و تنورسازی 
تنها مختص بانوان میانسال و مسن شده است و ادامه 
این کار بــرای جوانان و دختران روســتایی نیازمند 
حمایت و در نظر گرفتن تشــویق هایی از جمله بیمه 

شدن افراد فعال در این عرصه است.

عصرمّلت- مدیر کل روابط عمومی اســتانداری 
زنجان گفــت: در حوزه روابط عمومی بخش دولت 
دراستان با مشــکالت جدی مواجه نیستیم و دلیلش 
این است که مدیران به این حوزه توجه جدی داشته 

و از افراد متخصص استفاده کردند.
غالمرضا الهی سرشــت در گفت و گو با خبرنگار 
»پایگاه خبری-تحلیلی پیام مّلت« اظهار کرد: روابط 
عمومی ها ســنگر اول و گام نخســت تولید محتوا 

برای رسانه ها هستند.
وی افــزود: در اســتان زنجان رســانه ها فعالت 
خودشان را دارند و در کنار آن منبع اصلی را روابط 

عمومی دستگاه ها تولید می کنند.
مدیر کل روابط عمومی اســتانداری زنجان گفت: 
در دســتگاه های وابسته به دولت، روابط عمومی ها 
همطراز با دســتگاه در سیســتم تعریف نشده است 
و به ایــن حوزه توجه کم رنگ تــری دارند و این 
موجب شــده یک بخش قدرتنمــد و بخش دیگر با 

کندی حرکت می کند.
الهی سرشــت بــا بیــان اینکه در دســتگاه های 
اجرایی مدیران نیاز به دیدن شــدن فعالیت هایشان 
دارنــد و نیاز به این دارند کــه روابط عمومی قوی 
داشته باشند،تصریح کرد: اگر نقصی هم باشد تالش 
دارند نواقص را برطرف کنند و از افرادی که دارای 

دانش و ذوق کافی هستند استفاده کنند.
وی افزود: مشــکلی در مســیر توســعه و اطالع 

رسانی در استان وجود ندارد.
مدیر کل روابط عمومی اســتانداری زنجان گفت: 
روابــط عمومی پل ارتباطی بین دســتگاه هاو مردم 
اســت و باید بــا دو بخش جامعه هــدف و عموم 

ارتباط خوبی داشته باشد. جامعه 
الهی سرشــت انعــکاس اخبار به مدیــران را از 
اهمیت باالیی بر شــمرده و تاکیــد کرد: هرچه قدر 
فضا شفا تر باشــد تصمیم سازان به هم نزدیک می 

شــوند و تصمیم های خوبی گرفته می شود.
وی افزود: وقتی تصمیم ســازان بــه نیاز واقعی 
جامعــه هــدف پی ببرنــد منجر به اتخاذ سیاســت 
های درســت می شــود که هر چه ایــن تصمیم ها 
درست باشــد عموم جامعه هم به نوعی چون وصل 
به جامعه هدف اســت میزان رضایت و کارکردشان 

باال می ورد.

عصرمّلت - مدیر روابط عمومی  شــرکت توزیع 
نیروی برق استان زنجان گفت: وظیفه اصلی مدیران 
روابــط عمومی ایجــاد تعامل با مــردم و نهادها و 
ادارات و ســازمان های مردم نهاد و خدمت رسان 
جامعه و شــناخت ظرفیت های استان در خصوص 
اطالع رســانی در جهت شناخت راه هایی است که 

به ارتباط موثر با مردم منجر می شود.
به گزارش»پایگاه خبری- تحلیلی پیام مّلت« رویا 
قزلباش مدیر روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق اســتان زنجان و دبیر شوراي روابط عمومي و 
اطالع رساني صنعت آب و برق استان زنجان ضمن 
تبریــک روز ارتباطات و روابــط عمومی به فعاالن 
حــوزه ارتباطات اظهار کرد: یکی از چالش هایی که 
به خصوص در ســازمان های خدمات رســان با آن 
مواجه اند ارتباط موثر با مشــتریان و همراه نمودن 

آنها با خود است.
قزلبــاش با بیــان اینکه یکی از وظایف شــرکت 
هــای خدمت رســان مثل شــرکت بــرق آموزش 
بــه مــردم در نحوه مصرف اســت گفــت: ارتباط 
با ســازمان هــا و نهادهایی که بخشــی از فرهنگ 
 ســازی مردم را برعهده دارند یکی دیگر از وظایف 

روابط عمومی ها است.
دبیــر شــوراي روابط عمومي و اطالع رســاني 
صنعت آب و برق اســتان زنجان افزود: در برخی 
شــهرها از طریــق فضای مجازی میتــوان با مردم 
ارتباط برقــرار کرد و در برخی شــهرها و مناطق 
از طریــق رســانه هــای مکتوب و برخــی دیگر 
تلویزیــون و رادیو تاثیر گذاری بیشــتری دارد که 
باید ویژگی های هر منطقه را شناســایی کرد و در 
اســتان زنجان هم ســعی شده نظر ســنجی انجام 
شــودکه مردم هر منطقه از چه روش هایی بیشــتر 
ارتباط برقرار می کنند و بر همان اســاس تعامل با 

بگیرد. صورت  آنها 
قزلباش در خصــوص تاثیر فضای مجازی بر کار 
مدیران و کارشناســان و خبرنگاران روابط عمومی 
نیز گفت: فضای مجازی بســتری اســت که در قشر 
جوان بســیار نفوذ دارد که ظرفیت بســیار گسترده 
و مناســبی اســت که برای ایجاد ارتباط با مخاطبان 
به ویژه در ســازمان های خدمت رســان در جهت 

اهداف سازمانی از آن استفاده کرد.
  وی با بیان اینکه از پیام رســان های دیگر هم با 
در نظر گرفتن نکات ایمنی می شود در جهت تعامل 
با مردم و ارائه خدمات غیر حضوری اســتفاده کرد 
گفت:هدایت مردم به سمت استفاده ازپیام رسان ها 
و  استفاده از سایت های پربازدید می تواند ظرفیت 

متاسبی برای ارائه خدمات ایجاد کند.

در حوزه روابط عمومی استان
 با مشکالت جدی مواجه نیستیم

فضای مجازی ظرفیت گسترده ای 
برای روابط عمومی ها ایجاد کرده است

عصرمّلــت- رئیس شــورای شــهر زنجان با 
اشــاره به اخراج برخــی از نیروهای غیررســمی 
شــهرداری زنجان، گفت: اکثر نیروهای شهرداری 
 دوبــاره در ســال جدیــد به کارگیــری شــده اند.
عباس راشــاد در گفت و گو با موج رســا با اشاره 
به فعالیت ســه هزار نفــر در شــهرداری زنجان، 
اظهار کــرد: فقط یک هــزار نفر از ایــن کارکنان 
 جزو کارکنان رســمی شــهرداری زنجان هســتند.
وی بــا بیان اینکــه ســایر کارکنان شــهرداری با 
عنوان های دیگری در شهرداری کار می کنند و جزو 
کارکنان غیررسمی شهرداری هستند، ابراز کرد: برای 
مثال در قسمت فضای سبز شهرداری زنجان هرساله 
۷۵۰ نفر به صورت قراردادی با شــهرداری  زنجان 
فعالیت می کنند و این شرایط برای حفاظت فیزیکی 
 شهرداری، رانندگان شهرداری زنجان و... وجود دارد.
رئیس شــورای شــهر زنجان با بیان اینکه کارکنان 

انتظار دارند که قراردادهای  غیررسمی شــهرداری 
ایــن کارکنان هرســاله تمدید شــود، تصریح کرد: 
از طرف دیگر دســتگاه های نظارتــی طبق قانون به 
شهرداری می گویند شــما نمی توانید این نیروها را 
 به صورت ۱۲ ماهه در شــهرداری به کارگیری کنید.
وی بیــان کــرد: اگــر شــهرداری بخواهــد این 
نیروهــا را به کارگیــری کنــد بایــد ایــن نیروها 
بــه نیروهــای رســمی شــهرداری تبدیل شــوند 
 کــه ایــن امــر تبعــات حقوقــی و مالــی دارد.
راشــاد افزود: بــرای اینکه این کارکنــان تبدیل به 
نیروهای رســمی شــهرداری نشــوند باید بخشی 
از ایــن نیــرو هــا در یک فصل به صــورت یک یا 
دوماهــه قطــع رابطــه کاری کنند و مجــدداً بعد 
 از یــک مدتی در شــهرداری به کارگیری شــوند.
وی با بیان اینکــه معموالً کارکنان قراردادی در دی 
یا بهمن ماه به صورت موقت از کار برکنار می شوند، 

ابراز کرد: طبق برنامه و چارت سازمانی که وزارت 
کشور به ما داده اســت نیروهای شهرداری زنجان 
 نمی توانــد از یک هزار و صد نفر بیشــتر باشــد.

رئیــس شــورای شــهر زنجان بــا بیــان اینکه ما 
هرســاله با قضیــه قطع ارتبــاط موقــت کارکنان 
قراردادی شــهرداری با شــهرداری مواجه هستیم، 
تصریح کرد: ما ســعی می کنیم افرادی را که سابقه 
طوالنــی در شــهرداری دارنــد و متأهل هســتند 
و توانایــی خوبــی در حرفه خوددارند در ســال 
 جدید دوباره در همان شــغل به کارگیری شــوند.

 وی خاطرنشــان کــرد: زمانی که شــرکت مجری 
طرح هــای شــهرداری عوض می شــود شــرکت 
جدید کارکنانی را که ســابقه طوالنی در شهرداری 
دارنــد را کنــار می گذارنــد چراکــه حقــوق و 
مزایای افــراد باســابقه بیشــتر از کارکنانی که در 
 ســال جدید به کارگیری می شــوند بیشــتر است.

راشاد با بیان اینکه شرکت ها مایل هستند که نیروهای 
جدید را به کارگیری کنند تا حقوق و مزایایی کمتری 
پرداخــت کنند، عنــوان کرد: ما نیــز در این قضیه 
 اصرار داریم که نیروهای قدیمی به کارگیری شوند.

وی با بیان اینکه خوشــبختانه بخشی از این مشکل 
حل شــده اســت، افزود: بــا هماهنگــی نیروهای 
نظارتــی اکثر نیروهای شــهرداری را بــه کار خود 
بازگردانده ایم ولی ممکن اســت افراد بســیار کمی 
 مانده باشــند کــه دوبــاره به کارگیری نشــده اند.

رئیس شورای شهر بیان کرد: این مشکل، مشکل ما 
نیست و این جزو وظایف ذاتی شهرداری است که 
نمی تواند این نیروها را به صورت رســمی و دائمی 

به کارگیری کند.

رئیس شورای شهر زنجان: 

 اکثر نیروهای تعدیل شده شهرداری به کار بازگشتند



عصرمّلت- مدیرعامل صندوق اعتباری هنر گفت: به 
منظور کمک به کسب و کارهای فرهنگی و هنری آسیب 
دیده از شیوع کرونا دو هزار میلیارد ریال تسهیالت قرض 
الحسنه در اختیار کسب و کارهای فرهنگی و هنری آسیب 

دیده ازکرونا قرار می گیرد.
سیدحسین ســیدزاده اظهارکرد: با پیگیری های وزیر 
محترم فرهنگ و ارشاد اســالمی و حمایت های معاون 
اول رئیس جمهوری ۳۵ هزار هنرمند بیمه شــد صندوق 
اعتباری هنر از پرداخت حق بیمه خود در ســه ماهه اول 

سال معاف شدند.
وی تصریــح کرد: طــی هماهنگی با معاون توســعه 
کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر شــد 
برای جبران ضرر و زیان کسب و کارهای فرهنگی و هنری 
آســیب دیده از شیوع ویروس کرونا، مبلغ دو هزار میلیارد 

ریال به فعاالن فرهنگی و هنری این حوزه پرداخت کند.

عصرمّلت- رئیس ســازمان تبلیغات اســالمی گفت: 
اینگونه اهتمام که شخص اول کشور بزرگ ایران با عالمی 
از مســئله و پیچیدگی  و مخاطره از جنس جنگ، تحریم و 
بسیاری امور دیگر هر سال دیداری پر اهمیت و مفصل را 
ترتیب دهند و چنین وقت خود را به آن اختصاص دهند در 

سطح کشور های دنیا در تمام تاریخ بی نظیر است.
حجت االســالم والمســلمین محمــد قمی افــزود: از 
نکات قابل توجه در دیدارهای رهبری با شــعرا، محتوای 
اشعاری است که خوانده می شــود و احوال قلبی و درونی 

مردم را منعکس می کند. 
وی گفت: در دیدارهای شعرا، به نوعی حضرت آقا نقش 
مدعو نداشــته، بلکه داعی و طــراح و خالق و مبتکر این 
دیدارها بوده است، اما به لحاظ اجرایی و عملیاتی، همواره 
حوزه هنری هر یک از جلســات را ترتیب داده و می دهد. 
همچنین اینکه مدیریت و بانی این دیدار حوزه هنری است.

عصرمّلت- مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان اســتان زنجان گفت: مجموع فعالیت های 
مربیان کانون استان تا حال حاضر تولید بیش از ۷۵۰ اثر 

ویدئویی فرهنگی و هنری و ادبی بوده است.
علیرضــا نــوری گفت: تــا تاریخ ۱۲ اردیبهشــت 
مــاه ۹۹ همکاران تالش کردند تا بــا انواع روش های 
ارتباطــی مجازی و از را دور، با خلق فضایی عاطفی و 
مهرورزانه، برنامه های خالقانه تصویری را به خانه های 
مخاطبــان برده و اوقاتی غنی و پرنشــاط را برای آنان 

فراهم بسازند.
نوری خاطر نشــان کرد: تمامی مراکز ۱۷ گانه ثابت 
کانون استان و ۱۱ کتابخانه  سیار که به روستاهای کمتر 
برخوردار و حاشیه نشین شــهرها مراجعه می کنند نیز 
با انجــام فعالیت های فرهنگــی در خدمت کودکان و 

نوجوانان مناطق محروم هستند.

عصرمّلت- مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی اســتان زنجان از راه اندازی دبیرخانه دائمی 

شهر جهانی ملیله تا پایان تابستان خبر داد.
امیر ارجمند گفت: راه اندازی دبیرخانه ملیله در مرکز این 
اســتان به منظور توسعه و ترویج  ملیله سازی در راستای 
آموزش به عالقه مندان و تربیت نیروی کار ماهر که قابلیت 

تجاری سازی دارند، در دستور کار امسال قرار دارد.
وی گفت: سعی می کنیم به واسطه برگزاری جشنوارهای 
ملی و بین المللی در این حوزه شــرایط الزم برای ایجاد 
زیرســاخت های الزم و مناسب برای این صنعت- هنر را 

فراهم کنیم.
 ارجمند خاطرنشان کرد: براساس این برنامه زمانبندی 
شــده فعالیت های موثری برای معرفی و شناساندن شهر 
جهانی ملیله زنجان و محصوالت صنایع دستی آن انجام 

خواهد گرفت.

 عصر مّلت؛زینب ســودی- در نظر جامعه شناسان 
مصــرف کاالهای فرهنگی یکی از گویاترین شــاخص 
های شــیوه زندگی در میان گروه های اجتماعی است. 
مصرف فرهنگی یکی از روش های مهم در هویت یابی 
و بازنمایی افراد اســت. افراد در مصرف فرهنگی، انواع 
کاالهــا و نمادها را نه به خاطر ارزش های مادی بلکه به 
دلیل ارزش فرهنگی آنها به منظور ایجاد تصویر مطلوب 
از خود در ذهن دیگــران مصرف می کنند. تا جایی که 
امروز درکنار طرح موضوع مصرف کاالی فرهنگی مسئله 
مصــرف فرهنگِی کاالها  مطرح می شــود، یعنی خرید 
اتومبیل و لباس و خانه و.... هم معنای فرهنگی دارد چون 
با هویت افــراد و همان موضوع ارائه تصویر مطلوب از 
خویشتن گره خورده است که البته پرداختن به آن مجال 

دیگری می طلبد.
گرچه هنوز هــم دیدگاه عدم دخالــت دولت ها در 
سیاسنگذاری و برنامه ریزی فرهنگی طرفداران خود را دارد 
اما وقتی نیازهای تفریحی و فرهنگی برای گذران اوقات 
به طور گسترده پدیدار می شود دولت ها هم که در ابتدا، 
مداخله در امور فرهنگی و تفریحی را از وظایف خود نمی 
دانستند به سیاست گذاری در امور فرهنگی نیز پرداختند. 
در این باره  فاطمه کرباسی مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد 
اســالمی زنجان به خبرنگار عصرمّلت گفت:فرهنگ، به 
معنای باورها و ارزشها، امری اکتسابی است و از جامعه ای 
به جامعه ای دیگر فرق می کند.دولتی که وظیفه آموزش را 
به عهده دارد از این رو وظیفه سیاستگذاری در این زمینه 
را نیز عهده دار اســت. اجزای فرهنگ با یکدیگر رابطه 
ارگانیک دارند و هر یک وظیفه ایی برعهده دارند و در این 
خصوص باز وظیفه سیاستگذاری بر مداخالت فرهنگی 
را نیز میتوان از وظایف دولت دانســت. در وهله نخست 
قانون گذاران و در ادامه دولتها هستند که بر اساس قوانین 
به تداوم و پویایی فرهنگ می پردازند. هسته اولیه فرهنگ، 
نیازهای ابتدایی انســان برای زندگی بود و چه بسا تک 
تــک رفتارهای دولت برای برآورده کردن نیازهای اصلی 
و ابتدایی جوامع تاثیر مســتقیم بر فرهنگ جوامع خواهد 
داشــت.پس میتوان نتیجه گرفت که تک تک رفتارهای 
دولت که مصرح شــده در قوانین می باشد جزو سیاست 

های فرهنگی دولت قلمداد شوند.
درمــورد کاالهای فرهنگی ما بــا دو مقوله مصرف و 
تقاضای فرهنگی مواجه ایم. در یک تعریف کلی مصرف 
کاالی فرهنگی عبارتســت از بهره مندی از رسانه ها و 
برنامه های صوتی و تصویری و نوشــتاری مثل رادیو و 
تلویزیون و ماهواره و تلفن همراه و مطبوعات و مجالت 
و فعالیتهــای کتابخانه ایی  و ......و تقاضای فرهنگی هم 
صورت هایی از کاال و فعالیت های فرهنگی اســت که 

مردم طالب آنند.
اما موضوع مهم تر عواملی اســت که در نوع و میزان 
مصرف کاالهای فرهنگی تاثیر گذار اســت. بسیاری به 
صراحت بر این باورند که حوزه فرهنگی محصول عوامل 
اقتصادی است.اگرچه برخی کاالهای فرهنگی مثل رادیو 
و تلویزیون و کتــاب و روزنامه هزینه چندانی ندارد اما 
کاالهــای گران قیمت تر مثل تئاتر و ســینما منحصر به 
قشر باالی جامعه است و با باالرفتن سطح رفاه مصرف 
کاالهای فرهنگی به طور خاص با اشکال گوناگون مواجه 
می شود.گرچه نمی توان تاثیر سن و جنسیت و جغرافیای 

زیستی و .. را هم نادیده گرفت.
در هرصورت وقتی پاســخگویی به نیازهای فرهنگی 
از وظایف دولت شــناخته شده اســت، مهم ترین کار 
دراین باره انجام پیمایشی تخصصی در شناخت نیازهای 
فرهنگی ساکنان شهرها و روستاها است. کشور ایران به 
دلیل گستردگی و پراکندگی فرهنگ های مختلف قطعا 

محصوالت فرهنگی مختلفــی را هم می طلبد که بدون 
پیمایش در چگونگی و چرایی مصرف کاالهای فرهنگی 
در شــهرها از جمله زنجان،  تخصیص منابع و امکانات 

نتیجه مطلوب را نخواهد داد. 
شــهر زنجان به دلیــل تمایزات فرهنگــی خود در 
پراکندگی فرهنگی کشــور، نیاز دارد برای حفظ اصالت 
فرهنگی و هویــت اجتماعی خود برنامه ریزی فرهنگی 
هم بر آن اســاس صورت بگیرد تــا از ورود جلوه های 
آثــار فرهنگ های دیگــر ممانعت شــود. در حالی که 
بنابرگفته مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی زنجان 
در خصــوص وضعیت تولیدات فرهنگی در زنجان مثل 
فیلم و کتاب و نشریات، قرار گیری استان زنجان در بین 
پایتخت و کالنشهر تبریز موجب شده است که تولیدات 
استان تحت تاثیر این شــهرها قرار گیرد و بخش عمده 
ای از تولیدات اســتان، با نام زنجان ثبت نشود. برگزاری 
نمایشگاه ها، جشــنواره ها و کارگاه های آموزشی تالشی 
اســت برای ارتقاء کمی و کیفی تولیدات فرهنگی استان 

زنجان.
  مدیر کل اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی زنجان در 
خصوص چگونگی مصرف کاالهای فرهنگی در زنجان 
نیز می گوید: در استان زنجان به عنوان استان عالم پرور 
و اندیشه ورز که هر خانه یک مرکز فرهنگی می باشد و با 
این پیش فرض که میزان مصرف به میزان درآمد خانوار 
بستگی دارد، نتایج پژوهشی نشــانگر آن بوده است که 
سهم شاخص کاالهای فرهنگی، آموزشی و تفریحی در 
سبد کاالی مردم استان زنجان در گذشته وضعیت مطلوبی 
به نســبت مصارف کشور داشته است و با شیوع بیماری 
کرونا این میزان ســهم بیشتری را نیز به خود اختصاص 

داده است.
به گفته فاطمه کرباســی پژوهشــگاه فرهنگ، هنر و 
ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به منظور رفع 
نیازهای پژوهشی، فعالیت خود را بر اساس مجوز وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری از سال ۱۳۷۸ و با سرلوحه قرار 
دادن رویکرد »مسأله محوری« پیمایش را آغاز نموده است 
که  در آن پژوهش که به صورت شهرستان به شهرستان 
و شــهر به شهر انجام پذیرفته است میزان مصرف و نیاز 
شهرستانها مورد پایش قرار گرفته است که در نوع خود 
پژوهشی جامع تلقی می گردد و پایه سیاستگذاری دولت 

در استان ها می باشد.

آنطور که به نظر می رســد این پیمایش در زنجان با 
هدف بررســی نیازهای فرهنگی استان به طور جد و با 
جزئیات انجام نشده است به دلیلی اینکه تاکنون  جزئیاتی 

از آن منتشر نشده است. 
در ســال های گذشته مکان های فرهنگی مختلفی در 
استان هم توسط سازمان فرهنگی شهرداری زنجان و هم 
اداره کل ارشاد اسالمی زنجان ایجاد شده است که باید دید 
تا چه اندازه با نیازهای ســاکنان تطابق دارد واساسا تا چه 
اندازه برنامه ریزی های فرهنگی شهرداری ها و سایرین 
باید با توجه به نیازهای شهر باشد؟ در سال های گذشته 
که محور برنامه های فرهنگی این سازمان حضور جمعیت 
زیاد مالک موفق عمل کردن شــان بود. مجید فلسفی نیا 
رئیس ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری 
زنجــان در این مورد به عصرمّلــت گفت: حتما یکی از 
مهم ترین مولفه ها در فعالیت فرهنگی شهرداری توجه به 
نیازهای منطقه های مختلف است. در این باره شهرداری 
گرچه با محوریت آسیب های اجتماعی فعالیت های خود 
را سامان داده است اما سعی کرده هم در توزیع امکانات 
فرهنگی عدالت را مد نظرقرار دهد و هم در اجرای برنامه 
های فرهنگــی در محالت مختلف زنجــان با توجه به 

ویژگی های مختص همان منطقه و محله اقدام کند.  
نظر فاطمه کرباســی هم در  خصوص انطباق مراکز 
فرهنگی در اســتان زنجان با نیازهای آن منطقه با تاکید 
بر حضور بخش خصوصی این است که مراکز فرهنگی 
باید در مراکز جمعیتی و فضاهای پررفت و آمد شهرها 
جانمایی شــوند و امروزه با توجه به وســعت شــهرها 
و پراکندگی افقی شــهرها مخصوصا در شــهر زنجان، 
ضــرورت ایجاد فضاها و مراکز فرهنگی در نقاط جدید 
بیشتر احساس می شود. سیاست تشویق بخش خصوصی 
برای راه اندازی ســینما، گالری، کتابخانه ، فرهنگسرا و 
نمایشــگاه و... در جای جای استان و مناطق ۴گانه شهر 

زنجان برهمین اساس است. 
و اما مقوله دیگر تقاضای محصوالت فرهنگی است 
که اگر قرار بر سیاســت گذاری و برنامه ریزی دولت ها 
باشد باید ارتقاء نیازها و سلیقه فرهنگی مردم از مهم ترین 
اولویت هــای آن قرار بگیرد که اقدامات اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی زنجان به گفته مدیر آن مجموعه بر ۳ محور 

چنین بوده است: 
۱.ارایه پروژه ها و برنامه ها براساس راهبردهای متخذه 

از نتایج تحلیل روی نقاط ضعف و قوت فرهنگ عمومی 
استان که در شورای فرهنگ عمومی استان و شهرستانها 

مصوب می شود.
۲.تالش برای تغییر ذائقه مردم به سمت تولید و مصرف 
کاالهای فرهنگی با برگزاری جشــنواره ها، نمایشگاه ها،  
تبلیغــات و با حمایت  از تولیدکنندگان این کاالها اهم از 

نشریات، کتب، فیلم هاو...
۳.ایجاد بســتر فیزیکی برای تولید و مصرف کاالهای 
فرهنگی با تشویق بخش خصوصی و حمایت از آنها در 
جهت احداث ســینما، نگارخانه،  کتابخانه، فرهنگسرا و 

مجتمع های فرهنگی و هنری 
مصرف فرهنگی و کاالهای فرهنگی فعالیتی اجتماعی 
و کرداری روزمره اســت و به واســطه همین کردارها 
فرهنگ تولید و بارور می شــود. دستگاه های گوناگون 
از وزارت ارشاد، کانون پرورش فکری کودکان و وزارت 
علوم و آموزش و پرورش و صداو سیما به امر همگانی 
کردن فرهنگ مــی پردازند که نیــاز دارد نیاز فرهنگی 
آنان احصاء شــود ولی همانطور که گفته شد در زنجان 
پژوهشی که بتواند با در نظر گرفتن ویزگی مختص زنجان 
و خصوصیات محالت مختلفآن  این نیاز سنجی را انجام 

دهد صورت نگرفته است. 
چرا که  آن چه توزیع می شــود کاالهای کامل و تمام 
شده ای نیست بلکه منابعی برای زندگی روزمره و مواد 
خام است که فرهنگ مردم به وسیله آن به خود شکل می 
دهد. امــروز که  ترجیجات فرهنگی به عنصر مهمی در 
هویت افراد تبدیل شــده است و مصرف فرهنگی سبک 
خاص زندگی، تمایالت و تخیالت مان را نشان می دهد، 
توجه به ضریب تحــوالت مصرف کاالهای فرهنگی و 
آگاهی از میــزان پذیرش و گســتردگی ابعاد الگوهای 
مصــرف فرهنگی و پی بردن به چگونگی مصرف آن ها 
است که باید در رأس امور فرهنگی و جزء اصلی برنامه 
ریزی فرهنگ مدیران باشد، نه مســابقه برای برگزاری 

تجمعات با حضور جمعیت بیشتر.
منابع مورد مطالعه :

رویــا حاجی زاده،ابتســام رضــوی دینانی، مصرف 
کاالهای فرهنگی و عوامل موثــر برآن)مطالعه موردی: 
جوانان ۱۸ الی ۲۹ ســاله شهرستان خوی(، مجله علمی 
پژوهشی مطالعات جامعه شناســی،دوره ۸، شماره ۲۹، 

زمستان ۱۳۹۴،صفحه۹۳-۱۱۲

گزارش تحلیلی عصرملّت از مصرف  و توزیع کاالی فرهنگی در زنجان ؛ 

نیازسنجی حلقه مفقوده اقدامات فرهنگی   

35 هزار هنرمند
 از پرداخت حق بیمه معاف شدند

 دیدار شخص اول کشور با اهالی 
شعر و ادب در دنیا بی نظیر است

تولید بیش از 750 اثر ویدئویی 
در ایام قرنطینه 

راه اندازی
 دبیرخانه شهر جهانی ملیله در زنجان

4ّعصرملت فرهنگ یادداشت، اخبار و گزارش های فرهنگی
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عصرمّلت- به دلیل تاثیر بحران کرونا بر تمامی فعالیت ها 
و رویدادهای مهم سینمایی جهان، سی وهشتمین جشنواره 
جهانی فیلم فجر نیز در سال ۱۳۹۹ برگزار نمی شود و به سال 
آینده موکول شد. محمدمهدی عسگرپور دبیر سی وهشتمین 
جشــنواره جهانی فیلم فجر گفت: طی سه ماه اخیر و پس 
از بررســی های اولیه در اســفندماه ۹۸، به نظر رسید امکان 
برگزاری سی وهشــتمین جشــنواره جهانــی فیلم فجر به 
جــای پایان فروردین ۹۹ در نیمه دوم خــرداد وجود دارد، 
اما روند شــیوع بیماری به گونــه ای پیش رفت که تعدادی 
از جشــنواره های جهانی که در نیمه اول سال ۹۹ در تقویم 
جشنواره ها ثبت شده بودند، لغو شدند و یا به تعویق افتادند.
طی هماهنگی با حسین انتظامی رییس سازمان سینمایی 
و همچنیــن فیاپف )فدراســیون بین المللــی انجمن های 
تهیه کنندگان فیلم(، برگزاری سی وهشتمین دوره جشنواره 
جهانی فیلم فجر در سال ۱۳۹۹ لغو و از هم اکنون تمهیدات 

الزم برای برگزاری در خرداد ۱۴۰۰ لحاظ خواهد شد.

عصرمّلت- فراخوان جشنواره سراسری شعر » همدالنه« 
با موضوع همدلی و ایثار در سه بخش منتشر شد.

این فراخوان در سه بخش با محوریت: پاسداشت همدلی 
و مواســات در ماه مبــارک رمضان، قدردانــی از مدافعان 
سالمت و کادر درمانی و سپاسگزاری از اقدامات گروه های 

جهادی و مردمی منتشر شده  است.
در هر بخش ســه جایزه ده میلیون ریالی به برگزیدگان 
اهدا خواهند شد.عالقه مندان برای شرکت در این فراخوان 
می توانند تا پایان ماه مبارک رمضان ســروده های خود را در 
شبکه های اجتماعی حوزه هنری قم ارسال کنند. حوزه هنری 
استان قم، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان و صدا و 

سیمای مرکز قم برگزارکنندگان این فراخوان شعر هستند.

عصرمّلــت- مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی زنجان از فراخوان انتخاب قلمتراش فاخر به 

مناسبت روز جهانی صنایع دستی خبر داد.
امیرارجمند گفت:  این فراخوان با هدف ارائه تجربه هاي 
نوین و خالق هنرمندان، تبادل نظر و تعامل بیشــتر و نگاه 
هنري یکپارچه و فراگیر به شکل تخصصي و حرفه اي در 
این امر برگزار مي شود. وی گفت: در این فراخوان، از تمامي 
هنرمندان قلمتراش زنجانی دعوت شده که با خلق آثار فاخر 
خود براساس شرایط و ضوابط اعالم شده نسبت به شرکت 
در این فراخوان اقدام کنند. ارائه شناسنامه اثر و هنرمند در 
قالب لوح فشــرده )به صورت مکتوب در فایل word( به 
واحد توسعه و ترویج معاونت صنایع دستی استان تحویل 
گردد. مهلت ارائه آثار  تا ۱۵ خرداد می باشــد و اســامی 
برندگان و اهداء جوایز ارزنده برندگان ۲۰ خرداد همزمان با 

روز جهانی صنایع دستی اعالم خواهد شد..

عصرمّلت- رئیس اتحادیه کتاب و نوشت افزار فروشان 
زنجان گفت: شــیوع ویــروس کرونــا و از طرفی گرفتن 
امتیاز فروش کتب درسی وضعیت کتابفروشی های زنجان 
را از نظر اقتصادی بسیار مشــکل کرده است و این روزها 
کتابفروشی های زنجان یکی پس از دیگری در حال تعطیلی 
هستند.  فریدون رستمخانی گفت: فقط در مرکز شهر زنجان 
پنج کتابفروشــی اقدام به تعطیلی و جمع آوری واحد خود 
کرده اند واین افراد علت این تعطیلی را مسائل و مشکالت 

اقتصادی عنوان می کنند.
وی بــا انتقاد از عــدم حمایت مســئوالن از واحدهای 
کتابفروشی و نوشت افزار افزود: پیش از این اعالم شده بود 
که در ارتباط با قسط وام و همچنین چک ها مساعدت هایی 
انجام خواهد شد اما این اتفاق رخ نداد و کتابفروشی ها بیش 

از پیش در معرض ورشکستگی قرار گرفتند.
رستمخانی با بیان اینکه همه امید کتابفروشی ها به فروش 
کتب درســی و فروش ســایر محصوالت در کنار آن بود، 
تصریح کرد: با گرفتن حق امتیاز کتاب های درســی شوک 

اقتصادی به کتابفروشی ها وارد آمده است.

عصرمّلت- مدیر امور سینمایی استان زنجان گفت: ماه 
آینده سالن دوم ســینما بهمن افتتاح می شود و به احتمال 
زیاد پس از اتمام کارهای سالن شماره دو بالفاصله اقدام به 

ساخت سالن شماره سه این سینما کنیم.
میثم زنجانی افزود: طبقه باالی ســینمای بهمن که پیش 
از این قسمت بالکن سینما بهمن محسوب می شد با ایجاد 
تغییرات اساســی به سالن دوم ســینما تبدیل شده است و 
حدود ۲۱ تماشــاگر را در خود جا می دهد. وی افزود: امید 
اســت که سالن شماره دو ســینما بهمن زنجان همزمان با 
بازگشایی سینماها افتتاح شود و مورد بهره برداری قرار گیرد.
زنجانی گفت: با توجه به اینکه فیلمهای هنر و تجربه در 
استان همواره مورد اســتقبال مخاطبین بوده است، در نظر 
داریم که هفته ای دو سه بار سانس ویژه برای اکران فیلم های 
سینمای هنر و تجربه داشته باشیم که عالقه مندان بتوانند در 

انتخاب زمان برای تماشای این فیلمها راحت تر باشند.

جشنواره جهانی فیلم فجر
به تعویق افتاد

فراخوان 
جشنواره سراسری شعر همدالنه 

فراخوان
انتخاب قلمتراش فاخر  زنجان 

ورشکستگی
واحدهای کتابفروشی در زنجان

مدیر امور سینمایی استان زنجان:
افتتاح سالن دوم سینما بهمن
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عصرمّلت-  مدیر روابط عمومی بهزیســتی اســتان 
زنجــان با بیان اینکه نگاه بهزیســتی اســتان زنجان به 
روابــط عمومی نگاهی تخصصی اســت، گفت: زمینه 
رشــد و بالندگی این واحد در بهزیستی زنجان فراهم 

است.
ربــاب موحد در گفــت و گو با خبرنــگار »پایگاه 
خبری- تحلیلی پیام مّلت« با اشاره اینکه نگاه بهزیستی 
اســتان به روابط عمومــی با توجه بــه  فعالیت های 
گســترده، مأموریت هــای متنــوع و دربرگیری باالی 
خدمات بــرای عموم و جامعه هــدف خاص نگاهی 
تخصصی هست، اظهار کرد: بهزیستی توانسته با ایجاد 
ظرفیت و فضای الزم، تأمین نیروی انســانی متخصص 
وکارآزموده و تخصیص اعتبارات الزم زمینه رشــد و 

بالندگی این واحد را در بهزیستی فراهم نماید.
وی افزود: روابط عمومی بهزیستی استان زنجان در 
۶ ســال گذشــته رتبه اول تا دوم را بین بهزیستی های 
سایر استان ها کســب نموده و این امر نشان از تعامل 
مناســب، اطالع رسانی درست و دوسویه و اقناع افکار 

عمومی دارد.
 مدیر روابط عمومی بهزیســتی استان زنجان با بیان 
اینکه بیســت و هفتم اردیبهشت ماه هر سال در ایران 
روز ارتباطات و روابط عمومی نامیده شده است، ادامه 
داد: اگــر چــه تخصیص یک روز و یــک هفته به نام 
ارتباطــات و روابط عمومی و یــادآوری آن به تنهایی 
گرهی از مشــکالت نمی گشاید، اما این روز، فرصت 
مغتنمی اســت تا با بازخوانی آرمان ها و رسالت های 
ارتباطات و روابط عمومی، زمینه های مناسبی را برای 

تحقق آنها فراهم سازیم.
موحد عنوان کــرد: روابط عمومی؛ با این تفکر پایه 
گذاری شــده که سیاست پرده پوشی و سکوت از بین 
رفته و برای ارتباط با مردم، عامه ها و مخاطبان، پرده ها 
کنار زده و سکوت شکسته شود و سازمان ها و شرکت 
ها، در ارتباطاتی دو ســویه و تعاملی، پرونده عملکرد 

خود را به روی مردم باز کنند.
وی افزود: امروزه جایگاه ارتباطات و روابط عمومی 
و نقــش کلیــدی آن در فرایندهای تصمیــم گیری و 
اعتمادســازی و امیدآفرینی، چنان اهمیّت یافته که بی 
توجهی به این نقش و جایگاه می تواند ســازمان ها و 

جامعه را دچار بحران سازد
.مدیر روابط عمومی بهزیســتی استان زنجان با بیان 
اینکه خلــق و تقویّت همگرایی و تفاهــم اجتماعی، 
اعتمادسازی، انگاره سازی های مثبت و ماندگار، ارتقای 
بهــره وری و امیدآفرینــی در جامعه، محصول و پیامد 
جریان آزاد اطالعات و ارتباطات و فعالیت های روابط 
عمومی چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی 
و غیردولتی اســت، ادامه داد: بدون درک شرایط امروز 
و توجه به عنصر فلسفه اجتماعی مدیریت و مسئولیت 
اجتماعی سازمان ها و ایفای آن در بستر روابط عمومی 
و تعامل سازنده بین مدیران ســازمان ها، کارشناسان، 
کارگزاران، فعاالن عرصه ارتباطات و روابط عمومی به 

دست نمی آید.
موحد تصریح کرد: تعامل روابط عمومی و مدیریت 
با یکدیگــر به شــرط توانایی در هر دو، اثربخشــی 
کارکردهای روابط عمومی را تضمین می کند و از این 
رو است که گفته اند هر سازمان، همان روابط عمومی 

را دارد که شایسته آن است.
وی با تأکید بر اینکه تحقق آرمان های دولت تدبیر و 
امید برای شفافیت و شیشه ای شدن سازمان ها و دستگاه 
های اجرایی مســتلزم ارتباط موثر، سازنده و دوسویه با 
فعاالن صادق عرصه ارتباطات، رسانه و روابط عمومی 
است، عنوان کرد: الزم است روابط عمومی این دستگاه 
ها و ســازمان ها بــا بهره مندی از عناصــر علم، هنر، 
خالقیت، روش های روزآمد و مــردم مدارانه و مردم 
یاورانه و مخاطب پســند، مســیر خدمتگزاری بهینه به 
مردم، این ولی نعمتان جامعه را پیش روی ســازمان ها 
و دســتگاه های اجرایی بگشــایند در این مسیر، اصول 
مهم و محوری صداقت، امانت داری، شفافیت، کیفیت 

گرایی و مشارکت جویی را رعایت کنند.
مدیر روابط عمومی بهزیســتی استان زنجان یادآور 
شــد: هم مدیران دســتگاه ها و هم مسئوالن و فعاالن 
عرصه ارتباطات و روابط عمومی، نباید فراموش کنند 
که جایــگاه و کارکرد اصلی روابــط عمومی در ارائه 
مشاوره های کارشناسی به مدیریت و ایفای نقش های 

راهبردی است.
موحد افــزود: تقلیــل کارکرد روابــط عمومی به 
تبلیغاتچی، امور تشــریفات و اطالع رسانی یکسویه و 
انبوه و بی توجه به فرایندهای ارتباطی و نیازهای مردم، 
جامعه و سازمان، ظلم به مردم و روابط عمومی است و 

مطلوب متولیان دولت تدبیر و امید نیست.
وی با اشــاره به اینکه مدیران می توانند با ســپردن 
نقش های راهبردی به روابط عمومی ها و مشــارکت 
دادن آنان در تصمیم گیری ها و خط مشی گذاری ها، 
مســووالن روابط عمومی را مشاورانی امین تلقی کنند، 
ادامه داد: مســئوالن روابط عمومی نیز باید با پرهیز از 
تک بعدی شــدن فعالیت هــای روابط عمومی، تالش 
عالمانــه، هنرمندانه و خالقانه خود با تکیه بر پژوهش، 
مخاطب شناسی، مردم مداری، انجام کارهای مطمئن و 
کارآمد و اثربخش برای شنیدن صدای مردم، نقش های 
جدی تر و موثرتری را در حرکت آگاهانه سازمان برای 

خدمت شایسته تر به مردم ایفا نمایند.

عصر مّلت- رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان 
زنجــان گفت: روابط عمومی ها، اگر خود را با بســتر 
فضای مجازی در حال تغییر وفق ندهند به بن بســت 

خواهند رسید.
نــادر رابطی در گفــت و گو با خبرنــگار »پایگاه 
خبری-تحلیلی پیام مّلت« اظهار کرد: روابط عمومی ها 
به عنوان ارگان ها و ســازمان های ارتباطی، اگر خود را 
با این بســتر به شدت در حال تغییر و روند تکنولوژی 
توســعه یافته، وفق ندهند و به روش های سنتی حاکم 
بر روابط عمومی ها اکتفا کنند، قاعدتًا باید بستر را برای 

فعالیت خود به بن بست رسیده تلقی نمایند.
وی افزود: روابط عمومی ها متأسفانه در شبکه های 
اجتماعی حضور چندان فعالی ندارند و گروه ها و افراد 
غیر رســمی میزان تاثیرگذاریشان در انعکاس و انتقال 
پیام ها و تاثیر افکار عمومی به مراتب بیشتر بوده است.

عصر مّلت-  مدیر روابط عمومی دادگستری کل استان 
زنجان با بیان اینکه روابط عمومی ها چشم بینای سازمان 
ها و دســتگاه ها هستند، گفت: رسالت روابط عمومی در 
دادگستری متفاوت تر از سایر دستگاه ها و سازمان ها است.
مهدی داشاد در گفت و گو با خبرنگار »پایگاه خبری-

تحلیلی پیام مّلت« با اشاره به اینکه سعی می شود که امسال 
تعامل با رسانه ها بیش از گذشته باشد، اظهار کرد: تالش 
بر این است که امسال تحولی در جهت ارتباط با اصحاب 
رسانه و انعکاس عملکرد دادگستری با استفاده از فناوری 
های نوین، فضای مجازی و پل های ارتباطی دیگر به ویژه 

در هفته قوه قضاییه ایجاد شود.
وی با اشاره به اینکه تأکید بر تعامل و ارتباط تنگاتنگ با 
اصحاب رسانه است، عنوان کرد: باتوجه به محدودیت های 
قانونی که در دادگستری استان وجود دارد امکان اینکه همه 
اخبار در اختیار اصحاب رسانه قرار داده شود وجود ندارد. 

عصر مّلت- مدیــر روابط عمومی دانشــگاه علوم 
پزشــکی زنجان گفــت: خدمت به افــکار عمومی از 
رســالت های مهم روابط عمومی اســت که باید به آن 

توجه شود.
اسماعیل رحمانی در گفت و گو با خبرنگار »پایگاه 
خبری- تحلیلی پیام مّلت« اظهــار کرد: جایگاه روابط 
عمومی با توجه به برگرفته هایی که از دانش، فن و هنر 

برخودار است اهمیت باالیی دارد.
وی با بیــان اینکه نزدیک به ۷۰ ســال از تاریخچه 
روابــط عمومی در ایران می گذرد، افزود: بیان عملکرد 

چه در سازمان های دولتی و غیر دولتی مطرح است.
وی پاسخگویی، شنوا بودن، شفافیت، اطالع رسانی 
با دقت و ســرعت و بیان انتظارات مــردم را از دیگر 
موضوعات مهم در حوزه روبط عمومی بر شــمرد که 

باید به آن توجه نمود.

 نگاه بهزیستی به روابط عمومی 
تخصصی است

 روابط عمومی ها بدون وفق
 با فضای مجازی به بن بست می رسند

روابط عمومی
سرفصلی از اخالق، علم و هنر است 

روابط عمومی ها
چشم بینای سازمان ها می باشند 

 خدمت به افکار عمومی
از رسالت های روابط عمومی است

عصرمّلت - مدیر گروه روابط عمومی دانشــگاه 
عالمه طباطبائی معتقد اســت کــه روزآمدی زندگی 
اجتماعی باید باعث روزآمدی روابط عمومی شــود. 
چــون وقتی محصول جدیدی می آید به عنوان اولین 
بخش باید محصول را بشناسد و معرفی کند و به طور 
مرتب وضعیت را ارزیابی کند. کاســتی ها را گزارش 
دهــد و تیم مدیریتی با این دانشــی که از تیم روابط 
عمومی تولید می شــود، سیاست ها و خط مشی های 
خود را تصحیح کند. به همین دلیل نقش مدیر روابط 
عمومی، مشاور ارتباطی سازمان است، یعنی کسی که 
محیط اقتصادی سیاسی یک سازمان را پایش می کند 
و به مدیریت اجرایی نزدیک اســت. در ادامه مشروح 
گفت وگوی »عطنا« با دکتر حســینعلی افخمی، مدیر 
گروه روابط عمومی دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه 

عالمه طباطبائی می خوانید.

آقای دکتر! یک تعریف از روابط عمومی از زبان 
دانشگاه عالمه طباطبائی  عمومی  روابط  گروه  مدیر 

بفرمایید؟
روابــط عمومی یک تعریف کالســیک و پذیرفته 
شــده از ســوی انجمن های حرفه ای دارد که آن را 
یکــی از ابزارهای اعمال مدیریت می دانند و مدیر به 
وسیله آن افکار عمومی را ارزیابی می کند و بر اساس 
نتیجه افکار عمومی برنامه های ارتباطی را برای حسن 
رابطه بین یک ســازمان و ذی نفعــان آن به اجرا می 
گذارد. باید توجه داشت که هر مدیری، هشت وظیفه 
دارد که ارتباطات، گزارش دهی و هماهنگی بخشــی 
از این وظایف اســت و مدیر می تواند این بخش را 
به فــردی که فعالیت های روابط عمومی را انجام می 
دهد، واگذار کند. بنابراین هدف اصلی روابط عمومی 
حســن ایجاد رابطه بین سازمان و ذی نفعان بر اساس 
شناخت واقعی است. منظور از حسن ایجاد رابطه این 
اســت که یک ســازمان زمانی موفق است که بتوانند 
خوش نام باشــد. بنابراین وظیفــه روابط عمومی این 
است که سازمان را آنطور که در ذهن ذی  نفعان خوش 
نام باشــد، حفظ کند. این بدین معنا نیســت که اگر 
مدیری خطایی انجام داد روابط عمومی بتواند معجزه 
کند و یک سازمانی را که کارهای نادرست انجام می 
دهد را در اذهان عمومی خوب جلوه دهد. شاید بتوان 
ایــن کار را به مدت کوتاهی انجام داد ولی ما این کار 
را روابط عمومی نمی گوییم بلکه ُحقه یا کلک هایی 
است که می توان در حوزه ارتباطات به کار گرفت. از 
همین جا است که روابط عمومی به عنوان یک حرفه 
نیاز به نظارت و مراقبت دارد و این نظارت و مراقبت 
را انجمن های حرفه ای همان حوزه تخصصی انجام 

می دهند.

روابط عمومی به طور کلی چه وظایفی به عهده 
دارد؟

یک ســری وظایفی وجــود دارد که خاص حوزه 
روابط عمومی اســت و مدیر ســازمان بــه معاون و 
مشــاورش تفویض می کند که انجام دهد. در تعریف 
روابط عمومی می گوییم ســازمانی موفق اســت که 
مدیر ارتباطی داشته باشد، یعنی اگر مدیری به وظایف 
ارتباطی خود نتواند عمل کند یعنی با کنترل اطالعات، 
بستن درها، عدم اطالع رسانی و عدم شفافیت موافق 
باشــد و به بیرون از سازمان توجه نکند که چه حرف 
هایی گفته می شود، این مدیر نمی تواند روابط عمومی 
خوبی داشته باشد. برای واضح تر شدن قضیه بگویم 

که روابط عمومی در خیلی از کشــورها در دانشکده 
مدیریت تدریس می شود، چون یکی از اعمال حوزه 
مدیریت سازمان است و اگر بخواهیم از آن دید نگاه 
کنیم، روابط عمومی ای می تواند موفق باشد که نظام 
مدیریتی یک سازمان باشد و از نظر تئوری با رویکرد 
سیستمی کار کند. در رویکرد سیستمی نیروی انسانی، 
ســرمایه به حســاب آید. بنابراین ارتباط مدیریت با 
نیروی انسانی، درک نیازها، خواسته ها و شرایط کاری 
آنها به پیشرفت سازمان کمک می کند. اصل رویکرد 
سیســتمی را اگر مدیر ســازمان پذیرفته باشد نیاز به 
مدیری دارد که کمک کند ارتباطات درون ســازمانی 
را توســعه دهد. رویکرد سیستمی به این مفهوم است 
که مدیر، ســازمان، موسســه و مجموعه را بخشی از 
کل یک جامعــه ملی و حتی جامعــه جهانی ببیند و 
کارهایی که در ســازمان انجام می شــود، مهم باشد. 
در رویکرد سیســتمی به افکار عمومی توجه می شود 
و تغییر قدرت سیاســی ایجاد مــی کند و هر مدیری 
باید ایــن نکته را مورد توجه قــرار دهد چون روی 
کارکرد، تولید، محصول و فروش ســازمان تاثیر می 
گذارد و باعث جلب رضایت مشــتری می شود. اگر 
در سازمان ها نگاه سیستمی وجود داشته باشد، روابط 
عمومی جای بسیار خوبی است. اگر مدیر یک سازمان 
نگاه سیستمی نداشــته باشد و مشتری برایش اهمیت 
نداشته باشد، روابط عمومی در این سازمان تبدیل به 
تبلیغات می شود و اقدام به برون افکنی می کند یعنی 
ضعــف ها و ناتوانی های خود را به دیگران نســبت 
می دهد و همچنین ارتباط تعاملی محدود می شــود. 
البتــه روابط عمومی در جاهایی می تواند پنهان کاری 
کنــد و اطالعات را مخفی کند. اگر می خواهیم چنین 
خطاهایی به وجود نیاید باید تشکل های قوی داشته 
باشــیم که بتوانند نظارت کنند، آگاهی را باال ببرند و 
به موقع توانمندی مهارتی افراد را ممشــخص کنند. 
روابط عمومی یک آموزش دانشــگاهی منظم و یک 
آمــوزش عمومی و اجتماعــی دارد که در طول دوره 
کاری صورت می گیرد و آن هم در حال تغییر اســت 
و باید این آگاهی را بروز کرد. چون جامعه و ترکیب 

سیاسی تغییر پیدا می کند.
روزآمدی زندگی اجتماعــی باید باعث روزآمدی 
روابط عمومی شود. چون وقتی محصول جدیدی می 
آیــد به عنوان اولین بخش باید محصول را بشناســد 
و معرفــی کند و به طور مرتــب وضعیت را ارزیابی 
کند. کاســتی هــا را گزارش دهد و تیــم مدیریتی با 
این دانشــی که از تیم روابط عمومی تولید می شود، 
سیاست ها و خط مشی های خود را تصحیح کند. به 
همین دلیل نقش مدیر روابط عمومی، مشاور ارتباطی 
سازمان است، یعنی کسی که محیط اقتصادی سیاسی 
یک ســازمان را پایش می کند و به مدیریت اجرایی 

نزدیک است.

آیا روابط عمومی در ایران شــناخته شــده و 
جایگاهش مشخص است؟

ایران، کشوری در حال توسعه است، از یک طرف 
مصــرف کننده تکنولوژی وارداتی هســتیم که همین 
نیاز به آگاهی و شــناخت دارد و یــک کار ارتیاطی 
است، از طرف دیگر ســال هاست با فکر خودکفایی 
حرکت می کند که نیاز به دانش و اطالع رسانی دارد. 
سطح مخاطبان هم در ایران متفاوت است. جغرافیای 
متفاوت و تنوع زیســتی بستر فرهنگی روابط عمومی 
ما را فراهم می کند که با بســیاری از کشــورها قابل 

مقایســه نیســت. بنابراین یک نقــش روابط عمومی 
ترویــج قانون گرایی و نظم در جامعه اســت. روابط 
عمومی یک فرآیند ســه مرحله ای آگاه کردن مردم، 
تغییر در نگرش، آنجا که بر خالف رشــد و توســعه 
جامعه است و ترغیب به رفتار مطلوب را برعهده دارد 

و هنوز شناخت کافی نسبت به آن وجود ندارد.

نقش روابط عمومی ها در بحران کرونا چیست؟
کرونا دو ویژگی دارد. یکی بحران است و دیگری 
مخاطره. بنابراین نیاز اســت که هشــدار داده شود تا 
عواقب بدتری به وجــود نیاید. روابط عمومی جایی 
است که به ســالمت جامعه فکر می کنند. بسیاری از 
اوقات در سازمان ها وقتی که دیگر کاری از دستشان 
بر نمی آید، می گویند چرا روابط عمومی کاری انجام 
نمی دهد، در صورتی کــه چون کارها بر روال انجام 
نشده است به نتیجه نرســیده اند. ما برنامه راهبردی 
برای روابط عمومی ها نداریم. روابط عمومی ها نقش 
بســزایی در شکل دادن افکار عمومی در جهت منافع 
ملی یک کشور دارند. فلســفه شغلی و کاری روابط 
عمومی در جامعه، نوع دوســتی است و از این طریق 
است که می توان بسیج عمومی را سازمان دهی کرد. 
ما اعتبار بخشــی به مدرک نداریم تــا افراد را قبل از 
ورود به یک شــغل آزمایش کند و گواهی حرفه ای 
بدهد. بزرگترین نقصان روابط عمومی در ایران کمبود 
اعتباربخشــی حرفه ای است که دو عارضه مشخص 
دارد. اول اینکه جایگاه شــغلی ایــن حرفه، بی ثبات 
است. چرا که امکان را برای حضور افراد مختلف در 
این شــغل فراهم کرده اند و دوم اینکه هر گونه خطا، 
پنهان کاری و تبلیغات نادرست می تواند از تشکیالت 
روابط عمومی صورت گیرد و هیچکس بازخواســت 
نشود. چون این حرفه تعریف نشده است و به همبن 
دلیل تغییر شــغل در روابط عمومی ها بسیار صورت 

می گیرد.
یکی دیگر از مشــکالتی که وجود دارد این است 
که تشکل حرفه ای و فعالی در حوزه پژوهش نداریم. 
یکــی از چیزهایــی که مدیران تصمیــم می گیرند و 
روابط عمومی ها بر اســاس آن، برنامه ریزی می کنند 
تحقیقات اجتماعی اســت. تحقیقــات اجتماعی ما از 
یک ســازمان حرفه ای مستقل حمایت نمی شوند به 
همین دلیل همیشه داده های خطا داریم. اینجاست که 
اصل عدم اعتماد به وجود می آید و همه حرفه را زیر 
ســوال می برد و نمی تواند نقش خود را به درســتی 

ایفا کند.

روابط عمومی نوین و سنتی چه تفاوت هایی با 
هم دارند؟

اینهــا در حقیقــت نوعی نام گذاری اســت برای 
اینکه آســان تر بشــود این ویژگی ها را دسته بندی 
کرد. روابط عمومی نوین در واقع بیشتر بر ابزار رسانه 
های جدید متکی اســت و بر بســتر اینترنت است و 
کارها در این بســتر انجام می شــود. هــر جامعه ای 
تالش می کند نیروی کار خود را بروز کند تا سهمش 
را در اقتصاد تغییر دهد. روابط عمومی ســنتی مبتنی 
بر ابزارهایی چون بروشــور، کتاب و... است. روابط 
عمومی در ایران به نوعــی در یک مرحلۀ گذار قرار 
دارد که باید هر دو نوع روابط عمومی وجود داشــته 
باشــد. روابط عمومی ما به دلیل اقتصاد مبتنی بر مواد 

خام و محدودیت های رسانه ای بیشتر سنتی است.

کارکنان روابط عمومی ها چه مهارت هایی بهتر 
است داشته باشند؟

وقتی به کتاب ها مراجعه مــی کنیم، بیش از ۱۰۰ 
نوع مهارت بــرای کارکنان روابــط عمومی ذکر می 
کنند و همه این ها به رســانه های نوشتاری، سمعی 
و بصری، الکترونیکی و دیجیتال تقســیم می شــوند. 
در همین چهار دســته هم مهارت های بسیاری وجود 
دارد و مبنای اینها هم زبان قرار می گیرد. یعنی فردی 
که در روابــط عمومی فعالیت می کنــد باید مهارت 
قدرت تفکر، تفکــر انتقادی، ارتباطات، زبان، مهارت 
پرسشگری، مهارت های رســانه ای، مهارت بصری 
داشته باشد و نسبت به رسانه های جدید هم شناخت 
پیــدا کند و بتواند درهمه ایــن مهارت ها تا حدودی 

نقش آفرینی کند.

چه پیشنهادی برای توانمند کردن روابط عمومی 
ها دارید؟

روابــط عمومی ها در ایــران روی مدار حرفه ای 
خود نیســتند و تا زمانی که تشــکل صنفی و ناظری 
وجود نداشته باشــد، توانمندی صورت نمی گیرد. با 
اجرای مقررات درون تشــکیالتی حرمت حرفه ها را 
نگه داریم. بهتر است که مداخله دولتی هم تمام شود، 
چرا که روابط عمومی آمده تا ابتدا دولت ها تهدید و 
ابزار زور را به کار نبرند و دوم اینکه ادارات و سازمان 
ها از تطمیع اســتفاده نکننــد. روابط عمومی آموزش 
مداوم دارد، چون فنون و تکنیک های جدید هر روز 

به وجود می آید که باید آنها را بلد بود.

مدیر گروه روابط عمومی دانشگاه عالمه طباطبائی :

هنوز شناخت کافی نسبت به »روابط عمومی« وجود ندارد

عصرمّلــت- مدیر روابط عمومــی و امور بین الملل 
شهرداری زنجان گفت: روابط عمومی سرفصلی از اخالق، 
علم و هنر اســت و کسی که در این حوزه است باید دلی 

کار کند.
صدیقه جعفــری در گفت و گو با خبرنــگار »پایگاه 
خبری-تحلیلی پیام مّلت« اظهار کرد: روابط عمومی یک 
شغل نیست و نامگذاری یک روز از سال به روابط عمومی 
و یا سایر شغل ها باعث شعف نیروهای آن قشر می شود.

وی با بیان اینکه روابط عمومی در صف اول مراودات 
است، افزود: روابط عمومی هرچه تخصصی تر باشد باعث 

موفیت آن سازمان می شود.
وی با اشاره به اینکه روابط عمومی پلی بین شهروندان 
و مجموعه اســت، گفــت: روابط عمومــی باید اخبار و 
مشکالت را دوســویه انعکاس دهد و صدای مردم را نیز 

به مدیر برساند.



عصرمّلت- فرماندار ماهنشان گفت : تکمیل پروژه 
های نیمه تمام شهرستان ماهنشان در اولویت قرار دارد  
و تالش می کنیم بســیاری از این پروژه ها در ســال 

جاری به بهره برداری برسد و یا تعیین تکلیف شود.
مجتبــی نوری اظهار کرد: برنامه های ماهنشــان بر 
اســاس سیاست های دولت و رهنمودهای مقام معظم 

رهبری پیرامون شعار سال خواهد بود.
وی افزود: امسال پیگیری موضوع آسفالت راه های 
روستایی شهرستان در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی عنــوان کرد: تکمیل زنجیــره تولید و فرآوری 
ماهی نیز  یکی از اولویت های شهرستان ماهنشان در 

سال جاری است. 
نوری تأکید کرد: امســال نیز با توجه به خشــک بودن 
اقلیم شهرستان، کشت گیاهان دارویی با نیاز آبی کم، پسته، 

زعفران و گل محمدی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

عصرمّلت- فرماندار شهرستان ایجرود گفت: احداث 
مسیر چهار خطه زنجان-زرین آباد-بیجار تا زرین آباد 
پیش از پایان نیمه اول سال در دستورکار قرار گرفت. 

باب اهلل فتحی اظهار کرد: اجرای پروژه در حال اجرا 
است که ۶ حدود کیلومتر آن اتصال پیدا کرده و حدود 

۶ کیلومتر آن نیز آماده اتصال است.
وی عنــوان کرد: اجرای خط ریلی و اتصال راه آهن 
زنجان به کردستان نیز از دیگر برنامه هایی است که در 

دستور کار قرار گرفت.
فرماندار ایجرود افزود: امید اســت که پتروشیمی تا 

پایان سال وارد فاز عملیاتی خود شود. 
فتحی عنوان کرد: شرکت جهاد نصر نسبت به ایجاد 
یــک واحد پرورش ماهی با ظرفیتی حدود ۹۰۰ تن در 
حاشیه قزل اوزن اقدام می کند تا ظرفیت تولیدی ماهی 

قزل آال افزایش یابد.

عصرمّلت- مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای استان 
زنجان گفت: ســال گذشــته ۱۸۰ حلقه چاه غیرمجاز پر 
و  ۹/۰۲ میلیون متر مکعبی آب صرفه جویی شــد که در 
مجموع از ســال ۹۶ تا ۹۸ در مجموع ۳ هزار و ۷۹۷ چاه 

غیرمجاز پر شده است.
یوسف رضاپور اظهار کرد:  در سال ۹۷ تعداد ۱۳ و در 

سال ۹۸ تعداد ۳ حلقه چاه غیرمجاز پلمپ شد. 
وی عنوان کرد: در سال ۹۸ تعداد ۳۰۹ کنتور هوشمند 
روی چاه ها نصب شد، از سال ۹۶ تا ۹۸ تعداد ۲ هزار و 

۳۸۵ کنتور هوشمند نصب شد.
رضاپور گفت: در سال گذشته ۵۰/۲ میلیون متر مکعب 
آبگیری طرح های تغذیه مصنوعی صورت گرفته، اما در 

سال ۹۷ این میزان ۲۶/۹۵ میلیون مترمکعب بود.
وی افزود: ۵ دشت در حالت بحرانی قرار دارد، که در 
این میان سطح آب زیرزمینی دشت ابهر ۳۱ متر افت دارد.

عصرمّلت- مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان گفت: 
در پی شــیوع کرونا کاهش بدهی ها در فروردین ماه ۹۹ 
در بخــش صنعتی و CNG ها بــه علت کاهش مصرف 

نسبت به مدت مشابه سال قبل روی داد. 
موسی احمدلو اظهار کرد: در سال ۹۸ بدهی در بخش 
صنعت ۴۱ میلیارد و۶۸۷ میلیون تومان بوده که این میزان 
در فروردیــن ۹۹ به مبلغی بیــش از ۳۹ میلیارد و ۴۹۰ 

میلیون تومان رسید.
وی گفت: CNG ها در فروردین ۹۸ مبلغی بیش از ۲ 
میلیارد و ۶۷۲ میلیون تومان بدهکار بودند، که در ســال 
۹۹ به علت کاهش مصرف، به یک میلیارد و ۵۶۴ میلیون 

تومان رسید.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان زنجان افزود: در پی 
شیوع کرونا راه های ارتباطی مردم با این شرکت از طریق 

تلفن گویاي ۳۳۱۴۶۶۰۱ برقرار شد.

عصرمّلت- خبرنگار فردی اســت که از درون مردم 
و به عنوان یک واســطه میان آنها و مسووالن، دست به 
آگاهی رســانی دوســویه می زند؛ به عبارتی از یک سو 
اطالعات و اخبار مربوطه را به مردم می دهد و از سوی 
دیگر با حضور در میان مردم و جامعه خود، مشــکالت 
و کمبودهای کشــور را به گوش مســووالن می رساند. 
بنابراین خبرنگاران را می توان مترجمان ســخن مردم و 
مسووالن دانست که این دو گروه را به هم پیوند می دهد 
و تالش می کند تا فضای میان مردم و مسووالن تلطیف 

شود تا آنها ارتباط نزدیکی با هم برقرار کنند.
خبرنگار به واسطه شــغلش دارای جایگاه اجتماعی 
بلندمرتبــه و واالیی اســت چراکه گاهی چشــم بینای 
مســووالن و زبان گویای مردم در مطرح و مرتفع کردن 
مشکالت و مسایل مختلف آنها است. این قشر پرتالش 
قدم در راه حل مشکالت و مسایل مختلف مردم در ابعاد 
مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و غیره می 

گذارند.
از این رو خبرنگار باید دارای حس کنجکاوی و دقت 
نظر باال باشــد و بتواند با صبر و حوصله پیگیر مسایل و 
مشــکالت مختلف جامعه باشد. در واقع خبرنگاری در 
درجه اول یک عشق و پس از آن یک حرفه محسوب می 
شــود. چراکه چنانچه در این حرفه عشق و عالقه وجود 
نداشــته باشد شاید تاب آوری و تداوم در آن کار چندان 
آســانی نباشد. از ســوی دیگر حلقه واسط میان مردم و 

مسووالن بودن چشمی بینا و گوشی شنوا را می طلبد.
 نگاه او به مســایل خارج از نگاهــی عادی و گذارا 
است چراکه او یک تحلیل گر مسایل اقتصادی، اجتماعی، 
سیاسی و فرهنگی اســت و به عبارت دیگر او به نوعی 
یک اقتصاددان، سیاســتمدار، هنرمند و منتقد اجتماعی 

است. 
همچنین خبرنگار باید دارای فن بیان و قدرت واالی 
نفوذ کالم باشــد تا بتواند مفهوم، معنــا و حقیقت را به 
گونه ای که شایســته و بایسته است با زبانی گاه شیرین 
و گاه اندکــی تلخ مطرح کند. در واقع او نخســت باید 
روابط اجتماعی باال با همه مردم و مسووالن داشته باشد 
و به خوبی بداند که چگونه با افراد مختلف با خصایص 

اخالقی متفاوت ارتباط برقرار کند. 
حرفه خبرنگاری حرفه ای سخت در کنار زیبایی های 
خاص خودش اســت. گاهی در جامعه از ســختی کار 
خبرنگاران ســخن به میــان می آیــد و هرکس در حد 
شناخت خود از این شغل پردردسر، پراسترس و پرتنش 
که گاهی با وجود سختی هایش شور و شیرینی را نیز به 
همراه دارد، سخن به میان می آورد. اما تا زمانی که افراد 
در این جایگاه قرار نگیرند و با ســختی های آن دست و 
پنجه نرم نکنند کســی این شغل پرمشغله، سخت و کم 

درآمد را درک نخواهد کرد.
واقعیت این اســت که خبرنگار و بیمه،  سخت بودن 

دسترســی به مدیران و پاســخگو نبودن برخی از آنان،  
حمایت نشــدن خبرنگاران در زمان انتشــار واقعیت ها 
و در یک معنا خبرنگار مطالبه گر خواســته ها و نیازهای 
جامعه محســوب می شــود. بدون حضور رســانه ها و 
خبرنگارانشــان، هیچ کدام از اقشار جامعه نمی توانند آن 
چنان که باید صدای خود را به گوش دیگران و از جمله 

مسئوالن برسانند.
خبرنگار بنا بر حرفه و شــغل خــود وظایفی نیز در 
قبال جامعه و مردم برعهده دارد. وی باید در محل وقوع 
رویدادها، چشم و گوش رسانه و مردم باشد و با استفاده 
از ویژگــی های خدادادی و نیــز آموزش هایی که دیده 
به کشــف حقیقت بپــردازد و آن را در کمترین زمان به 
مخاطبان خود برســاند تا شفاف سازی در سطح جامعه 

ایجاد شود.
مسایل و مشکالت معیشتی خبرنگاران، محدودکننده 
و ســد راه آنان در ادامه فعالیتشــان به شــمار می آید و 
قول مسووالن برای رفع این مسایل تاکنون راهگشا نبوده 
اســت. جدی گرفته  نشــدن دغدغه های خبرنگاران از 
سوی مسئوالن،  سختی های پوشش برنامه ها و رویدادهای 
خبری،  نداشتن امنیت شغلی ، ضعف نهادهای متولی در 
پشتیبانی مالی و معنوی از خبرنگاران از جمله مسائل و 

مشکالت این قشر پرتالش جامعه است.
مسایل و مشکالت خبرنگاران محدود به ارتباط کاری 
و حوزه های فنی شــغل آنها نمی شــود بلکه وضعیت 
حقوقی و معیشتی نامناسب، نداشتن بیمه و امنیت شغلی، 
دغدغه هایی است که ســبب شده حال خبرنگار ایرانی 
خوب نباشد. خبرنگاری که علی رغم تمام نامالیمات، از 
نبرد در جبهه فرهنگی دست برنداشته و با بی مهری های 

فراوانی روبرو می شود.
دبیر خبرگــزاری فارس در گفت و گــو با خبرنگار 
عصرمّلت در این خصــوص اظهار می کند: خبرنگاری 
منجر بــه پروراندن خصایصی واال در انســان از جمله 
باال بردن قدرت تعامل و ارتباط با دیگران، نکته ســنجی 
و دقت نظر می شــود. این در حالی اســت که معیشت 
خبرنــگاران این روزهــا کمتر از حد رایــج در جامعه 
است، در واقع خبرنگاران از حداقل حقوق و مزایا بهره 
مند هســتند به طوری که در تأمین حداقل های زندگی 

خودشان هم ناتوان هستند.
سهیال محمدی در خصوص انتظار از مسئولین تصریح 
می کند: چطور می شــود انتظار و خواســته ای را برای 
خبرنگاران متصور شــد در حالی که این طور که به نظر 
می رسد، خبرنگاران در این کشور هیچ مسئولی را برای 
رسیدگی به امور خود ندارند، چرا که هیچ کس در کشور 
مسئولیت رســیدگی به امور خبرنگاران را بر عهده نمی 

گیرد.
وی ادامــه می دهد: شــاید گفته شــود که ارشــاد، 
انجمن هــا و یا حتی خانه مطبوعات برای رســیدگی به 

امور خبرنگاران فعال هستند، اما تجربه چندین ساله در 
این حرفه اثبات کرده که این به اصطالح مســوالن هیچ 
مسئولیتی را در رابطه با خبرنگاران بر عهده نمی گیرند. 
تنها به برگزاری چند برنامه بی ثمر در روز خبرنگار، آن 

هم با منّت اکتفا می کنند.
دبیر خبرگزاری فارس با اشــاره به اینکه چنانچه قرار 
به گفتن درخواســت ها باشد، می شود گفت که حداقل 
توجه به این حرفه و فعاالن آن و برآورده شــدن حداقل 
معیشت آنها همانند ســایر حرفه ها خواسته خبرنگاران 
است، می افزاید: البته اگر گوش شنوایی در این خصوص 

وجود داشته باشد.
به گفته محمدی مشــکالت حرفه خبرنگاری در کنار 
جذابیت ها و زیبایی های این حرفه بسیار فراوان است. 
اما شــاید بتوان گفت عدم توجه به این حرفه، نداشــتن 
امنیت شغلی و قراردادهای حرفه ای مهم ترین آنها باشد. 
در کنــار آن باید گفت خبرنگاری هنر درســت دیدن و 

صحیح انتقال کردن مسایل است.
وی بــا تأکید بر اینکه آنچه کــه خبرنگاران حرفه ای 
را در این ســال ها بیش از هــر چیز دیگری آزرده خاطر 
کرده، استفاده برخی از رسانه ها از افرادی است که رفتار 
غیرحرفــه ای دارند، بیان می کند: الزم به ذکر اســت که 
خبرنــگاران انتظار چندانی ندارند تنها درخواســت آنها 
همان برآورده شــدن حداقل ها همچون ســایر مشاغل 
است چراکه آنها توان درآمدزایی برای گذران یک زندگی 

معمول را ندارند.
دبیر خبرگزاری فارس در ارتباط با تأثیر کرونا بر این 
حرفه عنوان می کند: کرونــا بر زندگی خبرنگاران تأثیر 
قابل توجهی نداشته چرا که کار آن ها به روش دور کاری 
هم انجام می شــود. البته شاید کرونا بر درآمد خبرنگاران 

حق التحریری موثر بوده اما این تأثیر قابل توجه نیست.
خبرنگار پایگاه خبری-تحلیلی موج رســا در گفت و 
گو با خبرنگار عصرمّلت می گوید: خبرنگاری حرفه ای 
آمیخته با شور، شــوق و دلبستگی است که پرداختن به 
آن منجر به افزایش سطح اطالعات و معلومات در زمینه 
های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی می 
شود. اما الزم به ذکر است که معیشت خبرنگاران با توجه 
به درآمد پایینی که دارند به سختی می گذرد و بیشتر آنها 
نیز به علت اینکه حق التحریریه هستند وضعیت چندان 

مطلوبی ندارند.
حســین عباسی با اشاره به اینکه حداقل کاری که می 
توان در راستای مرتفع کردن کاستی های این حرفه انجام 
داد این است که مشکل بیمه خبرنگاران را حل کرد، می 
افزاید: چراکه بسیاری از خبرنگاران با درآمد محدود این 
حرفه امرارمعاش می کنند. البته برای برخی، خبرنگاری 
شــغل دوم محسوب می شود اما آن عده که شغل اصلی 
آنها خبرنگاری است انتظار دارند که از بیمه خبرنگاری 

بهره مند شوند.
خبرنگار پایگاه خبری- تحلیلی پیام مّلت در گفت و 
گو با خبرنگار عصرمّلت می گوید: خبرنگاری در زنجان 
یا در شهرستان ها نمی تواند به تنهایی به عنوان یک شغل 
و منبع درآمد محســوب شود بلکه بیشتر حالت تفننی یا 

فرار از بیکاری و درخانه ماندن دارد.
زینب ســودی با بیان اینکه تعییــن حداقل و حداکثر 
دستمزد، نظارت بر رعایت پرداخت دستمزد خبرنگاران 
و اهتمام به مسائل صنفی خبرنگاران از جمله درخواست 
های این قشر است، ابراز می کند: عدم آموزش حرفه ای 
و در نتیجه عدم کار حرفه ایی، نگرانی از آینده شغلی و 
تضمین امنیت شغلی به ویژه برای بانوان خبرنگار از دیگر 

دغدغه های این حرفه است.
وی در خصوص جذابیت های این حرف می گوید: 
خبرنگاری پرداختن به اموری تکراری نیســت و در این 
حرفه امکان مواجه شــدن با موضوعات تازه به صورت 
روزانه وجود دارد. از ســوی دیگر فرد خبرنگار پس از 
مدتی نسبت به مسایل پیرموانی تسلط پیدا می کند و این 
موضوع کمک می کند که اصل موضوع از حواشــی آن 

برای فرد خبرنگار قابل تشخیص شود.
وضعیت شغلی خبرنگاران امروز این چنین است این 
درحالی اســت که دغدغه خبرنگاران مردم، شادی، غم، 
سیاســت، اجتماع، ورزش، اقتصاد و معیشت آنها است. 
همه خبرنگاران در این عرصه در تالش هستند که شاید 

بتوانند گره ای از کار دیگران بگشایند.
امید اســت که این دغدغه های همیشگی خبرنگاران 
بیش از پیش مورد توجه مســئولین امــر قرار گیرد و ما 
در روزهای آتی شــاهد مرتفع شدن نیازها و درخواست 
های این قشر پرتالش و فرهیخته و ارج نهادن به جایگاه 

ارزشمند آنان در جامعه خود باشیم.

عصرملّت گزارش می دهد ؛

خبرنگاران متولی مشخصی  ندارند

فرماندار شهرستان ماهنشان:
پروژه های نیمه تمام تکمیل می شود

فرماندار شهرستان ایجرود:
زنجان به ایجرود چهار خطه می شود

مدیرعامل آب منطقه ای استان زنجان:
180 حلقه چاه غیر مجاز مسدود شد

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان:
کرونا مصرف گاز صنعتی را کاهش داد

عصرمّلت- فرماندار ابهر گفت: در سال جاری تکمیل 
پروژه های نیمه تمام در اولویت قرار گرفته است. 

وجیه اله نوروزی اظهار کرد: پــروژه های نیمه تمام 
فراونی وجود دارد کــه پرداختن به آنها از اولویت های 

برنامه های توسعه ای محسوب می شود.
وی افزود: تأمین آب شــرب روستاها ازجمله پروژه 

های اولویت دار شهرستان ابهر است.
فرماندار ابهر عنوان کــرد: از میان پروژه های ردیف 
ملی می توان به تأمین اعتبار جاده ابهر- قیدار اشاره کرد 
که در صورت تزریق منابع از امسال شروع خواهد شد.

نــوروزی ادامه داد: چنانچه در خصوص پروژه پایاب 
ســد کینه ورس ۲ میلیارد تومان تأمیــن اعتبار صورت 

گیرد، این پروژه نیز به اتمام خواهد رسید.
وی تأکیــد کرد: ابهر در حوزه هــای مختلفی اعم از 
صنعت، گردشــگری، حوزه خدمات و کشاورزی دارای 

ظرفیت قابل قبولی است.
فرماندار ابهر تصریح کرد: امســال باتوجه به سرفصل 

اعتبارات شهرستان، پروژه ها انجام خواهد شد.

عصرمّلت- مدیرکل امور بانوان و اســتانداری زنجان 
گفت: تأمیــن کمک هزینــه ۱۱۰ نفــر از کارگران زن 

سرپرست خانوار و بد سرپرست صورت گرفت. 
ماهــرخ بلوری اظهار کرد: کمــک هزینه ۱۱۰ نفر از 
کارگران زن سرپرســت خانواری که بــرای انجام امور 
خدماتی هماهنگ شده بودند، اما متقاضیان به علت کرونا 

انصراف دادند، تامین شد.
وی افــزود: راه اندازی کارگاه تولیدی، شناســایی و 
جذب ۳۵۰ نفر جهت اشتغال با اولویت زنان سرپرست 

خانوار صورت گرفت.
مدیرکل امــور بانوان و اســتانداری زنجان ادامه داد: 
تأمین غذا و پک های بهداشــتی ۵۰ نفر از زنان سالمند، 

بی سرپرست و نیازمند صورت گرفت.
بلــوری تأکید کرد: تهیه ۵۰ کلیپ آموزشــی و اطالع 
رســانی مجازی، برگزاری مســابقات مجازی آشپزی و 
عکاســی، اجرای برنامه های شــاد و آموزش گل های 

آپارتمانی به صورت مجازی صورت گرفت.
وی عنــوان کرد: توزیــع اقالم بهداشــتی، خوراکی، 
آگاهــی بخش برای مقابله با کرونا به ۳ هزار و ۸۵۵ نفر 

از خانواده های کودکان کار صورت گرفت.

عصرمّلت- کارشناس اوقاف شهرستان زنجان از ثبت 
۸ مورد وقف جدید طی ســال گذشته در این شهرستان 

خبر داد. 
محمد رستمی اظهار کرد: ۸ مورد وقف جدید در سال 

۹۸ به ثبت رسیده است.
وی افزود: امسال نیز اطالعات اولیه در خصوص یک 
مورد وقف جدید به افراد عالقه مند به این نیت داده شده 

اما تاکنون ثبت نشده است.
کارشــناس اوقاف شهرســتان زنجــان تصریح کرد: 
تقویت اعتقادات مردمی می تواند منجر به ســوق دادن 

آنها به سوی ترویج این فرهنگ شود.
رستمی اظهار داشــت: اطالع رسانی عمومی در هفته 
وقف که مصادف با ایام ماه صفر است از طریق جشنواره 

صورت می گیرد.
وی اعالم کرد: تاکنون چگونگی برگزاری نمایشگاه و 

حضوری یا مجازی بودن آن مشخص نشده است.
کارشــناس اوقاف شهرســتان زنجان افــزود: زنجان 
با احتســاب مســجد دارای یک هزار و ۳ موقوفه  ثبت 
شــده است که از این میان ۵۳۰ مورد آن مسجد و مابقی 

موقوفه هستند. 

عصرمّلت - مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری قزوین گفت: ماهانه یک میلیارد ریال برای تعمیر 
و نگهداری تجهیــزات و ملزومات ترافیکی و چراغ های 
راهنمایی مناطق سه گانه شهرداری قزوین هزینه می شود. 

ســعید جهانگیری اظهار کرد: این موارد شامل نصب 
استوانه های ایمنی، تابلوها و جداکننده های آسیب دیده بر 
اثر تصادف یا سرقت شده و تعمیر و نگهداری چراغ های 

راهنمایی سطح شهر است.
وی افــزود: تجهیزات و ملزومات ترافیکی بنا به دالیل 
مختلفی از جمله وقوع تصادفات و سرقت نیاز به تعمیر و 

نگهداری مستمر دارند.
جهانگیری ادامه داد: با توجه به اهمیت وجود تجهیزات 
ترافیکی مختلف از جمله استوانه های ایمنی، جداکننده های 
فلزی و تابلوهای ترافیکی در معابر ســطح شــهر باید به 
صورت مســتمر وجود این تجهیزات بررسی شود تا در 
صورت وارد آمدن خسارت به آنها یا سرقت این تجهیزات 

نسبت به تعمیر و جایگزینی آنها اقدام شود.
وی تصریــح کرد: در مواردی که خســارات وارده به 
تجهیــزات ترافیکــی به دلیل تصادف باشــد در صورت 
مشــخص شــدن عامل تصادف از فرد مورد نظر جریمه 

نقدی دریافت می شود.

فرماندار شهرستان ابهر:
تامین آب شرب در اولویت است

تأمین کمک هزینه
110 زن سرپرست خانوار

کارشناس اوقاف شهرستان زنجان :
8 وقف جدید در زنجان ثبت شد

هزینه  یک میلیاردی
 برای تجهیزات ترافیکی در  قزوین
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آگهی تاسیس
تاســیس شــرکت با مســئولیت محــدود جهانگردی و 
گردشــگری ســروش معین زنجان درتاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ به 
شماره ثبت ۱۲۹۰۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۱۴۳۲۰۴ ثبت و امضا 
ذیــل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهــی میگردد. موضوع فعالیــت :اخذ روادید- 
تنظیم و انجام مســافرت گروهی داخلــی و خارجی- ذخیره 
مــکان و هرگونه خدمات ایرانگــردی و جهانگردی با رعایت 
قوانین و مقــررات ایرانگردی و جهانگــردی بموجب مجوز 
شــماره ۹۹۲/۱۳۰/۱۱۸ مــورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ اداره کل میراث 
فرهنگی ، گردشــگری و صنایع دستی اســتان زنجان تاسیس 
گردیــد. مدت فعالیت : از تاریــخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی : اســتان زنجان ، شهرستان زنجان ، بخش مرکزی ، شهر 
زنجان، محله کوی ولیعصر ، بلوار دکترشریعتی شمالی ، خیابان 
بوســتان شــانزدهم ، پالک ۱۸- ، ۱۶۱ ، طبقه منفی ۱ کدپستی 
۴۵۱۵۷۷۳۱۵۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 

۵۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی میزان ســهم الشــرکه هر یک از شــرکا 
آقای علیرضا حیدری به شــماره ملــی ۴۲۷۰۷۱۳۸۲۸ دارنده 
۵۰۰۰۰۰ ریال ســهم الشرکه آقای سروش ملکی به شماره ملی 
۴۲۷۱۳۹۷۴۷۴ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم نرگس 
آشوری به شــماره ملی ۴۲۸۴۹۸۴۹۰۱ دارنده ۲۵۰۰۰۰۰ ریال 
سهم الشرکه آقای مهدی حیدری به شماره ملی ۴۲۸۵۵۹۸۹۰۶ 
دارنده ۱۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشــرکه اعضا هیئت مدیره آقای 
علیرضا حیدری به شماره ملی ۴۲۷۰۷۱۳۸۲۸ و به سمت عضو 
هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای ســروش ملکی به شماره 
ملی ۴۲۷۱۳۹۷۴۷۴ و به ســمت عضو هیئــت مدیره به مدت 
نامحدود خانم نرگس آشوری به شــماره ملی ۴۲۸۴۹۸۴۹۰۱ 
و بــه ســمت رئیس هیئــت مدیره بــه مدت نامحــدود و به 
ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به ســمت عضو هیئت 
مدیــره به مدت نامحدود آقای مهدی حیدری به شــماره ملی 
۴۲۸۵۵۹۸۹۰۶ و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحــدود و به ســمت عضو هیئت مدیره به مــدت نامحدود 

دارنــدگان حق امضا : کلیه قراردادها و اســناد تعهدآور بانکی 
از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار و اوراق عادی و نامه 
های اداری با امضای خانم نرگس آشــوری )مدیرعامل( و مهر 
شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری زنجان )۸۴۹۳۶۶(
آگهی تغییرات

آگهی تغییرات شــرکت یکتا گام هیدج شــرکت ســهامی 
خاص به شــماره ثبت ۲۱۸۷ و شناســه ملی ۱۴۰۰۳۸۶۶۶۹۸ 
به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره مــورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ـ آقای جعفر یاریقلی به شمارملی 
۶۱۵۹۶۵۷۹۰۹به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ آقای مهران نقی 
لو به شــمارملی ۶۱۵۰۰۱۲۱۴۱به ســمت مدیر عامل ۳ـ آقای 
کریــم یاریقلی به شــماره ملی۶۱۵۹۸۳۴۷۱۱ به ســمت نائب 
رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند . -کلیه 
اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، 

بروات ، و عقوداسالمی با امضای جعفر یاریقلی )رئیس هیئت 
مدیره (همراه با مهر شــرکت معتبر و قراردادها اوراق عادی و 
نامه های اداری با امضــای جعفر یاریقلی )رئیس هیئت مدیره 
(همراه با مهر شــرکت دارای اعتبار است. اداره کل ثبت اسناد 
و امالک اســتان زنجان مرجع ثبت شــرکت ها و موسســات 

غیرتجاری ابهر )۸۴۹۳۶۵(
آگهی تغییرات

آگهی تغییرات شــرکت یکتا گام هیدج شــرکت ســهامی 
خاص به شــماره ثبت ۲۱۸۷ و شناســه ملی ۱۴۰۰۳۸۶۶۶۹۸ 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : -۱ اعضای هیئت 
مدیره برای مدت دوسال بشرح ذیل تعیین و انتخاب گردیدند: 
آقایان جعفر یاریقلی به شــماره ملــی ۶۱۵۹۶۵۷۹۰۹ ، مهران 
نقی لو به شــماره ملی ۶۱۵۰۰۱۲۱۴۱ ،کریم یاریقلی به شماره 
ملــی ۶۱۵۹۸۳۴۷۱۱ ۲ـ آقــای پوریا صالحی به شــماره ملی 
۴۴۰۰۱۵۴۳۵۱ بعنــوان بــازرس اصلی وخانــم پارمیدا رجبی 

ابهر به شــماره ملی ۴۴۰۰۲۱۷۸۷۶ بعنــوان بازرس علی البدل 
برای مدت یکسال انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک 
اســتان زنجان مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری 

ابهر )۸۴۹۳۶۴(
آگهی تغییرات

آگهی تغییرات شــرکت روســتایی گرماب شرکت تعاونی 
به شــماره ثبت ۶۰ و شناســه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۶۰۶۵ به اســتناد 
صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی مــورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ 
وباســتنادنامه شــماره ۲۰۵/۱۴/۱۱/۱۸۴/۲۲۱ مورخ۹۸/۰۲/۲۸ 
اداره تعاون روســتائی خدابنده تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : ۱. 
اقایان علیرضا آهنگری به شــماره ملی ۵۸۷۹۸۴۵۵۷۵ به عنوان 
بازرس اصلی و فرهنگ عبشی به شماره ملی ۵۸۷۹۹۵۲۲۱۵ به 
عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب شدند . ۲- 
ترازنامه و صورتهای سود و زیان مالی سال ۱۳۹۶ موردتصویب 
قرارگرفت. اداره کل ثبت اســناد و امالک استان زنجان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خدابنده )۸۴۹۳۶۳(



عصرمّلــت- مدیر کل بهزیســتی اســتان زنجان از 
توانمندســازی ۱۰ کودک کار در استان زنجان خبر داد 
و گفــت: یکی از مهمترین رویکردهای مورد تائید برای 
بازتوانی کــودکان کار و خیابانی، رویکرد خانواده محور 
و مبتنی بر حمایت و توانمندســازی خانواده و تاکید بر 

تحصیل و آموزش کودک است.
محمدی اظهار کرد: ارائه سرمایه کار، و معرفی پدران 
آنان به شرکت های تولیدی برای اشتغال، ارائه سرمایه کار 
به خانواده کودک در راســتای راه اندازی کارگاه مسگری 
و آموزش فنی و حرفه ای، قلم زنی بر روی مس، ســفال 
گری از دیگر خدمات توانمند سازی این افراد بوده است.
وی گفت: در اســتان زنجان هیچ کــودک فاقد خانه 
و والدین که در خیابان بماند وجود ندارد و بســیاری از 
کودکان کار دارای خانواده بوده و شب ها نزد والدین خود 

زندگی می کنند .

عصرمّلت- مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان 
از کشف ۲۳ خودروی احتکار شده در زنجان خبر داد و 
گفت: محتکر دلیل عدم استفاده از این خودروها را نقص 

فنی عنوان کرد.
ممیزی با بیان اینکه قانوناً نمایشــگاه داران خودرو و 
صاحبان پارکینگ های خودرویی موظف هســتند تعداد 
موجودی خودروهای خود را در سامانه جامع انبارها به 
ثبت برسانند، گفت: در غیر این صورت خودروهای انبار 
شده احتکار محسوب شده و با متخلفان برخورد می شود.

وی گفت: این خودروها آذرماه سال گذشته خریداری 
شده بود که از آنها استفاده ای نشده است و بهانه وی برای 

عدم استفاده از آنها نقص ایمنی بوده است.
وی  افزود: اما همه خودروهای کشــف شده مربوط 
 به یک شــخص بوده اســت که در خارج از کشــور

 به سر می برد.

عصرمّلت-  مسئول واحد پیوند اعضای معاونت درمان 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: از اردیبهشت ماه سال 
گذشته تاکنون ۲۱ نفر در قزون  دچار مرگ مغزی شدند 
کــه از این تعداد، اعضای بــدن ۱۲ نفر معادل ۶۰ درصد 

اهدا شده است.
علی چگینی افزود: وضعیت اهدای عضو در اســتان 
قزوین متوسط بوده و با حد طبیعی و استاندارد جهانی آن 

۴۰ درصد فاصله دارد.
 وی تصریــح کرد: از بین ۱۲ اهــدا کننده عضو، ۱۲ 
جفت کلیه ) ۲۴ عدد کلیه(، ۱۲ عدد کبد و انواع  بافت های 

عروقی و چشمی به بیماران نیازمند اهدا شده است.
وی گفت: متاســفانه هنوز خیلی ها تصور می کنند که 
مرگ مغزی پایان زندگی نیست و امکان بازگشت سالمتی 
فرد امکان پذیر است، درحالی که بین مرگ مغزی و کما 

تفاوت وجود دارد.

عصرمّلت- مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
قزوین گفت: میزان فروش ســینماهای قزوین در سال 
۹۸  بیش از ۱۷ میلیارد ریال بود که این میزان نسبت به 

سال ۹۷ حدود ۵/۲۲ درصد رشد داشته است
محمد حسین اسماعیلی متوسط قیمت هر بلیت فیلم 
پخش شــده را نزدیک به هشت هزار ریال اعالم کرد و 
گفت: پارسال بیش از ۲۲۰ هزار نفر از مردم این استان 

از فیلم های اکران شده در سینماها استفاده کرده اند.
 وی افزود: اســتان قزوین با حــدود یک میلیون و 
۲۷۳هزار و ۷۶۱ نفر جمعیــت در حال حاضر دارای 
۲ ســینمای فعال با ۴ ســالن و ظرفیت ۵۵۲ صندلی 
اســت که پارســال ۵۹ فیلم ایرانی در این سینماها به 

نمایش درآمد.
به گفته وی میزان فروش ســینمای ایران در سال ۹۸ 

معادل دویست و نود و نه میلیارد تومان بوده است.

توانمندی
 10 کودک کار توسط بهزیستی

کشف
23 خودروی احتکار شده در زنجان

اهدای عضو 60 درصد 
جمعیت مرگ مغزی در قزوین

افزایش 5 درصدی
 فروش سینماهای قزوین 

ناظمی  *امیر 
شــبکه های اجتماعی را پرسه می زنم، بسیاری از 
جوان ترها انگار خودشان هســتند، چه من قبولشان 
داشــته باشم؛ چه نه! آن ها فرصت این را یافته اند که 
بیشتر خودشــان باشند؛ فرصتی که نسل ما و قبل از 
ما کمتر داشتند! همانطور که سیاستمدارها می توانند 

باشند. خودشان  بیشتر 
سیاســت ورزی یعنی اعمال قــدرت! یعنی توان 
تاثیر بر دیگــری طوری که مطابق اراده شــما رفتار 
کنــد. ولو آن که به زور خشــونت و اســلحه او را 
وادار به اطاعت کرده باشــید یا به وسوسه پول! مثال 
اگر شما دوست داشته باشــید، کسی از صندلی اش 
برخیزد و به شــما تعارف کند؛ برخیزد و صندلی را 
به شــما تعارف کند! و اگر دوســت نداشته باشید، 

بنشــیند و به شما تعارف نکند!: این یعنی قدرت!
امــا اعمال قــدرت در دنیای امروز به ســادگی 
گذشته نیســت. دیگر حرف سیاســتمدار امروز را 

کسی به قدرت سرنیزه ها گوش نمی دهد!
قدرت در دنیای امروز یعنی دیگران حرف شــما 
را بپذیرند، حقانیت شما را قبول کنند و اعتماد کنند 
به شــما و ایده هایتان! این همان چیزی است که به 

»گفتمان«! فارسی سخت می شود: 
سیاســتمدار امروز به قدرت خشن برای قبوالندن 
حرف اش نیاز ندارد، بــه گفتمان نیاز دارد! )به قول 

»جف مولگان« به اعتماد نیاز دارد(
»جوزف نای« در یک طبقه بندی می گوید: قدرت 
ابتدا با خشــونت ایجاد می شد، بعدترها با اقتصاد و 

گفتمان سازی! با  حاال 
در دنیای امروز خشونت کمتر از گفتمان، قدرت 
ایجــاد می کند! )به قول کاســتلز( بــه عبارت دیگر 
سیاســتمداری که در دنیای امروز اعتماد جامعه اش 
را نــدارد، یعنــی قدرت نــدارد؛ حتی اگــر تمامی 

باشند! فرمانش  به  اسلحه خانه ها 

قدرت بدون ارتباطات قدرت نیست!
ارتباطــات اما همان واســطه ی اعتمادها اســت، 
همان سازنده ی گفتمان ها! به یاری همین شبکه های 
اجتماعی اســت کــه مــردم رفتــار بلندمدت یک 
سیاســتمدار را رصد می کنند و تصمیم می گیرند به 

کدام سیاســتمدار اعتماد کنند، و به کدام نه!
دنیای امــروز با همین شــبکه های اجتماعی و با 
همیــن فناوری های ارتباطی اســت کــه تغییر کرده 
اســت. دیگر نمی شــود بــه اعتماد بی اعتمــاد بود! 
سیاســتمداری که گفتمان نســازد، سیاستمداری که 
موضع نگیرد، ایده هایش برای مردم آشــکار نباشد، 

برای مردم وجود خارجی ندارد!
»اگر کسی سیاســتمدار را نشنود، اگر کسی او را 
نبیند، یعنی او قدرت گفتمان ســازی ندارد؛ یعنی او 
اصال وجود خارجی ندارد«! این جمله اگر در تاریخ 
بشــر بی معنا بوده باشد، در دنیای امروز معنادارترین 

است. حقیقت 
سیاستمداری که اعتماد جامعه برای یک بهبود را 
نداشــته باشد، در حقیقت وجود خارجی ندارد! اگر 
حرف های یک سیاستمدار برای مردم همانقدر قابل 
پیش بینی باشد که شــهروندی را امیدوار نکند، پس 

آن سیاستمدار وجود خارجی ندارد!
سیاست یعنی آن که مردم به تو اعتماد کنند! شاید 
در آمریکای امروز شــهروندان بســیاری به ترامپ 
اعتماد نداشته باشند؛ اما واقعیت آن است که ترامپ 
بیــش از »جــان اف کندی« خودش اســت! کندی 
نقش کســی را بازی می کرد که مردم آمریکا دوست 
داشتند، اما ترامپ خودش است، هرچند ما و خیلی 

باشیم! نداشته  آمریکایی ها دوستش  از 
دنیای ارتباطات یعنی دنیایی که باید خودت باشی، 
خانم یا آقای سیاستمدار! دنیای ارتباطات دیگر دنیای 
نقش بازی کردن ها نیســت! و مردم تصمیم می گیرند 
که به تو یا به کس دیگری اعتماد کنند! مهم نیســت 
به چه کســی اعتماد می کنند؛ مهم این است که کسی 
را که انتخاب می کنند، بیشــتر می شناسند! و به او که 

اعتماد می کنند!   می شناسندبیشتر 

ارتباطی! برابر شبکه های  سیاستمدار در 
سیاســتمداری کــه می داند اگر خودش باشــد، 
اعتمادبرانگیــز نیســت؛ با هر نوع آشــکار شــدنی 
مخالف اســت! کســی که راهی نو برای بیان ندارد، 
همان کسی است که خوب می داند »کسی که اعتماد 

جذب نمی کند، نبودن اش بهتر از بودن است!«
او همان کســی است که از هر نوع کانال ارتباطی 
بیزار اســت، چه شــبکه های اجتماعی باشــد، چه 

رسانه های مکتوب و تصویری!
دنیــای ارتباط، دنیای جدیدی اســت که هرکس 
آشــکارا می توانــد خودش باشــد! او فرصت نقش 
بــازی کــردن در بلندمدت را نــدارد! و البته همین 
که خودت باشــی، تو متفاوت خواهی بود! مردم با 
دیدن بــدون روتوش تو یا انتخاب ات می کنند یا نه! 
مهم نیســت! مهم این اســت که اگر انتخاب شدی 
می توانی خودت باشــی و اگر انتخاب نشدی، مورد 

نبوده ای. پسند 
*معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان 
فناوری اطالعات ایران

به بهانه روز جهانی ارتباطات
آنکه شنیده نمی شود؛ نیست
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عصرمّلــت - زنــگ پایان مجلس دهــم به صدا 
درآمد زنگ آغاز یازدهمین مجلس شــورای اسالمی 
در جمهوری اســالمی نواخته می شــود ، اما به رغم 
جلســات و تعامالت پیاپی مجلس و رئیس آن برای 
اصــالح قانون انتخابات، داغ اصالح این قانون بر دل 

نمایندگان مجلس دهم ماند.
درحالی که شــورای نگهبانی ها بــا قدرت، مقابل 
اراده نماینــدگان مجلس برای اصالح قانون انتخابات 
و نظارت استصوابی ایستادند، رئیس مجلس دهم نیز 
سکوت خود را شکســته و از عدم شفافیت شورای 

نگهبان و رد صالحیت ها انتقاد می کند.

تا حاال یک خط از مذاکرات مجمع تشخیص یا 
شورای نگهبان را شنیده اید؟

بعد از مخالفت عملی و نظری شــورای نگهبان با 
اصالح مفــاد قانون انتخابات، در واپســین روزهای 
دوره دهم جدال بین مجلســی ها و شــورای نگهبان 
بــاال گرفتــه. حاال علــی الریجانی، رئیــس مجلس 
دهم شــورای اســالمی نیز وارد این گود شده و در 
گفت وگــوی ویــژه خبری صداســیما گفته اســت: 
بقیه دســتگاه ها در نهایت اختفا هســتند، به مجلس 
که می رســند می گویند شــفافیت. تــا حاال یک خط 
جزئیات مذاکرات مجمع تشخیص یا شورای نگهبان 
را شــنیده اید؟ رئیس مجلس دهم اضافه کرد که اگر 
مجلس هم حقوقدان شــورای نگهبان را رد می کرد و 

بعد می گفت مشکل فساد داشته، خوب بود؟
رئیس مجلس شورای اســالمی در پاسخ به سوالی 
دربــاره اقدامات مجلس دهم دربــاره قانون انتخابات 
و اینکــه دبیر شــورای نگهبان گفــت مجلس درباره 
قانــون انتخابات کم کاری کرده اســت، گفت: در هر 
مجلســی درباره انتخابات وصله و پینه ای می شــد ما 
در این مجلس گفتیم یک بار قانون انتخابات را مطابق 
سیاست های کلی بنویسیم. جلســه گذاشتیم که آقای 
کدخدایی و نماینده مرکز پژوهشهای مجلس و نماینده 
کمیســیون هم بودند. گفتیم ما چنیــن هدفی داریم. 
مطالعات وســیعی روی مجالس مختلف کرده بودیم 
که در دنیا چگونه انتخابات انجام می شــود که عادالنه 
باشــد، به مصالح ملی توجه کند و به نفع مردم باشد و 
چگونه می شود ساختار و قانونی برای آن درست کرد.
وی با اشاره به رسیدن به یک مدل انتخابات تناسبی 
گفت: آقایان گفتند این کار درست است و مطالعات 
زیادی شــد. من خودم با آیــت اهلل جنتی تلفنی گفتم 
که چنین بحثی هست و آقای کدخدایی همراهی هم 
کردند و بر اســاس این قانون انتخابات خیلی عوض 
شــد، این موضوع دوسال کار برد و قانون در مجلس 
تصویب شــد اما یکمرتبه دیدیم شورای نگهبان اصل 
تناســبی و اســتانی بودن را به هم زد. در این بخش 
مجلس واقعا حق داشــت ناراحت شود البته قسمت 
شــفافیت مالی را با اصرار شورای نگهبان ما تصویب 
کردیم. حتی کمیسیون از  نظر شورای نگهبان تبعیت 
کرد و اســتانی و تناسبی بودن را برداشت اما مجلس 

در نهایت به آن رای نداد.
وی گفت: بگومگوهای اخیر بیشتر مال انتخابات و 
رد صالحیت هاست و فکر می کنم باید در این شرایط 

به همه وجوه آن توجه کرد.

بررســی  برای  هیئتــی  تعییــن  درخواســت 
ردصالحیت های شورای نگهبان

پیــش از این نیز علــی مطهــری، نماینده مردم 

اســتصوابی  نظارت  بــا  مخالفت  پیشــتاز  تهــران 
شــورای نگهبان و رد صالحیت های گســترده آن 
شــده بود. او به تازگی نیز در نامه ای سرگشــاده به 
رهبری درخواســت کرده که هیئتی برای بررســی 
ردصالحیت های شــورای نگهبان مشــخص شود. 
نایب رئیس پیشــین مجلس دهم در این نامه نوشته 
است: اساسًا ضرورتی برای این رویه خالف آزادی 
بیان و توأم با ســوءظن نســبت بــه نامزدها وجود 
ندارد و می بینیم که در طول این ۱۰ دوره هم نتیجه 
نداده اســت. باید بخش اعظــم انتخاب را به عهده 
مردم بگذاریم و نه شــورای نگهبان. همین که کسی 
قانون اساســی را قبول دارد و فساد مالی و اخالقی 
ندارد و شــرایط عمومی انتخاب شــوندگان را نیز 
داراســت، باید بتواند کاندیدا شود. مردم خودشان 

به افراد ناصالح رأی نمی دهند.
مسعود پزشــکیان، دیگر نائب رئیس مجلس دهم 
نیــز خطاب به احمــد جنتی، دبیر شــورای نگهبان 
گفته اســت: با چه منطقی به کسی اتهام دزدی زده 
می شود، ولی در هیچ دادگاهی محکوم نشده است؟ 
نماینــدگان بــه دنبال بی خاصیت کــردن صالحیت 
داوطلبان نیســتند، بلکه آنها تأکید داشتند اگر کسی 
به داوطلبــی اتهامی زد، فرد بتوانــد موضوع را در 
دادگاه پیگیــری کند. درصورتی کــه فردی متهم و 
مجــرم نیســت و در دادگاه پرونده نــدارد، نباید با 
پرس وجــو از محله یا یکی از رقبای انتخابات برای 
وی پرونده ســازی کرد، زیرا این کار دور از انصاف 
است و منطقی نیست به داوطلبی اتهام رانت خواری 
یا دزدی زده شــود و هیچ قضاوتــی درباره دادگاه 

وی نشود.
شــهاب الدین بی مقــدار، عضو فراکســیون امید 
مجلس نیــز در همین باره در صفحــه توییتر خود 
نوشــته بــود: نگرانی شــورای نگهبان این اســت 
که قانــون جلوی نگاه ســلیقه ای آنهــا و نظارت 
اســتصوابی را بگیــرد. با مصوبه اخیــر مجلس در 
مورد اصــالح قانــون انتخابات، شــورای نگهبان 
نمی تواند بــدون دلیل افــراد را ردصالحیت کند. 
آقای جنتی اختیاردار اســت و می خواهد انتخابات 

دست شورای نگهبان باشد.
حجت االســالم مســیح مهاجــری، از بازماندگان 
انفجــار هفتم تیر نیز در روزنامه جمهوری اســالمی 
نوشــته اســت: چون اصل برائت دستشــان را برای 
ردصالحیت می بنــدد، از عنوان جعلــی عدم احراز 
صالحیت اســتفاده می کنند. البته آنها تصور می کنند 
خود را نجــات داده اند، ولی واقعیت این اســت که 
خود را و هم کشــور و ملتی را از این مهم ترین اصل 
عقلی و شــرعی و اخالقــی دور می نمایند و مهم تر 
اینکــه بنیانی ترین پایه اعتقادی مــردم را که عدالت 

است، خدشه دار می کنند.

احراز  جنتــی: هدفشــان بی خاصیت کــردن 
صالحیت بود

سوم اردیبهشت ماه سال جاری، نمایندگان مجلس 
دهــم طرحی را بــا ۱۵۹ رأی موافق تصویب کردند. 
آنها در ایــن طرح دوفوریتی خواهان اِعمال مجازاتی 
برای آن دســته از افرادی هســتند کــه گزارش های 
نادرســتی به مراجع چهارگانه در بررسی صالحیت 

کاندیداها اعالم می کنند.
۱۷ اردیبهشــت ماه، احمــد جنتی دبیر شــورای 
نگهبــان درباره این طــرح گفــت: در حالی که ما 
مدت ها پیــش از برگزاری انتخابــات اخیر، درباره 
اصــالح قانون انتخابات فریاد زدیم و مطالبه کردیم، 
مجلــس محترم هیچ توجهی به این امر نکرد و حاال 
و در روزهــای پایانــی خود تازه بــه فکر اصالح 
قانــون انتخابات آن هم با این کیفیت افتاده اســت. 
بنــده حتی پیــش از انتخابات در مذاکــره ای که با 
رئیس محترم مجلس داشــتم به ایشان گفتم که باید 
اصالح قانــون انتخابات ناظر به سیاســت های کلی 
انتخابات باشد، اما متأســفانه طرح اخیر نه تنها هیچ 
نسبتی با سیاســت های کلی انتخابات ندارد، بلکه با 
هدف بی خاصیــت کردن احراز صالحیت داوطلبان، 

طراحی و تصویب شده است.
او همچنیــن ادامــه داد: امیدواریم مجلس یازدهم 
بــا هماهنگی متولیان امــر انتخابات همچون وزارت 
کشور و شورای نگهبان که تجربه ارزشمندی در این 

حوزه دارند، در فضایی معقول اقدام به اصالح قانون 
انتخابات کند.

چرا دقیقه ۹۰؟
اما واقعا چــرا مجلس دقیقه ۹۰ به تصویب اصالح 
قانــون انتخابات پرداخت؟ محمــود صادقی، نماینده 
مردم تهران و عضو فراکســیون امید در همین باره در 
توییتی نوشت: قانون اصالح موادی از قانون انتخابات 
مجلس در تاریــخ ۳ خرداد ۹۵، یعنی دو روز پیش از 
اتمام مجلس نهم به تصویب رســید. آن زمان کســی 
نمایندگان را سرزنش نکرد که چرا در واپسین روزهای 
نمایندگــی، قانون را اصالح می کنید؟ زیرا محتوای آن 

قانون محدود ساختن حق انتخاب مردم بود.

مجلس تمام گشت و به آخر رسید اصالح!
با این وصف مجلس دهم هم در حســرت اصالح 
قانون انتخابات و نظام مند کردن بررسی صالحیت ها 
ماند و  فراکســیون امیدی ها و دیگر نمایندگان توان 
مقابله با دیدگاه شــورای نگهبــان را نیافتند. منتقدان 
عملکرد شــورای نگهبان مدعی هستند اعمال نظارت 
استصوابی، کیفیت مجلس و انتخابات را پایین آورده 
و درصد مشــارکت مردم در انتخابات را کاهش داده 
است، چراکه بســیاری معتقدند نمی توانند کاندیدای 
مــورد نظرشــان را در انتخابات داشــته باشــند یا 
نمایندگان منتخبشــان هم نمی توانند در مجلس کاری 

از پیش ببرند. 
صرف نظر از صحت ادعاهای این گروه، طبق اعالم 
وزیر کشــور، میزان مشــارکت در انتخابات مجلس 
یازدهم ۵۷/۴۲ بوده و در آن، شاهد پایین ترین سطح 
مشارکت در انتخابات مجلس در همه ادوار بوده ایم. 
روشن اســت که هرچه مردم تصور کنند دستشان در 
انتخاب نمایندگان و دســت منتخبانشــان در اصالح 
قوانین بســته تر اســت، بر رغبتشــان در حضور در 
انتخابات تاثیــر منفی دارد. حاال البته مجلســی تازه 
پیش روی ماســت، مجلسی که بسیاری از نمایندگان 
آن اعــالم کرده اند می خواهند آن را به »رأس امور« 

بازگردانند.

مجلس دهم به پایان رسید؛

اصالح قانون انتخابات حسرتی که 40 ساله شد
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عصرمّلــت - فرمانده انتظامی اســتان گفت: ۱۰۳ 
عدد ســکه متعلق به عصر هخامنشی و تعدادی اقالم 
تاریخی از ســوی پلیس شهرستان سلطانیه، کشف و 

ضبط شد. 
سردار رحیم جهانبخش افزود: در پی اخبار واصله 
مبنــی بر فعالیت فــردی در امر خریــد و فروش و 
نگهداری اشیا عتیقه و تاریخی در شهرستان سلطانیه، 
موضــوع به صورت ویــژه در دســتور کار ماموران 

کالنتری ۱۱ این شهرستان قرار گرفت.
وی اظهار داشــت: بــا انجام اقدامــات اطالعاتی و 
بررسی صحت و ســقم موضوع، محل نگهداری اشیاء 
عتیقه و تاریخی از سوی ماموران انتظامی سلطانیه مورد 
شناسایی قرار گرفت و پس از هماهنگی با مقام قضایی 
در بازرســی از محل، این تعداد ســکه طرح سردیس 

هخامنش و تعدادی اقالم تاریخی کشف شد.

عصرمّلت - به مناســبت هفته میراث فرهنگی، سه 
مجوز مجموعه داری اشیای فرهنگی، تاریخی و صنایع 

دستی در استان زنجان صادر شد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان زنجان گفت: یکی از سه مجوز، نخستین مجوز 
مجموعه داری صنایع دســتی در رسته چاقو است که 
برای نخستین بار در حوزه معاونت صنایع دستی استان 
زنجان صادر می شــود و ۲ مجوز دیگر تمدید مجوز 
اشیای مجاز تاریخی، فرهنگی و مجموعه داری فسیل 
در حوزه تاریخ طبیعی استان است که به مناسبت هفته 

میراث فرهنگی اعطا شد.
امیر ارجمند افزود: این مجوزها پیرو مصوبه هیات 
وزیران تحت عنوان آیین نامه مدیریت، ســاماندهی، 
نظــارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال منقول 

فرهنگی تاریخی مجاز صادر می شود.

عصرمّلت - معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث 
فرهنگی گفــت: ۲ طرح مرمتی بناهای تاریخی قزوین 
شــامل کف ســازی دولتخانه صفوی و مرمت گنبد 
امامــزاده آمنه خاتون)س( رو به اتمام گذاشــته و در 

آینده نزدیک به بهره برداری می رسد.
نورانی اظهار داشــت: عملیات بهسازی و مرمت 
این بناها روبه اتمام اســت و مرحله دوم کف سازی 
 دولتخانــه صفوی از بهمن ماه ســال گذشــته آغاز

شده بود.
این مســئول گفت: این مرحله شــامل تســطیح و 
خاک برداری، استحکام بخشی زمین، گمانه زنی، اجرای 
جدول سنگی و احداث کانال هدایت آب های سطحی، 
اجرای لوله های تاسیسات، اجرای آجرفرش و بندکشی 
بوده است که با سه میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی 

رو به اتمام است.

عصرمّلت - مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع دســتی زنجان از فراخوان انتخاب قلمتراش 
 فاخر به مناســبت روز جهانی صنایع دستی خبر داد.
 امیرارجمنــد گفت: »ایــن فراخوان با هــدف ارائه 
تجربه هــاي نوین و خــالق هنرمندان، تبــادل نظر و 
تعامل بیشــتر و نگاه هنري یکپارچه و فراگیر به شکل 
 تخصصي و حرفــه اي در این امر برگزار مي شــود.«
وی اضافــه کرد : »اجزاي یک قبضه چاقوي قلمتراش 
زنجان به طور عمده شامل تیغه، فنر، باربند، آستر، رویه 
و میخ است. تیغه چاقوهای قلمتراش زنجان از جنس 
فوالد مخصوص و دسته آنها بیشتر از شاخ گوزن است که 
با مهارت و استادی تمام ساخته می شود. اگر قلمتراش 
ُکند باشــد، قلم ضایع خواهد شد. بهتر است قلمتراش 
برای برداشــتن میدان قلم و قــط زدن پهن و محکم 
 باشــد و برای خالی کردن پهلوهای قلم باریک باشد.«

عصرمّلت؛ زینب ســودی- نشســت خبری امیر 
ارجمنــد مدیرکل میــراث فرهنگی صنایع دســتی و 
گردشگری اســتان زنجان با اصحاب رسانه به مناسبت 

آغاز هفته موزه ها و میراث فرهنگی برگزار شد.
بــه گزارش»پایگاه خبری- تحلیلــی پیام مّلت« امیر 
ارجمند در ابتدای این نشســت، با بیــان اینکه یکی از 
رســالت های اصلی اداره کل میــراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری، حفظ و احیای ابنیه تاریخی محوطه 
ها و آثار تاریخی و میراث فرهنگی و معنوی است اظهار 
کرد: مرمت و بازسازی بازار تاریخی یک پروژه مستمر 
اســت، اما بخشی از مساجد و ســراها و تک بناها کار 
مرمت شان به اتمام رســیده است و رویکرد جدید ما  
احیاء بعد از مرمت و دادن کاربری جدید با سوق دادن 
به سمت بازارچه های صنایع دستی و مراکز پذیرایی و 

اقامتی است.
مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری 
اســتان زنجان درباره برگزاری جشنواره آش نیز گفت: 
امســال برنامه ریزی برای برگــزاری این رویداد مرداد 
۹۹ اســت که اگر وضعیت استان از جهت شیوع کرونا 
سفید باشــد در این تاریخ برگزار خواهد شد.ارجمند 
با بیان اینکه اداره کل میراث فرهنگی هرســال مجری 
جشــنواره آش بود و  هزینه های زیادی را  هم متحمل 
می شد گفت:  خوشبختانه از سال گذشته برگزاری این 
جشــنواره به بخش خصوصی واگذار شده و اداره کل 
میراث فرهنگی اســتان زنجان  فقط نقش نظارتی را بر 
عهده دارد و  طبیعتاً چون سال اولی بود که این رویداد 
در اختیار بخش خصوصی قرار می گرفت اشکاالت و 
کم و کاست هایی داشت که امسال از آن تجربیات  در 

جهت برگزاری بهتر این رویداد بهره خواهیم گرفت.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
اســتان زنجان در خصوص دخالت اتــاق اصناف در 
حوزه تأسیسات گردشگری هم گفت: تمامی تأسیسات 
گردشــگری که مجوز و پروانه بهره برداری از میراث 
فرهنگی می گیرند تحت نظارت این سازمان هستند ولی 
بر قیمت و پذیرایی و عوامل دیگر آن یک تیمی از اتاق 
اصناف و اداره کل صنعت ،معدن و تجارت و تعزیرات 

استان نظارت می کنند  که کامال هم قانونی است.
ارجمند در پاسخ به سوالی در مورد توسعه گردشگری 
بعد از کرونا نیز گفت: به دلیل تعطیلی های ناشــی از 

شیوع کرونا ما بهترین فصل گردشگری و فروش صنایع 
دســتی را از دست دادیم ولی اگر بعد از اعالم وضعیت 
سفید در استان تأسیســات گردشگری باز شود ،حوزه 
گردشگری هم سرپا می شود. ولی حوزه ایی که احتمال 
سرپا شــدنش  را از دست  داده اســت، صنایع دستی 
است که بســته های حمایتی در قالب تسهیالت ارزان 
قیمــت در اختیار زیان دیدگان قــرار خواهد گرفت و 
همچنین اگر دولت بعد از کرونا چند روز را برای سفر 
و تفریحات مردم تعطیل کند ممکن است با ورود مسافر 

این خسارت هم کمی جبران شود.
ارجمند با بیــان اینکه مجوز بازگشــایی فقط برای 
تأسیسات گردشگری بین راهی صادر شده است افزود: 
طبق آخرین مصوبه اماکن تاریخی و پذیرایی ســنتی و 
زیارتگاه ها با پروتکل های ابالغ شده در صورت اعالم 

وضعیت سفید، عید فطر بازگشایی خواهند شد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان زنجان  همچنین از آغاز اقدامات الزم برای ثبت 
جهانــی غار کتله خور خبــر داد و گفت: در حال تهیه 
پروپوزال این پروژه هســتیم که پیش بینی می شود طی 
سه یا چهار ســال آینده با متقاعد کردن یونسکو  ثبت 
جهانی غار کتله خور اتفاق بیفتد که با  وجود آن میتوان 
از اعتبارات جهانی برای گسترش زیرساخت های این 

مجموعه استفاده کرد.
وی در مورد مدیریت مجموعه غارکتله خور و نیروی 
انســانی مشغول در آن نیز گفت: این مجموعه ۱۸ سال 
در اختیار سازمان  همیاری شهرداری بوده  است که در 
ســال ۹۷ به اداره  میراث فرهنگی واگذار شده است که 
البته هنوز ســند قطعی آن به نام میراث فرهنگی صادر 
نشده است و ۱۰ نفر پرسنل کارگری در آن مشغول اند 
که حقوق معوق آنان تا اســفند ۹۸ تسویه شده است. 
هزینه حقوق همین ۱۰ نفر ماهانه ۷۰ میلیون اســت و 
پیگیر آن هستیم که با صدور سند به نام اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، این مجموعه را به 
بخش خصوصی واگذار کنیم که حداقل هزینه های آن 

را تأمین کنیم.
امیر ارجمند توزیع سفر را از دغدغه های اصلی اداره 
کل میراث فرهنگی و گردشــگری زنجان عنوان کرد و 
گفت: در واحد گردشگری حوزه ای به نام بازاریابی و 
تبلیغات داریم که برنامه ریزی برای متقاعد کردن مسافر 

برای بازدید از مراکز گردشگری شهرستان ها عالوه بر 
دیدن زنجان را  در دســتور کار دارد و در این راستا در 
قــدم اول تفاهم نامه ایی با اســتان های همجوار امضا 
شده با عنوان تورهای ترکیبی که براساس آن تمهیداتی 
اندیشــیده شده که عالوه بر استان زنجان حداقل  ۳ اثر 
تاریخی و گردشــگری در روســتاها و شهرستان های 

زنجان هم دیده شود.
وی قدم دوم در توزیع سفر درکل استان را تهیه اقالم 
تبلیغاتی مختص هر شهرســتان  عنوان کرد  و گفت : 
قدم سوم هم برگزاری تورهای مجازی است که در ایام 
شــیوع کرونا هم برای  ۴۵ اثر تاریخی کلیپ های یک 

دقیقه ایی برای انتشار  از طریق مجازی تهیه شد.
ارجمند در خصوص صنایع دستی استان زنجان نیز 
گفت: زنجان یکی از شــهرهای غنــی در صنایع فلزی 
مثل چاقو و مس و ملیله است،ولی در استان زنجان ۶۰ 
رشته صنایع دســتی در حال انجام است که اولین آیتم 
برای احیای آن ها برگزاری کالس های آموزشی برای 
آموختن آنها و هدایت هنرجویان به سمت آموختن این 

صنایع دستی فراموش شده و کم تر دیده شده است. 
وی افزود: در این راستا سال گذشته ۸۰۰ پروانه تولید 

انفرادی و کارگاه تولیدی صادر شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
اســتان زنجان  از تهیه پروپزال  طرح جامع گردشگری 
اســتان زنجان خبر داد و گفت: این پروژه با رویکردی 

نوآورانه که منجر به یک کار مطالعاتی قوی و کاربردی در 
خصوص گردشگری زنجان خواهد شد، توسط دانشگاه 

زنجان ۲ ماه است که کار خود را آغاز کرده است.
امیر ارجمند رونمایی از ۳۲ شیء تاریخی مرمت شده  
را از برنامــه های هفته میــراث فرهنگی  عنوان کرد و 
گفت: استان زنجان ۸۴۸ اثر تاریخی ثبت شده دارد که 
۵۰۰ اثر تاریخی شناسایی شده هم در حال ارائه پروانه 

ثبت هستند.
وی همچینین از برنامه  مبادله اشــیاء بین موزه های 
کشــور خبر داد و گفت: این اقــدام انگیزه برای دیدن 
موزه ها را هم برای شــهروندان و هم برای گردشگران 

فراهم می کند.
امیر ارجمند در پایان سخنان خود با تاکید بر حمایت 
از ســرمایه گذاران در حوزه گردشگری گفت: هرکسی 
در حوزه گردشگری دراســتان زنجان سرمایه گذاری 
کرده است تسهیالت در اختیارش قرار داده شده  و تمام 
موانع سرمایه گذاری در حوزه گردشگری برطرف شده 
است و باتوجه به زودبازده بودن سرمایه گذاری در این 
حوزه  از سرمایه گذاران درخواست می کنیم در حوزه 
گردشگری و پذیرایی ســنتی در استان زنجان  سرمایه 

گذاری کنند.
ارجمند  با بیان اینکه  در ۲ ماهه اول امســال کار ۱۵ 
پروژه گردشگری شروع شده است ابراز امیدواری کرد:  
تا پایان سال شاهد وضعیت خوبی در این حوزه باشیم.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری زنجان: 

موانع سرمایه گذاری در حوزه گردشگری برطرف شده است

کشف 
103 عدد سکه هخامنشی  در سلطانیه

صدور سه مجوز مجموعه داری 
اشیای تاریخی در زنجان

2 طرح مرمتی بناهای تاریخی قزوین 
رو به اتمام هستند

فراخوان 
انتخاب قلم تراش فاخر زنجان

* بدون تردید مهمترین اثر تاریخی در روســتای 
خویین دژمنده است.

* دژمنده پناهگاه شــگفت انگیــز زیر زمینی در 
عمق تقریبی ۴۰ متری از سطح زمین ایجاد شده که 
دارای داالنهای طوالنی زیر زمینی است که اطاقهای 
متعددی در آن وجود دارد و تصویر بازارچه و محله 
ای را در ذهن تداعی می کند که در زمانهای خاصی 
مردم از آن به عنوان محل اختفا یا پناهگاه اســتفاده 

می کردند.

*این اثر تاریخی بسیار استثنایی است که در دل 
زمین کنده شده است.

* توسط معماران خبره ای که همه جوانب را در 
نظر گرفته بوده اند ســاخته شده چرا که در سقف 
های سنگی این بنای تاریخی منافذی تعبیه شده بود 

تا تهویه هوا به خوبی صورت گیرد.

* همچنین درب سنگی نسبتا بزرگی که به نظر می 
رسد در میانه مسیر اصلی این مجموعه قرار دارد و 
غار را به دو بخش اصلی و فرعی تقسیم می کند این 
درب ســنگی دارای کتیبه ای هست که تا به امروز 
رمز گشایی نشده اســت این شهر زیر زمینی پیچ و 
خم های زیادی دارد که در زمان حمله دشمنان مانع 
پیشروی سریع آنها می شده و ساکنان قدیم خویین 
می توانســتند از فرصت اســتفاده کرده و در خانه 
های تو در توی دژمنده پنهان شــوند دژمنده اتاقک 
و راهروی زیادی دارد در بعضی از نقاط دژمنده می 
توان ایســتاده حرکت کرد ولی اگر بخواهید تمام و 
کمال دژمنده را جستجو کنید باید سینه خیز رفتن را 

هم یاد بگیرید.

* محققان می گویند این بنا یکی از شگفتی های 
جهان اســت و حدودا ۶ کیلومتر هم طول دارد در 
مکان های مختلفی هم شــکاف هایی برای روشن 
شدن مســیر تعبیه شده است این شــهر زیر زمینی 
ورودی های مختلفی دارد ولی ســه راه ورودی آن 
باز گشــایی شده است راه ورودی اصلی از دره ای 

سرسبز معروف به )دره باغچه لری( می باشد.

* ســاکنان قدیم خویین برای در امان ماندن از 
جنگ های آن زمان این شــهر زیر زمینی را ساخته 
اند چرا که روی تپه های مرتفع روستای خویین چند 
برج دیده بانی هم ســاخته شده بود که امروزه فقط 
یکی از این بناهــای تاریخی بنام کمبذ یا میل باقی 
مانده اســت که به محض حمله قوم های مختلف 
دیده بانان مردم روستا را با خبر می کرده اند و مردم 

خویین به شهر زیر زمینی پناه می برده اند.

* این غار طبقات مختلفی دارد و راه های متعددی 
در طبقات مختلف این غار وجود دارد برخی مسدود 

و برخی همچنان باز است.

* برخی از محققان میراث فرهنگی قدمت آن را به 
دوران استیالی مغوالن بر ایران تخمین می زنند در 
طی مسیر داخل غار حدودا یک کیلومتری از درب 
ورودی صدای شر شر آبی به گوش می رسد بر روی 
در سنگی که داخل شــهر زیر زمینی قرار دارد یک 
ســوراخ کوچک تعبیه شده که برای شناسایی افراد 

بوده و سپس اجازه ورود می داده اند.

معرفی 
غار یا شهر زیر زمینی خویین )دژمنده(

کوه های رنگی ماهنشــان از شــگفت انگیزترین جاذبه های طبیعی استان 
زنجان به شمار می روند. این کوه ها در جنوب غربی استان زنجان و در در 
امتداد مسیر شهرســتان زنجان به ماهنشان قرار دارند.  سراسر مسیر زنجان 
به ماهنشــان از مناظر رنگارنگی تشکیل شــده که به خاطر وجود تپه ها و 
کوه های رنگی اســت. زمین شناسان سن کوه های رنگی ماهنشان را حدود 
۱۵ میلیون ســال تخمین زده اند و از آن به عنوان شــاهکار طبیعی یاد می 
کنند. این آثار طبیعی در زبان آذری به »آال داغالر« شــهرت دارند. کوه های 
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گردان مختلفی از اقصی نقاط ایران است.

ایران زیباست؛

 کوه های رنگی »ماهنشان«
 احسان تقی بیگلو


