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انسان بدون فراغت
»امــروز مــردم دیگر ســرکوب 
می شــوند«  ســرگرم  نمی شــوند، 

)تئودور آدورنو(
برای کار یدی)دســتی(  افالطون 
ارزش و احترام کمــی قائل بود اما 
برای فراغتی که به وسیله شهروندان 
الیــق به خوبی مورد اســتفاده قرار 
می گرفت اهمیــت زیادی می داد. 
افالطــون صرف  نظر  مــد  فراغت 
ورزش  نمایشنامه،  موسیقی،  اجرای 
و تعلیــم دادن اصول می شــد. از 
و  تامل  اندیشــیدن،   بــرای  او  نظر 
خودسازی و نیل به خوشبختی باید 

وقت آزاد داشت.
ارسطو فلسفه زندگی را چگونگی 
کسب ســعادت و خوشــبختی می 
اعتدال  بــود  معتقــد  او  دانســت. 
اجتماع در راســتای عدالت طبیعی 
است و خوشــبختی امری همیشگی 
و فراغــت مــادام  العمر اســت. به 
عقیده ارســطو کار بــه معنای کار 
کــردن ضروریات  فراهم  یــدی و 
زندگی و اوقــات فراغت به معنای 
آن لحظــات زندگی بــود که در آن 
انســان درباره حقایق جاودانی تامل 
کرده و در موســیقی و تئاتر شرکت 
می کرد. ارســطو تجارت و جنگ را 
در یکســو و اوقات فراغت و صلح 
را در ســوی دیگر قرار می  داد. او 
وقت گذرانی را به عنوان فراغت به 
حســاب نمی  آورد. در نزد ارسطو 
فعالیت های اوقات فراغت به شدت 
محدود بود. او تنها موسیقی و تفکر 
را بــا ارزش و و در زمــره فراغت 

می شمرد.
“انسان مدرن” را باید انسان بدون 
“فراغت” نامید. انســان مدرن برای 
هر کار و کنش و عملی وقت کافی 
به “فراغت”  برای پرداختن  اال  دارد 

در مفهموم فلسفی آن.
اوقات “فراغــت” در جهان مدرن 
و امــروزی در معنا و مفهومی کامال 
متفاوت و متضاد از مفهوم “فراغت” 
در نــزد فیلســوفان بزرگــی مانند 
افالطون و ارســطو، مورد اســتفاده 
قرار می گیرد. امروزه اوقات فراغت 
به همــان اوقاتی که قرار اســت با 
بطالت و ســرگرمی پر شود، اطالق 
می شــود. در جهان امــروز زندگی 
انســان به دو بخش کار و سرگرمی 
تقسیم شده است )دو بخشی که در 
اندیشــه افالطون و ارسطو ارزش و 
ندارد( و اصوال زمان  اعتبار چندانی 
و فرصتی بــرای “فراغت” به مفهوم 
فلسفی آن وجود ندارد. سوژه جهان 
پایانی  تا ســاعات  از صبــح  مدرن 
روز در کارخانــه و کارگاه و اداره و 
فروشگاه و.. مشغول فعالیت یدی و 
اداری است و شب با جسم و روحی 
فرسوده و خسته یا در مقابل تلویزیون 
لم داده و بــا برنامه های مزخرف و 
وراجی های شــبکه هــای مختلف 
تلویزیونــی اوقات خود را ســپری 
می کند، مشغول بازیهای کامپیوتری 
اســت و یــا اینکه در شــبکه های 
مختلف اجتماعی مشــغول تماشای 
کلیپ های بی معنی و مشــمئزکننده 
شــاخ و پلنگ های اینستاگرامی و.. 
اســت . اغلب این افراد در روزهای 
تعطیل هفته هــم یا در مهمانی های 
خانوداگی و دوســتانه مشغول بازی 
“مافیــا” و امثالهــم هســتند و یا با 
تماشــای ســری چندم فالن سریال 
هالیودی اوقات خالی خود را پر می 
نمایند.  در ایــن میان آنچه حذف و 
فراموش می شــود اوقات “فراغت” 
اســت که در نزد افالطون به عنوان 
انسان  حیات  بخش  ارزشــمندترین 
محسوب می شــود. اوقاتی که باید 
صرف تفکر، فهم و شــناخت هنر و 

کسب فضیلت شود.

امیر ارجمندیادداشت

عصرمّلت - وارد بازار ســنتی زنجان که می شوید 
آوای خــوش هیاهــوی مغــازه داران و خریداران را 
می توان شــنید، ســاعت ها می توانید محو هنرنمایی 
هنرمندان زنجانی شوید، هنرمندانی که هنرهای خود 
را روی مس، ملیله، گلیم، چاروق، چوب و... به طرز 
حیرت آوری به رخ بیننده کشــیده اند. سراسر بازار پر 

است از هنرهای رنگارنگ و جاویدان.
بازارهــا از دیربــاز نقشــی کلیــدی در تحوالت 
اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاســی شهرها در سراسر 
جهان اســالم داشــته اند. بازار زنجان را طوالنی ترین 
بــازار ایران می نامند. این بازار که بر اســاس اســناد 
تاریخی ساخت آن در سال ۱۲۰۵ قمری و در دوران 
آقامحمدخان قاجار آغازشــده، در سال ۱۲۱۳ قمری 
در زمان حکومت فتحعلی شــاه قاجار به بهره برداری 
رســید و بعدها چندین سرا، مســجد، گرمابه و... به 
مجموعه بازار باال که مشــتمل بر بازار قیصریه، بازار 
بزازها، حجت االسالم، امام زاده و عبدالعلی بیک است، 

افزوده شد.
بازار زنجان از نظر تولید و نوع فعالیت به هشــت 
راسته تقسیم می شود که عبارت اند از: راسته زرگرها، 
کفاش ها، بزازها، ســراج ها و... این بازار ۱۰۰۰ باب 

مغازه در خود جای  داده است.
بازارها عمومًا شــامل تیمچه ها، راسته ها و راه های 
فرعی هستند و باعث حضور متعدد اصناف و هنرهای 

وابسته به منطقه از جمله هنرهای بومی شده اند.
در حــال حاضــر بازار ســنتی زنجــان از تداخل 
راســته های متعــددی تشــکیل  شــده و هر راســته 
حجره هایــی با پالن مربع دارد. اکثر مشــاغلی که در 
حال حاضر در این بازار مشــاهده می شــوند مشاغل 
قدیمی و سنتی هستند از قبیل آهنگری، خراطی، تهیه، 
تولید صنایع دســتی و رنگ آمیزی آن ها، چکش کاری 

دیگ های مسی و غیره است.
جذابیــت صنایع دســتی کشــور به جــز کارایی و 
زیبایی آن ها، این اســت که هرکــدام از این تولیدات 
در خانه  و به دســت  زنان و مردانی ســاخته می شود 
که این هنر را نســل به نسل از پدران و مادران خود 
به یادگار گرفته اند. صنایع دســتی و هنرهای ســنتی 
بخش تفکیک ناپذیری از بدنه فرهنگی اســتان زنجان 

محســوب می شــود. با توجه به ایــن موضوع درک 
مفهوم ساختار رقابت شدید در بازار بسیار مهم است. 
هنگامی کــه عرصه بازار درگیر رقابت بســیار نزدیک 
و شدید می شــود، جلب رضایت مشتری یک مزیت 
به  حســاب می آید. در این میان برآوردن خواسته های 
محیطی و اجتماعی مردم و گردشگران به همان اندازه 
اهمیــت دارد که جلب رضایت او. زنجان خاســتگاه 
اصلی صنایع دســتی همانند مس، چاقو، چارق، ملیله 
و... است، صنایعی که با برندسازی و معرفی گسترده 
جهانی می تواند ارزآوری باالیی برای کشــور داشته 

باشد
صنایع دســتی، حاصــل روح ملت ها و دســتاورد 
هنرهــای آموخته از نســلی به نســل دیگر اســت، 
بنابرایــن، صنایع دســتی تنها  یک کاال نیســت، بلکه 
خصوصیات فرهنگــی و ویژگی های قومی، از طریق 
این کاال مبادله می شــود و نوعــی ارتباط فرهنگی در 
میــان جامعه ها پدید می آورد. صنایع دســتی به عنوان 
صنعتــی تأثیرگذار در اشــتغال زایی نقــش مهمی در 
رفع چالش هــا و همچنین توســعه اقتصادی دارد و 
می تواند در محیط های خانگی شــهری و روستایی به 
کمــک اقتصاد خانوار بیایــد و بخش مهمی از درآمد 
خانواده ها را تأمین کند. صنایع دســتی با ویژگی هایی 
چون کاربر بودن و ارزش افزوده بسیار باال، تأمین مواد 
اولیه مصرفی از منابع داخلی، نیاز به ســرمایه اندک و 
برخورداری از ابزار کار ســاده موجب افزایش تولید 
ناخالص ملی، افزایش درآمد سرانه، توسعه صادرات، 
کسب درآمد ارزی، تأمین اشتغال، تعادل بخشی بازار 
کار، جلوگیری از مهاجرت روســتاییان به شــهرها، 
ایجــاد درآمد مکمل، توســعه توریســم و مبادالت 
فرهنگی و افزایش سطح مشارکت اقتصادی می شود.

بازار سنتی زنجان به دلیل داشتن سرمایه اجتماعی 
غنی و جو اعتمــاد، از وضعیت اقتصــادی پایداری 
برخوردار است و نقش مؤثری در اقتصاد محصوالت 
هنری به ویژه صنایع دســتی و هنرهــای بومی مناطق 
دارد. ایــن بازار نقطه عطفی بــرای فروش و ارتقای 
اقتصــاد صنایع دســتی اســت. می تــوان در عرصه 
صنایع دســتی بــا تأکید بــر حفظ اصالــت و عناصر 
فرهنگی و کیفیت این محصوالت به سوی بخش بندی 

بهتــر بازار هدف، تبلیغات و بازاریابی، نیازســازی و 
افزایش تقاضا برای آن ها، گام برداشــت. از این  رو، 
باید به هنرهای دســتی توجه ویژه ای داشت، تا بتوان 
برای افزایش آگاهی و ارائه فرهنگ، از صنایع دســتی 
منطقه اســتفاده کرد. عالوه بر ایــن، با تقویت بخش 
بازارهای گردشگری موفق  به  صنایع دســتی می توان 
دســت پیدا کرد. پیشــرفت در بخش صنایع دســتی 
بازار زنجان می تواند به توســعه اقتصاد محلی کمک 
کند و به تولیدکننده صنایع دســتی اجازه می دهد تا با 
گردشــگران در حین ارائه صنایع دستی، ارتباط برقرار 
کند. حمایت از صنایع دســتی و جذب فرآورده های 
کشــاورزی و دام پروری مناطــق، باعث تقویت بازار 
می شود. صنایع دســتی زنجان ذوق هنری و خالقیت 
فکری صنعتگر ســازنده بــه نحوی تجلــی  یافته و 
همیــن عامل وجه تمایز اصلــی این گونه محصوالت 
از مصنوعات مشــابه ماشینی و کارخانه ای است. پس 
صنایع دســتی تنها یک کاال و شــیء بــرای مبادله و 
خرید و فروش نیســت، بلکه خصوصیات فرهنگی و 
ویژگی های اقــوام و ملل مختلف از طریق این کاالی 
باارزش مبادله می شــود و نوعــی ارتباط را بین آن ها 

ایجاد می کند.
در زمان هــای قدیــم کاروان های تجــاری پس از 
ورود به شهر زنجان در سراهای بازار سنتی که حکم 
تجارت خانه را داشــتند مستقر می شدند و کاالهایشان 
را در این ســراها خالی می کردنــد در واقع می توان 
گفت این ســراها محل دادوســتد و توزیع کاالها در 
بازار سنتی بوده اند. عمده این سراها دارای حیاط های 
بــزرگ و نما و معماری زیبایی هســتند و امروزه هم 
این سراها در بازار زنجان کاربرد خود را حفظ کردند 
و همچنان نقش اساســی را در توزیع صنایع دستی و 

کاالها دارند.
در بازار زنجان عمده فروش ها بیشتر در راسته های 
تخصصی، ســراها و تیمچه ها مستقرشده اند. آن ها به 
انبارهــای بزرگ در نزدیکی مغازه یا حجره های خود 
نیاز دارند. برای همین منظور در ســراها که فضاهای 
باز گسترده ای هســتند، مســتقرند و خرده فروش ها 
بیشــتر در امتداد گــذر اصلی بــازار قرارگرفته اند و 
همانند یک خیابان محل خرید در شهر عمل می کنند. 

کــه نحوه  قرارگیری و ترتیــب مکان گیری صنوف و 
مشــاغل مختلف در بازا، دارای نظم و ترتیب حساب 
 شده ای اســت. بازار زنجان تنها یک فضای تجاری و 
اقتصادی نیســت بلکه ویژگی های اجتماعی و فراغتی 
نیز داشــته به گونه ای که وجود فضاهای سرپوشــیده 
در آن تصدیقــی بر این امر اســت. توجــه به حوزه 
صنایع دســتی، به خصــوص صنایع دســتی که دارای 
چرخــه تولید بومی در بازار ســنتی زنجان هســتند، 
می توانــد نقش مهمی در زمینه اشــتغال زایی داشــته 
باشد، به گونه ای که رفع چالش های پیش روی توسعه 
صنایع دســتی نقش تأثیرگــذاری در اقتصاد و فرایند 
رو به رشــد جامعه دارد. تبلیغات و نمایش مناسب، 
بازاریابــی دقیق و طراحی بــه روز محصول در عین 
حفظ اصالت آن در کنار سلسله اقدامات حساب شده 
دیگر در بازار سنتی و راســته ها، می تواند در توسعه 
باشــد. کارگاه های صنایع دستی،  صنایع دســتی مؤثر 
جذابیت خارق العاده ای را در بازار زنجان ایجاد کرده 

که گزینه قبل توجهی برای جذب گردشگران است.
بدون شــک یکی از افتخارات هر ملت و کشوری، 
صنایع بومی و دســتی آن اســت، هنرهای ســنتی، 
مجموعــه هنرهای اصیل، بومی و مردمی هر کشــور 
اســت که   نمایشــگر فرهنــگ و تمدن اقــوام بوده 
اســت. میراث  فرهنگی و هنــری که در طول قرون به 
آیندگان منتقل می شــود، دارای ارزش معنوی زیادی 
است که بر پشــتوانه های فرهنگی هنری گذشتگان بنا 
شده اســت. با توجه به جایگاه صنایع دستی به عنوان 
دومین عامل رشــد و توســعه تولید ناخالص ملی در 
کنار صنعت گردشــگری به عنوان مهم ترین منبع رشد 
اقتصــاد جهانی، نقش صنعتگران در این حوزه چه در 
ســطح جهانی و چه در سطح کشــور و به تبع آن در 

سطح استان، بسیار اهمیت دارد.

گزارش عصرملّت از قیمت خانه های ابدی در زنجان ؛

 قبر به قیمت پارسال!
فعال سیاسی اصالح طلب:

انتخابات باید به سمت حزبی شدن پیش برود
صفحه 2صفحه 8

صفحه 3

در گفت و گو با حمید آل یاسین استاد خوشنویسی مطرح شد:

کشورهای اسالمی در مورد خط وامدار ایران هستند

نقش کلیدی
 راسته ها و سراهای بازار تاریخی زنجان در صنایع دستی

عصرمّلت - عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
می گوید: برخی نمایندگان مجلس وزرا را به استیضاح، 
سوال و تحقیق و تفحص تهدید می کنند و نهایتا برخی 
مســائل به مسئوالن اجرایی و دولت تحمیل می شود که 

در اولویت نیست.
همیشه در آستانه هر انتخابات بازار سردادن شعارهای 

پوپولیستی داغ و داغ تر می شود؛ چه از سوی کاندیداهای 
احتمالی چه از سوی نمایندگان جریان های سیاسی در 
نهادهای مختلف کشور. موضوعی که این روزها بیش از 
پیش در مجلس یازدهم رواج پیدا کرده است. مشکالت 
و مســائل مختلف کشور هم سبب شده تنور شعارهای 

پوپولیستی داغ تر از قبل شود.
صفحه 7

رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان: 

دولت نتوانست منابع 
حمایتی را مدیریت کند

وضعیت تحقیق و توسعه در واحدهای تولیدی زنجان؛ 

تحقیق و توسعه 
زیر فشار مسائل مالی !

4 6

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد:

رواج خطر 
»پوپولیسم پارلمانی«

  گزارش عصرملّت از پدیده کودکان آب فروش در زنجان ؛

5کرونا و کساد کاسبی »سو فروشان« !
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عصرمّلت - زنجان اســتاندار زنجــان گفت: هدف 
از انتخاب مشــاوران جوان، بیــان دیدگاه های جوانان به 

صورت آزادانه است.
فتح اهلل حقیقی در مجمع مشورتی جوانان استان زنجان، 
با بیان اینکه هدف از انتخاب مشــاوران جوان این است 
که جوانان آزادانه به بیان دیدگاه های خود بپردازند، اظهار 
کرد: اعتقــاد و ایمان دارم که هر چــه در بخش جوانان 
سرمایه گذاری کنیم، بسیاری از آفت ها از بین خواهد رفت.
وی در رابطــه با آموزش جوانان زیر ۳۸ ســال برای 
قرارگیری در پســت های مدیریتی، افــزود: قرار گرفتن 
جوانــان زیر ۳۸ ســال در پســت های مدیریتی یکی از 
پیشنهادات این مجمع بود که در راستای آن ۷۰ نفر تحت 
آمــوزش قرار گرفته و تاکنون ۲۰  نفــر از این جوانان در 
پســت های مدیریتی قرار گرفته اند که این اقدام دخالت 
غیرمســتقیم اعضای مجمع مشــورتی در کادرسازی و 
نیروسازی اســت که در آینده نیز می توان از ظرفیت این 

جوانان در رده های باالتر استفاده کرد.

عصرمّلت- رئیس کل دادگستری زنجان با بیان اینکه 
به زودی زمان دادرسی پرونده شهرداری زنجان مشخص 
خواهد شد، گفت: کســانی که از آنها تحقیق شده بیش 
از ۲۲ نفر هستند اما کســانی که برای آنها کیفرخواست 

صادر می شود، ممکن است کمتر از این تعداد باشد.
حجت االســالم اســماعیل صادقی نیارکی افزود: در 
مرحله تکمیل تحقیقات دســتگیری هایی پس از مراحل 
اولیه نیز انجام شــد که پس از صدور کیفرخواست، آمار 

دقیق دستگیری ها اعالم خواهد شد.
صادقی نیارکی درباره تحت فشار بودن دادگستری به 
خاطر این پرونده نیز گفت: همه افرادی که در دســتگاه 
قضایی پرونده دارند، به دنبال استفاده از ظرفیت ها به نفع 
خودشان هستند اما اما اراده دستگاه قضایی استان اجازه 

چنین اقدامی را به اصحاب پرونده نخواهد داد.

عصرمّلت - مسئول مشارکت های مردمی ستاد بازسازی 
عتبات عالیات استان زنجان گفت: مردم استان زنجان برای 
بازسازی عتبات عالیات 4۳۲ میلیون و ۵6۵ هزار ریال کمک 
کردند. محمد امیرخانی همچنین از ارائه خدمات ســالمت 
توســط موکب های اربعین استان خبرداد و گفت: ماسک و 
اقالم بهداشــتی نیز به ارزش 4۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال 

توسط موکب های سالمت استان زنجان توزیع شد.
مسئول مشــارکت های مردمی ستاد بازســازی عتبات 
عالیات اســتان زنجان افــزود: همچنین ۸69 بســته لوازم 
تحصیــل به ارزش ۵۷۳ میلون و 6۰۰ هزار ریال از ســوی 

موکب های عاطفه ها در بین دانش آموزان توزیع شد.
امیرخانی افزود:  همچنین مــردم خیر زنجان می توانند 
کمک های مالی خود را برای توسعه حرم در سامرا به ستاد 

بازسازی عتبات عالیات استان زنجان تحویل دهند.

عصرمّلت- اســتاندار قزوین با بیان اینکه استان قزوین 
بــا چالش های فراوانی روبرو بوده و حتی در برخی مناطق 
چالش ها و محرومیت های بســیاری را دارد، گفت: امروز 
کمبود آب به یک بحران اساســی در استان قزوین تبدیل 
شده و انتظار داریم بنیاد برکت در این حوزه به استان کمک 
کند. هدایت اهلل جمالی پور افزود: یکی از کارهای خوبی که 
در استان می توان با کمک بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان 
امام )ره(، تقویت واحدهای تولیدی اســت که برای استان 

نیز بسیار این عرصه مهم است.
جمالی پور تصریح کرد: در حوزه فرهنگی نیز اســتان 
قزوین یکی از استان های محروم است و امیدواریم با کمک 
بنیاد برکت شــاهد ســاخت کتابخانه های عمومی و حتی 

مدارس در استان باشیم.

عصرمّلت- جانشــین فرمانده سپاه انصارالمهدی)عج( 
استان زنجان با اشاره به اینکه مدیران بسیجی می بایست به 
بحث صرفــه جویی در ادارات اهمیت داده و با برگزاری 
جلســات و اجرای امر به معــروف ونهی از منکر در این 
زمینه گام بردارند، گفت: مبارزه با فساد اداری در ادارات 
باید در دســتور کار قرار گیرد و بسیجیان می بایست این 

مهم را از ادارات خود آغاز کرده و دلسوز مردم باشند. 
ابوالفضل طهماســبی با بیان اینکه فعالیت های ســپاه 
موازی کاری نیســت و ســپاه در مواقع نیــاز به صورت 
جهادی وارد عمل شــده و خدمات رسانی می کند، افزود: 
اختصاص و مدیریت منابع و کاهش هزینه های اجرایی با 
تامین نیروی انســانی و تجهیزات از نتایج و اهداف سپاه 
در همکاری با نهادها و دســتگاه های اجرایی در راستای 
خدمت به مردم است. وی خاطرنشان کرد: مبارزه با فساد 
اداری در ادارات باید در دستور کار قرار گیرد و بسیجیان 
می بایست این مهم را از ادارات خود آغاز کرده و دلسوز 

مردم باشند.

عصرمّلت- فرمانده سپاه انصارالمهدی)عج( استان 
زنجان در دیدار با فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: 
اقتدار و انســجام باید در میان نیروهای مسلح حفظ و 
تقویت شود، چون موجب وحشت دشمنان می شود. 

سردار جهانبخش کرمی به جایگاه پلیس در جامعه 
اشــاره کرد و افــزود: اعتماد مردم بــه پلیس در واقع 
بزرگترین سرمایه اســت و این اعتماد با خوش رویی 

کارکنان در حین انجام وظیفه به دست می آید.
وی تصریح کرد: امنیت بســتر مهم سرمایه گذاری 
است و امنیت مطلوب موجود در زنجان، این استان را 

بهترین گزینه برای سرمایه گذاری کرده است.
فرمانــده انتظامی اســتان زنجان نیــز گفت: امنیت 
عمومــی به عنوان مقولــه ای فراگیر و پیش شــرط در 
هر نوع برنامه ریزی سیاســی، اجتماعــی، اقتصادی و 

فرهنگی،  جایگاهی برجسته دارد.

عصرمّلت- با صدور احکام جداگانه ای از ســوی 
استاندار زنجان، سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی، 
دفتر امور روستایی و شوراها و دفتر جذب و حمایت از 

سرمایه گذاری استانداری زنجان منصوب شدند.
در این احکام، حســین اشــرفی به عنوان سرپرست 
دفتر هماهنگی امور اقتصادی، علی محمودی)مدیرکل 
امور شهری اســتانداری( به عنوان سرپرست دفتر امور 
روستایی و شوراها بجای محمدرضا هادوی و احمدرضا 
حافظی به عنوان سرپرســت دفتر جذب و حمایت از 

سرمایه گذاری بجای مسعود اطاعتی منصوب شدند.
احمدرضــا حافظی در زمان اســتانداری جمشــید 
انصاری مدیرکل روابط عمومی اســتانداری زنجان بود 
و سپس معاون فرماندار زنجان شد. مسعود اطاعتی دبیر 
حزب اعتدال و توسعه در استان زنجان بود که در زمان 

استاندار سابق زنجان به این سمت منصوب شده بود.

عصرمّلت- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شــورای اسالمی با اشاره به شــرایط اقتصادی حاکم 
بر کشور ناشــی از تحریمات ظالمانه دشمنان گفت: 
4۲۰۰ تومانی فســادزا است و باید روش دیگری در 

پیش گرفت. 
مصطفی طاهری با بیان اینکه کشور در حال حاضر 
با چالش های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، منطقه ای و 
بین المللی مواجه است، گفت: امروز نرخ ارز به کانال 
۳۰ هزار تومان رســیده اســت و افزایش سرسام آور 

قیمت ها موجب آشفتگی در بازار شده است.
وی از دو اقدام مجلس در حوزه اقتصاد و معیشت 
برای اصــالح وضعیت موجــود خبــر داد و افزود: 
رویکردهای کوتاه مدت برای اقشار آسیب پذیر بوده و 
رویکردهای بلندمدت و میان مدت برای مقاوم ســازی 

اقتصاد خواهد بود.

عصرمّلت- نماینده ولی فقیه در اســتان زنجان با 
اشاره به اینکه نیات واقفین باید مطابق با همان چیزی 
که واقف در نظر داشته هزینه شود، گفت: اوقاف در 

زنجان امانت داری خوبی در این زمینه بوده است.
آیــت اهلل علــی خاتمــی بــا نادرســت خواندن 
دســت اندازی به موقوفات ابراز کرد: پس از پیروزی 
انقالب اســالمی بسیاری از موقوفات احیا شده و در 
حال حاضر ســازمان اوقاف و امــور خیریه زیر نظر 
رهبری فعالیت دارد به همین علت گام های بسیاری 

برداشته شده است.
وی با اشــاره به اینکه بخشی از موقوفات که اکثرا 
هم باغ بوده، از بین رفته و احیای آن نیاز به ســرمایه 
گــذاری دارد، تصریح کرد: هجوم به موقوفات پیش 
از انقالب امکان بهره مندی نسل های بعدی از ثمرات 

این باقیات صالحات را سلب کرده است.

عصرمّلت - نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه میان 
گرایش اکثریــت مجلس و پیروزی نامزد همســو در 
انتخابات ریاست جمهوری ارتباطی وجود ندارد، گفت: 
توانمندی و ویژگی های عمومی، برنامه ها و حمایت های 
جریان اجتماعی و سیاسی حامی نامزد انتخابات ریاست 

جمهوری می تواند نقش زیادی داشته باشد.
»جمشــید انصاری« در گفت وگو با خبرنگار سیاسی 
ایرنــا،  درباره کارنامه ۵ ماهه مجلس یازدهم و تاثیر آن 
بر انتخابات ریاست جمهوری ۱4۰۰، گفت: پیروزی هر 
جناحی در مجلس به معنی پیــروزی آنها در انتخابات 
ریاست جمهوری نیســت. انتخابات سال ۷6 مقارن با 
مجلس پنجم به ریاســت علی اکبر ناطــق نوری بود و 
تقریباً اکثریت نمایندگان مجلس از او حمایت می کردند، 
ولی نتیجه انتخابات متناسب با رویکرد اکثریت مجلس 
رقم نخورد همچنین در انتخابات سال 9۲ همین شرایط 

رخ  داد.
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور یادآور شد: 
در بعضی از مقاطع نیز رییس جمهوری منتخب همسو با 
مجلس بوده است مثاًل مجلس هفتم  با پیروزی احمدی 
نژاد در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری همزمان 
شــد اما این پیروزی بر اثر تأثیر و جهت گیری  مجلس 
نبوده است. بنابراین من اصاًل رویکرد مجلس را نه تنها 
در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری موثر نمی دانم بلکه 
معتقدم نتیجه عملکرد مجلس معموالً به ضرر نامزدهای 

همسو است.
برای پاسخگویی نمایندگان به احزاب نقش بدهیم

انصاری با اشاره به اینکه طرح اصالح قانون انتخابات 
و جایگاه احزاب به مثابه جزایری جدا افتاده از هم عمل 
می کنــد، گفت: نامزدی که بــرای انتخابات مجلس در 

فعالیت هــا و تبلیغات خود برنامه ها و وعده ای می دهد 
و مردم به اعتبار آن برنامه و تعهد به او رای می دهند اما 
برای پاســخگویی و رصد اقدامات و فعالیت های دوره 

نمایندگی او باید روی احزاب حساب کنیم.  
ایــن فعال سیاســی عنوان کرد: افــرادی با حمایت 
سندیکاهای صنفی یا کارگری برای دفاع از حقوق آنها 
وارد مجلس می شــوند ولی از تعهد خود عدول کرده 
و علیــه حقوق بدنه رای خود عمــل می کنند بنابراین 
برای مدیریت تعهدات نمایندگان چاره ای جز برگزاری 

انتخابات به شیوه حزبی نداریم.  
انصاری ادامه داد: کاری کنیم مردم به برنامه، تعهدات 
و پاســخگویی حزب تکیه کنند. در این چارچوب اگر 
فردی پاسخگوی عملکرد خود نباشد باید از عضویت 
حزب کنار گذاشــته شــود. فرض کنیم حزب کارگر 
انگلیس از برگزیت حمایت مــی کند نماینده مجلس 
عضو این حزب برای مخالفت با برگزیت باید از حزب 
اســتعفا کند چون نمی تواند به عنوان نماینده حزب در 
مجلس خالف نظر حزب به طرح یا الیحه ای رای دهد.
نماینده ادوار مجلــس تاکید کرد: اگر بخواهیم نظام 
قانونگذاری خود را تقویت کنیم و اقدامات مجلس را از 
ایــن حالت غیر قابل پیش بینی بیرون بیاوریم و قابلیت 
پیش بینی پذیری به آن بدهیم، انتخابات باید به سمت 

حزبی شدن پیش برود.
وی یادآور شــد: الیحه جامع انتخابات که دولت به 
مجلس دهم داد تا حدودی به کارکرد حزبی و کارهای 
فراکسیونی توجه کرده است. در الیحه جامع انتخابات 
برای حوزه هایی که باالی ســه نفر نامزد دارند تکالیفی 
معین شده اســت. افراد باید حتما از طرف یک حزب 
معرفی شده باشند و خاستگاه حزبی داشته یا جبهه های 

سیاسی-اجتماعی آنها را معرفی کرده باشد.

تذکر رهبر انقالب به موقع و کارساز بود 
انصــاری گفت: ما در فعالیت های سیاســی خود بر 
مبنای توســعه یافتگی سیاسی عمل نمی کنیم، چون در 
این حوزه با مشکل مواجه هستیم کمتر به بلوغ سیاسی 
رسیده ایم، به همین دلیل رفتارهای ما در عرصه سیاست 
ورزی خالی از اشکال نیست و کمتر اخالق را رعایت 

می کنیم و  پیامدهای حرف های خود را نمی سنجیم.
رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور افزود: 
برخی  نمایندگان مجلس  شاید متوجه نباشند اظهارات 

آنها ممکن است چه آثار اجتماعی و تاثیراتی میان مردم 
به جا گذارد. به نظرم همه ما کم کم باید توسعه سیاسی 
را تجربه کنیم و در عرصه سیاست باهم اخالق مدارانه 
برخــورد کنیم. باید فرض را بــر این بگذاریم که مردم 
حقایق و واقعیت ها را می دانند و بر این اساس در اظهار 

نظرها به دنبال قلب حقایق نباشیم.
وی خاطرنشــان کرد: به نظرم موضع گیری رهبر معظم 
انقالب به موقع و کارساز بود و اگر این تذکرات داده نشود 
به جای حرکت به سمت مدیریت فضا به سمت تشدید آن 
می رویم و کم کم کنترل اوضاع  از دســت ما خارج شود، 

لذا این تذکرات همواره مفید بوده و الزم است.

عصرمّلــت ؛ بیت اهلل محمــودی - در یکی 
دو مــاه اول همه گیری کرونا در کشــور، روزانه 
دهها یادداشــت، تحلیل و تفسیر کرونایی توسط 
فعالین حوزه عمومــی در زمینه های مختلف در 
فضای رســانه ای کشور نگاشته و توزیع می شد. 
از تأثیــر کرونا بر دینداری گرفته تــا تأثیر آن بر 
جلوه های عینی اجتماعــی، فرهنگی و اقتصادی 

زندگی روزمره. 
اما با گذشــت ماههای ابتدایی، بــه تدریج از 

تعداد یادداشت ها و تحلیلی های کرونایی کاسته 
شــد به گونه ای که در این اواخــر بندرت اثری 
از توجه، اهمیت و پرداخــت به بحران کرونا در 
روایت های روشــنفکرانه فعالین اجتماعی جامعه 

به چشم می خورد.  
این موضــوع در حالی اتفاق مــی افتد که در 
ابتدای بحران کرونا تنها چند شهر درگیری جدی 
با کرونا داشــتند اما در ماههــای اخیر همه ایران 
درگیری جدی و شــدیدی را تجربــه می کنند. 
بطوریکــه روزانه صدها خانوار در غم از دســت 
دادن عزیزانشــان ســوگوار و دهها هزار خانواده 
دیگــر در اضطراب و تشــویش بهبودی اعضای 

خانواده خود به سر می برند.  
براستی چگونه است که در ابتدای این بحران، 
فعالین ما رســالت اجتماعی خویش را در تحلیل 
ها و تفســیرها می دیدند اما امــروز که غرق در 
بحران هســتیم قلم ها را رها کــرده اند و تنها به 
بازخوانی رکــورد زدنهایمان در تعداد مبتالیان و 

جانباختگان مشغول اند؟! 
اگر نگاهی سطحی به شــبکه ها و کانال های 
تحلیلی و خبری بیندازیم به جز روزشــمار آمار 
کرونا توســط وزارت بهداشت و اخباری از فوت 

دردناک هموطنــان در مناطق مختلف، نمودی از 
بحرانی به نام کرونا در آنها دیده نمی شــود. گویا 
با افزایش و رکوردزنــی لحظه ای تورم و عمیق 
تر شــدن بحران اقتصاد و معیشــت، این آمادگی 
ذهنی نیز فراهم شــده اســت که به طور طبیعی 
بحــران کرونا و افرایش مرگ و میر ناشــی از آن 

نیز گسترده شود. 
آنقدر آمارزدگی و عدد و رقم پرستی در عمق 
وجــود ما رخنه کرده اســت که جنــس دلگرمی 
حاصل از کاهش اندک قیمت دالر همان خاصیت 
را برایمــان دارد کــه کاهش چند نفــری تعداد 
جانباختگان کرونا. جان از دســت رفته هموطنان 
را دســتاویز نمایــش در نمودارهایی می کنیم که 
می گوید هر انسان صرفا یک »عدد« است و بس. 
تبدیل شــدن مرگ و میر و جان انســان ها به 
شــاخصی برای تحلیل موفقیت یا شکست برنامه 
های مرتبط با ســالمت اگرچه کارکردی سیاسی 
دارد، اما غوطه وری فعالیــن اجتماعی در ورطه 
افراط گرایانه »انسان آمار« بسیار دردناک و تأسف 
بار اســت. مرگ هر انسان به تنهایی فاجعه ایست 
بــزرگ که هرگز قابل جبران نیســت و در همین 
راســتا»عادی پنداری« جان باختــن روزانه دهها 

هموطن، به مراتب بحرانی عمیق تر از خود کرونا 
و اثرات آن است. 

بــه نظر مــی رســد فعالین اجتماعــی پس از 
فروکش نمــودن هیجانات و مســئولیت پذیری 
ابتدایــی خــود از لزوم واکنش به مســئله کرونا، 
مدتهاست در نوعی »گیجی، بهت و خالی شدگی 
تحلیلی« مواجهه دارند. آنها عموما احســاس می 
کننــد تمام گفته ها را همان ابتدا گفته اند و دیگر 
چیــزی برای پرداختن نیســت. این خالء حضور 
تحلیلی آنها در فضای عمومی جامعه باعث عادی 
پنداری و عادی ســازی بحــران کرونا و تبعات 

جانی آن شده است. 
امروز بیش از هر زمانــی دیگر، جامعه نیازمند 
روبروشــدن با تحلیــل و فهم پذیــری روزآمد 
مفاهیمــی چون ارزش و کرامــت زندگی و زنده 
بودن، مسئولیت و هوشــیاری اجتماعی، رسالت 
در سالمت عمومی، زیســتن در شرایط اضطرار، 
تســری امید اجتماعی و ... هستیم و نیاز داریم با 
فهم شکست شــعارهای مضحک و ایدئولوژیک 
زده ای چون »کرونا رو شکســت می دهیم« خود 
و تصمیم گیران را از خواب آمارزدگی ها و عادی 

پنداری مرگ هموطنان بیدار نماییم.

ایجاد آرامش در جامعه 
با بیان واقعیت ها

تحقیق از 22 نفر 
در پرونده شهرداری زنجان

کمک 400 میلیونی زنجانی ها 
برای بازسازی عتبات عالیات

کمبود آب در قزوین
 تبدیل به بحران شده است

فعالیت های سپاه 
موازی کاری نیست 

فرمانده سپاه استان زنجان:
امنیت بستر مهم سرمایه گذاری است

انتصاب سرپرست 
سه دفتر ستادی استانداری زنجان

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
ارز 4200 تومانی فسادزا است

اقدامات خوبی 
در حوزه موقوفات انجام شده است

فعال سیاسی اصالح طلب:

انتخابات باید به سمت حزبی شدن پیش برود

کرونا و بحران عادی پنداری جانباختن هموطنان 
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در گفت و گو با حمید آل یاسین استاد خوشنویسی مطرح شد:

کشورهای اسالمی در مورد خط وامدار ایران هستند
عصرمّلت؛ زینب ســودی- هنر خوشنویســی با 
ریشه بســیار کهن و مستندات بیش از ۱۷۰۰ ساله در 
کشــور ما  هنر دیرینه ایران زمین اســت. اکنون بیش 
از ۳ سال اســت که از ۲۱ مهرماه تا ۲۸ مهر ماه هفته 
خوشنویســی نام گذاری شــده که بــرای از این هنر 
متعالی گفتن فرصت مغتنمی است. به همین مناسبت 
گفت و گویی صمیمانه  با اســتاد حمید آل یاســین 
از اساتید خوشنویســی خوش اخالق و خوش ذوق 
استان زنجان داشــته ایم که در پی این گفت و گو را 

می خوانید: 

خوشنویسی هنری ذاتی است یا اکتسابی؟
باید عــرض کنم که هردو . یعنی برای پیشــرفت 
در خوشنویســی و یا خوشنویس شدن باید انسان هم 
دارای اســتعداد فطری در وجود خودش باشد که این 
هم شــامل دوقسمت اســت یک نبوغ ذاتی و دومی 
عالقه بسیار بسیار فراوان چون با عالقه معمولی نمی 
شود به جایی رسید چون هنر دشواری خاص خودش 
را دارد. دومی هم اکتســابی و با آموزش هست که در 
اثر آموزش و تمرین و تالش های مســتمر می شود 

انسان به مرحله باالیی از خوشنویسی برسد.

چرا خوشنویسی در بین هنرها حضور کمرنگی 
دارد؟ یا نه من اینطوری فکر می کنم ؟

 باید عرض کنم که متاســفانه درســت است. علل 
مختلفی را می شــود گفت؛ولی اساسی ترین علتش 
شاید این هســت که در زمان های قدیم خوشنویسی 
یک شغل بود از راه آن یکی امرار معاش می کرد. مثال 
یک دانشمندی کتابی را تألیف می کرد و یا یک مقاله 
ای را می نوشت خوشنویســان را دعوت می کردند 
برای تکثیر آن و مشغول نوشتن می شدند و بسیار هم 
پر مشــغله و پرکار بودند. وقتی که صنعت چاپ آمد 
دیگر این امرار معاش از بین رفت. بنابراین فقط همان 
عشق و عالقه به هنر خوشنویسی ماند و به خاطر این 
عشــق و عالقه هم در دنیای پر از زرق و برق ماشینی 
امروزی بیش از این نمی شــود انتظار داشت که هنر 
خوشنویســی بهتر از این باشد. از طرفی هم به مرور 
زمان این هنر از برنامه های درســی و مدرسه حذف 
شد و رفته رفته مورد بی مهری قرار گرفت و اگرنبود 
تعدادی از خوشنویسان که به خاطر عشق و عالقه به 
ایــن هنر زیبا تالش می کنند و دســت از قلم برنمی 
دارند چه بسا اینی که االن هم داریم را به این صورت 

نمی داشتیم.

آیا خوشنویسی یک شغل است ؟ االن که کتابت 
هم به خوشنویس ها خیلی سفارش داده نمی شود؟
به نظر من تنها عده معدودی از اساتید به نام، شغل 
خاص دیگری ندارند و فقط خوشنویسی می کنند.به 
غیر از این ها بقیه افراد که اتفاقا ســطح خوبی از این 

هنر را  هم دارند ولی نمی توانند به عنوان یک شــغل 
روی خوشنویسی تکیه کنند بنده همواره به هنرجویان 
خودم گفتم که مبادا به این امید که از این خوشنویسی 
بتوانید به عنوان یک شــغل تمــام و کمال بهره ببرید  
خوشنویســی را شروع کنید. چون جامعه اقبال خوبی 
ندارد و یا به عنوان شــغل دوم در نظــر بگیرید و یا 
بهتریــن چیز برای ایام فراغت و تلطیف احساســات 
و عواطف و پیشــرفت و داشتن یک هنر زیبا در کنار 
شــغل دیگر می توانید به خوشنویسی روی بیاورید.

جا دارد یادی کنم از مرحوم استاد حاج جواد رضایی 
زنجانی که افتخار این منطقه بودند در خوشنویســی 
و عمری را برای این هنر گذاشــتند. در اواخر راضی 
نبودند فرزند خودشــان خوشــنویس بشود به همین 
دلیل چون این کار درآمدی ندارد که کسی بتواند با آن 

خانواده ای را  اداره کند.

رویکرد جهانی به خوشنویسی چگونه است ؟
نوشتن در اصل یک وســیله انتقال پیام است که با 
گذشت زمان در اثر تشویق بزرگان و افراد دارای ذوق 
هنری تبدیل شــد به یک هنر بسیار اصیل و پرطرفدار 
که خاســتگاه اصلی اش ایران بود که با وجود اساتید 
نــام آوری که در ایران جلوه کردند کم کم این هنر به 
کشورهای اسالمی دیگر هم گسترش پیدا کرد و حتی 
در بعضی از کشورهای دیگر هم ریشه ای از این هنر 
هست منتهی نه به اندازه جهان اسالم باالخص ایران .

آیا  تربیتی هنر خوشنویســی چیســت ؟  تاثیر 
خوشنویســی ذاتــا در خودش حامــل اخالق و 

معنویت است ؟ 
بــه نظر حقیــر ناچیز تاثیــر تربیتــی و اخالقی و 
معنویت خوشنویســی در دو مقوله خالصه می شود 
یکی آن مطلبی که خوشنویس می نویسد چون هنرمند 
خوشنویس هرکالم و جمله ای را  نمی نویسد معموال 
آیه ای و یا شــعری و یا جملــه ای که اول خودش 
را تحــت تاثیر قــرار داده آن را انتخاب می کند برای 
نوشتن .این خودش تاثیر مستقیمی روی خلق و خوی 
خودش هم دارد و از طرف دیگر  در حضور استاد از 

معنویت و اخالق ورفتار استاد هم بهره می برد.

رابطه دین بــا هنر را چگونه مــی بیند؟ و آیا 
خوشنویسی هم وامداردین و مفاهیم دینی هست؟ 

بایــد عرض کنم که دین و هنــر دریک جا به هم 
می رســند. خود دین و آمــوزه های دین اعم از دفاع 
از مظلوم و نیکی و دســتگیری از دیگران و همه این 
ها دنبال زیبایی اســت. یعنــی  دین امر به زیبایی می 
کند و هنر خوشنویســی هم زیبا نویسی و زیبا کردن 
گفته ها و نوشــته اســت. بنابریان این رابطه دوسویه 
اســت. هم هنر خوشنویســی می توانــد آموزه های 
دینی را به شــکل زیبایی ارائه کند و همچنین دین می 

تواند با آموزه هایش خوشنویســی را غنا ببخشد .در 
ورایات دینی هم داریم که ســفارش »علیکم به حسن 
الخط«برشماســت که خطتان را خوب کنید. حتی در 
نهج البالغه دستوری در این زمینه هست که حضرت 
فرمودند :»ســعی کن مرکب خودت را از گرد و غبار 
خالی کن و کلمه ها را به هم نزدیک و ســطرها را از 
هم دور بنویس« این یک اصل بســیار واضحی است 
در خوشنویســی که کلمه ها به هم هرچه نزدیک تر 
و سطرها بینشــان فاصله باشد فی نفسه خط نگارنده 

زیبا می شود. 

مســیر خوشنویس شدن طوالنی است؟ چقدر از 
عالقه مندان می توانند این مسیر را با حوصله طی 

کنند؟
در جــواب باید عــرض کنم کــه بله متاســفانه 
خوشنویســی ســال های زیادی از عمر انسان را به 
خــودش اختصاص می دهد. بنــده توصیه ام به همه 
این نیست که بروند دنبال خوشنویسی. همیشه دنبال 
اســتعداد های خوب هســتم که کشف کنم و به اینها 
بگویم اگر عالقه ای هم در کنار این استعداد دارید به 
خوشنویســی روی بیاورد و ااّل این گونه نخواهد بود 
که هرکســی دنبال کند و به نتیجه برســد. هم زمانبر 
اســت و هم باید استعداد در وجود انسان باشد وگرنه 

نتیجه نمی دهد.

در موســیقی می گویند تا »هنرمند با سازش به 
وحدت نرســد نمی تواند در حــد کمال و نبوغ 

بنوازد«، آیا در خوشنویسی هم همینطور است ؟
بله . فرقی بین موسیقی و خوشنویسی و حتی سایر 
هنرها در این زمینه نیست. اصال آموزش هنر همین به 
وحدت رســاندن خود وابزارش است. یعنی به قدری 
بایــد  مهارت و تســلط پیدا کند در اثر ممارســت و 
تمرین که این ابزارچه ساز نوازنده موسیقی باشدو چه 
قلم خوشنویس باشــد باید تبدیل بشود به عضوی از 
بدن  که دیگر الزم نیســت در آن لحظه فکر کند و به 
یاد بیاورد . به قــدری در اثر تمرین به آن عدات می 

کند که با ابزارش انس می گیرد.

تغییــرات در ذائقه ذهنــی و اجتماعی در طول 
سالیان گذشــته آیا در خوشنویسی هم اثر داشته یا 

نه ؟
بله حتما داشته باالخره سالیق افراد و جامعه همیشه 
در طول زمان دســتخوش تغییر و تحول می شــود که 
عوامل زیادی هم در آن دخیل اند و خوشنویسی هم از 
این امر مستثنی نیست و دستخوش تغییرات شده منتهی 
نه خیلی زیاد چون خوشنویســی محدود به حروف و 
کلمات هســت و از برخی قواعد پیــروی می کند که 
نمی تواند خیلی پا را فراتر بگذارد ولی با این حال آثار 
هنرمندان دوره های مختلف را که نگاه می کنیم کامال 

مشهود است که دچار تغیر و تحول شده است .

خالقیــت و نوآوری در خوشنویســی  چگونه 
تعریف می شــود؟ و چگونه می توان زمینه های 
بروز خالقیت و نوآوری در خوشنویسی ر به وجود 

آورد؟
در خوشنویسی و بسیاری از هنرها ابتدا پیشنیازش 
این اســت که باید مراحلی را طی کرد و رسید به آن 
مرحله ای که درآن زندگی می کنیم. سبک خوشنویسی 
و زیبایی و نوع خطی که از اســتاد یاد بگیری و وقتی 
رسیدی به آن حد اعال، از آن به بعد در سبک تغییراتی 

بدهی و صاحب سبک بشــوی و یک نوآوری هایی 
بکنی که حتــی خیلی ها اختراعاتی دارند منهی الزمه 
اش این اســت که این مراحل را پیموده باشی در یک 
جمله اگر بخواهم بگویم هنر مثل یک پنجره نیســت 
که بیایــی از ان نگاه کنی و  یاد بگیری بلکه مثل یک 
جاده اســت باید ان را طی کنی تا به مراحلی برسی و 

این آسان نخواهد بود.

تمایز خوشنویســی عرب و ایرانی را در چه می 
بینید؟ 

خیلی سوال خاصی اســت و نیاز به بحث طوالنی 
دارد؛ امــا اگــر بخواهیم خالصه کنیم خوشنویســی 
موجود ما  در ایران بعد از اسالم طلوع کرد و آن زمان 
این تقسیم بندی های امروز که نبود. اگر بخواهیم در 
یک جمله بگوییم زمانی که اســالم طلوع کرد خطی 
بود به نام خط کوفی که بســیار نوشتنش و خواندنش 
دشوار بود و وقتی که به ایران رسید و شد دنیای اسالم 
تغییراتی بنیادینــی روی این خط ها به وجود آوردند 
اســاتید به نام ما خط های دیگری از این اســتخراج 
کردند که تبدیل شــد به نســخ و نســتعلیق و ثلث و 
تعلیــق و ایوانی و طغری و مثنــی و ... در واقع باید 
گفت امروز کشورهای اسالمی در مورد خط، وامدار 
ایران هســتند. یک خطی دارند به نام ربعه که روزمره 
از آن اســتفاده می کنند به غیر از آن  خط نسخ و ثلث 
که هردو این ها اختراعش به دســت ایرانی ها بوده و 
حتی نشــرش . االن طی سالیان معاصر  در کشورهای 
اسالمی هم خوشنویس های خوبی طلوع کرده اند که 
به این دوخط بیشتر می نویسند. ولی اصل اختراعات 

خط و نشرش متعلق به ایران است .

خریداری آثار هنرمندان خوشنویسی و نگهداری 
آنها در موزه ها چه اثری دارد؟ نظر شما چیست ؟ 
تاثیرش کامال روشــن است ما از روی خطوطی که 
در موزه ها و گنجینه ها مانده می فهمیم سلسله دوره 
ها و پیشرفت های اســاتید را در دوره های مختلف 
. بدیهی اســت که اگر این اتفاق نیفتد برای آیندگان 
چیزی نخواهد ماند. ضمنا تشــویقی خواهد بود برای 
هنرمندانی که االن داریم و باید آثار این ها هم در موزه 

ها نگهداری بشود و هم بها داده شود.
وضعیت فروش آثار هنری خوشنویســی در ایران 

چگونه است؟در خارج از کشور چگونه است؟
بایــد بگویم خیلی ضعیف اســت . غیــر از تعداد 
معدودی از اســاتید طراز اول که در کشــور داریم و 
آثارشان  با رقم های باالیی در ایران و خارج از کشور 
فروخته می شود، بقیه هنرمندان با اینکه بهره  خوبی از 
خوشنویسی دارند ولی برای فروش آثار خیلی استقبال 

در ایران وجود ندارد.

اولین درسی که به شاگردانتان می دهید چیست ؟
اولین درســی که به شاگرانم دادم این بوده که اول 
هدفشــان را تعیین کنید و بعد به وســیله این هنر که 
ابزاری است برای رسیدن به این هدف آموزش ببینید 
چونکه خوشنویسی سال های زیادی از عمر  انسان را 
به خــود اختصاص  خواهد داد بنابراین باید اول باید 
هدف را روشن کردو مقابل چشمان خود دید و بعد با 

ابزار هنر  برای رسیدن به آن تالش کرد.

وضعیت انجمن خوشنویسی چطور است ؟ اصال 
وضعیت هنر خوشنویسی در زنجان چگونه است؟ 

اصال دلم نمی خواست این ســوال از من پرسیده 
شــود. وضع انجمن خوشنویســان ایران زیاد خوب 
نیست سال های قبل که در اوج رشد و شکوفایی بود 
و انتشــاراتش چنان کار می کرد که بسیاری از ناشران 
نامی کشور غبطه می خوردند .ولی آن شکوفایی رفته 
رفته به دو دســتگی و ... کشیده شد. االن دوباره این 
انجمن نوپا ان شاهلل که بتواند روی پای خودش بایستد 
و دوباره شاهد شکوفایی اش باشیم . وضعیت انجمن 
زنجــان را در یک جمله شــاید بگویم با اینکه همین 
هم گفتنش برایم سخت است ولی مجبورم بگویم که 
میتوانست خیلی بهتر از این باشد آرزو می کنم آن روز 

را ببینم و بعد بمیرم . 

خود خوشنویســی چه نقــش و جایگاهی در 
زندگی شما دارد؟ نقش خانواده شما در این هنر و 
اصال برخورد آنها و مواجهه انها با این هنر چگونه 

بود؟ و هست ؟ همراه بودند یا خیر؟
خوشنویسی در زندگی من فوق العاده نقش ارزنده 
ایــی  دارد. خودم هم نمی دانســتم در اوایل که خدا 
بــا این هنر چه هدیه  خوبی به من داده اســت . االن 
یکی از بهترین دلخوشی های من شاگردانی هستند که 
تربیت کردم و با آنها ارتباط بسیار نزدیکی دارم. عشق 
و عالقــه ای که بین ما وجــود دارد را با دنیا عوض 
نمی کنم . شاید یکی از امیدهای من هم همین  باشد 
که من اگر روزی خداحافظــی کنم این گل هایی که 
پــرورش دادم جای خالی امثــال من را بهتر از من پر 
خواهند کرد. خانواده هم همیشــه با گشاده رویی از 
من و هنرم  اســتقبال کردند. کمــک حالم بوده اند و 
همیشه مشــوقم بوده اند. به خصوص مرحوم پدر که 
حق زیادی در زمینه  این هنر خوشنویســی بر گردن 
من دارد. پدرم ابتدا اســتاد من بود ولی دراثر تمرین 
چندسالی گذشت که من به ایشــان سرمشق میدادم. 

هیچوقت اینها از یادم نمی رود.

شما در منزلتان چه آثا هنری روی دیوار دارید؟  
در منزل ما  مثل هر هنرمند دیگری آثاری که خیلی 
به دلم می نشــیند) اگر دیگران به سرقت نبرند( روی 

دیوارمان پیدا می شود.

می گویند »برای هنر مند شــدن باید یک انسان 
خوب بود« اگر بخواهید تشریحش کنید؟

این معروف است که عامه مردم می گویند که حتی 
به شــعر هم درآمده » داند آنکس که آشنای دل است  
کــه صفای خط از صفای دل اســت « ولی خب این 
ها بیشــتر در شعر است وتحقیق نشــده که ببینیم در 
خوشنویســی یا هنر مقدس دیگری این ها انســان را 
انسان تربیت کردند و یا نه انسان به خاطر خصوصیات 
خاصی که داشــته رفته سراغ این هنر و آن را انتخاب 
کرده و مرز تاثیر گذاری متقابل این ها چقدر اســت 
؟شــاید هنوز به صورت علمی کار نشــده و من می 
توانــم در دنیای خودمان ببینم افراد بســیاری که مثال 
خط خیلی خوبی دارند ولی الزاما انسان خوبی نیستند 
و بالعکس. بنابراین بنده خودم اینجوری تقسیم بندی 
می کنم خطاط غیر از هنر مند اســت ، موزیسین غیر 
از هنرمند است ، هنر قداستش خیلی باال است خطاط 
شدن خیلی آسان است ولی هنرمند پیشنیازهایی دارد 
که به هرکســی این مقام نمی رســد. من که نتوانستم 
امیدوارم شــاگردان عزیزم و هنرمندان دیگر الیق این 
کلمه مقدس باشــند و هنرمند بهشان اطالق شود که 

الزمه اش داشتن حقیقت و پاکی است . 
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عصرمّلت- رئیس کل دادگســتری اســتان زنجان از 
انعقاد تفاهم نامه قرآنی و نماز فی ما بین دادگستری کل و 
اداره کل زندان های استان خبر داد و گفت: در این راستا 

6۰۰ حافظ قرآنی تربیت می شود.
حجت االسالم اســماعیل صادقی نیارکی  اظهار کرد: 
اســالم به مقوله زندان نگاه اصالح و تربیتی دارد نه نگاه 
مجازاتی، بنابراین زندانی در مدتی که در اختیار حاکمیت 
است در راستای اصالح و تربیت او باید گام هایی برداشت 
که یکی از این موضوعات توجه به ارزش های اسالمی و 
دینی است.  وی تصریح کرد: بر اساس تجربیات گذشته 
زندانیانی کــه  در زندان با قرآن مأنوس بودند و فعالیت 
قرأنی داشــتند، تکرار جرم در این گروه بسیار اندک بود.
ایــن برنامه که با عنوان طرح رحمت نه تنها در بین همه 
زندانیان  اجرا خواهد شــد، بلکه در خانواده زندانیان نیز 

اجرا خواهد شد .

عصرمّلت- مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان 
زنجان گفت: داوطلبان و جوانان هالل احمر در سطح 
این اســتان برای ۱۰ هزار نفــر در قالب طرح آمران 
ســالمت خدمات بهداشــتی مبارزه با بیماری کرونا 

ارائه دادند.
شــهرام میرزایی اظهارکرد: طرح آمران سالمت با 
مشــارکت جوانان و داوطلبان هالل احمر به منظور 
تحقق منویات مقام معظم رهبری با شــعار” جامعه را 
به رعایت پروتکل های بهداشــتی دعوت می کنیم”، 

آغاز به فعالیت کار کرده است.
وی تاکیدکرد: در حال حاضــر 6۰ پایگاه ثابت و 
ســیار آمران سالمت در شهرستان های طارم، زنجان، 
ماهنشــان، خدابنده، ابهر، ایجــرود و خرم دره فعال 
اســت.از این تعداد 4۵ پایــگاه ثابت و ۱۵ پایگاه نیز 

توسط تیم سحاب به صورت سیار فعال می باشد. 

عصرمّلت - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
زنجان با بیان اینکه تاکنون نزدیک به یک هزار و 6۰۰ نفر 
از کارگران واحدهای تولیدی و صنعتی در اســتان دچار 
بیماری کرونا شدند، گفت: کارگران واحدهای تولیدی در 
شهرستان های زنجان و ابهر بیشترین مبتالیان به بیماری 

کرونا در استان زنجان را دارند. 
محمدرضا یوســفی افزود: بیــش از 94 درصد از 
کارگران در کارگاه های اســتان زنجــان پروتکل های 
بهداشتی از جمله استفاده از ماسک و مواد ضدعفونی 
کننــده را رعایت می کنند و به صراحت می توان گفت 
که محیط کار جزو امن ترین محیط ها در جامعه است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان زنجان 
گفت: در تمام واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی 
اســتان ماســک و اقالم بهداشــتی رایگان در اختیار 

کارگران قرار می گیرد.

عصرمّلت- نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس 
شورای اســالمی با بیان اینکه قول مساعد داده شده 
تا اسفندماه روســتاهای باالی ۲۰ خانوار از اینترنت 
پرســرعت برخوردار باشــند، اظهار کرد: برای حل 
مشــکالت این حوزه قرار اســت در سه مرحله ۱۱۰ 

سایت به کل استان اضافه شود.
مصطفی طاهری با بیان اینکه برای هر سایت بیش 
از ۲ میلیارد تومان هزینه نیاز است، اضافه کرد: برای 
برای اضافه کردن این ۱۱۰ سایت ۲۲۰ میلیارد تومان 

از  اعتبارات ملی هزینه خواهد شد.
نماینــده مردم زنجان و طارم در مجلس شــورای 
اســالمی با اشــاره به اینکه زنجان به نسبت میانگین 
کشــوری عقب ماندگی هایــی در این حــوزه دارد، 
تصریح کرد: ماه نشــان، زنجان رود و بخشی از طارم 

نیز از این مشکالت این حوزه رنج می برند.

رئیس کل دادگستری زنجان:
600  زندانی حافظ قرآن می شوند

خدمت آمران سالمت هالل احمر 
برای 10 هزار زنجانی

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
1600 کارگر زنجانی کرونایی شدند

تا پایان سال روستاهای
 باالی 20 خانوار اینترنت دار می شوند

اداره  اداره فرهنگی و هنــری  رئیــس  عصرمّلت- 
کل آموزش و پرورش اســتان زنجــان گفت: دو تن از 
دانش آموزان آمــوزش و پرورش ناحیــه ۲ زنجان در 

جشنواره »آینه زمان« به عنوان منتخب معرفی شدند.
قاســم علی قنبری اظهار کرد:این جشــنواره با همت 
اداره کل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش و 
همکاری اداره کل آموزش و پرورش اســتان قم برگزار 
شــد.دانش آموزان و فرهنگیــان در بیش از ۲۰ رشــته 
فرهنگی و هنــری آثار خود را به دبیرخانه جشــنواره 
ارسال کردند و در نهایت دو نفر از دانش آموزان استان 

زنجان جزو منتخبان این جشنواره اعالم شدند.
قنبری افزود: هم اکنون جشنواره های علوی، علمدار، 
پرسش مهر ۲۱، مســابقات فرهنگی هنری و نوغالمان 

حسینی که در فضای مجازی در حال اجرا است.
سید علی سید هاشمی از کانون فرهنگی تربیتی نور 
آموزش و پرورش ناحیــه ۲ زنجان و نیما خدایاری از 
آموزشــگاه عالمه طباطبائی آموزش و پرورش ناحیه ۲ 
زنجان در جشنواره »آینه زمان« به عنوان منتخب معرفی 

شدند.

عصرمّلت- رئیس ســازمان آموزش فنی و حرفه ای 
گفت: سیستم استاد، شاگردی همگام با زمان احیا می شود.
علی اوسط هاشمی عصر امروز در جمع مدیران تابعه 
وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی و فعاالن اقتصادی 
اســتان زنجان اظهار کرد: تولید ســرمایه اجتماعی یک 
ضرورت ملی اســت و امروز با افت ســرمایه اجتماعی 
مواجه هستیم.چه کردیم در جای خودش، چه باید کرد 
مهم است، توسعه اجتماعی برگرفته از سرمایه اجتماعی 

توام با رضایت است.
هاشمی گفت: عصر مدرک محوری به پایان رسیده و 
عصر مهارت محوری آغاز شده است، عصر آموزش های 
شــناور آغاز شــده و عصر گزینش سخت منابع انسانی 

است.
هاشــمی با اشــاره به اینکه هرکســی مهــارت دارد 
موقعیت ایجاد کســب و کار دارد، تصریح کرد: راه عبور 
از ســختی ها و خروج از کســالت و بیکاری گرایش به 
مهارت است. دنیا در یک ربع قرن آتی با سلطنت مهارت 
اداره خواهد شد، تاکید کرد: جوامع پیشرفته به ضرورت 

انقالب مهارتی پی برده است.

عصرمّلت- جشنواره ملی نیرو و رسانه )نور( که برای 
سومین دوره از سوی روابط عمومی وزارت نیرو برگزار 

می شود، برای آثار عالقه مندان فراخوان داد.
این دوره از جشنواره با شعار محوری “رسانه و ارزش 
آب و انرژی” برای خبرنگاران و فعالین عرصه رسانه در 
زمینه نیرو و غیره توسط وزارت نیرو برنامه ریزی و اجرا 

خواهد شد.
بر این اساس، آثار ارسال شــده در رشته های “تیتر”، 
“گزارش”، “مصاحبــه”، “طرح، اینفوگرافــی”، “طنز و 
کاریکاتور”، “ســرمقاله و یادداشت”، “مقاله”، “عکس و 
گرافیک و صفحه آرایی و موشن گرافی”، “ویدئو )ویدئو 
ژورنال، اسالید شــو(”، “فتو تیتر” در سومین جشنواره 

نیرو و رسانه )نور( مورد داوری قرار خواهد گرفت.
عالقه مندان به حضور در این جشنواره ملی می توانند 
آثار خــود را از ۵ آبان تا ۵ آذرماه ســال جاری که آثار 
آن هــا از اول فروردین ماه تا ۳۱ مهرماه امســال در یکي 
از رسانه هاي رسمي، مکتوب، دیداري و شنیداري منشتر 
شــده از طریق صفحه اختصاصی جشــنواره در نشانی 

https://paven.ir ارسال کنند.

عصرمّلت - جانشین ســتاد مقابله با کرونا در استان 
قزوین از اعمــال محدودیت های جدید در قزوین برای 
مقابله با ویروس کرونا خبــر داد و گفت: در خصوص 
ســالمت مردم با کســی تعارف نداریم و با تمام افرادی 
که مخل سالمتی مردم هستند به شدت برخورد می کنیم.

منوچهر حبیبی در ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا در 
اســتان قزوین، اظهار کرد: محدودیت های اعمال شده تا 
به امروز موفقیت آمیز نبوده و باید شــرایط را با اقدامات 
اساسی تغییر دهیم؛ اگر راهکاری معقول و اثرگذار اتخاذ 

نکنیم باید منتظر شرایط بدتر باشیم.
وی تصریح کرد: قرنطینه معکوس برای افراد با ســن 
بیش از 6۵ سال باید در استان اجرایی شود و در حد توان 

از بیرون آمدن افراد با این سن از خانه پیشگیری شود.
وی بیان کرد: کادر درمان ۸ ماه است که شبانه روزی 
با کرونا در حال مقابله است و کار برای آن ها فرسایشی 
و خســته کننده شده است و ما باید کمک کنیم تا بار بر 

روی دوش آن ها کم شود.
این مســئول با اشــاره به نقش مهم معلمان در مقابله 
با کرونا بیان کرد: از همــه معلمان خواهش می کنیم در 
کالس های درس مجازی ســه دقیقه وقــت بگذارند و 
راهکار پیشــگیری از کرونا را به دانش آموزان آموزش 

دهند.

2 دانش آموز زنجانی در جشنواره 
»آینه زمان« برگزیده شدند

نظام استاد، شاگردی
 احیا می شود

سومین جشنواره نیرو و رسانه 
فراخوان داد

در خصوص سالمت مردم 
با کسی تعارف نداریم

عصرمّلت؛زینب ســودی- تا ســال های گذشته 
تحقیق و توســعه فقط در صنایع بزرگ معنا داشت و 
صاحبان صنایع خرد و کوچک نیازی به آن نمی دیدند 
امروز که با افزایش صنایع تولیدی کوچک و متوسط و 
نقش آنها در ایجاد اشــتغال و افزایش تولیدات داخلی 
جایــگاه واحد تحقیق و توســعه در افزایش کمیت و 
کیفیت تولیدات این واحدها  نیز روشــن اســت. اما 
گویــا در واقعیت با وجود کثرت این واحدها و معنای 
اقتصادی تحقیق و توسعه، همچنان خود را از تحقیق و 
توســعه بی نیاز می بینند و مهم تر از آن وظیفه سازمان 
صمت در این مورد است که نادیده گرفته شده است و 

تاکنون به چند بازرسی ساده اکتفا کرده است.
ذهنیت نظام تولیدی در بخش صنعت اغلب معطوف 
به مالحظاتی از قبیل کســب ســود بیشــتر، رقابت، 
بازاریابی و اصوال پیشی گرفتن از رقباست و از طرفی 
بخش صنعت نیازمند مجموعــه ای از خدمات فنی و 
مدیریتی است تا بتواند بدان وسیله مشکالتی که با آن 
مواجه است را برطرف کند. در برخی دیگر شرکت ها 
صرفــا بهبود محصوالت موجود و پیشــرفت عملکرد 
شرکت هدف اصلی است که همه این ها بدون وجود 
واحد تحقیق و توسعه و استفاده از مشاوره در مدیریت 

تولید میسر نخواهد شد.
در حالــی که صنایع کوچک به عنــوان واحدهایی 
که بــا هزینه ای کمتر به ایجاد اشــتغال و رونق تولید 
بسیار کمک می کنند مهمترین اولویت باید گره گشایی 
از واحدهای تولیدی باشــد که بســیاری از آنها درگیر 
مشــکالتی از قبیل بهــره وری نامناســب، تامین مواد 
اولیه ،کمبود منابع مالی و از همه مهمتر ســوء مدیریت 
هســتند و در حالی که در شــرایط کنونی یکی از راه 
های نجات  اشــتغال و اقتصاد، نجات صنایع کوچک 
و متوسط اســت، اهمیت در تسریع در حل مشکالت 
واحدهای تولیدی کوچک و توسعه فعالیت آنها بیشتر 

نمود پیدا می کند.
اســتان زنجان هم اکنون دارای ۱۵ شهرک و ناحیه 
صنعتی اســت که طبق گفته فغفوری رئیس ســازمان 
صمت اســتان  ۷۰ درصــد از واحدهای تولیدی آن را  
صنایع کوچک  و ۳۰ درصد را صنایع متوسط و بزرگ 
تشکیل می دهند و در حال حاضر 4۵ هزار نفر در این 

واحدها مشغول به کار هستند.
طبق دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
بنگاه های صنعتی و معدنی برای ایجاد واحد تحقیق و 
توسعه در سازمان باید ابتدائًا گواهی تحقیق و توسعه و 

سپس پروانه تحقیق و توسعه را اخذ نمایند.
مرحله اول شــروع به کار واحد تحقیق و توســعه 
در یک شــرکت اخذ ” گواهی تحقیق و توسعه” است 
برای دریافت ایــن گواهی باید اقدامات خاصی که در 
دســتورالعمل وزارت صمت آمده را انجام داده و پس 
از دریافت گواهی تا دو سال فرصت است که اقدامات 
مرتبط با دریافت پروانه را با دقت به عمل رسانده، پس 
از آن کارشناس با بازدید از واحد شما اقدام به صدور 

پروانه برای واحد مربوطه کند.
رئیــس اداره آموزش ، پژوهش و فناوری ســازمان 
صمت اســتان زنجان در این خصــوص به عصرمّلت 
گفت : همه واحدهای مجوز دار۵۰ نفر به باال از ســال 
94 و همــه واحدهای تولیدی و صنعتی از ســال 9۷ 
مکلف به ایجاد واحد تحقیق و توسعه شده اند  منتهی 

ما  نمی توانیم واحدهای تولیدی را اجبار کنیم .  

حســین نهاوندی در خصوص لــزوم ایجاد واحد 
تحقیق و توسعه در واحدهای تولیدی گفت: این واحد 
جهت مشــاوره به واحد تولیدی و ارتباط با دانشــگاه 
برای حل مشکالت واحدهای تولیدی و صنعتی ایجاد 
می شــود که متاسفانه برخی واحدها به دالیل مختلف 
از آن ســرباز می زننــد. )R&D(در دل واحد صنعتی 
ایجاد می شود و قرار  نیست یک اتاق  و جای جدا در 
واحد صنعتی برای آن درست کنند در خیلی از  موارد 
)R&D(  در قالب یک آزمایشگاه است. در واحدهای 
بزرگتر ۸ نفر یا بیشتر و در واحدهای کوچکتر یک الی 
دونفر در واحد تحقیق وتوسعه مشغول اند، ولی بعضی 
واحدها  آنقدر گرفتار هســتند که دنبال این مســائل 
نیستند و به هر نحوی فقط به فکر این هستند تولید را 

با همان روش ادامه دهند.
وی گفــت: در تحقیــق و توســعه واحدهــا  فقط 
موضوع مجوز نیست بلکه واحدها عالوه بر بهره مندی 
از مشــاوره از امتیازات خاصی از جمله بخشودگی ۱۰ 
درصدی مالیاتی و تســهیالت 6 درصدی بهره مند می 
شــوند.در حال حاضر پیگیر پرونده هایی هســتیم که 
مجوز)R&D( آن ها را  صادر کنیم ،چندین پیشــنهاد 
هم به وزارت صمــت داده ایم در خصوص جدی تر 
شدن موضوع تحقیق و توســعه در واحدها که آنها را 
مکلــف به ایجاد به این واحد ها  بکند ولی متاســفانه 

ابزاری برای فشار نداریم .
وی تاکیــد کرد: برخی واحدها فکــر می کنند این 
مشاوره ها هزینه هایی برای آنها خواهد داشت اما باید 
تاکید کنم که ایجاد واحد تحقیق و توســعه هیچ هزینه 
ای برای واحد هــای تولیدی و صنعتی ندارد و تمامی 
هزینه های آن توســط دانشــگاه و یا سازمان صمت 
پرداخت می شود.به دنبال این هستیم که در 6 ماهه دوم 
سال ایجاد واحد تحقیق و توسعه  واحدهای کوچک با 

اشتغال ۲۰ نفر را جدی تر دنبال کنیم .
 )R&D(نهاوندی گفت: از ســال 94 که ۳4 مجوز
صادر شده تا االن به بیش از صد و سی مورد رسیده است 
. واحدهایی هم داشته ایم که تحقیق و توسعه داشته اند 

ولی چون بانک اطالعاتی نداشــته اند جایی ثبت نشده 
است .  نهاوندی گفت : پرونده های)R&D( با امضای 
وزیر صنعت صادر می شــودکه وقتــی ما مدارک این 
بنگاه ها را برای صدور پروانه  به وزارتخانه ارسال می 
کنیم ،این بنگاه ها به سیســتم)R&D( کشوری متصل 
می شوند که باعث اتصال واحدهای مرتبط به همدیگر 

می شود.
رئیس اداره آموزش و فناوری سازمان صنعت ،معدن 
و تجارت استان زنجان درتشریح پاسخ به سوالی مبنی 
بــر اینکه چرا واحدهای تولیدی از ایجاد واحد تحقیق 
و توسعه در بنگاه خود سرباز می زنند گفت: همانطور 
که گفتم برخی از واحد ها آنقدر گرفتار مســائل مالی 
و سرپا نگه داشتن واحد خود هستند که فکر می کنند 
این امر هزینه اضافی برای آنها خواهد داشــت. برخی 
واحد ها هم احتماال مجوزهــای قانونی برای فعالیت 
ندارند و بــه همین دلیل از بازرســی واحد تحقیق و 
توســعه فرار می کنند در مواردی که برای بازرسی به 
برخی واحدهای تولیدی رفته بویدیم مشــاهده شد که 
این واحد ها هم از لحاظ بهداشت محصوالت تولیدی 
و هم از لحاظ به کارگیری نیروی کار مناســب در آن 
واحد تخلف می کرده اند که همان هم منجر به پلمپ 

آن واحد شد. 
تحســینی یکی از کارشناسان  واحد صنایع کوچک 
شــرکت شــهرک های صنعتی نیز گفت: مــا بارها از 
واحدهای صنعتی و تولیدی درخواســت کرده ایم که 
در دوره های آموزشی که برگزار می شود شرکت کنند 
که با اصــول کار مدیریت تولید و منابع انســانی و .. 
آشــنا بشوند که در نهایت به نفع آنها و مانع هدر رفت 
ســرمایه و وقت آنها اســت ولی عالقه ای نشان نمی 

دهند. 
وی در خصوص نقــل و انتقال واحدهای تولید در 
شــهرکهای صنعتی نیز گفت: ما مجــوز را در هنگام 
تحویل زمین به متقاضی آن می دهیم منتهی اگر واحدی 
زمیــن را در اختیار واحد تولیدی دیگری قرار می دهد 
بر خالف قانون اســت و کارشــان غیر قانونی است و 

حتما نقل وانتقاالت باید از طریق شهرک صنعتی باشد.
اگرچه میزان سرمایه اختصاص داده شده هر شرکت 
به)R&D(  نشــان دهنده میزان پیشرفت کشور در آن 
صنعت است، اما با وجود مشاهداتی که از چند واحد 
کوچک تولیدی در شــهرک صنعتی شــماره۱ اشراق 
)علی آباد ( داشته ام به رغم جوان بودن و تحصیالت 
صاحبــان آنها به هیچ وجه خبــری از مدیریت علمی 
و اســتفاده از اصــول و قواعد مدیریت بــه ویژه در 
منابع انســانی و حتی اصول مربوط به تولید، نبود که 
خود منجر به فرســودگی و دلســردی نیروی انسانی 
و همینطــور هدر رفت وقت و ســرمایه صاحبان این 
صنایع می شــود. در مواردی عــدم کیفیت مواد اولیه 
منجر بــه کاهش تولید و بی کیفیتی محصول خروجی 
می شد که صاحبان شرکت آن را به کم کاری کارگران 
نســبت  داده و منجر به درگیری بــا کارگران و توقع 
بی مــورد از آنان و درنتیجه ترک کار توســط کارگر 
آن واحد تولیدی می شــود. جالب است که هیچ کدام 
اطالع از وجود خدمات مشــاوره تحقیق و توسعه در 
ســازمان صمت نداشــته و یا طبق گفتــه نهاوندی به 
دلیل عدم وجــود مجوزهای قانونی در موارد مختلف 
حاضر بودند به همان منوال و با مشــکالتي چون باال 
بــودن هزینه هاي تولید و پایین بودن کیفیت و کمیت 
تولیدات، کار خود را ادامه دهند که باید گفت در اکثر 
موارد پیشرفت و توسعه آن واحد تولیدی تقریبا منتفی 
اســت چرا که عدم توجه به تحقیق و توسعه و مبانی 
مدیریت منابع انســانی و چگونگی رفتار با کارکنان به 
منزله مرگ آن واحد تولیدی خواهد بود، به همین دلیل 
ضروری است در راســتای رفع نیاز و حل مشکالت  
واحدهای کوچک و متوسط در حوزه تحقیق و توسعه 
با همکاری دستگاه های مرتبط، برنامه های آموزشی و 
ارتقای این واحدها در دســتور کار جدی  قرار بگیرد  
و صرف اعالم تعداد واحدهای تولیدی و افراد مشغول 
به کار در آن نمی تواند دلیلی بر افزایش کیفیت تولید 
و ایجاد اشــتغال پایدار باشد  و همینطور مصداقی بر 

عملکرد مسئوالن این حوزه. 

وضعیت تحقیق و توسعه در واحدهای کوچک تولیدی زنجان در گزارش عصرملّت ؛ 

تحقیق و توسعه زیر فشار مسائل مالی !
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جامعه

عصرمّلت- مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
زنجان گفت: در سال 9۲ شاخص بهره مندی روستائیان 
این اســتان از آب آشامیدنی ۷۸.۲۱ درصد بود. در این 
مدت 9۰ هزارو ۸۸۸ مشترک در سطح  ۵۱۵ روستای 

استان زنجان آب آشامیدنی سالم و بهداشتی داشتند.
علیرضا جزء قاسمی تاکید کرد: تا سال 9۲ در سطح 
اســتان زنجان جمعیت ۳۰۳ هزار و 9۰۱ روستا تحت 
پوشش شــرکت آب و فاضالب استان قرار داشتند و 
۸۲.۵۷ درصد از جمعیت روستائی استان تا سال 9۲ از 

آب آشامیدنی سالم و بهداشتنی بهره مند بودند.
جزء قاسمی با تاکید بر اینکه در هفت سال اخیر 66 
روســتا به تعداد روستاهای تحت پوشش شرکت آب 
و فاضالب اســتان زنجان اضافه شده است، افزود: با 
این رقم تعداد روستاهای تحت پوشش به 6۱۷ روستا 

افزایش یافته است.

عصرمّلت- با پایان یافتن مهلت ارسال آثار به عکسواره 
ملی»مســتان مستور« که با موضوع سوگواری محرم در ایام 
کرونا  در دو بخش بخش اصلی )عکاسی با دوربین حرفه ای( 
و بخش نگاه مردمی )عکاســی موبایلی( داوری آثار توسط 
علی قلمســیاه، مسعود زنده روح کرمانی و مهدی وثوق نیا 

آغاز شد.
در این جشــنواره که دارای بخش های محرم و سنت ها 
شامل عاشورا و اربعین حسینی، نماز ظهر عاشورا، خیمه های 
عاشورایی، شام غریبان، مراســم های تعزیه و شبیه خوانی، 
شیرخوارگان حســینی، کاروان های عزاداری، عزاداری در 
تکایا، حسینیه ها و مساجد، محرم و نماز و نیایش، جلوه های 
محرم در زندگی امروزی و مناظر شهری، محرم و فرهنگ 
عفــاف و حجاب،محرم و دفاع مقــدس، محرم و مدافعان 
ســالمت، محرم و مواســات و همدلِی مؤمنانه است، ۱۲۳ 

هنرمند عکاس با ۱۱۵۲ عکس شرکت کردند.

عصرمّلت - مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان 
زنجان گفت: طرح مهر تحصیلی در راســتای سیاست 
حمایتی ســازمان اوقاف و امور خیریه کشــور برای 
کمک به دانش آموزان نیازمند در آســتانه آغاز ســال 
تحصیلی جدید در همه استان های کشور اجرایی شد.

حجت االسالم مختار کرمی با بیان اینکه طرح مهر 
تحصیلــی در قالب هزینه کرد 6 موقوفه اجرایی شــد 
و در قالب آن بســته های تحصیلــی تهیه و بین دانش 
آموزان نیازمند توزیع شــد، افزود: بسته مهر تحصیلی 
شــامل »کیف، دفتر و لوازم التحریر« متناســب با نیاز 
دانش آمــوزان دوره هــای مختلف تحصیلــی در بین 

دانش آموزان نیازمند توزیع شد.
 مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان زنجان افزود: 
امســال در قالب طرح مهر تحصیلی ۷۰۰ بســته برای 

کمک به دانش آموزان نیازمند توزیع شد.

عصرمّلت - مدیرکل امــور کتابخانه های عمومی 
اســتان زنجان گفــت: کتابخانه ها ماننــد یک  مکمل 
آموزشی در کنار سایر دستگاه های فرهنگی در جهت 

رسیدن به فرهنگ غنی عمل می کنند.
امیرعلی نیک بخش با اشــاره به اینکه توسعه و 
ترویج فرهنگ ارتباط مســتقیم با کتاب خوانی دارد، 
ادامه داد: با توجه به اعالم ســتاد مبــارزه با کرونا 
اســتان کتابخانه ها تعطیل هستند و اقدامات مربوط 
بــه کتابخانه ها در فضای مجازی توســط کتابداران 

انجام می شود.
وی با بیان اینکه حدود یــک میلیون و 4۰۰ هزار 
نســخه کتــاب در کنابخانه های اســتان وجود دارد، 
خاطرنشــان کرد: هر چه آگاهی افراد بیشــتر باشــد 
خطای کمتری داشــته و اعتــالی فرهنگی آن  جامعه 

نیز بیشتر است.

شاخص بهره مندی آب آشامیدنی 
روستائیان افزایش می  یابد

ارسال 1152 اثر 
به عکسواره »مستان مستور«

بهره مندی 700 دانش آموز
 از بسته های مهر تحصیلی

وجود یک میلیون و 400 هزار 
نسخه کتاب در کتابخانه های زنجان

عصرمّلت- معاون ورزش اداره کل ورزش و جوانان 
اســتان زنجان گفت:در حال حاضر طبق بررســی های 
تقریبــی حدود ۲۷ درصد آقایــان و ۲6 درصد خانم ها 

دربرنامه های ورزشی مشارکت دارند.
محمد حمزه پور تعداد باشــگاه های ورزشی استان 
زنجان را ۳۵۷ باشگاه ورزشــی عنوان کرد که با مجوز 
کمیســیون ماده ۵ باشــگاه های این اداره کل در سطح 

استان فعالیت دارند. 
حمزه پور تعداد کمیته هــای فعال در هیئت ورزش 
هــای همگانی را بیش از ۱۵ کمیتــه اعالم کرد وگفت: 
در سال 9۸ با همکاری شــهرداری در سطح استان ۳۵ 
ایســتگاه ورزش همگانــی در ۸ ماهه اول ســال و ۲۲ 
ایستگاه ورزش همگانی در 4 ماهه دوم سال قبل ازشیوع 
کرونا فعال بود و در ســال 99 و در ایام کرونا ۷ ایستگاه 
ورزش صبحگاهی در طرح زنگ ورزش در همسایگی 

درشهر زنجان مشغول فعالیت می باشند.
وی گفت: مشکل عمده نبود فضای ورزشی در مناطق 

جنوب شهر است.

عصرمّلت- معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و 
پرورش اســتان زنجان گفت: خوشبختانه در پرسش 
مهر ریاســت جمهوری سال گذشــته، فاطمه کاظمی 
از ســوادآموزان دوره انتقال، موفق به کســب عنوان 
سوادآموز ملی شد که این درخشش نشانگر آن است 
که افراد با ســطوح مختلف تحصیلی می توانند با عزم 
راســخ و پشــتکار به اهداف بزرگ و موفقیت دست 

یابند.
فرحناز فتحی تصریح کرد: تامین و بســط عدالت 
در بهره مندی از فرصت ها و امکانات ســوادآموزی با 
کیفیت از طریق اجرای برنامه سوادآموزی و یادگیری 
مادام العمــر برای افــراد جامعه به ویــژه محرومان از 
فرصت آموزش در مناطق روســتایی و حاشیه نشــین 
و کم برخوردار، از مهم تریــن برنامه های این معاونت 

است.
وی تلفیق آموزش سواد با مهارت به ویژه در مناطق 
محروم و کم برخــوردار را از اولویت های کاری این 
معاونت دانســت و یادآور شد: با ایجاد بستر مناسب 
یادگیری به ویژه در روستاها می توان بهره وری را در 
حوزه های مختلف کشــاورزی و زندگی روستاییان 

ارتقا داد.

عصرمّلت - مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: ۱۰ 
درصد جمعیت استان زنجان را سالمندان تشکیل می دهند.

محمد محمدی قیــداری در گفت وگو با خبرنگار » 
پایگاه خبری- تحلیلی پیام مّلت« گفت: بهزیستی استان 

زنجان 4 هزار سالمند زیرپوشش دارد.
وی با اشــاره به اینکه زنجان دهمین اســتان دارای 
جمعیت سالمند در کشور است، گفت: سالمندان تحت 

پوشش بهزیستی استان، سالمندان معلول هستند.
محمدی قیداری با اشاره به اینکه بر اساس سرشماری 
سال 9۵ سالمندان 9.۸ درصد جمعیت استان را تشکیل 
می دادند، گفــت: در حال حاضر بیــش از ۱۰ درصد 

جمعیت استان سالمند هستند.
وی گفت: خوشبختانه در دوران کرونا هیچ سالمند 

تحت پوشش بهزیستی به کرونا مبتال نشده است.
وی با اشــاره به اجرای طرح رویکرد توانمندسازی 
جامعه برای حضور ســالمندان در اجتمــاع بیان کرد: 
با اجرای طرح توانمندسازی ســالمندان باید سالمتی 

روحی و جسمی سالمندان تقویت می شود.
وی تصریح کرد: ســالمندان نباید خانه نشین شوند 
و فعالیت های آنها در این دوران باید ادامه داشته باشد.

عصرمّلت- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری اســتان زنجان گفت: با شیوع ویروس 
کرونــا ۲۵۰ میلیارد ریال به تاسیســات گردشــگری 

استان خسارت وارد شده است.
امیــر ارجمنــد اظهار کــرد:64۰ میلیــارد ریال از 
محصــوالت تولیــدی هنرمنــدان صنایع دســتی در 
فروشگاه های استان انباشت شده و به فروش نرفته و 
تولیدکنندگان و صنعتگران صنایع دستی با کمتر از ۵۰ 

درصد ظرفیت تولیدی خود در حال فعالیت هستند.
ارجمنــد گفت: از اردیبهشــت 99 تاکنون 64 نفر 
در مراکــز اقامتی، 6۵ نفر در حــوزه پذیرایی، 6۲ نفر 
در دفاتر مســافرتی، ۵4 نفر در تاسیسات  بین راهی، 
۱۸۵ نفــر راهنمای گردشــگری و ۲4۳ در خانه های 

بوم گردی کار خود را از دست داده اند.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
گردشگری استان زنجان افزود: به طور کلی حدود ۱۰ 
عنوان رشــته فعالیت، زیرمجموعه صنعت گردشگری 
اســت که بیشترین خســارات در حوزه هتل ها، هتل 
مجتمع های  بوم گــردی،  مهمان پذیران،  آپارتمان هــا، 

گردشگری و مراکز رفاهی بوده  است.

مشارکت کمتر از 30 درصدی زنجانی ها 
در ورزش های همگانی

کسب رتبه ملی
 توسط سوادآموز زنجانی

10 درصد جمعیت زنجان 
سالمند هستند

خسارت 25 میلیاردی کرونا
 به تاسیسات گردشگری زنجان

عصرمّلت ؛ زهرا انصاری - ساعت 6 صبح است، 
بدون دغدغه مدرســه و درس و مشق، روزی اش را از 
داخل زباله ها جستجو می کند ، تا کمر داخل سطل آهنی 
زباله خم شده است، به نظر می رسد 9 یا ۱۰ سال بیشتر 
نداشته باشد، دســتانش پینه بسته و قرمز شده است و 

اثری لطافت دوران کودکی نیست. 
یکی یکی پالســتیک های ســیاه را بیرون می کشد، 
صورتش بدون ماســک و دست هایش بدون دستکش 
البــه الی زباله ها دنبال »یــه چیز به دردبخــور« برای 

جمع کردن می گردد.
سرش را بیرون می آورد نگاهی به اطراف می اندازد، 
دست از کار می کشد نگاهش به نگاهم خیره می شود، 
دوباره مشــغول کار می شود و چند کیسه به درد نخور 
را به بیرون از ســطل می اندازد، تکه های پالستیک را از 
داخل ســطل پیدا می کند و داخل گونی سیاهی که در 

دست دارد، می اندازد.
دوباره ســرش را بیرون می آورد و خیره در چشمانم 
می گویــد: امری داریــد بفرمایید، علــت حضورم را 
می گویم، راضی به مصاحبه نمی شود و می گوید: خانم 
از زندگی من برای خودتان کسب درآمد نکنید، گونی را 

به پشتش می اندازد و می رود، من هم به دنبال او.
دوباره می  گوید: خانم اجــازه بدهید کارم را بکنم، 
مزاحم کارم نشــوید، به دنبالش راه می افتم و هر طور 

شده او را راضی به مصاحبه می کنم.
راه می افتــد و من نیز پشــت ســر او راه می افتم، 
هرازچندگاهی پشت سرش را نگاهی می اندازد و سری 
تکان می دهــد و دوباره به راه می افتد، به محله دیگری 

می رسیم که ســطل زباله آن پر است، دوباره تا کمر به 
داخل سطل زباله خم می شود.

 به محض بازکردن یکی از کیسه ها می گوید: »توی 
اینا پر از قوطی و شیشــه است. چند سال پیش یکی از 
همینا دستمو تا نزدیک مچ برید، کلی مصیبت کشیدم تا 

زخمه بسته شد.«

 می پرسم چرا دستکش دستت نمی کنی؟
 جواب می دهد: قبال داشتم، خیلی گرون شده و دیگه 

نمی تونم بخرم.

دوباره ســوال می کنم: خب، ماسک چرا نداری، 
نمیگی کرونا میگیری؟ 

جواب می دهد: ماســک مال شماست خانم، من به 
کرونــا اعتقادی نــدارم، فقط میدونم باعث شــده من 

بدبخت بشم.
بدون اینکه ســوالی کرده باشم، ادامه می دهد: قبل از 
اینکه کرونا باشد، در عرض یک روز با آبفروشی در مزار 
خرجــم را در می آوردم و بقیه روزها هم در یک مغازه 

کارگری می کردم.
اما حاال هم مزارها بسته شده و هم آن مغازه ای که در 
آن کار می کردم، چاره ای ندارم جز اینکه در سطح شهر 

مشغول به جمع کردن زباله باشم.

سوال می کنم، پس شغل اولت آبفروشی بود؟
بلــه، من از ۵ ســالگی به همراه یکــی از بچه های 
محله مان آبفروشی می کردم و از همان موقع کمک خرج 

خانواده بودم، اما از سال پیش که مزارها بسته شده است، 
شغلم را از دست داده ام و مجبورم در بین زباله ها دنبال 

یک لقمه نان باشم.

مگر زباله فروشی درآمد کمتری از آبفروشی دارد؟
نه زباله فروشــی درآمد کمتری ندارد، اما دردســر 
زیادی دارد، چون به خاطر کرونا بسیاری از اجناس را 
ضایعاتی ها خرید نمی کنند و فقط زحمت جمع آوری 

آن برایمان می ماند.
عالوه بر این دو نفر از کســانی کــه در همین کار 
مشغول بودند، به خاطر جمع کردن زباله کرونا گرفتند و 

حتی یکی از آنها فوت کرد.

پس اگر همکارانت کرونا گرفتن، پس چرا ماسک 
نمیزنی؟

ببینید خانم، منم مثل شــما می دونم کرونا هست و 
خیلی هم خطرناکه، اما پول ندارم، ماســک بزنم، یعنی 
اگرم داشته باشــم، خیلی چیزهای واجب تر از ماسک 

دارم که باید بخرم.

درس و مدرسه رو چیکار می کنی؟
ببینید از این جهت کرونا برای من خوبه، چون دیگه 
وقتم تلف نمی شــه برم مدرسه و میتونم تمام وقتم رو 

برای کارم بزارم و درآمدم رو بیشتر کنم.

یعنی مدرسه نمیری؟
خانم اوال که مدرسه نیســت، بعدشم اگر بخوام تو 

کالس ها شرکت کنم، باید هزینه کنم، بیشتر از هزینه ای 
که رفتن برای مدرسه نیاز داشت، پس بی خیال.

روزی چند ساعت کار می کنی؟
ساعت نداره، معموال اول صبح و آخر شب، زباله ها 
چیزهای به دردبخور دارن که بتونی ازشون استفاده کنی، 
اما خب برای اینکه درآمد بیشــتری داشته باشم، روزی 
دو یا ســه بار به سطل های زباله سر می زنم و تکه های 

پالستیک و آلومینیوم را برمی دارم.

روزانه چقدر درآمد داری؟
درآمد ثابتی ندارم و نمی توانم بگویم چقدر است، اما 
دردسر زیادی دارد و گاها به خاطر همین کار از افرادی 
که با سابقه بودند، کتک خورده ام یا حتی اجناسم را به 

سرقت بردند.

تا کی می خوای به این کار ادامه بدی؟
مکثــی می کند و جواب می دهد: نمی دانم، چون کار 
دیگری ندارم، تازه برای گذران زندگی باید دنبال شغل 

دوم هم باشم.

یعنی شغل دوم داری؟
نه ولی در یک مغازه دارم مسگری یاد می گیرم تا از 
آن طریق هم درآمدی داشته باشم، چون دخل و خرجم 

کفاف هم را نمی دهد.
این را می گوید و دوباره تا خمر در ســطل زباله خم 

می شود...

  گزارش عصرملّت از پدیده کودکان آب فروش در زنجان ؛

کرونا و کساد کاسبی »سو فروشان« !



عصرمّلــت- اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معادن و 
کشاورزی پارلمان فعاالن اقتصادی در بخش خصوصی 
اســت که نهادی پرسابقه و ریشــه دار است. نهادی که 
در ســایر کشــورهای دنیا نیز تاثیرگــذاری زیادی بر 
شــاخص های مهم اقتصادی یک کشور دارد، از این رو 
منعکس کننده  بایــد  بازرگانی  اتاق هــای  نماینــدگان 
مشــکالت و مســائل بخش تجارت، صنعت و معدن 
کشور باشند. در شــرایط کنونی اقتصاد ایران، حضور 
بخش خصوصــی در عرصه هــای مختلــف اقتصادی 
اهمیت بســیاری دارد. در واقع اتاق بازرگانی تریبون 
بخش خصوصی در حوزه صنعت، معدن و کشاورزی 
اســت و باید بر ارائه نظریات مشــورتی توسط اتاق 
به مدیریت ارشــد اســتان ها به منظور برون رفت از 
مشکالت مرتبط با این حوزه توجه ویژه داشت. به نظر 
می رسد تنها راه رفع مشکالت اقتصاد و به حرکت در 
آوردن چرخ اقتصادی در کشور توجه بیشتر به ظرفیت 
های استانی با تدوین برنامه های منطقه ای و تلفیق آن 

با برنامه های پنج ساله ملی است.
در همین راستا گفت و گوی تفصیلی »عصرمّلت« با  
»علی یگانه فرد« رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان  را 

از نظر می گذرانید:  

نقــش اتاق بازرگانــی در تحقق جهــش تولید 
چیست؟

بخــش خصوصی در مطالبه  گــری و احقاق حقوق 
فعاالن اقتصــادی می تواند یکی از عناصــر تأثیرگذار 
در تحقــق جهــش تولید باشــد. احصای مشــکالت 
فعــاالن اقتصادی و طرح موضــوع و ارجاع به مراکز 
تصمیم گیری و تصمیم-سازی از رسالت های اتاق های 
بازرگانی می باشــد. در بسیاری از موارد مشاهده است 
که احصای قوانیِن مخل کسب و کار و ارجاع به هیئت 
مقررات زدایی و شورای ملی گفتگوی دولت و بخش 
خصوصی توانســته است تا حدی مشــکالت فعاالن 
اقتصادی در برخی از حوزه ها را مرتفع سازد. اما آنچه 
کــه اهمیت دارد اعتماد دولت بــه بخش خصوصی و 
شرکت دادن این بخش در تصمیم گیری و تصمیم سازی 
اســت چرا که حرکت چرخ تولید و اقتصاد کشور بر 

دوش فعاالن اقتصادی بخش خصوصی است. 
نامگذاری امســال از ســوی مقام معظم رهبری به 
عنــوان ســال»جهش تولید« بار دیگــر اولویت اصلی 
کشــور را با اقتصاد گره زده و اهمیت این موضوع از 
دیدگاه رهبری بســیار حکیمانه بوده و از ابعاد مختلفی 
دارای اهمیت می باشــد. اتاق بازرگانی زنجان با توجه 
به این موضوع، امســال بــا برنامه ریزی ، نقشــه راه 
تجارت خارجی اســتان را تدوین کرد که هدف اصلی 
آن افزایش صادرات اســتان طی ۲ ســال به بیش از ۱ 
میلیــارد دالر اســت ، چرا که معتقدیــم  جهش تولید 
به نوعی از مســیر صادرات عبــور می کند و می توان 
بــا رونق این بخش در راســتای تحقق هرچه بیشــتر 
و عملیاتی شــدن جهش تولید گام برداشــت. اعتقاد 
جدی بــه این موضوع داریم که چالش های پیش روی 
صادرات باید از میان برداشــته شود؛ البته این موضوع 
تنهــا مختص به دولت نبــوده و همه ارکان دخیل باید 
همکاری الزم را داشــته باشــند تا بتوان در این مسیر 
گام برداشــت. برای جهش در تولید باید بتوان حضور 
بســیار قوی در بازارهای منطقه برای عرضه تولیدات 
داخلی داشــت و بازار مصرف تولیدات داخلی صرفا 
داخل کشور نیست بلکه بازارهای منطقه هم می توانند 

حضور و موقعیت ما را تثبیت کنند. 
دولت هم چنین باید مشــوق های صادراتی را احیا 
و حمایت کند تا بتوان در ســال جاری شــاهد رونق 
صادرات بود چرا کــه رونق صادرات زمینه جهش در 
تولید اســت. مشــوق های صادراتی به درستی تبیین 
و اجــرا گردد بــه طوریکه تولیدکنندگانــی که عمدتًا 
صادرات محور نبوده بتوانند از محدودیت های ورود 
و ثبت سفارش، ترخیص از گمرکات، انبارداری عبور 
کننــد. چنانچــه تولیدکننده داخل بدانــد در صورت 
صادرات قادر به اخذ تسهیالت ارزان قیمت وکم بهره 
از شــبکه بانکی اســت در تالش خواهد بود تا تولید 
خود را به ســمت صادرات ارتقا دهد. در این مســیر 

جهش تولید به حقیقت خواهد پیوست.

 تاثیــر بحران اقتصادی ناشــی از کرونا  بر نظام 
اقتصادی ایــران و به تبع آن تحقق جهش تولید چه 

خواهد بود؟
شیوع کرونا باعث آسیب دیدگی اقتصاد جهان از این 
بیماری شــده است که اقتصاد ایران نیز از این موضوع 
مستثنی نیست. اگر تدابیری برای کاهش آسیب دیدگی 
اندیشــیده نشــود نه تنها جهش تولید تحقق نخواهد 
یافــت بلکه باعث تنــزل وضعیت اقتصاد کشــور نیز 
خواهد شــد. ایران عالوه بر کرونا با مشکالت زیادی 
در حوزه اقتصاد دست و پنجه نرم می کند؛ تحریم های 
بین المللــی، خــروج آمریکا از برجــام و پیش گرفتن 
اهداف خصمانه این کشور علیه ایران به اقتصاد کشور 
را تحت تاثیر قرار داده اســت . از ســوی دیگر خود 
تحریمی و سیاست های نادرست اقتصادی نیز بیش از 

پیش بر مشکالت افزوده است. 
شــیوع این بیماری منحوس ، صــادرات ایران را به 
کشــورهای همسایه محدود کرده اســت و به تبع آن 
مشکالت ارزی و سایر مشکالت مرتبط را ایجاد کرده 
اســت و این در حالی اســت که حدود ۲۳ درصد از 
صادرات غیرنفتی کشــور )بیش از ۸ میلیارد دالر( در 
۱۱ ماهه ابتدای ســال ۱۳9۸ به چین بوده که شــریک 
نخســت تجارت ایران و نخستین محل شیوع ویروس 
کرونا نیز این کشــور بوده است، از طرف دیگری نیز 
شیوع این ویروس تاثیرات دیگری نیز در اقتصاد ایران 
داشــته که از آن جمله می توان به مختل شــدن روند 
صــادرات از مرزهای زمینی، تاثیــر بر ورود و خروج 
گردشــگر، کاهــش قیمت و تقاضــای جهانی نفت و 
کاهش محصوالت صادراتی کشور در کنار اختالل در 
تجارت با چین اشــاره کــرد. همچنین ارزش تجارت 
کاالیی ایران با کشــور ترکیه در فصل نخســت ســال 
۲۰۲۰ حدود 64۵میلیون دالر بوده که نســبت به فصل 
نخســت ســال ۲۰۱9 ، کاهش حدود ۷۰ درصدی را 

تجربه کرده است. 
بر ایــن امر بــاور داریم که بــا اعتمــاد به بخش 
خصوصی، می توانیم ســخت ترین شرایط را پشت سر 
بگذاریم. به رغم اینکه شیوع بیماری کرونا در کشور و 
به تبع آن در زنجــان واحدهای تولیدی را تحت تاثیر 
قرار داده اما واحدها وظایــف خود را در تامین اقالم 
بهداشــتی و پزشکی مورد نیاز در زنجان به خوبی ایفا 

کردند.

ارائه بسته های حمایتی از سوی دولت را چگونه 
ارزیابی می کنید؟

پس از شیوع ویروس کرونا در کشور از کارفرمایان 
متقاضی برای دریافت تسهیالت کرونا خواسته شد که 
در سامانه »کارا« ثبت نام کنند تا بتوانند از این مساعدت 
بهره مند شوند، اما درحال حاضر بخش خصوصی معتقد 
اســت تســهیالت مذکور به دلیل باال بودن نرخ ســود 
لحاظ شــده نمی تواند چندان کمک کننده باشد، از این 
رو نیاز است سیاست گذار مجموعه ای از سیاست های 
پولــی و مالی به هم پیوســته ای را بــرای حمایت از 

بنگاه ها به کار بگیرد. 
دولت نتوانســت به خوبی منابع مالــی حمایتی را 
مدیریت نماید. شناســایی میزان آســیب به مشاغل به 
خوبــی صورت نگرفت و منابعی که میتوانســت برای 
برخی مشــاغل حکم حیات و ابقا را داشــته باشد به 
راحتی از دســت رفت. توزیع یکسان منابع بین تمامی 
مشــاغل بدون در نظــر گرفتن میزان آســیب یکی از 
اشتباهات اقتصادی دولت بود. از سوی دیگر پافشاری 
به اجرای برخی از بخشــنامه های سختگیرانه از جمله 
رفع تعهــدات ارزی )که همزمان با شــیوع کرونا نیز 
میباشد(، مشکالت عدیده ای را برای فعاالن اقتصادی 
به وجودآورد. نوســانات شدید نرخ ارز در 6 ماه اول 
ســال که هنوز هم ادامــه دارد و عــدم کنترل دولت 
مشکالت زیادی را برای تولیدکنندگان به وجود آورد.
 پیشــنهاد بخش خصوصی  این بود که نه ۱۳ عنوان 
شغلي که در بخشــنامه ها به آنها اشاره شد بلکه ده ها 
عنوان تکمیلي به این لیســت الحاق شود. شبکه بانکي 

نه فقط تســهیالت ماههاي گذشته را، بلکه تمام عقود 
عطف به سال 99 را تا دو سال تمدید نماید.

اگر بســته هــای حمایتی دولت بــدون مدیریت و 
نظارت توزیع گردد، ســودی نخواهد داشت. همزمان 
با شــیوع کرونا و تعطیلی کسب  وکارها در بسیاری از 
کشــورها که اقتصاد ملی و جهانی را تحت تأثیر قرار 
داد،  دولت ها برای حفظ چرخه اقتصاد خود طرح های 
حمایتی از کســب وکارها را آغاز کردند تا به نوعی از 
اضافه شــدن بــه جمعیت فقیر و آســیب هایی که این 

ویروس منحوس داشت پیشگیری کنند .
در ایران و پس از شیوع ویروس کرونا دولت برای 
حمایت از اقشار کم درآمد و صاحبان کسب وکارهایی 
که بر اثر شــیوع ایــن بیماری دچار آســیب و لطمه 
شده اند، سه بســته حمایتی در نظر گرفت، این کمک 
ها نتوانســت انتظارات بخش خصوصــی را به خوبی 
فراهم کند در حالی که می توانست این کمک های به 
صورت گسترده  و در بخش های مختلف به کار گرفته 
شــود ،البته محدود و نامطمئن بــودن منابع در اختیار 
دولــت و همچنین معلوم نبودن دوره اثرپذیری اقتصاد 
از گسترش بیماری و شرایط تحریم های گسترده ایران 
نیز عماًل بر مشــکالت ناشی از شــیوع ویروس کرونا 

افزوده است.
اتاق بازرگانی زنجان پیشــنهاداتی در این زمینه دارد 
کــه از آن جمله می تــوان عالوه بر حــذف انقضاي 
حمایتها، شــاهد بســط ابعاد حمایتي دولت براي همه 
کســب و کارها باشــیم و بعالوه ایــن را باید در نظر 
داشــت کسب و کارهاي زخم خورده از کرونا پیش از 
این داســتان، خود دچار آسیب اقتصادي ناشی سالهاي 
قبل بوده اند و در شرایط مراقبت هاي ویژه به موجب 

سالهاي 9۷ و 9۸ به استقبال کرونا رفته اند.

اشــتباهات اقتصادی دولت در موضوع کرونا چه 
بود؟

دولت نتوانســت به خوبی منابع مالــی حمایتی را 
مدیریت نماید. شناســایی میزان آســیب به مشاغل به 
خوبی صورت نگرفت و منابعی که می توانســت برای 
برخی مشــاغل حکم حیات و ابقا را داشــته باشد به 
راحتی از دست رفت. بســته های حمایتی دولت برای 
تقویت کســب وکارها در دوران کرونا منطقی و کافی 
نبود. به گونه ای که مالیات صرفًا براي ســه ماه تمدید 
شــد. هزینه برق و گازی که براي یک دوره ســه ماه 
امهال گردید. شــبکه بانکي که صرفًا پرداخت اقساط 
ایــن ۳ ماه را به تعویق انداخته اســت. ارائه اظهارنامه 
مالیات بر ارزش افزوده زمســتان 9۸ که صرفًا تا پایان 

فروردین ماه 99 تمدید شــد. کلیــه عملیات موضوع 
باب پنجم قانون مالیاتهای مســتقیم تا پایان اردیبهشت 
99 موقــوف االجرا شــد و هرگونه عملیــات اجرایي 
براي ســایر مؤدیان طبق مقررات انجام خواهد شد. از 
ســوی دیگر پافشاری به اجرای برخی از بخشنامه های 
ســختگیرانه از جمله رفع تهدات ارزی )که همزمان با 
شیوع کرونا نیز می باشد(، مشکالت عدیده ای را برای 
فعاالن اقتصادی به وجود آورد. نوســانات شدید نرخ 
ارز در 6 ماه اول ســال که هنوز هم ادامه دارد و عدم 
کنترل دولت مشــکالت زیادی را برای تولیدکنندگان 

به وجود آورد.
همه گیری ویروس کرونا شــوکی بــزرگ به بخش 
عرضــه و تقاضای کل اقتصــاد و همچنین به بودجه و 
مخــارج دولت وارد کرد که اثرات آن امروز در اقتصاد 
به خوبی نمود پیدا کرده اســت و این ویروس یکی از 
مهم ترین بحران هایی اســت که اقتصاد ایران را بیش از 

هر چیز دیگری تحت تاثیر قرار داده است.
 دولــت مــی توانســت در راســتای جلوگیری از 
مشکالت اقتصادی شــیوع کرونا با برنامه ریزی بسته 
هایی را به صورت بسته های کوتاه مدت و بلند مدت 
با توجه به مشــخص نبودن طول زمان شــیوع کرونا 
در نظــر گیرد کــه به ترتیب شــامل حمایت هایی در 
قالب تأمین معیشــت خانوار، فاصله گذاری اجتماعی 
به صورت دقیق و به معنای واقعی کلمه، حمایت های 
گســترده از اشــتغال و تولید و  برنامه ریزی مدون در 

اقتصاد کالن باشد.
چابک سازی ساختار تصمیم گیری و اجرایی دولت 
با توجه به شــرایط فعلی و بهبود محیط کســب و کار 
بــه طور واقعی و در عمل همانند پیاده ســازی دولت 
الکترونیــک و پنجره واحد عملیــات اجرایی - اداری 
دولت که همگی منجر به کاهش بروکراســی ناکارآمد 

در دولت خواهد شد که امری بسیار ضروریست.
کمک بــه ورود قطعات تجهیزات و ماشــین آالت 
معدنی مورد نیــاز بخش معدن و عــدم وضع قوانین 
دســت و پا گیر از سوی ســازمان های معدنی و غیر 
معدنی مرتبط با هدف بهسازی و نوسازی ماشین آالت 
از ضروریاتی است که دولت محترم باید به آن بپردازد.

 اتاق زنجان چه تالشــی برای بهبود محیط کسب 
و کار با استفاده از اقتصاد دانش بنیان خواهد کرد؟؟
اتاق بازرگانی زنجان در سال 99 با تشکیل کمیسیون 
» IT و کســب و کارهای دانش بنیان« در تالش است 
بتواند با احصای مشــکالت این حوزه گامی در جهت 
رفع آنها بــردارد. همچنین هدف اتــاق زنجان تالش 

برای تعامــل و ارتباط بهینه صنعت با فعاالن کســب 
و کاهاری دانش بنیان اســت؛ امضای تفاهم نامه های 
همکاری با دانشگاهها، پارکهای علم و فناوری استان، 
اداره کار و  آمــوزش فنی و حرفهــای گواهی بر این 

ادعاست. 

زنجان از بحــران کرونا چقدر از لحاظ اقتصادی 
آســیب دیده و خواهد دید نســبت به استان های 

دیگر؟
بسته شدن مرزها در دوران کرونا بیشترین آسیب را 
به حوزه تجارت خارجی استان وارد نمود به گونه ای 
که صادرات اســتان در شــش ماهه اول سال به حدود 
99  میلیون دالر محدود شــد. با توجه به اینکه عمده 
ترین شــریک تجاری اســتان، کشــور ترکیه است و 
بیشترین حجم صادرات استان )صادرات شمش روی 
و ســنگهای تزیینی( به این کشور صورت میگرفت از 
ایــن رو در برخی از صنایع، صــادرات عماًل به صفر 
رسید و تولیدکنندگان متحمل هزینه های زیادی شدند.
همچنین در طــی این بحران، عــدم امکان وصول 
مطالبات در موعد مقرر، برگشــت خوردن چک ها، به 
اجرا گذاشته شدن وثایق و تضامین و ...، تعلیق جرایم 
دیرکرد به تعهدات و قرارداد ها و احتمال فسخ و زیان 
در معامــالت، اجاره ها، تســهیالت، پیمانکاری و نیز 
تاخیر در پرداخت اقساط تسهیالت مالی و خرید های 

اقساطی و نظایر آن محتمل است. 

اتاق زنجان چه ابزارهایی برای تسهیل این بحران 
و رفع آسیب ها در اختیار دارد؟؟

اتاق بازرگانی همواره از رســالت مطالبه گری خود 
اســتفاده نموده و از طریق تریبونهــای مختلف تا حد 
امکان مشــکالت فعالن اقتصادی را طرح و در جهت 
یافتن راه حل کوشش میکند. طرح موضوع در شورای 
گفتگــوی دولت و بخــش خصوصی، کمیســیونهای 
مختلــف اقتصادی، کمیته رفع تعهــدات ارزی، کمیته 
احیــای واحدهــای تعطیل و نیمه تعطیــل و همچنین 
پیگیری مشــکالت فعاالن اقتصادی از طریق دســتگاه 
قضاییــه نمونــه های تالش اتــاق در راســتای حل 

مشکالت فعاالن اقتصادی بوده است. 
اتاق زنجان برای کمک به رفع مشــکالت و افزایش 
تولید واحدها در راســتای جهــش تولید حمایت الزم 
را از صنایــع به عمل می آورد که یکــی از نمونه های 
آن تشــکیل جلســات کمیته احیاء واحد های تعطیل، 
کمیســیون های مشــورتی اتاق و ســایر کمیته های 

کارشناسی تخصصی است.

رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان در گفت و گو با عصرملّت: 

دولت نتوانست به خوبی منابع مالی حمایتی را مدیریت کند
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آگهی تغییرات 
آگهی تغییرات شــرکت ارغوان هیدج شــرکت تعاونی به شماره 
ثبت ۵۵۱ و شناســه ملی ۱۰46۰۰۲۵۸۵۷ به اســتناد صورتجلســه 
مجمــع عمومــی عادی بطــور فوق العــاده مــورخ ۲۰/۰6/۱۳99 
اداره تعــاون  وباســتنادنامه شــماره 4۷96/ 4۲مــورخ۳۰/۰6/99 
کارورفاه اجتماعی ابهرتصمیمات ذیل اتخاذ شــد : ســرمایه شرکت 
از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقســم به ۵۰۰۰ ســهم به ارزش اسمی 
۱۰۰۰۰۰ریال به مبلغ 6۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقســم به 6۰۰۰۰ ســهم 
۱۰۰۰۰۰ریالی از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت 
وماده مربوطه دراساســنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اســناد و 
امالک اســتان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

ابهر )۱۰۰4۰۳۲(
آگهی تاسیس 

تاسیس شــرکت با مســئولیت محدود بازرســی فنی و مهندسی 
کاسپین ابهر درتاریخ ۰۲/۰۷/۱۳99 به شماره ثبت ۲۷۱۱ به شناسه ملی 
۱4۰۰946۱4۱۰ ثبــت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن 
به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :ارائه 
خدمات آزمایشــگاهی در زمینه های خــاک و بتن و مقاومت مصالح 

درصــورت لزوم پس از اخذ مجوزهــای الزم از مراجع ذیربط مدت 
فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اســتان زنجان ، 
شهرســتان ابهر ، بخش مرکزی ، شهر ابهر، محله مصلی ، خیابان ولی 
عصر ، بن بست ارم ، پالک 6 ، طبقه همکف کدپستی 4۵6۱۸6۳۱6۵ 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال نقدی 
میزان ســهم الشرکه هر یک از شرکا آقای مجید آقایاری به شماره ملی 
4۲۸۵۵9۲۱4۲ دارنده ۱۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای اکبر کشاورزی 
آزاد به شــماره ملی 4۳۷۲۳۰6۱۳۱ دارنده 99۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه 
اعضا هیئت مدیره آقای مجید آقایاری به شماره ملی 4۲۸۵۵9۲۱4۲ و 
به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای اکبر کشاورزی آزاد به شماره ملی 
4۳۷۲۳۰6۱۳۱ و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به 
ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شــرکت از قبیل چک ، ســفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی 
و همچنین کلیه نامه های عــادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ثبت 
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری ابهر )۱۰۰4۰۳۳(

آگهی تغییرات 
آگهی تغییرات شــرکت ثمین پروتئین پاسارگاد شرکت تعاونی به 
شماره ثبت ۲۲۲۱ و شناسه ملی ۱4۰۰4۲۱۸۲9۵ به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ ۰۸/۰۲/۱۳99 ونامه شــماره ۸6۰ 
/4۲ مورخــه ۳۰/۲/99اداره تعــاون کارو رفــاه اجتماعی شهرســتان 
ابهرتصمیمات ذیل اتخاذ شد : * صورتهای مالی سال 9۵ مورد تصویب 
قرارگرفت. *صباح خوشــگونه به کدملی -4۲۱9۵۸9۷6۷ابوالفضل 
طارمــی بــه کدملــی -44۱۰9۳۵۲4۰کیــوان الهیــاری بــه کدملی 
44۱۱۲۱69۸۱بــه ســمت اعضای اصلی و طوفــان حنیفی به کدملی 
-۰۳۲۲۵۸۲466محمدمرچلوبه کدملی ۰۰۵۷9۸۲6۱9به سمت اعضای 
علی البدل تعاونی برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. *آقای اشکان 
حنیفــی به کدملی4۸9۰۰۰44۷۵ به ســمت بــازرس اصلی و رفعت 
احمدی ابهری به کدملی44۱۰۸49۱۳۱ به ســمت بازرس علی البدل 
شــرکت برای ســال مالی 99انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و 
امالک اســتان زنجان مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری 

ابهر )۱۰۰4۰۳4(

آگهی تغییرات 
آگهی تغییرات شرکت ثمین پروتئین پاسارگاد شرکت تعاونی به شماره 
ثبت ۲۲۲۱ و شناســه ملی ۱4۰۰4۲۱۸۲9۵ به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ ۰۸/۰۲/۱۳99 ونامه شــماره ۸6۰/4۲ مورخه ۳۰/۲/99اداره 
تعاون کارو رفاه اجتماعی شهرســتان ابهرتصمیمات ذیل اتخاذ شد : -۱ 
آقای ابوالفضل طارمی به کدملی44۱۰9۳۵۲4۰ به ســمت رئیس و آقای 
کیوان الهیــاری به کدملی44۱۱۲۱69۸۱ به ســمت نائب رئیس و خانم 
صباح خوشــگونه به کدملی4۲۱9۵۸9۷6۷ به سمت منشی هیأت مدیره 
انتخاب شدند. * آقای ابوالفضل طارمی به کدملی44۱۰9۳۵۲4۰ به سمت 
مدیرعامل تعاونی به مدت ۳ ســال انتخاب گردیدند. * کلیه قراردادها و 
اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک , سفته, برات و اوراق بهادار با 
امضای آقای ابوالفضل طارمی ) رئیس هیات مدیره ومدیر عامل ( و آقای 
کیوان الهیاری )نائب رئیس هیات مدیره ( ومهر شرکت دارای اعتبار است 
و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای ابوالفضل طارمی ) مدیر عامل ( و 
مهر تعاونی معتبر خواهد بود. اداره کل ثبت اســناد و امالک استان زنجان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر )۱۰۰4۰۳۵(
آگهی تغییرات 

 شــرکت نیلگون هوشــمند پاســارگاد شرکت ســهامی خاص 

به شــماره ثبت ۱۰۲6۳ و شناســه ملی ۱۰46۰۱۳۷446 به اســتناد 
صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور فــوق العــاده مورخ 
۱4/۰۵/۱۳99تصمیمات ذیل اتخاذ شد : * آقای علی اصغر قرائی به 
شماره ملی 4۲۸۵69۲996 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
-۲ خانم مستوره قرائی به شماره ملی 4۲۸444۷۵۷۲ به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره -۳ آقای اکبر قرائی به شماره ملی 4۲۸۰۸۳۷۲۱۱ 
به ســمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب شــدند. 
*کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته 
، بروات ، قراردادها و عقوداســالمی با امضاء منفرد آقای علی اصغر 
قرائی )رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل( و در غیاب ایشان با امضای 
مشــترک خانم مستوره قرائی و آقای اکبر قرائی همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشــد. همچنین اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از 
ایشــان همراه به تنهائی با مهر شرکت معتبر می باشد. * آقای مهدی 
میرزانیا به شماره ملی 4۲۸۰9۱9۳۷۲ به سمت بازرس اصلی و خانم 
فاطمه نژاد دهقان به شــماره ملی ۰۰۵۰۳9۳۷4۱ به ســمت بازرس 
علی البدل برای مدت یک ســال انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد 
و امالک اســتان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

زنجان )۱۰۰4۰۳6(



عصرمّلت - اســتاندار زنجان با بیان اینکه کم کاری 
کمیته های کنگره شــهدای اســتان توجیه پذیر نیست، 
گفت: کنگره ۳۵۳۵ شهید اســتان سال آینده حتما در 

موعد مقرر برگزار می شود.
فتح اهلل حقیقی در گفت وگو با تســنیم به برگزاری 
کنگره شــهدا در ســال آینده اشــاره و اظهار داشت: 
ســتاد کنگره راه اندازی شده و نخســتین کمک  مالی 
اســتانداری به برگزاری کنگره انجام شده است. البته 

این کمک در حد بضاعت خودمان بوده است.
وی گفت: یکی از اولویت های بنده این اســت که 
سال آینده این کنگره در موعد مقرر خود برگزار شود.
استاندار زنجان تصریح کرد: تمام کمیته ها در استان 
زیر نظر معاون سیاســی امنیتی استانداری قرار دارد و 
حتما از کمیته های کنگره درخواســت خواهم کرد که 

فعالیتشان را با جدیت پیگیری کنند.

عصرمّلت - نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای 
اسالمی،گفت: ورود سرمایه گذار به استان زنجان نیازمند 
همکاری مدیران دستگاه های اجرایی است و باید سرمایه 

گذار اطمینان الزم را کسب کند.
ســید البرز حســینی در جمــع خبرنــگاران در محل 
استانداری زنجان، با بیان اینکه سرمایه گذاری در بخش دام 
درشهرستان خدابنده بسیار مهم است، گفت: در سال بیش 
از یک میلیون تن گوشــت قرمز مورد نیاز کشور است که 

۲۰۰ هزار تن گوشت قرمز هم وارد کشور می شود.
وی اظهار کرد: این واحد ســرمایه گذاری درخصوص 

اصالح نژاد گوسفند دوقلوزایی فعالیت خواهد کرد.
حسینی تاکید کرد: ورود سرمایه گذار به استان و به تبع 
شهرســتان خدابنده نیازمند همکاری مدیران دستگاه های 
اجرایی است و باید ســرمایه گذار اطمینان الزم را کسب 

کرده و سرمایه خود را در منطقه هزینه کند.

عصرمّلت - رئیس دادگســتری استان اردبیل گفت : 
با دستور ویژه رئیس قوه قضاییه در خصوص تسریع و 
تدقیق در پرونده اعمال ماده 4۷۷ راجع به ورشکستگی 
کارخانه »ســبالن پارچه«، دیوان عالی کشور موضوع را 
رسیدگی و هم اکنون با حکم دیوان بزرگترین کارخانه 
نســاجی خاورمیانه به مالک اصلی باز می گردد و بانک 

نیز مشارکت خواهد داشت.
ناصر عتباتی اظهار کرد: پس از سفر ریاست قوه قضاییه 
و صدور 6 دســتور برای تعیین تکلیف »کشت و صنعت 

مغان«، با رأی هیات داوری این واگذاری ابطال شد.
رئیس کل دادگســتری اردبیل افزود: دادگســتری با 
حضور مســتمر قاضــی ویژه در شــرکت و بازدیدهای 
دوره ای و صدور دســتورات قضایی تمام تالش خود را 
در جهت حفظ اموال شــرکت کشت و صنعت مغان به 

کار بسته است.

عصرمّلت - کارشناس مسائل سیاسی گفت: گره زدن 
حل مشکالت کشور به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 

اشتباه محض است.
حجت االســالم جعفر رحیمی اظهار داشت: مبارزه با 
استکبار جهانی شــعار ملی نظام اسالمی است و تا زمان 

تغییر سیاست کشور آمریکا ادامه خواهد داشت.
وی با اشــاره به بیانات مقام معظم رهبری ، ادامه داد: 
همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند زمان افول آمریکا 
نزدیک است و باید مردم آمریکا منتظر روزها آشوب باشند 
چرا که هر دو کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری، بحث 
تقلب در انتخابات را مطرح می کنند. امام جمعه ابهر با بیان 
اینکه مقام معظم رهبری در ســخنرانی خود فرمودند که 
دشمنان هر چه بیشتر هزینه کنند، بیشتر گرفتار می شوند، 
افزود: راه اندازی اختالفات قومی و مذهبی از دسیسه های 

آمریکا در کشورهای مختلف از جمله ایران است.

استاندار زنجان:
 کنگره 3535 شهید برگزار می شود

ورود سرمایه گذار به زنجان
 نیازمند همکاری مدیران است

سبالن پارچه
به صاحب اصلی  خود بازگشت

گره زدن حل مشکالت به انتخابات 
آمریکا اشتباه محض است
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مباحث  در  ســودی-  زینب  مّلــت؛  عصر 
شــهری و شهرسازی، شــهر را  با تعداد بناها و 
ســاختمان ها و خانه ها و پل ها و ساختارهای 
اجتماعــی و اقتصادی و...تعریف نمی کنند بلکه 
این حضور انســان و ســاختار مدنی شهر است 
که آن را هویت می بخشــد. شــهری که در آن 
روابط انســانی در فضای عمومی حرف اول را 
می زند، چرا که  فضاهای عمومی شــهری یکی 
از عناصر ساختاری شــهرها هستند که به دنبال 
توسعه شــهرها به عنوان مهمترین جزء ساختار 
آن، منعکــس کننده روابــط اجتماعی- فرهنگی 
در شهرهستند که می توانند بر کیفیت ارتباطات 

اجتماعی تاثیر بگذارند.
در واقع این  فضاهای عمومی شــهری هستند 
که به عنوان بستر در برگیرنده تعامالت اجتماعی 
و روابط جمعی شــهروندان در شــهر و فعالیت 
هــای عمومی آنــان حرکت به ســوی پایداری 
اجتماعی که زمینــه را برای حضور خودجوش 
شــهروندان فراهم می آورند. برای همین  توجه 
به انسان و پاسخگویی به نیازهای  وی در تمامی 
ابعاد )کالبدی، رفتــاری، اجتماعی و ادراکی( با 
ارتقاء ســطح کیفیت فضاهای عمومی شــهری، 
حضور مداوم شــهروندان را بــه همراه خواهد 
داشــت تا نقش جــدی را در پایداری اجتماعی 

شهرها ایفا نمایند.
در ایــن خصوص گفت و گویــی را با دکتر 
مصطفــی بهزاد فر عضو هیئت علمی دانشــکده 
معماری و شهرسازی  دانشــگاه علم و صنعت 
تهران داشــتیم. ایشان دکتری طراحی شهری  را 
در سال ۷6 در سیدنی و فوق لیسانس شهرسازی 
را  در سال 6۵ از دانشگاه تهران را اخذ کرده اند. 
ایــن گفت و گو که  متوجه و متمرکز بر ویژگی 

های »شهر انسان محور« است را می خوانید: 

مفهوم انســان محوری و به  تبع آن شــهر 
انسان محور چیست ؟

مفهوم انسان محوری بر پاسخ دهی به شرایطی 
داللــت دارد کــه ویژگی و الزامات جســمی و 
روانی و فطری انسان پایه و اساس آن باشد و با 
اصول انســانیت سازگار باشد. شهر انسان محور  
بر شــرایطی از مکان با همستانی داللت دارد که 
مقیاســی انســانی در ابعاد کارکردی اجتماعی، 
اقتصــادی، زیســت محیطی،نظری،عملیاتــی- 
اجرایی، ادراکی، زیر ساختی، خدماتی، فرهنگی 
و فضایی برآن حاکم باشــد و انســان و ارزش 
هــای او به عنوان اولویت در طراحی آن شــهر 

محسوب شود.

وقتی داریم از شهر انسان محور حرف می 
زنیم از چه مولفه هایی باید حرف بزنیم ؟

شــهر به صورت ســازمند )ارگانیک( انسان 
محور بــوده اســت . لیکن با حضور ماشــین 
و در تــداوم انقالب صنعتی کم کم به شــهر با  
محوریت غیر انســان معطوف شد. لذا وقتی از 
شهر انسان محور سخن گفته می شود، بازگشت 
به ارزش های انســانی موضوع آن است. ارزش 
های انســانی هنجارهای کیفیت  محیطی هستند 
که به واســطه ابعاد مذکور در پاســخ به پرسش 
اول تعریف می شــوند. بــرای مثال هنجارهایی 

مثل امنیت ، ایمنی، ســرزندگی، زیست پذیری، 
اجتماع پذیری، کارایی، سازگاری، تنوع و پیاده 

محوری از مولفه ها آن است.

چه اتفاقی افتاد که انسان دیگر در شهرسازی 
در اولویت قرار نگرفت و در سیطره نظام های 

اقتصادی و ... در شهرها گیر افتاد؟
همان طور که در پاســخ به پرسش قبلی شما 
مطرح کردم ،پس از انقالب صنعتی، به تدریج با 
حضور صنعت در حال توسعه به زندگی شهری، 
شهرو شهرسازی به طور عام ماشین محور شده 
و به وطور خاص خودرو محور شــده است. به 
عالوه در همین راســتا اقتصاد سوداگرانه برآمده 
از عصر صنعت و ماشــین که عنوان کلی اقتصاد 
شهر مدرن را با خود  دارد بر شهرها مسلط شده 
اند. در همین امتداد شــهر از اقتصاد انسانی که 
به اصطالح کوچک اســت )با تأکید بر استعاره 

کوچک زیبا است ( فاصله گرفت.

آنگونــه که در ظاهر پیداســت االن خیلی 
فاصله گرفته ایــم از ویژگی هایی که قبال با 
انسان ها عجین بوده  و در شهر و این آگاهی 
در اثر چه عواملی به زنده شدن مفهوم انسان 

محوری در شهرها شده ؟
علی رغم اخطارهایی که به ویژه از دهه ۱9۳۰ 
شروع شــد و پس از جنگ جهانی دوم تشدید 
شــد، صنعت محوری و غیر انسانی شدن تداوم 
یافته است .غیر انسانی شدن اقتصاد موجب شده 
است که بهره برداری از انواع منابع به ویژه منابع 
طبیعی ســیر رشــد بی رویه را طی کند لذا شهر 
دچار انواع بحران ها شــد که در دوبعد زیست 
محیطی و اجتماعی کامال ملموس و محســوس 

است .
با توجه به تعریف انســان در جهان بینی ما 
و جایگاه انسان در آفرینش و همچنین ویژگی 

های فرهنگی و اجتماعی کشور ما شهر انسان 
محور چگونه تعریف می شود؟

جهان بینــی ایرانی و مفهــوم نیکویی متکی 
بر اخالق نیکو پایه گذاری شــده و جهان بینی 
اسالمی، انسان را در محور فطرت تبیین می کند. 
ایــن دو جهان بینی در جغرافیای ایران، انســان 
فطری در جســتجوی تکامل انسانی را معنی دار  
می کند. در این راســتا شهر انسان محور شهری 
است که تحول ســازندگی آن به ویژه در حوزه 
مکان ســازی با فطرت انســان یا انسان فطری 

سازگار باشد. 

با توجه بــه لزوم برطرف شــدن نیازهای 
انسانی در یک شهر انسان محور توجه به زنان 
در کجای این مقوله قرار می گیرد و توجه به 
نیازهای ویژه زنــان چگونه و با توجه به چه 

عواملی صورت بگیرد؟
به طور عام زنان همانند مردان انســان هستند، 
بنابراین وقتی از شــهر انسان محمور سخن گفته 
می شــود نباید  تفاوت و تبعیضــی  برآن قائل 
شــد. اما به طور خاص از آنجا که غالب شهرها 
و مکان های شهری به ویژه مکان های همگانی 
بیرونی مردانــه محور و یا مردســاالرانه برنامه 
ســازی، طراحی و ساخته شده اند ، اعتراض  به  
عدم توجه به هویت خاص زنان به مثابه چالشی 
در عرصه  مکان ســازی مطرح شده است . در 
این راســتا تئوری های زیادی مطرح  است که 
برخی متعادل و برخی افراطی و تفریطی هستند. 
خالصه کالم اینکه مکان های شــهری میبایست  
بــا الزامــات و صفات هویتی خــاص زنان چه 
به صــورت روانی و چه به صورت جســمانی 

)کالبدی( سازگار شوند.

نظام حقوقــی و مدیریتی ما چگونه در این 
موضوع دخیل اند ؟ آیا خــود عدم انعطاف 

مباحث حقوقی و قوانین  باعث ســرگردانی 
نمی شود؟

نظام حقوقی و مدیریتی شهرسازی ایرانی، در 
رابطه با شــهر انسان محور زمینه سازی مطلوبی 
انجام نداده اســت . در رابطه با شهر بانو محور 
نیز چندان کاری صورت نداده اند. چه در زمینه 
حقوق شهری و چه در زمینه آئین نامه و قواعد 
حقوقی و چه در ضوابط اجرایی شهرســازی که  
در این زمینــه اوالً باید کارهای پایه ای صورت 
گیرد و ثانیــًا با معیارهای محلــی، منطقه ای و 
ملی برنامه سازی ها و طراحی ها و اجرا نیز در 

راستای مربوطه باز تعریف شوند.

در خود دانشگاه آیا نوعی عقب ماندگی از 
تحوالت انسانی شهر ها وجود ندارد؟

همانگونه که قبال گفته شد درباب  شهرسازی 
انسان محور چالشــی فراگیر وجود دارد که هم 
دانشگاه و هم غیر دانشگاه را در همه ابعاد شامل 
می شــود و این موضع فقط مختص دانشــگاه 
نیســت هرچند دانشگاه باید نقطه آغاز تحوالت 

در شهرسازی باشد.

انســان محوری در مدیریت و برنامه ریزی 
شهری چگونه باید نمود پیدا کند؟

انسان مداری موضوع اصلی شهر انسان محور 
اســت که متاســفانه همانطور که گفتم در پس 
مدرنیســم خودرو محوری جایگزین آن شــده 
و حرکت خود انســان در شــهر بدون الزمات 
ماشــینی و صنعتی نایده گرفته شــده که همین 
باعث نادیده گرفته شــدن احساس انس و الفت 
با محیط شهر است که باید در مدیریت و برنامه 
ریزی و طراحی شــهری با تعریفی درســت از 
انسانیت و انسان محوری و نیازهای انسانی قدم 

های تازه برداشته شود.

طراحی شهری  در گفت و گو با مصطفی بهزاد فر مطرح شد: 

در طراحی شهر انسان محور  انسان و ارزش های اولویت است نه ماشین 

مصطفی مهرآیینسرمقاله

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد:
رواج خطر »پوپولیسم پارلمانی«

عصرمّلت - عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
می گوید: برخی نمایندگان مجلس وزرا را به اســتیضاح، 
ســوال و تحقیق و تفحص تهدید می کنند و نهایتا برخی 
مسائل به مسئوالن اجرایی و دولت تحمیل می شود که در 

اولویت نیست.
همیشه در آستانه هر انتخابات بازار سردادن شعارهای 
پوپولیستی داغ و داغ تر می شود؛ چه از سوی کاندیداهای 
احتمالی چه از ســوی نمایندگان جریان های سیاسی در 
نهادهای مختلف کشور. موضوعی که این روزها بیش از 
پیش در مجلس یازدهم رواج پیدا کرده است. مشکالت 
و مسائل مختلف کشــور هم سبب شده تنور شعارهای 
پوپولیســتی داغ تر از قبل شــود و نمایندگان مجلس با 
شکســتن همه کاسه و کوزه ها بر ســر دولت، هر روز با 
ارائه طرح ها و پیشنهادهای عجیب و غریب و حتی تهدید 
به سوال و استیضاح رئیس جمهور و وزرا از این شرایط 
علیه جریان رقیب استفاده کنند. موضوعی که این روزها 
مورد انتقاد بزرگان و چهره های جریان اصولگرا هم قرار 

گرفته است.
اما ریشــه ظهور و بــروز این تفکــرات و رفتارهای 
پوپولیستی کجاست؟ بســیاری معتقدند این وضعیت از 
زمان قــدرت گرفتن محمود احمدی نــژاد و در دوران 
ریاست جمهوری او در کشــور اوج گرفت و رواج پیدا 
کرد. حسین مظفر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
و نماینده محمود احمدی نژاد در شورای نظارت بر صدا 
و سیما در دولت دهم هم معتقد است بخشی از تصمیم ها 
و شعارهای احمدی نژاد پوپولیستی بود و با واقعیت های 
کشور تطابق نداشت اما می گوید که این نوع رفتارها فقط 
مختص احمدی نژاد نبوده و هر دوره انتخابات مردم شاهد 

بیان شعارهای پوپولیستی هستند.
او که دو دوره نماینده مجلس شورای اسالمی هم بوده 
بر رواج »پوپولیسم پارلمانی« در قوه مقننه صحه می گذارد 
و معتقد اســت این تفکرات پوپولیستی بیش از هرجا در 

پارلمان ظهور و بروز می کند.
حسین مظفر در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنالین با 
اشاره افزایش شعارهای پوپولیستی سیاسیون کشور به ویژه 
در آستانه انتخابات ها ، گفت: انتخابات و انتخاب حق مردم 
اســت اما این حق باید در فضای آگاهانه و با شــناخت 
کاملی باشد تا افراد بتوانند انتخاب خوبی داشته باشند اما 
متاسفانه به دلیل رواج سیاســت زدگی و گروه گرایی در 
کشور، احزاب نقش آگاهی بخشی را ایفا نمی کنند و فقط 

به دنبال یارگیری حزبی خود هستند.
وی ادامــه داد: مطبوعات، رســانه هــا و احزاب باید 
به دنبال آگاه کردن مردم باشــند تــا انتخاب خوبی رقم 
بخورد اما متاســفانه نامزدها از عدم آگاهی و احساسات 
مردم سواســتفاده می کنند که سبب می شود شعارهایی 
که ضمانت اجرایی ندارد، منطقی، عقالنی و متناســب با 
ظرفیت های کشور نیستند ارائه شود که این نوع شعارها 
جای خــود را هم میان مردم هم باز می کند و هوادارانی 
جذب می کند که این آفت بزرگی است که هم مجلس را 
ناکارآمد کرده وهم قوه مجریه را دچار مشکالتی می کند.
این نماینده پیشــین مجلس با بیان اینکه شــعارها و 
رفتارهای عوام فریبانه و پوپولیستی می تواند اقشار مختلف 
و به ویژه قشر خاکستری را علیه یا له یک مجموعه بسیج 
کند، افزود: درحالی که این شرایط در شان نظام جمهوری 
اسالمی و مسلمانی ما نیســت؛ باید در فضای انتخابات 
به نحوی عمل کنیم که رســانه هــا، احزاب و نامزدهای 
انتخاباتی بخش مهمی از زمان خود را برای فرآیند آگاهی 
بخشی و اطالع رسانی دقیق بگذارند تا امکان مقایسه برای 

مردم هم فراهم شود.
وی در پاســخ به این پرســش که اکنون چقدر شاهد 
»پوپولیسم پارلمانی« هستیم، گفت: متاسفانه بخش مهمی 
از فضای پوپولیستی حاکم بر قوه مقننه برای منافع شخصی 
خودشان اســت. وظیفه یک نماینده فقط نباید متکی به 
حرف و احساسات حامیان خود باشد چون رای دهندگان 

عموما اطالعات دقیقی از وظایف نمایندگی ندارند.
مظفر تصریح کرد: همه این شرایط به این دلیل است که 
منافع فردی به مسائل اجتماعی می چربد و زمینه را فراهم 
می کند تا مردم بدون آگاهی از نامزدهای انتخاباتی قول و 

وعده و وعید می گیرند.
وی بــا تاکید براینکه رواج تفکر پوپولیســتی بیش از 
همه به نهاد مجلس آسیب می زند، گفت: پیش از هرچیز 
تقویت نگاه ملی نمایندگان ضرورت دارد، نه اینکه آنها به 
مسائل حوزه انتخابیه خود بی توجه باشند اما اکنون فقط 
به شرایط خود و رضایت اعضای حوزه انتخابیه شان توجه 
دارند و نگاهی به مصالح کشــور ندارند هرچند باید به 

مسائل منطقه هم توجه داشته باشند.
این نماینده پیشین مجلس همچنین اظهار کرد: راهکار 
برون رفت از این فضای پوپولیستی پیش هر چیز این است 
که احزاب باید نقش و کارکرد خود را برای انسجام بخشی 
جامعه به ســوی مصالح ملی و آگاه سازی افکار عمومی 
و ارائه برنامه منطقی و معرفی شایستگان ایفا کنند. مظفر 
در پاســخ به این پرسش که محمود احمدی نژاد در رواج 
تفکرات پوپولیستی در کشــور چقدر تاثیر داشته است، 
گفت: ایشــان هم همینطور بود و بخشی از تصمیمات و 
شعارهایش پوپولیستی بود و با واقعیت های کشور منطبق 
نبــود اما این رفتار فقط مختص ایشــان نبوده و هر دوره 
انتخابات همینطور است و شــاهد ارائه شعارهای عوام 

فریبانه هستیم.
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عصرمّلت - رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی استان 
زنجان گفت: فوتی های ناشی از کرونا در استان زنجان 
نسبت به سطح کشــور شیب مالیمی دارد و امیدواریم 
طی روزهای آینده شــاهد کاهش مبتالیان و فوتی های 

کرونا باشیم.
پرویز قزلباش ، با بیان اینکه فوتی ها کرونا دراســتان 
رو به افزایش اســت، گفت: فوتی های کرونا در روز به 

هشت تا 9 نفر رسیده است.
وی اظهار کرد: شهرســتانهای زنجان و ابهر بیشترین 
فوتی های ناشی از کرونا در استان را به خود اختصاص 

داده است.
وی، گفت: فوتی های ناشی از کرونا در استان زنجان 
نسبت به سطح کشــور شیب مالیمی دارد و امیدواریم 
طی روزهــای اینده کاهش مبتالیان و فوتی ها ی کرونا 

در استان باشیم.
قزلبــاش با بیــان اینکه تنها راه قطــع زنجیره کرونا 
رعایت بهداشــت فردی و اجتماعی است، تاکید کرد: 
طی روزهای گذشته رعایت بهداشت در استان روند رو 
رشدی داشته و تداوم این مهم باعث کاهش این بیماری 

در استان خواهد شد.
وی ابــراز کرد: طی هفته های گذشــته شهرســتان 
خرمــدره وضعیت بحران در خصــوص بیماری کرونا 
داشــت ولی با رعایت پروتکل های بهداشتی وضعیت 

این شهرستان بهتر شده است.
وی، با بیان اینکه طی روزهای گذشــته مراجعات به 
مراکز ۱6 ساعته استان افزایش یافته است، تصریح کرد: 
اگر جلوی مراسم عزا و عروسی در استان گرفته شود به 

تبع بیماری کرونا هم کاهش خواهد یافت.
قزلباش گفت: در اســتان زنجان رعایت بهداشــت 
فردی و اجتماعی در مراکز وابســته بــه پلیس و دفاتر 

پیشخوان خوب نیست.

عصرمّلت - ســازمان برنامه و بودجــه در آخرین 
گزارش خود که چند روز پیش منتشر کرد، اعالم کرده 
بود که تا پایان مهرماه ســال جــاری ۵۰۰ میلیون یورو 
بودجه در دوره های زمانی مختلف برای مقابله با کرونا 

تامین کرده است.
براساس اعالم ســازمان برنامه و بودجه این سازمان 
در اردیبهشت ماه طی دو دوره ۳۵۰ میلیون یورو اعتبار 
تامین شده اســت به این صورت که در ۱6 اردیبهشت 
مــاه ۳۰۰ میلیون یورو و یک هفتــه بعد نیز ۵۰ میلیون 

یورو دیگر پرداخت شده است.
تقریبــا دو ماه بعد )۲4 تیرمــاه( نیز ۲۰ میلیون یورو 
و هفته بعد نیــز ۵۰ میلیون و 6۰۰ هزار یورو به بخش 

درمان اختصاص یافت. 
تامین اعتبار برای بخش ســالمت در مردادماه ادامه 
داشــت و ۱4 این ماه ۲۰ میلیون اعتبار دیگر تامین شد. 
در روز پایانی مهرماه )۳۰ مهرماه 99( نیز سازمان برنامه 
و بودجه ۵9 میلیون و 4۰۰ هزار یورو در اختیار بخش 

سالمت و کادر درمان قرار داد.
در ایــن طرح به ۲۳ میلیون خانــوار وام یک میلیون 
تومانــی پرداخت شــد و در مجموع دولــت ۲۳ هزار 

میلیارد تومان پرداخت کرد.
در  طرح حمایت از معیشــت همد بــه ۲۳ میلیون 
خانــوار وام یک میلیــون تومانی پرداخت شــد و در 

مجموع دولت ۲۳ هزار میلیارد تومان پرداخت کرد.
پرداخت مبلغ ۲۰۰ الی 6۰۰هزار تومان به یک میلیون 
خانوار  که طی چهار دوره پرداخت شــد، ماهیانه ۳۵۰ 
میلیــارد تومان به این بند اختصاص یافت و در مجموع 

یک هزار و 4۰۰ میلیارد تومان پرداخت شد.
براســاس اعالم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا 
دوازدهــم مهرماه پنج هزار میلیــارد تومان مقرری بیمه 
بیکاری برای افرادی که در جریان شــیوع کرونا بیکار 
شدند پرداخت شده است. بنگاه ها هم حدود 6 هزار و 

۲4۷ میلیارد تومان تسهیالت دریافت کردند.

عصرمّلت - معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی 
اســتان زنجان،از روند رو به افزایش بیماری کرونا در 
اســتان زنجان خبــر دادو گفت: فوتی هــای کرونا در 

زنجان رو به افزایش است.
علیرضا آرمانی کیا در گفتگو با خبرنگار مهر، از روند 
رو به افزایش بیماری کرونا در اســتان زنجان خبر داد 
و گفت: طی آبان ماه شاهد افزایش فوتی های کرونا در 

استان هستیم.
وی اظهار کرد: طی آبان ماه روزانه هفت تا 9 نفر بر 

اثر بیماری کرونا در استان فوت می کنند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، با 
بیان اینکه اجرای محدودیت ها در اســتان باعث کاهش 
بیماری کرونا می شــود، گفت: بایــد محدودیت ها در 

استان تداوم داشته باشد.
آرمانــی کیا از وجــود بیش از 6۰۰ بیمار بســتری 
در مراکز درمانی اســتان زنجان خبــر داد و تاکید کرد: 
تجهیــزات در مراکز درمانی محدود اســت و از مردم 
درخواســت می شــود برای از بین بردن زنجیره کرونا 

بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت کنند.

فوتی های ناشی از کرونا در زنجان 
نسبت به سطح کشور شیب مالیمی دارد

برای مقابله با کرونا 
چه قدر هزینه شده است؟

فوتی های کرونا 
در زنجان رو به افزایش است

عصرمّلت - جانشین ســتاد مقابله با کرونای استان 
قزوین با اشــاره به طرح »هر معلــم ۳ دقیقه با کرونا« 
گفت: از معلمین محترم انتظار می رود حداکثر سه دقیقه 
در کالس درس هــای مجازی دانش آمــوزان را توجیه 
کنند تا اصول بهداشتی را رعایت کرده و مراقب والدین 

خود باشند و این توصیه ها را نیز به آنان منتقل کنند.
منوچهر حبیبی با اشــاره به اینکه معلمین می توانند 
راه مقابله با کرونا را آمــوزش دهند، اظهار کرد: یکی 
از محورهــای اثرگــذار مقابلــه با کرونــا، آموزش و 
فرهنگ سازی است. معلمان به جهت تجربه خوبی که 
در این حوزه دارند می تواننــد نقش آفرینی کرده و در 

کالس های درس این مهم را اجرایی کنند.
وی ادامه داد: در حال حاضر قریب به ۲۳۵ هزار 
دانش آموز و حــدود ۱6 هزار فرهنگی در اســتان 

وجود دارد.

عصرمّلت - معاون مســکن و ســاختمان وزیر راه 
و شهرســازی گفت : 4۰۰ هزار واحد طرح اقدام ملی 
مسکن اجرایی و ساماندهی شده اند، افراد و متقاضیان به 
پروژه ها متصل شده اند و تعیین تکلیف واحد ها صورت 

گرفته است.
محمود محمود زاده اظهار کرد : در مجموع زمین ۱۳۵ 
هزار واحد واگذار شــده و ۱۱ هــزار و ۵6۰ واحد هم از 

واحد های طرح اقدام ملی مسکن افتتاح شده است.
متقاضیانی که تاکنون پیامک طرح اقدام ملی مســکن 
را دریافــت نکرده اند اگر واحد های آن ها در شــهر های 
زیــر ۲۵ هزار نفر قرار دارد به بنیاد مســکن، متقاضیانی 
که واحد های آن ها در شــهر های جدید است به شرکت 
عمران شهر های جدید و متقاضیان سایر پروژه ها هم به 
ادارات کل راه و شهرسازی استان ها مراجعه کنند و پیگیر 

پیامک واحد خود باشند.

عصرمّلت - نماینده ولی فقیه در استان زنجان گفت: 
بیانات مقام معظم رهبری استکبار جهانی به ویژه آمریکا 

را به گوشه رینگ برد.
آیت اهلل شیخ علی خاتمی در جلسه شورای فرهنگ 
عمومی استان زنجان، برضرورت عملیاتی شدن جلسات 
شورای فرهنگ عمومی تاکید کرد و گفت: اجرای طرح 
تربیت حافظان قرآنی آثار و برکات خوبی برای جامعه 

زندان های استان دارد.
وی گفت: موسسات قرآنی در حال احتضار هستند 
و فعالیت های این موسسات هنوز به درجه مطلوبی که 

انتظار مقام معظم رهبری است، نرسیده است.
امــام جمعه زنجان برضرورت گزارش دهی شــعور 
حســینی زنجانی ها در یوم العباس امســال به شورای 
فرهنگ عمومی کشــور تاکید کرد و گفت: این گزارش 
باید به والیتمداری مردم زنجان اشاره خوبی داشته باشد.

عصرمّلت - مدیرکل تبلیغات اســالمی استان زنجان 
گفت: در حال حاضر موسســات قرآنی در حال احتضار 
هستند و با مشکالت عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند.

حجت االسالم سعید احمدی در جلسه شورای عمومی 
اســتان زنجان، برضرورت توجه به دســتورالعمل های 

شورای فرهنگ عمومی تاکید کرد.
این مســئول بیان داشــت: نباید برنامه روتین ادارات 
و دستگاه های اجرایی در جلســه شورای عمومی استان 

مطرح شود.
احمدی ادامــه داد: تعطیلی مدارس و دانشــگاه ها و 
درگیری خانواده ها با فضای مجازی، موجب کم کاری در 

زمینه برنامه های قرآنی شده است.
وی با اشاره به اجرای طرح ریشه کنی بیسوادی قرآنی 
در استان زنجان، افزود: روخوانی و روان خوانی قرآن در 

روستاهای استان آموزش داده شد.

طرح »هر معلم 3 دقیقه با کرونا« 
در قزوین اجرایی می شود

متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن 
پیگیر دریافت پیامک باشند

آیت اهلل خاتمی:
موسسات قرآنی نیازمند توجه هستند

موسسات قرآنی 
در حال احتضار هستند

عصرمّلت ؛ زهرا انصاری- از ســال ها پیش، 
اختالف طبقاتی در بین اموات رواج چشــمگیری 
داشــته و همین امر موجب شده است که با دیدن 
ســنگ قبر وضعیت اقتصادی مردگان مشــخص 
شــود. اگر ســری به مزارهای باال و پایین زنجان 
بزنیم، خواهیــم فهمید که اختالف طبقاتی در چه 

حد است.
روی سنگ قبرها اطالعاتی چون تاریخ تولد و 
وفات، نوشــته و گاهی عکس های مختلف متوفی 
حک شــده و این امر باعث شده تا به مرور ابعاد 
ســنگ قبر بزرگ تر شــود و حتی گاهی می توان 
تشــخیص داد این افراد از نظر مالی چه جایگاهی 

قبل از فوت داشته اند.
از اسفند ســال قبل اما به علت شیوع ویروس 
کرونــا دفن اموات در این مزارها ممنوع شــده و  
دفن اموات در آرامســتان جدید شهرداری انجام 

می شود.
آرامســتان جدید 4۰ هکتار مســاحت دارد که 
دفن اموات در آن به شــکل طبقه ای انجام خواهد 
شد که آنچه مسلم است، ظرفیت آرامستان جدید 

نیز تا سالیان سال جوابگوی اموات خواهد بود.
در این آرامستان تاکنون 6 هزار مزار یک و یا دو 
طبقه ســاخته شده است، ضمن اینکه آرامگاه های 

خانوادگی نیز به تعداد مورد نیاز وجود دارد.
نمازخانه مسقف، ســرویس بهداشتی به تعداد 
مــورد نیاز، جدا کردن قبور اطفال از ســایرین و 
آماده سازی 6 هزار مزار از جمله امکاناتی است که 
در آرامستان برای اموات در نظر گرفته شده است.
در این محــل امکانات رفاهی بســیار بهتر از 
مزارهای موجود در نظر گرفته شــده است که از 
جمله آن ساخت ۲۰ چشمه سرویس بهداشتی به 
همراه اتاق ویژه شست و شوی کودک، مغازه های 
فروش ســنگ قبر، ســردخانه بحران، بوفه برای 
فروش کاالهــای مورد نیاز مردم و گل فروشــی 

است.

امروز با گذشــت حدود ۷ مــاه از دفن اموات 
در آرامستان جدید زنجان اما مشکالت آن بیشتر 
نمایان شــده و شهردار زنجان خبر از مشکل سند 

این محل را داده است.
خانه ابدی و مشکل سند!

شــهردار زنجان گفت: با گذشت بیش از 6 ماه 
از انتقال آرامستان به خارج از شهر سند این محل 
همچنان مشکل آفرین شــده است که در قرارداد 
۳۰ هکتار و ســند زمین ۵۰ هکتار اســت که در 
این میان بخشــی از زمین که متعلق به دولت بوده 
معارض دارد و طی مکاتبات نیز حل و فصل این 

مساله را شهرداری متقبل شده است.
حبیب یگانه با اشــاره به اینکه طی سال جاری 
آرامســتان جدید زنجان یک میلیارد تومان اعتبار 
مصوب داشــت، اضافه کرد: با توجــه به انتقال 
آرامستان ها درخواست افزایش اعتبار سه  میلیارد 
تومانی داده شده که امیدواریم مورد موافقت قرار 

گیرد.
وی ادامه داد: تالش می شــود بــا تحقق این 
میــزان اعتبار، پارکینیگ آرامســتان جدید و طبق 
بازدیدهای کارشناسان از آرامستان های شهرهای 
دیگر فضایی آرامــش بخش برای تالمات روحی 
افراد احــداث و ایجاد خواهد شــد که این مهم 

مستلزم هزینه کرد است.
شــهردار زنجان افزود: در طرح جامع آرامستان 
جدید شــهر زنجان بخش هــای مختلفی در نظر 
گرفته شــده که تحقق این کارها منوط به تزریق 
اعتبارات مالی الزم اســت و برای ورود و خروج 
ایمن از این مکان نظارت و بهسازی جاده از سوی 

ارگان های متولی ضروری است.
وی تصریح کــرد: در صورت امکان با احداث 
دوربرگردان استاندارد و ایمن در فاصله نزدیکتری 
نســبت به آرامســتان شــهرداری و با هماهنگی 
دستگاه های متولی، موضوع زمان و مسیر دسترسی 

به این مکان تسهیل می شود.

قبر به قیمت پارسال!
مدیرعامل آرامستان های شهرداری زنجان نیز با 
اشاره به اینکه امســال افزایش قیمت را در بحث 
قبر نداشــتیم، گفت: کل هزینــه دفن و کفن یک 
میلیــون و ۸۰۰ هزار تومان اســت که ۵۵۰ هزار 

تومان آن مربوط به قبر است.
مبین غایبلو با بیان اینکــه پیش فروش قبر در 
زنجان وجود ندارد، تصریح کرد: درخواست هایی 
مبنی بر پیش فروش از ســوی برخی از افراد شده 

اما قبول نکرده ایم.
وی با اشاره به اینکه در دفن افراد هیچ تفاوتی 
در آرامســتان زنجــان وجــود ندارد، افــزود: با 
راه اندازی آرامســتان جدید هیچ تفاوتی در محل 

یا قیمت قبور وجود ندارد.
مدیرعامل آرامســتان های شــهرداری زنجان با 
بیان اینکه در آرامســتان جدید همه قبور با بلوک 
ساخته شده اســت، گفت: به علت یکسان بودن 
خدمات و ســطوح و اندازه قبور هیچ تفاوتی در 

قیمت ها وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه چند آرامگاه خانوادگی نیز 
در آرامستان ســاخته شده است، افزود: البته ما به 
دنبال این نیســتیم که در آرامستان شکاف طبقاتی 

ایجاد شود.
غایبلــو با بیان اینکه فقط دو قطعه برای والدین 
شهدا در قطعه یک و دو در نظر گرفته شده است، 
گفت: به غیر از این موارد هیچ تفاوتی بین اموات 

وجود ندارد و قطعات جداسازی نشده است.
زنجان  شــهرداری  آرامســتان های  مدیرعامل 
متوســط روزانه فوتی های زنجان را ۷ تا ۱۰ مورد 
اعــالم کرد و افزود: با توجه بــه اتمام قبوری که 
قبال وجود داشــت، به دنبال ایجاد قبور جدید در 

آرامستان هستیم.
یکی از شهروندان زنجانی نیز در ارتباط با انتقال 
آرامستان به خارج از شهر گفت: قبال آرامستان های 
شهر زنجان در دسترس بود و شهروندان به راحتی 
می تواننــد در روزهای آخر هفتــه اموات خود را 
زیارت کنند اما با انتقال آرامســتان این امر مشکل 

شده است.

رئیس دانشــگاه آزاد اسالمی استان زنجان گفت : 
انعقاد تفاهم نامه بین ۵ دســتگاه اجرایی و علمی در 
زنجان گامی بزرگ در راستای حل مشکالت و تسهیل 

در روند همکاری و هم افزایی می باشد.
دکتر علیرضا فیروزفر با اشاره به انعقاد تفاهم نامه 
۵ جانبه بین دانشگاه آزاد اسالمی استان زنجان با اتاق 
بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی استان زنجان ، 
اداره کل کار و رفاه اجتماعی استان زنجان ، اداره کل 
فنی و حرفه ای استان زنجان و کلینیک صنعتی بسیج 
اســتان زنجان اظهار کرد : راهبــرد و رویکرد جدید 
دانشــگاه آزاد اســالمی با توجه به رسالت آموزشی 
و اجتماعی این نهاد بزرگ علمی برای دانشــجویان 

»مهارت آموزی« در کنار »آموزش« است. 
وی ادامــه داد : هدف نهایــی از انعقاد این تفاهم 

نامه ایجاد مسیری برای کشف الگوی مهارت آموزی 
دوگانه برای دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی بوده که 
با بسته مهارت های مورد نیاز توانمندسازی جویندگان 
کار اعم از فارغ التحصیالن دانشگاهی ، دانشجویان یا 
بازماندگان از تحصیل با برنامه آموزشــی منسجم و 
همزمان در دو »محیط مهارت آموزی و دانش آموزی 

و کار واقعی« محقق گردد.
رئیس دانشــگاه آزاد اسالمی زنجان تصریح کرد : 
یکی از الگوهای آموزشــی مناسب و اثربخش برای 
پاســخگویی به نیاز مهارت های شغلی بازار کسب و 
کار، کــم کردن فاصله زمانی و مکانی بین »آموزش و 
کار« اســت که در این روش آموزشی، فاصله موجود 

حذف شده یا به حداقل می رسد.
وی افزود: کارشناســان اتفاق نظــر دارند ، نه تنها 

دانش صرف برای دستیابی به اشتغال راهگشا نیست 
بلکه مهارت های فنی نیز بــه تنهایی بدون توجه به 
مهارت های نرم آمادگی شغلی قادر نخواهند بود افراد 
جویای کار را به میزان کافی برای اشــتغال پذیری و 
رویارویی با اقتضائات و چالش های محیط کسب و 

کار توانمند نماید.
دکتــر فیروزفر تاکید کرد: با توجــه به این که در 
سالیان اخیر فارغ التحصیالن دانشگاهی در خصوص 
پیدا کردن شــغل مناســب اقبال آنچنانی ندارند لذا 
دانشگاه آزاد اســالمی واحد زنجان با شعار دانشگاه 
نســل سوم یا دانشــگاه کارآفرین اقدام به انعقاد یک 
تفاهم نامه ۵ جانبه با ذینفعان اشــتغال و صنعت کرده 
اســت و  بر اساس این تفاهم نامه دانشجویان در یک 
برنامه مدون و مشخص در محیط واقعی، مهارت الزم 

برای ورود به کســب و کار و یا اشتغال در یک بنگاه 
خصوصی را می آموزد.

 دبیر هیات امنای دانشگاه آزاد اسالمی استان زنجان 
با اشاره به اهداف انعقاد تفاهم نامه ۵ جانبه اظهار کرد: 
تبادل دانش و تجربیات عملی و فنی بین مدرسان 
و دانشــجویان ، حرکت در مسیر ارتقای هماهنگی 
و هــم افزایی ظرفیت های آموزشــی و محیط کار 
،کمک به بنگاه های اقتصادی فعال به منظور تربیت 
شناسایی و جذب نیروی کار ماهر مستعد و توانمند 
، آشــنایی با محیط کســب و کار کسب تجربه و 
ایجاد آمادگی شــغلی در دانش آموختگان و ایجاد 
خودباوری و اعتمــاد به نفس در دانش آموختگان 
برای ورود به عرصه اشتغال و کار آفرینی از اهداف 

نهایی این تفاهم نامه می باشد.

گزارش عصرملّت از قیمت خانه های ابدی در زنجان ؛

 قبر به قیمت پارسال!

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان زنجان : 

انعقاد تفاهم نامه 5 جانبه دانشگاه آزاد اسالمی زنجان با دستگاههای اجرایی


