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مطب یا آتلیه عکاسی؟
صفحــه  در  اســت.  دندانپزشــک 
چند  بــا  عکس هایــی  اینســتاگرامش 
تلویزیــون، خواننده  و  بازیگر ســینما 
موســیقی پــاپ و برخی ســلبریتی ها 
و چهره ها منتشــر کرده اســت. وقتی 
ایشان در  میک آپ و ســبک پوشــش 
عکس ها را نــگاه می کنم کمتر می توانم 
یک  مکان عکس بــرداری  کــه  بپذیرم 
کلینیک دندانپزشــکی باشــد. با خودم 
می گویم احتماال یــا در همان کلینیک، 
آتلیــه ای بــرای عکس گرفتــن وجود 
دارد و یــا، در یک عکاســی، آتلیه ای 
ویژه بــا دیزاین کلینیک دندانپزشــکی 
این  ساخته شده است. ویژگی برجسته 
عکس ها نه شغل و حرفه یک دانپزشک 
بلکه نمادهای ســلبریتی اســت. ایشان 
عکس های دیگری هم در صفحه شــان 
دارنــد کــه بی شــک ماننــد مدل های 
مشــهور مجله فرانسوِی ُوگ در برخی 
از سالهای دور اســت. برایم به عنوان 
یــک پژوهشــگِر عالقه مند بــه مطالعه 
ســلبریتی جالب اســت کــه حتی در 
اینســتاگرام با صفحه ای مواجه می شوم 
که صفحه هواداران همــان خانم دکتر 
اســت. بررســی برخی از کامنت ها در 
این صفحه نشــان می دهد که هواداران 
نه درباره شــغل و حرفه ایشــان بلکه 
عمدتــا درباره لباس و میک آپ، بینی و 

ابروی ایشان نظر می دهند.
ادامه در همین صفحه

گزارش عصرملّت از وضعیت معادن استان زنجان : 

زنجان، »معدِن معدن« !
هادی رفیعی در گفت و گو با عصرملّت ؛

حفظ فرهنگ محلی از رسالت های قصه گویی 
صفحه 3صفحه 1

صفحه 2

گزارش عصرملّت از زندگی شهید مجید شهریاری ؛

 جنایتی که ۱۰ سال بعد تکرار شد!

عصرمّلت؛ رئیس جمهور در تبلیغات انتخاباتی 
خود وعده جوان سازی مدیریت دولتی و سهم دهی 
به زنان را مطرح کــرده بود.موضوعی که پس از 
انتخابات نیز بارها مطرح شــد و حجت االســالم 
حسن روحانی قول داد که تا چشم اندازی 1400 
ســهم زنان از پســت های مدیریتی به 30 درصد 

برسد. در همین راســتا در مرداد ماه سال 1396 
انتخاب  رئیس جمهور دستورالعمل اجرایی نحوه 
و انتصــاب مدیــران حرفه ای و افزایــش تعداد 
مدیران زن در دســتگاه های اجرایی به 30 درصد 

تا پایان برنامه ششم را ابالغ کرد.

صفحه 7

عصرملّت گزارش می دهد: 

گردشگری کشاورزی
یک تیر با دونشان 

گزارش عصرملّت از وضعیت صنایع دستی: 

کرونازدگی
 صنایع دستی زنجان!
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گزارشی از تغییرات مدیریتی در استان زنجان:

بدون زنان!

پیگیری مسائل تاکسی بانوان در گزارش عصرملّت: 

4تاکسی بانوان  در انتظار نوسازی

دانشگاه آزاد اسالمی زنجان در نظر دارد » 8 تن سدیم سیانات « تولیدی خود را
 از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید.

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

اراضی پایین کوه - دانشگاه آزاد اسالمی - ساختمان شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی 
دبیرخانه مرکزی مراجعه نمایند.

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 09121412476 )آقای مهندس سلیمی(
تماس حاصل نمایند.بدیهی است دانشگاه در رد ویا قبول پیشنهادات رسیده مختار بوده و هزینه درج آگهی بر

عهده برنده مزایده خواهدبود.
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی

 صفحــه هــواداران معمــوال بــرای 
سلبریتی های ســینما، ورزش یا موسیقی 
تجاری ایجاد می شــود و این شاید نوعی 
نوآوری است که یک دندانپزشک صفحه 
هواداران دارد. بــاز در همان صفحه هم 
عکس هایی وجود دارد که بیننده را به این 
نتیجه می رساند که ایشــان رغبت بسیار 
زیادی دارند تا اگر نه یک سلبریتی کامل، 
که حداقل به )تعبیر نگارنده این ســطور( 
یک » دندانبریتی«)ترکیب دندانپزشــک-

سلبریتی( باشند.
در شــبکه های اجتماعی فارســی زبان 
مشابه این چنین افرادی به شدت در حال 
رشدند: » استاد-سلبریتی« یا پدیده ای که 
برخی از محققان آنرا ستاره های دانشگاهی 
روان شناس- »ترکیب  روانریتی   می نامند، 
»پزشک- »مّداح-ســلبریتی«،  سلبریتی«، 
سلبریتی«، »کودک-سلبریتی«، و نمونه ای 
که اخیرا نشــانه هایی جالبی از آن می بینم 
آخوند- »آخوندریتی« »ترکیــب  یعنــی 
سلبریتی«. درباره پدیده »آخوندریتی« در 

آینده بیشتر خواهم نوشت. 
پدیده روان شناس-سلبریتی که من آنان 
را »روانریتی« می نامم هم فرق چندانی با 
مثالی کــه در ابتدای این نوشــته آوردم 
ندارد. روانریتی هم از طریق اینســتاگرام 
مدام فیلم های یــک دقیقه ای، نه با هدف 
اشاعه علم روان شناسی و افزایش دانش، 

بلکه شــکار مخاطب و بازاریابی منتشر 
می کند. وقتی ســبک لبــاس، زبان بدن 
و میــک آپ روانریتی و حتــی طراحی 
داخلی مکاِن عکــس و فیلم روان ریتی ها 
را بررســی می کنیم دقیقــا نمی دانیم که 
آیا در این تصاویر،َ فشــن  ِتم مرکزی به 
شمار می رود یا شــب ادراری کودک که 
ایشــان درباره آن صحبت می کند. وجود 
عکس های پرتره، عکسی در حال اسکی، 
میز غذا در یک رســتوران مدیترانه ای و 
جمله هایــی در زیــر عکس هــا که هیچ 
ارتباطی به موضوع عکس ندارند از جمله 
تصاویری اســت که باز این سوال را در 
بیننده به وجود مــی آورد که آیا در حال 
تماشای صفحه یک سلبریتی است یا یک 

روان شناس متخصص؟ 
شاید با دو واژه بتوانم این نوشته کوتاه 
را به پایان برســانم. واژه نخســت تکثیر 
و واژه دوم تنوع  اســت. تکثیر به معنای 
آن اســت که اشــتیاق، و به بیان برخی 
محققــان، ولــِع سلبریتی شــدن در حال 
تکثیر و گسترش است، و تنوع به معنای 
آن اســت که این پدیده از عرصه سینما، 
تلویزیون و موسیقِی تجاری فراتر رفته و 
در حال رســوخ به همه عرصه ها شامل 
مشاغل حرفه ای و تخصصی، محیط های 
علمی، اقتصادی، و اجتماعی و اخیرا نیز 
دینی است. در واقع هم شاهد تکثیر این 

پدیده و هم متنوع شدن آن در عرصه های 
مختلف هستیم. واژه نخست بر گسترش 
و ازدیــاد و واژه دوم بــر حضور آن در 

بخش های مختلف جامعه اشاره دارد.
با توجه بــه آنچه در جامعــه ایرانی 
در حــال وقوع اســت اولویــت یافتن 
نما و نمایــش بــر عمل و عملکــرد و به 
تعبیر برخــی از محققــان بدبین عرصه 
شــبکه های اجتماعی، »ســطحی شدن« 
از جمله موضوعاتی اســت که می توان 
بیشــتر درباره آنها تأمل کرد. این روزها 
ولع سلبریتی شدن پدیده ای جدی است.  
آنقدر جدی که حتی مطب برخی پزشکان 
و روان شناســان و برخــی منابر دینی را 

تبدیل به آتلیه عکاسی کرده است!

عصرمّلت- یکی از مواهــب خدادادی که 
در توسعه یک سرزمین بسیار تاثیر گذار است، 
معادن اســت.ایران هم به لحــاظ برخورداری 
از ذخایــر عظیم انرژی و مــواد معدنی از این 
ثروت های با ارزش بی بهره نیســت و تاکنون 
68 نوع ماده معدنی غیرنفتی در کشور به ثبت 

رسیده است.
ایران به لحاظ داشــتن معادن غنی و بالقوه 
جزو 1۵ کشــور برتر در این حوزه محسوب 
می شــود و کارشناســان معتقدند بــه لحاظ 
ظرفیت های کشــور، طی ۵0 سال آینده ایران 
جزو تامین کنندگان مهم مــواد معدنی به ویژه 

آهن، مس، سرب و روی خواهد بود.
زنجان نیز از این ثرورت عظیم بی بهره نبوده 
و یکی از استان های برخوردار در زمینه معادن 
محسوب می شود.در زنجان بیش از 400 حلقه 
معدن وجود دارد، که هنوز حجم زیادی از آن 

بالاستفاده است.
با این حال برخورداری استان زنجان از 30 
نوع تندیس معدنی آنرا جزو 10 استان نخست 
کشــور در برخورداری از ذخایر متنوع معدنی 

بدل کرده است.
معدن مــس یکی از معادنی اســت که در 
زنجان وجود دارد و همین طور به واسطه صنایع 
دســتی و تاریخی زنجان، صنعت مسگری نیز 
در این استان ســالیانی است که مورد استقبال 
مصرف کننــدگان، هنرمنــدان و کارگاه هــای 

تولیدی قرار گرفته است.
رئیس سازمان صمت استان زنجان با اشاره 
به ظرفیت اســتان در حوزه معدن گفت: 3۵2 
معدن دارای پروانه بهره برداری در استان وجود 
دارد که ذخیــره قطعی این معادن 862 میلیون 

تن است.
ناصر فغفوری با بیان اینکه هم اکنون از تعداد 
کل معادن استان ، 76 درصد معادن فعال است، 
تصریح کرد: این درحالی است که در کل کشور 

فقط 46 درصد معادن فعال است.
وی با اشاره به اینکه استخراج اسمی سالیانه 
این معادن 14 میلیون تن و استخراج واقعی آنها 
7 میلیون تن اســت، اضافه کرد: میزان اشتغال 
ایجاد شده از سوی معادن قریب به 4 هزار نفر 

است.

رئیس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
استان زنجان با بیان اینکه در نیمه نخست سال 
جــاری 2۵0 معدن بارنامــه دریافت کرده اند، 
اضافه کرد: در مقایســه این میزان با آمار سال 
های گذشــته نشان از فعال شدن بخش معدن 

استان دارد.
فغفوری درباره وضعیــت معادن غیر فعال 
اســتان گفت: با تالش نظام مهندسی معدن و 
خانه معدن اســتان همه معادن پاالیش شده و 
هیچ معدنی به صورت بالتکلیف وجود ندارد.

رئیس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
اســتان زنجان افزود: با توجه به سیاست پیش 
روی استان هم اکنون معادن در اختیار افرادی 
قــرار می گیرد کــه از توان مالــی و فنی الزم 
برخوردار باشــند تا دیگر شــاهد بلوکه شدن 

معادن نباشیم.
وی افزود: حدود ۵0 معدن هم اکنون آماده 
برگزاری مزایده است که در این راستا در حال 
برطرف کردن مشکل معارضین محلی تعدادی 
از معادن هســتیم که پــس از برگزاری مزایده 
معادن بدون هیچ گونه مشــکلی وارد مرحله 

عملیاتی گردیم.
رئیس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
استان زنجان با بیان اینکه در نیمه نخست سال 
جــاری ، 920 میلیارد ریال حقــوق دولتی از 
معادن استان زنجان وصول شد، اضافه کرد: این 
میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از 

رشد قابل توجهی برخوردار بوده است.
وی با بیان اینکه میزان حقوق دولتی وصول 
شــده از 6۵ میلیارد ریال در ســال 94 به 320 
میلیارد ریال در سال گذشته رسید، اضافه کرد: 
با ســاماندهی های صورت گرفته امسال شاهد 
بروز رسانی وصول حقوق دولتی معادن دولتی 

از جمله معدن انگوران هستیم.
رئیس ســازمان صنعت ، معدن و تجارت 
استان ادامه داد: در این راستا، هم اکنون خدمات 
صرفا به معادنی که حقــوق دولتی خود را در 

سال 97 تسویه کرده اند ارائه می شود.
اســتاندار زنجان نیز درباره فعالیت معادن 
گفــت: 3۵2 معدن فعال در اســتان داریم که 

ذخیره قطعی آن ها 862 میلیون تن است.
فتح اهلل حقیقی تصریح کرد: استخراج اسمی 

ایــن معادن 14 میلیون تن و میزان اســتخراج 
واقعی آنها نزدیک به 7 میلیون تن است.

وی با اشاره به افزایش صدور بارنامه برای 
معادن استان گفت: امسال تا پایان شهریور  2۵ 
بارنامه برای معادن صادر شــده که 2 برابر کل 
سال 97 اســت و میزان وصول حقوق دولتی 

معادن نیز به بیش از 92 میلیارد تومان رسید.
اســتاندار زنجان با بیان اینکــه معدن داران 
باید قانون یک درصد هزینه را برای نگهداری 
راه های مورد بهره بــرداری عمل کنند،  افزود: 
معدن داران باید به تعهدات خود مبنی بر ترمیم 

راه های مورد بهره برداری عمل کنند.
وی اظهار کرد: بخش زیــادی از پهنه های 
زنجان دارای پوشــش »گون« است که اجازه 
اکتشــاف معدن داده نمی شود و برخی معادن 

نیازمند اکتشاف مجدد است.
فرماندار ماهنشان نیز این شهرستان را بهشت 
معادن در سطح استان و کشور خواند و گفت: 
ماهنشان 46 معدن دارد که 31 مورد فعال و 1۵ 

مورد غیرفعال هستند.
مجتبی نوری با بیان اینکه 22 ماده معدنی از 
معادن ماهنشان استخراج می شود، اظهار داشت: 
حــدود 900 نفر نیز در معادن این شهرســتان 

اشتغال دارند.
وی گفــت: از معدنکاران انتظــار داریم به 
تکالیف اجتماعی خود عمــل کنند زیرا تمام 
راه های مواصالتی روســتایی این شهرستان را 
تخریب می کنند اما هیچ مشــارکت و حمایتی 

نمی کنند. 
نوری خاطرنشان کرد: شرکت تهیه و تولید 
مواد معدنی و معدن ســرب و روی انگوران، 
حمایــت و مشــارکت الزم را دارند اما انتظار 
داریــم دیگر صاحبــان معــادن و صنایع در 

شهرستان نیز به تکالیف خود عمل کنند.
فرماندار ماهنشان اظهار داشت: روستاهای 
محــروم در جوار معــادن قــرار گرفته اند اما 
معدنکاران به تکالیف خود عمل نمی کنند در 
حالی که جاده ها برای روستاها ساخته شده و 

برای معادن نیست.
وی افزود: مسیرهای این شهرستان، کشش 
بار تناژ زیاد را ندارند و کامیون ها بارهای مازاد 

بر ظرفیت خود می زنند.

ادامه سرمقاله گزارش عصرملّت از وضعیت معادن استان زنجان : 

زنجان، »معدِن معدن« !
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عصرمّلت - استاندار زنجان گفت: مدیران نباید از پست 
دادن به جوانان بترســند زیرا جوانان با قرار گرفتن در کنار 

مدیران باتجربه، کارهای خیلی خوبی می توانند انجام دهند.
فتح اله حقیقی در جلســه ستاد ســاماندهی امور جوانان 
اســتان زنجان با اشــاره به آموزش جوانان کمتر از 38 سال 
دســتگاه های اجرایــی طی 2 مرحله جهــت قرارگیری در 
پست های مدیریتی، اظهار داشــت: مدیران دستگاه ها باید 
نسبت به انتصاب این جوانان در پست های مدیریتی، گزارش 

ارائه دهند.
وی با بیان اینکــه انتصاب مرحله دوم نیز تا پایان آذرماه 
باید به اتمام برسد، خاطرنشان کرد: مدیری که جوانان را به 
پست های مدیریتی منصوب نکند، تمرد کرده و باید برخورد 
شود و از رسانه ها هم می خواهم که این مورد را از ما مطالبه 

کنند.
حقیقی با بیان اینکه 2 هدف از آموزش و انتصاب جوانان 
در پست های مدیریتی داشــتیم، تصریح کرد: اول اینکه به 
جوانان بگوییم که آن ها را بــاور داریم و دوم اینکه بگوییم 
برای آینده نظام که تربیت مدیران جوان است، تالش می کنیم 
و همین یک مورد اگر به خوبی سامان داده شود، کار بسیار 

بزرگی انجام شده است.
وی افزود: در هفته اول دی ماه، جلسه ای با تمام جوانانی 
که در این 2 مرحله تحت آموزش قرار گرفتند چه آن هایی که 

منصوب شده و چه منصوب نشده اند، برگزار می کنم.
اســتاندار زنجان گفت: انتظار از مدیران این است که در 
ارتباط با جوانان نه به صورت وظیفه محور بلکه به صورت 
پروژه محور، گزارش داده و عناوینی در دستور کار قرار دهند 
که خروجی داشته و برای جوانان، قابل لمس و حس باشد.

وی جوانان را بزرگترین فرصــت و ثروت برای جامعه 
خواند و اظهار داشت: انتظار جوانان از جلسات این است که 
نسبت به این ثروت و فرصت چه اقداماتی انجام شده است.

استاندار زنجان با اشاره به محورهای هفت گانه بیانیه گام 
دوم انقــالب گفت: این محورها بایــد به 7 پروژه عملیاتی 
تبدیل شــده و وظایف هر یک از دستگاه ها برای عملیاتی 

کردن این محورها مشخص شود.
وی افزود: برای این کار از نظرات و دیدگاه های مدیران و 
صاحبنظران استفاده کنید تا بتوانیم در پایان سال نیز گزارش 

آن را ارائه دهیم.
حقیقی اظهار داشــت: در راســتای امیدآفرینی و ایجاد 
نشــاط در بین جوانان از مدیران واحدهــای تولیدی برای 
ارائه گزارش تولید و جذب نیرو، بانک ها برای ارائه گزارش 
تســهیالت حوزه جوانان و افزایــش 44 درصدی این مبلغ 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته، راه و شهرسازی برای ارائه 
گزارش افزایش واحدهای مســکن ملی از 3400 به 18700 
واحد و همچنین سایر مدیران دعوت کنید تا با آگاهی از این 

گزارشات، اعتماد و امید جوانان افزایش یابد.
وی ابراز کــرد: بزرگترین کار ما در ارتباط با جوانان این 
اســت که اقدامات ابتکاری و عملیاتی انجــام دهیم تا هم 
ماندگار باشد و هم ســبب اعتمادآفرینی و افزایش امید در 

آن ها شود.

عصرمّلت - دادستان زنجان گفت : کیفر خواست پرونده 
متهمان پس از رفع نقص و تکمیل پرونده از سوی دادسرای 
عمومی و انقالب زنجــان در 8 جلد ۵3 صفحه ای صادر و 

برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد.
حجت االسالم محسن کرمی اظهار کرد: بر اساس ماده 7 
قانون تشدید مجازات مرتکبین اختالس و ارتشاء به محض 
صدور کیفر خواســت ، تعلیق متهمان پرونده الزامی خواهد 
بود و در این راستا مراتب به مراجع ذیربط منعکس و اعالم 
شــده است.وی ادامه داد : دســتگاه قضائی در برابر هرگونه 
فساد و انحرافی با قاطعیت ایستاده است و در هر دستگاهی  
فساد محرز شود  برخورد قاطع  بعمل خواهد آمد و پرونده 
شهرداری و شورای شهر  زنجان آخرین  اقدام دستگاه قضائی  
نیســت ، بلکه چنانچه در هر دســتگاهی تخلف و انحرافی 
صورت بگیرد بدون اغماض  دست های ناپاک و متجاوزین 

به بیت المال و حقوق مردم قطع خواهد شد.

عصر ملــت- حجت االســالم و المســلمین »علی 
محمدی ســیرت« با حکم نماینده ولی فقیه در ســپاه به 
عنوان مســوول نمایندگی ولی فقیه در نیروی قدس سپاه 
منصوب شــد.  آیین تکریم و معارفه مســوول نمایندگی 
ولی فقیه در نیروی قدس سپاه با حضور نماینده ولی فقیه 
در سپاه، فرمانده نیروی قدس سپاه و جمعی از فرماندهان 
و مســووالن در مجتمع فرهنگی سپهبد شهید حاج قاسم 

سلیمانی برگزار شد.  
ســردار قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه با گرامیداشت 
یاد شهید حاج قاسم ســلیمانی، نیروی قدس را حافظ و 
پیشگام توســعه فرهنگ انقالب اسالمی در جهان عنوان 
کرد و گفت: فرمانده شــهیدمان حاج سلیمانی همواره با 
عمل خود از مستضعفین و مظلومین عالم حمایت کرد و 

کنار آنان ایستاد .
 در این مراســم بــا حکم نماینده ولی فقیه در ســپاه، 
حجت االســالم علی محمدی ســیرت به عنوان مسوول  
نمایندگی ولــی فقیه در نیروی قدس ســپاه معرفی و از 
تالش ها و خدمات حجت االسالم »علی شیرازی« در مدت 
مسوولیت  نمایندگی ولی فقیه در نیروی قدس تجلیل شد.

عصرمّلت؛زهرا انصاری- 10ســال  پیش در چنین 
روزهایی دشــمنان این نظام تالش کردند با به شهادت 
رساندن یکی از دانشــمندان کشور به خیال خام خود 
مقابل پیشــرفت های هســته ای را بگیرنــد، اما غافل 
از اینکه راه شــهدا با شدت و ســرعت بیشتری ادامه 
پیدا خواهد کرد.  10 ســال پیــش در چنین روزهایی 
خبر ترور و شهادت شــهید مجید شهریاری، دانشمند 
هسته ای کشورمان قلب میلیون ها ایرانی را به درد آورد. 
درست در زمانی که در آستانه سالگرد شهادت شهید 
شهریاری هستیم دشمنان قسم خورده و شیطان صفت 
این مرز و بوم، که نتوانســته بود پیشــرفت های علمی 
جمهوری اسالمی ایران را تاب بیاورد، دست به جنایتی 
دیگر زد تا به گمان خام خودش مقابل پیشــرفت های 
روزافزون علمی و هسته ای را بگیرد. اما غافل از اینکه 
این دانشمندان هر کدام شاگردان بسیاری دارند که هر 
یک از آنها امروز یک دانشمند هسته ای و علمی است.
بر همین اساس، امروز به بهانه سالروز شهادت شهید 
شــهریاری به بازخوانی زندگینامه این شهید بزرگوار 

پرداختیم که در ادامه می خوانید.

تولد
شهید مجید شــهریاری در ســال 134۵ در زنجان 
متولد شــد. وی متاهــل و دارای دو فرزند به نام های 
محســن و زهرا بود. همسر این شهید بزرگوار، بهجت 
قاسمی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی است.

 
 فعالیت های علمی و دانشگاهی

وی تحصیــالت ابتدایی و دبیرســتان را در زنجان، 
دوره کارشناسی را در رشــته مهندسی الکترونیک در 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ) از سال 1363 تا سال 1368 
(، دوره کارشناسی ارشد را در رشته مهندسی هسته ای 
در دانشــگاه صنعتی شریف ) از ســال 1369 تا سال 
1371( و دوره دکترا را در رشــته مهندسی هسته ای در 
دانشــگاه امیرکبیر )از ســال 1372 تا 1377 ( گذارند. 
بدین تربیت، این شــهید عزیز تمام تحصیالت خود را 

در کشور جمهوری اسالمی ایران گذرانده است.
شهید شهریاری پس از فراغت از تحصیل در دانشگاه 
امیرکبیر به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه مشغول به 
کار شد. شــروع به کارش به عنوان عضو هیات علمی 
در دانشگاه شهید بهشتی در دانشکده مهندسی هسته ای 
و در گروه آمورشــی کاربرد پرتوها با مرتبه استادیاری 

پیمانی بود.
وی در 28 اردیبهشــت 83  از مرتبه پیمانی به مرتبه 
رسمی آزمایشی تغییر وضعیت داد و حدود چهار سال 
بعد از شروع به کار به مرتبه دانشیاری ارتقاء پیدا کرد.
 در این مرحله از ارتقاء، نمره کیفیت آموزشــی اش 
در چهار ســال تدریس در دوره استادیاری نمره 18.۵ 
)از بیســت( و در امر پژوهش با چاپ 10 مقاله علمی 
پژوهشی در مجالت علمی بین المللی، ارائه سخنرانی 
در 21 کنفرانــس بین المللی، راهنمایی و مشــاوره 20 
دانشجوی کارشناسی ارشــد و راهنمایی 3 دانشجوی 
دکترا و باالخره اجرای ۵ طرح پژوهشی با امتیازی باال 

به مرتبه دانشیاری ارتقاء پیدا کرد.
شــهید شهریاری ســال 1388 و بر اساس تصویب 
هیــات ممیزه به درجه اســتادی ارتقاء پیــدا کرد. در 
واقع بعد از چهار سال دوره دانشیاری و حدود هشت 
ســال از زمان شروع به کار که حداقل زمان الزم برای 
برای ارتقاء به درجه استادی است، به این مرتبه ارتقاء 
یافت. نمــره کیفیت تدریس وی در دوره دانشــیاری 
19.46 از 20 بود. به عــالوه، فقط از ماده 2 آئین نامه 
ارتقاء، 11۵.83 امتیاز کسب کرد. جمع امتیازهای وی 
برای ارتقــاء به مرتبه اســتادی 169.79 بود. در دوره 
دانشــیاری، اســتاد راهنمای 17 دانشجوی کارشناسی 
ارشد و ۵ دانشــجوی دکترا بود و 21 مقاله تخصصی 
در مجالت علمی پژوهشــی به چاپ رساند. همچنین 
در 24  کنفرانس بین المللی به ایراد سخنرانی در رشته 
تخصصی خود پرداخت و در این دوره مجری ۵ طرح 

پژوهشی بود.

مشاغل اجرایی شهید شهریاری
 شهید شهریاری از سال 83 تا زمان شهادت نماینده 
دانشــگاه شهیدبهشــتی در امور اجرایــی همکاری با 
سازمان انرژی هسته ای بود. وی همچنین عضویت در 
انجمن هســته ای ایران، مدیریت گروه کاربرد پرتوها، 
عضویت در شــورای آزمایشــگاه و شــورای فناوری 
دانشگاه، عضویت در کمیته تخصصی فنی و مهندسی 
هیات ممیزه، مشاور جمهوری اسالمی ایران در پروژه 
سزامی و برگزاری چهار کمیته علمی و کارگاه آموزش 

را در پرونده اجرایی خود داشت.

زمان شهادت
شهید مجید شهریاری دانشمند فرزانه و استاد فیزیک 
هسته ای دانشگاه شهید بهشتی ایران سرانجام در تهران 
در 8 آذر 1389 توسط رژیم صهیونیستی و باهمکاری 
اطالعاتی منافقین در یک عملیات تروریستی به درجه 

رفیع شهادت نائل شد.

همسر شــهید شهریاری: مراســم ازدواج ما در 
سلف سرویس اساتید دانشگاه امیرکبیر برگزار شد

بهجت قاســمی همسر شــهید مجید شــهریاری 
می گوید: زمانی وارد دانشگاه صنعتی امیرکبیر شدم که 
به تازگی دوره کارشناسی خود را به اتمام رسانده بودم 
و هنوز شــهید شهریاری را نمی شناختم. چند سالی را 
در دانشــگاه صنعتی امیرکبیر حضور داشتم و باالخره 
در مقطع کارشناســی ارشد در رشته مهندسی هسته ای 
از دانشگاه صنعتی شریف قبول شدم و در این دانشگاه 

بود که با شهید شهریاری آشنا شدم.
وی افزود: شهید شــهریاری دانشجوی نمونه و به 
قولی تاپ دانشکده مهندسی هسته ای دانشگاه صنعتی 
شــریف بود. او را در ابتــدا در ترم اول تحصیل خود 
دیدم و همیشه وی در سایت دانشگاه حضور داشت و 

به قولی مرجع دانشگاه و دانشجویان بود.
همسر شهیدشهریاری ادامه داد: همسرم فردی آرام 
و ســاکت بود و دائمًا با دانشجویان در مباحث علمی 
به بحث می پرداخت و اساتید دانشگاه صنعتی شریف 
بســیار وی را دوست داشــتند. در ترم دوم تحصیلی 
خود کرســی درسی برپا داشت و در این کالس بیشتر 

با شهید شهریاری آشنا شدم.
این استاد دانشــگاه بیان داشت: مراسم ازدواج من 
و شهید شهریاری در سلف ســرویس اساتید دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر برگزار شد که به نظرم اکنون این محل 
به یک محل اداری تبدیل شــده است و به یاد دارم که 
پــس از آن با لباس عروس به خوابگاه رفتیم و زندگی 

بی تکلف خود را آغاز کردیم.
وی افزود: شــهید شــهریاری از نظر رفتاری بسیار 
نمونه و فردی بسیار متشرع بود. در کالس درس سن 
و سال من از بقیه دانشجویان بیشتر بود و در آن حین 
کارمند دانشگاه صنعتی امیرکبیر هم بودم و دانشجویان 
جوان تر از متشرع بودن شهید شهریاری بسیار تعریف 
و تمجید می کردند و این امر باعث می شــد تا وی را 

بیشتر بشناسم.
همســر شــهید شــهریاری تصریح کــرد: پس از 
ازدواج با شــهید شهریاری عمق رفتار نمونه و متشرع 
بودنش را در زندگی شــخصی خودمان دیدم و نماز 
شب  خواندن همســرم را مشاهده کردم. در شب اول 
ازدواج مان سجاده نماز شب شهید شهریاری پهن بود. 
شهید شهریاری بسیار مبادی اخالق بود و ادب،  نگاه، 

صحبت، رفتار و تقدم سالم وی همیشه زبان زد بود.
وی افــزود: در زمانی که قرار بود پایان نامه خود را 
ارائه دهم تا ساعت 22 یا 23 در خارج از منزل حضور 
داشــتم و وی در این برهــه در فعالیت های منزل نیز 

کمک می کرد.
 یادم هســت برای انجام کاری به کــرج رفته بودم 
با شهید شــهریاری تماس گرفتم و به وی گفتم برای 
فرزندان مان غذا درســت کند کــه وی بدون ریختن 
روغن و نمک برای فرزندان نیمرو درســت کرده بود. 
سال هایی که با شهید شهریاری زندگی کردم بسیار مرا 
رعایت می کرد و بــه جرأت می توانم بگویم لقمه غیر 

حاللی وارد زندگی  ما نشد.
قاسمی با تأکید براینکه شهید شهریاری عالقه داشت 
آنچــه را که فرا گرفته به همه منتقل کند، تصریح کرد: 
شهید شهریاری بارها تا ساعت یک تا دو نیمه شب در 
خارج از منزل می ماند و هنگامی که از وی می پرسیدم 
کجا بودی؟ می گفت تز درســی یکی از دوســتان به 
مشکلی برخورده بود و در سایت کامپیوتری دانشگاه 
برای رفع این مشکل حضور داشتم. شهید شهریاری به 
دانشــجویان خود بسیار کمک می کرد و برایشان وقت 
می گذاشت که در این خصوص به وی می گفتم وقت 
خودم را حاللت می کنم اما باید برای فرزندانمان وقت 

صرف کنیم.
همسر شــهید شــهریاری با بیان اینکه همسرم در 
انجام واجبات و تــرک محرمات نیز به اندازه  جدیت 
در مســائل علمی جدی بود، خاطرنشــان کرد: شهید 
شــهریاری حتــی در برخی عروســی ها حضور پیدا 
نمی کرد و با کسی هم تعارف نداشت. می گفت وقتی 
قرار اســت حاللی حرام شود در آن محل حضور پیدا 

نمی کنم.
قاسمی با اشــاره به اینکه همسرم بســیار مراقبت 
می کــرد تا حالل را حــرام نکند، تأکید کرد: شــهید 
شــهریاری مطالعه تفســیر قرآن را هرگز رها نمی کرد 
و تفســیر آیت اهلل جوادی آملی را به صورت کتاب و 
نرم افزار همیشه همراه خود داشت. در خانه بخش هایی 
از تفســیر قرآن را برای مــن و فرزندان بیان می کرد و 

همچنین ارادت خاصی به حافظ داشت.
وی افزود: شــهید شــهریاری شــعرهای حافظ را 
می خواند و آرام آرام اشــک می ریخت. برخی اوقات 
روبروی من می نشست و شــعر می خواند و نمی دانم 
در این اشعار چه می دید که اشک می ریخت. به نظرم 
این قانون الهی بود که همســرم شــهید شود و واقعًا 
لیاقت وی شهادت بود و شاید به همین دلیل است که 

خداوند صبر عظیمی به من داده است.
همسر شهید شهریاری اظهار داشت: آیت اهلل جوادی 
آملی در مراسم چهلم همسرم در اطالعیه ای اعالم کرد: 

» همسر و خانواده شــهید شهریاری مطمئن باشند که 
وی در روح و ریحان اســت. اگر با دو دســت پر به 
بارگاه الهی راه یافت، نه تنها مشــکل خودش را حل 
می  کند بلکه مشکل دیگران را هم برطرف می  کند و از 

دیگران شفاعت خواهد کرد.«
وی افــزود: آیت اهلل جوادی آملی شــخصیت کمی 
نیســت و طی چند سال اخیر با ایشــان حشر و نشر 
داشــتیم و بــه صــورت خانوادگی خدمت ایشــان 

می رسیدیم.
قاسمی با بیان اینکه یقین دارم جایی که اکنون شهید 
شــهریاری است بسیار خوب اســت و به منزل خود 
نیــز نظر دارد، گفت:  از دو یا ســه روز پیش از حادثه 
تا آخرین لحظاتی که با همســرم بودم ارتباط عاطفی 
بسیاری بین ما برقرار شده بود. اگر آرامش درونی من 
نبود فکر می کنم نمی توانستم دوری شهید شهریاری را 
تحمل کنم و باید باور داشته باشید که حضورش را در 

منزل حس می کنم.
همسر شهید شهریاری تصریح کرد: شهید شهریاری 
به من و فرزندانم حتی اکنون که به شــهادت رســیده 
آرامــش می دهد و باید این نکته را توجه داشــت که 
خداوند توفیق داد که به عنوان همسر در کنارش بودم. 
شهید شهریاری از نظر روحی بسیار به من نزدیک بود 
و در همه موارد زندگی با یکدیگر مشورت می کردیم. 
امیدوارم همسرم در پیشگاه خداوند متعال ما را از یاد 

نبرد و شفیع ما باشد.

چگونگی شهادت شهید شهریاری
همسر شــهید شــهریاری در گفت وگویی ماجرای 
آن حادثه تلخ و فراموش نشــدنی را اینگونه توصیف 
می کند: روز قبل از حادثه دکتر از دانشگاه به من زنگ 
زد و گفت در دانشگاه جلسه ای هست که من هم باید 
بروم، چون من یک طرح در دســت اجرا داشــتم که 
مدتی بود به مشــکل خورده بودم و دکتر گفت مشکل 
طرح من در آن جلسه حل می شود. فردای آن روز من 

خیلی خوشحال بودم.
 صبح روز بعد با دکتر از منزل بیرون رفتیم. به علت 
آلودگی هوا و زوج و فرد شــدن خودروها،  دکتر نمی 
توانست خودرو بیاورد به همین دلیل با خودروی من 
رفتیم و به پسرم محسن هم گفتیم با ما بیاید اما گفت 
کالس دانشگاه او ساعت 10 صبح است و نیامد و این 
لطف خدا بود که نیاید تا شاهد این حادثه تلخ نباشد.

شهیدشــهریاری و راننده جلو نشســتند و من هم 
عقب، دکتر مطابق معمول که بیشــترین استفاده را از 
وقتش می کرد در ماشین شروع به گوش کردن تفسیر 
قرآن آیت اله جوادی آملی کرد، حدود پانصد، ششصد 
متر در بزرگــراه ارتش رفته بودیم کــه یک موتوری 
نزدیک ماشین شد در همین حین راننده فریاد زد دکتر 

برو بیرون.
 شهیدشهریاری پس از فریاد راننده گفت چی شده؟  
من چون کمربند نداشتم بالفاصله از ماشین پیاده شدم 
راننده هم ســریع پیاده شد من رفتم در سمت دکتر را 
باز کنم تا دکتر سریع پیاده شود که در همین حین بمب 
جلوی صورت من منفجر شد. بیهوش نشدم، حرارت 
اولیه انفجار را در صورتم احســاس می کردم. خواستم 
بروم به مجید کمک کنم اما نمی توانســتم حرکت کنم 
و فقط می گفتم مجید من. راننده آمد باالی ســر من به 
او گفتم برو مجید را کمک کن اما راننده که آمد باالی 
سر مجید، دیدم توی سر خود می زند. یک نگاه به من 
می کرد و یک نگاه به مجید. دیدم کسی نبود کمک کند 
خودم را کشان کشان رســاندم به درب خودرو دیدم 
مجید بی سر و صدا سرش به سمت راننده بی حرکت 
افتاده، فهمیدم که مجید شــهید شده در این دقایق من 

فقط داد می زدم و ناله می کردم مجید من.
 وی ادامــه می دهــد: لحظه ای بعــد فهمیدم روی 
برانکارد نیروهای امداد هســتم، بی اختیار تا یاد مجید 
افتادم صحنه کربال به ذهنم خطور کرد که ســر فرزند 
زهرا )س ( را بریدند و چه بالهایی که بر سر اهل بیت 
نیاوردند اما مجید من که خاک پای انها هم نمی شــود. 

پس از آن گفتم الحمدهلل...
همســر شهید شــهریاری می گوید: بعد از شهادت 
شهید علیمحمدی به ما هم تذکر داده بودند که مراقب 
باشــیم و ما هم جدی گرفته بودیــم اما می گفتیم هر 
چه خدا بخواهد می شــود حتی برخی اوقات در جمع 
دوستان خانوادگی شوخی می کردیم که این بار شهادت 
نوبت همســر شماست یا من. در مجموع دوری مجید 
خیلی برای من و فرزندان ســخت اســت. البته فقدان 
مجید برای جامعه علمی هم دشــوار است. اما مطمئنم 

که راه مجید ادامه پیدا خواهد کرد.
همسر شهید شهریاری می افزاید: مجید واقعا آماده 
شــهادت بود چون وقتی زندگی این مرد را مرور می 
کنم می بینم رویه مجید در زندگی هیچ سرانجامی جز 

شهادت نداشت.
و حاال 10 ســال از هشتم آذر 89 که پیکر بی جان 
شهید شهریاری روی دســت هزاران نفر از مردم این 
ســرزمین به امام زاده صالح برده شــد و در آنجا آرام 
گرفت، می گذرد؛ که متاسفانه دشمنان جنایتکار ایران 
اســالمی بار دیگر دســت به جنایت زد و یکی دیگر 
از دانشــمندان هسته ای کشــورمان را ترور کرد و به 

شهادت رساند.
مسلمًا مردم ما هیچگاه یاد و خاطره شهید شهریاری، 
شــهید محســن فخری زاده و دیگر شهدای علمی و 
هســته ای کشــورمان را فراموش نخواهند کرد و امید 
دارند مســئوالن نیز با فراموش نکردن یاد شهدا برای 

پیشرفت ایران عزیزمان تالش کنند.

مدیران استان زنجان
از مسئولیت دادن به جوانان نترسند

کیفر خواست شهردار 
و اعضای شورای شهر زنجان صادر شد

مسوول نمایندگی ولی فقیه 
در نیروی قدس سپاه تغییر کرد

گزارش عصرملّت از زندگی شهید مجید شهریاری ؛

 جنایتی که ۱۰ سال بعد تکرار شد!
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عصرمّلت - مدیرکل آموزش و پرورش اســتان 
زنجان گفت: در حال حاضر 12 هزار و 69 دانش 

اینترنت دسترسی ندارند. آموز استان زنجان به 
حســن مظفری  در جلســه رزمایش مواسات، 
همدلــی و کمک مومنانه، اظهار داشــت: اســتان 
زنجــان دارای 108 هــزار دانش آمــوز در مقطع 
ابتدایی اســت که از این تعداد 2 هزار دانش آموز 
فاقد گوشــی همــراه بوده و 8 هــزار و 711 فاقد 

هستند. اینترنت 
این مســئول با بیان اینکه در دوره متوسطه دوره 
اول 46 هزار و 141 دانش آموز در اســتان تحصیل 
می کننــد، افزود: از این تعداد 3 هزار و 620 دانش 
آموز فاقد گوشــی همراه بــوده  و 3 هزار و 100 

دانش آموزان نیز به اینترنت دسترسی ندارند.
 مدیــرکل آموزش و پــرورش اســتان زنجان 
ادامــه داد: در دوره دوم متوســطه 36 هزار و 13 
دانش آمــوزان تحصیل می کننــد که از این تعداد 2 
هزار و 78۵ نفر فاقد گوشــی همراه بوده و 2 هزار 

و ۵8 نفر نیز به اینترنت دسترســی ندارند.
عضو  دانش آمــوزان  کرد:  خاطرنشــان  مظفری 
خانواده کمیته امداد و بهزیســتی نیز جزو این آمار 
هستند اگر چه تعدادی از این دانش آموزان دارای 

یا گوشی همراه هستند. تبلت 
وی با بیان اینکه 2 هزار و 17 دانش آموز اســتان 
زنجان تحت پوشــش کمیته امداد امام خمینی )ره( 
هســتند، ادامه داد: از این تعــداد 400 دانش آموز 
تبلت دریافت کرده و قرار اســت روز شــنبه نیز 

تعدادی تبلت توزیع شود.
ایــن مســئول بیان داشــت: یک هــزار و 206 
پوشــش  نیز تحت  زنجــان  اســتان  دانش آموزان 

بهزیستی بوده و کمک هایی را دریافت کرده اند.
مدیــرکل آمــوزش و پرورش اســتان زنجان با 
بیــان اینکه برای دانش آموزانی کــه اینترنت ندارد 
افزود:  اســت،  توزیع شده  آموزشــی  بســته های 
نگرانــی ما از دانش آموزانی اســت که کالس های 

آنها به صورت غیر حضوی برگزار می شود.
از ظرفیت خیرین  اســتفاده  برضرورت  مظفری 
بــرای تهیه گوشــی و تبلت برای دانــش آموزان 
اســتان تاکید کرد و گفت: از جامعه خیرین انتظار 
داریم در فضای همدلی ایجاد شده به دانش آموزان 

کنند. کمک  بی بضاعت 
وی یادآور شــد: ضــروری اســت از ظرفیت 
شهرداری ها، شورای اســالمی شهر و روستا، اتاق 

اصناف و بازرگانی در این زمینه استفاده شود.

عصرمّلت - دادســتان عمومی و انقالب استان 
کرمانشــاه نسبت به اســتفاده از مانکن های زنده 
خانم در ویترین مغازه ای و تبلیغات یک مدلینگ 
زن بی حجاب در یکی از بناهای تاریخی اســتان 

واکنش نشان داد.
شــهرام کرمی بااشاره به انتشار عکس هایی در 
فضای مجازی که در آن مغازه ای در کرمانشاه از 
مانکن های زنده خانم برای تبلیغات خود استفاده 
کرده، اظهار کرد: متاسفانه در تصاویر منتشر شده 
یک مغــازه عرضه لباس در یکی از پاســاژهای 
کرمانشــاه از زنان بدون حجاب اســالمی برای 
تبلیغات و کســب درآمد بیشــتر به شکل مانکن 

های زنده پشت ویترین استفاده کرده است.
وی اضافــه کرد: همچنین این مغازه در اقدامی 
دیگر داخل محوطه یکی از بناهای تاریخی استان 
که نزد مردم کرمانشاه اهمیت مذهبی باالیی دارد، 
با استفاده از یک مدلینگ زن بی حجاب تبلیغاتی 

برای پوشاک خود داشته است.
وی ایــن اقدام را خــالف قوانیــن، عرف و 
شرع اسالمی دانســت و افزود: این نوع تبلیغات 
غیراسالمی و غیرانسانی احساسات خانواده های 

شهدا را در استان جریحه دار کرد.
دادستان کرمانشــاه از دستور برخورد سریع و 
فوری با این واحد صنفی متخلف خبرداد و اعالم 
کرد: به ضابطین دســتگاه قضایی اســتان دستور 
داده ایم، ســریعا با این مغــازه متخلف برخورد 

کرده و آن را پلمب کنند.
کرمی همچنین از صدور دســتور دســتگیری 
صاحــب این مغازه و چند مانکــن زنده آن خبر 

داد.
وی خاطرنشــان کرد: در دین مبین اسالم برای 
زنان جایگاه و ارزش بسیار واالیی در نظر گرفته 
شــده و چنین تفکــر و فرهنگی نیــز در جامعه 
اسالمی ایران حاکم شده، بنابراین چنین اقداماتی 
تنــزل جایگاه زنــان و اقدامی خالف شــئونات 

اسالمی بوده و با آن برخورد خواهیم کرد.
کرمی بااشــاره به اینکه پیــش از این نیز چنین 
حرکات هنجارشــکنانه ای در چند شــهر دیگر 
ایران دیده شــده، ادامه داد: اجــازه نخواهیم داد 
عده ای فریب خورده، دسیســه های دشمنان را 
برای زیرپاگذاشــتن ارزش های اسالمی اینگونه 

در کشور و کرمانشاه اجرایی کنند.

عصرمّلت؛زینب سودی- هادی رفیعی متولد سال 
۵7 است که چندسالی هســت در زمینه قصه گویی 
کارهای خوبــی از او دیده ایم. رفیعــی که با کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان اســتان زنجان در 
حال همکاری اســت ، از ایام کودکی در حوزه تئاتر 
و بازیگری و نویســندگی و کارگردانی فعالیت داشته 
و از برگزیدگان جشــنواره های استانی و منطقه ای و 
کشــوری قصه گویی در سال های 97 و 98 است که 
به صورت بین المللی برگزار می شود. صفحه فرهنگ 
و هنر این شماره از عصرمّلت به گفت و گو با هادی 

رفیعی اختصاص دارد.

تعریف قصه و قصه گویی چیست ؟ قصه گو چه 
کسی است ؟

به نظر من قصه روایتی اســت از بخشــی از یک 
زندگی و قصه گو کسی هست که این روایت را انجام 
می دهد. قصه همیشه همراه با تعریف کردن و روایت 
کردن هســت و قصه گو باید هنر این را داشته باشد 
که بتواند با کالم و تصویر این روایت را انجام بدهد.

کارکرد و اهمیت قصه گویی را مفصل توضیح 
بدهید.

از آنجایی که پایه و اساس خیلی از هنرها از جمله 
فیلم و نمایش و داســتان و شعر و غیره بر پایه قصه 
هســت و قصه از قدیم در فرهنگ و ادبیات ما و کل 
دنیا به عنوان جزء الینفک فرهنگ محسوب می شود. 
قصه در فرهنگ ما دارای اهمیت زیادی هســت. آثار 
ماندگاری در ادبیات شــامل منظومــه ها و قصاید از 
جمله شاهنامه فردوسی و آثار نظامی و دیگر شاعرها 
هستند که قصه و داستان دارند. حتی کتاب آسمانی ما 
قرآن شامل قصه های گوناکون هست و انگار که اولین 
قصه گو خود خدا هست که قصه حضرت یوسف)ع( 
را در  قرآن به عنوان احسن القصص معرفی می کند. 
هرچیزی را که قرار باشــد به شــکل ساده و روان به 
مخاطب ارائه کنیم به نظرمن  بهترین روش آن  قصه 

و قصه گویی هست. 
در مورد ابزار تربیتی بودن قصه بگویید و چقدر می 

تواند در اهداف تربیتی موثر باشد؟
ببینــد از آنجایی که مخاطب قصه بیشــتر کودکان 
هســتند قصه می تواند یک ابزار تربیتی باشــد. قصه 
مثل سایر هنرها شامل دو بخش محتوا و فرم هست . 
فرم که همان شکل ارائه هنر هست و محتوا مفهومی 
است که در هنر وجود دارد. ما میتوانیم هر مفهومی را 
در قالب فرم هنرمندانه به مخاطب ارائه بدهیم و این 
محتوا می تواند علمی تربیتی آموزشی و هرچیزی که 
مورد نیاز کودک هســت باشــد. به نظر من قصه می 
تواند در مکان های فرهنگی و تربیتی از جمله مدارس 
و مکان های آموزشی کمک حال معلم ها و آموزش 

دهنده ها برای ارائه بهتر مطالب باشد. 

فایده قصه گویی چیست؟
از فوائد قصه گویی میشــود به چند مورد از جمله 
سرگرمی برای مخاطب ، آموزش مخاطب، بیان ساده 
و قابل درک یک مطلب پیچیده  که ذهن مخاطب آن 
را قبول نمی کند، بیان غیر مســتقیم مفاهیم، کمک به 
حس و توانایی تخیل و تصویر ســازی و ماندگاری 
قصه چرا که قصه همیشــه ماندگار هست و در ذهن 
مخاطب می ماند به نظر من قصه جزء ال ینفک زندگی 
ما اســت و همه ما نیاز داریم که قصه بگوییم و قصه 

هم بشنویم 

فرق اســندآپ  با قصه گویی و همین طور فرق 
نمایش با قصه گویی چیست؟

این  ســه هنر شــباهت هایی باهم دارند اما باهم 
فرق مــی کننــد. در نمایش بازیگری وجــود دارد. 
بازیگــر در نقش بازی می کند و شــخصیتی را ارائه 
می کند که ممکن اســت با خودش بســیار متفاوت 
باشــد. در اســتندآپ هم هدف چیز دیگری است و 
اینکه اســتندآپ برای چه موضوعی باشد هدف آن 
را مشــخص می کند. مثال در استندآپ کمدی هدف 
خنداندن مخاطب اســت با روش های مختلف.  اما 
قصــه با این دوتا تفــاوت دارد. قصه یک راوی دارد 
که قصه را تعریف می کند، بازی نمیکند بلکه روایت 
می کنــد. راوی فقط یک راوی هســت با مخاطب 
تعامل دارد و آنها را با قصه همراه می کند و در ذهن 
مخاطب تصویرسازی انجام می دهد و هرکدام از این 
سه هنر خصوصیات خاص خودش را دارد که آن ها 

از همدیگر جدا می کند.
آیا قصه گویی هنر است یا فن ؟

تعاریــف زیادی از هنر وجود دارد و از آنجایی که 
قصه گویی دارای خصوصیات عمده همه هنرها است 
به نظر من یک هنر محســوب می شود؛ از جمله این 
خصوصیات این است که اوالَ حس و اندیشه را به کار 
می اندازد و خالقانه هســت و مطالب را غیر مستقیم 
بیان می کند و زیبابی دارد و خیلی خصوصیات دیگر 
کــه  اکثر هنرها آن را دارنــد. به نظر من قصه گویی 

برآیندی اســت از چند هنر به همراه یک روایت پس 
یک هنر منحصر به فرد هســت یعنی وابسته به هنر 

دیگری نیست . 

قصه گویی االن با قدیم چــه تفاوتهایی دارد؟ 
قصه گویی مدرن چه ویژگی هایی دارد؟

ببینید چیزی که از گذشــته تا االن در قصه گویی 
تغییر کرده بیشــتر روش بیــان و اجرای قصه گویی 
است. درگذشته بیشتر کالمی بود و با استفاده از بیان، 
ولی امروزه در قصه گویی صحنه ای و میدانی تصویر 
بیشتر به کمک قصه گو آمده که خیلی هم کمک کرده 
به قصه گفتن. قصه گویی به شیوه نو یک خصوصیاتی 
دارد که آن را از روش ســنتی متمایز می کند.یکی از 
آنها فعال نگه داشتن مخاطب تا آخر یک روایت است 
کــه ما به آن می گوییم تعامــل. حتی گاهی مخاطب 
مســیر قصه را تعیین  می کند و قصه گو قصه را می 
ســپارد که مخاطب آن را ادامه دهد و دیگری استفاده 
از روش های خالقانه در قصه گویی هســت که مثل 
گذشته نیست و خالقیت خیلی تاثیر دارد در بیان قصه 
برای مخاطب و یا تصویر سازی و استفاده از رنگ و 
موسیقی و هرچیزی که برای ارائه قصه مناسب باشد 
.کاًل در قصه گویی به شیوه نو بیشتر شکل ارائه قصه 

هست که تغییر پیدا کرده است.

االن قصه های حضــوری و غیر حضوری هم 
مطرح هســت فرق این دوتا  و امتیازات شــان 

چیست؟
قصه غیرحضوری به طوری که مخاطب و قصه گو 
از هم دور باشــند و به شکل صدا و یا صدا و تصویر 
با هــم ارتباط برقرار کنند خــب مزیت ها و معایب 
خودش را دارد. مثل در دســترس بودن قصه و قصه 
گو در زمان های مختلف است که به  هر حال نیازی 
نیست که مخاطب برود قصه گو را پیدا کند و یا قصه 
گو برود مخاطب را پیدا کند. مثال در همین شرایطی 
که به خاطر کرونا ایجاد شده میشود از قصه گویی غیر 
حضوری استفاده کرد و همینطور قصه های صوتی و 
یا آنهایی که در رسانه ها از خیلی قبل تر برای بچه ها 
تولید و اجرا شدند از همین نوع هستند. البته قصه اگر 
به صورت حضوری باشد با تعامل بیشتر بین قصه گو 
و مخاطب ارائه میشود و به صورت زنده و با اتفاقات 
مربــوط به این قضیه پیش می رود و به نظر من قصه 
گویی حضوری خیلی میتواند موفق تر و تاثیرگذارتر 

از قصه گویی غیر حضوری باشد.
قصه گویی با کتاب خواندن چه تفاوتی دارد؟

این دوتا دو مقوله جدا هستند. قصه گویی یک هنر 
هست که قصه گو قصه ای را که دارای عناصر خاص 
قصه گویی هســت را آماده می کند و برای مخاطب 
ارائــه می دهد. اما کتاب خوانــدن اگر چه مفهوم را 
انتقال می دهد اما این انتقال هرگز به اندازه قصه گویی 
نیست. البته قصه هایی هستند که از روی کتاب های 
چاپ شــده از قصه ها و داستان ها گفته می شود و 
این خودش نوع خاصی از قصه گویی هســت اما در 
کل با کتاب خواندن متفاوت اســت و به نظر من آن 
تاثیری را که قصه روی مخاطب می گذارد کتاب نمی 

تواند بگذارد.

یک قصــه خوب چه ویژگی هایــی د ارد؟ و 
همینطور یک قصه گوی خوب ؟

یک قصه خوب قصه ای هســت که تمام عناصر 
قصه در آن رعایت شــده باشــد. مثال آغــاز و پایان 

مناســبی داشته باشــد. محتوای مناسب با گروه سنی 
مخاطب داشــته باشد که خیلی مهم است. خود قصه 
زمینه این را داشته باشد که در آن تعامل انجام شود و 
خالقانه نوشته شده باشد. قصه گوی خوب هم قصه 
گویی هســت که عناصر مربوط به قصه گوی خوب 
را داشــته باشــد؛ اول این که توانایی اجرای قصه را 
داشته باشــد؛ از جمله بیان خوب زبان بدن مناسب، 
کارگردانی مناســب، خالقیت در اجرا را بلد باشــد. 
توانایی قصه گو خیلی مهم است. ببینید قصه و قصه 
گو باید متناسب هم باشند به طورکلی به نظر من یک 
قصه گوی خوب میتواندیک قصه بد را به بهترین نحو 
اجــرا کند و یک قصه گوی بد یک قصه خوب را به 

بدترین نحو به مخاطب ارائه کند.

در مورد منابعی که قصــه گو انتخاب می کند 
توضیح دهید؟

منابع قصه بسیار مختلف و گسترده است؛ از جمله  
متــون و حکایت های قدیمی، قصــه های فولکلور 
مناطق و فرهنگ های مختلف، کتب داســتان و قصه 
های مختلفی که چاپ شــده و خاطرات مختلف و 
متنوعی که دیگران تعریف می کنند و یا برای خودمان 
اتفــاق افتاده، ماجراهای واقعــی تاریخی و مذهبی ، 
واقعیت های اتفاق افتاده در گذشــته و البته برخی از 
قصه گو ها هم قصه  ها را خودشان می نویسند.  قصه 
از هر منبعی میتواند باشــد و قصه گو میتواند از همه 

آنها استفاده کند. 

ابزاری که قصــه گو از آن اســتفاده می کند 
چیست؟ 

قصه گویی با ابزار، خودش یک نوعی قصه هست 
که قصه گو در این نوع از قصه از ابزارهایی استفاده می 
کنــد که عالوه بر بیان و زبان بدن و حس و خالقیت 
خــود قصه گو، این ابزار هم بــه کمک قصه گو می 
آید. ابزار هرچه ساده تر باشد بهتر است و میتواند از 
یک قطعه چوب تا هرچیز دیگری که به نظرمی رسد 
میشود به عنوان ابزار در قصه گویی استفاده شود. ولی 
آن چیزی که در استفاده ازابزار مهم است این است که 
ابزار باید در خدمت قصه باشــد و به قصه کمک کند 
و اســتفاده از آن هم به شکل خالقانه باشد؛ یعنی اگر 
این دوتا رعایت نشــود آن ابزار بیتشر قصه را خراب 

می کند تا اینکه موجب قشنگی و زیبایی قصه شود.
هدف قصه گویی در گذشته ســرگرمی بود ،االن 
هدفش چیســت ؟ و چقدر میشــود روی آن سرمایه 

گذاری کرد؟
هدف از قصه در گذشــته و حال نه تنها سرگرمی 
بوده و هست بلکه جنبه آموزشی و تربیتی هم داشته 
و دارد. قصه گویی یک نوع خلق زیبایی هست.گفتن 
و بیان یک حقیقت در قالب یک روایت زیبا. امروزه 
تنها شــکل قصه گویی تغییر پیدا کرده و اتفاقاً جنبه 
آموزشــی و تربیت آن هم بیشــتر شــده و در مراکز 
مختلف فرهنگی و آموزشی هم می شود از آن استفاده 

کرد. 

وضعیت قصه گویــی در زنجان را چگونه می 
بینیــد؟ میزان عالقه به قصه گویــی در متقاضیان 

چگونه است؟
متولی قصه گویی کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان است که خوشبختانه استان زنجان با توجه 
به فعالیت هایی که انجام شــده و زحماتی که مربیان 
و کارشناسان کانون کشــیده اند در کشور از جایگاه 

مناسبی برخوردار هست .زحماتی که مجموعه کانون 
و کارشناسان مربوطه متحمل شدند و همچنین فعالیت 
مربیــان در مراکز مختلف اســتان در حد قابل قبولی 
موجــب پدید آمدن قصه گویان خوبی در اســتان ما 
شده است که این زحمات قابل ستایش و تقدیراست 
.کالس ها و دوره های مختلف آموزشــی برای قصه 
گویــان و مربیان به طور منظم برگزار میشــود و این 
موجب باال رفتــن اطالعات و توانایی قصه گویان ما 
شده است. عالقه مندان می توانند به مراکز کانون در 
شــهرهای اســتان مراجعه کنند  و یا با مربیان محترم 
مشورت کنند تا با این هنر ناب آشنا بشوند. برای قصه 
گو شدن اول  باید عالقه مند به این هنر بود و توانایی 
الزم را در این زمینه کســب کرد و این توانایی را  با 
شرکت در دوره های  آموزشی و با مشورت با مربیان 

کانون کسب کنند.

پــدرو مادرها چگونه باید بــرای بچه ها قصه 
بگویند؟

پــدر و مادر هــا میتوانند از قصه هــای قدیم که 
خودشان شنیده اند و کتاب های قصه و از تجربیات 
خودشــان در زندگی با توجه به نیــاز کودکان قصه 
بگویند. چیزهایی که کودک نیاز دارد. این به نظرم از 
اهمیت باالیی برخوردار هست. قصه های قدیمی را 
سعی کنند که به روز بکنند تا برای کودک قابل درک 
باشــد اگر وقت کافی برای این کار بگذارند و بتوانند 
با تصویرسازی و یا با عروسک و یا با ابزار های دیگر 
ذهن کــودک را وادار کنند تا با آنها همراه بشــود و 
همزمان خالقیت خود بچه ها را هم با اینکار تقویت 
کنند تا خودشان هم بتوانند از این خالقیت ها استفاده 

کنند خیلی خوب است.

در قصــه ها لهجه و آداب و رســوم زنجان را 
چطوری منتقل  می کنید؟

یکی از رســالت های قصه گویــی توجه به آداب 
و رســوم و لهجه های محلی هست. برای زنده نگه 
داشــتن این آداب و رسوم و لهجه ها و ایجاد فضایی 
که هم قابل درک و ملموس باشــد و هم از نسلی به 
نسل دیگر منتقل بشود این کار الزم و ضروری است 
و قصه گویی روش بسیار مناسبی برای حفظ فرهنگ 
و آداب و رسوم هرمنطقه می تواند باشد. قصه هایی 
که با لهجه و زبان محلــی و درباره آداب آن محل و 
شهر آن منطقه باشند از اهمیت ویژه ای در قصه گویی 
برخوردار هســتند و همیشه در جشنواره ها و مراسم 
های مختلفی که مربوط به قصه گویی اســت دارای 

امتیاز هستند. 

به یاد ماندنی ترین قصه ای که خودتان شنیده اید 
چیست ؟

مــن قصه های زیادی را از پدر و مادر و بزرگترها 
در زمان کودکی شنیده ام و همچنین در جشنواره های 
قصه گویی هم قصه های زیادی را شــنیده ام که همه 
را به یاد دارم و از همه آنها لذت برده ام. اما قصه هایی 
که مادرم در زمان کودکی و در قالب شعر برایم گفته، 
در خاطــرم مانده و هنوز هم بــرای من لذت بخش 
هستند که بیشــتر قصه های فولکلور منطقه خودمان 

هستند،شاید همه شما هم آنها را از حفظ باشید.

بسیار متشکریم از اینکه پذیرای این گفت و گو 
بودید.

من هم ممنونم و آرزوی موفقیت برای همه دارم.

12 هزار دانش آموز زنجانی
 به اینترنت دسترسی ندارند

استفاده یک مغازه از مانکن زنده خانم 
در کرمانشاه

هادی رفیعی در گفت و گو با عصرملّت ؛

حفظ فرهنگ و آداب محلی از رسالت های قصه گویی است 
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عصرمّلت - مدیرکل کمیته امداد اســتان قزوین 
گفت: کمک بالعوض مشــکل فقر را حل نمی کند 
و رویکرد توانمندســازی به جای تواندهی، برای 
محرومیت زدایی در دســتور کار ایــن نهاد قرار 

گرفته است.
مهرعلی حق گویان در دیدار با مدیر امور شعب 
بانک قرض الحســنه مهر ایران بیان کرد: رویکرد 

توانمندسازی سیاست محوری این نهاد است.
وی ادامه داد: توانمندسازی یعنی مددجو بتواند 
با اتکا به توانایی ها و داشته های خود برای زندگی 
خود تالش کند و مانند سایر اقشار جامعه زندگی 

عادی بدون وابستگی به دیگران داشته باشد.
مدیرکل کمیته امداد اســتان قزوین گفت: کمک 
بالعوض مشــکل فقر را حــل نمی کند از این رو 
بیش از یک دهه است که رویکرد توانمندسازی به 
جای تواندهی، برای محرومیت زدایی در دســتور 

کار این نهاد قرار گرفته است.
وی افــزود: در فرآینــد توانمندســازی با ارائه 
مشــاوره های تخصصی مددجــو از نظر فکری و 
فرهنگی تقویت خواهد شد تا بتواند درک درستی 
از وضعیت خود داشــته باشــد و بداند که داشتن 
شــغل و درآمد یک راه عمومی برای همه انسان ها 
در زندگی اســت و او نیز از این قاعده مســتثنی 

نیست.
حــق گویان عنوان کرد: کمیته امداد امام خمینی 
)ره( بســتر اشتغال زایی را برای مددجویان فراهم 
کرده اســت و این عزیــزان به فراخور شــرایط، 
استعداد و توانایی خویش در مشاغل دارای توجیه 

اقتصادی فعالیت خواهند کرد.
مدیرکل کمیته امداد اســتان قزوین خاطرنشان 
کرد: انتظار از بانک ها این اســت کــه با توجه به 
اجرای بخش مهمی از فرآیند ایجاد اشــتغال یعنی 
پرداخت تسهیالت توسط بانک ها، این موضوع را 

با جدیت بیشتری دنبال کنند.
وی اعالم کرد: خوشبختانه بانک قرض الحسنه 
مهــر ایران همــکاری باالیی با کمیتــه امداد امام 
خمینی )ره( دارد و پرداخت تســهیالت از سوی 
ایــن بانک بیه خانواده هــای نیازمند تنها در حوزه 
اشتغال نیست و در زمینه وام های ضروری و ... نیز 
شــاهد تعامل مؤثر بانک قرض الحسنه مهر ایران 

هستیم.
امام  امــداد  یادآورشــد: کمیته  حــق گویــان 
خمینی )ره( با توجه به رویکرد جدی و اساســی 
توانمندســازی محرومان، بر پرداخت تســهیالت 
اشــتغال زایی تأکید باالیی دارد تا بتوانیم با تحقق 
برنامه هــای پیش رو به کاهــش محرومیت واقعی 

برسیم.

عصرمّلت - رئیس کمیســیون خدمات شهری 
شــورای اسالمی شــهر زنجان با اشاره به مشکل 
نــاوگان حمل ونقل شــهری به ویژه در  کمبــود 
اتوبوس  30 دستگاه  اقماری گفت:  شــهرک های 
شــهرداری که به دلیل عــدم وجــود پیمانکار، 
فعالیت نمی کردند برای رفع این مشــکل به بدنه 

اضافه می شوند. حمل ونقل شهری 
منصور مرادلو در گفت وگو بــا خبرنگار موج 
رسا، اظهار داشت: 30 دستگاه اتوبوس در تملک 
شــهرداری به دلیل عدم وجود پیمانکار، فعالیتی 
نداشــتند که پیمانکار مربوطه انتخاب شده و در 
اختیار حمل ونقل شــهری قرار خواهد گرفت تا 
در مناطق دور و شــهرک های اقماری به کارگیری 

شوند.
وی خاطرنشــان کرد: با پیگیری هــای نماینده 
مردم زنجان و طارم در مجلس شــورای اسالمی 
7.۵ میلیارد تومان نیز برای بازســازی 30 دستگاه 

اتوبوس شهری زنجان اختصاص یافته است.
مرادلو با بیان اینکه این 30 دســتگاه عالوه بر 
30 دســتگاهی است که در تملک شهرداری بود، 
این مورد در کمیسیون حمل ونقل شورای  افزود: 
شــهر مصوب شده و شــهرداری نیز پیگیر انجام 

آن است.
شــورای  شــهری  کمیســیون خدمات  رئیس 
اسالمی شهر زنجان با بیان اینکه اعتبار مربوط به 
بازسازی 1۵ دســتگاه اتوبوس محقق شده است، 
گفت: اســناد مربوط به 1۵ دســتگاه دیگر نیز در 
حال آماده ســازی اســت تا اعتبار آن به حساب 

شهرداری زنجان واریز شود.
وی با اشاره به اعطای تســهیالت برای تامین 
20 دستگاه مینی بوس شهری خاطرنشان کرد: این 
تســهیالت با کارمزد کم در اختیار متقاضیان قرار 
می گیرد تا نســبت به خرید مینی بوس و استفاده 

در حمل ونقل عمومی درون شهری اقدام کنند.
مرادلو اظهار داشت: این مورد از طریق سازمان 
بار و مســافر شــهرداری  مدیریــت حمل ونقل 
پیگیــری اداری خواهــد شــد و در موعد مقرر 

می شود. اطالع رسانی 

کمک بالعوض 
مشکل فقر را حل نمی کند

30 دستگاه اتوبوس شهرداری زنجان 
به بدنه حمل ونقل شهری اضافه می شود

عصرمّلت؛ زینب ســودی- 13 ســال است 
که  از آغاز به کار تاکســی بانوان در زنجان می 
گــذرد. آن اوایــل که راننده های تاکســی های 
دیگر به چشــم رقیب به آنها نگاه می کردند ولی 
احتماال باید امیدوار باشــیم که طی این سال ها 
این مشــکل حل شده باشــد  منتهی حتما  همه 
آنهایی که یکبار مســافر تاکســی بانوان بوده اند 
متوجه فرسودگی آن شــده اند. نوسازی تاکسی 
های بانوان یکی از مشکالت راننده های  تاکسی 
ســبز اســت و اما مورد دیگری که خیلی وقت 
است مشــکل اصلی این تاکسی ها است و علت 
آن را  نــه در قانــون که بایــد در جای دیگری 
جســتجو کرد محدودیت سوار کردن مسافر مرد 
است. مســأله ای که در برخی شهرها حل شده 
اســت . مثال رانندگان تاکســی های بانوان شهر 
قزویــن  این محدودیت را ندارنــد اما هنوز در 
زنجان این مساله علی رغم پیگیری های تعاونی 

تاکسی بانوان هنوز  به نتیجه نرسیده است.
تاکســی بانوان زنجان از ســال87 در زنجان 
تأســیس شــد و تا االن بــا فراز و فــرود های 
زیادی مواجه بوده اســت. گرچه هدف و فلسفه 
راه اندازی تاکســی های ویژه بانوان جابه جایی 
راحت و ایمن زنان بوده اســت ولی گویا سوار 
کردن مســافر مرد ضدیتی با این هدف ندارد و 
یا اگر قرار اســت محدودیت مسافر داشته باشند 
باید از جای دیگر این موضوع جبران شود ضمن 
اینکه محدودیــت  فعالیت این  تاکســی ها در 
ساعات شــب هم به کمبود مسافر و درآمد کمتر 

دامن می زند. 
 لیال باقــری رئیــس تعاونی تاکســی بانوان 
فضیلــت در گفت و گو بــا » عصرمّلت« گفت: 
از سال87 که تاکسی بانوان در زنجان افتتاح شد 
تا امروز روز به روز اســتقبال کننده بیشــتر شده 
و زنانی که برخی های از آن ها نان آور خانواده 
بودند توانســته اند از همین جا درآمدی داشــته 

باشند. 
تاکس بانوان در ســال 87 ابتدا با 40 دستگاه 
شــروع به کار کــرد که20 دســتگاه را در ابتدا 
کمیته امــداد داده بود و بقیه را بهزیســتی و یا 
اســتانداری تهیه کرده بــود و بعد هم به  ۵9 تا 
رسید و امروز با 82 نفر در این تعاونی مشغول 

به کار هستیم.
االن ماشــین های  ما 13 ســال اســت که در 
ســطح شهر هستند که دیگر واقعا کارایی ندارند. 
درخواســت نوســازی کرده ایم به تاکسیرانی و 
اداره کل تعــاون نامه زدیم ولی هنوز پاســخی 
نگرفته ایم .البته آقــای رفیعی مدیر حمل و نقل 
شــهرداری همکاری خوبی با مــا دارند که قول 
پرداخت وام نوســازی به مــا داده اند ولی اداره 
تعاون اداره کار و رفاه اجتماعی هیچ کمک به ما 
نمی کند تا کنون هیچ همراهی با ما نکرده اســت 
درحالی کــه میتوانند از طریــق بانک کارآفرین 
تســهیالتی در اختیار ما قــرار دهند. کمیته امداد 
و بهزیســتی هــم اصال  کمکی به مــا نکرده در 
حالی که تعدادی از رانندگان ما تحت پوشــش 
آنها هســتند. بعضی از همکاران ما تحت پوشش 
کمیته امــداد هســتند ولی برخی دیگــر که بد 
سرپرست هســتند اما تحت پوشش هیچ ارگانی 
نیســتند. اگر کمیته امداد بتواند دست این ها را 
هم بگیرد خیلی خوب می شــود. نمی دانم چرا 
برخی ارگان ها فکر می کنند اگر برای تاکســی 
بانــوان قدمی بــردارد برایش بد میشــود؟ ماهم 
سرپرســت داریم و خانواده داریم و برای کسب 

و اشتغال بانوان اینجا هستیم .
مدیر تعاونی تاکســی بی ســیم بانوان زنجان 
گفت: راننده های ما تا مرداد امســال با بی سیم 
و روش ســنتی کار مــی کردند ولــی االن چند 
ماهی هســت که اینترنتی شده است.البته با ادغام 
با  تاکســی 1833  دســت ما هم باز تر اســت. 
آقای محمدی مدیر عامل تاکســی 1833 خیلی 
بــه ما کمک کرد وقتی دیدند بی ســیم های این 
رانندگان خیلی از کار افتاده اســت ما را حمایت 
کردند توانســتیم از امکانات آنها اســتفاده کنیم 

وگرنه خود تعاونی ما هیچ امکاناتی ندارد.  
باقری گفت:  تا قبل از شــیوع کرونا بیشــتر 
شــهروندان خانم  از تاکســی های ما اســتفاده 
می کردند دانشــجوها، خانواده ها، مدارس و .. 
ترجیح می دهند از  تاکســی بانوان استفاده کنند. 
تقریبا 6 ماه اســت در اســتان نتوانسته ایم یک 
جلسه با مســئولین  برای حل مشکالت تاکسی 

بانوان برگزار کنیم .
مدیر تعاونی تاکسی بانوان زنجان از مشکالت 
بیمه رانندگان تاکســی بانوان گفت : بیمه برخی 
راننــدگان را کمیته امداد و بهزیســتی واریز می 
کرد که آن هم  االن 3 سال است دیگر خودشان 

واریز می کنند، ولی ســایر راننــده های ما بیمه 
ندارند .درحالی که من کســانی را در تاکسیرانی 
میشناســم که  ماشــینش را فروخته و اصال در 
تعاونی ما کار نمکیند ولی بیمه اش را تاکسیرانی 
واریز می کند . ما اهمین االن همکاری داریم که 
10 ســال است ساعت 6 صبح از خانه بیرون می 
آید برای کار، ولی هنوز بیمه ندارد هر وقت هم 

مراجعه می کنیم می گویند سایت بسته است.
درمورد همکاری با اسنپ و سایر تاکسی های 
اینترنتی هم مشکل سوار کردن مسافر مرد وجود 
دارد. متاســفانه هنوز هم بعد از این همه ســال 
مشــکل ســوار کردن آقایان حتی با خانواده هم 
برای ما حل نشده  است. در حالی که در مشهد، 
تهران و قزوین و خیلی از شهرهای دیگر تاکسی 
بانوان با تاکســی بی سیم آقایان ادغام شده اند و 
مشــکلی ندارند . ما حتی از قزوین هم گزارش 
عملکرد گرفته ایم که به عنوان اســتان همجوار 
ما هم می توانند آقایان را هم ســوار کنند و هم 
حقوق پیجرهایشان را تاکسیرانی واریز می کند. 
خانمی که پشــت فرمان تاکسی نشسته برای کار 
و کســب درآمد از خانه بیرون  آمده است ولی 
متاسفانه نگاه های سنتی هنوز اجاره سوار کردن 
مســافر مرد را نمی دهد . درحالی که اساســنامه 
شــرکت سوارد کردن مسافر مرد را ممنوع نکرده 
اســت. چرا یک خانم بازرس با همــکاران آقا  
میتواند در ســطح شــهر در ماشــین گشت زنی 
بازرســی کند ولی چون ما راننده ایم نمی توانیم  

مسافر مرد سوار کنیم ؟ 
4 ماه اســت که درخواست کرده ایم که ما هم 
مثل اســتان های دیگر مشکل محدودیت مسافر 
مــرد را حل کنیم ولی هنوز جــواب نگرفته ایم. 
همین االن هم وقتی راننده ما را ببینند که پسرش 
یا همســرش در ماشین هست بازرس تاکسیرانی 
جریمه می کند. وقتی راننده آژاانس آقا می تواند 
مســافر خانم ســوار کند چطور برعکسش نمی 

بیفتد؟ اتفاق  تواند 
طی این 13 ســال راننده های ما آنقدر تجربه 
کســب کرده اند که بتوانند مدیریت کنند. ما هم 
موافقیم می توانند ســفرهای خارج از شــهر را 

ممنوع کنند نه داخل شهر را . 
 مسافران تاکسی بانوان قبل از شیوع کرونا فقط 
در عروسی و فعالیت آرایشگاه ها و مدارس بود 
که از ماشین ها ما استفاده می کردند در حالی که 
االن نه باشگاه هست نه عروسی و نه مدرسه ونه  
هیج جــای دیگری که راننده هــای ما بخواهند 
کار کنند. نــه اینکه قبال درآمد خیلی خوب بوده 
یاشد ولی االن با وضعیتی که  با کرونا پیش آمده 
خیلی بد شــده است.  االن 4 پیجر داریم قبل از 
کرونا 1400 تا در روز ســرویس می دادیم االن 
شــده روی 40 تــا . در حالی کــه برخی راننده 
های ما سرپرســت خانواده  هســتند و در تامین 

مخارجشان دچار مشکل شده اند. 
باقری درخصوص اختصاص سرویس مدارس 
به تاکسی بانوان هم گفت: می دانم که قبول نمی 
کنند همین االن هم االن اگر 82 نفر بیکار شــویم 

آیا اداره کار  مسئولیتش را مپیذیرد ؟
مــا بودجه تبلیغــات نداریم  چــون هنوز در 
پایین شهر و شهرکهای جدید خیلی ها از وجود 
تاکســی بانوان خبر ندارند. اگر بتوانیم تبلیغات 

کنیم خب راننده های ما بیشــتر کار می کنند. 
مهدی بهرامی رئیس اتحادیه تاکسیرانی زنجان  
نیز در این خصوص گفت و گویی با عصر مّلت  
داشت که گفت: سوار کردن مسافر مرد در برخی 

شهر ها هرچند امکان دارد ولی در استان زنجان 
خود راننده هنگام قرار داد با ســازمان تاکسیرانی 

تعهد کرده اســت که فقط مسافر زن سوار کند .
 بهرامی در مورد اختصاص ســرویس مدارس 
به تاکسی های بانوان هم گفت: نمی شود. راننده 
های خانم فقط می توانند سرویس های مدارس 
راهنمایی و دبیرستان دختران و ابتدایی را داشته 
باشند ولی راننده های تاکســی دیگر ممنوعیتی 
ندارند .خود آمــوزش و پرورش که درمتن قرار 
داد اعالم می کند که حداالمکان راننده سرویس 
مدارس دختران راننده  زن باشــد و در صورت 
نبود راننــده زن ، راننده  مرد آن هم کســی که 

تایید شده باید سرویس بگیرد.  
بهرامی گفت: این مسئله یک موضوع فرهنگی 
اســت زنجان هم شهری مذهبی است و هم یک 
شــهر ســنتی که هرچیزی در آن  تحت فشار و 

است. منگنه 
رئیس اتحادیه تاکسیرانی زنجان در مورد بیمه 
رانندگان تاکسی بانوان  هم  به عصر مّلت پاسخ 
داد: برخــی از راننــدگان تاکســی بانوان  تحت 
حمایت بهزیســتی و کمیته امداد بودند که گویا  
بیمه همین ها هم سه سال است واریز نمی شود. 
بیمه برخی ها تحــت حمایت دولت بود که ۵0 
درصد دولت و ۵0 درصد خودشان  پرداخت می 
کردند . یکســری ها همان موقع ثبت نام کردند  
آمدند و برخی ها نیامدند و االن هم سایت بسته 
شــده و هزینه بیمه آزاد  هــم 600 هزار تومان 

است که  برای هر راننده ای سنگین است. 
بهرامی در مورد نوســازی هم گفت: ثبت نام 
تا 31 شــهریور بود با مبلــغ 9۵میلیون تومان که 
فقط14 نفر مرد و زن ثبت نام کرده اند که آن هم 
اقساطی نیســت و نقدی است برای همین خیلی 
ها نتوانســتند ثبت نام کنند اگر پول نقد داشتند 

که به  ماشین خودشان می رسیدند.
فرهاد رفیعی رئیس ســازمان حمل و نقل، بار 
و مسافر شــهرداری زنجان نیز در پاسخ به عصر 
مّلت گفت: برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی اعم 
از تاکســی های بانوان اخیراً از طرف ســازمان 
شهرداری اعالم شد که هرکس می خواهد برای 
نوســازی اقدام کند در ســایت اعالم شده ثبت 
نام کنــد که به ازای پرداخت مابه التفاوت بتواند 
خودروی خود را عوض کند و خودوری ســمند 

یا پژو 40۵ تحویل بگیرد. 
همه رانندگان متقاضــی هم باید اقدام به ثبت 
نام مــی کردند که بعدش اعــالم کردند که باید 
مبلغ را واریز کنند که متاسفانه با توجه به شرایط 
بیکاری ناشی از شیوع کرونا و پایین بودن درآمد  
به جــز چند نفر از راننده های تاکســی دیگران  
نتوانستند ثبت نام کنند. متاسفانه نه تنها مدیریت 
حمل و نقل شــهرداری زنجان بلکه درکل کشور 
هیــچ رایانه ای نتوانســت در اختیــار رانندگان 

تاکسی قرار بگیرد.
رفیعــی گفت: متاســفانه در مورد نوســازی 
تاکســی ها از جمله تاکسی بانوان هیچ کس نمی 
توانــد کمکی بکند به جــز دریافت وام از بانک 
ها توســط خود رانندگان که  ایــن هم به دلیل 
عدم توانایی در بازپرداخت و کمبود درآمد نمی 
تواند موثر باشد. متاسفانه با عرض شرمندگی از  
رانندگان شریف آقا و خانم، شهرداری هیچگونه 
امــکان کمک مالی به رانندگان تاکســی بانوان و 

سایر تاکسی ها را ندارد.
فرهــاد رفیعی در مورد بیمه هم گفت : تا چند 
ســال پیش هرکس راننده تاکســی بود بیمه ای 

برایش واریز می شــد که ۵0 درصدش را دولت 
پرداخــت می کرد که متاســفانه  به دنبال ســوء 
اســتفاده برخی ها از این موقعیت، وقتی دولت 
متوجه شــد که هرکس می خواهد خود را بیمه 
کند یک کارت شــهری می گیــرد و از این بیمه 
اســتفاده می کند، دیگر بیمه سوبسید دار را قطع 
کرد. در برخی موارد فرد شــغل دیگری داشــت 
ولی از بیمه رانندگان تاکســی استفاده می کرد و 
االن هم رانندگان ما متضررند و منتظر هستند که 
کی دولــت اعالم می کند مثل قبل بیمه رانندگان 

تاکسی را تقبل کند؟
وی گفت: در مورد ســوار کردن مســافر مرد 
ما شــهر قزوین را بررســی کردیــم که االن هم 
درخواســت داده اند و ما هم در حال بررســی 
هســتیم که مراحل قانونی اش را طی کند دست 
ما هم فقط نیست. این موضوع در شرف بررسی 
است نه در شــرف اقدام که آیا امکان دارد یانه؟ 
بله . به خاطر کرونا مســافر کم شده که دست ما 

نیست.
رفیعی درخصوص اختصاص سرویس مدارس 
به تاکســی بانوان هم گفت: ایــن موضوع بنا به 
خواســت یک نفر نمی تواند باشــد. وقتی آیین 
نامه سروریس مدارس می آید دست مانیست که 
آن را فقط به رانندگان تاکســی بانوان اختصاص 
دهیم ضمن اینکه اصال با تعداد 1000 ســرویس 
مدرســه در روز اصال تعداد تاکسی بانوان کافی 

نیست برای این موضوع. 
از پاســخ هــای رئیس اتحادیه تاکســیرانی و 
رئیس ســازمان حمل و نقل معلوم بود که  خیلی 
نمی تــوان به حل مشــکل محدودیت مســافر 
مرد در تاکســی بانوان امیدوار بــود. به هرحال 
بخواهیم یا نه تاکســی بانوان یک ضرورت برای 
جابجایی امن بانوان در شــهر اســت و احساس 
امنیت هم یکی از  مهم ترین  چالش های بانوان 
در اســتفاده  از وســایل نقلیه در سطح شهر و یا 
حتی بیرون شــهر است. تاکســی بانوان توانسته 
ایــن نیاز مهــم را در زنــان بــرآورده کند پس 
طبیعتــًا باید مورد حمایت قــرار بگیرد. خدمات 
شــهری فقط آســفالت کوچه و خیابان و فضای 
سبز نیســت. امروزه امنیت و آسایش زنان یکی 
از شــاخص های مهم امکانات شهری است که 
اگر شــهرداری ها و سایر ســازمان های مرتبط 
نتوانند آن را تامین کنند یکجای مدیریت شهری 
و برنامه ریزی شهری شان می لنگد. برای همین 
اینگونــه می نماید که حمایت از تاکســی بانوان 
در گســترش خدمات خود به زنــان از وظایف 
شــهرداری است و باید برنامه ویژه خود را برای 
این موضوع اعالم کند تــا میزان عملکردش در 

این باره سنجیده شود.
 اما در مورد محدودیت ســوار کردن مســافر 
مرد هم طبــق گفته یک از راننده های تاکســی 
1833 یکــی دوباری که راننده زن برای مســافر 
مرد فرســتاده شده بود مورد اعتراض مسافر قرار 
گرافته بود که به نظر می رسد این موضوع جای 

کار بیشتری دارد. 
 به نظر می رســد این مشــکل به دلیل بافت 
فرهنگــی زنجــان به این زودی ها حل شــدنی 
نباشد چه اینکه این مســاله همکاری و پذیرش 
خود شــهروندان به ویژه آقایــان را می طلبد و 
البته باز هم نقش رســانه ها به ویژه شبکه استانی 
زنجان که هنوز هــم وظیفه  او در ارائه آموزش 
های شــهروندی و فرهنگ شــهری مورد سوال 

قرار نگرفته است.  

پیگیری مسائل تاکسی بانوان در گزارش عصرملّت: 

تاکسی بانوان  در انتظار نوسازی  

سوار کردن سوار کردن 
مسافر مرد  ممنوعمسافر مرد  ممنوع
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عصرمّلــت- معاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی 
اســتاندار زنجان با اشــاره به اینکه در استان 72 درصد 
فوتی های بیماری کرونا را ســالمندان تشکیل می دهد، 
گفت: برنامه های حمایتی برای ســالمندان در اســتان 

اجرایی می شود.
خدابخش مرادی نافچی با بیان اینکه  63 جلسه ستاد 
کرونا با 800 مصوبه برگزار شده است که 98 درصد این 
مصوبات ابالغ و اجرایی شده است، اضافه کرد: قرارگاه 
کرونا در استان برای پیگیری و تحقق مصوبات تشکیل 

و تاکنون 83 جلسه قرارگاهی برگزار شده است.
وی با اشاره به اجرای طرح شهید سلیمانی با رویکرد 
افزایش بیماریابی، کاهش بستری، کاهش تعداد فوتی ها 
و قطــع زنجیره کرونا، افزود: حمایــت از خانواده های 
دارای سالمند و بیمار زمینه ای از مهمترین ماموریت های 

این قرارگاه است.

عصرمّلت- رئیس هیأت مدیره خیریه کلبه مهربانی 
با اشــاره به نیاز دانش آموزان اســتثنایی به تجهیزات 
کمک آموزشــی گفت: 324 نفــر از دانش آموزان این 

مدارس حائز دریافت گوشی یا تبلت هستند.
محسن اجلی با اشاره به اینکه در ایام کرونا کودکان 
استثنایی در مدرسه حضور پیدا می کنند، گفت: در این 
ایام مدارســی که تجهیزات ضدعفونی کننده نداشتند، 
مؤسسه خیریه کلبه مهربانی تجهیزات مورد نیاز را تهیه 

و در اختیار این مدارس گذاشت.
رئیــس هیأت مدیــره خیریه کلبــه مهربانی ادامه 
داد: با توجه به شــرایط این افــراد و این موضوع که 
آموزش این افراد در ایام کرونا با مشــکالتی رو به رو 
شده کمپینی با عنوان »مدرسه آنالین بساز« راه اندازی 
کرده ایم که تاکنون در این کمپین دو گوشــی همراه 

تهیه شده است.

عصرمّلــت- مدیر اجتماعــی اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: در استان زنجان 697 
کودک بازمانده از تحصیل داریم که از این میان، 2۵ نفر در 
حمایت کمیته امداد و همچنین 286 کودک معلول تحت 

حمایت بهزیستی هستند.
سجاد اجاقلو اظهار کرد: فهرست کودکان بازمانده از 
تحصیل در استان زنجان تهیه شده و پیگیری برای چرایی 

این امر انجام می شود
وی تصریح کــرد: خانواده های کــودکان بازمانده از 
تحصیل با تماس با دفتر آسیب های اجتماعی اداره کل به 
شماره 334۵4973، نسبت به اعالم چرایی غیبت فرزندان 
خود اقدام کنند. طبق تعاریف ارائه شده توسط یونیسف 
کودکان بازمانده از تحصیل کودکانی هستند با گروه سنی 
6 تا 18سال که با وجود الزم التعلیم بودن به دالیل عدیده 
در هیچ یک از مقاطع تحصیلی مشغول به تحصیل نیستند.

عصرمّلت- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان 
زنجان از جریمــه 414 خــودرو در محدودیت های 
کرونایــی خبــر داد و از شــهروندان خواســت، از 

دورهمی های شبانه بپرهیزند.
عباس مظفــری افزود: در قالب اجــرای این طرح 
محدودیت 414 خودروی شــهری در زنجان به علت 
عدم رعایت محدودیت کرونایی جریمه شــدند، این 

خودروها به مبلغ ۵00 هزار تومان جریمه شده اند.
مظفری گفت: برای رفع بیماری کرونا در خانه بمانند 
و از دورهمــی  ها جلوگیری کنند. ســتاد ملی مقابله با 
ویروس کرونا، جریمه هایی را برای خودروهای متخلف 
با مبالغ 200 هزار تومان، ۵00 هزار تومان و یک میلیون 
تومان در نظر گرفت.عالوه بر این محدودیت ها، حضور 
خودروها در مراسم های عزا و عروسی تخلف محسوب 

و خودروی متخلف جریمه می شود.

72درصد 
فوتی های کرونا سالمندان هستند

نیاز 324 دانش آموز استثنایی زنجان 
به تبلت و گوشی

700  کودک زنجانی
دیگر به مدرسه نمی روند

جریمه 414 خودرو
در محدودیت های کرونایی زنجان

عصرمّلت- مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان 
زنجان از تشــکیل گروه های جهادی در بقاع متبرکه 

برای مقابله با کرونا خبر داد.
وی افــزود: توجه به این نکته ضروری اســت که 
بقــاع متبرکه در هیــچ منطقه ای تعطیل نیســت و با 
رعایت کامل شــیوه نامه های ســتاد مقابله با کرونا، 

پذیرای زائرین و مجاورین است.
کرمی گفت: آماده ســازی زائرســراها و فضاهای 
موجــود در بقاع متبرکــه و موقوفات بــرای ایجاد 
نقاهتــگاه بیماران کرونایی در صــورت نیاز و تایید 
دانشــگاه علوم پزشکی استان یا شهرســتان، توزیع 
ماســک و مواد ضدعفونی کننده در مناطق محروم و 
حاشــیه ای، استمرار ضدعفونی کردن تمامی فضاهای 
بقاع متبرکه، شناســایی افراد آســیب پذیر از کرونا و 
حمایت مادی و معنــوی از آنان در قالب کمک های 
مومنانــه نیز از دیگر اقداماتی اســت که باید در این 

حوزه انجام شود.

عصرمّلــت- معاون گردشــگری اداره کل میراث 
فرهنگی،گردشــگری و صنایع دســتی استان زنجان 
گفت:این جشنواره با هدف آشنایی با غذاهای سنتی- 

محلی استان زنجان برگزار می شود.
علی اکبر شــرفی گفت: جشــنواره پخت جغور و 
بغور به عنوان غذای سنتی- محلی زنجان از 28 آبان 
شــروع شــده و تا 18 بهمن ادامه خواهد داشــت و 
اعــالم نتایج آن در دههه فجر و مصادف با 22 بهمن 

خواهد بود.
شــرفی ادامه داد: شــرکت کنندگان باید عکس و 
فیلم پخت این غــذا را به صورت مجازی در صفحه 
اینســتا گرام اداره کل ارســال کنند و پس از داروی 
نح.ه پخت و تزیین غــذا برگزیدگان معرفی خواهند 

شد.
شــرفی گفت: جوایز این جشنواره از صنایع دستی 
نفیس اســتان خواهد بود و نفــرات برتر هم جوایز 

نفیسی دریافت خواهند کرد.
عالقه مندان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر 
با شماره تلفن 024-33033439 معاونت گردشگری 

تماس بگیرند.

عصرمّلت- مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی استان زنجان از ساماندهی وخواناسازی 

برج بزرگ جنوب شرقی ارگ سلطانیه خبر داد.
امیر ارجمند با اعالم ایــن خبر گفت: برج بزرگ 
در گوشــه جنوب شرقی بارو و حصار ارگ سلطانیه 
ساماندهی و خوانا سازی می شود که به دلیل ساختار 
و ریخت شناسی در تراش ســنگ، متفاوت و دارای 

اهمیت است.
ارجمنــد افزود: در این راســتا با توجــه به نظر 
کارشناســی و مشــخص بودن پالن اصلی، عملیات 
برچیدن آجرها و جایگزین کردن ســنگ متناسب با 
دیگر برج ها و حصار برای ساماندهی و خواناسازی 

در دستور کار قرارگرفته است.
ارجمند بیان کرد: در بررســی های صورت گرفته، 
ردیف باالیی ســنگ های موجــود در این برج، چند 
نمونه ســنگ تزیینــی و طرح دار وجــود دارد که 
نمونه های آن را در هیچ قسمت از حصار و برج های 
ارگ مشاهده نشده است. این موضوع انگیزه ای شد 
که ساماندهی و خواناسازی این برج در اولویت قرار 

گیرد.

عصرمّلت- مدیرکل کمیته امداد اســتان زنجان از 
تحقق 1۵0 درصدی برنامه های کمیته امداد اســتان 
در مرحله اول و دوم رزمایش ایران همدل خبر داد.

وی گفــت: در حال حاضر 1۵ هزار و ۵00 خانوار 
ســالمند تحت حمایت کمیته امداد بوده واز خدمات 
این نهــاد در زمینه های کمک معیشــت، بهداشــتی 
ودرمانی، مسکن، کمک هزینه ازدواج فرزندان، کمک 
هزینه نگهداری، خدمات فرهنگی و مشاوره ای نحوه 

مدیریت دوران سالمندی بهره مند هستند.
هدایت صفری با اشــاره به اینکه در مرحله ســوم 
رزمایــش کمــک مومنانــه وایران همــدل کمک ها 
تخصصی تر شــده و سعی خواهد شــد با هم افزایی 
و مشــارکت مردم خیر و نیکوکار اســتان، مشکالت 
ســالمندان، بیمــاران خاص وصعب العــالج، تبلت 
وگوشــی هوشــمند دانش آموزان و دانشــجویان، 
جهیزیه و کمک هزینه ازدواج مددجویان عزیز تحت 

حمایت استان مرتفع گردد.
هم اســتانی های ســخاوتمند می توانندکمک های 
 خــود را بــه همیــن منظــور بــه شــماره کارت
 0420-۵003-9979-6037 و یــا از طریق شــماره 
گیری کــد مهربانی -024*8877* با تلفن همراه در 

این پویش معنوی شرکت کنند.

تشکیل گروه های جهادی
در بقاع متبرکه برای مقابله با کرونا

جشنواره مجازی
پخت جغور بغور در زنجان

ساماندهی وخواناسازی
برج بزرگ جنوب شرقی ارگ سلطانیه

تحقق 150 درصدی برنامه های 
کمیته امداد در رزمایش ایران همدل

عصرمّلت؛زینب ســودی- »گردشــگری و توسعه 
روستایی« شعار امسال روز جهانی جهانگردی از سوی 
سازمان جهانی گردشگری بود. البته که برای اندیشیدن 
و برنامه ریزی برای توســعه روســتاها نیازی به چشم 
داشــت به سازمانهای جهانی نیســت و هرکشوری که 
آبادانی و پیشــر فت همه جانبه خــود را بخواهد قطعا 
یکی از عوامل آن را در روســتاها و توسعه کشاورزی 
خواهد جســت. آن هم کشوری مثل ایران که  هم تنوع 
زیســت محیطی و هم تنوع فرهنگی و قومی درآن یک 
امتیاز بالقوه اســت، قطعا یکی از ارکان سرمایه گذاری 
هم در بخش کشــاورزی و هم در بخش گردشــگری 

است.
اگروتوریسم یا گردشگری کشاورزی به عنوان یکی 
از گونه های گردشــگری ســال ها است که در برخی 
نقــاط جهان مــورد توجه جدی قرار گرفته اســت که 
میتواند راه را برای توســعه مناطق روستایی و همچنین 
توسعه کشاورزی هموار کند. در این بحبوحه مهاجرت 
روســتاییان به شــهر در فرار از توسعه نیافتگی زندگی 
روســتایی و از طرفی دیگر پناه بردن شهرنشــین ها از 
شــلوغی شهر به مناطق روســتایی و بکر طبیعت،  بی 
شــک گردشــگری،  هم یک حلقه نجات برای جوامع 
روســتایی و هم شهرنشینانی اســت که به روستا ها و 

طبیعت پناه آورده اند. 
بازدید از مزارع، شــب خوابی در مزارع، چشیدن و 
فروش محصوالت غذایــی ارگانیک مزارع، آموزش به 
کودکان و نوجوانان، آشــنایی با سختی ها و مشکالت 
شغل کشاورزی ازجمله اهدافی است که اگروتوریسم 

دنبال می کند.
 گردشگری کشاورزی فرصت منحصر به فردی برای 
کشــاورزان ایجاد می کند تا دانــش و تجربیات خود را 
در اختیار گردشــگران عالقه مند به کشاورزی بگذارد. 
همچنین  ایــن صنعت  منبع مهم افزایــش درآمد برای 
کشاورزان اســت. به دلیل این که گردشگری کشاورزی، 
در محیط های روســتایی انجام می شــود که نسبت به 
شهرها هزینه های پایین تری دارند، امکان گردشگری نه 
تنها برای قشر مرفه، بلکه برای اقشار متوسط و ضعیف 
جامعه نیز وجود دارد. یکی از اهداف مهم اگروتوریسم 
آموزش است، زیرا گردشگران می بینند یک کشاورز با 
چه سختی هایی محصول خود را تولید می کند و این امر  
در کاهش هدررفــت این محصوالت تأثیرگذار خواهد 
بود. همچنین از لحاظ آموزشــی هــم دانش آموزان در 
مزارع حضور پیدا می کنند و با شغل کشاورزی، نحوه 
تولید محصوالت غذایی و اهمیت آن آشــنا می شوند 
که در همین زمینه وزارت آموزش و پرورش و وزارت 

علوم باید توجه ویژه ای به این صنعت داشته باشند.
درواقع اگروتوریســم یا گردشــگری کشــاورزی 
یــا »اقامت در مزرعــه« و یا »خــواب در نیزار«  یک  
نوع جدید از گردشــگری روســتایی اســت که در آن 
بازدیدکنندگان به مدت یک شب یا بیش تر در یک مزرعه 

اقامت و زندگی روستایی را تجربه می کنند.
در ایــن نوع گردشــگری بازدیدکننــدگان خود به 
کشــت و برداشت محصول می پردازند، در فعالیت های 
کشــاورزی نقش فعال دارند، با فرهنگ محلی، غذای 
سنتی، آداب و رســوم محلی و جشنواره های مختلف 
محلی آشنا می شوند و عالوه بر آن از طبیعت و امکانات 
روســتایی نیز بهره می برند. همین امر نیز باعث افزایش 
درآمد و کســب وکار کشــاورزان و منبع درآمدی برای 

آن ها محسوب می شود.

در حال حاضرکه بسیاری از روستاییان و کشاورزان 
با چالش یافتن فعالیت های درآمد زای مناســب روبرو 
هستند و به دلیل وابستگی به کشاورزی سنتی و نیافتن 
فرصت های کاری، راهی شــهرها می شــوند، صنعت 
گردشگری در حوزه کشاورزی عامل توسعه کشاورزی 
و زندگی روســتایی خواهد بودکه به سرعت در بخش 
های مختلف اقتصادی اشــتغال طوالنی مدت ایجاد می 
کند و همینطور برای زنان و جوانان فرصت های خوب 
معاش و تنوع در شــیوه های کســب درآمد و رفع فقر 
روســتایی را فراهم می کند و تولیــد محلی )غذای و 
صنایع دســتی ( را به همراه حس غرور جمعی افزایش 
مــی دهد و از طرفی هم بازدید کنندگان با تجربه کردن 
زندگی کشــاورزی و کشــاورزان با ایجاد تنوع در کار 
خــود به همراه افزایش ارزش محصول و مایملک خود 

از آن منتفع می شوند.
اســتان زنجان نیز به ویژه در ســال های اخیر نوعی 
از گردشــگری کشاورزی و روستایی را تجربه می کند 
که جشــنواره گیالس در روستای شــیت یکی از مهم 
ترین آنها بوده اســت و استقبال از آن نشان از جذابیت 
گردشــگری کشــاورزی دارد البته نه بــه گونه ای که 
گردشــگری کشــاورزی به معنای اتّم آن باشد  اما در 
همین حد هم نشــان از پتانســیل باالی مناطق مختلف 

زنجان و عالقه مردم به گردشگری کشاورزی است. 
در همین راســتا معاون گردشگری اداره کل میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی استان زنجان در 
گفت و با عصرمّلت گفت : روستاهای هدف گردشگری 
کشــاورزی با توجه به پتانسیل بخش کشاورزی استان 
باعث ترویج روستانشــینی می شــوند. روستاهایی که 
زیرساخت های اولیه را دارند مورد توجه ما هستند مثل 
روستای شــیت که فضای دلنشین و سفره خانه و خانه 
بوم گــردی و .. دارد و یا علم کندی که طبیعت بکر و 

زیبا و زندگی پویا و جاری زندگی روستایی دارد. 
شــرفی افزود: بوم گردی و گردشــگری روستایی 
زندگی پویا و جاری روستا باید مطرح شود. اگر بتوان 
مزرعه گردشــگری را ه بیاندازیم خیلی مورد اســتقبال 
قرار خواهد گرفت. ما االن مشــکلمان جهاد کشاورزی 
است که برایش این موضوع ملموس نشده و می گوید 
با این کار تغییر کاربری در مزارع و باغات  ایجاد میشود 
در حالی که همین ماهنشان را میتوان در پرورش ماهی 
از همین طریق گســترش داد و درپی آن روستانشینی و 

جلوگیری از مهاجرت اتفاق خواهد افتاد. 
یا در طارم برای مزرعه گردشگری زیتون و شاتوت و 
توت و جنگل های آن در تالش هستیم و سعی می کنیم 
اولین جایی که روی آن ســرمایه گذاری می کینم همین 
جا  باشــد یا قیدار و یا ماهنشان یا خرمدره که پراز باغ 
های سیب و انگور است و همینطور روستای درسجین 
همه جاذبه های فرهنگی و تاریخی و طبیعی را دارد که 

جشنواره انگور هم در آنجا خوب جواب داد.
با همکاری بیشتر جهاد کشاورزی میتوانیم سریعتر به 
هدف برسیم. در حال حاضر باید روی آن تمرکز کرد تا 
پروانه بهره برداری و کارهای دیگر انجام شــود در این 
رابطــه نیاز به تفاهم نامه داریم که نمونه آن برای جهاد 

کشاورزی ارسال شده تا بررسی کنند.
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی هم  در پاسخ به 
عصرمّلت گفت: جهاد کشاورزی به دنبال اجرای قانون 
اســت. درهرکجای ایران،  زمین ها یا  در شهر هستند 
و یا در روســتا که زمین های شــهری به شهرداری و 
زمینهای روســتایی به  بنیاد مربوط اســت. غیر از این 

اراضی کشاورزی است. ساخت و ساز در شهر به عهده 
شهرداری است و ساخت وساز در روستا به عهده بنیاد 
مســکن اســت و غیر از این هر ساخت و سازی بشود 
مربوط یه زمین های زراعی و باغی است که مربوط به 

جهاد کشاورزی است.
اگر می خواهند طرح های گردشــگری روســتایی 
داشته باشند و می خواهند بسازند ما مشکلی نداریم در 
حوزه طرح هادی میتوانند انجام دهند ولی آنچه که در 
زمین زراعی و باغی است از طریق  قانون تغییر کاربری  

اراضی می توانند اقدام کنند.
تاراســی افــزود: در این مورد هــم  تصمیم گیرنده 
کمیســیون تبصره 1 ماده 1 قانون تغییر کاربری اراضی 
زراعی و باغی اســت باید مجوز تغییر کاربری را بدهد. 
آنجــا هم فقط مــا تصمیم گیرنده نیســتیم قانون گفته 
تغییر اراضی زراعی و باغی ممنوع اســت مگر اینکه در 

کمیسیون تغییر کاربری تصمیم دیگری گرفته شود.
حسین خمســه هم کارشناس اکو توریسم  اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی زنجان به 
عصرمّلت گفت:گردشــگری کشــاورزی در  هرجایی 
امکان دارد. خیلی از باغات هست که در محدوده طرح 
هادی نیســت و میتواند هدف خوبی برای گردشگری 
کشــاورزی باشــد. در حال حاضر 3 پرونده در دست 
اقــدام داریم که در حال اســتعالم هســتند و خارج از 
محدوده روستاها هستند. یکی حوالی شهر هیدج است 
، یکی در روستای آق بالغ است و دیگری نزدیک شهر 

زنجان است که دنبال مجوز و بررسی آن هستیم .
خمسه گفت: مجوز گردشگری کشاورزی که صادر 
می شــود امکانی فراهم می شــود که گردشگران وارد 
مزارع بشــنود و مزرعه داران اگر بخواهند از مزایای آن 
استفاده کنند از جمله تبلیغ مستقیم و فروش محصوالت  
بدون واســطه و جذب گردشگر در کاشت و داشت و 
برداشــت و معرفی مزرعه  خود که  هنگام برداشت هم 
از او خریــداری کنند باید آمــوزش ببیند و یا در روال 
داشت و کاشــت  محصول، آموزشی صورت می گیرد 

که  خودش ترویج و آموزش کشاورزی است. 
اکنون که بیش از 3۵ درصد درآمد روستاییان زنجان 
از کشاورزی است و حدود 30/۵ درصد شاغالن استان 

در بخش کشــاورزی فعال هستند و ظرفیت های بسیار 
باالی اســتان در کشاورزی از جمله کسب رتبه اول در 
تولید زیتون و ســیب زمین و لوبیا و انگور و زردآلو و 
تولید محصوالت متفاوت، پرورش ماهیان ســرد و گرم 
و تولید گندم فرصت طالیی برای گردشگری و سرمایه 
گذاری اســت ، در بسیاری از نقاط زنجان  قابلیت های 
دست نخورده ای از گردشــگری کشاورزی وجود دارد 

که باید مورد شناسایی، ترویج و حمایت قرار گیرند.
البته به دلیل حساســیت هایی که درباره زمین های 
کشاورزی وجود دارد جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی باید به به دنبال تصویب 
شیوه نامه هایی باشند تا به مزارع آسیب نرسد و از طرف 
دیگر صدور این مجوزها بهانه ای برای سوء اســتفاده و 
ساخت ویال در مناطق گردشگری نشود تا شاهد از بین 
رفتن طبیعت مانند اتفاقاتی که در شــمال کشور درحال 

رخ دادن است، نشویم.
در این میان نقش کشاورزان در جذب گردشگر هم 
نباید فراموش شود. فرهنگ سازی در میان جوامع محلی، 
باغدار و کشاورز بسیار مهم  است. کشاورزان باید بدانند 
راه اندازی این نوع گردشــگری به نفع آن هاســت و به 
کاهش هزینه ها، درآمدزایی، اشــتغال، شهرت، توسعه 
صنایع دســتی و... می انجامــد. تنوع بخشــی درمــورد 
محصــوالت باغی، توســعه گلخانه هــا و محصوالت 
گلخانه ای، اطالع رسانی دقیق جهت جذب گردشگر و 
تدوین برنامه های مناســب جهت ایجاد یا توسعه مناظر 
زیبا که گردشکر را مجذوب خود کند، توجه به راه های 
ارتباطی مطلوب با دسترسی آسان به مناطق گردشگری 
و زمین های کشاورزی و باغ ها، فراهم کردن امکانات و 
زیرســاخت ها و خدمات اقامتی و رفاهی از مهم ترین 
مسائلی است که کشاورزان باید آن را مدنظر قرار دهند.
با توجه به اهمیت کشــاورزی در دنیا قطعًا صنعت 
اگروتوریسم آینده درخشــانی خواهد داشت. با تعامل 
بین دســتگاه های متولی نظیر ســازمان محیط زیست، 
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  وزارتخانه هــای 
صنایع دستی، جهاد کشاورزی و سایر ارگان های ذیربط 
می توانیم شاهد ایجاد تحولی عظیم در توسعه پایدار در 

بخش گردشگری و کشاورزی استان باشیم.

عصرملّت گزارش می دهد: 

گردشگری کشاورزی، یک تیر با دونشان 



عصرمّلــت- مدیر امــور زراعت ســازمان جهاد 
کشاورزي استان زنجان گفت: تا کنون 314 هزار هکتار 
ازاراضی کشاورزی استان زنجان زیر کشت پاییزه گندم 
رفته اســت و 18 هزار هکتار هم به جو و 8۵0 هکتار 

هب کلزا اختصاص دارد.
حسین عامری افزود:کشــت پاییزه گندم حتی بیش 
ازبرنامه ابالغی اجرا شــده و جو هم تقریبا طبق برنامه 
ابالغی کشت شده است و کشت کلزا نیز در طارم هنوز 

ادامه دارد.
عامری گفت: در ســال زراعی جاری کشــاورزان تا 
کنــون 332 هزار و 8۵0 هکتار از زمین ها ی خود را به 

کشت پاییزه اختصاص داده اند.
وی گفت: بدیــن منظورتاکنون 20 هــزار تن انواع 
کودهای ازته و فسفاته تهیه شده شده و 14هزار تن بذر 

نیز در اختیار کشاورزان استان زنجان قرار گرفته است.

عصرمّلت- زنجان نماینده مــردم زنجان و طارم در 
مجلس شورای اسالمی از راه اندازی شرکت تولیدکننده 

خودروهای هیبریدی در استان خبر داد. 
مصطفــی طاهری اظهار کرد: بــا پیگیری های انجام 
شــده، مجوز راه اندازی شرکت تولیدکننده خودروهای 
هیبریدی در اســتان از وزارت صنعت، معدن و تجارت 

اخذ شده است.
وی ایجــاد تعامل مناســب و کار گروهــی نماینده 
ولی فقیه، نمایندگان و استاندار و سازمان صمت را دلیل 
استقرار این واحد در استان دانست و افزود: در فاز اول 
در این شــرکت، اتوبوس هیبریدی و در مراحل بعدی، 
ماشین های هیبریدی سواری و بنزینی تولید خواهد کرد.
ســرمایه گذار به دنبال این است که طی دو سال، واحد 
تولیــدی خود را راه اندازی کند که در فاز اول اشــتغال 

700 نفر پیش بینی شده است.

عصرمّلت- استاندار زنجان درباره مشکل آرد و نان در 
استان گفت: باید سهمیه آرد نانوایی ها مجدداً مورد بررسی 
قرار گیرد و اگر الزم باشد سهمیه یک نانوایی افزایش یابد 
و یا نیاز به کاهش سهمیه یک نانوایی وجود دارد نسبت به 

اصالح آن اقدام شود.
فتح اهلل حقیقی با اشاره به اینکه با فروش و خروج آرد 
از اســتان زنجان ممنوع اســت و باید به شدت باید با آن 
برخورد شــود گفت: یکی از موضوعات دیگری که باید 
به آن توجه شود، تامین آرد روستاهای صعب العبور است.

استاندار زنجان بیان کرد: خروج آرد از استان باید کاماًل 
با هماهنگی اتفاق بیفتد و اینگونه نباشد که آرد را از استان 
خارج کرده و خودمان به دنبال آرد باشیم. وی با اشاره به 
اینکه نان، یگانه ماده غذایی اســت که همه به آن احتیاج 
دارند، اضافه کرد: خرید و فروش آرد به هر میزان، جرمی 

نابخشودنی است، چون آرد برای پخت نان مردم است.

عصرمّلــت- معاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی 
استاندار قزوین گفت: با توجه به خطر باالی ایجاد موج 
چهــارم همه گیری و اپیدمی کرونا برگزاری دورهمی و 

گردهمایی های شب یلدا در استان ممنوع است. 
منوچهر حبیبی اظهار داشت: با توجه به خطر باالی 
ایجاد مــوج چهارم همه گیری و اپیدمی کرونا برگزاری 
دورهمی و گردهمایی های شــب یلدا در استان ممنوع 

است.
وی اضافه کرد: به همین خاطــر گروه های جهادی 
و مردمی طرح محله محور شــهید حاج قاسم سلیمانی 
همزمان با شــب یلدا حضور جدی و فوق العاده ای در 
سطح محالت استان قزوین خواهند داشت تا از برپایی 
چنیــن گردهمایی ها و دورهمی هایــی جلوگیری کنند 
چرا که چنین تجمعاتی بهترین فرصت را برای انتقال و 

شیوع در اختیار ویروس کرونا می گذارند.

314هزار هکتار 
از اراضی استان زیر کشت پاییزه گندم

پای خودروسازی 
به صنعت زنجان باز شد

استاندار زنجان:
خروج آرد از استان ممنوع شد

معاون استاندار قزوین:
 امسال دورهمی شب یلدا نداریم 
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آگهی تاسیس 
تاســیس شــرکت با مســئولیت محدود الکترونیــک کاران افق 
الوان درتاریخ 06/08/1399 به شــماره ثبت 131۵9 به شناسه ملی 
14009۵40872 ثبت و امضا ذیــل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
:طراحی و مشاوره پروژه های برقی و الکترونیکی و تامین ادوات و 
تجهیزات برقی و بررسی شیوه های اصالح مصرف برق و همچنین 
نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی و انرژی های پاک و ارزان- 
شرکت در مناقصات و مزایدات - اخذ وام تسهیالت و ضمانت نامه 
های بانکی از موسســات و بانکهای کشــور درصورت لزوم پس از 
اخذ مجوزهای الزم از مراجــع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلی : اســتان زنجان ، شهرســتان زنجان ، 
بخش مرکزی ، شهر زنجان، محله سایت کارگاهی بلوک D ، خیابان 
صنعت 6 ، خیابان )صنعت شرقی( ، پالک 18- ، 139 ، طبقه همکف 
کدپستی 4۵16873617 ســرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از 

مبلغ 1.000.000 ریال نقدی میزان ســهم الشــرکه هر یک از شرکا 
آقای هادی آقاجانلو به شــماره ملی 4271198838 دارنده ۵0000 
ریال سهم الشــرکه آقای نادر صیادی به شماره ملی 428۵۵18۵21 
دارنده 470000 ریال سهم الشرکه آقای فاضل وزیری به شماره ملی 
428۵812940 دارنده 480000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره 
آقای هادی آقاجانلو به شماره ملی 4271198838 و به سمت عضو 
اصلــی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای نادر صیادی به شــماره 
ملی 428۵۵18۵21 و به ســمت عضــو اصلی هیئت مدیره به مدت 
نامحدود و به ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای فاضل وزیری به شــماره 
ملی 428۵812940 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 
و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق 
امضا : کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، 
ســفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های 
عادی و اداری با امضاء مشــترک مدیــر عامل و رییس هیات مدیره 

همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساســنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 
فعالیت نمی باشــد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )10۵2086(
آگهی تغییرات 

آگهی تغییرات شــرکت محیط پردازان خدابنده شــرکت تعاونی 
به شــماره ثبــت 13۵۵ و شناســه ملی 10862027۵28 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مــورخ 17/12/1398 ونامه 
شــماره 99/44/۵82  مورخــه 28/۵/  99  اداره تعــاون کار و رفاه 
اجتماعی شهرســتان خدابنده تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : *شرکت 
فوق الذکرمنحل گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالک استان زنجان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خدابنده )10۵2087)

آگهی تغییرات 
آگهی تغییرات شــرکت محیط پردازان خدابنده شرکت تعاونی 
به شــماره ثبت 13۵۵ و شناســه ملی 10862027۵28 به اســتناد 

صورتجلســه مجمع عمومی عــادی مــورخ 17/12/1398 ونامه 
شــماره 99/44/ ۵82مورخــه 28/۵/ 99اداره تعــاون کارو رفــاه 
اجتماعی شهرســتان خدابنــده تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : آقای 
ابوالفضل حســینی قیداری به کدملــی43700۵8368 خانم فرزانه 
حســینی قیداری بــه کدملی43700۵۵237 و خانم فریبا حســینی 
قیداری بــه کدملــی43700431۵8 به عنوان هیــأت تصفیه برای 
مدت دوســال انتخــاب گردیدند . * آدرس هیأت تصفیه اســتان 
زنجان ، شهرســتان خدابنده ، بخش مرکزی ، شــهر قیدار، کوچه 
آبــان 1 ، کوچه )محمودی( ، پالک 12 ، طبقه همکف-کد پســتی 
: 4۵81883664 تعییــن گردیــد. *مدیران هیــات تصفیه اقرار به 
دریافت اسناد و مدارک شــرکت تعاونی نموده اند. اداره کل ثبت 
اســناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجاری خدابنده )10۵2088(
آگهی تغییرات 

آگهــی تغییرات شــرکت محیط پــردازان خدابنده شــرکت 

تعاونی به شــماره ثبت 13۵۵ و شناســه ملــی 10862027۵28 
بــه اســتناد صورتجلســه هیئت تصفیــه / مدیــر تصفیه مورخ 
28/۵/99اداره  99/44/۵82مورخــه  17/12/1398ونامه شــماره 
تعــاون کارو رفــاه اجتماعــی شهرســتان خدابنــده تصمیمات 
ذیــل اتخــاذ شــد : *آقــای ابوالفضل حســینی قیــداری به 
کدملی43700۵8368 به ســمت رئیس و خانم فرزانه حســینی 
قیــداری به کدملی43700۵۵237 به ســمت نائب رئیس و خانم 
فریبا حســینی قیداری به کدملی43700431۵8 به ســمت منشی 
هیأت تصفیه برای مدت 2 ســال انتخاب گردیدند. *کلیه اوراق 
واســناد بهادار با امضای : 1.آقای ابوالفضل حســینی قیداری 2. 
خانم فرزانه حســینی قیداری و مهر تعاونی دارای اعتبار است و 
اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای ابوالفضل حســینی قیداری 
رئیــس هیأت تصفیه ممهور به مهر تعاونی دارای اعتبار اســت . 
اداره کل ثبت اســناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری خدابنده )10۵2089(

عصرمّلت- اســتان زنجان مهد صنایع دســتی 
کشور است و به علت تنوع این آثار یکی از مناطق 
شاخص در حوزه تولیدات صنایع دستی محسوب 

می شود.
هنرمندان استان زنجان نیز در حوزه صنایع دستی 
فعالیت بســیار خوبی داشــته و از سال 90 تاکنون 
هفت اثر در رشــته ملیله کاری، چاقوسازی و ساز 
ســنتی حائز دریافت نشان بین المللی و از سال 86 
تاکنون 63 اثر حائز دریافت نشان ملی در رشته های 
ملیله کاری، مینای ملیله، چاقوســازی، ساخت ساز 
سنتی، حکاکی روی فلز، قلمزنی، مسگری، ساخت 
زیورآالت سنتی، نقاشی زیر الکی، نمد مالی، بافتنی 
سنتی، پالس بافی و ... توسط هنرمندان صنایع دستی 

استان زنجان دریافت شده است. 
ملیله کاری از کارهای دستی بومی زنجان ساخت 
وسایل نقره ای و به ندرت طالیی به صورت ملیله 
کاری است که در اوایل فقط در زنجان معمول بوده 
که در زمان رضاخان تعدادی از هنرمندان زنجانی 
به تهــران و اصفهان کوچ کردند و این هنر ظریف 

را در آن شهرها رواج دادند .
چاروق دوزی یکی دیگر از هنرهای دستی است 
که دســتهای ظریف هنرمندان زنجانی در تولیدات 
آن مهــارت ویژه ای دارند. این چاروقها مشــخصًا 
زنانه بوده و اســتفاده از آن جنبه تشریفاتی و تفننی 

دارد .
چاقوســازی در زنجــان که با مهــارت خاصی 
به دست اســتادان این صنعت ســاخته می شود با 
ویژگی هایــی همچــون ظرافت، تناســب، تنوع ، 
قدرت بــرش و )فقط کاربران عضو مجاز به دیدن 
لینک ها هستند( تیغه از شهرت فراوانی بر خوردار 

است. 
از انــواع چاقوهــا میتوان چاقــوي قلم تراش، 
چاقوي کشاورزي و قلمه زني کاردهاي آشپزخانه 
و چاقوي شکاري و صحرایی، قمه، دشنه و قداره 

را نام برد .
فرش و گلیــم و جاجیم زنجــان از معروفیت 
خاصي برخوردارند، در واقع فرش بافي در زنجان 
یکي از صنایع با قدمت زیاد اســت که نقش قابل 

توجهي در صادرات فرش ایران ایفا می کند. 
فرش هاي صادراتي زنجان از بهترین جلوه هاي 
فرهنگي این استان هستند، به طوریکه فرش بافان 
این خطه هنر ومهارت خود را در راســتاي تکامل 
هنر سرزمینشان قرار داده اند و از آن به عنوان منبع 

در آمد نیز استفاده مي کنند.
مســگری در زنجان نیز مثل بیشتر صنایع دستی 

این اســتان سابقه ای طوالنی دارد، به طوری که آن 
را به یک هزار ســال قبل و دوره ساسانیان نسبت 

می دهند.
مسگری در زنجان و به خصوص قلم زنی روی 
مس که همان زدن نقش و نگار روی ظروف است، 
دستخوش تغییرات زیادی شده است و متاسفانه از 

رونق  سال های گذشته چندان خبری نیست.
مــس زنجان را می توان از روی نقوشــی که به 
روش کنده کاری روی آن ایجاد می شود تشخیص 
داد. انواع ظروف مســی از جملــه لگن، مجمعه، 
آفتابه و لگن، قابلمه و تشــت از جمله آثاری است 

که در این حوزه در زنجان ساخته می شود.
طبق آمار هم اکنون 6 هزار هنرمند صنایع دستی 
در ۵۵ رشته صنایع دســتی عبارتند از ملیله کاری، 
چاروق دوزی، چاقوســازی، مسگری، گلیم بافی، 
ســبدبافی، پالس بافی، معرق، ســاخت سازهای 
سنتی و .... در استان زنجان فعال هستند، هنرمندانی 
که شــیوع ویروس کرونا کاســبی آنها را به شدت 

تحت تاثیر قرار داده است.
مدیرکل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری اســتان زنجان در این باره به خبرنگار 
عصر ملت گفت: شــیوع ویــروس کرونا موجب 

ضرر و زیان بسیاری به صنایع دستی شده است.
امیر ارجمند با اشــاره بــه اینکه در حال حاضر 
حدود 6 هزار نفر در این اســتان به طور مســتقیم 
در رشــته های مختلف صنایع دستی اشتغال دارند، 
اضافه کرد: ملیله کاری، چاروق دوزی، چاقوسازی، 
مســگری، قلمزنی، گلیم بافی، گیــوه بافی و گیوه 

دوزی از صنایع دستی بومی استان است.
وی تصریح کرد: زنجان به عنوان یکی از استان 
های پیشرو در حوزه صنایع دستی است که با داشتن 
بیشــترین تعداد نمایشگاه و کارگاه صنایع دستی و 
شــمار هنرمندان فعال در این صنعت،خســارت و 
آسیب قابل توجهی را از کرونا متحمل شده است.

مدیرکل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری اســتان زنجان افزود: با توجه به این که 
اشــتغال زایی صنایع دستی در استان زنجان از سایر 
بخش ها بیشتر است، با خسارات ناشی از وضعیت 
بحرانی ویروس کرونا، باید توجه بیشــتری به این 

حوزه داشته باشیم.
وی بــا اشــاره به اینکــه در اســتان زنجان در 
مجموع 721 پرونده شــامل هنرمندان بیمه شده و 
غیر بیمه ای در حوزه صنایع دســتی برای دریافت 
تسهیالت جبران خســارت کرونا ثبت نام کرده اند، 
گفت: تا کنون تسهیالت ۵02 پرونده پرداخت شده 

اســت که در مجموع اشتغال یک هزارو 18۵ نفری 
را ایجاد کرده اند.

ارجمند گفت: تاکنون 12 میلیارد و 3۵0 میلیون 
تومان تسهیالت جبران خسارت کرونا به هنرمندان 
و فعاالن صنایع دســتی این اســتان پرداخت شده 

است.
مدیرکل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری استان زنجان با اشــاره به اینکه شیوع 
ویروس کرونا ضرر و زیان بسیاری به کارگاه های 
صنایع دســتی وارد کرده اســت، اضافه کرد: در 6 
ماهه نخست امسال 64 میلیارد تومان صنایع دستی 
در اســتان تولید شــده که به فروش نرسیده و در 

مغازه ها و فروشگاه ها دپو شده است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر کارگاه های 
صنایع دســتی با ۵0 درصــد ظرفیت خود فعالیت 
دارند، تصریح کرد: امید این افراد به شــب عید و 
بازار اســفند و فروردین بود که متاسفانه با شیوع 
ویــروس کرونا، همه فروش این دو ماه از دســت 

رفت.
وی با اشــاره به اینکه برخی واحدهای تولیدی 
فقط در حد امــرار و معاش فعالیت می کنند، ادامه 
داد: برخی از فروشگاه های عرضه نیز اقدام به تغییر 
کاربــری داده اند که این امر ضربه بزرگی به صنایع 

دستی استان می زند.
مدیــرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 

گردشــگری استان زنجان با اشــاره به اینکه بیش 
از ۵0 رشــته صنایع دستی در استان زنجان وجود 
دارد کــه در میان آنها ملیله کاری، چاروق دوزی، 
چاقوسازی، مســگری، قلمزنی، گلیم بافی، گیوه 
بافــی و مصنوعات چرمی و... از صنایع دســتی 
بومــی این خطــه به شــمار می رود، بیــان کرد: 
صنایع دســتی زنجان بیشتر به کشورهایی همچون 
عراق و کشورهای همسایه از جمله کویت، قطر، 
عمــان، آذربایجان و برخی کشــورهای اروپایی 

صادر می شود.
وی با اشــاره به اینکه بیشترین صادرات صنایع 
دستی از زنجان به کشور عراق است، گفت: در بین 
صنایع دستی مختلف صنعت مس زنجان به  عنوان 
اصیل تریــن و با کیفیت ترین مس بیشــترین میزان 
فروش صنایع دستی را به خود اختصاص داده است 
و چاقو و زیور آالت سنتی، ملیله در رتبه های بعدی 

فروش صنایع دستی در استان قرار دارند.
ارجمند در رابطه با میزان صادرات صنایع دستی 
از زنجان گفت: کشــورهای حاشیه جنوب خلیج 
فارس و اروپا مقاصد بعدی صادرات استان زنجان 

در حوزه صنایع دستی است.
وی به بیشترین تولیدات صنایع دستی زنجان نیز 
اشــاره کرد و افزود: مس بیشترین صادرات صنایع 
دستی زنجان اســت که چاقو، زیور آالت سنتی و 

ملیله در رتبه های بعدی قرار دارند.

گزارش عصرملّت از وضعیت صنایع دستی در استان زنجان : 

کرونازدگی صنایع دستی زنجان!

عصرمّلت- مدیر کل راه و شهرســازی استان 
زنجــان گفت: طبــق برنامه ریزی هــای انجام 
گرفتــه، قرار اســت 720 کالس درس در قالب 
60 مدرسه در ســطح این استان ساخته شود که 
در فاز نخســت، عملیــات اجرایی احداث 20 

مدرسه در دستور کار است. 
مســعود بیات منش افزود: پیش بینی می شود 
تا ســال  1410 در سطح شــهر زنجان نیازمند 

باشیم. آموزشی  فضای  هکتار   100
وی اضافــه کرد: تــالش می کنیم تــا با هم 
فکری نســبت به حل مشــکالت در خصوص 
احداث مدارس در شــهرک های اقماری که در 
گذشــته ایجاد شــده،  اقدامات موثر و مفیدی  

گیرد. انجام 
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان زنجان نیز 
با اشاره به ساخت 20 مدرسه در شهر زنجان با 
کمک اداره کل راه و شهر سازی، اظهار داشت: 
ایــن حرکت در نوع خود یــک کار بی نظیر در 
ســطح اســتان خواهد بود و به هر تعداد که از 
این مدارس احداث شــود می تواند به آموزش 

بهتــر دانش آموزان این مناطق کمک کند.
حســن مظفری همچنیــن  با بیــان اینکه در 
مســکن ملی فرهنگیان 2 هــزار و 660 نفر ثبت 
نام اولیه انجام دادند، خاطر نشــان کرد: از این 
تعداد ۵16 نفر واجد شــرایط بوده و برای 460 
نفر نیز تشــکیل پرونده  انجام گرفته اســت  که 
با همراهی اداره کل راه و شهرســازی اســتان، 
امید اســت زمین های مورد نیاز جهت احداث 

شود. تامین  فرهنگیان  ملی  مسکن 

اســتان  گاز  شــرکت  مدیرعامل  عصرمّلت- 
زنجان گفت: با اجرای طرح ضربتی در دو هفته؛ 
14 روســتای ماهنشان؛ طعم شیرین گاز پایدار را 

چشیدند.
به گــزارش »پیــام مّلت« موســی احمدلو از 
پایداری گاز در روســتاهای ماهنشــان خبر داد 
و گفــت: با اجــرای خط لولــه 6 کیلومتری آق 
کند- آلمالو؛ شــاهد پایداری گاز در 14 روستای 

پاییزی هستیم. ماهنشان در سرمای 
از بهره مندی و 84/۵ درصد خانوار روستایی 
شهرســتان ماهنشــان از نعمت گاز طبیعی خبر 
داد و افــزود: آرامش خاطــر از وجود دائمی و 
بدون قطعی گاز در آشــپزخانه ها و آســایش از 
حمل ســیلندرهای گاز و گالن های نفت از شهر 
و روستاهای اطراف؛ ســهم روستاییان شهرستان 
ماهنشــان است که با همت و تالش شبانه روزی 

خادمین خود در گاز زنجان تحقق یافت.
وی اظهار داشــت: تاکنون در این شهرســتان 
48 کیلومتــر خطوط انتقــال گاز و 673 کیلومتر 
شــبکه هاي تغذیه و توزیع گازاجرا شــده است 
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان زنجــان تصریح 
داشــت: تا کنون 3 هــزار و ۵3۵ مصرف کننده 
خانگی شــهری، 8 هــزار و 243 مصرف کننده 
روســتایي، ۵87 مصــرف کننده تجــاری و 31 
مصرف کننده صنعتی در ماهشــنان به شبکه گاز 

هستند. متصل  کشور 
مهنــدس احمدلــو از بهره مندی 2 شــهرک 
صنعتي ماهنشــان و انگوران از نعمت گاز طبیعی 
خبــر داد و افزود: ضریب نفــوذ 100 درصدی 
گازرســانی به شهرها و ضریب بهره مندی 84/۵ 
درصدی خانوارهای روستایی؛ از جمله خدماتی 
است که به عنوان زیرساختی برای توسعه صنایع 
روی در منطقه و مشــاغل شهرســتان ماهنشانبه 
شمار رفته و نقش موثری درشکوفایی اقتصادی، 
اشتغال زایی و جلوگیری از آلودگی های زیست 

دارد. محیطی 
احمدلــواز کارکنــان تالشــگر گاز زنجان که 
با اجــرای طرح ضربتی؛ خط لولــه 6 کیلومتری 
آق کند به آلمالو،بــا قطر160 میلی متر را در دو 
هفتــه به پایان برده و موجبــات پایداری گاز در 
روستاهای شهرســتان ماهنشان را فراهم کردند؛ 

قدردانی کرد.

20 مدرسه جدید 
در زنجان احداث می شود

ماهنشانی ها با سیلندر گاز وگالن نفت 
خداحافظی کردند



عصرمّلت- فرمانده سپاه انصارالمهدی )عج( استان 
زنجان با اشــاره به اجرای یک هزار و 81۵ پروژه در 
سال گذشته افزود: امسال نیز بیش از ۵00 پروژه آغاز 

شده که 120 پروژه در هفته بسیج افتتاح شد.
ســردار جهانبخش کرمی اظهار داشــت: همه ساله 
بیش از 1۵ هزار برنامه فرهنگی و بصیرتی اجرا می شد 
که امســال با توجه به شــیوع کرونــا در قالب فضای 

مجازی انجام می شود.
کرمی با اشاره به اجرای یک هزار و 81۵ پروژه در 
سال گذشته افزود: امسال نیز بیش از ۵00 پروژه آغاز 
شده که 120 پروژه در هفته بسیج افتتاح خواهد شد.در 
بخش معیشتی نیز 220 هزار بسته معیشتی با همکاری 
دســتگاه ها و نهادها جمع آوری و توزیع شــده است، 
همچنین 1۵9 ســری جهیزیه نیز با همکاری مسؤوالن 

توزیع شده است.

عصرمّلت- رئیس دادگســتری استان زنجان گفت: 
ارتکاب جرم فساد در میان مسؤوالن حتی یک مورد هم 
خیانت است چرا که این مسئولیت ها یک امانت است.

 وی گفــت: همین جا به مدیرانی کــه بخواهند از 
مســئولیت خــود سوءاســتفاده کنند و بــه بیت المال 
خســارت وارد کنند، هشــدار می دهیم منتظر برخورد 

قاطع دستگاه قضائی باشند.
صادقی نیارکی با اشاره به گزارش مدیر کل بازرسی 
استان در مورد میزان خسارت وارد شده به بیت المال 
با ترک فعل از ســوی مدیران دستگاه ها اظهار کرد: 
این میزان از ورود خســارات به بیت المال از سوی 
مدیران مورد قبول و پذیرش نیســت و اگر مسئولی 
به وظیفه قانونی خود عمل نکند، باید پاسخگو باشد 
و اگر پاسخگو نشد، مشــمول مجازات های قانونی 

خواهد شد.

عصرمّلت- مســئول سازمان بسیج ســازندگی استان 
زنجان از آغــاز ثبت نام گروه های جهادی زنجان در دوره 

»رسم جهاد« خبر داد.
فرشادپیری اظهار کرد: رویداد ملی »رسم جهاد« توسط 
مرکــز مطالعات و هدایت حرکت های جهادی ســازمان 
بســیج سازندگی کشــور طراحی، برنامه ریزی و در حال 
اجرا اســت که از اول هفته بسیج توسط سردار سلیمانی 
رئیس سازمان بسیج مستضعفین و سردار زهرایی مسؤول 

سازمان بسیج سازندگی کشور افتتاح شد.
وی تصریــح کرد: گروه ها پــس از ثبت نام به صورت 
مجازی در کارگاه ها و دوره هایی که ضبط شــده اســت، 
شــرکت می کنند. پیری تاکید کرد: همــه این اتفاقات به 
صورت مجازی است.مهلت ثبت نام در کارگاه تا تاریخ 14 
آذر است،عالقمندان و فعاالن جهادی برای اطالعات بیشتر 

به لینک https://edu.jahadgaran.org مراجعه کنند.

عصر مّلت- فرمانده انتظامی اســتان زنجان با اشاره به 
تشــکیل 23 تیم تلفیقی پلیس اماکن در خصوص نظارت 
بر اصناف گفت: در اجرای مصوبات ستاد ملی کرونا این 

تیم ها تشکیل شد.
ســردار رحیم جهانبخش افزود: پلیس اماکن استان با 
تشکیل 23 تیم تلفیقی با اداره صمت ، اصناف و بهداشت 

بر صنوف نظارت دارد .
 وی گفت: با توجه به مصوبات ستاد ملی کرونا هرگونه 
ورود خودرو با پالک غیر بومی به داخل این شــهر ها و 
خروج خــودرو با پالک بومی ممنوع و اجازه تردد هرگز 

داده نخواهد شد.
وی اظهار داشــت: کلیه محورهای مواصالتی اســتان 
زنجان توســط 8 پاســگاه پلیس راه و دوربین های ثبت 
تخلفات کنترل و رصد می شوند و خودروهای که با پالک 

غیر بومی آن منطقه تردد کنند جریمه خواهند شد.

120 پروژه عمرانی
 طی هفته بسیج در زنجان افتتاح شد

ارتکاب جرم فسا
از سوی مسئوالن خیانت محسوب می شود

ثبت نام گروه های جهادی زنجان 
در دوره »رسم جهاد«

تشکیل 23 تیم تلفیقی پلیس
 به منظور نظارت بر صنوف 
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عصرمّلت؛ زهرا انصاری- رئیس جمهور در تبلیغات 
انتخاباتی خود وعده جوان ســازی مدیریت دولتی و 
ســهم دهی به زنان را مطرح کــرده بود.موضوعی که 
پس از انتخابات نیز بارها مطرح شد و حجت االسالم 
حسن روحانی قول داد که تا چشم اندازی 1400 سهم 

زنان از پست های مدیریتی به 30 درصد برسد.
در همین راســتا در مرداد ماه ســال 1396 رئیس 
جمهور دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب 
مدیــران حرفــه ای و افزایش تعداد مدیــران زن در 
دستگاه های اجرایی به 30 درصد تا پایان برنامه ششم 

را ابالغ کرد.
 درتصویب نامه شــورای عالی اداری که به امضای 
حســن روحانی رســیده خطاب به تمامی وزارتخانه 
ها، موسســات دولتی و نهادهــای عمومی غیردولتی 
آمده: شــورای عالی اداری به پیشنهاد سازمان اداری 
و اســتخدامی کشور با هدف بهره گیری از توانمندی 
های زنان و جوانان مســتعد کشــور بــرای تصدی 
پســتهای مدیریت حرفه ای و افزایش ســهم و نقش 
آنان در مدیریت اجرایی کشور،   دستورالعمل  اجرایی 
نحوه انتخــاب و انتصاب مدیران حرفه ای را اصالح 

و تصویب کرد.
 در تبصره 6 که به ماده 2 تصویب نامه تیر ماه سال 
9۵ هیئت دولت الحاق شــده، آمده اســت: به منظور 
بهره گیری از ظرفیت زنان و جوانان توانمند کشــور 
برای تصدی پســت های مدیریتی، میزان تجربه مورد 
نیاز برای تصدی هر یک از سطوح مدیریت حرفه ای 
)از تجربه خدمت دولتــی( در مورد زنان و کارمندان 
کمتر از 1۵ ســال ســابقه در مواردی که سایر شرایط 
احراز شــده باشد، به دو ســوم زمان پیش بینی شده 
توسط شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه تقلیل 

می یابد.
در تبصــره 2 الحاقی به ماده ۵ تاکید شــده بود که 
تا پایان برنامه ششــم توسعه نســبت مدیران زن در 
پســت های مدیریتی به 30 درصد افزایش یابد  سهم 

هر یک از دستگاه های اجرایی برای انتصاب مدیران 
زن با در نظر گرفتن شرایط و ویژگی های هر دستگاه، 
توسط سازمان اداری و استخدامی کشور نیز مشخص 

شده بود.
پــس از ابالغ ایــن مصوبه نســبت مدیریتی زنان 
افزایش یافته و آمارها نشــان می دهد که سهم زنان در 
مدیریت کشور تا حد زیادی افزایش یافته است و در 

واقع کشور به سمت عدالت جنسیتی پیش می رود.
امــا این موضــوع در زنجان صــدق نمی کند، اگر 
نگاهی به پارلمان شهری شورای شهر بیاندازیم، پس 
از 4 دوره ســهم زنان از اعضای شــورا فقط یک نفر 

است، خانمی که علی البدل است.
برخالف بســیاری از استان ها و حوزه های انتخابیه 
استان زنجان فقط یک بار دارای نماینده زن در مجلس 
شورای اسالمی بوده و پس از آن سهم زنان هیچ بوده 

است.
در ســطح مدیرکلی نیز هرچند که طی چند ســال 
گذشــته به صورت موقــت چند زن، تصــدی این 
پســت شــدند، اما کم کم نقش بانوان در این عرصه 
نیز کمرنگ شــد و امروز هیج مدیرکل زنی در استان 

زنجان وجود ندارد.
از بین کل سمت  های مدیریتی در رده های باال امروز 
فقط یک زن در سمت معاونت استاندار وجود دارد که 

گاها هم زمزمه هایی درباره تغییر وی شنیده می شود.
با این وضعیت زنجان شهری که دارای زنان فعالی 
قبل و حتی پس از انقالب بوده است، امروز به جایی 
رسیده اســت که تنها زن مدیرکل در زنجان، مدیرکل 
امور بانوان اســت، به نظر می رسد اگر امکان داشت، 

حتی این سمت را هم به مردان واگذار می کردند.
حذف زنان از مدیریت در حالی رخ داده است، که 
استاندار زنجان تأکید دارد، تا پایان اردیبهشت امسال 
109 نفر از بانوان شــاغل در ادارات استان ارتقا پیدا 
کرده  و در مدیریت هــای مختلف قرار گرفتند و  این 
بانوان بر اساس توانمندی های خود در آینده نزدیک 

ارتقا خواهند یافت.
مدیــرکل امور بانوان اســتانداری زنجان اما نظری 
متفاوت دارد و معتقد اســت، ســهم زنان از مدیریت 

اندک است.
مدیرکل امور بانوان و استانداری زنجان گفت: هم 
اکنون در راســتای توانمند سازی سیاسی و اجتماعی 
و تحقق سیاســت های دولت دوازدهم و استفاده از 
ظرفیت های زنان در این استان از مجموع پست های 
مدیریتــی فقــط 13 درصد به زنان تعلــق دارد که از 

نسبت کشوری که 18 درصد، پایین تر است.
ماهرخ بلوری افزود: شــورای عالی اداری کشــور 
افزایش 30 درصدی نســبت مدیران زن در سیســتم 
مدیریتی تا پایان برنامه ششــم توسعه را تصویب کرد 
و پیرو آ ن به تمامی وزارتخانه های توسط آنان نیز به 

دستگاه های متناظر استانی نیز ابالغ شده است.
بلوری افزود: بر این مبنا می توان به زنان فرهیخته، 
با تجربه و توانمند در حوزه های مختلف مسولیت های 
مهمی را واگذار کرد و بدون نگاه به جنسیتی نیز توقع 
داشت که سطح کارآمدی و بهره وری در این حوزه ها 

نیز رشد پیدا کند.
وی افزود:  اگر مبنا شایســته ساالری باشد چه زن 
و مرد و اگر ویژگی های الزم را داشته باشد می توانند 
در جایگاه مورد نظر قرار بگیرند چرا که برای رسیدن 
به تعادل و عدالت در حوزه زنان و خانواده در جامعه 
امروز نیا زمند این مهم هســتیم که این قشــر بتوانند 
حضور چشــمگیر تری در فرآینــد تصمیم گیری در 

ســطوح مختلف جامعه از جمله دستگاه های اجرایی 
داشته  باشند.

معاون رئیس جمهــور در امورزنــان و خانواده با 
اشاره به اینکه حضور زنان در پست های مدیریتی در 
کشــور از 13.8 درصد در سال 96 به 18.8 درصد در 
سال جاری رسیده است، خاطرنشان کرد: خوشبختانه 
زنجان جزو اســتان هایی اســت که در زمینه انتصاب 
مدیــران زن، عملکرد خوبی دارد و امیدواریم طی دو 
سال باقی مانده از عمر دولت تدبیر و امید بتوانیم سهم 
زنان کشــور در پســت های مدیریتی را به 30 درصد 

برسانیم.
معصومه ابتکار  بــا تاکید بر اینکه موضوع عدالت 
جنسیتی در جامعه به کارآمدی نظام مرتبط است، بیان 
کــرد: همه ما به این موضوع آگاه هســتیم که یکی از 
مولفه های مهم در بیانیه گام دوم انقالب، مشــارکت 
حداکثری در تحقق اهداف تعیین شــده در این بیانیه 
اســت، به همین خاطر اعتقاد راسخ به این مهم داریم 
که مشارکت مردان در امور خانه می تواند ایفای نقش 

زنان در بخش های مختلف جامعه را ارتقا بخشد.
طی ماه  و ســال های گذشته مدیرکل ارشاد زنجان، 
مدیرکل آمــوزش و پرورش زنجــان، مدیرکل امور 
بانوان زنجان، مدیران زیرمجمموعه شــهرداری که از 
بانوان بودند، تغییر کردند و امروز زنجان تقریبا خالی 
از نان است و سهم آنها از مدیریت هیچ است، به نظر 
می رســد، در واقع زن جان به شهر بدون زنان تبدیل 

شده است.

گزارشی از تغییرات مدیریتی در استان زنجان:

زنجـان بدون زنـان!

 عصرمّلت- در پی انتشار مفاد بودجه 1400 
و درج نــام بنیاد شــهید ســلیمانی در ردیف 
سلیمانی  زینب  دولت،  پیشــنهادی  بودجه های 
دختر این شــهید بزرگــوار در بیانیه ای ضمن 
ارائــه ی توضیحاتی در خصــوص این خبر، از 
دولت خواست بودجه درنظر گرفته شده به این 
مجموعه را برای حل مشکالت مردم اختصاص 

دهد. 
 طی چند روز گذشــته اخباری منتشــر شد 
که در الیحه بودجــه 1400 مبلغی برای بنیاد 

مکتب حاج قاســم سلیمانی درنظر گرفته شده 
است. آنچه مسلم است سرمایه بی بدیل برای 
تعمیق و گســترش مکتب حاج قاسم، محبت 
دل هــای امت و قلــوب شــیفتگان انقالب 
اسالمی است و از سوی دیگر نیز تقاضایی از 
جانب خانواده شهید و بنیاد مکتب حاج قاسم 
برای اختصاص ردیف بودجه صورت نگرفته 

بوده است.
البتــه این نکته از طریق مدیــر عامل بنیاد به 
دســتگاه های مســوول منتقل شــده است؛ اما 
اینجانب به نمایندگی از ســوی خانواده شهید 
ســلیمانی ضمن تشــکر از دغدغه مســووالن 
محترم اجرایی و دست اندرکاران تنظیم بودجه، 
به اطالع میرســانم اقدام شایسته در این زمینه، 
حــذف عنوان بنیاد از ردیــف بودجه 1400 و 
اختصاص این بودجه ها به حل مشکالت مردم 
و ترویج مکتب حاج قاسم است که سلوک آن 

شهید عزیز نیز همین مرام بوده است.

عصر ملت- فرمانده انتظامی اســتان زنجان 
از کشــف فرار مالیاتی میلیارد ریالی در زنجان 
خبر داد و گفت: متهمان این پرونده با تشــکیل 

پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند. 
ســردار جهانبخــش گفت: مامــوران پلیس 
امنیت اقتصادی با اطــالع از تخلف چند بنگاه 
معامالتــی پیگیری موضوع را در دســتور کار 

خود قرار دادند. 
 وی افزود: در بررســی ها مشخص شد، پنج 
نفر از فعــاالن بنگاه های معامالتی در شــمال 
شــهر زنجان اقدام به خرید زمین های مرغوب 
بــا قیمت های پایین کرده و با معامالت صوری 

نمی کنند.  پرداخت  را  مالیاتی  هیچگونه 
 فرمانــده انتظامی اســتان زنجان در ادامه 
با بیان اینکه مامــوران پلیس امنیت اقتصادی 
طی بررســی ها دریافتند، ایــن افراد بیش از 
4۵ قطعــه زمین مســکونی در مناطق تجاری 
شهر را با قیمت های پایین خریداری کردند، 

گفــت: تراکنش های مالی ایــن افراد بیش از 
2 هــزار میلیــارد ریال بود که بــا معامالت 
 صوری هیــچ مبلغی را بابت مالیات پرداخت

 نکرده بودند. 
 ســردار جهانبخش با اشــاره به اینکه این 
افراد با تشــکیل پرونده به اداره مالیاتی معرفی 
شــدند، تصریح کــرد: پرونده دیگــری هم با 
موضوع اخالل در نظام اقتصادی برای این پنج 
متهم تشــکیل و با دســتور قضائی امالک این 
افراد پلمب و پرونده در حال رسیدگی است.

عصرمّلت- نمایندگان مجلس شورای اسالمی کلیات 
طــرح دوفوریتی اقــدام راهبردی برای لغــو تحریم ها و 
صیانــت از حقوق ملت ایران را بــا  2۵1 رأی موافق به 

تصویب رساندند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی گفت: طرح مذکور چند 
هــدف را دنبال می کند، هدف اول باز شــدن قفل هایی 
است که بر صنعت هسته ای کشور وارد شده است، احیای 
این برنامه در واقع پیگیری اهداف شــهدایی مانند شهید 
فخری زاده و شهید شــهریاری و سایر شهدای هسته ای 
کشور است.  وی افزود: مقابله با تحریم هایی که از سمت 
کشــورهای غربی به ما اعمال می شود را باید هدف دوم 
طرح فوق دانست، باید این اعمال تحریم ها را هزینه مند 
کنیم. تحریم علیه ایران رفتار بی هزینه ای نخواهد بود و 

تغییر محاسبه غلط دشمنان هدف این طرح است. 

عصرمّلت- مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان، 
گفت: 460 مدرسه روستایی دراستان زنجان به اینترنت 

دسترسی ندارند.
حســن مظفری اظهار کرد: 346 مدرســه روســتایی 
دراســتان زنجان با 20 نفر دانش آموز و در 114 مدرسه 
زیر 10 نفر دانش آموز در اســتان اینترنت ندارند که به 
زودی مشــکل این مدارس حل خواهد شد به اینترنت 
دسترســی ندارنــد. مدیرکل آموزش و پرورش اســتان 
زنجــان، تصریح کرد: طی چند ماه گذشــته بیش از 77 
هزار و 80 ساعت محتوای آموزشی توسط معلمان استان 

زنجان تهیه و تولید شده است.
مظفری افزود: معلمان و دانش آموزان اســتان زنجان 
در عضویت در سامانه شبکه شاد رتبه 10 کشوری را به 
خود اختصاص دادند و معلمان استان در عرصه آموزش 

در دوران کرونایی فعالیت خود را افزایش دادند.

عصرمّلت- عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به 
ترور دانشمند هسته ای کشور گفت: متاسفانه جریانی در 
کشور که دلداده غرب به شمار می رود با تمام توان تالش 
کرد تا در یک قرارداد خسارت بار وانمود کند که دشمن 
قابل اعتماد است. آیت اهلل محمد حاج ابوالقاسم دوالبی 
اظهار کرد: بعد از این اتفاق بارها و بارها خیابتهای دشمن 
برای ما آشکار شد، تکمیل چرخه تحریمها و بیرون رفتن 
از قــرارداد ننگین برجام از یک ســو و از ســوی دیگر 
وادادگی مســئولین داخلی که به جای مقابله متناسب با 
رفتار دشمن تعهدات خود را به شکل کامل انجام دادند 

باعث شد تا اتفاقات ناگواری رخ دهد.
وی عنوان کرد: به طور طبیعی دسترسی هایی که برای 
دشمن از تاسیسات هسته ای ایجاد کردند و اطالعاتی که 
از دانشمندان هسته ای ما در اختیار آنها قرار گرفت، باعث 

بروز این اتفاقات شد.

عصرمّلت- کارشناس مسائل منطقه غرب آسیا گفت: 
بر اســاس تفاهم انجام شده بین مثلت آمریکا، اسرائیل و 

عربستان، شهادت شهید فخری زاده رقم خورد.
ســید هادی ســیدافقهی گفت: ترور شهید فخری زاده 
اولین ترور جنایتکارانه صهیونیست ها نبوده و دانشمندان 
هســته ای دیگری از جمله شــهید شــهریاری و شــهید 

علیمحمدی در دوران اوباما به شهادت رسیده اند.
وی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی در حالی که خودش 
دارای بمب اتم است به صورت جدی باورش شده است 
که ایران به دنبال بمب اتم بوده در حالی که غنی سازی 20 
درصدی ایران را تحمل نمی کند، افزود: برفرض محال اگر 
ایران به بمب اتم برسد در اینصورت با رژیم صهیونیستی 
برابر می شــود. کارشناس مسائل منطقه غرب آسیا با بیان 
اینکه دشمنان نظام اسالمی موشک های بالستیک، حضور 
ایران در منطقه، روابط با همسایگان جنوبی را بر نمی تابند، 
افزود: در این نشســت تصمیم بر این شد تا پدر صنعت 

هسته ای ایران به شهادت برسد.

عصرمّلــت- نماینده مردم زنجــان و طارم در مجلس 
شورای اسالمی گفت: یکی از بزرگ ترین ضرباتی که ایران 
از برجام خورد،این بود که اطالعات تأسیسات و دانشمندان 

هسته ای خود را در اختیار طرف مقابل قرار دادیم.
وی با اشــاره به تأکیدات مقام مقام معظم رهبری مبنی 
بر اینکه نباید به دشــمن از داخل کشور پیام ضعف ارسال 
شــود، تصریح کرد: چرا که این مخابــره ضعف از داخل 
به خارج از کشــور باعث به وجود آمدن چنین تحرکاتی 

)ترور( از سوی دشمن خواهد شد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسالمی 
با تاکیــد بر اینکه باید با وحــدت، همدلی و بحث انتقام 
سخت به دشمن ثابت کنیم که در این موارد هیچ ضعفی از 
جانب جمهوری اسالمی ایران نشان داده نخواهد شد، ادامه 
داد: اگر قرار باشد چنین اتفاقاتی از سوی دشمن رخ دهد، 

پاسخ دندان شکنی برای آن در نظر گرفته می شود.

کلیات طرح »اقدام راهبردی
 برای لغو تحریم ها« تصویب شد

460 مدرسه روستایی در زنجان
 به اینترنت دسترسی ندارند

ترور شهید فخری زاده خسارت 
دلدادگان غرب به کشور است

مثلت آمریکا، اسرائیل و عربستان 
شهادت شهید فخری زاده را رقم زد

ارائه مشخصات دانشمندان هسته ای 
از تبعات برجام بود

دختر سردار سلیمانی:

بودجه بنیاد شهید سلیمانی را صرف مشکالت مردم کنید
فرمانده انتظامی زنجان خبر داد

کشف فرار مالیاتی 2 هزار میلیارد ریالی در زنجان
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عصرمّلت- مدیرکل محیط زیســت اســتان زنجان 
با تایید شــیوع بیماری آنفوالنزای فــوق حاد پرندگان 
در برخی از اســتانهای همجوار گفت: بــه خاطر این 
بیماری شکار پرندگان کامال ممنوع شد و هیچ مجوزی 
در خصوص شــکار پرندگان به دلیل شــیوع بیماری 

آنفوالنزای فوق حاد پرندگان صادر نمی شود.
وی تصریــح کرد: مناطق مختلــف از جمله آبگیرها 
و حاشــیه رودخانه های زنجان به صورت کامل رصد 
می شود و تا در صورت مشاهده تلفات پرندگان، نسبت 
به معدوم سازی آن اقدام شود. در چند روز گذشته نیز 

چند نفر به دلیل شکار غیرمجاز دستگیر شدند.
وی بــا تاکید براینکــه بیماری آنفوالنــزا در برخی 
از پرنــدگان هیچ عالئمی ندارد عنــوان کرد: مردم در 
صورت مشــاهده مرگ مشــکوک پرنــدگان به محیط 
زیست و دامپزشــکی اطالع دهند و از تماس فیزیکی 
با پرنده تلف شــده جدا خودداری کنند. احتمال شیوع 
بیماری آنفوالنزای فوق حاد پرندگان در اســتان زنجان 
وجود دارد و در حال حاضر برخی از استانهای همجوار 

با این بیماری درگیر هستند.

عصرمّلــت-  مدیر حــج و زیارت اســتان زنجان 
گفت: مازاد وجه هزینه های حج تمتع ســال گذشته به 

حساب های بانکی فعال حاجیان بازگردانده شد.
ابراهیم احدی افزود: بر اســاس اعالم سازمان حج و 
زیارت در خصوص استرداد وجوه مازاد هزینه های حج 
به حساب بانکی مشرف شــدگان به سرزمین وحی، با 
هماهنگی های انجام شــده ما بین این سازمان و بانک 
ملی این مهم محقق شــد.امکان برداشت این وجه های 
بازگردانده شــده به روش های معمــول و با توجه به 
شــیوع بیماری کرونا به صورت غیرحضوری امکانپذیر 

است.
 احــدی تاکید کرد: آن دســته از افــرادی که دارای 
حســاب فعال در بانک ملی نیســت، وجــه  مازاد در 
حساب افتتاح شده به نام آنان نگهداری می شود و زمان 
و مهلت خاصی برای برداشــت آن تعیین نشده است.
باتوجه به شرایط جاری این دسته از افراد که تعداد آنان 
زیاد نیست می توانند به صورت تدریجی با ارائه کارت 

ملی نسبت به برداشت وجه اقدام کنند.

عصرمّلت- مدیرعامل انجمن خیریه بیماران مبتال به 
اوتیسم اســتان زنجان در رابطه با موانع خدمات رسانی 
به بیماران مبتال به اوتیســم اســتان زنجان، اظهار کرد: 
همزمان با شــیوع ویروس کرونا مشــکالتی که برای 
بیماران مبتال به اوتیســم وجود داشت، بیشتر نیز شده  

است.
صدیقــه دهنایی افزود: یکی از مشــکالتی که برای 
بیمــاران مبتال به اوتیســم در این روزهــا وجود دارد 
مشــکل رفت و آمد اســت که دچار مشکل شده اند و 
وقتی ویروس کرونا برای افراد دیگر مشــکالت زیادی 
را به وجود آورده، این مشکالت برای قشر آسیب پذیر 

بیشتر نیز خواهد بود..
دهنایــی ادامه داد: بیماری اوتیســم نیــاز به داروی 
خاصی ندارد ولــی بیماری های جانبی که برای بیماران 
مبتال به اوتیســم وجود دارد نیاز بــه دارو خاصی دارد 
که این روزها بسیار کم یاب شده و مصرف نکردن این 
داروها می تواند مشــکالتی مانند تشنج را همراه داشته 
 باشد.افزایش سه برابری قیمت پوشینه نیز مزید بر علت 
شــده اســت. خانواده ها برای تهیه آن مشکالتی دارند؛ 
البته از زمان شیوع ویروس کرونا چند باری سبد غذایی 
توسط انجمن توزیع شده است ولی این کار مانند تزریق 

یک مسکن بوده و مشکالت همچنان وجود دارد.

عصر ملت- وزیر بهداشــت گفــت: در خصوص 
واکسن کرونا کاری می کنیم کارستان و دنیا قبول خواهد 

کرد که ما یکی از پیشتازان واکسن سازی هستیم.. 
سعید نمکی افزود: بحث مدیریت کرونا فقط مربوط 
به وزارت بهداشت نیست، بلکه مربوط به مدیریت نظام 
جمهوری اســالمی است تا به مردم بگوییم که شرمسار 
شما نیستیم. نمکی با اشاره به نقش و مشارکت مردم در 
مبارزه با کرونا، بیان داشت: تا زمانی که دعای نیمه  شب 
یک مادر شــهید و آه یک جانباز قطع نخاع وجود دارد، 
امــروز در نقطه ای قرار داریم که یکــی از نقاط خیلی 
حســاس کشور را شــاهد هســتیم و چنین اپیدمی  هر 
1۵0 ســال یکبار کشوری را تهدید می کند و با خداوند 
عهدی بسته ایم تا مردم این سرزمین در لوای جمهوری 

اسالمی، احساس حقارت نکنند.
وزیر بهداشت تصریح کرد: ما ظرف دو ماه رمدسیویر 
و فاویپراویر را در ایران ســاختیم؛ضمن اینکه پنجاه و 
شــش روزه ماســک تولید کردیم و توانستیم آن را نیز 
صادر کنیم. همچنین در خصوص واکســن کرونا کاری 
می کنیم کارستان و دنیا قبول کرد که ما یکی از پیشتازان 

واکسن سازی هستیم.

شکار پرندگان
 در استان زنجان ممنوع است

مازاد وجه هزینه های حج تمتع
 حاجیان زنجانی برگشت داده شد

افزایش مشکالت
 برای بیماران مبتال به اوتیسم در زنجان

 

برگ های برنده ای 
برای دنیا رو خواهیم کرد

از  عصرمّلت- مدیر بورس منطقه ای استان زنجان 
برگزاری کالس های آموزش مبانی بورس توسط این 
منطقه خبــر داد و گفت: این کالس ها جهت آموزش 
مبانــی بورس و آشــنایی با ســهامداری به صورت 

رایگان و مجازی برای عالقه مندان برگزار می شود.
اصغر نجفی  اظهار داشــت: جهــت جلوگیری از 
تجمع و قطــع زنجیره انتقال ویــروس کرونا کالس 
آموزش مبانی بورس، هر هفته در روزهای دوشــنبه، 
سه شنبه و چهارشــنبه در بستر فضای مجازی برگزار 
می شــود.زمان کالس ها از ســاعت 13 تــا 14:30 با 

حضور کارشناسان مجرب خواهد بود.
 مدیــر بــورس منطقه ای اســتان زنجــان گفت: 
عالقه منــدان می تواننــد با ورود به وبینار به نشــانی 
در   https://www.skyroom.online/ch/tse/zanjan

این کالس ها شرکت کنند.

استاندار  اقتصادی  امور  عصرمّلت-معاون هماهنگی 
زنجان در خصوص آخرین وضعیت شرکت پتروشیمی 
زنجــان گفت: 14۵ میلیون دالر، کمک ارزی در مرحله 
اخیر توســط بانک مرکزی به این پروژه تخصیص یافته 
و سفارش تمام ماشین آالت نیز انجام شده و بخشی هم 

وارد شده و اکنون در مرحله عملیات اجرایی است.
محمدرضا آبی پور اظهار داشــت: هیچگاه نمی توان 
وعده ای برای تکمیل پتروشــیمی زنجان داد.با توجه به 
محدودیت های ارزی باید منابع ارزی به موقع تخصیص 
یابد و دولت و کشــور بتواند این منابع ارزی را تامین 
کرده و با ورود ماشــین آالت مورد نیاز بعدی، اقدامات 
ادامه پیدا کند. زمان بهره برداری از پتروشــیمی زنجان 
چیزی نیســت که مشمول زمانبندی شود زیرا خارج از 
عهده پیمانکار و مجری است که بگوید در مدت معین 

تمام می کنم. 

عصرمّلــت- گفت: میزان اجــرای محدودیت های 
کرونایی در این استان تاکنون 98 درصد بوده طی مدت 
یاد شــده چهار هزارو 177 واحد صنفی جریمه و 224 

واحد نیز در پلمب شده است.
مسیح اهلل سلطانی افزود: از ابتدای شکل گیری قرارگاه 
عملیاتی کرونا تا 9 آذر امسال درمجموع با تشکیل 778 
تیم بازرســی 18 هزارو 391 مورد بازرسی انجام گرفته 

است.
وی با اشــاره به محدودیت های 2 هفته ای مشاغل 
غیرضرور اســتان اضافه کرد: در مدت یاد شــده چهار 
هــزار و 420 مورد به واحدهای صنفی اســتان اخطار 
صادر شده است و شــمار افراد معرفی شده به مراجع 
قضایی نیز 62 مورد بوده اســت.در همین مدت میزان 
رسیدگی به شکایت صنفی 260 مورد و تعداد جلسات 

استانی و شهرستانی نیز 82 مورد را شامل می شود.

عصرمّلت- معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 
گفت: با توجه به شیوع کرونا همه بیمارستان های استان به 
دستگاه های اکسیژن ساز مجهز شده به طوری که نسبت به 

8 ماه گذشته دو برابر  شده است.
علیرضا آرمانی کیان با بیــان اینکه مهمترین تجهیزات 
مورد نیاز در بیمارستان بحث اکسیژن و وجود تخت های 
آی سی یو است، اظهار کرد: هم اکنون در بحث تجهیزات 
پزشــکی، آی سی یو، 81 درصد نســبت به 8 ماه گذشته 
افزایش داشــتیم که این امر نشان دهنده همکاری خوب 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده است.
وی با بیان اینکه اکســیژن، خــوراک اصلی تجهیزاتی 
بیمــاران کرونایی اســت، افزود: تجهیــزات NIV، جزو 
تجهیزات کمکی آی سی یو است که به صورت تهویه های 
غیرتهاجمــی بوده و از طریــق بینی به بیمار اکســیژن 

می رساند.

کالس های آموزش مبانی بورس به 
صورت رایگان و مجازی برگزار می شود

145 میلیون دالر برای تامین تجهیزات 
پتروشیمی زنجان تخصیص یافت

 محدودیت  های کرونایی به میزان
 98 درصد در زنجان رعایت شده است

تجهیز بیمارستان های زنجان
 به دستگاه اکسیژن ساز

 دکتر پرویز قزلباش در جلسه ستاد پیشگیری و 
مدیریت کروناویروس اســتان باحضور معاون کل 
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی اظهار 
داشت: با ورود تست های سریع به برنامه بیماریابی 
و غربالگری ســرپایی، این تست ها حجم بیشتری 
پیدا خواهد کرد، و به لحاظ گســتردگی هم بیشتر 
خواهد شــد و طبیعتا این اقدامات بــه بیماریابی 

کمک قابل توجهی خواهد کرد .
 رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی زنجان در جلسه ستاد پیشگیری و مدیریت 
کروناویروس استان باحضور دکتر ایرج حریرچی 
معاون کل وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
با ارائه گزارشــی از واحدهای تابعه دانشگاه اظهار 
داشت: در راستای بیماری کروناویروس، تا جایی 
که شناســایی و پیگیری بیماران ممکن بود، انجام 
شــد و در این خصوص برای شناســایی بیماران 
سرپایی، طرح آزمایشگاهی افراد مشکوک تدوین، 
و شناســایی کل افرادی که در ارتبــاط نزدیک با 

بیماران بودند، صورت پذیرفت .
 دکتر قزلباش افزود: طرح بیماریابی با نوسانات 
و محدودیت هایی که در حوزه منابع وجود داشت، 
همراه بود، ولی خوشبختانه در ماه های اخیر روند 
شناســایی سرعت بیشتری گرفته، و در این ایام که 
شــاهد روند صعودی بیماری بودیــم، 1000 الی 

12000 تست PCR  روزانه انجام شده است.
 رییس کالن منطقه 6 آمایشــی کشــوری ادامه 
داد: با ورود تست های سریع به برنامه بیماریابی و 
غربالگری سرپایی، این تست ها حجم بیشتری پیدا 
خواهد کرد، و به لحاظ گستردگی هم بیشتر خواهد 
شد و طبیعتا این اقدامات به بیماریابی کمک موثر و 

قابل توجهی خواهد کرد .
 مدیر ارشــد دانشگاه علوم پزشــکی زنجان با 
بیان اینکــه پیداکردن کیس ها مبنــای اصلی عمل 
اســت تصریح کرد: قدم اساسی، بزرگ و محوری 
این اســت که با جداکردن بیماران، زنجیره بیماری 
را قطع کنیم. و با تجربه ای که در کشــور و استان 

وجــود دارد و همراهی مســئولین و مدیران عالی 
استان، قطعا این راه سریع تر پیش خواهد رفت .

 
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد مراکز 
16 ســاعته و نمونه گیری 22 مرکز می باشد که در 
ابتــدا 10 مرکز بود افزود: عــالوه بر طرح پایلوت 
ســرپایی، طرح بررسی ســرولوژِی کووید 19 نیز 
از چند ماه قبل شــروع شده که تا به امروز حدود 
20000 نمونــه تهیه شــده که تحلیــل این داده ها 

توسط متخصصان امر صورت خواهد گرفت .
به گفته دکتــر قزلباش درخصوص اجرای طرح 
پایلوت ســرپایی به لحاظ علمی مرجع هســتیم و 
این طرح در ســطح کشوری هم ابعاد وسیعی پیدا 
کرد و در ستاد ملی کرونا هم توسط ریاست محترم 

جمهور مورد عنایت قرار گرفت .
 رییس دانشگاه علوم پزشکی زنجان با اشاره به 
برگزاری 61 جلســه ستاد استانی مدیریت بیماری 
کرونا و بیش از 1۵0 جلســه  قرارگاهی دانشگاهی 
مدیریت بیمــاری کرونا تاکنون در اســتان، اظهار 
داشت: در این جلسات سعی شده مدیریت مدوام 

و منسجم داشته باشیم .
رییس کالن منطقه 6 آمایشی کشوری ادامه داد: 
طرح ســردار شهید حاج قاسم ســلیمانی مبتنی بر 
شیوه محله محورو خانواده محوراست، که هر خانه 
به عنوان یک پایگاه سالمت عمل خواهد کرد، و در 
این راســتا، اهداف کمی، مسولیت تیم را در استان 
ســنگین می کند که نیازمند یک هماهنگی دقیق و 
همکاری جدی جهت دستیابی به این هداف است.
 مدیر ارشد دانشگاه علوم پزشکی زنجان با تاکید 
بر ضرورت قطع زنجیره انتقال ویروس با افزایش 
رعایت پروتکل های بهداشتی اظهار داشت: در این 
طرح مبنا مدیریت و کنتــرل اپیدمی کووید 19 از 
طریق مشارکت مردمی، هماهنگی های بین بخشی 
و بهره گیری از کمک نیروهای بســیج و داوطلب 

مردمی است .
دکتر قزلباش ادامــه داد: رهگیری و رصد فعال 
حداقل به میزان 80 درصد در یک ماه و 9درصد در 

ســه ماه، کاهش بستری حداقل به میزان 30درصد 
در یک ماه و ۵0درصد در ســه مــاه، کاهش مرگ 
حداقل به میزان 10درصد در یک ماه و 40درصد در 
سه ماه، و پوشش حمایتی از گروه های در معرض 
خطــر به میزان ۵0درصد در یک ماه و 90درصد در 
ســه ماه، از اهداف پیش بینی شده اختصاصی برای 

طرح شهید حاج قاسم سلیمایت است.
 وی افــزود: از دیگر ابعــاد مهم این طرح که با 
حضور مدیریت عالی اســتان، بسیج و سپاه انجام 
شــد و قطعا بعد جدیدی پیدا خواهد کرد، بحث 
پوشش های حمایتی است که این هدف هم با یاری 

دوستان عزیز انجام خواهد شد .
 دکتر قزلباش با اشاره به ابتکار راه اندازی سامانه 
پایش آنالیــن و بارگذاری چک لیســت ها اظهار 
داشــت: براســاس این طرح ناظرین باحضور در 
محل های مورد نظر با چک لیســت های مشــخص 
دارای جی پی اس هستند و دقیقا براساس اطالعات 
آنالین در محل مورد نظر می توانند پایش را انجام 
دهند و اطالعات وارد شده را بالفاصله در جایگاه 

خود در سامانه بارگذاری می کنند.
رییس دانشــگاه علوم پزشــکی زنجــان با بیان 

اینکــه یکــی از راهبردهای مهم تســت های انبوه 
گسترده ی هدفمند و هوشمند است که خوشبختانه 
با حمایت های مقام عالی وزارت و دکتر حریرچی 
کیت هــای الزم تامین شــده و از دیروز در اختیار 
معاونت بهداشت دانشــگاه قرار گرفته و از امروز 
صبح، برنامه تســت های ســریع در استان زنجان 
اجرایی شده است که امیدواریم این تست ها را در 
حداقل زمان به میــزان کافی پیش ببریم و ظرفیت 

ازمایشگاهی را هم افزایش دهیم .
 به گفتــه دکتر قزلباش در حوزه آموزش، بحث 
اطالع رسانی و فرهنگ ســازی بسیار مهم است و 
یکــی از ابتکاراتی که با تاکیدات اســتاندار و امام 
جمعه استان انجام شد، راه اندازی استودیو سالمت 
بود که در این محل، بیش از 200 برنامه با حضور 
مسئولین استانی، کارشناسان و پزشکان به صورت 
زنــده تهیه، پخــش و اطالع رســانی الزم در این 

خصوص انجام شده است.
 رییس کالن منطقه 6 آمایشــی کشوری با اشاره 
به برگزاری برنامه عافیت در محل استودیو سالمت 
دانشگاه ، افزود: این برنامه هم با تاکیدات استاندار 

محترم برگزار می شود

 دکتر ایرج حریرچی در جلســه ستاد پیشگیری 
و مدیریــت کروناویروس اســتان اظهار داشــت: 
اســتان زنجان در مقایسه با سایر استان ها عملکرد 
بسیارخوبی در زمینه پیشگیری و مقابله با کرونا از 
لحاظ سیاســی، اجرایی، بهداشتی و درمانی داشته 

است.
معاون کل وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــکی در جلسه ســتاد پیشــگیری و مدیریت 
کروناویروس استان که به صورت ویدئو کنفرانس 
برگزار شد، با بیان اینکه بیماران کرونایی، نیازمند 
حمایت بیشتری هستند تا به دلیل مشکل اقتصادی 
و معیشــت از خانه بیرون نیایند اظهار داشت: در 

این راســتا خیرین زنجانی 33 میلیارد تومان کمک 
کرده اند.

دکتــر حریرچی با اشــاره به اینکــه زنجانی ها 
برگزاری مراســم بزرگ یوم العبــاس را به خوبی 
کنترل و مدیریت کردند یادآورشد: با این مدیریت 
خوب از بروز یک فاجعه انسانی که منجر به ابتال، 
بستری و مرگ ناشــی از بیماری کرونا در کشور 
می شد، جلوگیری شد، و همچنین، منابع خیریه ای 
را هــم، به مقابله با بیماری کرونا ســوق دادند که 
در این راســتا، اســتان زنجان در مقایسه با سایر 
استان ها عملکرد بسیارخوبی در زمینه پیشگیری و 
مقابله با کرونا از لحاظ سیاسی، اجرایی، بهداشتی 

و درمانی داشته است.
وی بــا بیان اینکه اســتان زنجان بــا توجه به 
توانایی های موجود در راســتای مقابله با بیماری 
کرونــا، می تواند بیــش از 30 الی 40 درصد بیش 
از اعداد پایه در نظر گرفته شده برای قطع زنجیره 
کرونا فعالیت داشته باشد، تصریح کرد: بسیاری از 
اقدامات به ابتکارات محلی بستگی دارد که تحقق 
این امر نیازمند تداوم، اعمال اختیارات و ابتکارات 

استانی است.
معاون کل وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــکی در رابطه با طرح سردار شهید حاج قاسم 
ســلیمانی، افــزود: با توجــه به اینکه نام شــهید 

سلیمانی بر طرح مقابله با ویروس منحوس کرونا 
گذاشته شده اســت، همه افراد باید وظایف خود 
را در راســتای کاهــش ابتال، بســتری و فوتیهای 
ناشی از کرونا به خوبی انجام دهند تا بتوانیم طبق 
هدف گذاری های  انجام شــده، در مدت ســه ماه 
90 درصد زنجیره انتقــال این بیماری، ۵0 درصد 
بستری کرونایی و 40 درصد موارد فوت کرونا را 

در کشور کاهش داده و به حداقل برسانیم.
وی تاکید کرد: کســی که بیــش از 20 دقیقه با 
یک فرد تســت مثبت کرونا تماس داشته باشد در 
صورتی که تســت کرونای وی منفی شود نیز باید 

خود را قرنطینه کند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان؛

ورود تست های سریع به برنامه بیماریابی کرونا

معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛

زنجان در زمینه پیشگیری و مقابله با کرونا، عملکرد خوبی در کشور دارد


