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محمد فاضلیسرمقاله

تزریق واکسن را شفاف کنید
یکی از مهم تریــن آزمون هایی که پیش روی 
دولت و کل حکومت در حال حاضر وجود دارد، 
شفاف ساختن دسترســی به واکسن کروناست. 
نوزده میلیون ُدز واکســن خریداری شده است. 
مردم ایران حق دارند به دقت بدانند که واکســن 
به چه کسانی تزریق می شود، هر استان، شهرستان، 
مرکز درمانی و ... چند ُدز واکسن دریافت کرده و 
واکسن به چه کسانی تزریق شده است. راه انداختن 
سامانه ای که در آن بشود همه اطالعات مربوط به 
واکســن کرونا را ارائه کرد و به مردم نشان داد که 
واکســن طبق پروتکل مشخص، بدون تبعیض و 
به شیوه ای تزریق می شود که اثربخش ترین روش 
برای مقابله با بیماری است، در دنیای ارتباطات و 
اینترنت فعلی، کار سختی نیست. یک ُدز واکسن 
هم نباید به بازار قاچاق راه پیدا کند؛ و هیچ راهی 
برای تقلب و مثاًل پر شدن مجدد پوکه های واکسن 
تزریق شــده از مایع، فروش آن به اسم واکسن در 
بازار آزاد و به خطر انداختن جان مردم نباید وجود 
داشته باشد. مدیریت این امر به نظام اطالع رسانی 
بسیار اندیشیده شده نیازمند است که تردید ندارم 
پزشــکان متخصص این کار نیستند و وظیفه ای 
فراتر از صرف پزشــکی اســت. مراقبت نشود، 
تزریق واکســن هم به یک معما، بحران و عامل 
بی اعتمادی بیشتر تبدیل می شود. مسأله از جنس 
مدیریت اطالعات، فناوری اطالعات، اطالع رسانی 
و البته با ماهیت پزشکی و امری میان رشته ای است.  
مراقب باشــید واکسن کرونا خودش به ویروسی 
علیــه امنیت روانی، ســرمایه اجتماعی و آرامش 
جامعه بدل نشود. تزریق واکسن به نمایش دیگری 
از تبعیض، ناهماهنگی و این قاعده که »برخی از 

برخی دیگر برابرترند« تبدیل نشود.

گزارش عصرملّت از صف طوالنی نانوایی ها در زنجان؛

نان بگیریم یا کرونا!
گزارش عصرملّت از یک سفر دانشجویی؛

درسفر »جهان بین« به زنجان چه گذشت ؟
صفحه 8صفحه 7

صفحه ٢

٢3 سال از آغاز فعالیت شوراها گذشت؛

شورایی که هنوز جایگاه خود را نشناخته است

عصرمّلت- مراســم بزرگداشــت روز پرســتار 
بــا حضور تعدادی محدود از مســئولین اســتان و 
پرســتاران نمونه به صورت مجــازی و پخش زنده 

برگزار شد.
به گــزارش عصرمّلت نماینده ولــی فقیه و امام 
جمعه زنجان  در این مراســم ضمــن تبریک میالد 
حضرت زینب )س( و روز پرستار گفت: در تاریخ 
حیات کشورها مقاطع حســاس و فراموش نشدنی 
وجود دارد . کشــور باستانی ما هم فراز و فرودهای 
فراوانی داشــته که برخی از آن ها از حافظه تاریخی  
کشــور پاک نخواهد شــد مثل پیروزی انقالب و ۸ 
ســال دفاع مقدس و همینطور این روزها که بخشی 
از تاریخ زنده ما خواهد بود و مدافعان ســالمت و 
پرستاران و پزشــکان ما  نامشان بر این قله برجسته 
تاریخ خواهد ماند. وی از همه پرســتاران تشــکر 
و قدردانــی کرد و بهترین الکــوی آنها را حضرت 

زینب)س( خواند.
اســتاندار زنجان هم با گرامیداشــت یاد شهدای 
مدافع ســالمت روز پرستار را تبریک گفت و اظهار 
کــرد: بانوان  و پرســتاران ما افتخار مــی کنند که 
حضرت زینب )س( الگوی آنها باشــد  و امیدورایم 
این قدردانی از پرســتاران که امروز برجســته شده 

همیشه استمرار داشته باشد.
حقیقــی گفت: تمام تالش ما در دولت و وزارت 
بهداشت حل و فصل مشکالت کادر درمان و تامین 
مطالبات آنها و زیر ساخت های درمانی استان است 
که بخشــی از آن مطالبات حل و فصل شده و موارد 

دیگر هم در حال پیگیری است .
وی با اشــاره به اینکه حرفه پرســتاری غیر قابل 
جایگزینی است گفت: پرستاری تنها شغلی است که 
بیمار قبل از درمان و در حین درمان و بعد از درمان 

به آن نیاز دارد و حذف شدنی نیست.
اســتاندار زنجان با بیان اینکه  وزارت بهداشــت 
در رســانه های ملی  زنجان را موفق ترین استان در 
پیشــگیری و درمان کرونا اعالم کرده اســت گفت: 
زنجان استانی اســت که پیک سوم آن کمتر از پیک 
دوم بوده و اگر براســاس پیک دوم عمل می شد هر 
هفته بتاید شــاهد ۱۱۱ فوتی در استان می بودیم در 
صورتــی که امروز تعدا  بســتر یها بــه کمتر از ۶۸ 

رسیده است.

وی گفت: استان زنجان استانی است که ببیشترین 
فوتی های آن از کرونا سالمندان هستند و این یعنی 
سایر افراد هم پرستاری شدند و هم درمان شده اند 
در حالــی که ایم میزان در شــهرهای دیگر ترکیبی 
است  و البته نشان دهنده این است که باید خانواده 

ها از سالمندان بیشتر مراقبت کنند.
وی گفت: امروز باالترین تست کرونا  در کشور 
در زنجان انجام می شــود و ایــن میزان را از ۶۰۰ 

تست روزانه به ۱۲۰۰ تست رسانده ایم.
اســتاندار زنجان گفت:  اکنون که باهمکاری همه 
از جمله مردم ایم توفیق در کنترل بیماری و خدمات 
پزشکی در اســتان ایجاد شده به شرط اینکه  همین 
مراقبــت ها ادامه یابد می توانیم به جای اینکه  پیک 
ســوم را به فاجعه پیک چهارم وصل کنیم آن را به 
واکســن کرونا وصل کنیم و یکــی از نمودهای آن 
رعایت مردم در شــب یلدا است . نباید خوشی یک  

شب را به فاجعه تبدیل کنیم .
حقیقــی افــزود: ۹۰ درصد دلیل  ابتــال به کرونا 
دورهمــی ها و تجمعات و مســافرت ها و حضور 
در مراســم های عزادای و جشــن ها است. زنجان 
استانیاســت که بیشــترین درگیری را در سالمندان 
دارد لذا  از همه شــهروندان می خواهیم به احرتانم 
حضرت زینب)س( و همه پدر ان و مادران سالمند 
از تجمــع و دورهمــی به ویژه در شــب یلدا خود 

داری کنند
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی زنجان هم ضمن 
تبریک میــالد حضرت زینب)س( و روز پرســتار 
اظهار کرد: روز پرســتار یکی از روزهایی است که 
همواره حوزه سالمت سعی کرده به وصرت آبرومند 
ان را برگزار کند چرا به نظر ما امروز فرصتی اســت 
که می شــود هم صحبت های پرستاران را شنید و 

هم به طور ویژه از آنها تقدیر کرد.
وی با اشاره به پرداختی فوق العاده ئیژه پرستاران 
از اول دی ماه گفت: حل مســائل مالی پرستاران از 
حداقل هایی اســت که می توان انجام داد و چیزی 
که کادر بهداشــت و درمان به آن نیاز دارد حمایت 
معنوی اســت که صــورت می گیــرد و همینوطر 
جایگاه باالیی اســت کــه از از آن برخوردار ند و 
امروز خودشــان را نسبت به گذشته موثر تر و مفید 

تر  می دانند.

وی با به تقدیر و قدردانی ادارات و سازمان ها و 
شــرکت های خصوصی و کارخانجات از پرستاران 
در این چند روز اشــاره کرد و گفت: سردار کرمی 
فرمانده سپاه زنجان، حسینیه اعظم زنجان و شرکت  
ایران ترانسفو و بسیاری از سازمان های دیگر مراتب 

قدردانی خود را از جامعه پرستاری اعالم کردند.
پرویز قزلباش با اشــاره به همراهی ســازمان ها 
و شــرکت های مختلف با کادر درمان در روزهای 
کرونا گفت : شرکت ایران ترانسفو از همان روزهای 
اول کنار ما بودند و  وقتی دربیمارســتان های استان  
با  مشکل اکسیژن رســانی مواجه بودیم با  در روز 
۷ فروردین حمایت آنها توانســتیم ظرف ۴۸ ساعت 
بتوانیم در بیمارســتان ولیعصر دستگاه اکسیژن ساز 

نصب و استفاده کنیم .
اسکندری رئیس سازمان نظام پرستاری زنجام هم 

در این جلســه با اشاره به جانفشــانی پرستاران در 
این۳۰۰ روز طاقت فرسا در ایام شیوع کرونا گفت: 
جامعه پرستاری کشور تا کنون ۱۰۰ نیروی با ارزش 
خود را از دســت داده است و ۶۰ هزار مبتال داشته 
است ولی همچنان با فشردگی و سختی های مداوم 

در کنار مردم ایستاده اند.
اســکندری با اشــاره به مطالبات و مشــکالت 
پرســتاران از اقدامات دانشــگاه علوم پزشــکی در 
جهت حمایت از کادر درمان تشکر کرد و گفت: ۱۰ 
ماه از مطالبات پرســتاران پرداخت شده  و پرداختی 
فوق العاده ویژه هم از ۱ دی ماه برقرار خواهد شد.

اجرای  پرســتاران  خواســته  گفت:  اســکندری 
مصوبات برجای مانده پرســتاری اســت . از جمله 
قانون تعرفه گذاری خدمات پرســتاری  که که ۱۴ 

سال است بر زمین مانده و اجرا نشده است .

رئیس ســازمان نظام پرستاری زنجان افزود: یکی 
دیگر از مشــکالت پرســتاران عدم امکان  استفاده 
از قانون مشــاغل ســخت و زیان آور اســت که به 
دلیل کمبود نیروی انسانی و کمبود منابع مالی برای 
پرداخت بازنشستگی نمی توانند از آن استفاده کنند.
وی ادامــه داد: در حــال حاضــر موضوعی که 
بســیار ضروری اســت کمبود نیروی انسانی است 
که امیدواریم با  مجوز اخیر وزارت بهداشــت برای 
اســتخدام ۳۰ هزار نیرو  این مشکل  هم حل شود و 
با افزایش تعداد پرستاران کیفیت خدمات  پرستاری 
هم در بیمارســتانن ها افزایش یابد و به نرم جهانی 

نزدیکتر شود.
در پایان این مراسم از چند تن از پرستاران نمونه 
اســتان به نمایندگی از ۲۷۷۵ پرســتار استان تقدیر 

شد.

مراسم بزرگداشت روز پرستار در زنجان؛

 نام پرستاران  بر قله برجسته تاریخ این روزها خواهد ماند

حامد رحمتی در گفت و گو با عصر ملّت: 

 روایِت بی طرفانه حقیقت 
تنها وظیفه  عکاسی خبری است
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عصرمّلت- نماینده مردم شهرستان خدابنده در مجلس 
شورای اسالمی گفت: حال خدابنده خوب نیست و درآمد 

آن در شهرستان هزینه نمی شود. 
ســید البرز حســینی با اشــاره به اینکه ۴۵ تا ۵۰ درصد 
جمعیت کشــور در شعاع ۴۰۰ کیلومتری استان زنجان قرار 
دارد، خاطر نشــان کرد: مطالعات نشان می دهد که باید در 
پوشش ساختاری شــاخص های اقتصادی به درستی از این 

ظرفیت استفاده شود.
نماینده مردم خدابنده در مجلس شــورای اسالمی با بیان 
اینکه امســال باالی ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به حساب 
کشاورزان واریز شده است، تصریح کرد: رشد اقتصادی آن 

عاید شهرستان نمی  شود.
وی با بیان اینکه ۲۰ تا ۲۵ درصد درآمد شهرســتان برای 
امرار معاش صرف می شــود، ادامــه داد: مابقی به دلیل نبود 

زیرساخت ها و امکانات از شهرستان خارج می شود.

عصرمّلت- فرمانده سپاه انصارالمهدی )عج( استان زنجان 
گفت: ستاد پشتیبانی کرونایی همانند شرایط جنگی در استان 

تشکیل شود.
سردار جهانبخش کرمی با اشــاره به اجرای طرح شهید 
حاج قاســم سلیمانی در اســتان زنجان،  گفت: در راستای 
اجرای هر چه بهتر طرح شهید سلیمانی، باید ستاد پشتیبانی 
در استان تشکیل شــود و مدیران دستگاه های متولی امر با 
برعهده گرفتن مســئولیت در این کار، مسائل و اقدامات را 

به دقت پیگیری کنند تا به اهداف تعیین شده دست یابیم.
کرمی  با بیان اینکه تشــکیل ستاد پشتیبانی در این طرح 
بســیار تاثیرگذار خواهد بود، افزود: بســیاری از خیرین و 
تشکل ها خواستار توزیع اقالم و بسته های مختلف بهداشتی 
و معیشــتی در بین گروه های هدف خود هســتند که برای 
خدمت رســانی و وحدت رویه، این موضوع برعهده بسیج 

واگذار شده است.

عصرمّلت- نماینده مردم ماه نشــان و ایجرود در مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه ۶۰ واحد آموزشی و تخریبی در 
ماهنشان شناسایی شده است، گفت: زمانی که شهرستان از 
لحاظ نیروی انسانی آموزش دیده نتواند خودکفا باشد، منطقه 

روی توسعه و پیشرفت را نخواهد دید.
خاتمی گفت: ســهم منطقــه از آموزش گیرندگان بومی 
کــه از طریق دانشــگاه فرهنگیان جذب می شــوند، اندک 
 شــمار است،برای ایجاد فضای آموزشی در منطقه می توانیم 
از ظرفیت های خود شهرســتان اعــم از وجود معادن، بنیاد 
مستضعفان و خیرین که سهم هر یک باید در احداث مدارس 
جداسازی شــود، استفاده کرد. با مشــخص کردن جایگاه 
احداث، نقشــه عملیاتی و تعداد کالس، به زودی شــاهد 
تشکیل یک نهضت مدرسه سازی در این منطقه خواهیم بود.

برای دست یابی به این اهداف باید همه ظرفیت های شهرستان 
را در راستای ایجاد فضای آموزشی به کار گیریم.

عصرمّلت- نماینده مردم ماه نشــان و ایجرود در مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه ۶۰ واحد آموزشی و تخریبی در 
ماهنشان شناسایی شده است، گفت: زمانی که شهرستان از 
لحاظ نیروی انسانی آموزش دیده نتواند خودکفا باشد، منطقه 

روی توسعه و پیشرفت را نخواهد دید.
خاتمی گفت: ســهم منطقــه از آموزش گیرندگان بومی 
کــه از طریق دانشــگاه فرهنگیان جذب می شــوند، اندک 
 شــمار است،برای ایجاد فضای آموزشی در منطقه می توانیم 
از ظرفیت های خود شهرســتان اعــم از وجود معادن، بنیاد 
مستضعفان و خیرین که سهم هر یک باید در احداث مدارس 
جداسازی شــود، استفاده کرد. با مشــخص کردن جایگاه 
احداث، نقشــه عملیاتی و تعداد کالس، به زودی شــاهد 
تشکیل یک نهضت مدرسه سازی در این منطقه خواهیم بود.

برای دست یابی به این اهداف باید همه ظرفیت های شهرستان 
را در راستای ایجاد فضای آموزشی به کار گیریم.

عصر مّلت- امام جمعه زنجان با بیان اینکه تمامیت 
ارضی هر مملکتی خط قرمز آن کشور است، گفت: اینکه 
ما از آزاد ســازی مناطق شیعه نشین قره باغ و آذربایجان 
حمایت کردیم به این معنا نیســت که از گرایشــات نو 
عثمانی رئیس جمهور متوهم ترکیه نیز حمایت کرده ایم.

آیت اهلل خاتمی گفت: جنگ بین ارمنستان و آذربایجان 
به ۲۸ ســال گذشــته بر می گردد که در آن ارمنستان در 
اقدامی غیرعقالنی و غیرقابل قبول جامعه جهانی بخش 
بزرگی از قره بــاغ را تصرف کرد.در آن زمان آذربایجان 
اقدام جــدی و محکمی برای بــاز پس گیری قره باغ از 

ارمنستان انجام نداد.
وی بــا بیان اینکه مــردم ایــران و آذربایجان دارای 
مسائل و مشــترکات فراوانی هستند، ادامه داد: از لحاظ 
عقیدتی و فرهنگی ما از یک ریشــه و از لحاظ ارتباطی 
بین طرفیــن رود ارس دارای تعامالت فامیلی و عاطفی 

فراوان هستیم.

عصرمّلت؛ زهرا انصاری- شــورای شهر پارلمان 
محلی است که نمایندگان آن توسط مردم همان شهر 
انتخاب می شوند و وظیفه اصلی آن انتخاب شهردار 
، تصویــب بودجه و نظارت بر عملکرد شــهرداری 

است.
بر اســاس مفــاد قانون شــهرداری و نیــز قانون 
تشــکیالت شورای اسالمی کشــوری، این نهاد یک 
مرجع تصمیم گیری و نظارتی اســت و در این مورد 
دارای اختیارات وسیعی است. یکی از مشکالتی که 
در بحث شوراها وجود دارد این است که شوراها در 
خصوص نهادها ی خدماتی دیگر مانند برق و اب و 

... نمی توانند نظارت بکنند.
برخی از وظایف شورای شــهر، واجد جنبه های 
وضع مقررات اســت. برخی دیگــر از وظایف آن، 

جنبه نظارتی و مراقبتی دارد.
بر اســاس مــاده ۴۸ قانون شــهرداری ها چنانچه 
اســتانداری یا فرمانداری یا بخشــداری نســبت به 
مصوبات شورا اعتراض داشــتند بایستی ظرف یک 
هفتــه از تاریخ اطالع، نظر خــود را به انجمن اظهار 
و تقاضای تجدید نظــر نماید در صورتی که باز هم 
معترض ماند، معترض می توانــد به انجمن ایالتی یا 
والیتی یا وزارت کشــور اعتراض خود را ظرف ۱۵ 

روز ارائه دهد. 
شــورای اسالمی شــهر یا انجمن شــهر بایستی 
متشــکل از افراد امین، منتخب و مورد اعتماد مردم 
باشــند؛ افرادی که از دل مردم برخاسته و مشکالت 
آنهــا را فهمیده و تجربه کرده انــد و آمده اند تا گره 
مشــکالت را در راستای پیشــرفت کیفیت زندگی 
و به عنــوان یک عنصر از مدیریت شــهری در اداره 

بگشایند. شهرها 
 شــوراها ازجمله سازمان هایی هســتند که برای 
تحقق مشــارکت مــردم در فراینــد تصمیم گیری، 
برنامه ریــزی، نظارت و اجرای سیاســتگذاری ها در 
ســطوح محلی و منطقه ای فعالیت می کنند؛ بنابراین 
می بایســت زمینه حضور و مشــارکت مردم در امور 

مربوط به  خودشان را فراهم کنند.
 مطابق اصل هفتم قانون جمهوری اسالمی ایران، 
شــوراهای شــهر در کنار مجلس شورای اسالمی و 
شورای اســتان از ارکان تصمیم گیری و اداره کشور 
هستند که از اهم وظایف آنها می توان به برنامه ریزی 
و نظــارت در امور اجتماعــی و اقتصادی، عمرانی، 
بهداشــتی، فرهنگی، آموزشی و ســایر امور رفاهی، 
همکاری با مردم، توجه به مقتضیات محلی، انتخاب 
و نظارت بر شــهردار، تهیه طرح ها و پیشــنهادهای 
اصالحی، ارائــه راه حل های کاربردی، برنامه ریزی و 
نظارت دراداره مراکز تفریحی و فرهنگی و... نام برد.
عمر قانونی هر دوره شــوراها ۴ سال است، ولی 
در پــی تصویب قانونی در مجلس مصوب شــد که 
انتخابــات خبرگان با مجلس و انتخابات شــوراها با 
ریاســت جمهوری ادغام شــود، انتخابات گذشته در 
سال ۱۳۸۵ برگزار شد و عمر شوراهای سوم ۷ سال 

به درازا کشید.

ظرفیت شــوراهای اســامی در کشور به طور 
واقع مغفول مانده است

رئیس شورای عالی استان ها درباره جایگاه شوراها 
در کشور گفت: تالش کردیم با تعامالت و تفاهمات 
گسترده با دســتگاه های اجرایی و نهادهای عمومی 
و حاکمیتی در کشــور بتوانیم در تصمیم گیری ها و 

اداره امور کشور تاثیر گذار باشیم.
علیرضا احمدی افزود: ظرفیت شوراهای اسالمی 
در کشور به طور واقع مغفول مانده است، در حالیکه 
شورای شهر و روستا شبکه بزرگی است که می تواند 

در امور مختلف تاثیرگذار باشد.
رئیس شــورای عالی اســتان ها خاطرنشان کرد:  
دهیاران و شــهرداران توسط شوراهای اسالمی شهر 
و روســتا انتخاب می شــوند. حال تصور کنید اگر 
یک شهرداری و دهیاری در کشور فعالیت نکند چه 

اتفاقی در شهر و روستا رخ می دهد.
احمدی ادامه داد: حضور موثر دهیاران و شهرداران 
در شــهر و روستا را موضوعی دانست  که در رسانه 
های کشــور به آن پرداخته نشده است و برای مردم 

جامعه این تاثیرگذاری ملموس نبوده است.
وی افزود: امروزه این اطالع رســانی در شورای 
عالی اســتان ها به ســمع و نظر مردم می رســد . و 
اهمیت و نقش شــوراها و دهیاران در ســطح کشور 

تبیین می شود.
رئیس شورای عالی اســتان ها به اهمیت جایگاه 
شــوراها اشاره کرد و گفت: در واقع ۵۰ درصد امور 
شهر و روستا توسط شهردار و دهیار اداره می شود.

احمدی گفت: عصاره ۱۲۶ هزار شهردار و دهیار 
در کشور، همین اعضای ۷۵ نفره شورای عالی استان 
ها هســتند و شما این سکانداری را به خادم خودتان 
سپرده اید. امروز مردم نگاه امیدوارانه ای به شوراها 

دارند.
رئیس شــورای عالی استان ها اظهار کرد: با توجه 

به جلســاتی که با نمایندگان مجلس داشــتیم به ما 
اعالم آمادگــی صد درصدی برای پیشــبرد اهداف 
نظام مقدس جمهوری اسالمی داده تا تعامل کامل با 
شــوراها و به خصوص شورای عالی استان ها داشته 

باشند.
وی گفــت: این نوید را به اعضای شــورای عالی 
اســتان ها می دهم که به زودی تحول گسترده ای در 
قانونگذاری مجلــس در خصوص طرح هایی که از 
سوی شــورای عالی اســتان ها ارائه می شود ، رخ 

خواهد داد.
رئیس شــورای عالی اســتان ها افــزود: یکی از 
ایراداتی که تاکنون به شــورای عالی استان ها گرفته 
می شــد این بود که چه طرح هایی از شورای عالی 

استان ها در مجلس تصویب شده است.
رئیس شــورای عالی استان ها تشریح کرد: اکنون 
طرح های شورای عالی استان ها به مجلس می رود 

و وصول می شود و می توانیم از آن دفاع کنیم.
احمــدی ادامه داد: درحال حاضر تفاهم نامه های 
خوبی با سایر دستگاه ها منعقد شده است یا در حال 
انعقاد است. این رویه ســبب می شود تا نمایندگان 
مردم در اســتان هــای مختلف بتواننــد تاثیرگذاری 

بیشتری در توسعه شهرها داشته باشند.
وی گفت: عدم آگاهی از قانون شوراها سبب می 
شد بسیاری از دستگاه ها این نگاه را داشته باشند که 
بسیاری از مسائل به شــورای عالی استان ها مربوط 

نیست.
راه انــدازی ســامانه تخلفــات درباره شــورا و 

شهرداری
این مقام مســئول تصریح کرد: بنابراین جلســاتی 
با دســتگاه ها برگزار کردیــم و اکنون این آگاهی به 
وظایف و اختیارات شــورای عالی اســتان ها وجود 
دارد و ســبب می شود بتوانیم از ظرفیت این دستگاه 

ها برای پیش برد اهداف استفاده کنیم.
احمدی در ادامه افزود: بسیاری از شهرهای ما در 
حوزه شهرســازی مشکالتی دارند و معاون وزیر راه 

به این علت در این اجالس حاضر شد.
وی بیان کرد: با دانشــگاه پیام نور قراردادی امضا 
خواهیم کرد و مســئولین قــرارگاه خاتم نیز فردا در 
جمع ما حاضر خواهند شد. دست مردم به مسئولین 
نمی رســد و ما از این ظرفیت استفاده می کنیم تا به 
معیشــت مردم و بهینه سازی امور رسیدگی کنیم. در 
همین چارچوب به مشکالت مردم رسیدگی خواهد 

شد.
رئیس شورای عالی استان ها گفت: نیازمندیم مرکز 
پژوهش ها در کنار شــورای عالی اســتان ها ایجاد 
شود تا طرح های پخته از این طریق به مجلس ارائه 
شود. ما جزئی از حاکمیت هستیم و به نوعی با سایر 
دســتگاه ها باید همگن شده و نباید از زیر مسئولیت 

ها کنار کشید.
این مقام مســئول در خصــوص مالیات بر ارزش 
افــزوده اظهار کرد: این امر مصوبه مجلس اســت و 
دولت قســمت هایی از آن را مغایر با قانون دانست. 
الیحه در شــورای نگهبان رد شــد اما در کمیسیون 
شــوراهای مجلس مطرح شده است و به دنبال حل 

این معضل هستیم.

راه اندازی ســامانه »ثبت تخلفات و شــکایات 

مردمی« از شهرداری و شوراها
وی همچنین از راه اندازی ســامانه ثبت تخلفات 
خبــر داد و گفت: با حضور ریاســت قــوه قضائیه 
سامانه ملی » ثبت تخلفات و شکایات مردمی« را در 

شورای عالی استان ها راه اندازی کردیم.
رئیس شــورای عالی اســتان ها افــزود: مهمترین 
عملکرد این ســامانه، ثبت تخلفات و شکایات مردم 
از شــهرداری ها و شوراهای اسالمی شهر و روستا و 

همچنین سایر دستگاه های اجرایی است.
وی با تاکید بر این نکته که دلیل راه اندازی سامانه 
ملی ثبــت تخلفات و شــکایات مردمی دسترســی 
نداشــتن مردم به مســئوالن عالی رتبه کشور است، 
ادامه داد: از طریق سامانه مذکور شکایات ثبت شده 
مردم پس از بررسی و رســیدگی، به مسئوالن عالی 

رتبه انتقال داده می شود.
احمدی از گره گشا بودن ثبت شکایات مردمی در 
ســامانه ملی ثبت تخلفات خبر داد و گفت: هنگامی 
که مســئولی در کشــور مرتکب تخلف می شود از 
چشــم مردم پنهان نمی ماند و شکایت از آن مسئول 
می تواند از فسادهای دیگر در کشور جلوگیری کند.
وی استفاده از افراد مورد اطمینان به عنوان »ناظر 
امین« در شــهرهای مختلف جهت راستی آزمایی و 
صحت ســنجی شکایات ثبت شــده مردم در سامانه 
ملی ثبت تخلفات و شــکایات مردمی را یادآور شد 
و افزود: »ناظران امین« در این سامانه می توانند نقش 

مؤثر در برقراری عدالت را ایفا کنند.

مردم در انتخاب کاندیداهای خود دقت کنند
رئیس شورای اسالمی شهر زنجان درباره جایگاه 
شــورا و عملکرد آن طی ۵ دوره گذشته اضافه کرد: 
اقدامات خوبی در مدت فعالیت شورا رخ داده است.
عباس راشــاد با اشاره به فعالیت ۲۳ ساله شوراها 
در کشــور گفــت: البته نمــود فعالیت شــوراها در 
شــهرهای مختلف متفاوت اســت، امــا عمدتا اگر 
پروژه ای در شــهری اجرایی می شود، حاصل تالش 
شــورا و شهرداری است و این در حالی است که در 
وضعیت کنونی پروژه های دولتی با مشکل مواجهند.
وی با اشــاره به اینکه یکی از مشــکالت شوراها 
این است که باید قانون نظارت و تایید شوراها تغییر 
کند، گفت: به عقیده بنده باید ساز و کارهای بیشتری 
برای فیلتر افرادی که وارد شــورا می شــوند، وجود 

داشته باشد.
رئیس شــورای اســالمی شــهر زنجان از دیگر 
مشــکالت شــوراها را فرصت کم کاندیداها برای 
معرفی خود اعالم کــرد و گفت: همین نبود فرصت 
موجب می شــود که مردم شــناخت درستی نداشته 

باشند و شاید گاها انتخاب غلط هم بکنند.
وی ادامــه داد: االبتــه این موضوع بــه انتخابات 
ریاســت جمهوری و حتی مجلس نیــز تعمیم دارد، 
چــون باید فرصت بیشــتری در اختیــار مردم برای 

انتخاب کاندیدای مورد نظرشان باشد.
راشــاد ادامه داد: با این حال برای کاهش تبعات 
ناشــی از اتفاقاتــی که هــم در انتخابات ریاســت 
جمهوری و شــوراها رخ می دهد، مردم باید با دقت 

بیشتری کاندیدای خود را انتخاب کنند.
رئیس شــورای اسالمی شــهر زنجان با اشاره به 
اینکه شورا یک الزام اساسی در قانون است، تصریح 

کرد: نقش شــوراها تبیین شده اســت و در ۵ دوره 
گذشــته به اندازه کافی جایگاه خود را پیدا کرده اند، 
اما صحبت اینجاســت که برای انتخاب اصلح مردم 

نیز باید دقت بیشتری داشته باشند.
مردم و دستگاه ها جایگاه واقعی شورا را نمی دانند
عضو شــورای اســالمی شــهر زنجان نیز درباره 
جایگاه و اهمیت شــورا گفت: جایگاه شــورا آنطور 
که باید مهم شــمرده نشده و متاسفانه نه دستگاه های 
دولتــی و نه مردم آشــنایی زیادی با جایگاه شــورا 

ندارند.
احمد نصیری با اشاره به اینکه جمهوری اسالمی 
در همان روزهای نخســت به رای مردم روی آورد، 
اضافه کرد: در همین راســتا در قانون اساسی جایگاه 
شورا تبیین شد که بر اساس همان فرماندار و عوامل 

اجرایی آن باید مصوبات شورا را اجرایی کنند.
وی با اشاره به اینکه امروز شورای شهر به شورای 
شــهرداری تبدیل شده اســت، تصریح کرد: شورای 
شــهر در همه مسائل مربوط به امور خدماتی قابلیت 
ورود دارد، امــا امروز جایگاه شــورا به حدی افت 
کرده است که آن را محدود به عزل و نصب وظایف 
شــهرداری می دانند، در حالی که وظیفه شورا اصال 

این نیست و نظارت بر شهرداری است.
عضو شورای اســالمی شــهر زنجان با اشاره به 
اینکه شوراها از آن جایگاه واقعی که باید برخوردار 
نیستند، تصریح کرد: در واقع دستگاه های اجرایی هم 

رغبتی برای حضور شورا ندارند.
عضو شورای اسالمی شهر زنجان با اشاره به اینکه 
خود شوراها نیز با دخالت در امور شهرداری جایگاه 
خود را افت دادند، اضافه کــرد: همین امر تا حدی 

موجب متزلزل شدن جایگاه شورا شده است.
وی بــا بیان اینکــه در اوایل کار شــورای پنچم 
پروژه های خوبی در زنجان اجرایی شــد و شــورا 
جایگاه خــود را خوب پیدا کــرد، اضافه کرد: آغاز 
پروژه ســبزه میدان و چند حرکت مهم دیگر در شهر 
به خوبی توانســت جایگاه شــورا را تثبیت کند اما 
اتفاقات ناگئاری که ســال قبــل رخ داد کمی مردم 
را ناامید کرد و همین امر موجب شــد که مردم فکر 
کننــد، اتفاقاتی که می توانســت، بیافتد، رخ نخواهد 

داد.
نصیری با اشــاره به اینکه میزان مشارکت مردم در 
انتخابات قابل پیش بینی نیست، افزود: امیدواریم این 
بار هم شاهد مشارکت باشکوه مردم باشیم، همچنان 
که در این دوره هم این انتخابات با انتخابات ریاست 

جمهوری همزمان خواهد بود.
عضو شــورای اسالمی شــهر زنجان با بیان اینکه 
وظایف مردم در قانون مشــخص شده است، اضافه 
کرد: متاســفانه گاها طوری شــده اســت که برخی 
متخلفان ساختمانی از شــورا انتظار دارند که از این 

موضوع چشم پوشی کنند.
وی گفــت: گاهــا حتی برخــی از مــردم برای 
مشــکالت مالی به شــورا مراجعه می کنند که شورا 
در این زمینه اختیارات نــدارد و نمی تواند هزینه ای 
در این باره کند، چون درآمد شــهرداری از عوارض 

است و شورا حق هزینه کرد آن را ندارد.
نصیــری تصریح کرد: همین مســائل که ربطی به 
وظایف شــورا ندارد، موجب می شــود که شورا از 

وظایف اصلی خود بازبماند.

درآمد خدابنده 
در این شهرستان هزینه نمی شود

ستاد پشتیبانی کرونا 
در زنجان تشکیل شود

60 واحد آموزشی و تخریبی
 در ماهنشان شناسایی شده است

60 واحد آموزشی و تخریبی
 در ماهنشان شناسایی شده است

حمایت از آذربایجان به معنای حمایت 
از گرایشات نو عثمانی اردوغان نیست

٢3 سال از آغاز فعالیت شوراها گذشت؛

شورایی که هنوز جایگاه خود را نشناخته است
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اجتماعی  فرهنگی،  رئیس ســازمان  عصرمّلت- 
و ورزشــی شــهرداری زنجان گفــت: بزرگترین 
جشــنواره فرهنگی و هنری چند سال اخیر توسط 
شــهرداری در ۲۷ رشته فرهنگی، هنری و ورزشی 

برگزار خواهد شد.
اظهار کــرد: ۲ بخش ویژه برای این جشــنواره 
پیــش بینی شــده که یــک بخش »مکتب شــهید 
ابوالقاسم ســلیمانی« و دومین موضوع »زندگی با 

کرونا« است.
وی با اشــاره به افتتاح سایت اختصاصی برای 
فعالیت ها و جشــنواره های فرهنگی شــهرداری 
اســتان زنجان ادامــه داد: با افتتاح این ســایت 
تمامــی برنامه های فرهنگی و هنری شــهرداری 
و ســایر ارگان هــای دولتی که در بســتر فضای 
مجازی برگزار خواهد شد در این سایت اجرایی 

می شوند.
فرهنگی  اختتامیه جشنواره  کرد:  وی خاطرنشان 
و هنری همزمان با دهه فجر و با همکاری دبیرخانه 
کنگره سه هزارو ۵۰۰ شهید زنجان برگزار خواهد 

شد.

عصرمّلــت- مدیر روابط عمومی دادگســتری 
کل اســتان زنجان گفت: در جهت کاهش تعداد 
زندانیان از دوسال پیش تاکنون با رضایت طرفین 
و ایجاد ســازش و بخشــش و یا پرداخت مهریه 

زندانی مهریه در زندان های استان نداریم.
داشــادگفت: به دنبال اجــرای طرح پایش قوه 
قضائیه کــه از ۱۰ روز قبل آغاز شــد؛از ایتدای 
اجرای این طرح ۱۳۰ نفر از زندانیان زنجان آزاد 

شدند.
 در این طرح قضــات پرونده های زندانیان را 
بررسی می کنند و با حضور در زندان و در دیدار 
های چهــره به چهره با زندانیان بعد از بررســی 
وضعیت آنها تصمیــم مقتضی را خواهند گرفت.

در راســتای کاهش جمعیت کیفری و کاهش آمار 
زندانیــان مخصوصــًا آنهایی که بــرای اولین بار 
زنــدان رفته اند و اســتفاده از ارفاقات قانونی از 
جمله آزادی مشــروط و یا تعلیق اجرای مجازات 
حتی بــرای زندانیانی که توبه کــرده اند اجرایی 

خواهد شد.

عصرمّلت- اســتاندار زنجان گفت: کمبود مدرسه 
مشــکل بزرگی در شــهرک های اقماری شهر زنجان 

است.
فتــح اهلل حقیقی اظهــار کرد: ســاخت واحدهای 
مســکونی طرح اقدام ملی، ســرانه مدارس پیش بینی 
شده و در آینده به خاطر این ساخت و سازها مشکل 

فضای مدرسه نخواهیم داشت.
استاندار زنجان همه دستگاه ها را ملزم به همکاری 
با آموزش وپرورش کرد و گفــت: آموزش وپرورش 
باید مصادیق کمک ادارات به این نهاد را مشــخص 
کنــد؛ چرا کــه با این اقــدام می توان خواســته ها را 

عملیاتی و مطالبه کرد.
حقیقی با اشــاره به اینکه ۴۵.۶ درصد مدارس فنی 
و حرفه ای اســتان در مناطق محروم واقع شده است، 
خاطرنشــان کرد: باید عدالت آموزشی برای همگان 
فراهم شود تا همه دانش آموزان بتوانند به راحتی و به 

میزان برابر با یکدیگر تحصیل کنند.

عصرمّلت- رئیس ســازمان نظام پرستاری زنجان 
گفت: جامعه پرستاری کشور تا کنون ۱۰۰ نیروی با 
ارزش خود را از دســت داده است و ۶۰ هزار مبتال 
داشته اســت ولی همچنان با فشردگی و سختی های 

مداوم در کنار مردم ایستاده اند.
اســکندری گفت: ۱۰ ماه از مطالبات پرســتاران 
پرداخت شــده  و پرداختی فوق العاده ویژه هم از ۱ 

دی ماه برقرار خواهد شد.
اســکندری گفــت: خواســته پرســتاران اجرای 
مصوبات برجای مانده پرســتاری اســت . از جمله 
قانــون تعرفه گذاری خدمات پرســتاری  که که ۱۴ 

ســال است بر زمین مانده و اجرا نشده است .
اسکندری با اشاره به سخت و زیان آور بودن شغل 
پرســتاری افزود: یکی دیگر از مشــکالت پرستاران 
عدم امکان  اســتفاده از قانون مشاغل سخت و زیان 
آور اســت که به دلیل کمبود نیروی انسانی و کمبود 
منابع مالی برای پرداخت بازنشســتگی نمی توانند از 

استفاده کنند. آن 
رئیس ســازمان نظام پرســتاری زنجان ادامه داد: 
در حال حاضر موضوعی که بســیار ضروری اســت 
کمبود نیروی انســانی اســت که امیدواریم با  مجوز 
اخیر وزارت بهداشــت برای استخدام ۳۰ هزار نیرو  

این مشکل  هم حل شود .

تاخیر  با  را معمــوال  حقوق هایشــان  عصرمّلت- 
می دهند، برای نیروهای جدید نیز تا ســه ماه حقوقی 
پرداخــت نمی کنند. بعضی بیمارســتان ها نیز تا ۶ ماه 
کارانه پرستار را نمی دهند، حقوق پرستاران پایین است 

و قوانین موجود برای آنها اصال رعایت نمی شود.
تعداد بیماران نســبت به پرســتاران در بخش های 
بیمارستان ها خیلی زیاد است،فرصت خدمات رسانِی 
درست نیست و حتی امکان استراحت کافی هم وجود 
نــدارد، حقوق دریافتی  هم نســبت به این حجم کار 
بسیار کم است.این در حالی است که به دلیل شرایط، 
آمار مهاجرت پرســتاران همچنــان در حال افزایش 

است. 
شــغل پرســتاری طبق ماده ۱۶ قانون سازمان نظام 
پرســتاری مشمول قانون مشاغل ســخت و زیان آور 
می شــود، اما ، این قانون به دالیــل مختلف از قبیل 
کمبود بودجه و کمبود نیرو تا کنون عملی نشده است.
این ها فقط پاره ای از مســائلی اســت که هرسال 
در روز پرســتار می شنویم.این جمالت  قصه هزار و 
یک شب پرستارانی اســت که قهرمانند نه برای آنکه 
جانشــان را در کف دســت گرفته اند  و ماســک ها 
محکم بر صورتشــان نهاده اند و پا بــه پای بیماران 
برایشــان قصه خواندند بلکه بــه دلیل اینکه در زمانه 
ای که شــجاعت رنگ باخته بود به آن رنگ تازه ای 

بخشیدند. 
اغلب کارکنان رسمی و غیررسمی بهداشت را زنان 
تشــکیل میدهند و نقش گسترده ای در نظام بهداشت 
و ســالمت ایفا میکنند. در ایران ۹۰ درصد پرســنل 
پرستاری را زنان تشکیل میدهند. در برخی گزارشها، 
نسبت پرستاران تحصیلکردۀ مرد به زن، ۱ به ۷ نوشته 
شده است. بنابراین طبیعی است که زنان بخش درمان 
بیشتر از ســایرین، در صف اول مبارزه با کرونا قرار 
داشته باشــند و با وجود ارتباط مستقیم کادر پزشکی 
با بیماران و ماهیت سریع االنتشار این ویروس، کادر 
درمانی بهداشــت و سالمت بیشــترین میزان ابتال و 
مرگ و میــر را از آن خود کنند.ایــن روایت تنها به 
ایران منتهی نمیشــود. دبیر ســازمان بهداشت جهانی 
گفته است:» پرستاران ستون فقرات هر سیستم درمانی 
هســتند« در شانگهای بیشتر از ۹۰ درصد پرستاران و 
۵۰ درصد از پزشکان که در مواجهه با ویروس کرونا 

قرار دارند، زن هستند.
در یکی از استانهای شــهر ووهان، که مرکز شیوع 
ویروس کرونا  بود، بیشــتر از ۱۰۰  هزار نفر از زنان 
در خط مقدم مبــارزه با کرونا قرار گرفته بودند. کادر 
خدماتی بهداشت و درمان، کمتر استراحت میکنند و 
بیشــترین میزان استرس و اضطراب را در خود تجربه 
میکنند و فشــار زیــادی را تحمل میکنند. براســاس 
گزارش تلویزیون مرکــزی چین حدود ۳۰ درصد از 
۱۵۹۶  زن بیمارســتان دانشگاه ووهان از افسردگی و 
اضطراب رنج میبرند. طبق آماردانشــگاه جان هاپکینز 
آمریکا، تاکنون بیشــتر از صدها پزشــک و پرستار به 
کام مرگ کشیده شــده اند. با توجه به اینکه بیشتر از 
نیمی از کارکنان بهداشت در سراسر جهان را پرستاران 
تشکیل میدهند، این آمار یعنی مرگ بیشتر پرستاران و 

مرگ بیشتر پرستاران یعنی مرگ بیشتر زنان.
اما بگذریم ...

روز پرستار همیشه در رسانه ها با قدردانی و گفت 
و گو با پرســتاران همراه بوده و هســت . اما کرونا 
کاری کرد که روز پرستار امسال با تمام روزهای پیش 
از آن متفاوت باشــد در همین حال که این ســطور 
نوشــته می شوند پرستارانی مشــغول به کار هستند 
که مدتی هســت به  خانه نرفته اند و حتی مجبورند 
کودکان خــود را  از دور ببینند.  طبیعتا پرســتارانی 
هم بودند که در همان ایام قید کار در بیمارســتان را 
زدند. حجم کاری امسال شاید دیگر نایی برای تکرار 
این حرفهای نگذاشته و شاید پرستاران امروز بیش از 
آنکه به انبوه مشــکالت صنفی خود فکر کنند دنبال 
ساعتی استراحت اند که باز بتوانند به محل کار خود 
خود برگردند.چند روز پیش که با یکی از پرســتاران 
آی ســی یو بیمارستان موسوی صحبت می کردم می 
گفت: از سال گذشــته تا االن صدها نفر زیر دستانم 
جانشان را از دست دادند بدترین سال زندگیم را می 
گذرانم و همه آرزو و فکر و دغدغه من و همکارانم 
این اســت که این روزها زودتر تمام شــود و دنبال 
مصاحبه و مطالبات نیســتیم اصال دوست ندارم حتی 
لحظه ای به اتفاقاتی که در این مدت شاهدش بودیم 
فکر کنم. فقط میخواهیم این روزها تمام شوند.ولی از 
خانواده ام تشکر می کنم که در این مدت با همراهی 

آنها توانستم دوام بیاورم.
 از این رو این گفت و گو با یک پرســتار با سابقه 
را بدون تکرار و یادآوری فشــارکاری روزهای کرونا 

از نظر میگذرانید:
پروین شــاهین ســوپروایزر بیمارســتان آیت اله 
موسوی یکی از پرستارانی است که سال گذشته و در 
آستانه بازنشستگی به عنوان پرستار نمونه انتخاب شد. 
خانم شاهین دریک گفتگوی کوتاه از عالقه مندی به 

این حرفه و فراز و نشیب هایش می گوید.

خودتان را معرفــی کنید و بفرمایید که چرا این 
رشته را انتخاب کردید؟

پروین شــاهین  هســتم متولد ۱۳۴۸ که در ســال 
۱۳۶۶ وارد دانشــگاه تبریزشــدم و این رشته را آغاز 
کردم.۲۸ ســال اســت که در این حرفه مشغولم و در 
حال حاضر هم سوپروایزر بیمارستان آموزشی درمانی 

آیت اله موسوی هستم.

راستش من اول این رشته را با عالقه انتخاب نکردم 
و جزء  چند رشــته  انتخابی ام در دانشــگاه بود ولی 
بعدها در دانشــگاه مربی های با انگیزه ای داشــتم و 
همه آنها پرســتارانی بودند که با عشق کار می کردند 
و انگیزه واقعی را آنها در من ایجاد کردند. وقتی فراغ 
التحصیل شــدم و به زنجان برگشتم حدوداً ۱۰ سال 
در بیمارستان شفیعیه زنجان در ICU کارکردم .بخش
ICU  آنجا هم تازه افتتاح شده بود و ما هم جزء اولین 
پرستارهای آنجا بودیم که کم کم در همان دوره انگیزه 
و عالقه کار در من ایجاد شد و باعث شد که این شغل 

را دوست داشته باشم.
از نظر شما ویژگی های یک پرستار نمونه چیست؟
پرستار در مرحله اول باید به رشته اش عالقه داشته 
باشــد و بعد دانش این رشته را کسب کند .پرستاری 
عالوه بر دانش مهارت هم هست و پرستار مدام باید 
در پی ارتقاء دانش خود باشد و مدام در حال مطالعه  
و کســب مهارت های مورد نیاز این رشته باشد. من 
به آموزش خیلی اعتقاد دارم که باید از دانشکده های 
ما درســت شود. پرستارهای  جوان ما باید هم باسواد 
باشــند و هم از نظر کاری مهارت داشــته باشند. من 
احســاس میکنم یک مقدار در زمینــه آموزش افت 
داریم شــاید دانشــگاه ها انگیزه ندارند و شاید مربی 
ها و اســاتید خوب آموزش نمی دهند. واقعا آموزش 
و مهارت باید اول در دانشــکده های پرســتاری باید 
صورت بگیرد و بعــد در محیط کار بتوانند آنها را به 
کار بگیرند. ولی تا عالقه نباشــد نمی توانند به دنبال 
کســب مهارت ها و دانش الزم باشند و به مردم و به 

جامعه خدمت کنند.

اگر پرستار نمی شدید چه شغلی را انتخاب می 
کردید؟

من اگر پرســتار نبودم  خیلی دوســت داشتم دبیر 
ادبیات بشــوم ولی االن کارم را دوست دارم و تقریبًا 
درآستانه بازنشستگی هستم ولی با تمام مشکالتی که 

این کار دارد به آن عالقه دارم. واقعیت این اســت که 
در ایــن حرفه آدم می تواند بــه خانواده اش هم بهتر 
خدمت کند. در حال حاضر مادر خودم مریض است 
و من با عشــق به او رسیدگی می کنم و فکر می کنم 
اگر این دانش و این علم را نداشتم در خدمت  کردن 
به عزیزانم هــم درمانده بودم. اصال به نظر من در هر 
خانواده باید یک پرستار باشد که هم بتواند به خانواده 
اش خدمــت کند و هم به مردم جامعه . چون بیماری 
که وارد بیمارســتان می شود درد و غم و آالم زیادی 
همراهش هســت  و نیاز به کمک ما دارد و ما باید از 
همه نیروی خود استفاده کنیم  و تا جایی که می توانیم 
درد و غــم و رنج آن مریض و همینطور همراهان آن 
را کــم کنیم. چون همانطور که مریض نیاز به حضور 
پرســتار و ارائه خدمات ما دارد همراه او هم به همان 

اندازه نیازمند کمک ما است.
فکر مــی کنید بعد از بازنشســتگی دلتنگ کارتان 

بشوید؟
رشــته ما و کار  ما با فرسایش زیادی همراه است 
و  خود من  به دنبــال کار در بخش های ویژه دچار 
بیماری های تنفســی شده ام و شاید دیگر نتوانم کار 
کنم ولی به هرحال ۳۰ ســال  کار و تجربه کم نیست 
.حتما دلتنگ می شــوم. ولی به هرحال در یک مرحله 

ای از زندگی آدم نیاز به استراحت دارد.
بدترین و بهترین خاطره شــما در این چند ســال 

چیست؟
بدتریــن خاطرات من مربوط بــه بیماران بدحالی  
اســت که در ICU بودند و در موقــع CPR ناراحتی 
  ICU خانواده شان من راهم ناراحت می کرد. با اینکه
برای من کســب تجربه زیادی داشــت ولی به همان 

اندازه هم در روان من تأثیر گذاشت.
و خاطــرات خوب مــن برای زمانیســت که یک 
مریض بد حالی دو ماه سه ماه  یا حتی شش ماه روی 
تخت ICU  بود ولی با زحمات پزشــکان و پرستاران 
و البته کمک خدا حالش خوب شد و االن هم زندگی 

خوبــی دارد و هروقت هم مــا را می بیند ابراز لطف 
می کند. این لحظات برای ما خیلی شیرین است ولی 
بدنرین لحظات ما زمانیست که کاری از دست ما برای 

مریضی بر نمیاید و او را از دست می دهیم.

خانواده شــما در ارتباط با شــغل شما چه بر 
خوردی داشتند؟آیا همراه شما بودند؟

بله. پــدر من فرهنگی بــود و اول که در رشــته 
پرســتاری قبول شــده بودم دلهره داشت و می گفت 
بهتر بود رشــته های دیگری مثــل معلمی را انتخاب 
میکردی . ولی بعدها که کار کردم همســرم و پسرم و 
مادر و پدرم و همه خانواده ام دوســت داشتند و می 

توانم بگویم که به من افتخار می کنند.

مهم ترین مشــکاتی که  پرستاران با آن مواجه 
اند چیست؟

شیفت های سنگین و کمبود نیرو مهم ترین مشکل 
ما اســت و همینطور از نظر مالی پرســتاران در وضع 
خوبی نیستند. خیلی از  پرســتاران جوان ما با توجه 
به میــزان کار و دریافتی خــود و همینطور وضعیت 
گرانی و مشــکالت اقتصادی، مسکن ندارند و برخی 
از نیروهــای با تجربه و با دانش ما بعد از مدتی ترک 
کار دوباره نمی توانند به محل کار برگردند و در خانه 
مانده اند. هرچند بازار کار  برای پرســتار زیاد است 
ولی به هرحال آنها هم آسیب می بینند. اگر پرستارها 
از نظر مالی تأمین باشــند ومعوقات حقوق نداشــته 
باشــند همینطور  مرخصی های دوره ای  و امکانات 
رفاهی داشته باشند و حداقل در طی سال یکبار بتوانند 
از امکانــات تفریحی و رفاهی در شــهرهای مختلف 
اســتفاده کنند خیلی در ارائه خدماتشــان تأثیر گذار 
خواهد بود. آرزوی من اینســت که پرستاران از نظر 
شغلی به جایگاه و مرتبه خودشان برسند و در صبر و 
شــکیبایی همانند حضرت زینب )س( باشند و ایشان 

را سرمشق کار خود قرار دهند.

بزرگترین جشنواره 
فرهنگی و هنری شهرداری زنجان

مدیر روابط عمومی دادگستری:
زنجان زندانی مهریه ندارد

کمبود مدرسه
مشکل بزرگ شهرک های اقماری زنجان

خواسته پرستاران؛
 اجرای مصوبات برجامانده پرستاری است

به مناسبت  روز پرستار: 

من یک پرستار هستم

نی
زئی

س: ت
عک
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بیشتر  را  عصرمّلت؛زینب سودی- حامد رحمتی 
با مجموعه شــعر » عکاس دوره گرد« می شناســند. 
شــاعر و عکاس جوان اهل زنجان که معتقد اســت 
عکاسی  زبان شــعر است وقتی که شعر قاصر است 
از بیان یک واقعه و اینگونه شعر و عکاسی را به هم 
پیوند داده اســت. وجه غالــب گفتگوی های متعدد 
حامد رحمتی شــعر و ادبیات بوده از همین رو  این 
گفتگو سعی دارد با تمرکز بر عکاسی دیدگاه وی در 
این حوزه را بکاود. این گفتگو را در صفحه فرهنگ 

و هنر این شماره از عصر مّلت می خوانید:  

بفرمایید و  از خودتــان  - معرفی مختصــری 
همینطور جشــنواره هایی که در آن شرکت داشته 

اید.
حامــد رحمتی هســتم متولد شــهر زنجــان. در 
جشنواره های بیشماری شــرکت کرده ام نمی دانم 
چرا این قدربه جشــنواره ها تاکید دارید ؟ اغلب در 
جشنواره داوران با سیاِق خود به شرکت کننده امتیاز 
می دهند. شاید اگر داور دیگری باشد ورق برگردد. 
چون من فکر می کنم  وقتی  عکســی در جشــنواره 
به عنوان عکس نهایی برای نمایش پذیرفته می شود 
یعنی توان این را دارد که حرفی برای گفتن داشــته 
باشد. الاقل جشنواره ها برای من متر و معیار نیست.
زیرا نگاهی که داوران نسبت به عکس دارند،کامال 
امری ســلیقه ای اســت و داور از آن منظر عکس را 
واکاوی مــی کند که مورد دلخواه خود و آموزه های 
فردی او اســت و این نمی تواند جهان شمول باشد. 
»ویان مایر« عکاس فرانســوی ساکن آمریکا هیچ گاه 
جایزه ای نگرفت با این چهره در نقاب خاک کشیده 
اســت اما در بزرگترین نمایشــگاه ها عکس های او 
در معرض نمایش اســت و باید اعتراف کنم هنرمند 
واقعی جایزه اش را از دست مردم می گیرد و نامش 

ماندگار می شود.

-کار عکاسی را ازسنین پایین شروع کرده اید 
؟ عاقه مند بودید یا هدایت شدید؟

زندگی ادبی مــن کامال با عکاســی گره خورده. 
عنوان مجموعه شعر نخســت من که از برگزیدگان 
کتاب ســال جوان هم بود  »عکاس دورگرد« اســت 
که در آن ســالها خیلی بازتاب موثری داشت و یکی 
از المــان های بســیار مهمی کــه در کتاب عکاس 
دورگرد شما می توانید مشــاهده کنید رفتار بصری 
در تقریر شعر است. مضامینی که در شعرانتخاب می 
کنم به ســوِی تصویر در حرکت اند. فرزاد ادیبی از 
گرافیست های نام آشنای ایرانی و از شاگردان جدی 
مرتضی ممیز طرحی را برای این کتاب زدند.عکاسی 
که با کفش هایش سفر می کند و ثبت می کند حقایق 
را. اولین ورود من به دنیای عکاسی به انضمام درک 
صریِح شعر بود. اما من از سنین نوجوانی به عکاسی 
عالقه مند شــدم و دلیلش این بــود که وقتی که می 
خواســتم شعری را بنویسم و روایتی را در شعر بیان 
کنم می دیدم که از انجام آن ناتوان هســتم به همین 
دلیل در جاهایی که زبان قاصر اســت از نشان دادن 
یک واقعه تصمیم گرفتم که عکاســی را انتخاب کنم 

و با عکاسی جهانم و فکرم را به مخاطب نشان دهم. 
چون  وقتی به یــک قاب خالی نگاه می کنید و یک 
عکس بسیار ساده از یک وضعیت را می بینید روایت 
های بسیاری را به ذهن مخاطب متبادر می کند .یعنی 
عکس ها در ذات خود حرفهای بســیاری دارند که 

بایــد آنها را لب خوانی کنیم و بــه خاطر همین من 
فکر می کنم که به جهاِن عکاســی پرتاب شدم . زیرا 
یارای آن نداشــتم که با زبان شعر حرف های زیادی  
بگویم . باید اشــاره کنم که به رئالیسم یا واقع گرایی 
در هنر باور  دارم. دیگر نمی شــود مخاطب  امروز 
را فریب داد . مثال شــاعران در دوره ای می گفتند» 
صورت معشــوق من چون ماه زیباست « ولی خب 
امروز وقتی به صورت علمــی  به ماه نگاه می کنیم 
می بینیم که لکه های بســیار درشــتی بر اعماق ماه 
وجود دارد که از دور زیباست. مخاطب امروز آنقدر 
آگاه هست که باید با هنری راستین و ابژه ای حقیقی 
مواجه شــود که باور پذیری و تاویل آن ســخت و 

دشوار نباشد.

-آغار کار عکاســی شــما به طور حرفه ای از 
کجا بوده است؟

آغــاز کار عکاســی حرفه ای مــن زمانی بود که 
تصمیم گرفتم عکســهایم را منتشر کنم و به صورت 
رســمی با روزنامه همشهری همکاری کردم و خب 
سعی میکردم که به عنوان یک شاعر و روزنامه نگار 
به مناطق محروم  زنجان سفر کنم و حاشیه نشین ها 
را نشان بدهم. به باور »سامرساد نوام« هنر واقعی آن 
است که ما شــخصیت های واقعی را نشان بدهیم . 
یعنی شــخصیت هایی را که نقابی بر  صورت ندارند 
و من همیشه دلم می خواست که از  اشخاص واقعی 
عکاسی کنم.فعالیت رسمی من از زمانی آغاز شدکه 
بــه عنوان عکاس خبری در جمع عکاســان پذیرفته 

شدم. 

-شما عکاسی را چگونه تعریف می کنید؟
ببینید زندگی و عمر انســان با ســرعت بســیار 
بیمارگونه ای در حال حرکت اســت »عمر انسان به 
اندازه پلک زدن یک ســتاره اســت «من عکاسی را 
عملــی بازدارنده می دانم. به عبارتی ســعی می کنم 
زمان را مغلوب و مقهــور کنم. گاهی وقتی در خانه 
می نشینم و به قاب ها و عکس هایی که گرفتم فکر 
می کنم حســرت می خورم و می گویم االن در این 
ساعت که من بیکار نشسته ام یا کتاب می خوانم چه  
قاب های بسیاری در حال شــکل گرفتن هستند که 
من از آنجا دورم . عکاسی در ذات خود یک  رسالتی 
دارد و آن هم آگاهی اســت، من عکاســی را اینطور 
تعریف می کنم..پیشــی گرفتن از زمان یعنی مغلوب 

کردن زمان.
اشــاره کردم که عمر انسان به ســرعت در حال 
گذر اســت و تنها بازویی که می تواند این عبور بی 
رحمانه زمان را متوقف کند عکاســی هست. تصورم 
این اســت که وقتی که عکاس انگشتش را به دگمه 
شــاتر می برد و زمان را متوقــف می کند این همان 
انتقامی اســت که از عبور زمان می گیرم و لحظه ای 
را ثبت می کنم بــرای فردا. می دانید عکس ها یکی 
از اســناد تاریخی هم محسوب می شــوند.یعنی  ما 
بــا قرائت عکس ها می توانیــم به روایت تاریخ هم 
پی ببریم و میشــود گفت که عکس ها اســناد بسیار 
مهمی در قرائت تاریخی هســتند. زیرا عکس زیست 

جغرافیایی و بیولوژیکی برهه ای از تاریخ را نشــان 
می دهد. برای انســانی که روزی مرگ او را مغلوب 
خواهد کرد عکاس با فشــردِن دگمه شــاتر زمان را 
به انجماد می برد و اینجاســت که مرگ مغلوب می 
شــود. من دقیقًا عکاسی را اینطوری تعریف می کنم: 

پیشی گرفتن از زمان و سفر در اعماِق تاریخ.

-موضوعات غالب عکس های شما چیست؟
به عنوان عکاس پسندیده می دانم با دوربین میان 
مردم به عنوان راوی آهســته گام بــردارم بی آن که 
امری اخالقــی را قضاوت کنــم ،زندگی و مصائب 
انســان را به تصویر بکشم.چون عکاسی یک گفتماِن 
جامعه شناختی است. زیرا هنرمند یا کسی که  دستی 
در امور رســانه ای دارد باید به شــکل نامحسوس 
گلو و صداِی مردم باشــد و عکاس هم از این قائده 
مســتثنی نیســت.موضوعات غالب عکس های من 
مستند اجتماعی هســتند و خب سعی می کنم که از 
برآیند اجتماعی و نــگاه اجتماعی تیزبینی که جامعه 
در اختیارم مــی گذارد آنها را ثبت بکنم. موضوعات 
غالب عکاســی من جامعه هســت. جامعه روستایی 
و حاشــیه نشین ها هستند. خواســتگاه هنر فرایندی 
کامال اجتماعی اســت و هنرمندی کــه به اجتماع و 
زندگی روزمره خــودش و جهان پیرامونش بی اعتنا 

باشد فرزند زمان نیست.

-وقتی کســی به عکس های شما نگاه می کند 
می خواهید چه چیزی را دریافت کند؟ و یا دوست 

دارید چه پیامی را با عکس هایتان برسانید؟ 
وقتی مخاطب با چشم هایش عکس را می کاود در 
واقع تامل و درنگ شــخصی خود را خواهد داشت. 
من نمی توانم خوانش و دیدگاهم را به متن با تصویر 
تحمیل یا حتی القا کنم. به خصوص در فضای امروز 
که ما عکس ها یمان را در اینســتاگرام منتشــر می 

کنیم یک مخاطبی که درآن ســوی کره زمین زندگی 
می کند در واقع درنــگ  و تامل خودش را خواهد 
داشت و من نمی توانم به او توضیح بدهم مگر آنکه 
با متن بســیار کوتاهی کاراکترهای عکس را شــرح 
دهم.عکاســی روایتی عمیق و جهان شــمول است. 

اگر شــما بخواهید شــعریا رمانی را بخوانید یا برای 
تماشای یک فیلم وقت بگذارید نیاز به زبان دیگری 
دارید. اما زبان عکاســی قابل فهم است و هرکس در 
هر گوشــه ای از دنیا باشد می تواند به اندازه دانش 
و وســعت کلماتی که در وجودش رسوب کرده آن 
عکس را تأویل کند در ســوال قبلی هم اشاره کردم  
این مخاطب است که تصمیم می گیرد چگونه عکس 
را واکاوی و تأویــل کند و در موردش صحبت کند؛ 
ولی من خودم به شــخصه وقتی به نقاط مختلف می 
روم دوســت دارم زندگی بدون تکلف آنها را نشان 
بدهم . ما چنان در زندگی مدرن و حواشــی فضای 
مجازی برای آدم ها غوطه ور شــده ایم که  پاک از 
یاد برده ایم از زندگی چه می خواســتیم . وقتی من 
به فضاهای روســتایی و مناطق محروم می روم می 
بیبنم که آنهــا با یک ظرف پنیر و یک خرده نانی که 
در تنور می پزند و با خرده چیزی که دارند چقدر از 

زندگی بی تکلف خودشان لذت می برند. 

-از عکــس های خودتان بازخــورد منفی هم 
دریافت کرده اید؟

نمی توانــم بگویم بازخورد منفــی و یا بازخورد 
خــوب. وقتی که یک عکس از نظر تکنیکی و از نظر 
قواعد در ذاتش سخنی نباشــد دچار تاریخ مصرف 
خواهد شد. ولی بازخورد منفی بله چرا نگرفته باشم 
و گرفته ام. مثال می توانم ایام نوروز را مثال بزنم که 
یکی از این نمادهای آن رفتار آیرونیک حاجی فیروز 
اســت که متاسفانه مصادف شــده بود با ایام کرونا. 
مرد جوان با زبان آیرونیک پایکوبی می کرد و آمدن 
بهاران را خبر می داد عکاســی از این فرد و اننتشار 

آن باعث واکنش کاربران مجازی شد.

-سبک عکاسی مورد عاقه شما چیست؟ چطور 
این سبک را انتخاب کردید؟

پیشــتر هم گفتم . هنر خواستگاه اجتماعی دارد . 
ســبک مورد عالقه من در هنر رئالیسم و نگاه واقع 
گرایی است. یعنی مواجه حقیقی و بدون پرده باسوژه 
. ســبک مورد عالقه من عکاسی مســتند اجتماعی 
هست .خواستگاه هنر جامعه است و کسی که جامعه 
خودش و فضای زندگی و زیست خودش را نشناسد 
متاســفانه هیچ وقت در امر زایــش و آفرینش موفق 
نخواهد بود و  اما اینکه چطور این ســبک را انتخاب 
کردم؟ من خودم هم در شعرهایم یک نگاه اجتماعی 
دارم و ســعی می کنم که برای رنج کودکانی که در 
جنگ کشــته می شوند و برای مردمی که سختی می 
کشند شعر بگویم و خب این یک نگاه نهادیه شده و 
آزموده شــده بود که از منظر اجتماعی به عکس نگاه 
کنم.عکــس باید حاوی پیام باشــد و زبان به آگاهی 

مردم براند .

-انعکاس شخصیت شما در عکس هایتان معلوم 
است؟

من به برداشت آزاد عکس و به یک تصویر شفاف 
باور دارم و فکر می کنم یک عکاس واقعی آن است 
که حقیقت را نشــان بدهد و از این نظر می گویم که 
شخصیت من شــاید به لحاظ سبکی مشخص باشد 
ولی اینکه بخواهم یک عکس را به ورطه شخصی و 
نگاه فردی خود بکشــانم ضعف بزرگی خواهد بود. 
من ســعی می کنم به آن امضا  و سبک خودم برسم  
و درصدد آنم که عکســم امضای من را نشان دهد نه 

شخصیت من را .

-تا چه حد با ویرایش در عکاسی موافقید؟
بگذارید در این باره صادقانه حرف بزنم.  یکسری 
از دوستان هستند که با فتوشاپ عکاسی می کنند که 
شــاید کار آنها هم ارزشمند باشــد. ولی من به باور 
خودم کار آنها را هنر نمی دانم به دلیل اینکه عکاس 
مستند و یا عکاس جنگ از زندگی خودش می گذرد 
کیلومترها راه می کوبد و ساعت ها رانندگی می کند 
که به فضایی دلخواه برســد. اما عکاســی که زایش 
هنر او در فتوشــاب به ســاخت می رسد و به تعبیر 
امروزی ها کار اســیتچ انجام می دهد یا بازســازی 
می کند. این فریب مخاطب در لوکیشــن و برگزیدِن 
شــخصیت است. شــخصیتی که نه تاریخ مکانش را 
می دانیم نه نوع زیســتش را. من با این نوع عکاسی 
موافق نیســتم. زیبایی باید طبیعی باشد نه اینکه ما به 
مدد برنامه های فتوشــاپ یک امر نازیبا را زیبا جلوه 
بدهیم . مــن با این موافق نیســتم . ولی با ویرایش 
عکس تا حدودی موافق هســتم.مثال تا حدودی در 
آن به رنگ عکس توجه کنیم و یا تا حدودی کراپش 
بکنیم. ولی در عکاســی مســتند دخالت بیش از حد 
دیگر عکس را از روند مســتند بودن خارج خواهد 
کرد و این فریب دادن چشــم مخاطب هست کاری 
که دوستان مینیمالیست انجام می دهند و این فرایند 
بصری نوعی بازتولید مکانیکی ســت که با فتوشاپ 
انجام شــده و هیچ ارزش هنری برای من ندارد. من 
تا حدی عکــس را ویرایش می کنم که به ضمیر آن 
عکس وفادار باشــم. در این مورد نظریات فروید در 
شکل گیری مکتب سورئالیسم بسیار راهگشا بود. او 
معتقد بود خلق اثر هنــری باید در ضمیر ناخودآگاه 
و خلســه ای عمیق به وقوع بپیونــدد. وقتی عکاس 
آگاهانه عکس را می ســازد آن دیگر عکس نیســت 
بهتــر اســت از آن به عنوان پوســتر یــاد کنیم.البته 
خاطرنشان می کنم این نگاه و برداشت شخصی بنده 

است شاید هم نادرست به نظر برسد.

-در انتخاب سوژه به چه چیزی دقت می کنید؟
هنر امروز کامال به ســوِی جزئی  شدن می رود. 
وقتی که به ســوژه نزدیک می شوم سعی می کنم به 
چیزهایی توجه بکنم که برای مخاطب جالب هست 
و می تواند آن را برانگیخته کند. به طور کلی ســوژه 
عکس هایم را طوری انتخاب می کنم که مخاطب را 
به لذت بصری دعوت نماید . عکاسی نگاه ریز بینانه 
ای است که شما باید چیزی را ببینید که عموم مردم 
نمی بینند و باید چیــزی را روایت کنید که مردم از 
دیدن آن ناتوان هستند. من در عکاسی سعی می کنم 
بــه آن نقاط زخمی توجه کنم که از چشــم مخاطب 
دور مانــده و همیــن نگاه جزئی نگــر و روایت آن 

باعث لذت در چشم بیننده می شود. 

-برای تهیه یک عکس خوب چه عواملی را باید 
مد نظر داشت؟

در عکاســی داشــتن تجهیزات بســیار مهم است 
چــون بــدون تجهیــزات نمی شــود عکس خوب 
ثبــت کرد. برای ثبت یک قاب زیبــا ما به زمان نور 
مناســب،فضاِی بکر احتیاج داریم.حتی وسیله نقیله 
داشتن یکی از عواملی است که به ثبت عکس خوب 
کمک می کند. عوامل بســیاری را می شود برشمرد. 
نمی توان ذهن را محــدود  به یک یادو عامل کرد . 
دوربین خوب،ابزار خوب و وسیله ای که عکاس را 
به هرســویی ببرد. اما مهم ترین سرمایه عکاس نگاه 

حامد رحمتی در گفت و گو با عصر ملّت: 

 روایِت بی طرفانه حقیقت تنها وظیفه  عکاسی خبری است
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خوب و شاخص اســت که این مهم را نمی شود با 
پول بدست آورد.

-چند عکاس را نــام ببرید که عکس های انها 
برای شما جذاب است ؟

عکاســان بسیار زیادی را دوست دارم که روی من 
تاثیر بســزایی داشتند و هنوز وقتی عکس های آنها را 
می بینم درنگ میکنم و  لذت می برم . ولی خب چند 
عکاس هست که من از هنر آنها در عکاسی بسیار لذت 
می برم. از عکاســان جنگ »جیمز نچ وی« را نام می 
برم. او عکاســی است که به مصائب جنگ و حواشی 
آن خیلی توجه دارد. اما در شــکل گسترده مهم ترین 
عکاس زنده جهان »سپاستینو سالگادو« را باید ستود. 
آن قاب های درخشــانی و اعجــاز انگیز واقعا جهان 
دیگری را برای مخاطب می سازد  و یکی از الگوهای 
من در عکاسی سالگادو اســت .»گودال جهنم« او را 
معجزه ای در حوزه عکاسی می دانم. از عکاسان دیگر 
»استیو مک کوری« و در حوزه عکاسی ژورنالیستی هر 

قاِب »فرانسیسکو زیزوال« یک ورکشاپ مهم است. 

-از تاثیر عکس هــای خودتان بر روی مخاطب 
آگاه هستید؟ نمونه ؟

تحریم ها اغلب مشــاغل را بی رونق کرده. راننده 
لودر با دوستش به دلیل سردی هوا در دهانه این لودر 
نشســته اند تا از وزش باد وسوزِ برف در امان باشند 
و دارنــد حرف می زنند اما امیدوارند به زندگی. این 
عکس تاثیر بسیار فزاینده ای روی مخاطبان داشت.

-روند کار عکاســی تا زمانی که عکس نهایی 
شود و چاپ شود چگونه است؟

در حــوزه ژورنالیســم  انتخاب عکــس تا چاپ 
بستگی به نظر دبیر سرویس دارد شما به اندازه چهل 
یا سی فریم عکس را می فرستید و از میان این فریم 
ها گزارش تصویری منتشــر می شود.. انتشار عکس 
بستگی دارد به ظرفیت های روزنامه ای که شما با آن 
همــکاری می کنید که تا چه حدودی به عکس های 
شــما اعتماد داشته باشــند. اما در صفحه اینستاگرام 
که صفحه شــخصی خــود آن عکاس هســت هیچ 
محدودیــت زمانی و مکانی وجــود ندارد و عکاس 
هر لحظه که بخواهد میتواند عکسش را منتشر کند.

-اگر قرار بر برگزاری کاس عکاســی توسط 
شما باشد مهم ترین چیزی که باید در کارگاه شما 

شما یاد بگیرند چیست؟
ســوال خیلی خوبی است . ببینید عکاسی یک هنر 
جامع اســت. متاســفانه این روزها کسی که دوربین 
بــه روز یا تجهیزات بهتــری دارد گمان می کند که 
عکاس خوبی اســت . به نظر من این چنین نیســت. 
من اگر بخواهم یک روز کارگاه عکاسی برگزار کنم 
به دوســتانی که شــرکت می کنند نخست ادبیات و 
نگاه زیبا شــناختی را به آنهــا می آموزم که جهان را 
چگونه نگاه کنند. )چگونه دیدن امر بســیار بســیار 
مهمــی در خلق اثر هنری اســت(. مــن اگر روزی 
کارگاه عکاسی برگزار کنم سعی می کنم الفبای شعر 
را به هنرجویان عکاســی آمــوزش دهم. وقتی »دیه 
گو مارادونا« درگذشــت همه گفتند که شاعر فوتبال 
و یا وقتی با آثار شــاعران بزرگ و فیلم سازان بزرگ 
مواجه میشویم مثال »آنجلوپلوس« را شاعر سینما می 
شناســند. در هر فرد بدعت گذار در زایش هنر اگر 
به ادارک شــعورمندانه ای برسد، اورا شاعر خطاب 

میکنند . از این رو من سعی می کنم به مخاطبانی که 
در کالس من شــرکت میکنند زبان ادبیات را بیاموزم 
. چــون این نگاه زیبا شــناختی باعث می شــود که 
بدون واسطه به سوژه نزدیک شوند. تکنیک و فرایند 
رتوریک یک مسئله اســت  و نگاه زیبا شناختی در 
فحوای عکاسی مســئله ای دیگر. به نظر من کسانی 
که عکاســی  می کنند گاه فقط یک دوربین به دست 
می گیرند و از ســینما و ادبیات هیــچ نمی دانند و 
مطالعــه ندارند؛ کما این که  وقتی عکســی را ثبت 
می کنند شــاهد یک نگاه ســطحی  و نازل در آثار 
آنها هســتیم بــه همین دلیل به کســانی که بخواهند 
در کارگاه من شــرکت کنند  اول ادبیات و شــعر را 
آموزش می دهم و بعد نکات رتوریک و تکنیکی را .

- عکســی که تعادل عاطفی شما را به چالش 
کشیده کدام بوده ؟

اگر مراد شــما عکس های عکاسان دیگر باشد که 
پیشــتر گفتم مجموعه عکس های »گودال جهنم« را 
که سپاستینو سالگادو عکاســی کرده بسیار در ذهن 
من تاثیر گذاشــته . سالگادو به گودال جهنم می رود 
و از مردانی که در جســتجوی طال هســتند عکاسی 
می کند در  این گودال یک گونی پر از خاک ســهم 
کارگر اســت و کارگر با عضالت متــورم از نردبان 
هــا و کمرکش کوه  باال میرود حاال شــاید پایش از 
نردبان بلغزد و جانش را از دســت بدهد. شــاید در 
کیسه ای که با سخت جانی بر گرده هایش می کشد 
طالیی نباشــد . تنها مجموعه عکسی که در تمام این 
سال ها روی من تاثیر گذاشت همین مجموعه  بود. 
عکس های ســالگادو و ســروصدایی کر کننده به پا 
کرد و سبب شــد این گوداِل جهنمی تعطیل و برای 
جاودان به روایتی چرکین در خاطره ها بدل شد. این 
یک اتفاق بی نظیر در جهان عکاســی ست و رسالت 
عــکاس در بزنگاه تاریخی جلوگیــری از فاجعه ای 

انسانی ست.

-مهم ترین درســی که از عکاسی آموخته اید 
چیست؟

مهم ترین درســی که از عکاســی یاد گرفتم این 
است که صبور باشم .صبور باشم و صبور باشم . این 
مهم ترین درســی بود که یاد گرفتم . یعنی عکاسی 
که صبور نباشــد هیچ وقت عــکاس موفقی نخواهد 
بود. یاد گرفتم که بردبار باشم. انسان باشم و به ذات 

حقیقت وفادار باشم و هیچوقت دروغ نگویم .

-اگر ممکن هســت درمورد عکس خبری هم 
نظرتان را بفرمایید. عکس های خبری باید روایت 

کننده چه بخش هایی از خبر باشند؟
عکاس خبری رسالت بســیار ویژه ای دارد و آن 
هم نشان دادن حقیقت است و اگر جز این باشد هیچ 
ارزشی ندارد. چون خبرنگاری عطر کلماتش آغشته 
به حقیقت باشــد مشــام را خوشــبوکند. تنها نقطه 
روشــن در عکاسی خبری هم تنها روایِت بی طرفانه 
حقیقت است. اگر عکاس خبری در این زمینه موفق 
باشــد کارش را به بهترین شــکل ممکن انجام داده 
چون رســالِت عکاس خبری صرفًا همین  است که 
حقیقت را نشان دهد بدون قضاوت و دخالت فردی. 

-تفاوت عکــس خبری و هنری و مســتند و 
خیابانی و اجتماعی چیست؟

عکس ها روایت های بســیار مختلفی را نشــان 

مــی دهند. عکس هــای هنری یا عکــس هایی که 
صرفًا خصیصه زیبایی شــناختی دارند بحث شــان 
جداســت،چون صاحــب نظــر نیســتم،نمی توانم 
نظری بدهم. عکاســی مدلینگ و تبلیغاتی و صنعتی 

کارکردهای خاص خود را دارند.
عکاســی خیابانی و مســتند صرفا به رویدادهایی 
چشــم می دوزد که از بروکراســی شهری و برگرفته 
از معماری شهری و نوع زیست مردمان در یک برهه 
تاریخی باشــد یا کشــف رویدادهایی که در شهر در 
جریان است و از چشم ها پنهان. یک عکاس خیابانی 
در وهله اول به نوع و رفتار مردم یا جای گیری آن ها 
در قاب توجه دارد مثل عکس های »کارتیه برســون« 
که بهتریــن نمونه های عکاســی خیابانی ســت.در 
عکاسی خیابانی زندگی جریان دارد که نتیجه استحاله 
مــراودات اجتماعی مردم با جامعه اســت لذا عکاس 
خیابانی در صدد  این است که چگونگی بروکراسی را 
در جامعه نشان دهد. عکاس خیابانی راوِی چگونگی 
زندگی مردم در بیرون از خانه است و نوع مواجه آن 
با حوادثی که غیر قابل پیش بینی اند. اما درعکاســی 
مستند شما به یک روایتی خاص می پردازید و مسأله 
به مراتب بسیار رازآلود و کلی هست و عکاس مستند 
باید این شــهود را کشف کند. در عکاسی مستند شما 
به شــکلی از زندگی می پردازید کــه دور و مهجور 
مانده اســت . یعنی به طور اخــص می روید تحقیق 
می کنید،پروپوزال می نویسید.عکاسی مستند پیکار با 
حقیقت اســت و روح عکاسی مستند باید در فواصل 
زمان مختلف به ساختار و شاکله کلی برسد تا بتواند با 
زبان نمادین سخن بگوید بطوری که احساسات بیننده 

را برانگیخته کند.  

- وضعیت سرقت عکس یا عکس دزدی چگونه 
است؟

دزدی های ادبی هنری و عکاســی و .. همیشــه 

بوده و هست. کسانی هستند که در خلق ایده ناتوان 
هســتند و مجبورند از کســانی که ایده های بیشتری 
دارند چیزهایی را بدزدند و خب این عجیب نیســت 
و همیشــه در طــول تاریخ هم  بوده. برای ســارق 
هنری کاری نمی شــود کرد. باید این فرد به وجدان 
و شخصیت فرهنگی و تربیت خود بنگرد که ایده ای 
را به یغما نبرد. زیرا وقتی عکاســی وضعیتی را ثبت 
می کند برای آن زحمت می کشد و من فکر می کنم 
تا زمانی که قانون کپــی رایت در ایران رعایت نمی 

شود  با این مشکل مواجه هستیم.

- عکاسان از کجا حمایت می شوند؟ وضعیت 
درآمدی عکاســی چطور است؟ اصا می شود به 

عکاسی به عنوان یک شغل نگاه کرد؟
یک ســری عکاســان که تکلیف شــان مشخص 
است ؛ درگیر جشــنواره ها هستند  و عکس هایشان 
را به جشــنواره ها ارسال میکنند ضمن اینکه نامی از 
خودشــان به جا می گذارند، از جوایزی که دریافت 
کرده اند ارتــزاق می کنند. اما عکاســان دیگر نیز با 
رسانه ها و مطبوعات به سختی کار می کنند و من فکر 
می کنم  پولــی که برای حق التصویر می گیرند کافی 
نیست. شــاید برای کســانی که نامی دارند برگزاری 
کالس ها و یا ورک شــاپ ها خوب یاشد که این هم 
به صورت دوستی و رفاقتی برگزار میشود.من عکاسی 
را به عنوان یک شــغل نمی بینم  یعنــی هنوز به آن 
حدود صنفی نرسیده. می ماند عکاسانی که در محیط 
آکادمیک هســتند و زحمت می کشند و آموزش می 

دهند. شاید بتوان پذیرفت که آنها شغلی دارند.

-امروز با وجود گوشی های مختلف آیا میتوان 
گفت عکاسی آسان شده و آیا این موضوع تهدیدی 

برای عکاسی هست و یا به نفع عکاسان است؟
اتفاقًا عکاســی با موبایل اصال کار ساده ای نیست 
و خب شــما خیلی از عکاسان نشــنال جئوگرافیک  
را مــی بینید که با موبایل عکاســی مــی کنند. اتفاقًا 
عکاســی با موبایل خالقیت بیشتری را خلق می کند. 
به خاطر اینکه شما وقتی دوربین را به سوی مخاطب 
میگیرید و یا با دوربینی بزرگ به ســطح شــهر می 
روید ســوژه گارد عجیبــی دارد و آن رفتار حقیقی 
در مقابل دوربین عکاســی از دست می رود. ولی در 
حوزه عکاســی مستند و خیابانی می توانم بگویم که 
دوربین موبایل چه بســا کار را خیلی زیبا تر کرده . 
به خاطر اینکه دوربین عکاســی دست هرکسی نمی 
تواند باشــد. با ورود موبایل به زندگی ما اصال یک 
انقالب بســیار بزرگی در حوزه رسانه صورت گرفته 
و هرکســی می تواند عکاس و یا یک راوی باشــد. 
چون می بینید کــه دوربین های موبایل امروز مجهز 
به سیســتم هایی هســتند که مثل دوربین های )اس 
ال آر( توانایــی ثبت تصویــر را دارند و عکاس می 
توانــد به راحتی و بدون واهمه وارد فضایی بشــود 
و با موبایلش عکاســی کند و چه بسا تصاویر بسیار 
خالقانــه ای را  به وجود آورد . من تصورم نمی کنم 
که این دو از هم جدا باشــند چون ما وقتی تصویری 
خالقانه ای را می بینیــم دیگر به این فکر نمی کنیم 
که این عکس با دوربین چند صد میلیونی گرفته شده 

یا با موبایل. مهم ایده و فکری هست که تولید شده.
من عکاســی با موبایل را اتفاقا یک ضرورت بسیار 
مهــم می دانم . همانطور که می دانید در  جشــنواره 
های بســیار مختلف از »عکاسی با موبایل« به عنوان 

شاخه ای از عکاسی استفاده می شود و جای خودش 
را پیداکرده و چه بسا تصاویر بسیار خالقی به وجود 
آمده که شــاید دوربین های گران قیمت نتوانسته اند 
آن را ثبــت کنند آن هم به دلیــل واید بودن دوربین 
های موبایل هست چون یکی از قوانین عکاسی این 
اســت که عکاس باید به سوژه خیلی نزدیک باشد و 
آن حــس دقیقی که در آن لحظــه  به وجود می آید 
را ثبت کند و کســانی که با موبایل عکاسی می کنند 
خیلی خیلــی تصاویر خالقانــه ای را به وجود می 

آورند. 

-درمورد جشــنواره خانه دوست صحبت کنیم  
و در مورد عکس خودتان که در این جشــنواره 

برگزیده شد.
بایــد بگویم کــه من اصال قصد شــرکت در این 
جشــنواره را نداشــتم . در اینســتاگرام جشــنواره 
فراخوان داد و من هشــتک عکس را ارسال کردم و 
عکسم در آنجا برگزیده شد که باعث خوشحالی من 
شد. جشنواره خانه دوســت یکی از جشنواره های 
معتبری اســت که این روزها برگزار می شود و من 
هم خیلی خوشحال شدم که کارم در آنجا دیده شد. 
ولی با این حال بازهم به جشنواره  ها اعتقادی ندارم  
چون فکر می کنم که جشــنواره ها ذهنیتی خاص به 
عکاس مــی دهد. عکاس باید از هــر آن چیزی که 
فکر می کند مهم است عکاسی کند نه اینکه به دنبال 

موضوعی خاص برود.
-آســیب  و فرصت شــرکت در جشنواره ها 
برای جشــنواره عکاسی کردن  چیســت؟ اصا 
درست است؟ ممکن هست که نگاه عکاس تغییر 
کند  و دیگر آزادانه نباشــد؟ و فقط دنبال اهداف 

جشنواره باشد؟
ببینید جشنواره ها می تواند فرصت بسیار مناسبی 
باشد برای عکاســی که نامی ندارد که خودش را به 
جامعه عکاسان و جامعه هنری معرفی کند . من فکر 
می کنم که شــرکت در جشنواره هایی که با موضوع 
آزاد هســتند بســیار می تواند راهگشــا باشد . ولی 
عکاســی هایی که با موضوع از پیش تعیین شده اند 
مثل این می ماند که ما موضوعی را مشخص کنیم و 
بگوییم که در این مورد چیزی بنویسید . همانطور که 
فروید می گوید هر چه ذهن هنرمند در شکل گیری 
بک اثر ادبی و هنری در بســتر ضمیر ناخودآگاهش 
اتفاق بیفتد آن اثر هنری بسیار شکیل تر و قابل دفاع 
تر خواهد بــود تا اینکه به دنبــال موضوعی خاص 
بخواهد عکاســی کند و به نظرم آســیب جشــنواره 
ها بیشــتر اهمیت خود آن جشنواره و اسپانسر های 
آن می تواند باشــد به خاطر اینکه آنها موضوعی را 
مشخص می کنند تا به هدفهای خود برسند. این می 
تواند ذهن جامعه عکاســی و ذهــن عکاس را بیمار 
کنــد چون حاال یک جایزه ای را در نظر می گیرند و 
شاعر و یا عکاس و یا هر خالق هنری به جای اینکه 
به دنبال خلق یک اثر ناب باشد با موضوع سر و کار 
دارد و این خودآگاه بودن را من زیاد نمی پســندم و 
یک  آفت بســیار بزرگ برای هنر می دانم و فکر می 
کنم که عکاســی و هنر هرچه دربستر آزاد و فضای 
آزاد شــکل بگیرد ماندگاری اش بیشتر خواهد شد و 

دچار تاریخ مصرف نخواهد شد.
 از شما به خاطر پاســخگویی دقیق تان تشکر 

می کنم 
من هم از حوصله و بردبرای شما خیلی ممنونم 

رسالت عکاس در بزنگاه تاریخی جلوگیری از فاجعه ای انسانی ست



عصرمّلت- مدیرکل امور مالیاتی اســتان زنجان گفت: 
قانون مالیات بر ارزش افزوده همچنان الزم االجرا است.

میرحیدر رضوی اظهار کرد: قانون تمدید مهلت اجرای 
آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مشتمل بر یک ماده 
واحده مبنی بر اینکه مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر 
ارزش افزوده مصوب ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۸ با اصالحات 
و الحاقات بعدی از تاریخ انقضای آن )۳۰ مهرماه امســال( 
به مدت یک ســال تمدید می شود و در صورتی که در این 
مدت، قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده الزم االجرا شود، 

مهلت یاد شده به پایان می رسد.
وی افــزود: قانون مالیــات بر ارزش افــزوده همچون 
ســال های گذشته در حال اجرا اســت و فعاالن اقتصادی 
مشــمول این قانون مکلــف به رعایت قانــون مالیات بر 
ارزش افزوده مصوب ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۷ و اصالحات و 

الحاقات بعدی آن است.

عصرمّلت- مدیرکل کمیته امداد استان زنجان گفت: 
از ابتدای ســال گذشته تا پایان هشــت ماهه امسال ۵ 
هزار و ۸ مورد خدمت مسکن در قالب ساخت، خرید، 
بهســازی، مقام سازی، تعمیرات کلی و جزئی، احداث 
سرویس بهداشــتی و حمام  و بازسازی مساکن آسیب 
دیده از بارندگی به خانواده های عزیز تحت حمایت این 

نهاد ارائه شده است.
هدایت صفری گفت: منابع مورد نیاز برای ارائه این 
خدمــات از محل کمک های مردمی و هم افزایی آن با 

اعتبارات این نهاد تأمین شده است.
بر اســاس آمارهای موجود از ابتدای سال گذشته تا 
پایان هشت ماهه امسال بیش از ۳۴ میلیارد و ۷۵۵ میلیون 
تومان از محل اعتبارات این نهاد و مساعدت های خیران 
نیک اندیش زنجانی در بخش مسکن مددجویان عزیز 

تحت حمایت  سرمایه گذاری شده است.

عصرمّلت- اســتاندار قزوین گفت: طرح انتقال آب 
طالقان بــه آبیک که یک طرح ملی اســت باید تا پایان 

اردیبهشت ۱۴۰۰ به اتمام برسد.
هدایت اله جمالی پور اظهار کرد: محدودیت های مالی 
طرح نیــز در حال پیگیری اســت و امیدواریم با کمک 
ســازمان برنامه و بودجه به زودی اعتبــار مورد نیاز نیز 

تأمین شود.
وی ادامــه داد: این طرح یک طــرح اولویت دار ملی 
است و بنا به دستور رئیس جمهور طرح های اولویت دار 
باید تا پیش از اتمام دولت به اتمام برســند از همین رو 
باید پیمانکاری قوی و مجرب برای این کار انتخاب شود.

جمالی پور اضافه کرد: آبرســانی به آبیک فاز نخست 
این پروژه کلیدی محسوب می شود و باید مراحل بعدی 
یعنی آبرسانی به سایر شهرهای استان نیز در دستور کار 

قرار بگیرد.

عصرمّلت- دبیر استانی ســتاد هفته پژوهش استان 
زنجان گفت: سه شرکت دانش بنیان با همکاری شرکت 
ایران ترانسفو در حال ساخت دستگاه ریل تایم هستند 
که با تجاری کردن آن و تولید انبوه شاهد برداشته شدن 

گام های مثبتی در این حوزه  خواهیم بود.
داودی همچنین از تقدیر پژوهش مربوط به سبزه میدان  
در کنفرانــس بین المللی گرین متریک خبر داد و گفت: 
این طرح پژوهشــی به بررســی اجرای سبزه میدان در 

کاهش آلودگی شهر پرداخته بود.
وی افزود: طرح های پژوهشی دیگری در خصوص 
تشــخیص کرونا ویروس و دستگاه ریل تایم و ساخت 

این دستگاه در استان در حال انجام است.
وی اضافه کرد: برای نخســتین بار از استان زنجان و 
عضو هیأت  علمی دانشگاه زنجان دکتر علی رمضانی به 

عنوان پژوهشگر نمونه در علوم پایه شناخته شد.

قانون مالیات بر ارزش افزوده 
همچنان الزم االجرا است

ارائه ۵ هزار خدمت مسکن
 در زنجان

آبرسانی به آبیک باید تا 
اردیبهشت 1400 به اتمام برسد

دبیراستانی هفته پژوهش زنجان خبر داد:
ساخت دستگاه ریل تایم در زنجان
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آگهی تغییرات
آگهی تغییرات شــرکت آذر همای بهین سازه شرکت سهامی خاص به 
شــماره ثبت ۹۵۵۸ و شناســه ملی ۱۰۴۶۰۱۲۹۸۹۵ به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : اعضای هیات مدیره و مدیرعامل به شرح زیر برای مدت دو 
سال انتخاب و تعیین سمت شدند: -۱ آقای مهدی عباسی نیا با شماره ملی 
۴۲۸۴۰۷۶۲۶۴ به ســمت رئیس هیئت مدیــره و مدیرعامل -۲ آقای علی 
عباســی نیا با شماره ملی ۴۲۷۰۲۳۶۶۲۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
-۳ آقای مســعود عباسی نیا با شــماره ملی ۰۰۷۱۷۵۳۳۱۱ به سمت عضو 
هیئت مدیره - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، 
ســفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضای آقای مهدی عباسی نیا 
)رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل( همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. - 
خانم کلثوم باقری به شــماره ملی ۲۶۵۸۹۴۰۳۵۱ به سمت بازرس اصلی و 
آقای علی رئوفی به شماره ملی ۰۰۴۴۸۲۰۷۸۱ به سمت بازرس علی البدل 
برای مدت یک ســال انتخاب شــدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )۱۰۶۷۶۲۴(

عصرمّلت- موج گرانی جدید کمر شــکنی که 
به طور عجیب و وحشــتناکی از اوایل سال جدید 
و همزمان با شــیوع کرونا در کشــور ایجاد شد، 
همچنان ادامه دارد و قیمت ها را از دالر، مسکن و 
خودرو گرفته تا لوازم مصرفی و حتی تولید داخل 

را غیرقابل خرید و استفاده کرده است.
روند مشکالتی که در تامین نهاده برای دامداران 
و مرغداران طی ماههای اخیر وجود داشت موجب 
شــد هر از چندگاهی قرعه نوسان قیمت در بازار 
مــواد پروتئین از جمله مرغ، تخم مرغ و گوشــت 
قرمز هر بار به نام یکــی از این محصوالت بیافتد 
و هر بار هم فشار به ســبد غذایی و سفره خانوار 

وارد شود.
طی ماه گذشــته تولیدکنندگان گوشــت مرغ با 
مشکالت بســیاری برای ادامه تولید مواجه شده و 
عامل گرانی این محصــوالت پروتئینی در بازار را 
کمبود و افزایش قیمت نهاده های تولید میدانند که 
این مسئله خود ســبب ایجاد نوسان در هزینه های 
تولید و تمام شــده مرغداران و دامداران شــده و 

قیمت این محصول پروتئینی را باال برده است.
همین موضوع موجب شد که مرغ در هفته های 
گذشــته به کیلویی ۳۶ هزار تومــان یعنی دوبرابر 

قیمت مصوب رسید.
افزایش قیمت مرغ موجب کاهش دسترسی مردم 
به این محصول پروتئینی شد، کاهش دسترسی که 
مثل همیشــه منجر به تشــکیل صف های طوالنی 

برای خرید مرغ شد.
بحث شــیوع کرونا و هرج و مرج در بازار مرغ 
مســئوالن را بر آن داشــت که قیمت گذاری را بار 
دیگر انجام دهنــد و طبق تصمیم مرغ از هفته قبل 
بــه قیمت مصوب ۲۰ هــزار و ۴۰۰ تومان عرضه 

می شود.

جوجه یک روزه 4 هزار تومان
نایب رئیس انجمن صنفی مرغداران گوشــتی با 
اشاره به اینکه بازار شب یلدا با تمهیدات اندیشیده 
شده آرام بود، گفت: بعد از اعالم نرخ مصوب مرغ، 
کارگــروه تنظیم بازار قیمت هر کیلو ذرت را ۳۰۰ 
تومان و کنجاله سویا را ۵۰۰ تومان افزایش داد که 
این امر در نرخ مولفه های تولید تاثیر بسزایی دارد.
حبیب اســداله نژاد ادامه داد: زمانیکه کارگروه 
تنظیم بازار، قیمت مــواد اولیه را افزایش دهد، در 
محصول نهایی مواد پروتئینی این درصد افزایش را 

باید اعمال کند تا تولیدکننده متحمل زیان نشود.
اســداله نــژاد از کاهش ۵ هــزار تومانی قیمت 
کنجاله سویا در بازار سیاه خبر داد و گفت: قیمت 
کنونی هر کیلو کنجاله سویا در بازار سیاه ۱۱ هزار 
تومــان و ذرت ۳ هزار و ۲۰۰ تــا ۳ هزار و ۳۰۰ 

تومان است.
وی قیمــت کنونی هر قطعــه جوجه یکروزه را 
۴ هــزار تومان اعالم کرد و گفــت: گرچه با نرخ 
مصوب ســتاد تنظیم بازار اختــالف دارد، اما زیان  
تولیدکنندگان مرغ مادر به حدی باالست که جوجه 

۴ هزار تومانی جوابگو نیست.
استاندار زنجان نیز ضمن اشاره به ظرفیت استان 
زنجان در ارتباط با تولید مرغ گفت: مشــکلی در 

استان زنجان از بابت تولید مرغ وجود ندارد.
فتــح اهلل حقیقی گفت: امروز به دلیل شــرایطی 
که در اثر شــیوع کرونا در آن واقع هستیم، انتظار 

همکاری از سوی تولید کنندگان و عرضه کنندگان 
داریم.

اســتاندار زنجان همچنین تاکید کرد: اگر طیور 
سایر اســتانها بصورت قاچاق از محورهای استان 
گذر نماید در کشــتارگاه های زنجان کشتار شده و 

به بازار عرضه خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: هیچ کمبــودی به لحاظ اقالم 
مورد نیاز مردم نیســت و ما در بحث تامین روغن 
خوراکــی برای اینکــه قیمت ها افزایــش نیابد با 
همکاری ســپاه اســتان که خودرو در اختیار ستاد 
تنظیم بازار قرار داد، روغن مورد نیاز را به وفور در 

اختیار فروشگاه ها و مردم قرار دادیم.

 میانگین تولید روزانه مرغ در اســتان حدود
 ۳ برابر نیاز است

رئیس سازمان صمت استان زنجان درباره میزان 
نیــاز زنجانی ها به مرغ گفت: میانگین تولید روزانه 
مرغ در اســتان حدود ۳ برابر نیاز است، به طوری 
که میزان تولید مرغ در زنجان ۱۲۰ تن است که از 
ایــن میزان فقط ۴۰ تن در زنجان مصرف و بقیه به 

سایر استان ها صادر می شود.
ناصر فغفوری با بیــان اینکه طبق مصوبه قیمت 
مرغ ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است، گفت: 
در زنجان نیز این مصوبه اجرایی می شود، قیمتی که 

از همه استان ها پایین تر است.
وی با اشــاره به اینکه از هفته گذشــته مرغ به 
قیمــت ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومــان در زنجان عرضه 

می شــود، تصریح کرد: هم اکنون گوشــت مرغ به 
میزان مورد نیاز در سطح استان موجود می باشد و 
هیچ گونه کمبودی در این خصوص وجود ندارد.

رئیس سازمان صمت اســتان زنجان با اشاره به 
اینکه خوشبختانه استان زنجان تنها استانی بود که 
توانســت طی روزهای اخیر شــاهد اجرای قیمت 
مصوب گوشــت مرغ ســتاد تنظیم بازار کشور در 
سطح استان باشــد، گفت: به منظور تنظیم بازار و 
جلوگیری از کاهش عرضه مرغ در آینده ، بخشــی 
از مــازاد تولیدات اســتان جذب و ذخیره ســازی 

می شود.
رئیس جهاد کشــاورزی استان زنجان نیز درباره 
بازار مرغ گفت: علیرغــم کمبود نهاده های دامی، 
زنجان جزو اســتان هایی است که تا کنون توانسته 
توازن قیمــت مرغ در بازار را حفظ کندو به اندازه 

کافی هم مرغ دراستان توزیع می شود. 
جواد تاراســی با بیان اینکه استان در زمینه تولید 
انواع گوشت سفید مشکلی ندارد، گفت: این استان 
با تولید بیــش از ۵۴ هزار تن، حدود دو درصد از 

تولیدات کشور را دارد. 
وی بــا بیان اینکه جوجه ریــزی ۱۸ درصد در 
هفت ماه امســال در استان کاهش یافته است، ابراز 
داشت: تا کنون ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه جوجه 
ریزی در اســتان انجام شده است و این میزان طی 

مدت مشابه سال قبل ۱۵ میلیون قطعه بود.
رئیس سازمان جهاد کشــاورزی زنجان، با بیان 
اینکه  بیش از ۳۰۰ واحد فعال در عرصه طیور اعم 

از مادر، گوشتی و تخم گذار در استان  وجود دارد، 
افزود: یکی از وظایف سازمان جهادکشاورزی، این 
است که صنعت طیور را به یک صنعت پایدار  در 

استان تبدیل کند.
تاراسی با بیان اینکه نهاده های دامی از دو طریق 
تامین می شــود، افزود: اول روش تامین نهاده های 
دامی از طریق واردکننده های بخش خصوصی بوده 
و روش دوم از محل اســتراتژیک کاالهای اساسی 
است.یکی از فروشندگان مرغ نیز با اشاره به اینکه 
از هفته قبل آرامش به بازار مرغ برگشــته اســت، 
گفت از ابتدای آذرماه فروش مرغ حتی به صورت 
قطعه بندی افزایش بسیاری داشت، اما امروز اینطور 

نیست.
شــریفی با بیان اینکه تشــکیل صف خرید مرغ 
آنهم در روزهایی که کرونا به اوج خود رسیده بود، 
نگران کننده بود، افزود: خوشــبختانه امروز مرغ به 
اندازه وجود دارد و هیچ مشــکلی نه از نظر عرضه 

مرغ گرم و نه مرغ منجمد وجود ندارد.
ایــن فعال صنفی با اشــاره به اینکه نوســانات 
قیمتــی در بازار به ویژه مــرغ و تخم مرغ طبیعی 
اســت، اضافه کرد: مهم این است که زمان افزایش 
و کاهش قیمت، بازار طوری کنترل شــود که مردم 

خرید هیجانی نداشته باشند.
وی با اظهار تاســف از افزایش خرید مردم در 
زمانی که قیمت کاالیی افزایش پیدا می کند، افزود: 
البته مردم نیز حق دارنــد چون بازار قابل اطمینان 

نیست.

آرامش در بازار مرغ؛

جوجه هایی که آخر پاییز شمرده شدند!

عصرمّلــت- سرپرســت اداره کل ارتباطات 
 ۹۵ و فناوری اطالعات اســتان زنجــان گفت: 
روســتای جدید بــا بیش از ۱۱ هــزار و ۵۰۰ 

خانوار به اینترنت پر ســرعت متصل شدند. 
حامد ســرائی از اتصال روســتاهای ده شیر، 
رحمت آباد و پرچین با ۳۴۶ خانوار به اینترنت 
پر سرعت روســتایی خبر داد و اظهار کرد: در 
اینترنت پرسرعت  به  آینده روستاهای بیشــتری 

می یابند. دسترسی 
سرپرســت اداره کل ارتباطــات و فنــاوری 
زیرساخت های  افزود:  زنجان  اســتان  اطالعات 
ارتباطی اســتان در دولت یازدهم و دوازدهم به 
ویژه پس از ســفر وزیر ارتباطات به اســتان به 
طور چشــمگیری رشد کرده اســت و مجموعه 
وزارت در استان تمام تالشش را برای برقراری 
ارتباط همه روســتاهای استان بکار گرفته است.

ســرائی تصریح کرد: اولویت وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات در ســفر به اســتان زنجان 
خدابنده  شهرســتان های  در  ارتباطات  توســعه 
و ماهنشــان بود که با تــالش جهادگران عرصه 
ارتباطات سه روستای ده شــیر، رحمت آباد و 
پرچیــن بــا ۳۴۶ خانوار به اینترنت پرســرعت 

شدند. متصل  روستایی 

از طرح های  بهره بــرداری  با آغــاز  عصرمّلت- 
ملی توســط رئیس جمهور، واگن های مترو تولیدی 

شرکت ایریکو ابهر افتتاح شد. 
مراســم آغاز تحویل ۵۰ دســتگاه واگن مترویی 
تولید شــده توســط شــرکت ایریکو ابهــر برای 
کالن شــهرهای تبریز، اصفهان و شــیراز با حضور 
رئیس جمهور بــه صــورت ویدئوکنفرانس برگزار 
شــد.قرار است ۲۱۵ واگن توسط شــرکت ایریکو 
ابهر تحویل ســه کالن شهر شود که امروز ۵۰ واگن 

تحویل داده می شود.
این طرح برای ۵۰۰ نفر اشــتغال زایی مســتقیم و 
۱۵۰۰ نفر اشــتغال زایی غیرمستقیم خواهد داشت و 
ارزش سرمایه گذاری آن نیز ۱۰۰ میلیون یورو است.
ایریکو یکــی از بزرگ تریــن واحدهای تولیدی 
ابهر اســت که به عنوان اولین شــرکت تولیدی در 
زمینه طراحی بدنه، بوژی و ســاخت واگن با برند 
ایرانی، شامل یک واحد تولیدی در ابهر، دفتر تهران 
و یک مرکز نگــه داری و تعمیرات واقع در راه آهن 

جمهوری اسالمی ایران است.
این شــرکت با در اختیار داشــتن نیروی انسانی 
باســابقه، به کارگیــری دانــش روز، مشــارکت با 
شرکت های مطرح ریلی دنیا و دارا بودن خط تولید 
انعطاف پذیر به عنوان شرکتی چابک در سطح منطقه 

به شمار می رود.

عصرمّلــت- وزیــرکار با بیــان اینکــه ۳ میلیون 
تولیدکننده محصوالت مشاغل خانگی داریم، گفت: در 
راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی، شیوه نامه استقرار 
مسیر استانداردسازی مشاغل خانگی تدوین شده است. 
محمد شریعتمداری  اظهار داشت: قطعاً آمار حقیقی 
فعالین مشاغل خانگی بســیار بیشتر از این رقم است 
و افراد بســیاری به صورت غیر رسمی در این حوزه 

فعالیت دارند.
وی گفت: اگر فعاالن حوزه مشــاغل خانگی اثرات 
مثبت استاندارد سازی مشــاغل خانگی را ببینند قطعًا 
مشوق دیگران خواهند شــد و این امر حتی می تواند 
اشــتغال زایی بیشتری را هم به دنبال داشته باشد.سهم 
مشــاغل خانگی از اشتغال کل کشور هم اکنون بین ۴ 
تا ۶ درصد اســت که به راحتی می تــوان این رقم را 

افزایش داد. 
درباره عملکرد مشــاغل  شــریعتمداری همچنین 
خانگی برای سال های ۹۸ و ۹۹ نیز گفت: در سال ۹۸ 
بالغ بر ۲ هزار میلیارد ریال تسهیالت مصوب شد، بیش 
از ۲۰ هزار نفر از این تسهیالت استفاده کردند و برای 

بیش از ۳۵ هزار نفر شغل ایجاد شد.

اتصال 9۵ روستای جدید 
به اینترنت پرسرعت

بهره برداری از واگن های مترو 
تولیدی شرکت ایریکو ابهر

3 میلیون تولیدکننده 
در مشاغل خانگی فعال هستند



عصرمّلت- دبیر قرارگاه صنعت، معدن و انرژی سپاه 
صاحب االمر)عج( اســتان قزوین گفت: متاســفانه هیچ 
نظارتی بر نحوه هزینه کرد تسهیالت تولید در استان قزوین 
وجود ندارد و وام های بهین یاب ســر از بازارهای دیگر 
درمی آورد. بعضی از تولیدکننده ها وام تولید را می گیرند و 

در جاهای دیگر سرمایه گذاری می کنند
جعفر عباســی اضافه کرد: به همین خاطر اســت که 
می بینیم سرمایه های میلیاردی وارد بازارهای خودرو، سکه 
و مســکن می شود و ضمن اینکه این بازارها را ملتهب و 
متالطم می کند، تولید را با مشــکالت کمبود سرمایه در 
گردش مواجه می کند . عباسی گفت: برای نمونه می بینیم 
بانک به یک فرد بســاز وبفروش وام با ســود ۱۸ درصد 
می دهد و همین وام را هم به تولیدکننده اعطا می کند؛ در 
حالی که تولیدکننده نهایتاً ۱۰ درصد سود می کند و توان 

بازپرداخت تسهیالت ۱۸ درصدی را ندارد.

عصرمّلت- نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس 
شورای اســالمی گفت: اردوغان حیات سیاسی خود 
را مدیون ایران است. نقشه شوم و باطلی که اردوغان 
و ایــادی وی فکــرش را می کنند هرگز ســرانجامی 

نخواهد داشت.
مصطفی طاهری  اظهار کرد: اردوغان حیات سیاسی و 
محبوبیت خود را در ترکیه در بحث امپراطوری عثمانی و 
قرار گرفتن به عنوان مرکز ثقل کشورهای ترک و آذری با 

توجه به افت و کاهش محبوبیت خود، می داند.
وی با اشــاره به اینکه اردوغان مهمترین مشــکل را 
در ایــن راه یکپارچگی دینی و عاطفی ملت های ایران و 
آذربایجان می داند، تصریح کرد: با توجه به اینکه اکثریت 
مردم ایران و آذربایجان شیعه هستند و به همدیگر عالقه 
جــدی دارند و حتی در بخشــی از کشــور آذربایجان 

عالقه مندی به ایران بسیار زیاد است.

عصرمّلت- فرماندار شهرســتان ابهر گفت: در ســال 
جاری پنج واحد تولیدی در به چرخه تولید بازگشتند. 

وجیه اهلل نوروزی اظهار داشــت: تا پایان ســال جاری 
طرح توسعه ۴۸ واحد صنعتی به بهره برداری خواهد رسید 
و در طول هفته های پیش رو نیز طرح توسعه پروژه فوالد 

افق کاران ابهر به بهره برداری می رسد.
وی تصریح کرد: چهار شهرک صنعتی در حال فعالیت 
در این شهرســتان بوده با این وجود شــهرک دیگری نیز 
در یکی از روســتا های صایین قلعه در زمینی به مساحت 
۵۰ هکتــار در مراحل اخذ مجوز قرار داشــته که پس از 
انجام عملیات اجرایی و بهره برداری ســهم به ســزایی در 

اشتغال زایی خواهد داشت.
وی افــزود: در طول روز های گذشــته اولین محصول 
تولیدی ایرکو ابهر با ۲۰ واگن مترو تحویل کالنشهر تبریز 

و اصفهان شده است. 

عصرمّلت- رئیس دانشگاه آزاد اسالمی زنجان گفت: 
جریان های دانشــجویی نباید اجازه دهند عوامل خارج از 
دانشگاه فعالیت های دانشجویی را تحت تأثیر قرار دهند. 

علیرضــا فیروزفــر اظهار کــرد: بــرای فعالیت های 
دانشــجویی محدودیتی وجود ندارد و تنها محدودیت ها 
عبور از چارچوب های تعریف شده نظام مقدس جمهوری 
اســالمی اســت. وی با بیان اینکه جریان های دانشجویی 
نبایــد اجازه دهند عوامل خارج از دانشــگاه فعالیت های 
دانشجویی را تحت تاثیر قرار دهد، گفت: بنای استکبار در 
همه عرصه ها و با روش های مختلف در صدد ساقط کردن 
جمهوری اســالمی بود که با لطف الهی همواره در نیل به 

اهدافشان شکست خوده اند.
وی تصریــح کرد: اگر تاریخچه بعد از انقالب به دقت 
مورد مطالعه قرار بگیرد بسیاری از شیطنت های نظام سلطه 

علیه جمهوری اسالمی عیان می شود.

نظارتی بر هزینه کرد 
تسهیالت تولید در قزوین وجود ندارد 

اردوغان حیات سیاسی خود را
 مدیون ایران است

۵ واحد تولیدی در ابهر 
به چرخه تولید بازگشتند 

جریان های دانشجویی نباید تحت 
تاثیر عوامل خارج از دانشگاه باشند

7ّعصرملت ست سیا یادداشت، اخبار و گزارش های سیاسی
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عصرمّلــت ؛ زهرا انصاری - نــان از دوران 
دور تاکنون نقش و جایگاه ویژه ای در میان مردم 
کشور داشــته و دارد، موادی مغذی که جزء جدا 
نشدنی سفره مردم این ســرزمین است.این ماده 
ارزشــمند از جایگاه و قداســت خاصی در بین 
مردم برخوردار است و در واقع جزء جدانشدنی 
از ســفره هر ایرانی محسوب می شــود. یکی از 
به  ایرانــی مربوط  نوســتالژی ترین خاطرات هر 
صف های نان اســت که ســال ها پیش داشــتند، 
صف های نانی که گاهی دوســت یا همسایه خود 
را در این صف به آغوش می کشــیدند و با او هم 

تا نوبت شان برسد. صحبت می شدند 
امــروز اما همین صف هــا تبدیل به صف هایی 
با رعایــت فاصله اجتماعی بــرای گذر از خطر 
بیماری کرونا شــده اســت، اما بعضی از صفوف 
نانوایی هنوز کرونــا را درک نکرده و نانواداران 

نیز با دالیل خاص خود ماسک نمی زنند.
کارشناســان، نانوایی هــا را به دلیــل رعایت 
نکردن نکات بهداشــتی از جمله استفاده از پول 
نقد، بی توجهی به اســتفاده از اقالم بهداشــتی از 
قبیل ماســک و دســتکش، حضور متراکم مردم 
کنــار هم در صف ها و میزهای پیشــخوان، یکی 
از راه های انتقال و جهش ســریع ویروس کرونا 
عنوان کرده اند و اکنون به واســطه شیوع بیماری 
ویــروس کرونا، همین حضور در نانوایی یکی از 
تهدیدهــا و لحظه های خطرآفریــن برای هر فرد 
اســت تا به دلیل بی توجهی به کرونا مبتال شود و 

جان و خود و دیگران را به خطر بیندازد.
از یک جهت به نظر می رسد مصرف نان مردم 
نسبت به گذشــته بیشتر شــده است، صف های 
طوالنــی و ازدحــام جمعیــت نیــز در مقابــل 
نانوایی هایــی که کیفیت پخــت مطلوبی دارند یا 
نان را به قیمت مناســب عرضه می کنند، بیشــتر 
از نانوایی های دیگر اســت و این موضوع بیانگر 
کوچک شــدن ســفره مردم و مصرف بیشتر نان 
به عنوان یکــی از ارزان ترین اقالم غذایی مردم 

است.
از ســوی دیگر به اذعان برخی نانوایان قطع یا 
کاهش ســهمیه آرد نانوایی های متخلف یا پلمب 
آنها جمعیت را به ســوی ســایر نانوایی ها سوق 

داده و منجر به ازدحام جمعیت شده است.

کرونا در صف نان !
 برخی از نانوایان دیگر نیز محدودیت ساعات 
کاری در روز در برابر افزایش تقاضا برای نان را 

دلیل صفهای شلوغ می دانند.
نانوایان از ســهمیه آرد گله مندند، مســؤوالن 
می گویند، آرد کم نشــده و مردم هم همچنان در 
صف منتظر نان هســتند، نانی که به قیمت گرفتن 
یا نگرفتن کرونا تمام می شود! نان به قیمت جان.
یکــی از شــهروندان زنجانی در ایــن باره به 
خبرنــگار عصر ملــت گفت: با شــیوع ویروس 
کرونا با هر بار خرید نان ســعی می کنم به اندازه 
نیاز یک هفته نان تهیه کنم تا از مراجعه مســتمر 

به واحدهای نانوایی دور باشم.
وی گفت: رعایت فاصله طولی با افراد حاضر 
در صف، استفاده از پارچه تمیز و مناسب، استفاده 

از کارت به جــای وجه نقد از جملــه کارهایی 
است که در تهیه نان مدنظر قرار می دهم.

این شــهروند با بیان اینکه شــلوغی نانوایی ها 
محدود به یک نقطه از شــهر نیست، اضافه کرد: 
در این شــرایط کرونایی تقریبا به هر نانوایی که 
می روی، ۷ تا ۱۰ نفر در صف نان هســتند و این 
امر امکان آلودگــی افراد و حتی خود نانوا را نیز 

می کند. فراهم 
رئیس اتحادیه نانوایان زنجان هم از دو شــیفته 
شــدن ۲۰ نانوایــی در زنجان خبــر داد و گفت 
مشکلی به لحاظ پخت نان مورد نیاز مردم وجود 

ندارد.
کمال الماسی با بیان اینکه بیشتر از ۲۰ نانوایی 
نیز تعدیل سهمیه داشته اند و به خاطر پخت زیاد 
سهمیه شان زیاد شده است، تصریح کرد: مشکلی 
از نظر تهیه نان وجود ندارد ولی به نظر می رســد 

تقاضا زیاد شده است.
وی با اشــاره به اینکه به اندازه یک سال مردم 
زنجان آرد در ســیلوها وجود ندارد، اضافه کرد: 
ســرانه مصرف هر زنجانــی ۱۱ کیلوگرم آرد در 
ماه اســت که حتی بیشــتر از این نیاز در زنجان 

آرد داریم.
رئیــس اتحادیــه نانوایان زنجان با اشــاره به 
اینکه طبق توصیه ها نانوایان از کارتخوان استفاده 
می کننــد تا در زمان تحویل پــول نیز پروتکل ها 
رعایت شــود، تصریح کرد: البته آنطور که اطالع 
داریم بــه علت عــدم رعایــت پروتکل ها چند 

بهداشت پلمب شد. نانوایی توسط 

مقابله با احتکار آرد در زنجان
وی با اشــاره به اینکــه در حال حاضر ۴ هزار 
و ۵۰۰ کارگر نانوایی در اســتان زنجان مشــغول 
فعالیــت اســت، تصریح کــرد: از بابــت کرونا 
کارگری بیکار نشده اســت چون نانوایی ها جزو 

نیاز مردم است. مشاغلی هستند که 

خروج آرد از استان ممنوع شد
اســتاندار زنجان درباره مشــکل آرد و نان در 
اســتان گفت: باید ســهمیه آرد نانوایی ها مجدداً 
مورد بررســی قرار گیرد و اگر الزم باشد سهمیه 
یــک نانوایی افزایــش یابد و یا نیــاز به کاهش 
ســهمیه یک نانوایی وجود دارد نسبت به اصالح 

آن اقدام شود.
فتح اهلل حقیقی با اشــاره بــه اینکه با فروش و 
خروج آرد از اســتان زنجان ممنوع است و باید 
به شــدت باید با آن برخورد شود گفت: یکی از 
موضوعــات دیگری که باید به آن توجه شــود، 

تامین آرد روستاهای صعب العبور است.
وی با تاکید بر تامین آرد مورد نیاز روستاهای 
اســتان زنجان به ویژه روســتاهایی که در مناطق 
صعــب العبور قــرار دارند، افــزود: هیچ یک از 
روســتاهای اســتان زنجان نباید با مشکل کمبود 

آرد مواجه باشند.
اســتاندار زنجان با تأکید بر لــزوم تامین آرد 
مورد نیاز اســتان بیان کرد: خروج آرد از اســتان 
بایــد کاماًل بــا هماهنگی اتفاق بیفتــد و اینگونه 
نباشــد که آرد را از استان خارج کرده و خودمان 

به دنبال آرد باشیم.
وی با اشــاره به اینکه نــان، یگانه ماده غذایی 
اســت که همه بــه آن احتیــاج دارنــد، اضافه 
کرد: خریــد و فروش آرد به هــر میزان، جرمی 
نابخشودنی است، چون آرد برای پخت نان مردم 

است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان  
با بیان اینکه هیچ تغییری درســرانه ســهمیه آرد 
نانوایی ها انجام نشده اســت، گفت: زنجان جزء 
استان هایی است که ســرانه سهمیه آرد آن بیشتر 

از میانگین کشوری است. 
فغفــوری با بیان اینکه این اســتان یک هزار و 
۶۰۰ نانوایی دارد، اضافه کرد: هم اکنون در سطح 
اســتان عالوه بر نانوایی ها، نــان به اندازه کافی 
در مغازه ها و فروشــگاه ها نیز عرضه می شود که 
این بســته های نان، همان مازاد تولید نانوایی ها 
اســت که به فروشــگاه ها نیز منقل می شود، پس 
کمبــودی در این خصوص نداریــم چرا که اگر 
نان در نانوایی ها کم باشــد، اصوال نباید نان بسته 

بندی هم در فروشگاه ها وجود داشته باشد. 
وی به نظارت و بازرسی های مستمر بر توزیع 
و مصرف آرد در نانوایی های اســتان اشــاره کرد 
و گفت: هــر نانوایی به تعداد کیســه های آردی 
کــه تحویل می گیرد باید مقدار نــان مورد انتظار 
را پخــت کند و اگر در موعد بازرســی ها، تعداد 
کیســه های آرد موجود در نانوایی ها، کم یا زیاد 

باید جوابگو باشد.  باشد، واحد مربوطه 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان 
گفت: بازرسان میزان آرد در نانوایی ها را روزانه 
انجــام می دهند و بــا نانوایی هایی کــه اقدام به 

احتکار آرد کنند به جد برخورد می شود. 
فغفــوری با بیان اینکه تخلــف در نانوایی های 
اســتان زیاد است، گفت: در این میان نانوایی های 
متخلف جریمه نقدی و حذف ســهمیه می شوند 
و طی ســه ماه گذشــته بیش از ۹۵۰ بازرسی از 
نانوایی هــای اســتان انجام گرفتــه و ۲۴۰ مورد 

اخطار دریافت کردند.
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت 
زنجــان گفت: همکاری مــردم در زمینه گزارش 
تخلفــات نانوایی ها، مهم ترین ابزار بازرســان در 

برخــورد قانونی و کاهش تخلفات بوده و جریمه 
نقدی، حذف ســهمیه آرد و پلمب واحد صنفی 
از ابزارهای در دســترس برای برخورد با نانوایان 

است. متخلف 
فغفوری یادآور شــد: متاســفانه میــزان بروز 
تخلفات در نانوایی ها باال اســت و این امر لزوم 
برخورد جــدی با متخلفان را ضــروری می کند. 
کم کردن از وزن چانه خمیر به مثابه کم فروشــی 
و مغایــر با آموزه های دینی اســت، از همین رو 
برخــورد جــدی با متخلفــان این حــوزه انجام 
می شــود و برای کاهش تخلفات از شــهروندان 
درخواســت داریم با گزارش تخلفات به شماره 
تلفن ۱۲۴، بازرســان را در شناسایی و برخورد با 

کنند. همراهی  متخلفان 
وی با بیان اینکه به علت گرانی قیمت آرد آزاد 
و اختالف قیمت آن بــا آرد یارانه ای، نظارت بر 
نانوایی ها در اســتان به جد تشدید شده تا جلوی 
تخلفات گرفته شود، اضافه کرد: به همین دلیل از 
مردم زنجان درخواســت می شود هرگونه تخلف 
در بخــش نانوایی ها را از طریق ســامانه ۱۲۴ به 

بازرسان گزارش کنند.
مدیرعامل شــرکت غله اســتان زنجان نیز در 
این باره گفــت: در حال حاضر یک هزار و ۶۳۰ 
نانوایی در اســتان زنجان فعال است که البته این 

آمار در ماه های مختلف متفاوت است.
محمد ایــزدی تعداد واحدهای یارانه پز را یک 
هزار و ۷۷ بــاب و نیمه یارانه پــز را ۵۷۴ باب 
اعــالم کرد و گفت: هیچ نوع کاهش ســهمیه در 

ارتباط با آرد نانوایی ها صورت نگرفته است.
وی به تغییر شــیفت بندی نانوایی ها اشاره کرد 
و گفــت: ۲۰ واحد نانوایی به صورت پراکنده در 
سطح شــهر انتخاب شده است که به صورت دو 
شیفت فعالیت کنند و بر همین اساس سهمیه آنها 
افزایش پیدا کند که البتــه این نانوایی ها با نصب 

بنر مشخص خواهد شد.
مدیرعامل شــرکت غله استان زنجان ادامه داد: 
همچنین در همین راســتا دربــاره ۲۷ نانوایی نیز 
ترمیم سهمیه انجام شــده است و واحدهایی که 
کیفیت پخت خوب و مراجعه کننده زیادی دارند 

ترمیم و تقویت سهمیه خواهند داشت.

گزارش عصرملّت از صف طوالنی نانوایی ها در زنجان؛

نان بگیریم یا کرونا!

عصرمّلــت- نماینــده ولی فقیه در اســتان و امام 
جمعه زنجان گفت: حضور شــهید مفتح مثل شهید 
مطهری و شهید قدوســی برکات زیادی برای حوزه 
و دانشــگاه داشــته و گفتمان امام )ره( و انقالب در 

ارتباط با این وحدت بسیار گیرا و جذاب است. 
آیت اهلل علی خاتمی گفت: حضور شهید مفتح مثل 
شهید مطهری و شــهید قدوسی برکات زیادی برای 
حوزه و دانشگاه داشته و گفتمان امام )ره( و انقالب 
در ارتباط با این وحدت بسیار گیرا و جذاب است.

وی گفت: امام )ره( در فرمایشاتشــان نظرشان بر 
این اســت که ما بنا نداریم علوم جدید نباشــد بلکه 
ما می خواهیم خیلی ریشــه ای عمــل کنیم و بر آنیم 
که فارغ التحصیالن دانشــگاه های ما بزرگترین آمال 
شــان آمریکا و انگلیس نباشد بلکه در تالش هستیم 
که کســانی را که ســرتا پا فرنگی هستند و بی دینی 
را ترویــج می دهند از دانشــگاه ها دور کنیم؛ چرا که 
شخصیت معنوی اســاتید در دانشگاه ها باید شناخته 
شــود و برای تربیت به بهترین وجه بارور شــود تا 

نسل انسانی درست ساخته شود.

عصرمّلت- معاون سیاســی امنیتی استاندار زنجان 
گفت: هزینه نگه داری روزانــه مبتالیان به کرونا در 

نقاهتگاه ها یک میلیون ریال است.
خدابخش مرادی نافچی با اشــاره بــه اینکه یکی 
از رویکردهای جدید ســتاد کرونا، اجرای عملیاتی 
طرح شهید سلیمانی اســت، اظهار کرد: از مهم ترین 
اهــداف این طرح می توان به کاهش زنجیره انتقال از 
طریق انجام تست های ســریع، کاهش میزان ابتال و 
فوتی ها و توجه به اقشار آسیب پذیر جامعه از جمله 

سالمندان و افراد دارای بیماری زمینه ای اشاره کرد.
وی با بیان اینکه انجام تســت های سریع در استان 
در حال انجام است و دو رویکرد برای قرنطینه افراد 
مبتال وجود دارد، تصریح کرد: یکی از این رویکردها 
قرنطینه مبتالیــان در کانون خانــواده و دیگری نیز 

بهره گیری از ظرفیت نقاهت گاه ها است.
این مســئول با یادآوری این موضوع که نگه داری 
از بیمــار کرونایی در محیط خانه برای بســیاری از 
خانواده ها به ویژه اقشــار ضعیف جامعه امکان پذیر 
نیســت، ادامه داد: ایــن افراد می تواننــد از ظرفیت 
نقاهت گاه ها برای طی دوران قرنطینه خود اســتفاده 

کند.
معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان با بیان اینکه 
طبق گزارش های ارائه شده، نقاهت گاهی که در ابهر 
با معیار پذیرش بیماران نزدیک باشــد، مهیا اســت، 
متذکر شــد: برای اینکه نقاهت گاه ها فعال شــود از 
همــه مدیران انتظار داریم همــکاری الزم را چه در 
خصــوص تامین تجهیزات خودرویی و چه در زمینه 

تامین نیروی انسانی انجام دهند.
وی بــا تاکید بر اینکه باید به لحاظ ذهنی تبلیغات 
فضاســازی کنیم تا خانواده ها بپذیرنــد فرد مبتال به 
کرونــا به علت احتمال انتقال بیماری به ســایر افراد 
در نقاهت گاه بســتری شــود، افزود: هــر فرد آلوده 
در جامعــه می تواند تا ۱۰ نفــر را مبتال کند که این 
امر بر ضرورت جداســازی افراد مبتال از افراد سالم 

می افزاید.
مرادی نافچــی با تاکیــد بر این موضــوع که در 
حوزه تامیــن، تجهیز و فعال کردن نقاهتگاه ها عالوه 
بــر دســتگاه های اجرایی، نیازمند مشــارکت بخش 
خصوصی نیز هســتیم، گفت: هزینه نگه داری روزانه 
افراد مبتال به کرونا در نقاهت گاه ها یک میلیون ریال 
است که در این زمینه می توان از مشارکت خیرین نیز 

در خصوص تامین این هزینه ها بهره گرفت.
این مســئول با اشاره به اینکه ۸۵ درصد فوتی های 
کرونایی زنجــان را ســالمندان تشــکیل می دهند، 
بیان کرد: دســتگاه هایی که بیشــترین ارتباطات را با 
ســالمندان دارند باید ســازِ کاری بیاندیشند تا آنان 
خدمات را به  صــورت غیرحضوری دریافت و نیاز 

به مراجعه نداشته باشند.
وی با اشــاره به تدوین طرح سالمندان در استان، 
عنوان کرد: هدف از اجرای ســاماندهی ســالمندان 
با توجه به شــیوع کرونا تکریم آنان، جداســازی و 
اقدامات الزم برای پیشگیری از ابتال و فوت ناشی از 

این بیماری است.
معاون سیاســی امنیتی استاندار زنجان با یادآوری 
ایــن مطلب کــه تبدیل وضعیــت ابهــر از قرمز به 
نارنجی خوب اما مطلوب نیست، اظهار کرد: رعایت 
پروتکل های بهداشــتی، فردی و استفاده از ماسک به 
عنــوان ارکان اصلی مبارزه با کرونا کماکان باید یکی 

از اولویت های اصلی در بازرسی ها باشد.
وی با بیــان اینکه بنــای ما این اســت که مردم 
زندگی عادی به شرط رعایت پروتکل های بهداشتی 
داشته باشــند، اظهار کرد: باالی ۵۰ درصد از ابتالها 
مربوط به دورهمی های خانوادگی اســت که با توجه 
بــه نزدیکی ایام یلدا این مراســم باید بــا پرهیز از 
دورهمی های خانوادگی و به  صورت مجازی برگزار 
و بخشی از هزینه های این شب نیز به آسیب دیدگان 

کرونا و نیازمندان اختصاص یابد.

شهید مفتح برکات زیادی 
برای حوزه و دانشگاه داشته است

هزینه نگه داری کرونایی ها در 
نقاهت گاه چقدر است؟
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عصرمّلت ؛ صادق انصاری - فرزاد جهان بین ، 
معاون فرهنگی و دانشــجویی دانشگاه آزاد اسالمی 
دو روز مهمــان زنجانی ها بود و عالوه بر دیدارهای 
دانشــگاهی و دانشــجویی و برخی شخصیت های 
فرهنگــی و اجتماعــی از امکان تاریخــی و مذهبی 

زنجان بازدید کرد.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی 
زنجان در هوای ســرد و برفی روز سوم دی ۱۳۹۹ 
در بــدو ورود به زنجان با حضور در دانشــگاه آزاد 
اســالمی زنجان بر مزار دو شــهید گمنام این واحد 
دانشــگاهی حاضر و به مقام واالی شهیدان سرافراز 
جمهوری اســالمی ایران ادای احترام کرد. برگزاری 
شــورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی استان زنجان 
اولین نشست رسمی و ســازمانی معاون فرهنگی و 

دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی بود . 

رئیس دانشگاه آزاد اسامی استان زنجان:
کرونا فعالیت های دانشگاه آزاداسامی 

را تعطیل نکرده است
رئیس دانشگاه آزاد اســالمی استان زنجان گفت: 
کرونا فعالیت های دانشــگاه آزاد اســالمی استان را 
تعطیل نکرده اســت، بلکه از ظرفیت مجازی بیشتر 

استفاده شده است.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه آزاد اسالمی 
زنجان، دکتر علیرضا فیروزفر در نشســت شــورای  
فرهنگی دانشــگاه آزاد اسالمی اســتان زنجان اظهار 
کرد: زنجان پایتخت شــور و شعور حسینی است و 
در دوران پیــروزی انقالب اســالمی نیز نقش فعالی 
داشته و اولین راهپیمایی زنان در زنجان شکل گرفته 

است.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان زنجان همچنین 
ضمن گرامیداشــت یاد و خاطــره غواصان دریادل 
زنجانــی بیان کرد: در ایام محــرم نیز مردم بار دیگر 

حماسع آفرینی کردند.
وی در ادامــه بــا ارایه گزارشــی از فعالیت های 
دانشــگاه در بخش های مختلف بیان کــرد: در ایام 
مقارن با روز دانشجو ۲۰ برنامه اجرایی شد و تالش 
کردیم برنامه  ها طوری باشد که جلسات مطالبه گری 

را داشته باشیم.
دکتر فیروزفر بابیان اینکه دانشــگاه رسالت خود را 
در ایام کرونا فراموش نکرده و همچنان فعالیت دارد، 
گفت: بحث مسولیتها یعنی مورد سوال قرار گرفتن در 
دانشگاه تبیین شده و سامانه های متعدد پاسخگویی و 

رسیدگی به شکایات راه اندازی شده است.
وی با اشــاره به اینکه تبیین رعایت حضور مطابق 
با شــان و منزلت دانشگاه در کالس های مجازی هم 
انجام شــده است، گفت: خوشــبختانه کرونا باعث 
نشده اســت که برنامه  های دانشــگاه معلق شود یا 

کمرنگ شود.

رئیــس دفتر نمایندگی مقــام معظم رهبری در 
دانشگاه آزاد اسامی استان زنجان:

اقضای شرایط فعلی جامعه
 توجه جدی به فضای مجازی و رسانه ای است
رئیس دفتر نهــاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه آزاد اسالمی اســتان زنجان گفت : اقتضای 
شــرایط فعلی جامعه توجه جدی بــه بحث فضای 
مجازی و رســانه ای اســت و نباید این مهم مورد 
غفلــت متولیان فرهنگی واقع شــود. بایــد به فهم 

درستی از رسانه و فعالیت رسانه ای برسیم.
حجت االسالم و المسلمین مجید نقی لو در جلسه 
شــورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی استان زنجان  
که بــا حضور دکتر جهــان بین معــاون فرهنگی و 
دانشــجویی دانشگاه آزاد اسالمی برگزار شد ، اظهار 
کرد : متاســفانه گاها در اجرای برنامه های فرهنگی 
دچــار آمارزدگی شــده ایم، چون ارایــه آمار کمی 
راحت  تر است در حالیکه کار باید کیفی انجام شود.
وی به اقتضائات شــرایط زمانی در اجرای برنامه 

فرهنگی اشــاره کرد و گفت: عدم مخاطب شناسی و 
عدم باور جدی به رسانه و تاثیر آن بر روند تحوالت 
جامعه موجب شده است که امور کارایی و تاثیر الزم 

را نداشته باشد.
وی با بیان اینکه فهم و ضرورت شــناخت رسانه 
بایــد مورد توجه قــرار گیرد، گفت: اگر رســانه به 
درســتی تبیین شــود قطعا امور فرهنگی هم کارایی 

الزم را خواهد داشت.
دکتر نقی لو از راه اندازی برنامه های معرفتی طرح 
والیت ویژه معلمین ســما و دوره آشنایی با اندیشه 
هاي شهید مطهری)بینش مطهر(  در آینده خبر داد و 
گفــت: ما در اجرای این برنامه ها به دنبال هم افزایی 
و استفاده بیشتر از ظرفیت سایر بخش  های دانشگاه 

آزاد اسالمی هستیم. 
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان:

دانشگاه آزاد اسامی
 بانی خدمات بزرگ در کشور بوده است

نماینــده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه زنجان 
گفت : دانشــگاه آزاد اســالمی بانی خدمات بزرگ 
در کشــور بوده است.  در محیطهای علمی نقد روح 
محیط است و اگر نقد نباشد فضای حاکم بر دانشگاه 

ها فضایی مرده خواهد بود.
آیت اهلل خاتمی در دیدار دکتــر جهان بین معاون 
فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی و هیات 
همــراه در جریان ســفر به زنجان کــه در دفتر وی 
حضور داشــتند، اظهار کرد : نباید فضای نقد علمی 
از محیط های دانشــگاهی و علمی به فضای عمومی 
کشــیده شــود و اگر این اتفاق رخ بدهد در جامعه 

فضای حیدری - نعمتی ایجاد خواهد شد.
وی ادامه داد : دانشــگاه ها باید در بحث نیازهای 
جامعه و راه حل برای تولید خیلی جدی ورود کنند. 
نبایــد از حرکت و شــتاب دنیا عقــب بمانیم و این 
موضوعات با حضور فعاالنه و موثر دانشــگاهیان در 

مباحث فناورانه امکان پذیر است.
امام جمعــه زنجان تصریح کرد: در بحث آموزش 
به تربیت نیروی انسانی توجه جدی بکنید و دانشگاه 
آزاد اســالمی ظرفیت بزرگی برای توسعه و تربیت 

نیروی انسانی است.
وی شناســایی مشــکالت و معضالت جامعه را 
رسالت دانشــگاهیان برشمارد و گفت : عارضه یابی 
های صنعت در هر استان شــکل بگیرد و با استفاده 
از نظرات علمی و فنی مشکالت بخش های تولیدی  
و صنعتــی شناســایی و راه حل علمــی برای حل 
مشــکالت ارایه شود تا روند مســیر تولید در داخل 
تکمیل شــده و با اختالل و وابســتگی به خارج از 

مرزها مواجه نشود.
توجه به تحقیق و پژوهش یکی دیگر از محورهای 

ســخنان نماینده ولی فقیه در اســتان زنجان بود که 
افزود:بــرای تحقیقات از پرداخت پول و هزینه دریغ 

نکنید.
وی با اشاره به رسالت دانشگاه ها در ایجاد فضای 
گفت و گو بین دانشــجویان و محافل دانشجویی با 
هدف هم افزایی اظهار کرد: هنر جامعه اسالمی نباید 

به سمت فضای حذف کشیده شود.
تعــداد و تکثر وجود دانشــگاه ها و موسســات 
آموزش عالی در کشــور نســبت به سایر کشورهای 
توســعه یافته مورد انتقاد امــام جمعه زنجان بود که 
گفت : تعداد دانشــگاه های کشور بیش از دو برابر 

کشورهای اروپایی است.
وی با انتقاد از برخی فعالیت های در محیط های 
علمی گفت : بســیاری از پایان نامه های دانشجویی 
غیرکاربردی هستند و باید برای این موضوعات فکر 

اساسی بشود.
وی به ظرفیت های طبیعی و معدنی زنجان اشاره 
کرد و اظهار کرد: زنجان در بحث شناســایی معادن 
رتبــه اول کشــور را دارد و در بحث گردشــگری 
طرفیــت های بزرگی دارد که باید مورد توجه جدی 

مسئوالن و مطالعه دانشگاهیان قرار بگیرد.
وی در پایان با توصیه به مســئوالن دانشگاه آزاد 
اسالمی گفت: با توجه به اینکه دانشگاه آزاد اسالمی 
زنجان برای راه اندازی مدارس الگو پیشــگام شــده 
اســت راه اندازی این مدرسه مورد توجه جدی قرار 

بگیرد.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد 
اسامی:

نیروی انســانی بزرگترین سرمایه دانشگاه است 
معاون فرهنگی و دانشــجویی دانشگاه آزاد اسالمی 
زنجان گفت: اســاتید ، دانشــجویان و تشکل های 
دانشجویی بزرگترین ســرمایه دانشگاه ها هستند و 
می تــوان از این ظرفیت ها برای رســیدن به اهداف 

فرهنگی و تعالی سازمان استفاده کرد.
دکتر فرزاد جهان بین در جلســه شورای فرهنگی 
دانشگاه آزاد اسالمی استان زنجان به فضای همدلی 
ایجادشده در دانشگاه آزاد اسالمی زنجان اشاره کرد 
و گفت: فضای همدلی و همکاری ایجاد شده در این 
دانشگاه قابل تحسین اســت و ثمره این فضا توفیق 
در فعالیت و تسهیل در امور سازمان برای خدمت به 

دانشجویان و اساتید و کارکنان می شود. 
وی  با اشاره به اینکه تقویت قدرت تصمیم گیری 
و خالقیــت باید در دانشــگاه تقویت شــود، گفت: 
موضوع دیگری که در دانشــگاه بایــد مورد توجه 
قرار گیرد، بحث مدیریــت فرهنگی چرا که موجب 

منسجم شدن برنامه ها خواهد شد.

جهــان بیــن همچنین بــا تأکید بر فعالتر شــدن 
شورای فرهنگی دانشگاه افزود: معتقدیم اگر شورای 
فرهنگــی به جایگاه خــود برگردد شــاهد اتفاقات 

خوبی در دانشگاه خواهیم بود.
جهان بین با تأکید بر اســتفاده از ظرفیت اساتید در 
مباحث فرهنگی خاطرنشان کرد: اساتید نیز به عنوان 
قطب اثرگذار فرهنگی نیــاز به دانش افزایی دارند و 
هر چه توان اســاتید ارتقاء یابد، اثرگذاری فرهنگی 

نیز قوی تر خواهد شد.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی 
بــا بیان اینکه نیروی انســانی فرهیختــه، بزرگترین 
ســرمایه فرهنگی دانشــگاه آزاد اســالمی اســت، 
افزود:کار اساســی در دانشــگاه از طریق اســتاد و 

دانشجوانجام می شود.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی 
همچنیــن در سلســله نشســت ها با تشــکل های 
دانشــجویی و هیات های مذهبی بــه فعالیت های 
دانشــجویی در محیط دانشگاه اشــاره نمود و اظهار 
کرد: دانشگاه محیط آموزش و پژوهش است و بستر 
فعالیت برای دانشــجویان فراهم می شود تا بتوانند 
بــرای فعالیت ها و گام هــای بزرگ در جامعه خود 

را مهیا نمایند.
جهــان بین اضافه کرد : فعالیت های دانشــجویی 
بســتر تجربه و آزمون بــرای فعالیت های بزرگ در 
جامعه اســت و موفقیت ها در دل تجارب و آزمون 
و خطاها قــرار دارد و نباید دانشــجو از ناکامی در 

فعالیت ها نگران و دلهره داشته باشد.
وی تشکلهای دانشجویی و انجمن های علمی را 
دورهمی های موثر برای به اشتراک گذاشتن تجارب 
علمــی و اجرایی عنــوان کرد و گفت : تشــکلهای 
دانشــجویی ، انجمن های علمی و فرهنگی و هیات 
های مذهبی در دانشگاه ها محل تالقی اندیشه ها و 
افکار برای پویایی در گفت و گو و مباحثه می باشد 
و باید فضای گفت و گو و نقد برای قشر دانشجو در 

چهارچوب های اخالق و ارزشا مهیا گردد.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی 
همچنین در سفر به زنجان در دیدار با آیت اهلل خاتمی 
نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه زنجان گفت: 
دانشگاه آزاد اسالمی در حوزه های مختلف گام های 
بزرگی برای کشور برداشته است همه این موضوعات 

در راستای شفافیت امور بوده است.
دکتر جهــان بین اظهار کرد : راه اندازی ســامانه 
های پژوهشــیار ، اموزشیار و دانشجویار از اقدامات 
بزرگ دانشــگاه آزاد اسالمی طی سالهای اخیر بود و  
ســامانه های تعریف شده برای دانشگاه آزاد اسالمی 

در راستای تسهیل امور و شفافیت بوده است.
وی ادامه داد : سامانه آموزشیار یکی از نقاط قوت 

دانشگاه آزاد اســالمی در دسترسی دقیق مسئوالن و 
برنامه ریزان به اطالعات و آمار اســت و راه اندازی 
این ســامانه از بروز  بســیاری از مشکالت و سوء 

استفاده ها جلوگیری کرد.
وی با اشاره به راه اندازی سامانه پژوهشیار اشاره 
کرد و گفت: ســامانه پژوهشیار اطالعات جامعی در 
خصوص پایان نامه ها به جامعه هدف ارائه می دهد 
و با ســهولت می توان به موضوعات و عناوین پایان 

نامه ها دسترسی پیدا کرد.
وی ارائه خدمت به دانشجویان را یکی از سیاست 
های مهم و راهبردی دانشــگاه آزاد اســالمی عنوان 
کرد و ادامه داد : دانشــجویار،  یکی  دیگر از سامانه 
های دانشگاه آزاد اسالمی است که برای ارائه تسهیل 

خدمت به دانشجویان طراحی شده است.
وی به طرح پایش در این دانشــگاه اشاره کرد و 
ادامه داد : دانشجو در طرح پایش از ابتدای تحصیل 
بورس می شــود و سمت و ســوی حرکت دانشگاه 
آزاد اســالمی حرکت بسوی دانشگاه کارآفرین بوده 
که بتواند دانشجویی با مهارت تحویل جامعه بدهد.

وی به بحث مســائل فرهنگی در دانشــگاه آزاد 
اسالمی اشــاره کرد و گفت : فعالیت های فرهنگی 
و توجه به دانشــگاه انقالبــی از موضوعات مهم و 
سیاســت های اصولی دانشگاه  آزاد اسالمی می باشد 
و معتقدهســتیم نباید سمت و ســوی حرکت های 
فرهنگی دانشــگاه به ســمت کارهای سطحی پیش 

برود.
دکتر جهان بین به توفیقات دانشــگاه آزاد اسالمی 
در عرصه علمی جهان اشــاره کرد و گفت : دانشگاه 
آزاد اســالمی در میان دانشگاه های دنیا رتبه ۷۱ در 
بحث مقاالت پراســتناد و رتبه ۷۹ مقاالت جهان را 

دارد.
وی با روند حرکت دانشــگاه آزاد اسالمی استان 
زنجــان و فعالیت های این دانشــگاه اشــاره کرد و 
گفت: روند حرکت دانشــگاه آزاد اســالمی استان 
زنجان  با مدیریت های مدبرانه روبه جلو اســت و 
افزایش جذب دانشــجو طی سالهای اخیر در استان 

زنجان امیدوار کننده است.
وی افزود: تاســیس اولین مدرسه براساس  الگوی 
اسالمی از زنجان آغاز شده است و می تواند زنجان 
را به نقطه ثقل مســائل آموزشی و فرهنگی در حوزه 

آموزش و پرورش تبدیل کند.
گفتنی است معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه 
آزاد اسالمی در ســفر به زنجان با خانواده دانشمند 
هســته ای دکتر مجید شهریاری دیدار کرد. همچنین 
وی با جمعــی از خانواده های شــهدای غواص و 
جمعــی از رزمندگان غــواص زنجان در ســالروز 
عملیــات کربالی ۴ در محل حســینیه اعظم زنجان 

دیدار کرد.
در جریان دیــدار معاون فرهنگی و دانشــجویی 
دانشگاه آزاد اسالمی با جمعی از غواصان زنجانی در 
حسینیه اعظم زنجان ، نشان پرافتخار خادمی توسط 
حسین محمدی غواص و رزمنده عملیات کربالی ۴ 

به وی اعطا گردید.
برنامــه های نشســت پایانی معــاون فرهنگی و 
دانشــجویی دانشــگاه آزاد اســالمی با اساتید گروه 
معارف و وصایای امام خمینی )ره( و آشنایی با دفاع 
مقدس و دیدار با اعضای شورای بسیج دانشجویی و 
بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسالمی استان زنجان بود. 
آزاد  دانشــگاه  دانشــجویی  و  فرهنگی  معــاون 
اســالمی با ابراز رضایت از ســفر به استان زنجان 
از تــالش های دکتر فیروزفر رئیس دانشــگاه آزاد 
اسالمی و دکتر حســین محمدی معاون فرهنگی و 
دانشــجویی این واحد دانشــگاهی قدردانی کرد و 
گفت : خوشــبختانه در این ســفر به خوبی متوجه 
ارتباط تنگاتنگ دانشــجویان با رئیس دانشــگاه و 
معاون فرهنگی و دانشــجویی واحد زنجان شدم و 
همین ارتباطات می تواند موفقیت های یک سیستم 

را در همه ابعاد رقم بزند.

گزارش عصرملّت از یک سفر دانشجویی؛

درسفر »جهان بین« به زنجان چه گذشت ؟


