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طعم تلخ تنهایی در جامعه ایران
در گــذار از ســنت بــه مدرنیته و دل 
نگراني هاي این روزهــاي جامعه ایرانی، 
بنظر می رســد هر كــدام از ما بیش از هر 

زمان تنهاییم.
به باور نویسنده اگر چه یک انسان مدرن 
در جامعه كنوني همچنان با رنج هایی مثل 
»تضاد«، »تناقض« و »تعارض« روبرو است 
امــا همین انســان از درد ورنج ســالهاي 
تاریک بي نوایي عبور كرده اســت واهنگ 
مدرنیته تحوالت ساختاري را براي رفاه او 
فراهم كرده است.ولي با این حال طعم تلخ 
تنهایــي همچنان مردمــان ملل هاي عقب 
مانده را رها نكرده اســت.امروز سایه شوم 
فقر، بیكاری و آســیبهای اجتماعی بیش از 
هر دســتاورد صنعتی و اقتصادی بر گرده 
مردم ما احساس می شــود. اعتیاد، طالق 
و ناهنجاریهای اجتماعــی، نه تنها در این 
مدت كنترل  نشده اند كه با افزایش نگران 

كننده ای نیز همراه بوده اند.
آمارها مي گوید امــروزه جامعه ایرانی 
در دو پدیــده مختلف تنهاترین وحتی تلخ 

ترین دوران خود را سپری می كند.
یک: تنهایی در تجرد 

در یكــی دو دهــه اخیر، تغییر ســبک 
زندگی ومشــكالت معیشــتي سبب شده 
است كه بســیاری از جوانان جامعه ایران 
به سوی »تجرد قطعی« كشیده شوند. »یک 
و نیم میلیون نفر در آســتانه تجرد قطعی« 
آماري اســت كه اخیرا یكي از نمایندگان 

مجلس مطرح كرد.
ادامه در صفحه 2

دیدگاه

 لبنان كشــوری است كه هم مردم آن و هم 
رهبران سیاســی اش با آن احســاس بیگانگی 
می كنند. اقتصادی فروپاشیده، جامعه ای بدون 
انسجام و طائفه ای، فسادی بدون حد و حصر 
و بی پایان و دولتی نادان و بی كفایت، مردمش 
را با امید به آینده و سرنوشت این كشور بیگانه 

كرده است.
 دولتمردان و رهبران سیاسی این كشور، هم 
استقالل لبنان را به بیگانه فروخته اند و حاضر 
شده اند دست هر كشور خارجی را در سیاست 
لبنــان باز گذارند تا در ســایه آن دســت، در 
صحنه قدرت سیاسی این كشور بمانند. آنچه 
برای رهبران سیاسی لبنان مهم نبوده و نیست، 

انسجام ملی و منافع كشور لبنان است.
 این بی كفایتی در مردان سیاســی لبنان، این 
كشور را تابه حال چندین بار صحنه جنگ های 
داخلی كرده اســت. دولت هــای خارجی در 
این كشــور با همكاری متحدین داخلی خود، 
نخســت وزیر ترور كرده اند و كشور دیگری، 
عربستان ســعودی، می تواند برای چند روزی 
نخست وزیر این كشور را برباید و زندانی كند.  
 دولتی كه اكنون عنان سیاســی لبنان را در 
دست دارد، دولت حسان دیاب، متحد حزب اهلل 
است. این دولت، با متحدین داخلی خود، یكی 
از بی كفایت ترین و فاسدترین دولت های سه 

دهه گذشته در این كشور بوده است.
 انفجــار در بیــروت، فقط بــر بی كفایتی 
دولت ها در این كشور صحه نمی گذارد كه اگر 
اینگونه فكر كنیم، نتوانســته ایم از عمق بحران 
در این كشور درک درستی داشته باشیم. انفجار 
در لبنان یک فاجعه اســت كه فقط می تواند از 

میزان فساد مردان سیاسی آن پرده بردارد. 
 شش سال پیش، ۲۷۵۰تن نیترات آمونیوم 
در بندر بیروت نزدیک به قلب شــهر و محل 
سكونت هزاران شهروند این كشور انبار شده 
است. گفته می شود كه یک كشتی روسی حامل 
این حجم از این مواد خطرناک به بندر بیروت 
بوده است. فرماندار و شهردار هردو می گویند 
دائما در مــورد خطر ایــن محموله صحبت 
كرده اند؛ اما ترتیب اثری برای خنثی سازی آن 

داده نشده است. 
 چندین سئوال در مورد این محموله و انبار 

آن مطرح اســت. اول؛ كشتی روسی از طرف 
چه كشوری حامل این حجم از نیترات آمونیوم 
به لبنان بوده اســت؟ اگر نیترات آمونیوم برای 
استفاده های صنعتی به این كشور آورده شده، 
چه كســی و یا گروهی در این مراوده دست 
داشــته و چگونه برای مدت شش سال از آن 

بهره برداری صنعتی نشده است؟
 سئوال بعدی این است كه چه كسانی قدرت 
و نفوذ آن را داشــته اند كه برای شش سال این 
حجم نیترات آمونیوم را در این مكان انبار كنند 
و اجــازه ندهند كه شــهردار و یا فرماندار  در 
مورد خنثی كردن و یا نقل مكان آن، كار موثری 
انجام دهند؟ آیا آنها به فكر روزی بوده اند كه 
به شكلی از آن استفاده غیرصنعتی بكنند؟ اگر 
چنین اســت، انها می خواسته اند در مقابل چه 
كشور و برای چه منظوری از آن استفاده كنند؟  
 در حیات خود، مرد جاودانه صحنه سیاست 
لبنان، موسی صدر، به دنبال آن بود كه با ایجاد 
مكانیزم های مختلف اجتماعی و سیاسی، یک 

انسجام ملی در این كشور ایجاد كند.
 بعد از ربودنش، كشورهای بیگانه و مردان 
سیاســی این كشور كه با لبنان و منافع ملی آن 
بیگانه بودند، اجازه دادند تا استقالل این كشور 

مرتب با چالش روبه رو شود.
 دو مشكل بزرگی كه اكنون در مقابل لبنان 
قرار گرفته، یكی بی اعتمادی مطلق شهروندان 
این كشور به دولت و نظام سیاسی آن است و 
دومی چالش جمع آوری كمک برای بازسازی 

شهری ویران.
 مردم لبنان و كشــورهای خارجی به یک 
دولت فاسد اعتماد نمی كنند تا رهبری راهبردی 
بازســازی بخش عظیمی از بیروت را برعهده 
بگیرد. دولتی كه تابه حال بر بیگانه تكیه كرده و 
نهادهای مدنی و اجتماعی آن با این نظام بیگانه 
بوده اند؛ چگونه می تواند در بازســازی بیروت 

موثر واقع شود؟
همه دولت هــای بی مهر بــه حقوق مدنی 
شــهروندان خود، بــا این مشــكل كه عدم 
حمایت مردم اســت، در زمان هــای بحرانی 
روبه رو می شــوند. زمانی كه آنها به مردم خود 
نیازمندند، بی اعتمادی شهروندان به دولت شان 

میزان بیگانگی شان را عیان می كند.
 لبنــان و دولت هــای بی كفایــت آن كه از 
اعتماد مردمی برخوردار نیســتند، باید درس 
عبرتی برای همه دولت های فاسد و خودكامه 
منطقه باشــند. منطقه خاورمیانه از خوكامگی 

رنج می برد. 
 دولت های فاسد اســتبدادی در این منطقه 
اجــازه نداده اند تا رابطه بیــن ملت و دولت 
تنگاتنــگ شــود و مردم به نظام سیاســی در 
كشورشان وفادار بمانند. این عدم وفاداری، به 
شكاف های پی درپی در جامعه منتهی می شود 
كه امنیت درونی یک نظام را با چالش روبه رو 

می كند.
استاد روابط خارجی و تجارت جهانی 
دانشگاه هریسبرگ

لبنان؛ کشور ویرانه و دولت بیگانه

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان؛ 

بیش از ۵۰ درصد آب کشاورزی هدر می رود
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان:

عادی انگاری کرونا، بیماری را شعله ورتر می کند
صفحه 8صفحه 7
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 نماینده ولی فقیه در سپاه زنجان:

رسانه ها از ارکان مهم قدرت  کشورها در جهان هستند

ایپم تبریک دکتر قزلباش 
رسیی دااگشنه علوم زپشکی زنجان 

گار هب مناسبت روز خبرن
با سالم و درود به روح بلند و پاک شهدای عرصه خبر

۱۷ مرداد ماه مصــادف با روز بزرگ خبرنگار را به همه خبرنگاران فرهیخته،به ویژه جهادگران 
سخت کوش عرصه خبر »حوزه بهداشت و درمان و سالمت « تبریک عرض می نمایم.

تقارن این روز را با عید ســعید غدیر به فال نیک می گیرم و امیدوارم با کســب فیض از این منبع 
عظیم بتوانیم خادم خوب ملت بزرگوارمان باشیم و به تکلیف خود به شایستگی عمل کنیم.

کرونــا عرصه عملی آزمون الهی برای همه بود و نشــان داد خبرنگاران و اصحاب رســانه های 
حوزه سالمت با فکر و نگاه بلند، اندیشه پاک و غنی، قلب سلیم، قلم ارزشمند و معجزه گر ، کالم 
نافذ،همراهی صمیمانه و پشتیبانی قاطع، پشتوانه دلگرم کننده مدافعان و مجاهدان خط مقدم مبارزه 

با کرونا بودند.
سالم و درود بر شما یاران و همراهان رسانه های دیداری،شنیداری،مکتوب و مجازی که با تکیه 
بــر حرفه ای گری و ارزش گرایی، اخبار خوب، مفید و امید بخش مخابره کردیِدِ و امید، آرامش 
روحــی، روانی و اجتماعی را به ارمغان آوردید و موجب ارتقای آگاهی، ســواد رســانه، دانش و 

مهارت مردم عزیز و نجیب استان عزیزمان در حوزه سالمت شدید.
شــما بــا تالش صادقانه و خالصانه تصویری زیبا و شــور انگیز و امید بخــش از خدمت جانانه و 

فداکاری بی نظیر کادر بهداشت و درمان را ترسیم کردید.
 تبریک و تهنیت مجدد و مضاعف بر شما که در روزهای سخت و پر چالش در کنار ما بودید و 
با درک حساسیت و شرایط ،جانانه کمک کردید تا از مشکالت و موانع بسیار سخت عبور کنیم.

پر واضح است که همواره اصحاب متعهد و مسئولیت شناس رسانه و خبرنگاران با وجدان بیدار، 
چشمان بینا و تیز بین و زبان نرم و گویا منشا خیر و برکت و رحمت بودند.

بی اغراق شــما عزیزان خبرنگار و اصحاب رســانه مقوم و مشــوق فعالیت های خادمین وفادار 
سالمت هستید و می دانم که می توانیم به فضل الهی و توان و هنر متعهدانه و خالقانه اطالع رسانی، 
بهداشت و سالمت جامعه اسالمی را به پرواز در آورده و به اوجی برسانیم که در شان مردم نجیب 

و فهیم باشد.

دکتر مهدی نوربخش 

مهمترین تهدید رسانه در گفت وگوی زهرا رسولی با عصر ملّت؛ 

وضعیت روزنامه نگاری در گفت و گوی مهدی سهرابی با عصرملّت ؛بی اعتنایی مردم

آینده تاریک !
صفحه 4
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عصرمّلت- استاندار زنجان گفت: کسانی که بومی 
روســتاها نیســتند حق ندارند بدون مجور اقدام به 
ساخت و ساز در روســتا کنند و بنیاد مسکن باید با 

اینگونه افراد بصورت قانونی برخورد کند.
 حقیقی از اختصاص 900 میلیون تومان اعتبار برای 
زیرسازی الزم بمنظور آسفالت راه دسترسی روستای 
تازه کند، حضور بهورز به صورت هفته ای یکبار در 
روستا برای رسیدگی به مسائل بهداشتی اهالی، تامین 
ســوخت و آرد مورد نیاز مردم روستا و مطالعه طرح 

هادی برای اجرا و بهره مندی مردم خبر داد.
حقیقی از بنیاد مسکن خواست اگر افراد غیربومی 
روســتا زمینی بدون اطالع بنیاد مســکن خریداری 
کرده باشند، پروانه ســاخت ندهند و چنانچه بدون 
مجوزهای الزم اقدام به ساخت بنا کرده باشند، طبق 
قانون و بدون مالحظه جایگاه فرد، باید واحد ساخته 

شده تخریب شود.

عصرمّلت- عضو كمیسیون تدوین آیین نامه داخلی 
مجلس از تصویب كلیات طرح شفافیت آراء نمایندگان 
خبر داد و گفت: جزئیات این طرح در جلسه های بعدی 

بررسی و نتایج آن اعالم می شود.
بر اســاس طرح شــفافیت آرای نماینــدگان، هیات 
رئیســه مجلس موظف اســت در پایان هر جلسه علنی 
مجلس شــورای اســالمی آرا هریک از نمایندگان را به 
جز مصادیق بند ۳ ماده ۱۱۸ به تفكیک موافق، مخالف، 
ممتنع و عدم مشــاركت در سامانه اطالع رسانی مجلس 
شورای اســالمی به صورت شفاف اعالم كند به نحوی 
كه مشــاهده و داده پردازی آن بــرای آحاد مردم امكان 

پذیر باشد.
بر اســاس این طرح گزارش حضور، غیاب، تاخیر و 
نیــز ماموریت های داخلی و خارجی تمام نمایندگان نیز 
باید هرماه توسط هیات رییسه مجلس به طور شفاف در 

سامانه مذكور اطالع رسانی شود.

عصرمّلت- مدیركل زندان های اســتان زنجان گفت: 
فرزندان نرگس محمدی خارج از كشــور هستند وطبق 
قوانین تماس با خارج از كشــور چند سری اجازه تماس 
داده شده است كه خود خانم محمدی تمایل به برقراری 

تماس نداشته است.
محمد جــوادی  اظهار كرد: تلفــن در اختیار نرگس 
محمدی بوده و می تواند با خانواده اش تماس داشته باشد.

در خصوص مالقات نیز هیچ گونه محدودیتی برای وی 
وجود ندارد به طوریكه آخرین مالقات وی به ۲۶ تیر ماه 
برمی گردد كه با خواهرش رویا محمدی بوده است.نرگس 
محمدی در ۱9 تیر ماه نیز با خواهرش، ۱۲ تیر ماه و ۲9 

خرداد ماه با مادر و خواهرش مالقات داشته است.
جوادی با بیان اینكه بــرادر و پدر نرگس محمدی با 
وی مالقات داشته اند، خاطرنشان كرد: هر زمانی كه وی 

مالقاتی داشته هیچ منعی وجود نداشته است.

عصرمّلت- رئیس كل دادگستری استان زنجان گفت: 
قانون حدنگاری در امور اراضی زراعی برای اولین بار در 

كشور در استان زنجان اجرا شد.
حجت االسالم و المســلمین اسماعیل صادقی نیاركی 
بــا بیان اینكه قانون حدنــگاری در امور اراضی زراعی 
برای اولین بار در كشور در استان زنجان اجرا شد، افزود: 
اجرای طرح كاداستر و رفع تداخالت بایستی در استان 
با شــتاب بیشتر انجام شــود؛ در همین راستا این طرح 
در یک روســتا كامال اجرا شده و ۶ روستا هم در حال 

اجرا است.
صادقی نیاركی گفت: 9۰ درصد اقدامات پیشگیرانه از 
زمین خواری با اخذ ســند محقق خواهد شد، ادارات و 
مردم اســتان نسبت به تعویض اسناد مالكیت دفترچه ای 
به ســندهای تک برگی در اسرع وقت اقدام كنند كه در 
سندهای جدید همه مشــخصات و مختصات زمین به 

صورت كامال دقیق قید می شود

عصرمّلت- نماینده ولی فقیه در استان زنجان گفت: 
یكــی از ویژگی هایی كه دین ما دارد عمل به مقتضیات 
زمان و مكان اســت.ما یک استراتژی داریم به نام تبلیغ 
دین كه تعطیل بردار نیســت منتهی بر اســاس اقتضای 
زمان تاكتیک های آن فرق می كند همانطور كه مبارزه با 
دشــمن هم تعطیل بردار نیست ولی گاهی مبارزه مثبت 

است و گاهی مبارزه منفی .
آیت اله خاتمی گفت: مــا امروز جزء حاضرین پیام 
غدیر هســتیم كه باید این پیام را به غابیان یعنی نســل 
بعدی و نســل جوان برســانیم. این موضوع هم متوجه 
رسانه ها است و هم شورای هماهنگی تیلیغات اسالمی 
كه در رساندن پیام غدیر به نسل جوان كه امروز ارتباطش 

با فضای مجازی تنگاتنگ است كوتاهی نكنیم .

عصرمّلت - صفحه اینستاگرامی منتسب به دفتر حفظ 
و نشــر آثار حضرت آیت اهلل خامنه ای، در تازه ترین پست 
اینستاگرامی خود نوشته است: »به نظر من آمریكایی ها دنبال 
پیدا كردن دشمنند؛ گاهی اسم ایران را می آورند،گاهی اسم 
چین را می آورند، گاهی اسم روسیه را می آورند؛ می خواهند 
دشمن درست كنند. به نظر من آمریكا، دشمنی بزرگ تر از 
مّلت خودش ندارد؛ االن بزرگ ترین دشمن رژیم آمریكا، 
مّلت آمریكا هستند؛ دنباِل دشمِن دیگر نگردد؛ همین دشمن 
هم هست كه این رژیم را به زانو درخواهد آورد. و مشكل 
آمریكا با ما هم این است كه نه می تواند ما را حذف كند، نه 
می تواند ما را تسلیم كند؛ او دنبال این است كه یا ما را تسلیم 
خواسته های خودش بكند، یا ما را حذف كند و از بین ببرد، 
و هیچ كدام را نمی تواند، لذاست كه ناراحت است؛ بنابراین 
به نظر ما صبر و ثبات و ایستادگی و ان شاء اهلل كار جهادی 

وظیفه  ما است.«

عصرمّلت - نایب رئیس شــورای شــهر تهران با 
تشــریح وضعیت و جایگاه احزاب سیاســی در ایران 
گفت: در كشورهای دموكراتیک و مردم ساالر اصل بر 
این اســت كه جریان های سیاسی مختلف در انتخابات 
با ارائه برنامه های خود، نیروهایشان را معرفی كنند. در 
صورتی كه مورد اقبال شهروندان قرار گرفت می توانند 
برنامه های خود را عملیاتی كنند و اقلیت هم این حق را 

برای اكثریت قائل هستند.
سید ابراهیم امینی افزود: اگر اصالح طلبان با انسجام 
بیایند و فرصت داشتن داوطلب به آنان داده شود احتمال 
موفقیت آنان وجود دارد. اگر فضای رقابت در انتخابات 
ملی فراهم شود مردم نیز در این عرصه حضور پررنگی 
پیدا می كنند. وی افزود: برخی فكر می كنند با شروع این 
روند در مجلس یازدهم، ریاســت جمهوری هم دست 

اصولگرایان می افتد، اما این موضوع قطعی نیست. 

عصرمّلت -  عضو اســبق مجمع تشخیص مصلحت 
نظام می گوید: افرادی باید برای سال ۱۴۰۰ كاندیدا شوند 
كه توانایی شان برای حل مشكالت كشور به اثبات رسیده 

و برنامه ای منسجم و كابردی داشته باشند.
محمدهاشــمی درباره انتخابــات ۱۴۰۰، گفت: امروز 
كشور با مشــكالت بسیاری دســت و پنجه نرم می كند؛ 

بنابراین انتخابات ۱۴۰۰ عرصه آزمون و خطا نیست.
وی ادامه داد: برای انتخابات سال آینده اگر شرایط كرونا 
همچنان ادامه داشته باشــد، شرایط كمی متفاوت است و 
نمی شود انتخابات را فقط از یک شب تا صبح برگزار كنیم. 
هاشــمی افزود: اگر با این ضوابط انتخابات برگزار شــود 
ضریب مشاركت بســیار كاهش می یابد، بنابراین معتقدم 
وزارت كشــور باید به نحوی برنامــه ریزی كند كه زمان 
انتخابات به چند روز افزایش یافته تا مردم بتوانند با رعایت 

فاصله اجتماعی در این انتخابات شركت كنند.

عصرمّلت - عضو حزب كارگزارن ســازندگی 
معتقد اســت، داشــتن تخصص صرف برای اداره 
امور اجرایی كشور كافی نیست و همواره باید یک 
سیاستمدار در مقام ریاست جمهوری فعالیت كند.

ســعید لیالز عضو حزب كارگزارن ســازندگی 
اظهار داشــت: همــواره باید یک سیاســتمدار در 
جایگاه ریاست جمهوری قرار بگیرد، بنده معتقدم 
هیچگاه صالح نیســت كه یک اقتصــاددان كابینه 
تشــكیل دهد، و این موضوع در دنیا نیز مرســوم 

نیست.
وی ادامــه داد: بــا وجــود این كه هــر رئیس 
جمهــوری دارای یــک تخصص اســت، اما الزما 
داشــتن تخصص ماهیت اصلی این فرد را تشكیل 
نمی دهد؛ بلكه ریاســت جمهوری یک شغل است 

و باید یک سیاستمدار آن را اداره كند.

عصرمّلــت- نماینــده ولــی فقیــه در ســپاه 
انصارالمهدی )عج( اســتان زنجان گفت: رســانه 
ها چه نوشــتاری و چه تصویری ركن اساســی در 
استحكام بخشــی به یک نظام و آرمان و هدف آن 

هستند.
به گزارش » پایگاه خبــری- تحلیلی پیام مّلت« 
حجت االســالم بیگدلی نماینده ولی فقیه در سپاه 
اســتان زنجان و سرهنگ طهاسبی جانشین فرمانده 
ســپاه انصارالمهــدی )عج( زنجان بــا حضور در 
رســانه های پیام مّلت و عصر مّلت به مناسبت روز 
خبرنگار، ضمن تبریــک دهه والیت و تقارن آن با 
روز خبرنــگار از زحمات اهالی رســانه در جهت 

روشنگری در جامعه تقدیر و تشكر كردند.
حجت االسالم بیگدلی در این دیدار، خبرنگاری 
را كاری الهــی عنوان كرد و گفت: اگر به تاریخ هم 
برگردیم هرجا اطالع رسانی و روشنگری خوب و 

به جا بوده تاثیرش هم تاریخی بوده است.
حجت االسالم بیگدلی امام سجاد)ع( و حضرت 
زینــب )س( را خبرنگاران واقعه عاشــورا قلمداد 
كرد و افزود: درســت اســت آن زمان اسم و رسم 
خبرنگاری نبود ولی انقالب امام حســین )ع( نیاز 
به تبیین و اطالع رســانی و روشنگری داشت كه از 
كربال شروع شد تا شــام و از شام تا مدینه ، كربال 

را ماندگار كرد.
وی گفت: بعد از عصر امام حســین )ع( هم به 
دلیل خفقانی كــه جامعه را فراگرفته بود مظلومیت 
ها هم اوج گرفت و امروز هم یكی از اركان قدرت 
در دنیا رسانه و اطالع رسانی است كه در بعد منفی 
هم به اوج رســیده كه واقعیت ها را وارونه نشــان 
می دهد و این نشان دهنده این است كه رسانه چه 
نوشتاری و چه تصویری ركن اساسی در استحكام 

بخشی به یک نظام و آرمان و هدف آن است .
نماینده ولی فقیه در ســپاه اســتان زنجان افزود: 
در نظام اســالمی هم بهترین روش برای مسئولین 
و رســانه ها همین است كه دنبال حقیقت باشیم و 

آنچه كه درست هست را انجام و انتقال دهیم.

وی گفت: هرچقدر رســانه وابستگی اش كمتر 
باشــد دقیق تر عمل خواهد كرد و این وابســتگی 
بایــد به آرمان و هدف نظام كه بر گرفته از منویات 
حضــرت امام )ره ( كه آن هم برگرفته دســتورات 
خداوند و دین است باشد كه هركسی بخواهد این 
مسئله را مورد نقد قرار دهد پایه و اساس را متزلل 
می كند و اینجا هست كه هركسی وظیفه خودش را 
باید انجام دهد و وابســته جناح های سیاسی نباشد 

و هدفش حفظ نظام و اقتدار آن باشد.
وی گفت: مردم یک سخنگو و یک زبان گویا می 
خواهند كه حرف آنهــا را بزند كه بهترینش همین 
رســانه ها هســتند كه اگر مردم فهمیدند كه حرف 
آنها زده می شــود و خواســته آنها تبیین می شود 
و مشــكالت آنها گفته می شــود و از طرف دیگر 
پیگری می شود و به سرانجام می رسد به جامعه و 

مسئولین آن امیدوار می شوند.
حجت االسالم بیگدلی گفت: در استان هم همینطور 
اســت و باید رسانه هایی باشند كه مسائل مختلف را 
رصد كنند و مشــكالت آن را احصاء و پیگیری كنند 
و متصل كنند به ارگانی كه باید برای حل آن موضوع 
اقدام كند كه الزمه اش وجود اتاق فكر رسانه ایست 
كه اولویت ها برای حل مشكالت تعیین و تبین كند كه 
نتیجه این اقدامات و حل مشكالت مردم فرونشاندن 

هیجانات منفی مردم است .
وی گفــت: بایــد از مــردم نیز تشــكر كرد كه 
همراهی چهل ســاله آنها با نظام اسالمی و انقالب 
توانســته این انقالب را از بســیاری از پیچ هال و 
خطرها عبور دهد و تا به امروز به نقطه ای برساند 
كه دیگر دشــمنان ما قدرت تعرض به ما را ندارند 
اال اینكه حریم معیشــتی مردم را مورد هجمه قرار 
دهند كه همین جا محل كار رسانه هاست كه اطالع 
رســانی ها و تبیین توسط رســانه ها می تواند به 
جامعه آرامش دهد تا این ســختی و هجمه دشمن 

را خنثی كنند.
انصارالمهدی)عج(  ســپاه  فرمانــده  جانشــین 
اســتان زنجان نیز در این دیدار ضمن تبریک روز 

خبرنگار و تقــارن آن با عید غدیر یكی از وظایف 
خطیر خبرنــگاران را معرفی و تبییــن اقدامات و 
دستاوردهای نظام اســالمی در طول ۴دهه استقرار 

نظام عنوان كرد.
سرهنگ طهماســبی با اشــاره به تاكیدات مقام 
معظم رهبری بر انتشــار خبرهــای امید بخش در 
جامعه گفت: با اینكه كمبودها و خألها زیاد اســت 
اما اخبــار امیدوار كننده هم در حوزه های مختلف 

زیاد است كه باید به آنها هم خوب توجه شود.
سرهنگ طهماســبی با بیان اینكه هرچند فضای 
كار رســانه ای بویژه در فضای مجازی بیشتر شده 
اما به همان میزان دشمن هم با تمام قوا در این فضا 
حضور دارد به گونه ای كه گاهی جوان و نوجوان 

ما قادر به تشخیص اخبار درست و غلط نیست.
وی به اقدامات رســانه ای امریكا علیه ایران در 
روزهای درگیری با كرونا اشاره كرد و افزود: امریكا 
با اینكه خودش در مدیریت این مسأله ناموفق است 
اما همچنان جمهوری اسالمی را متهم به كم كاری 

میكند.
ســرهنگ طهماسبی با اعالم اینكه درسال جهش 
تولید ســپاه استان زنجان توســط بسیج مهندسین 
در حال عارضه یابی تمامی شــركت های صنعتی 
اســتان اســت گفت: در حــوزه محرومیت زدایی 
بسیج ســازندگی و قرار گاه پیشرفت و آبادانی هم 
در ۸9روســتا در حل مشكالت روستاییان در حال 

تالش هستند.
جانشین فرمانده ســپاه انصارالمهدی)عج(استان 
زنجان با تاكیــد بر اینكه هرجــا كار خوب انجام 
میشود صدای رسانه هم باید بلندتر و رسا تر باشد 
گفت: انتظار ما از خبرنگاران این است كه خدمات 
نظام اســالمی را در اخبار و گزارش های خود به 

تصویر بكشند.
سرهنگ طهماسبی با اشــاره به برگزاری كنگره 
ملی ۳۵۳۵شــهید اســتان زنجان در سال۱۴۰۰ از 
رســانه ها خواست در جهت اطالع رسانی و آماده 

سازی جامعه برای رویداد بزرگ همكاری كنند.

لزوم اخذ مجوز
 برای ساخت و سازهای روستایی

کلیات طرح شفافیت آراء نمایندگان 
تصویب شد

کلیات طرح شفافیت آراء نمایندگان 
تصویب شد

اجرای قانون حدنگاری اراضی زراعی 
برای اولین بار در کشور

اجرای قانون حدنگاری اراضی زراعی 
برای اولین بار در کشور

سخنان معنادار رهبر انقالب 
درباره آمریکا

رمز پیروزی اصالح طلبان
 انسجام است

انتخابات 1400
عرصه آزمون و خطا نیست

مصلحت نیست 
یک اقتصاددان رئیس جمهور شود

قاصــی زاده هاشــمی نایــب رئیس اول 
مجلس در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران 
گفــت: »ما امروز ۱۲ میلیون جوان در ســن 
ازدواج داریــم كه  متأســفانه نزدیک به یک 
و نیم میلیون نفر آنها در آســتانه تجرد قطعی 
قرار دارند.« به گفتــه مركز آمار ایران، دهه 
شصتی ها بیشترین ســهم از جمعیت كشور 
را دارند و یک ســوم مردهای دهه شصتی و 
۱9 درصد زنان این دهه هنوز ازدواج نكرده 

تنهاییم؟ ما  تنهاییم ؛چرا  ما  اند.چقدر 
دوم: تنهایی در تاهل 

گفته مــي شــود در جهان امــروز معیار 
توسعه دیگر آســفالت خیابان ها ، برج های 
عظیــم  و كارخانــه ها نیســت و اگر مردم 
را عامل توسعه  معیارهایی  ســرزمینی چنین 
خود می دانند نشــانگر آن است كه هنور با 
مفهوم توســعه فاصله داشته و به این زودی 
ها به توســعه و پیشــرفت نخواهند رســید. 
میزان توســعه یافتگی یــک جامعه در جهان 
امروز را مثال باید از وضعیت زنان دانســت.
مسائلی مانند خشــونت خانگی  علیه زنان، 
ســن ازدواج، فرصــت های اشــتغال، نگاه 
مردان به جنســیت و زنانگی از عوامل مهم 

توسعه یا عدم توسعه یک كشور است. 
در ســال ۷۷ در كنار ثبت هر هزار ازدواج  
۸۰ مورد طالق در ایران صورت گرفته است. 
۲۰ ســال بعد یعنی در ســال 9۷، این عدد 
حدود چهار برابر شد و به ۳۱۸ مورد طالق 
در هر هزار ازدواج رســید. شواهد نشان مي 
دهد كه بنظر مي رســد ،آمار این بحران در 

سال 9۸ رشد بیشتري نیز داشته است.
در آمار دیگري كه روزنامه جوان منتشــر 
كرده است  گفته مي شود یک سوم از نوزادان 
ایرانی سقط جنین می شوند.طبق آمار رسمی 
وزارت بهداشــت، هر روز هــزار جنین در 
كشور توسط والدین كشــته می شود كه تنها 
حدود ۱۰ مورد آن قانونی اســت. به عبارتي 
با توجــه به آمار ۱۸ هــزار فوتی تصادفات 
ســاالنه ۲۰ برابر بیشتر از فوتی های ناشی از 
ســوانح رانندگی، سقط جنین داریم.چقدر ما 

تنهاییم؟ ما  تنهاییم؛چرا 
حاال مانده است كه شما تورم را به تنهایی 
اضافــه كنید.مركز آمار ایــران گزارش داده 
اســت  ایران چهارمین كشور پر تورم جهان 
شــده اســت. معاون اقتصادی و محاسبات 
مركز آمــار اعالم كرد »قیمــت ۴۷۵ كاال با 
توجــه بــه نرخ تورم، با ســرعت متوســط 
۲۶درصد در حال صعود اســت كه این عدد، 
ما را در لیست ۴ كشــور پرتورم جهان قرار 

می دهد.«
این آمارهاي ســیاه كه همگي از ســوي 
مراكــز و مراجعــه رســمي داخلي منتشــر 
شــده اســت چه پیامي را مي خواهد به ما 
برســاند؟آیا مسیري كه ما تاكنون طي كردیم 
اشتباه بوده است و جهان بیني ما دچار اشتباه 
است یا همه چیز عادي است و جاي نگراني 
نیست؟پاسخ دقیق وحقیقي براي این پرسش 
مي تواند چشــم انداز آینده جامعه ایران را 
نشــان دهد و نشــان مي دهد كه در روزها 
و ســالهاي آینده ما تنها تــر و رنج هایمان 
ســنگین تر خواهد شــد؛یا اینكه نگراني ها 
بیهوده اســت و از این گردنه ي ســخت به 

خوبي عبور خواهیم كرد.
 دانش آموخته دکتری جامعه شناسی 
سیاسی

ادامه از صفحه اولسرمقاله
 نماینده ولی فقیه در سپاه زنجان:

رسانه ها از ارکان مهم قدرت در جهان هستند
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مهمترین تهدید رسانه در گفت وگوی زهرا رسولی با عصر ملّت؛ 

بی اعتنایی مردم
عصرمّلت ؛ علی اكبر شیوخی - روزخبرنگار بهانه 
ای برای گفت و شنود با خبرنگاری است كه برف و 
سرمای زمستان ، باران بهار ، بادهای تند و تیز خزان 
و گرمای ســوزان تابســتان زنجان و حتی روزهای 
كرونایی نتوانســته است او را از كار و پیگیری های 
شــبانه روزی اش بازدارد. »زهرا رســولی« خبرنگار 
خبرگــزاری فارس در زنجان دیــروز دانش آموز با 
هوش و زرنگ مدارس زنجان بود كه دســت تقدیر 
او را به ســمت رسانه كشاند تا در كنار تجربه و علم 
جوهر شــجاعت را وارد كار خویش نماید و نمادی 
از یــک خبرنگار مســئولیت پذیر و آگاه به مســائل 
جامعه كند. اعتماد مردم را ســرمایه رسانه می داند و 
به تعبیر خودش تا كنون هیچ مسئولی نتوانسته است 
از پرســش های طفره برود و گردن كشی كند. گفت 
و شــنود »هفته نامه عصرمّلت« با »زهرا رســولی« را 

دنبال می كنید. 
-زهرا رسولی اگر خودش را بخواهد معرفی كند 

از كجا آغاز می كند؟
زهرا رسولی خبرنگار خبرگزاری فارس هستم.

-دوران کودکی هم خبرنگاری می کردی !
 نه

-خانم رســولی بچه ســاکتی بود یا پرجنب و 
جوش ؟ 

خیلی ســاكت و درســخوان بودم. همیشه معدل 
الف !.

-ارتباط با دوستان چگونه بود ؟ 
ارتباطــات اجتماعــی قوی داشــتم، ولــی تعداد 
دوستانم كمتر بود، یا شــاید بهتر بگم با تعداد كمی 

از افراد خیلی صمیمی بودم.
-مدرسه را چگونه آغاز کردی؟ 

مثل همه آدم ها !
-البتــه برخی آدم ها خیلی شــروع خوبی در 

مدرسه ندارند !
بستگی به آدم اش داره، من شروع بدی نداشتم

-اولین معلم ات را بیاد داری ؟ 
نه

-یعنی معلــم اول ابتدایی ات را فراموش کرده 
ای ؟

! متاسفانه  بله 
-می توانم بپرسم کدام مدرسه بود ؟

 آموزشگاه اكبری
 -در کارهای گروهی مدرســه حاضر بودی یا 

ناظر!
بله حاضر بودم نه ناظر! ، در دوران دبستان ما یک 
گروه به اســم فرزانگان داشتیم كه كارهای جمعی از 
جمله گروه ســرود را انجام می داد، كه من هم اونجا 

بودم. عضو 
-چقدر برای کارهای گروهی مدرسه وقت می 

گذاشتی؟
تــا حدی كه به درســم لطمه نزنه، چون درســم 

بود. اولویت  همیشه 
-اولویت درس بود یا فعالیت گروهی ! 

درس.
ابتدایی فرق کردی  با  -راهنمایی و دبیرســتان 

یا نه ؟ 
قطعــا، خب ســن و ســال در رفتــار آدمها موثر 

هستش، منم به مرور عوض شدم، خیلی.
شــاید تو دوره دبیرســتان دیگه اون بچه دوران 
دبستانی نبودم، همچنان كه االن همون آدم دبیرستانی 

۱۵، ۱۶ ساله نیستم.
- از چه نظر! 

از هــر نظر، هم ســطح درســخوان بــودن، هم 
ارتباطات اجتماعی، آرزوها، برخورد با افراد، خودم 

فكر میكنم خیلی عوض شدم.
-فعالیت برای مشــق و درس بــا فعالیت های 

اجتماعی و گروهی در یک راستا بود ؟ 
بلــه ! هر دو برایم مهم بود اما درس مهمتر. 

-دبیرستان چی خوندی؟ 
ریاضی و فیزیک

-چی شد که وارد این رشته شدی ؟ 
چون تو دوره راهنمایی، درســم خیلی خوب بود، 
فكر میكردم اگه رشــته كمتــر از ریاضی بخونم برام 
افت داره. یعنی از روی عالقه نبود، دوســت داشتم 

كالس بزارم. ) با خنده(
-عقالنیت فدای احساسات شد ؟

بله دیگه !
-پس نه عالقه بود و نه اجبار !

هیــچ كدوم، یــک تصمیم آنی بود كه شــاید اگر 
دوباره به اون دوران برگردم رشته ریاضی و انتخاب 

نكنم.
-دانشگاه را چکار کردی؟ 

من سال اول دانشگاه همون رشته ریاضی شركت 
كردم، منتهی چون یک رشــته خاص مورد نظرم بود، 

انتخاب رشته نكردم برای مرحله بعد.
-سد کنکور گیر کردی یا نه ؟ 

نمیشــه گفت، گیــر كردن در ســد كنكور، چون 
خودم خواستم دوباره كنكور بدم.

یعنی چی؟  -کنکور 
معنی كنكور تو برهه های مختلف زندگی متفاوت 
است ، اگه پشت كنكوری باشید، سخت ترین آزمون 
زندگی، اگه در جایگاه االن من باشــید، راحت ترین 
آزمون، چــون خیلی آزمون های مشــكل تر از اون 

برات پیش میادكه كنكور پیشــش چیزی نیست.
-تفــاوت زهرا رســولی دانش آمــوز با زهرا 

رسولی دانشجو چی بود؟ 
قبــال هم گفتم، من در طول دوران عوض شــدم، 
شاید به خاطر شرایط متفاوتی كه در هر دوره داشتم 
یــا هر علت دیگــه ای، ولی خب هم از نظر ســطح 

درسخوان بودن و هم رفتار اجتماعی عوض شدم.
-رشته ات چی بود؟

انگلیسی زبان 
-چرا زبان ! 

خب دوســت داشــتم رشــته زبان رو. زمانی كه 
كنكور دادم، هم زبان قبول شــده بودم هم مهندسی 
ولی خب من دوســت داشــتم زبان بخونم، هرچند 
دالیل دیگه ای داشت، زبان راحت تر بود و میتونستم 

همراه باهاش كار هم بكنم.
-وقتی وارد دانشگاه شدید چقدر با واقعیت های 

جامعه آشنا شدید؟ 
خــب دانشــگاه دیدگاهآدم رو نســبت به جامعه 
تغییــر میده، می فهمــد كه جامعه بــه اون نرمی و 
خوشی دوران مدرســه نیست، برای خیلی از چیزها 
باید بجنگی تا به دســت بیــاری، یا مثال آدم ها اون 
تصوری كه ازشــون داری نیســتند، خب خیلی فرق 

داره باهم.
دانشگاه جای واقعیت است یا آرمان و آرزو؟ 

واقعیت
خبرنگاری هم می کردی در دانشگاه! 

بله، از همون ترم اول
-خب وارد بحث اصلی بشــیم ! خیلی حاشیه 

نرید ! چی شد خبرنگار شدی ؟ 
خب، تــو خانواده قبال خبرنگار داشــتیم، ولی به 
انتخاب خودم بود، هرچند كه تو دانشــگاه هم برای 
نشریات دانشــجویی كار می كردم و اونم موثر بود. 
یــا مثال همون ترم اول بود فــک كنم، من تو ی تیم 

خبری دانشگاه كار می كردم.
-اولین خبر که نوشتی یادت میاد؟ 

متن و موضوع خبر یادم نیســت، ولی اگر درست 
یادم بیاد و فراموش نكرده باشم ! خبر نیروی انتظامی 
بود. اون موقع كه تازه اومده بودم خبرگزاری، نیروی 
انتظامــی خبرها رو فكس میكرد و ما تایپ میكردیم؛ 
یادمــه اولش خبرهایی كه بصــورت فكس  دریافت 
می كردیم من می نوشتم . ولی بعدش كه خودم خبر 

و تنظیم كنم یادم نیست.
-می تونم بپرســم چرا اصال این خبرنگاری را 

بی خیال نشدی و سراغ کار دیگه نرفتی ؟
نمیدونم چرا، چون پیشــنهاد كاری زیاد داشــتم، 
حتی طوری كه االن شاید پشیمونم چرا قبول نكردم، 

ولی خب انتخابم بوده و االنم دیگه گذشته.
-البد از خبرنگاری منافع کالنی نصیبت میشــه 
! بقول بعضــی ها حقوق خوبی نداره ولی درآمدش 

خوبه !.
نمیتونــم بگم درآمــدش بده، ولی دلیــل موندنم 
درآمد نیســت، شما حســاب كنیَد، یک جور اعتیاد 
انگار، عــادت كردم، یعنــی نمیتونم یــک روز بی 

باشم. دغدغه داشته 
-چطور کاری است این خبرنگاری؟

یک حرفه متنوع، پر اســترس و شدیدا نیاز به كار 
داره، شب و روز نمیشناسه.

-با خبرنویسی تفاوت هم دارد ! 
بله به نظر من متفاوت اســت و در یک قاب زیاد 

گنجد. نمی 
-چه تفاوتی ! 

خــب خبرنــگاری خیلــی ســطحش باالتــر از 
خبرنویســی است و در شكل شــاید مثل هم باشند 
اما در محتوی تفاوت های بســیاری دارند خبرنگار 
با زرفا ســروكار دارد و خبرنویس به شكل. به نظرم 

نیستند. مقایسه  قابل  خیلی 
-میگن خبرنگاری ســخت است اما بازهم عده 

ای براش سرو کله می شکنند!
 نمیدونم شاید براشون منافع یا امتیازاتی داره، كه 

البته من ازش بیخبرم.
-وقتی بــا خانواده ، دوســتان و فامیل دور و 
نزدیک بحث جامعه می شــود نقش زهرا رسولی 

بعنوان خبرنگار چطوری نمود پیدا می کند ؟
 من هیچ تفاوتی با قبلم برای خانواده ندارم، شاید 
برای یک سری از اخبار از من پیگیر بشن، ولی هیچ 

تاثیری توی روابط یا جایگاه من نداشته.
-از خبرنگار جماعت نمی ترسند!

 نه اصال
-شــده از شــما اطالعات پنهان کنند و چیزی 

نگویند ؟
 نه ) با خنده(

- ویژگی یــک خبرنگار خــوب از نگاه زهرا 
رسولی !.

پرسشــگر بودن به روز بــودن، داشــتن مطالعه 
جانبی، اشرافیت به موضوع؛ ِسرتِق بودن و ...

-چطــور از این ویژگی ها در کارت اســتفاده 
می کنی؟

 خــب اینا اصول مهمی هســتش، منــم به اندازه 
ازشون استفاده كردم.

-وقتی خبر می نویسی پیشینه خبر چقدر برایت 
مهم است ؟ 

خیلی ، اكثرا هم اخبار من پیشــینه دارن.
-یعنی به پیشینه خبر رجوع می کنی ؟

حتمــا رجوع می كنم چون خیلی به كارم میاد.
-در نگارش و انتشار خبر سوگیری ارزشی هم 

داری؟ 
بله

یعنی قضاوت هم می کنی ؟
نه قضاوت 

-شــجاعت و صراحت چقدر در جریان سازی 
خبر نقش دارد ؟

خیلی مهم اســت، ولی فک میكنــم ، خیلی ها از 
نیاد. این موضوع خوششون 

-در انتقال خبر کدام بخش برایت مهم اســت 
حاکمیت یا مردم ؟ 

خب بســتگی به نوع خبــر داره، گاها هیچ كدوم 
مهم نبوده و اعتبار خود رســانه حرف اول رو زده، 

یعنی چطور بگم، خط مشــی رسانه مهم بوده.
-اعتماد کدام یک برایت مهم است؟

مردم، هرچند كه بهش كمتر توجه میشه.
-کدام موضوع برایت ســخت است عدم پاسخ 

مسئوالن یا بی اعتنایی مردم در انتقال یک خبر؟
 بــی اعتنایی مردم در انتقال یــک خبر. چون من 
تا به حال نشده از یک مســول پاسخی نگیرم، اگرم 
كســی بهم جواب نداده، واقعا ی كاری كردم كه از 
كرده خودش پشــیمون بشه، یعنی نه اینكه فكر كنید، 
خیلی ادم قلدری هســتم نه، ولی وظیفه یک مســول 

خبرنگاره. به  پاسخگویی 
-برای نوشتن یک خبر تهدید هم شده ای ؟

قبل از نوشــتن خبر نه، چون معموال ســوژه های 
مهم رو كــه قبلش لــو نمیدیم، كســی بدونه، ولی 

بله. بعدش 
-ترسیدی ؟

راستش رو بخواید نه.البته این اصال خوب نیست، 
چون در كنار شــغل زندگی شــخصی و جونت هم 
مهمــه و یا موقعیت كاری، این و بعدها فهمیدم، ولی 

خب، من از تهدید نمی ترسم.
-شده بخاطر ترس و تهدید خبر را حذف کنی؟

به خاطر ترس و تهدید نه.
ولی موضوعات دیگه چــرا، مثال صالح جامعه و 
حاكمیت یا هر چیزی كه میتونســته به اســتان ضرر 

بزنه.
البته در حد حذف خبر نبوده و صرفا بخش هایی 

تغییركرده یا شاید حذف شده.
آفت حرفه خبرنگاری  دارد  آفتی  -هر شــغلی 

چی می تواند باشد؟ 
روزمرگی یكی از آفاتی اســت كه باعث میشــه 

خبرنگار از شغلش دلسرد و زده بشه.
-احتماال شــنیده ای که رســانه هــای زنجان 

خبرهای بد با تیترهای خوب دارند!
بله و این امر در واقــع همان خالقیت و مدیریت 
رســانه ای است كه در عین بد بودن؛ یک موضوع را 

مثبت جلوه می دهد.
-برای بهتر کردن خبر چکار باید کرد ؟

انتخــاب تیترهای بهتر، تنظیم مناســب به نظرم از 
مولفه های مهمی در بهتر كردن خبر اســت.

-رابطه مســئوالن زنجان با رسانه را چگونه می 
بینید؟

نیست. بد 
؟  هستند  -نقدپذیر 

نه
یعنی همه مسئوالن از نقد فراری هستند ؟

ببینید، به صورت ۱۰۰ درصد از نقد فراری نیستن، 
بعضی ها شعار میدن كه نقدپذیر هستند ولی نیستند، 
بعضی ها حتی در حد شــعار هم نقدپذیر نیســتند، 
بعضی ها نقدپذیر هســتند ولی در ظاهر، یعنی شاید 
ناراحت بشــن از نقد ولی خب واكنشی نشون ندن، 
یعنی یک جور سیاست برخورد با خبرنگار رو دارن.

-اصال نگاهشــان به خبر و خبرنگار و رســانه 
چیه ؟ 

نظر هر مسول به رســانه متفاوته و بسته به سطح 
سواد مدیر و البته برخورد خبرنگارو برندرسانه داره.

با مدیران در  بین خبرنگاران  اشــتراکی  -نقطه 
باب مفهوم توسعه وجود دارد ؟ 

وجود ندارد
-یعنی هرکس راه خودش را می رود؟

نــه اینكه راه خودشــون رو برن، چــون دیدگاه 
متفاوت هســتش، هیچ وقت نمیشه براش یک نقطه 
اشــتراک گذاشــت، گاهی خبرنگار با نقــد به دنبال 
توسعه اســت، ولی مدیر دوست داره تعریف بشه تا 

ادامه داشته باشه. توسعه 
یا خیلی تفاوت هــای دیدگاهی دیگری كه باعث 
میشــه، توسعه متفاوت باشه از نظر مدیر و خبرنگار.

آینده رسانه در زنجان را چطور می بینی ؟
زیاد خوش بین نیســتم بهش، چون شــرایط اصال 

نیست. خوب 
پاسخ های یک كلمه ای :

دوست داشتنی -زنجان ؟ 
-سبزه میدان؟  تاریخ

بهترین فارس؟  -خبرگزاری 
خانه مطبوعات ؟ تعارض

پیشكسوت اصفهانیان ؟  رضا 
پیر مطبوعات ؟  جمشیدخان عطایی 

نرگس محمدی ؟ جنجال
شورای شهر زنجان ؟ زندان

تورم ؟ عادت 
دالر ؟ ندارم 

تسلسل زنجان ؟  پتروشیمی 
زهرا رسولی ؟ عاشقشم )خنده( 

متشــكرم كه وقتتان را در اختیــار عصرمّلت قرار 
دادید؟

ممنــون كه به خاطــر روز خبرنــگار فرصت در 
اختیارم قرار داده شــد كه كمی هم در مورد شــغل 

كنم.  خودمون صحبت 

عصرمّلت- مدیركل میراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری اســتان زنجان گفت: جشنواره ملی آش، 
قدیمی ترین جشــنواره غذای ایران است كه هر سال در 
زنجان برگزار می شــد قرار بود مرداد امسال برگزار شود 

كه به خاطر كرونا، برگزار نخواهد شد.
امیــر ارجمند  اظهار كرد: از آغاز ســال تاكنون همه 
رویدادهای فرهنگی برنامه ریزی شده از جمله غذای اكو 
لغو شده است، برگزاری همه رویدادهای تجمعی منوط 
به اخذ مجوز از ستاد كروناست كه با توجه به شیوع موج 
دوم ویروس كرونا در زنجان این اجازه داده نشده است.

هر سال در قالب جشــنواره آش ایرانی اقوام از همه 
مراكز اســتان های كشــور به دعــوت اداره كل میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری استان زنجان گرد 
هم آمده و اقدام به پخت آش و اجرای مراسم آیینی خود 

می پرداختند.

عصرمّلت- مدیر كل آموزش و پرورش استان زنجان 
گفت: پیش بینی می شود در سال تحصیلی جدید جمعیت 
دانش آموزی زنجان  رشد ۳ درصدی داشته باشد و  زنجان  

در میزان ثبت نام تا به امروز در رتبه دوم كشوری دارد.
ابراهیــم رفیعــی از اتصــال مــدارس در مناطق و 
روستاهایی كه شبكه اینترنت وجود دارد تا مهرماه خبر 
داد و افزود: ســایر مدارس از طریق شركت های وب به 
اینترنت تجهیز می شوند.از طریق شركت های وب تاكنون 

۱۴۲ مدرسه به اینترنت وصل شده اند.
رفیعی وضعیــت پراكندگی دانش آموزان در ســطح 
اســتان را نامتقارن خواند و گفت: ۳۰ درصد از مدارس 
در شهرها و ۷۰ درصد مابقی در سطح روستاهای استان 
قرار دارد این در حالی اســت كــه ۷۰ درصد جمعیت 

دانش آموزی در شهرها متمركز است.

عصرمّلت- مســئول روابط عمومی بهزیستی استان 
زنجان گفت : هیئــت ورزش های نابینایان و كم بینایان 
استان زنجان در ارزیابی سال ۱۳9۸ از رتبه ۱۳  به رتبه ۸  

كشوری ارتقاء یافت .
وی با اشاره  به فعالیت ورزشی 9۴۰ ورزشكار معلول 
در گروههای مختلف تحت پوشــش بهزیســتی افزود : 
بــا توجه به محدودیت های پزشــكی بانوان نابینا و كم 
بیناســاالنه  مســابقه گلبال، دو و میدانی، شنا، جودو و 
شــطرنج برای این گروه برگزار می شــود كه مدال های 

مختلفی را كسب كرده اند.
الهه قلی  فالح ورزشــكار زنجانی، تنها دختر نابینای 
اسكی باز ایرانی است كه با شركت در مسابقات مختلف 
بــه عنوان شــجاع ترین زن از ســوی ) ام. بی. ســی ) 
فدراسیون جهانی نابینایان و كم بینایان معرفی شده است.

عصرمّلت- مدیركل بهزیســتی استان زنجان با اشاره 
به اینكــه حدود ۶۰ كــودک و نوجوان بی سرپرســت 
و بدسرپرســت در ۵ مركز نگهداری می شــود، گفت: 
درخواست فرزند خواندگی از بهزیستی از طریق سامانه 

انجام می شود.
محمد محمدی اظهار كرد: متقاضیان فرزند خواندگی ابتدا 
به بهزیستی شهرستان محل اقامت خود مراجعه و پس از اخذ 
مشاوره های الزم درخواست خود را باید از طریق سامانه 
 http://adoption.behzisti.net فرزندپــروری بــه آدرس 
مراجعــه كنند. وی افزود: قانون گذار فقط تا ۱۶ ســالگی 
اجازه فرزند خواندگی می دهد كه البته همه كودكان دارای 

شرایط فرزندخواندگی نیستند.
وی با اشاره به اولویت پذیرش سرپرستی تأكید كرد: 
اولویت به ترتیب با زن و شوهر فاقد اوالد، سپس زنان و 
دختران بدون شوهر فاقد فرزند و در نهایت زن و شوهر 

دارای فرزند است.

عصرمّلت- محســن محمد سیفی قهرمان نامی جهان و 
مهسا جاور قهرمان نامی ایران با پیوستن به كمپین به وقت 
روشــنایی از مردم خواستند تا با پیوستن به این كمپین در 
مصرف بــرق مصرفه جویی كرده و به هموطنان در مناطق 

گرمسیر كمک كنند.
محسن محمد سیفی گفت: مسئله صرفه جویی در گرمای 
تابســتان به صورت ویژه خودنمایــی می كند كه با رعایت 
مصرف در پیک بــار می تواند صرفه اقتصادی باالیی برای 
كشور باشــد و همچنین بی توجهی به مصرف نیز می تواند 

هزینه های گزافی برای كشور متحمل شود.
وی از مردم خواســت به پویش "به وقت روشــنایی" 
بپیوندنــد و با خاموش كردن تنهــا ۱۵ دقیقه كولر خود در 
پیک بار مصرف كه از ســاعت ۱۲ تا ۱۶ بوده ســهمی در 
كاهش مصرف انرژی برق داشته باشند .اگر هر كس تنها ۱۵ 
دقیقه كولر خود را در اوج مصرف خاموش نگه دارد سهم 
بزرگی در صرفه جویی مصرف انرژی برق خواهند داشت.

 امسال جشنواره ملی آش ایرانی  
برگزار نمی شود

رشد 3 درصدی
 جمعیت دانش آموزی زنجان 

ارتقاء ورزش نابینایان زنجانی
 به رتبه 8 کشوری

درخواست فرزندخواندگی
 اینترنتی شد

قهرمان نامی ووشوی جهان به کمپین 
به وقت روشنایی پیوست



عصرمّلت ؛ علی اكبر شیوخی - می گوید قبل از آنكه 
خبرنگار باشــم روزنامه نگار هستم و تصورم از دوران 
بچگی به خبرنگاری مترادف با واژه خبرچینی بود. بقول 
خودش دهه شــصتی است و كلكســیونی از مصائب و 
افت و خیزها را در پرونــده زندگی اش دارد. بارها در 
گفت و شنود از استاد »سعیدافشار« بعنوان كسی كه او را 
عالمانه وارد این عرصه كرد و دستش را گرفت تا دوان 
دوان بنویسد یاد كرد. پیشكسوتان عرصه رسانه را واجد 
احتــرام و البته به آینده این وضعیت در اســتان چندان 
خوش بین نیســت و معتقد است با انزوای نسل حاضر 
وضعیت روشــنی چندان متصور نیست. مهدی سهرابی 
روزنامه نــگار و دبیرتحریریه روزنامه صدای زنجان در 
گفت و شنود ۱۲۰ دقیقه ای روایتی ساده و صمیمی اما 
واقعــی از زندگی یک روزنامه نگار را در گفت و گو با 
» هفته نامه عصرمّلت « را در اذهان به تصویر می كشد.

-آقای مهدی ســهرابی! آدم ســاده ای است یا 
پیچیده؟

خیلی ساده !
-خب این آقای مهدی ســهرابی خیلی ســاده را 

خیلی ساده معرفی کنید.
خیلی ساده ! مهدی سهرابی ام بزرگ شده پائین شهر 
زنجــان . من به تفكیک خبرنــگاری از روزنامه نگاری 
خیلی تاكید دارم و شغل ام روزنامه نگاری است. بیشتر 
دوســت دارم بگویم روزنامه نگارم تا بگویم خبرنگار . 

یک آدم عادی هستم مثل همه . چیز خاصی ندارم.
- این آدم خیلی ســاده می تواند روایتی از دوران 

کودکی اش را بگوید !
دهه شــصتی ام ، متولد ۶ خــرداد ۱۳۶۲. مثل همه 
كودكان بودم ، بچه خیلی آرام و ســاكت. دهه شــصتی 
ها معموال در خانواده های پدرساالر بزرگ شده اند. در 
خانواده ما هم ســاالر »پدرم« بود . همه به این موضوع 
واقف هستیم كه در خانواده های پدر ساالرحرف حرِف 

پدر بود و الغیر.
من می خواهم بروم ســراغ این كارو ... از این چیزها 
خبری نبود. آن موقع اصاًل ُمد بود بچه هرچقدر ساكت 
تر باشند روبورس تر بودند . همه تعریفش می كردند و 
من فكر می كردم هرچه ساكت تر و گوشه گیرت باشم 
پسر خوبی هســتم و همه دلخوشی ام این بود كه همه 

تعریفم می كنند.
-دوران کودکی دورانی اســت که کودک دوست 
دارد رفقای بیشتری داشته باشد ، شما چطور کودکی 

بودید؟
خیلی اهل برو بیا نبودم و دوســت خاصی نداشــتم. 

رفاقتم با همه در یک سطح بود.
-از دوران مدرسه هم بگویید خالی از لطف نیست.
دوران پنج ســاله ابتدایی را در مدرسه سروش منطقه 

اسالم آباد بودم
-اولین روز مدرسه چگونه گذشت؟

 اولین روز مدرســه من صبح با مادرم رفتم مدرسه و 
همین كه از من جدا شد و گفت برو آن كالس و من هم 
رفتم دیدم یكی گریه می كند و یكی ناراحت اســت و 
... دیدم اصال حسش نیست برگشتم خانه . چهارساعتی 
دم خانه نشستم تا حاج خانم)مادرم( برگشت – نگو كه 
دنبال من رفته مدرســه و دیده من نیستم- درحالی كه 
كل شــهر را گشــته بود كه كجا رفته ام و ... آمد من را 
دیدكه جلو درب خونه نشسته ام . اولین حركتی كه كرد 
یكی زد در گوشــم بعد فهمیدم كه از مدرسه فرار كرده 
ام!. و با ســیلی مادر بیدار شدم كه از مدرسه فرار كرده 
ام . فردای همان روز بازهم من را بردند مدرســه رفتم 
دیدم  در شــیفت قبل از ما -آن موقع مدارس سه شیفته 
بود- تخته سیاه پراز معادله و ضرب و تقسیم واین جور 
چیزها شــده . من را یک خوفی برداشت . پیش خودم 
گفتــم من می خواهم این هــا را بخوانم ؟ نمی توانم و 
این حرفها ... بازهم روز دوم هم فرار كردم ولی از روز 

سوم دیگر مستقر شدم .
-اولین معلم ات را بیاد داری؟

 اسم اولین معلم ام آقای حسینی بود.
- وقتی در مدرسه به ثبات رسیدی و مجبور شدی 
ادامه بدهی در کنار درس و مشــق فعالیت گروهی 

هم داشتی ؟
تا پنجــم ابتدایی نه عضو گروه ســرودی نه تئاتری 
ونه هیــچ چیز دیگری نبودم . چــون اصال در خانواده 
ما كســی اجازه این كارها را نداشت . ما عادت داشتیم 
برای هــركاری باید از پدر اجازه می گرفتیم . می گفتم 
بروم گروه سرود می گفت : نه )به قول ما ترک ها اونان 

نمه اوالجاق؟(
 بــرم تئاتر ؟  - نه  بــروم اردو؟ - نه  می گفتم این 
رضایــت نامه را امضا كن بروم اردو می گفت: نه . نمی 

خواهد بروی
-دورا راهنمایی هم فرقی در داســتان زندگی ات 

ایجاد نکرد؟
خیلی نه ! داســتان درس و مشق و زندگی من تا اول 
دبیرســتان تقریبا یكنواخت بود. حتی  دوران راهنمایی  
من با ابتدایی فرق چندانی نداشــت. خانه ما به مدرسه 
ابتدایــی و راهنمایــی ام خیلی نزدیک بود . مدرســه 
راهنمایی ام مدرسه رســالت كنار پارک رجایی بود كه 

االن اســمش عوض شده اســت. ما ۱۰ دقیقه فرصت 
داشتیم از مدرســه برویم خانه . اگر آن ۱۰ دقیقه میشد 
۱۱ دقیقه  پدرم یک دوچرخه ۲۸ داشت كه با همان كل 
زنجان را می گشــت كه من را پیــدا كند. یعنی اوضاع 

اینقدر قمر درعقرب بود)خنده(!.
-دوره متوسطه چطور شروع شد؟

اول دبیرســتان را در مدرسه ابوریحان بیرونی منطقه 
امجدیــه كه دیوار بــه دیوار ورزشــگاه ۱۵ خرداد بود 
شــروع كردم. كال تغییر شخصیت و شــاید اتفاقات یه 
كم بد زندگی من از از دوران دبیرستان شروع  شد. یک 
جورهایی جو گیر شــدم!. من كسی بودم كه در دوران 
راهنمایی  از آن جغرافیــا محله تولدم كه درآن زندگی 
می كردم بیرون نیامده بودم . شاید برای خیلی ها جالب 
باشــد مثال من نمی دانستم امجدیه كجاست.وقتی آمدم 
دبیرســتان ابوریحان فهمیدم به اینجا می گویند امجدیه. 
آن موقع ها می گفتند باكالس ترین جای زنجان امجدیه 
است . بعد من اولین بار كه سینما رفتم فیلم كاله قرمزی 
و پســرخاله بود كه از مدرســه بردند و من هم با هزار 
التماس رفتم . از آن به بعد سینما نرفتم تا دوم دبیرستان 
به بعد. دوران دبیرســتان همه اش دعــا می كردیم كه 
معلم زنگ آخر نیاید و یک بار این اتفاق افتاد فكر كنم 
درس هندسه هم بود. دوستانم گفتند ما می رویم سینما 
من هم قاطی آنها شــدم و تازه فهمیدم سینما كجاست 
و چهارراه و سبزه میدان كجاست ؟ یعنی تا آن سن من 

اینقدرتعطیل بودم)خنده(! .
 رشته تحصیلی ایت چی بود ؟

علوم تجربی
خودت انتخاب کردی؟

نه
پس چطور؟

من كال بچه درس خوانی بودم هم در ابتدایی ، هم در 
راهنمایی و این روند تا اول دبیرســتان حفظ شد. دوره 
ای كه من دبیرســتان درس می خواندم نظام آموزشــی 
بصورت ترمی - واحدی بود و انتخاب رشته در ابتدای 
دوم دبیرســتان اتفاق می افتاد. خودم ناخودآگاه دوست 
داشتم رشــته انســانی بخوانم . یه ناظمی داشتیم خدا 
سالمتش كند اسمش را نمی گویم . من گفتم میخواهم 
انســانی بخوانم  گفت مگر بیشــعوری ؟! گفتم آقا چه 
ربطی دارد؟ گفت: نه بیشــعورها انسانی می خوانند!. به 
همین صراحت)خنده( . من هم گفتم حتما این رشته بد 
است و دنبال این شــدم كه بین علوم تجربی و ریاضی 
و فیزیک یكی را انتخاب كنم و علوم تجربی را انتخاب 
كردم البته آن موقع هم كســی نبود كه مشاوره ای به ما 

بدهدكه چه رشته ای را ادامه بدهیم.
-خانواده چطور؟ نظری ندادند.

خانواده ام دخالتی در این مســائل نداشــتند و گفتند 
هرچه دلت می خواهد بخوان . من هم در برگه انتخاب 
رشــته، علوم تجربی را انتخاب كردم كه اشتباه زندگی 
ام از همان جا شــروع شد. حتی سال سوم دبیرستان من 
رفتم تغییر رشته بدهم كه باز همان ناظم خورد به پستم 
و بازهم گفت ، مگر من بهت نگفتم انســانی رشته گیج 
هاســت؟ توبازآمدی اینجا؟)تركــی( خالصه من ماندم 

درهمان رشته.
-دانشــگاه را برای علوم تجربــی ادامه دادی یا 

مسیرت را عوض کردی ؟
ســالی كه پیش دانشگاهی را تمام می كردم در كنكور 
همان سال شركت كردم كه دوستانم هم دفترچه دانشگاه 
سراســری و هم دفترچه دانشگاه آزاد را گرفته بودند. به 
پدرم گفتم به من پول بده من هم دفترچه دانشــگاه آزاد 
را بگیرم كه قبول نكردند و واقعیت این بود كه من برای 
دانشــگاه آزاد پول نداشتم . برای ورود به دانشگاه دوبار 
كنكــور دادم كه اولی هیچ . یعنی اولین كنكور را كه دادم 
فهمیدم قبول نمی شــوم شــروع كردم به درس خواندن  
برای كنكور سال بعد . دومین بار هم كه به نتیجه نرسیدم 
بالفاصلــه رفتم دفترچه اعزام به خدمت را گرفتم . چون 

احساس كردم زندگی ام دارد هدر می رود. 
-رفتی سربازی ؟

بله ! البته نه به این آســانی. آن موقع مثل االن نبود كه 
بگویند سرباز كم است و همه دنبال سرباز باشند. اعزام 
من شــش ماه تمدید شد و در اوج ســرمای بهمن ماه 
به خدمت سربازی رفتم. دوران سربازی تجربه عجیبی 

برای آقایان در ایران است. 
-بقول سربازها کجا افتادی ؟

سهمیه ارتش بودم و افتخار سربازی در ارتش را پیدا 
كردم. دوره آموزش را در پــادگان ۳۳ توپخانه پرندک 
گذراندم. جایی متفاوت از همه جاهایی كه دیده بودم و 
انگار خدا این تكه را در زمین درست كرده برای گرفتن 

حال بعضی ها!. 
-بعد از آموزش کجا رفتی ؟

بدشــانس ترین ســرباز بودم از بین ۶۰۰ نفر افتادم 
كازرون.

رفتی کازرون ؟
امریــه ام را گرفتم و رفتم پیــش فرمانده گروهان و 
گفتم جناب سروان ببخشید من ناراحت نیستم میخواهم 
بــروم كازرون . ولــی چطور می توانم بــرم كازرون ؟ 
ماشــین از كجا می رود؟ جاده اش از كجاست؟ گفت ، 

خنگ خدا باید اول بری شیراز بعد از آنجا بری كازرون. 
باالخره رفتم آنجا.
تجربه ای نو؟

تجربه ای كه طی دو ســال سربازی به دست آوردم 
خیلی جاها به دردم خورده است.

-سربازی به پایان رسید !
مگه قرا بود همیشه ســرباز بمونم !. دوران سربازی 
به سر رسید و بعد از این كه از سربازی برگشتم .مدتی 
دنبال كار گشــتم چیزی دســتم را نگرفت همانطور كه 
گفتم سه چهار ســالی پیش پدرم بودم .تقریبًا به خودم 
قبوالنده بودم كه من دیگر قرار نیست جایی بروم و باید 

همین كاره بشوم . 
بقالی ؟

بله .من هم قرار اســت یک بقالــی بزنم و به  همین 
شغل اجدادی ادامه دهم.
-دانشگاه را نگفتی ؟

موقعی كه از ســربازی برگشتم دوره های فراگیر پیام 
نور تازه مد شــده بود كه رفتم و پذیرش هم شدم یک 
ماه رفتم دیگر نرفتم! نمی دانم چرا؟. بعد از آن دوبار هم 
كنكور دادم قبول نشــدم كه بعد از آن كنكور را بوسیدم 

و گذاشتم كنار.
-چکار کردی ؟

 درگیر روزنامه شــدم و كاًل تمركــزم روی روزنامه 
بود. حتی كالس زبان كــه می رفتم و هدفم این بود از 
ایــن مملكت بروم و تا جاهایی هــم خوب پیش رفتم 
ولی روزنامه چنان مرا به طرف خودش كشید كه كالس 
زبان را هم رها كردم . از دانشــگاه خبری نبود تا همین 
ســه سال پیش كه رفتم دانشگاه علمی- كاربردی و بعد 
از یک ترم آن را هــم رها كردم. اصال انحطاط! زندگی 
من در مورد تحصیالت این شكلی بود. از آنجا انصراف 
دادم و آمدم پیام نور و االن من دانشجوی پیام نور هستم 

و رشته علوم سیاسی را چون دوست دارم می خوانم .
-افت و خیزهایی را در زندگی ات تجربه کردی،  
فاصله واقعیت ها با آنچه فکر می کردی چقدر بود؟

اولین بار كه رفته بودم خدمت و برگشته بودم و یک 
ترم هم دانشــگاه رفتم دیدم كه چقدر دنیای آنهایی كه 
در خدمت دیدم با آنها كه در دانشــگاه هستند متفاوت 
است.كاش همه آقایان اول خدمت سربازی را بگذرانند 
بعد دانشــگاه بروند. معتقدم یک پسر باید بعد از اتمام 
تحصیالت متوســطه به ســربازی برود. بعد از دوران 
ســربازی با توجه به واقعیت هایــی كه در زندگی اش 
اتفــاق می افتد می تواند بین درس و كار و زندگی و ... 

را انتخاب كند.
-با این اوضاع فعال دانشجویی ؟

بله دارم درس می خوانم !
-برویم سر اصل مطلب !

خب همه اینها مطلب اســت و نیمــه ای از زندگی 
مهدی سهرابی!.

-اگر برگردیم به گذشــته، در دوران کودکی تان 
خبرنگاری هم می کردید؟

نه اصــال ! ، تصور خیلــی خوبی هــم از خبرنگار 
جماعت نداشتم!

- چه تصوری از این جماعت داشتی ؟
در كودكی وقتــی به ما می گفتنــد خبرنگار یا یک 
حرفــی كــه در مایه های خبر باشــد ناخــوادآگاه یاد 
خبرچینی! می افتادم. خبرچین برایم كسی تعریف شده 
بود كه آدم فضولی است و حرف بین افراد را رد و بدل 
می كند. یعنی اصال فكرنمــی كردم روزی كارم به این 

وادی بیافتد.
- خب پس چی شد وارد این عرصه شدی ؟

اگر كمی به قبــل برگردیم حدود ســال ۱۳۸۰ رفتم 
خدمت سربازی و ۱۳۸۲ برگشتم . اغلب آنهایی كه با من 
ارتباط دارند می دانند بابایم یک مغازه سوپرماركتی داشت 
كه بعد از سربازی وردســت و كمک كار ایشان بودم و 
تقریباً چهار- پنج سالی كنار پدرم بودم.یک دوستی داشتم 
به اسم آقای بهمنی كه یكی از آشناهای ایشان با یكی از 
كاركنان روزنامه مردم نو یک آشنایی داشتند. همان موقع 
مصادف شــده بود با ایامی كه اعضای تحریریه روزنامه 
مردم نو بنا به مسائلی رفته بودند و  تحریریه نداشت و از 
طریق همان آشنا به من گفتند بیا »مردم نو« یک مصاحبه 
ای برای سنجش توانمندی در عرصه رسانه بكنیم و من 

به اتفاق یكی از دوستان - سال ۱۳۸۷ - به دفتر روزنامه 
رفتیم. من در زندگی ام نه روزنامه نه كتاب خوانده بودم و 
از روزنامه فقط اسمش را شنیده بودم!. برای مصاحبه رفتم 
كه آقای سواری مدیر مسئول روزنامه ، آقای نظرعلیان و 
آقای سعید افشار بودند و یک سوال هایی پرسیدند و من 
هم جواب هایی دادم كه از نگاه های این سه عزیز معلوم 
بود من در چه وضعیتی هستم. مصاحبه تمام شد و گفتند 
بروید نتیجه را خبرمی دهیم. مصاحبه تمام شــد و آمدیم 
بیرون و در شــهر اطراف چهارراه داشتیم دور می زدیم. 
كال ناامید شده بودیم كه كسی ما را بخواهد برای روزنامه 
. در همین حین از دفتــر روزنامه زنگ زدند و گفتند از 
آنجایی كه آن چند نفری كه رفتــه بودند برای مصاحبه 
نتوانسته بودند نظر آنها را تامین كنند یک دوره آموزشی 
دو - ســه ماهه  برگزار می كنیم بعد از بین آنهایی كه آن 
دوره را با موفقیت طی كنند تحریریه را انتخاب می كنیم . 
شاید باورتان نشود روز اول ۳۰ نفری بودیم  و استاد هم 
آقای سعید افشار بود .كاًل كسی كه كلید ورود من به این 

باغ را داد آقای سعید افشار بود. استاد اول و آخر من .
درهرصورت ما در این دوره آموزشی  شركت كردیم  
و روز اول ۳۰ نفر بودیم یک هفته بعد شــدیم ۲۵ نفر و 
دوهفته بعد ۲۰ نفر و همنیطوری كه پیش رفت شــدیم 
۱۰ نفر تا اینكه رســیدیم بــه ۶-۵ نفر و تعدادمان ثابت 

ماند و آنهایی بودند كه واقعًا می خواستند بمانند.
-خانواده در جریان بوند که دنبال کار در روزنامه 

بودی؟
اصال.

-دوران روزنامه و خبر چگونه بود؟ اولین خبری را 
که نوشتی بیاد داری ؟

دوره دوماهه تئوری و آموزشــی ما كه تمام شد آقای 
افشــار گفت یک ســالی هم باید عملی كار كنید. یعنی 
بروید از كوچه و خیابان گزارش و خبر بنویسید. اولین 
انتخابم برای گزارش های میدانی كالس های زبان بود. 
دوست داشــتم یک گزارش بنویسم كه این همه كالس 
زبان به چه دردی می خورد؟ این ها كه  كالس زبان می 
روند می خواهند چكار كنند؟ اصال خوب یاد می دهند 
یا نه ؟ رفتم دنبــال همین موضوع ؟ من این گزارش را 
ده بار نوشــتم و هرده بار آقای افشــار آن را پاره كرد و 

انداخت سطل آشغال.
-همینطور ادامه دادی ؟

 باردهــم بهم برخــورد! و آقای افشــار گفت تو به 
درد این كار نمی خوری و ول كن برو . بروی شــاگرد 
مكانیكی بشوی حداقل یک چیزی یاد میگیری. حداقل 
می فهمی آچار ۱-۲-۳-۴ كدام اســت. من اینجا نمی 
توانــم چیزی به تو یاد بدهم یعنی تــو یاد نمی گیری. 
اصال تعطیلی! ، به من خیلی برخورد . گفتم یک فرصت 
دیگــر به من دهید. بار نهم بود كه  این حرف  را به من 
زد و بار دهم هم گزارشم را پاره كرد. گفتم آقای افشار 
اقــال پاره نكن بده من بازنویســی كنم اینطوری من باز 
باید بروم نوار را پیاده كنم و بنویســم. ایشان گفتند برو 
یــه بار دیگر بنویس. بار یازدهم اگر خوب نوشــتی كه 
هیچ! اگر خوب ننوشــتی میروی و دیگر برنمی گردی . 
آن گزارش را من نوشتم نصفش را تغییر داد و به زور و 

با تبصره ناپلئونی! چاپ شد.
-در جامعه و خانواده های سنتی تغییر امری سخت 
اســت ، وقتی فهمیدند رفته ای دنبال رسانه و خبر 

نگاهشان به شما تغییر نکرد؟
همه جا میگویم من ده ســال روزنامــه نگارم. وقتی 
اولین گزارشم در روزنامه مردم نو در سال ۱۳۸۷ چاپ 
شد خیلی با ذوق روزنامه را بردم خانه و گفتم ببینید به 
اسم من اســت و گزارش من است و فالن!. پدرم یک 
نگاهــی كرد و گفت، برای این پول هم می دهند؟ گفتم 
نمی دانم معلوم نیست ولی حاال چاپ شده . حاج خانم 
)مادرم( برای اینكه دلم نشــكند گفت: ماشاءاهلل پسرم و 

از این حرفها.
یک پرانتزی باز كنم، بعد از آن گزارش آقای افشــار 
به خاطر آن تیزبینی كه داشــت به من گفت، تو خبر را 
كــه تنظیم می كنی به خبرهایت بــه تیپ خبرنگارهای 
ورزشــی می خورد .گفتم به خاطر این است كه روزی 
چهاربار خبرورزشی نگاه می كنم و همان بهانه ای  شد 
كه من رفتم در ســرویس ورزش روزنامــه مردم نو و 
بهتریــن كار ممكن را هم كــردم و بهترین راهنمایی را 

آقای افشــار كرد و همان ســرویس ورزشی باعث شد 
كه من  واقعا توانســتم خودم را باال بكشم و الفبا را یاد 

بگیرم. 
-در واقع کارمند روزنامه شدید؟

بله ، تقریبا كار به امضای قرارداد كشید و قرار داد را 
بردم خانه و گفتم من االن دیگر كار دارم و طبق معمول 
حــاج آقا)پدرم( گفت ، چقدر حقــوق می دهند؟ بیمه 
دارد یا نه ؟ سرویس هم دارد یا نه ؟ دركل تا همین سه 
ســال پیش نزدیكان و خانواده اصال دید مناسبی نسبت 

به كار من نداشتند.
وقتی می گفتم در روزنامــه كار میكنم یا خود حاج 
آقا كه هركس از او می پرسید پسرت چكاره است؟ می 

گفت، صبح ها می رود روزنامه می فروشد!.
-خانواده و اطرافیان شــده است از شما اطالعات 

پنهان کنند؟
بله ، اتفاق افتاده اســت .حتــی در جمع خانوادگی 
كــه مثال  دارند در مورد یــک جایی - ارگانی یا نهاد و 
سازمانی – صحبت می كنند و گوینده آنجا كار می كند 
با ایما و اشــاره حضور من بعنوان غیرخودی! را مطرح 

می كند.
-نگاه جامعه چطور ؟

در اجتمــاع خبرنگار را به دید كســی نگاه می كنند 
كه از خیلــی چیزها خبردارد، یعنی مــی داند چه خبر 
است. یعنی فكر می كنند خبرنگاران می دانند در جامعه 
چه خبراســت كه واقعیتش هم اینطور نیست. خبرنگار 
ممكن است از خیلی چیزها خبرنداشته باشد. آن اوایل 
یادم هست وقتی در تاكسی بحث گرم می گرفت راننده 
میگفــت چكاره ای ؟ می گفتم خبرنگار . بعدش راننده 
هیچ حرفی نمی زد و بعضی هایشــان هم می گفتند ما 
حرف بزنیم میروی می نویسی كه  دیگر ما حرف نزنیم 

بهتر است.  
-بعنوان کسی که سرد و گرم دنیای خبر و رسانه را 
چشیده ای ، اگر بخواهی بین خبرنویسی با خبرنگاری 

تفاوت ها را بیان کنی از کجا شروع خواهی کرد؟. 
خبرنوشتن با خبرنگاشتن فرق دارد. خیلی ها هستند 
كــه االن دارند خبر می نویســند. از روزی كه گفتند به 
درد این كار نمی خوری همیشه دوست دارم یک چیزی 
خلــق بكنم نه اینكه یكی یک چیــزی بگوید من آن را 
بنویسم و بگویم این خبر است. ناگفته نماند خبرنویسی 
جزئی از این كار اســت. اول باید خبر نوشــتن را یاد 
بگیری تا به نگاشــتنش برســی . خبرنگار نباید در خبر 
نویســی بماند. خبر نوشــتن یک چیزی است كه آماده 
اســت و دیكته شــده و نهایت كاری كه می كنید این 
است كه یک دســتی به رویش بكشید و فرم و سبكش 

را عوض كنید.
-درواقع تفاوت در ماهیت است؟

بله ! اگر قرار است كسی دنبال خبرنگاری برود باید 
خودش دنبال داســتان را بگیرد. هیچ وقت كســی نمی 
تواند بگوید مثال فالن مسئول این خطا را كرده است و 
اینجا ست كه معلوم میشود خبرنویس كیست و خبرنگار 

كیست؟ 
-از کار روزنامه نگاری در زنجان بگوئید؟

كار روزنامه نگاری در ایران روالی دارد و در زنجان 
این روال با همه جا متفاوت است. خاصیت محیط های 
كوچک همین اســت و نمی شــود زیاد شعاع كاری را 
باالبــرد. خیلی راحت بگویم حوزه خبر و خبرنگاری و 
روزنامه نگاری در زنجان به یک ایستایی رسیده است.

بارها گفته ام نســلی درحال مستهلک شدن هستیم و 
دیری نخواهد پایید كه این نســل از رســانه یا كنار می 
كشند و یا حذف می شوند و نسلی نخواهد بود كه جای 
این ها را بگیرد. جای آقای ســعید افشــار را به آسانی 
كســی نمی تواند بگیرد ایشــان یک اعجوبه در عرصه 
روزنامه نــگاری بود. جای آقای اســكندریون و افراد 
هم نســل او را هیچ كس نمی تواند بگیرد. من، مهدی 
سهرابی یا خانم مینا خانی با این روحیه رشد كرده ایم . 
بسیاری از دوستان و هم نسل های دیگر دنبال كارهای 
دیگــر رفتند و ما همچنان این كار را ادامه می دهیم و با 

رفتن امثال ما نسلی نخواهد بود كه جای ما را بگیرد.
ســیر تحول مطبوعات و رسانه های استان زنجان به 
ســمتی می رود كه نشانه هایی از حیات ندارد و این ها 
در جلسات و نشســت های خبری به وضوح دیده می 

وضعیت روزنامه نگاری زنجان در گفت و گوی مهدی سهرابی با عصرملّت؛

آینده تاریک !

ّعصرملت
4 گفتوگو یادداشت، اخبار و گزارش های اجتماعی و سیاسی
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گفتوگو
شود و معتقدم كار رسانه در زنجان آینده تاریكی دارد و 
به تكامل نمی رســد چون هم شرایط دارد به این سمت 

می رود و هم سیستم نمی خواهد.
-برای رهایی از وضعیت پیش رو چه باید کرد؟

نمی دانم !
-شاخص روزنامه نگاری که بتواند در این دریای 

طوفانی به ساحل برسد چیست؟
خیلی ها در این باب گفته اند و خیلی ها هم تفســیر 
كرده اند. آنچه كه من در پیش گرفته ام سه تا اصل است 
: اول اینكه ؛ با كسانی در این حوزه نشست و برخاست 
كنم كه ارزش داشته باشند. رفاقت با كسانی كه این كاره 
هستند خیلی مهم اســت . البته همیشه شانس آورده ام 
با كســانی كه در ارتباط بوده ام همه آدم های بزرگی در 

این حوزه بوده اند.
تاكید می كنم اولین كســی كه در این حوزه دیدم و 
كارم را مدیونش هســتم و هرچه یاد گرفته ام از او بوده 
آقای ســعید افشار بوده اســت كه از من یک خبرنگار 
ساخت. برای من همكاری با خانم میناخانی یک توفیق 
است و ایشان آدم كمی در این حوزه نیست. این ها خود 
بــه خود  آدم را وادار می كند كه رشــد كند. یعنی اگر 
عقب بمانی كسی شما را در این جمع حساب نمی كند 

و تحویل نمی گیرد.
دومین شــاخص ؛ مطالعه اســت. خبرنگاری كه می 
خواهد بــرود در جلســه ای و یا در یــک موضوعی 
گزارشی بنویسد باید آن حوزه را شخم بزند. اطالعات 
كامل داشته باشــد. یعنی اجازه ندهد كسی و چیزی از 

زیر دستش در برود. 
سومین شاخص ؛ جسارت داشته باشد و نترسد. 

این سه شاخص با »عشق و عالقه به كار« اگر كنار هم 
قرار بگیرند افق روشــنی از روزنامه نگاری را می توان 
متصور شــد. نقش الگوها نبایــد در فعالیت های حرفه 
ای كمرنگ دیده شود الگوی یک فوتبالیست علی دایی 

است و برای علی دایی شدن دنبال توپ می دود.
-در کار رسانه ای ات شده است به خبر سمت و 

سو بدهی؟
اگر بگویم سوگیری ندارم همین جا اعالم می كنم كه 
دروغ مــی گویم ولی نه در همه خبرها. هر انســانی در 
هركشوری حق دارد یک سوگیری سیاسی داشته باشد. 

خب ما در خبر سوگیری هایمان بیشتر سیاسی است.
- در نگارش و انتشار یک خبر کدام طرف معادله 

برایت مهم است مردم یا مدیران؟
مردم مهمتر هستند. اعتماد مردم برایم اصل است. به 
عنوان یک خبرنگار می گویم برای من اصال مهم نیست 
فالن مسئول و فالن رئیس بگوید من به »مهدی سهرابی« 
اعتماد ندارم . اتفاقا اگر این را بگوید من می فهمم كارم 
را خــوب انجام داده ام و اصــال از خدا می خواهم كه 
مسئولین این استان صف بكشند و بگویند ما به سهرابی 
اعتماد نداریم. ولی اگر یک روز شــهروندی زنگ بزند 
كه فالن اتفاق افتاده و بگوید بله تو هم آنطرفی هستی! 
. چی داده اند بهت ؟ چقدر گرفتی؟ همیشه این حرفها 
بهم برخورده و همیشــه هم سعی كرده ام ثابت كنم كه 

این اتفاق نیفتاده است.
-برای کار رسانه ای و بیان خبر تهدید هم شده ای؟
دربحث رسانه ای تا كنون تهدید نشده ام. اما من یک 
فعالیت مجازی هم دارم كه آنجا تا دلتان بخواهد تهدید 

شده و میشوم .
-تطمیع چطور؟

تطمیع و از این جور چیزها بله زیاد بوده است.
-آفت حرفه خبرنگاری و روزنامه نگاری ؟

اهل معامله بودن و عدم آموزش برای انجام رســالت 
روزنامه نگاری مهم ترین آفت این كار است.

-چطور؟
اصال بد نیســت یكی بیاید این كار را پله كند و برود 
كارمند جای دیگری شود و یا وارد یک موقعیت كاری 
شــود اما وقتی من از این كار یک استفاده ای بكنم نباید 

این حوزه را لگد مال كنم بروم . 
-خودت چی، اهل معامله ای ؟

هیچوقت این كار را نكرده ام و زندگی ام این را نشان 
می دهد. نه ماشــین دارم و  نه خانه دارم. اولین و مهم 
ترین آفت این كار همان اهل معامله بودن است و دومًا 
بی حســاب و كتاب و بدون آمــوزش های الزم  وارد 

این حوزه شــدن است .حتی اگر اهل معامله هم نباشی 
و بدون آموزش وارد این حوزه بشــوی یک آفت خیلی 
جدی اســت حداقلش این است كه جای كسی دیگر را 

گرفته ای .
-رابطه خبرنگار با مسئولین؟

یک اتفــاق نامیمونی در این حوزه افتاده اســت كه 
مســبب اش خودمان هستیم نه مســئولین و از بس این 
اتفاق سال ها  تكرار شده كه ناخودآگاه تبدیل به عرف 
و عادت شــده است. بسیاری از مســئوالن از خبرنگار 
انتظار دارند هرچه او می گوید بنویســد یا هوای او را 
داشــته باشــد. برخی از خبرنگاران بر این اعتقادند كه 
مردم در جریان بســیاری از اخبار نیســتند درحالی كه 
اصال اینطور نیســت. ساده ترین قشر این جامعه بخوبی 
اخبار واقعی از اخبار سفارشــی را تشــخیص می دهد. 
سواد رســانه ای مردم خیلی باال رفته است و نمی شود 

مردم را با اخبار كانالیزه گول زد.
نقدپذیری مدیران و مسئوالن زنجان؟ 

نقدپذیری مدیران اســتان زنجان در برابر رســانه ها 
تقریبا صفراست . شــاید دوسه نفرشان نقد پذیر باشند 
ولی از آنجایــی كه عدد ۲ درمقابل خیل مدیران عددی 

نیست من می گویم صفر است .
-چی شد وارد فضای اینستاگرام شدی ؟ تفریح و 

سرگرمی بود و یا رسانه ؟
روزنامه صدای زنجان تازه مجوز روزنامه گرفته بود 
و من پاییز 9۴ وارد این روزنامه شدم. تلگرام تازه آمده 
بود و كم كم داشــت جای واتساپ و وایبر و ... را می 
گرفت.شناســاندن خودم برای مردم از برنامه هایی كه 
دنبالش بودم البته نه به عنوان كســی كه زنجانی اســت 
یا ... بلكه  به عنوان كســی كه مــی خواهد حرف بزند 
و دوســت داشتم مورد نقد قرار بگیرم و هیچگاه از نقد 

ناراحت نمی شوم.
با توجه به مجموعه ای از شرایط به این نتیجه رسیدم 
نمی توان در رســانه رســمی خیلی مســائل را بازكرد 
معتقدم نوشــتن و گفتن در روزنامه همه طیف ها را در 
بر نمی گیرد و دلیلش این اســت وقتی كســی روزنامه 
را مــی خواند می فهمد كه من چه می گویم اما كســی 
كه روزنامه نمی گیرد نمی داند چه اتفاقی افتاده اســت. 
دنبال فضایی بودم كه راحت در دســترس باشــد و به 
همین خاطر اینســتاگرام را انتخاب كردم، هدفم هم این 
بود كه فوری و كوتاه بنویســم . چیزهایی را بنویسم كه 
مردم خبر ندارنــد. یا حوصله تحلیلش را ندارند. اعداد 
و ارقامی كه مردم می شنوند و از كنارش رد می شوند.

-برخــی ها معتقدند در فضای مجازی وارد حریم 
خصوصی می شوید. 

حریم خصوصی برای خودش داستانی دارد ! در نبود 
برخی مولفه ها هركس برای خودش حصاری كشــیده 

است و اسمش را گذاشته است حریم خصوصی.
-نوشتن های شــما چقدر در بهبود اوضاع تاثیر 

داشته است؟
 نمی توانم بگویم كل شهر را تحت تاثیر قرارداده است  
اما خودم راضی ام . خاصیت فضای مجازی این اســت 
كه شــما اگر به یک نفر چیزی را بگویید آن هم می رود 
به ده - بیســت نفر دیگر می گوید و این خاصیت خوبی 
است درحالی كه رســانه ای مثل روزنامه این قابلیت را 
ندارد و آن اوایل كه من شــروع كردم  دنبال كنندگان من 
هم بیشتر می شد .برای من راستش اولش عطش جذب 
فالوور بود یعنی در دو - ســه تا پست اول من می گفتم 
چه می شــود كه این فالوورها بیشتر شود. ولی كم كم به 
این نتیجه رسیدم كه می شود از این استفاده كرد و میشود 
خیلی از مشكالت را با استفاده از این فضا حل كرد. من 
دوسه تا مشكل را باهمین اینستاگرام حل كردم . مشكل 

كارگران شهرداری و برخی جاهای دیگر.
-خبرنگار و یا روزنامه نــگاری که بخواهد موثر 
واقع شــود یک پایش با شاکیانی است که راهی جز 
مســیر دادگاه را بلد نیســتند به این سرنوشت دچار 

شده ای؟
بابت روزنامه از من هیچ وقت شــكایت نشده است 
ولی اگر من را به عنوان فعال رســانه ای بشناســند بله 
خیلی شكایت شده اســت كه اگربخواهم بشمارم فكر 
كنم طی سالهای اخیر شش بار از من شكایت شده است 
كه چهارتای آن به خیر و خوشــی تمام شــده و دوتای 

آن در جریان است كه باید ببینیم نتیجه اش چی خواهد 
شد.

- اولین شاکی ات کی بود ؟
دوســال پیش با شــكایت آقای وقف چــی نماینده 

زنجان به دادگاه رفتم .
-نگاه بازپرس چگونه بود؟

با توجه به اینكه فعال رســانه ای بــودم وقتی وارد 
بازپرسی شدم انتظار داشتم با سایر متهمان تفاوت داشته 
باشــم و انتظار داشتم وقتی به بازپرس بگویم خبرنگارم 
هســتم نگاهش متفاوت خواهد شــد امــا تفاوتی بین 
ســهرابی روزنامه نگار با متهم مــواد فروش و ... نبود!. 
یعنی اگر در كار رسانه مستند و با ادله كار نكنی و موثق 
دنبــال چیزی نروی با اولیــن دادگاه فاتحه تان خوانده 

است. 
-استدالل شاکی هایت چه بود؟

 سیســتم قضایی ما مدرک محور اســت. شــما در 
هركاری و در هر حوزه ای باید مدرک آن كار را داشته 
باشــید. اگر می گوئید فالن مسئولی تخلف كرده است 
بایــد مدركش را ارائه بدهید اخــالق هم  این را حكم 
مــی كند البته گاهی آن مدرک و ســند مــی تواند یک 
مطلب چاپ شــده در یک نشریه باشد. بعضی وقت ها 
مثال در قضیه شــهرداری و شــورا این اتفاق برای من 
افتاد. من معموال اگر بخواهم خبری را منتشــر كنم اول 
اطمینــان حاصل می كنم و بعد خبر را منتشــر می كنم. 
غیر از دوسه خبر كه فقط برای اینكه احساساتم را نشام 
دهم!. در همین داستان شهرداری و شورا در مورد برخی 
اعضای شورا چیزهایی نوشتم و آنها گفتند تهمت و افترا 
و تشویش اذهان است. به همان بازپرس گفتم به من این 
مدارک را نمی دهند ولی شما اگر استعالم كنید در فالن 

شعبه مدارک تخلفات هست كه درحال بررسی است.
علــم قاضی می تواند به ایــن موضوع كمک كند به 
شــرطی كه قاضی آموزش این كار را دیده باشد ، اما در 

مواردی قاضی علم و دانش این كار را ندارد.
برای همین موضوع اســت كه تاكید می شــود باید 
دادگاهها تخصصی باشــد مانند: دادگاه ویژه روحانیت 
، چــرا دادگاه ویژه نظامی ، دادگاه كــودكان و ... برای 
رســیدگی به جرائم رسانه ای نیاز به یک شعبه دادگاه و 
بازپرسی ویژه رسانه است، شعبه ای كه درآن بازپرس و 

قاضی متخصص حوزه رسانه باشد.
-نگاه و برخورد قاضی ؟

در پرونده هایی كه داشــتم قضات آدم های روشنی 
بودند. آقای نیاركی رئیس كل دادگســتری كه تازه آمده 
بودند زنجان و ما را دعوت كرده بودند برای جلسه هم 
اندیشــی، گفتم كه یک كاری برای اهالی رســانه بكنید 
یا یک شــعبه ویژه رســانه بگذارید كه بچه های رسانه 
بفهمند كســی آنجا هست كه رسانه را می شناسد و اگر 
یک فرد رســانه ای تخلف هم كرده باشد همان دادگاه 
حكمــش را صادر كند. دوم اینكــه به بچه ها  آموزش 
بدهیــد چهار- پنج نفر از ایــن خبرنگارهایی كه خیلی 
درگیر هســتند را دعوت كنید و یک كارشناس قضایی 
هــم دعوت بكنیــد به این ها یاد بدهد كه چه شــكلی 
بنویسند كه اسیر این شكایت و دادگاه ها نشوند. گاهی 
خود قاضی هم می داند كه خبرنگار بی گناه است ولی 
چون سیســتم قضایی سند محور است باید مدرک ارائه 
شود. اگر خبرنگار آموزش ببیند یک جوری می نویسد 
كه هم حق مطلب را ادا كند و هم گرفتار دادگاه نشود. 

-رفتار دادگاه چگونه بود؟
بجز دادگاه آخرم، همه شــان خوب بودند. البته االن 
راه و چاه را یاد گرفته ام كه چگونه بروم و اولین اقدامی 
كه باید بكنم چیســت؟ و با قاضی چگونه حرف بزنم ؟ 
، چگونه او را قانع كنم؟ من چرا این را نوشتم ؟ و كارم 

چیست؟ تقریبا دیگر یاد گرفته ام.
- در این ســالها زیاد دادگاه رفتی ، فکر می کنی 

دادگاه خاتمه همه راههاست؟
دادگاه چاره كار نیست و راه آخر هم نمی تواند باشد 
.اصال چرا باید از رســانه ای شــكایت شود؟ من اصال 
اعتقاد ندارم كه دستگاه قضا وارد بحث رسانه شود. اگر 

هم می شود همان »دادگاه ویژه رسانه« باید باشد.
-عامل توســعه نیافتگی زنجــان از منظر »مهدی 

سهرابی« بعنوان یک روزنامه نگار و منتقد؟
 در باب توســعه یافتگی و یا توسعه نیافتگی زنجان 

بحث های جدی وجود دارد. معیارهای و سنجش های 
مشخصی برای حل این معما وجود ندارد. ۱۰ سال است 
كه خبرنگارم و در هر ســال به همه مدیران گفته ام چرا 
زنجان عقب مانده اســت؟. یكــی گفته مدیرانش بومی 
نیستند، دیگری گفته بودجه از مركز به اینجا یک جوری 
مــی آید و یا فالن و بهمان . ولی این ســوال هنوز هم 
برای من گنگ اســت كه آیا ما عقب مانده ایم؟ اول در 
این مورد یک نفر من را قانع كند كه عقب مانده هستیم 
یا نیستیم چون من نمیدانم . من كه در ده سال نفهمیدم 
عقب ماندایم یا توسعه یافته !. بعد می توانم برویم دنبال 

اینكه چرا عقب مانده ایم.
-اگر یک روز خبرنگار نمی شدی و یا کار رسانه 

را رها می کردی ، می خواستی چکار کنی ؟
من اگر خبرنگار و یا روزنامه نگار نمی شــدم حتما 
دنبال وكالت می رفتم ، االن هم عشقم این است كه یک 
وكیل بشــوم . واقعا دوســت دارم وكیل شوم چون می 

بینم عده ای چگونه دارند حق مردم را نابود می كنند.
-مهدی سهرابی را با صدای زنجان می شناسند و 

یا صدای زنجان را با مهدی سهرابی ؟
بدون تعارف می گویم صدای زنجان را بیشــتر می 

شناسند و من را هم به خاطر صدای زنجان شناختند.
-نگاه روزنامه نگار زنجانی به محیط زیست ؟

بگذاریــد یک مقــدار صریح بگویم مــا در موضوع 
توســعه و پیشــرفت خیلی متوازن حركت نمی كنیم و 
به تعبیری شــیپور را داریم از سوی گشادش می زنیم. 
پیشــرفت و توسعه هم راستا و هماهنگ اتفاق می افتد. 
بدن آدم هم همینطور است و اگر یک قسمت از سلول 
های بدن رشد بیشتری داشــته باشد می گویند سرطان 
دارد و آن ســرطان آدم را خیلی زود از پا در می آورد. 
ماهم داریم به این سمت می رویم .آب ، محیط زیست 
، خاک و هرچه كه شــما فكرش را بكنید را داریم فدا 
می كنیم و همه این ها داریم هزینه می كنیم كه به مدینه 
فاضله ای برســیم و بگوییم ما هم پیشــرفت كرده ایم 
غافل از اینكه برای رســیدن به آن مدینه فاضله ما آب ، 
خاک و هوا می خواهیم. آدمیزاد برای زنده ماندن به آب 
و خاک و هوا و محیط زیســت و ... نیاز دارد. خبرنگار 

نباید از كنار برخی مسائل حیاتی بی تفاوت بگذرد.
- انقالبی نما ، روحانی نما را البد زیاد اســتفاده 
شنیده ای و شــاید در کارت نوشته ای، خبرنگارنما 

را چطور؟
خبرنگارنماها كه قربانشان بروم زیاد هستند و زیادهم 

شده اند و هی دارند می آیند 
-رابطه خبرنگار نماها با سالطین فساد؟

یكی از پشــتوانه های مهم ســالطین فسادی ، مانند 
سالطین سكه و شكر و .. همین خبرنگارنماها هستند . 
یعنی اصال بزرگ كردن آنها دســت خبرنگارنماها است 

و سالطین فساد مدیون این جماعت كاسب هستند!.
خبرنگار نماها پول می گیرند و یک داستان را بگونه 
ای روایت می كنند كه »فســاد« در جامعه »صالح« جا 
بیافتد اما گناه و مســئولیت این جماعت كوته فكر كمتر 

از همان سالطین فساد نیست.
-خط قرمز را تا کجا تعریــف کرده اید و به چه 

چیزی خط قرمز می گوئید؟
مسائل ، مصالح و منافع عمومی خط قرمز هر جامعه 
ای اســت اما به دلیــل عدم تعریف مشــخص از این 
موضوع هركسی به اقتضای منافع و مسائل خودش خط 

قرمز تعریف می كند.
 خط قرمز من خبرنــگار با خط قرمز یک مدیر و یا 
مســئول متفاوت است و بســیاری از خط قرمز ها من 
درآوردی است . امنیت عمومی و امنیت نظام خط قرمز 
است و دیگر فالن آقا و فالن حزب و فالن تاریخچه كه 

نمی تواند خط قرمز باشد.
مســائلی كه در داســتان كرونا پیش آمد فاصله فهم 
رسانه ای ها با مدیران را مشخص كرد همان موقع اهل 
رسانه به مسئوالن هشــدار دادند و گفتند نگویید ما در 
وضعیت ســفید هســتیم، تلقی مردم از اعالم وضعیت 
سفید این است  كه در زنجان كرونا نیست در حالی كه 

كرونا داشت در شهر قدم می زد.
-نقش رسانه های زنجان در مبارزه علیه کرونا.

بی تعارف می گویم رســانه های ما در بحث كرونا 
خوب ظاهر نشدند و تمام اطالعات رسانه های زنجان 

اخبار و آمار مدیران است.
-کالم آخر مهدی سهرابی ؟

تمام سعی ام را می كنم كه امسال آخرین سالی باشد 
كــه به عنوان روز خبرنــگار تبریک می گویم و تبریک 
مــی گیرم. فكر كنم بهترین شانســی كه آوردم این بود 
كه در بهترین مجموعه خبری اســتان دارم كار می كنم 
ازهر جهت كه شــما فكرش بكنید عالی است . جنس 
كار رسانه ای در كشور دارد عوض می شود و به سمت 
مجازی و ســایت و ... می رود و گمان می كنم اگر كار 
بــا این روال پیش برود مدیران محترم برای همیشــه از 
شر رســانه ها و رسانه ای های اســتخوان دار خالص 

می شوند!.
اگر موافق باشــید به این سئوالت در قالب یک كلمه 

پاسخ دهید.
- زنجان؟حسی ندارم 

- سبزه میدان؟چاله میدان 
- صدای زنجان؟عشق

- خانه مطبوعات؟حاالااا
-نرگس محمدی؟مبهم 

- شورای شهر زنجان؟چه  بگویم كه جان مطلب را 
برساند؟ بدبختی
-تورم؟رفیق 
- دالر؟آرزو

-پتروشیمی زنجان؟هست كه باشد
- مهدی سهرابی؟ساده 

- روز خبرنگار1399؟ ایــن را می خواهم در یک 
جمله بگویم: دارم تمام  ســعی ام را می كنم كه آخرین 
روز خبرنگارم باشــد نه كه خودم را بُِكَشــم ولی تمام 
ســعی ام را میكنم كه از این حــوزه بزنم بیرون .دیگر 

بس است 
-جشنواره مطبوعات ؟دورهمی

-متشکرم از اینکه وقتتان را در اختیار »عصرمّلت« 
قرار دادید.



عصرمّلت- سال ها است نقش بخش كشاورزی در 
بهره وری اقتصادی نادیده گرفته شده است، در حالی 
كه این بخش بزرگترین و مهم ترین مصرف كننده آب 
در كشــور به شــمار رفته و بیش از ۸۰ درصد اتالف 
منابع آب كشور به دلیل استفاده نكردن از فناوری های 

پیشرفته آبیاری در بخش كشاورزی به هدر می رود.
درشــرایط فعلی مدیریت منابع آب كشور، مناسب 
نیست و موجب شــده در طول سال های اخیر شاهد 
كاهــش منابع آب های زیرزمینی و نیز كاهش ســطح 
زیركشــت كشــاورزی در برخی مناطق باشیم. بخش 
كشــاورزی در ایران به دلیل اینكه هنوز صنعتی نشده  
ناكارآمد اســت و ســهم آن در تولیــد ناخالص ملی 
در طول زمان كاهش داشــته اســت و به گفته برخی 
كارشناسان  دستیابی به امنیت غذایی باعث ناامنی در 
بخش آب گردیده است. استان زنجان نیز با اینكه جزء 
مناطق با آب و هوای خشک و بی آب نیست ولی در 
طی ســال های اخیر به دلیل روش های سنتی آبیاری 
در كشاورزی متحمل هدر رفت مقادیر بسیاری از آب 

استان در این بخش شده است .
مدیر عامل شــركت آب منطقه ای زنجان در گفت 
و گویــی در این خصــوص به خبرنــگار عصرمّلت 
گفت: حدود ۸۵ درصد مصرف آب اســتان در بخش 
كشــاورزی می باشــد و راندمان آبیــاری در بخش 
كشــاورزی از ۳۰ تا ۴۰ درصد در آبیــاری غرقابی، 
حدود ۷۰ درصد در آبیاری نوین بارانی و قطره ای و 
غیره است . با توجه به وسعت اراضی آبیاری اراضی 
غرقابــی و اراضی آبیاری نوین اســتان ، بیش از ۵۰ 

درصد آب در بخش كشاورزی هدر می رود.
اسماعیل افشاری در مورد تعداد دشت های استان 
زنجــان گفت: زنجــان ۷ محــدوده مطالعاتی تحت 
پوشــش دارد كه عماًل محدوده های طارم و ماهنشان 
فاقد دشــت دارای آبخوان با محدوده مشخص نبوده 
و ۵ دشــت )ابهر- خرمدره( ، )ســلطانیه – زنجان( ، 
قیدار)خرارود( ، )ســجاس – ایجرود( و )زرین آباد 
– گرماب( در محدوده های مطالعاتی تحت پوشــش 
اســتان قرار دارد كه هر پنج دشت استان در وضعیت 
بحرانی بوده و دارای ممنوعیت توســعه بهره برداری 

از آبهای زیرزمینی هستند.
وی در خصوص میزان آب ورودی به دشــت های 
اســتان نیز اظهار كرد: : ساالنه حدود 9۰۰ میلیون متر 
مكعب آب وارده منابع آب زیرزمینی اســتان میگردد 
كه در حدود ۱۰۵۰ میلیون متر مكعب برداشــت شده 
و بطور متوســط هر سال ۱۵۰ میلیون متر مكعب بیش 
از ظرفیت آب زیرزمینی برداشــت می گردد. افشاری 
گفت: بطور متوســط ســاالنه حدود ۱۵۰ میلیون متر 
مكعب كسری مخزن آبهای زیرزمینی در استان وجود 
دارد كه در بیســت سال گذشته حدود ۲/۵میلیارد متر 
مكعب از مخــازن آبهای زیرزمینی اســتان خارج از 

ظرفیت این منابع برداشت شده است كه این موضوع 
موجب افت تدریجی آب ســفره ها گردیده اســت ، 
میزان متوسط بســته به شرایط باراندگی سال مربوطه 

متغیر می باشد.
وی بابیــان اینكه برای جبران كســری مخازن آب 
زیرزمینی ، با توجه به محدودیت بارشــهای اســتان، 
چاره ای جزء كاهش برداشــت از منابع آب زیرزمینی 
نداریم گفت:  با كاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی 
در حدود ۲۰ درصــد و جبران آن با بهبود راندمان و 
بهره بــرداری آب می توان عالوه بر حفظ ذخایر آب 
زیرزمینی بدون آسیب به تولیدات كشاورزی بصورت 

پایدار از این منابع استفاده نمود.

افشــاری بارندگــی را  عامل اصلــی تغذیه آبهای 
زیرزمینــی عنــوان كرد و افزود:  نــوع , زمان بارش 
و عوامــل دیگر میزان نفــوذ آب بارندگی به عمق و 
آبخوان را كنترل می كند، خوشــبختانه با بارشــهای 
مناسب سال گذشــته و ســالجاری ، میزان تغذیه به 
آبخوانها مناسب شــده و در بعضی از آنها روند افت 
ســفره آب زیرزمینی متوقف و بهبود یافته است ولی 
با توجه به افت بیش از ۲۰ ســاله سالهای قبل، صرفًا 
بهبود آبخوانها جزئی بوده و قســمت كمی از كسری 

مخازن در سال گذشته و جاری جبران شده است .
مدیر عامل شــركت آب منطقه ای استان زنجان در 

خصوص راهكارهــای اصلی جلوگیری از هدر رفت 
آب در بخش كشاورزی  به خبرنگار پیام مّلت گفت:  
این اقدامات در ســه بخش كلی قابل انجام اســت : 
افزایش راندمان آبیاری كــه با اجرای طرحهای نوین 
آبیاری همانند آبیــاری قطره ای ، بارانی ، تیپ و كم 
فشارو – می تواند راندمان آبیاری را در سطح مزرعه 
افزایش داد ، اصالح خطــوط انتقال و توزیع آب نیز 

در این بخش مهم است.
دوم ؛ افزایــش بهــره وری آب، در ایــن بخش با 
اصالح  الگوی كشت، كشــت نشانی، اصالح نژاد و 
– مــی توان میزان تولیدات كشــاورزی را با مصرف 
آب ثابــت باال بــرد و در نهایت، افزایــش كارایی و 
بازده اقتصادی آب، با اصالح الگوی كشــت و موارد 
ذكر شــده بندهای قبلی و اصالح ســاختارهای تولید 
تــا مصرف و صادرات و ... مــی توان درآمد باالتری 
از واحد آب مصرفی ایجاد نمــوده، اقتصادی نمودن 
كشــاورزی عامل اصلی كاهــش مصرف آب خواهد 

بود.
اســماعیل افشاری همچنین در مورد میزان مصرف 
آب در بخــش صنعتی نیــز با بیان اینكــه  مهمترین 
موضوع در مصارف آب بخــش صنعت ،بازچرخانی 
آب است  تا از هدر رفت آب جلوگیری گردد گفت:  
با احداث تصفیه خانه های فاضالب صنعتی و استفاده 
از آب باز چرخانی و تغییر سیســتم های مصرف آب 

بخصوص در خنک كننده های آبی می توان قســمت 
عمده ای از آب مصرفی صنایع را كاهش داد، در حال 
حاضر تعدادی از واحدهای صنعتی روش های صرفه 
جویی را عملیاتی نمــوده اند ولی هنوز تعداد زیادی 
واحدهای صنعتی بخصــوص واحدهای كوچک این 
كار را انجــام نــداده اند نصب كنتورهای هوشــمند 
و افزایش قیمــت آب مصرفی، عامــل اصلی كنترل 

مصرف واحدهای صنعتی خواهد بود.
مدیــر عامــل شــركت آب منطقــه ای زنجان در 
خصوص میزام مصرف آب در بخش شــرب تصریح 
كرد: میزان برداشت آب جهت مصارف شرب حدود 
۱۴۰-۱۳۰ میلیــون مترمكعب می باشــد كه عمدتًا از 
منابع آب زیرزمینی تامین می گردد . سرانه آب شرب 
در ایران و استان بسیار باالتر از نیاز شرب و بهداشت 
و اســتانداردها ملی و جهانی می باشــد اســتفاده از 
روشــهای مختلف در كاهش مصرف آب شرب مؤثر 
خواهد بود ، مهمترین موضوع، فرهنگ سازی مصرف 

بهینه آب می باشد.
اســماعیل افشــاری در مورد لوازم كاهنده مصرف 
آب نیز گفت:  روشهای دیگری مثل كاهش هدر رفت 
آب در شــبكه و همچنین كنترل فشار آب در شبكه و 
نهایتًا اســتفاده از لوازم كاهنــده مصرف كه عمدتًا به 
كاهش فشــار آب تكیه دارند مــی تواند حداقل ۳۰ 

درصد در مصرف آب كاهش ایجاد نماید.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان؛ 

امالک بیش از ۵۰ درصد آب کشاورزی هدر می رود مشــاوران  اتحادیه  رئیــس  عصرمّلت- 
گفت: بیشــتر خانه هــای خالی بــرای افراد عادی 

نیست و برای وابستگان دولت است.
مصطفی قلی خسروی اظهار كرد: مدتی است كه 
مصوبــه مجلس را برای خانه های خالی داشــتیم و 
دلیل اجرا نشــدن آن این اســت كــه خانه ها برای 
افراد عادی نیســت بلكه مربوط به وابستگان دولت 
اســت و در نتیجه چندان عالقه مند به انجام شــدن 

نیستند. آن 
وی گفــت: هنوز ســامانه تكمیل نیســت واین 
ســامانه در اختیار ما هم نیست بلكه در اختیار خود 
وزارتخانه اســت كه آن را به وزارت دارایی سپرده 
اســت، اما اطالعات را از سامانه امالک می گیرد و 

می كند. استفاده 
خســروی گفــت: دریافت جریمــه از دولت و 
بانک ها كارســاز نیســت و این ســاختمان ها باید 
وارد بازار شــود، اگر جریمه ســنگین بگذارند و 
دولــت بخواهد از خودش جریمه ســنگین بگیرد، 
تفاوتــی ندارد. مدیران بانک ها باید قوی عمل كنند 
و بگویند اصل هدف ما دریافت جریمه نیست، اما 

خانه ها باید وارد بازار شود.

زنجان  استان  گاز  مدیرعامل شركت  عصرمّلت- 
با اعالم اینكه بازرســان این شركت تاكنون ۲۸ نوع 
ســرقت گاز در استان كشــف كرده اند، از كاهش 
حجم سرقت گاز نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

به دلیل شرایط كرونایی خبرداد.
موســی احمدلو گفت:ایجاد انشعابات غیر مجاز 
و دســت كاری كنتور؛ رایج ترین روشهای سرقت 
گاز در ســطح شبكه توزیع گاز طبیعی استان است.

وی از حجــم گاز تحویلی ســاالنه بــه میزان ۲ 
میلیارد و ۷۴۸ میلیون متــر مكعب گاز طبیعی خبر 
داد و افــزود:از این میــزان؛ موفق بــه تامین گاز 
مشــتركین به میــزان ۲ میلیــارد و ۷۱۶ میلیون متر 
مكعب در ســال گذشته شــده ایم و درصد حجم 
گاز محاســبه نشده به حجم گاز تحویلی؛ 9۷ صدم 

درصد است.
احمدلوگفت: درصد حجم گاز محاســبه نشــده 
بــه حجم گاز تحویلی در ســال 9۷ نیز معادل ۲/۵ 
)دو نیم( درصد بوده اســت كه شــاهد كاهش ۱/۵ 
درصدی هدر رفت گاز نسبت به مدت مشابه سال 

هستیم. قبل 

عصرمّلت- معاون سالمت اداره كل دامپزشكی 
اســتان زنجان از افزایش ۱۵ درصــدی جمعیت 
دامی اســتان نسبت به مدت مشــابه سال گذشته 

خبر داد.
مجید اســكندرپور اظهار كــرد: به علت كاهش 
خشكســالی دامداران دام خود را نگه داشته و از 
عرضــه آن خودداری می كنند و ایــن امر موجب 
افزایش زاد و ولد در میان دام ها و ایجاد تراكم و 

افزایش جمعیت دامی شده است.
وی از عــدم تغییر قیمــت دام علی رغم وجود 
تــورم فراوان خبر داد و گفت: برخی از واحدهای 
پرواربندی تعطیل و غیرفعال شده اند برخی دیگر 
نیز در شــرف تعطیلی هســتند. چراكه قیمت دام 
پایین اســت اما هزینه های كارگر، علوفه، واكسن، 

دارو و حتی دستمزد چوپان گران شده است . 
وی پایین آمدن ســرانه مصرف گوشت قرمز یا 
بــه عبارتی كاهش تقاضا را همــراه با پایین آمدن 
قیمت گوشت قرمز دانست و تصریح كرد: باتوجه 
به قیمــت های كنونی عرضــه دام برای دامداران 

اقتصادی نخواهد داشت. صرفه 

نقل  و  مدیریت حمل  عصرمّلت-رئیس ســازمان 
بار و مســافر اســتان زنجان از اختصاص وام ۲۴۰ 

میلیون تومانی برای بازســازی هر اتوبوس خبر داد.
فرهــاد رفیعی گفت: وام مذكــور با نرخ بهره 
۴ درصد اســت و دوره بازپرداخت اقساط آن ۵ 

ساله است.
وی با اعالم اینكــه تاكنون ۴۷ نفر جهت دریافت 
این وام ثبت نام كرده اند افزود: این وام به آن دســته 
از بخش خصوصی كه ســن فرسودگی اتوبوس های 

آنها از ۱۰ ســال گذشته است تعلق می گیرد.
وی گفت: رانندگانی كه موفق به اخذ این وام می 
شــوند باید تعهد دهند كه پس از نوســازی اتوبوس 
خــود به مدت ۵ ســال برای ســازمان حمل و نقل 

كنند. خدمت 
رفیعــی گفــت:در حال حاضــر لیســت ۴۷ نفر 
درخواســت دهنده وام مذكور تهیه و این لیســت به 
وزارت كشــور ابالغ شده اســت كه اقدامات بعدی 

آن مجدد از سوی وزارت كشور اعالم خواهد شد.

بیشتر خانه های خالی
برای وابستگان دولت است

انشعابات غیر مجاز و دست کاری کنتور 
رایج ترین روشهای سرقت گاز

عرضه دام برای دامداران
 صرفه اقتصادی ندارد

وام 240 میلیونی برای بازسازی 
هر اتوبوس اعطا می شود

ّعصرملت
6 اقتصاد یادداشت، اخبار و گزارش های اقتصادی
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آکهی تاسیس شرکت خدمات اداری مالی و بیمه ای 
معلم ابهر

تاسیس شركت خدمات اداری مالی و رایانه ای معلم ابهر 
در تاریخ ۱۲/۰۴/۱۳99 به شــماره ثبت ۲۶۸۶ به شناسه ملی 
۱۴۰۰9۲۵۶۶۷9 ثبــت و امضا ذیل دفاتــر تكمیل گردیده كه 

خالصه ان به شرح ذیل جهت اطالع عموم  اگهی میگردد. 
موضوع فعالیت :ارائه خدمات پیشخوان دولت الكترونیک 
از قبیل ایجاد و بهره بــرداری و انجام كلیه خدمات مرتبط و 
قابل ارائه در حســابداری ، دفاتر پیشســخوان دولت و بخش 
عمومــی غیر دولتی فخدمــات اداری و رایانه ای در صورت 

لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط
مركز اصلی: اســتان زنجان،شهرستان ابهر ،بخش مركزی 
،محله بلوار خرمشهر ،كوچه شهید ابراهیم شیخی ،بلوار معلم 

پالک ۳۰ طبقه اول كد پستی ۴۵۶۱۷۶۳۱۶9 
ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلغ 

۱۳۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی
میزان سهم الشركا 

آقای حسین مقصودی به شماره ملی ۴۴۰۰۲۶۵9۴۳دارنده 
۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشركا

ملــی  شــماره  بــه  خانــی   حاجــی  ربابــه  خانــم 

۴۴۱۰۱۱۵۱۷۰دارنده ۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشركا
آقای ابراهیم مقصودی به شماره ملی ۴۴۱۰۸9۴۵۷9دارنده 

۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشركا
آقــای ســید محمدرضــا فتحــی  بــه شــماره ملــی 

۴۴۱۰9۸۲۶۸۰دارنده ۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشركا
خانم نرگس مقصودی به شماره ملی ۴۴۱۱۲۱۲۶۷۶دارنده 

۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشركا
اعضا هیئت مدیره

آقای حسین مقصودی به شــماره ملی ۴۴۰۰۲۶۵9۴۳ به 
سمت عضو هیت مدیره به مدت سه سال 

خانم ربابه حاجی خانی  به شماره ملی ۴۴۱۰۱۱۵۱۷۰ به 
سمت عضو هیت مدیره به مدت سه سال

آقای ابراهیم مقصودی به شــماره ملی ۴۴۱۰۸9۴۵۷9 به 
ســمت عضو هیت مدیره به مدت سه ســال وبه سمت مدیر 

عامل  به مدت ۳ سال
آقای سید محمدرضا فتحی  به شماره ملی ۴۴۱۰9۸۲۶۸۰ 
به ســمت عضو هیت مدیره به مدت سه سال وبه سمت نایب 

رئیس هیئت مدیره به مدت ۳ سال
خانم نرگس مقصودی به شــماره ملی ۴۴۱۱۲۱۲۶۷۶ به 
ســمت عضو هیت مدیره به مدت سه سال وبه سمت رئیس 

هیئت مدیره به مدت ۳ سال 
دارندگان حق امضا: كلیه قراردادها واسناد تعهد آور بانكی 
از قبیل چک ،ســفته براتو اوراق بهــادار با امضا مدیر عامل و 
رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شــركت معتبر خواهد بود و 
اوراق عــادی و نامه های اداری با امضائ رئیس هیئت مدیره 

همراه با مهر شركت معتبر خواهد بود.
اختیارات مدیر عامل :طبق اساسنامه

روزنامه كثیر االنتشــار عصرمّلت جهت درج آگهی های 
شركت تعیین میگردد.

عصرمّلــت - مدیرعامل شــركت غله و خدمات 
بازرگانی زنجان، گفت: امسال۴۳۰ هزار تن گندم در 
استان زنجان تولید خواهد شد كه تاكنون بیش از ۲۰۰ 

هزارتن گندم خریداری شده است.
محمد ایــزدی با بیان اینكه ۳۰۷ هــزار هكتار از 
اراضی اســتان به زیركشــت گندم رفته است كه ۵۰ 
هزار هكتار آن ازبذور گواهی شده استفاده شده است، 
گفت: بذرهای اصالح شــده میزان تولید را دوبرابر 

افزایش می دهند.
وی بــا بیان اینكه گندم های در اســتان زنجان به 
زمســتانه، بهاره و بهاره وزمستانه تقسیم می شوند، 
افزود: براســاس برآوردها بین ۴۰۰ تا ۴۳۰ هزار تن 

گندم قرار اســت برداشت شود كه این میزان دوبرابر 
مصرف استان زنجان است.

مدیرعامل شركت غله و خدمات بازرگانی زنجان، 
گفت: قیمت خرید تضمینی گندم برای سالجاری به 

ازای هر كیلوگرم ۲ هزار و ۵۰۰ تومان است
ایزدی با بیان اینكه كشــاورزان خدابنده ای تولید 
كننــده نیمی از گندم اســتان هســتند، گفت: خرید 
تضمینی و توافقی گندم در استان زنجان از مرز ۲۱9 

هزار تن هم گذشت.
وی افــزود: از این میزان ۱۷۴ هزار تن به صورت 
تضمینــی به مبلغ ۴۴۳ میلیارد تومان و خرید توافقی 
نیز ۳۳ هزار تن در مینوی خرمدره انجام شده است.

مدیرعامل شركت غله و خدمات بازرگانی زنجان، 
بــا بیان اینكه تاكنون ۸ هزار و ۳۰۰ گندمكار زنجانی 
محمولــه گندم خود را به مراكز خرید تحویل دادند، 
افزود: گنــدم خریداری شــده در قالــب ۲۳ هزار 
محموله، تحویل مراكز خرید شــده است.ایزدی از 
پرداخت ۱۰۶ میلیــارد تومان از مطالبات گندمكاران 
خبر داد ادامه داد: بقیه مطالبات گندمكاران استان در 

هفته جاری به حساب كشاورزان واریز خواهد شد.

مدیركل كمیته امداد امام خمینی)ره( استان زنجان 
گفت: ســهم كمیته امداد در این اســتان از اعتبارات 
مصوب اشتغال زایی در ســال جاری نزدیک به ۱۲۷ 

میلیارد تومان است.
هدایت صفری افزود: بر اساس برنامه ریزی ها قرار 
است بیش از ســه هزار و 9۰۰ فرصت شغلی جدید 
برای مددجویان تحت حمایت و سایر اقشار نیازمند از 

این محل ایجاد شود.
وی با بیان اینكه استفاده از ظرفیت راهبران شغلی، 
كاریابــی، كارآفرینان حرفــه ای، خیرین كارآفرین و 
جهادگــران كارآفرین از رویكردهای مهم این نهاد در 
حوزه اشتغالزایی برای جامعه هدف است،تصریح كرد: 
تــالش می كنیم با بهره گیری از ظرفیت های موجود 
استان در حوزه اشتغالزایی زمینه ایجاد فضای كسب و 
كار و درآمدزایی خانواده های تحت حمایت را فراهم 
كرده تا از این طریق مســیر توانمندسازی و استقالل 

اقتصادی جامعه هدف هموار شود.
صفری همچنین یكــی از راهكارهای مهم مردمی 
كردن فعالیت های كمیته امداد را ایجاد و توسعه مراكز 
نیكوكاری عنوان كرد و افزود: به منظور جاری كردن 

فضای سبقت در خیرات در جامعه، پای كارآوردن مردم 
به صحنه كارگزاری خدمت به نیازمندان و ساماندهی و 
تبدیل فعالیت های جزیره ای به كاركردهای زنجیره ای 
و اثربخش در حوزه محرومیت زدایی مراكز نیكوكاری 

با ساختار و مدیریت مردمی ایجاد می شود.
مدیركل كمیته امداد امام خمینی)ره( استان زنجان  
از فعالیت ۱۰۷ مركز نیكوكاری در  این اســتان خبر 
داد و گفت: جنس كار مراكز نیكوكاری داوطلبانه بوده 
و بر اســاس برنامه ریزی انجام شده و سیاست های 
توسعه ای كمیته امداد استان در این بخش تعداد مراكز 
نیكوكاری فعال  این استان تا پایان سال جاری به بیش 

از ۱۲۶ مورد می رسد.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی زنجان: 

۴۳۰ هزار تن گندم تولید می شود
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان زنجان:

پرداخت ۱۲۷میلیارد تومان تسهیالت



عصرمّلــت - ایران طــی نامه ای كــه امروز مجید 
تخت روانچی نماینده دائم كشــورمان نزد سازمان ملل 
به دبیركل این سازمان ارســال شد، به حمایت آمریكا 
از گروه تندر اعتراض كرد و خواستار برخورد سازمان 

مذكور با این كشور شد.
طی این نامه، ضمن اشــاره به حمالت تروریســتی 
این گروه در ایران و شــهید و مجــروح كردن تعدادی 
از شهروندان كشــورمان و اعتراف آشــكار این گروه 
به ارتكاب این جنایات، اعالم شــده گروه تروریســتی 
یادشــده كماكان به تداوم فعالیت های خود از آمریكا و 
حتی آموزش اقدامات تروریستی و خرابكاری در ایران 

ادامه می دهد.
تاكنون آمریكا هیچ اقدامی در پیشــگیری از فعالیت 
اعضای گروه یادشــده یا استرداد آنها برای محاكمه در 

ایران انجام نداده است.

علیزاده طباطبایی هم حزبی و وكیل پیشــین محمدعلی 
نجفی- می گوید ۲-۳ هفته ی پیش از سوی یكی از مقامات 
باال با او تماس گرفته و جویا شده اند كه آیا شایعات جدید 
طرح شــده در مورد میترا استاد از سوی نجفی بوده است و 
»آیا نظر آقای نجفی اســت كه این حرف ها زده شود؟« كه 
نجفی باواسطه پاسخ می دهد چنین نبوده و »این شایعات از 

جانب من نیست.«
داماد محمدعلی نجفــی، در توییتر خود به فایل صوتی 
منتشر شده از محمد نوری زاد -كه در بخشی از آن به ماجرا 
نجفی و استاد پرداخته است- اشــاره كرده و در ادامه برای 
جان نجفی در زندان اظهار نگرانی كرده است. علیزاده نگرانی 
خانواده نجفی را بجا دانســته و می گوید: »االن هیچ دلیلی 
ندارد آقای نجفی در زندان باشد.« محمود علیزاده طباطبایی 
به انصاف نیوز می گوید: »می توانم این را بگویم كه تاكنون 

با آقای نجفی غیرمنصفانه و غیرقانونی برخورد شده است. 

عصرمّلت - معاون استاندار زنجان گفت: با پیام ها و 
محتواسازی های مناسب در فضای مجازی و با استفاده 
از سخنان بزرگان، می توان نذورات مردمی را به سمت 
تامین اقالم بهداشتی ببریم تا هم كمک به كادر بهداشت 

و سالمت و هم حفظ جان انسان ها باشد.
سمانه شاددل تصریح كرد: با تهیه و پخش كلیپ های 
كوتــاه از نــذورات ماه محرم مردم و تاثیــر آن در ایام 
كرونا، باید اهداف و پیام های گویا به خوبی تبیین شود 
تا نذورات به ســمت اقالم بهداشــتی و اقالم معیشتی 

خانواده ها سوق پیدا كند.
وی در ادامه پیشنهاد كرد: می توان طالیه داران معروف 
را با همیاران سالمت همراه كرد و از این ظرفیت ها در 
رعایت بیشتر پروتكل های بهداشتی در ادارات استفاده 
نمود و باید فرهنگســازی را با كمک شــهرداری ها از 

همكنون شروع كنیم. 

عصرمّلت - استاندار زنجان گفت: كارخانه های تولید 
ماســک ظرفیت باالیی برای تولید دارند و قرار است این 
اقالم بهداشــتی و ضدعفونی كننده از هفته آینده با قیمت 

ارزان در اختیار مردم قرار گیرد.
فتح اهلل حقیقی در ستاد استانی مقابله با كرونا اظهار كرد: 
با هدف تولید انبوه ماسک استاندارد و مورد تایید معاونت 
غذا و دارو، دســتگاه آزمایش این وسیله بهداشتی با اعتبار 
۱۰۰ میلیون تومان خریداری شد و از این هفته دو كارخانه 
بزرگ استان با توان تولید روزانه ۵۰۰ هزار ماسک فعالیت 

خود را آغاز خواهند كرد.
وی ادامــه داد: از همراهی هیئت های مذهبی اســتان 
در لبیک به بیانــات رهبر معظم انقالب مبنی بر پیروی از 
دستورات ســتاد ملی كرونا و رعایت دستورالعمل ها در 
برگــزاری برنامه های محرم و عزاداری امام حســین )ع( 

قدردانی می كنیم. 

اعتراض ایران 
به حمایت آمریکا از گروه تندر

تماسی مهم با علیزاده طباطبایی 
درباره نجفی

در فضای ماه محرم
تهدید کرونا را به فرصت تبدیل کنیم

 اقالم بهداشتی با قیمت ارزان
 در اختیار مردم قرار بگیرد

عصرمّلت -  مراســم اختتامیه جشــنواره ابوذر با 
معرفــی۱۰ رتبه برتر این جشــنواره تجلیل و مابقی 
برگزیدگان این جشــنواره معرفی شدند كه در بخش 
خبر، حســن اكبــری از خبرگزاری ایرنــا رتبه اول،  
بهنام آقاجانلــو از خبرگزاری ایرنا، رتبه دوم و فرید 
حائری از خبرگزاری تســنیم، رتبه ســوم را كسب 

كردند.
همچنین در بخــش مصاحبه نیز فائــزه تقی لو از 
ندای شــهروند رتبه اول، زهــرا مقدم از خبرگزاری 
بــازار و علی الماســی از پایگاه خبری موج رســا، 
مشــتركا رتبه دوم را كسب كرده و ملک ناز نجفی از 
پایگاه خبری موج رسا رتبه سوم را از آن خود كرد.
در بخش یادداشــت پوریا محمد بیگی رتبه اول و 
فرحناز فتحی و صغری محمدی رتبه دوم و صارمی 

رتبه سوم را كسب كردند.
در بخش گزارش نیز قنبر رســولی از خبرگزاری 
فارس رتبه اول را كســب كرد و زهــرا احمدی از 
روزنامه صــدای زنجان و آذر عباســی از هفته نامه 
موج بیداری رتبه دوم را كسب كرده و لیال محمدی 

و رقیه الماسی حائز رتبه سوم شدند.
در بخش تیتر نیز زهرا فتحی از خبرگزاری ایســنا 
رتبه اول را كســب كرده و زهره میرعیسی خانِی از 
صــدای زنجان و فوزیه مهدیــون از زنگان امروز به 

ترتیب رتبه های دوم و سوم را كسب كردند.
در بخش عكس احسان تقی بیگلو راز خبرگزاری 
ایســنا، رتبه نخست این جشنواره را از آن خود كرد 
و امیر حســین ناسوتی از خبرگزاری فارس و مهدی 

الماسی از خبرگزاری مهر دوم و سوم شدند.
در بخش  چند رســانه ای نیز مجید اردا از پایگاه 
خبری موج رســا رتبه نخست را كسب كرد و رضا 
علیــزاده و مریم محمــدی از صداو ســیمای مركز 
زنجان رتبه دوم را كســب كــرده و رباب ناطقی از 

صدا و ســیمای مركز زنجان حائز رتبه سوم شد.

رهبری گفت  مجلس خبرگان  عضو   - عصرمّلت 
: اگر جریان تحریف موفق شــود آن وقت است كه 
تحریــم می توانــد اراده پوالدین ملت را بشــكند و 
نتیجه بخش باشــد اما اگر تحریف پیروز نشــود و 
مــا بتوانیم بر این حربه غالب شــده و حقایق را آن 
طور كه هست نشــان دهیم به طور یقین تحریم بی 

اثر خواهد شد.
آیت اهلل محمد حاج ابوالقاسم دوالبی در گفت وگو 
با خبرنگار موج رســا با اشــاره به فرمایشات اخیر 
مقــام معظم رهبری در خصــوص جریان تحریم و 
تحریف اظهار كرد: در شــرایط امروز كه كشــور ما 
موفقیت هــا و پیروزی هــای بزرگــی در عرصه بین 
المللی داشــته دشــمنان تمام تالش خود را می كنند 

تا با حربه های مختلف مانع پیشــرفت كشور شوند.
وی بــا بیان اینكــه یكی از اصلی تریــن حربه ها 
توسط دشــمنان خارجی و دیگری توسط مزدوران 
آنها در داخل در حال انجام است، ابراز كرد: دشمن 
خارجــی با حربــه تحریم به دنبال آســیب زدن به 
كشــور اســت و دنباله روهای داخلی آنها با حربه 

تحریف به دنبال ضربه زدن هستند.
وی بــا تاكید بــر اینكه جریــان تحریف حقایق 
را واژگــون نشــان می دهند، خاطرنشــان كرد: این 
جریــان ذهن مردم و افكار عمومــی را با زیر و رو 
كردن واقعیت ها تحت تاثیــر قرار می دهد و جریان 
تحریف از یک ســو بــا تحقیر توانایــی داخل و با 
برجســته كردن نقاط ضعف درونی و از سوی دیگر 
با بزرگنمایی قدرت پوشــالی دشمن و مخفی كردن 
نقاط ضعف آنها در صدد تحریف موازنه قدرت در 

هستند. جهان 

عصرمّلت - رئیس شورای اطالع رسانی استان قزوین 
گفت: خبرنگاران اســتان به دنبال برگزاری مراســم و 
برنامه تقدیر نیســتند بلكه پاسخگو بودن مدیران، توقع 
و انتظار آن ها اســت و بزرگترین خدمت به این قشــر 

محسوب می شود.
منوچهر حبیبی در نهمین جلسه شورای اطالع رسانی 
استان قزوین، اظهار كرد: امیدواریم با فعال شدن شورای 
اطالع رسانی استان، پاســخگویی به رسانه ها در مدیران 
نهادینه شــود چون شــورای اطالع رســانی حتمًا این 
موضوع را پیگیری خواهد كرد تا ســؤاالت خبرنگاران 

توسط مسئوالن امر پاسخ داده شود.
وی با اشــاره به برنامه های شورا برای روز خبرنگار، 
افزود: ایــن روز اگرچه به دلیل شــیوع ویروس كرونا 
مظلوم واقع شــد ولی قطعًا در آینده روزهای خوشــی 
خواهد آمد و برنامه های خوبی هم در این زمینه برگزار 

خواهد شد.
وی با پوزش از خبرنگاران بابت محدودیت برنامه ها 
به دلیل شــیوع كرونا، گفت: بدون برنامه و مراســم نیز 
قدردان زحمات خبرنگاران هستیم و از تالش ها و سنگ 

تمام گذاشتن های آن ها در عرصه كرونا تقدیر می كنیم.

برگزیدگان جشنواره ابوذر استان 
زنجان معرفی شدند

عالج تحریم 
مقابله جدی با جریان تحریف است

پاسخگویی به رسانه ها در مدیران 
نهادینه شود

ّعصرملت
7 ست سیا یادداشت، اخبار و گزارش های سیاسی
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عصرمّلت - اگرچه اولویت اصلی در شــرایط 
كنونــی، مهار اپیدمی ویروس كرونا و كاســتن از 
آثار زیان بار و مخرب اقتصادی آن اســت، با این 
حال، ما نبایــد از پیامد ها و عواقب این بحران در 
بلندمدت غافل شویم. اقدامات و تصمیمات كنونی 
ما، نقش مهم و قابل توجهی در تعیین سرنوشِت نه 
تنها بشریت، بلكه حتی دیگر موجودات حاضر بر 

روی كره زمین خواهند داشت.
 »یوشــكا فیشــر« وزیر خارجه اسبق آلمان در 
مقاله ای برای »پایگاه خبری پراجكت سیندیكت« 
از ضرورت اتخاذ رویكردی مســووالنه از سوی 
جامعه بشــری جهت كاســتن از آثــار و تبعات 
بلندمدت بحران شــیوع ویروس كرونا نوشــته 
است. وی در این رابطه می نویسد: »هنوز پس از 
گذشت چند ماه، اقتصاد جهانی با شوک ناشی از 
بحران پاندمی ویروس كرونا دســت و پنجه نرم 
می كند. هیچ وقت در گذشــته )در دوران صلح(، 
جوامع مدرن و فناوری محورِ ما، بحرانی شبیه به 

این بحران را تجربه نكرده اند«.

آیا موج دوم شــیوع ویروس کرونا در راه 
است؟ آیا موج های بیشــتری پس از ظهور موج 
دوم از راه خواهند رسید؟ این سوال های ترسناک 
در شرایط كنونی، ذهن بسیاری از افكار عمومی، 
رهبران و سیاست ســازان در اقصی نقاط جهان 
را به خود مشــغول كرده است. هیچ كس جواب 
این پرســش ها را نمی داند. هیــچ كس نمی تواند 
باور كند كه یک اقتصاد جهانی كه با زنجیره های 
تامیِن جهانــی، ماهیتی درهم تنیده یافته، اینچنین 
در برابــِر یک ویروس میكروســكوپی، زانو زده 

است.
به گــزارش فرارو، اشــتباه خواهــد بود اگر 
ضربه و آســیبی را كه ویــروس كرونا به اقتصاد 
و سیاســت جهانی وارد كرده را صرفا از چشــم 
اندازی كوتاه مدت، بررسی و تحلیل كنیم. بدون 
تردید، مهمترین اولویت كنونی، مبارزه با شــیوع 
گســترده ویروس كرونا اســت. پاندمی ویروس 
كرونــا، تبعات و پیامد های وخیم و ناخوشــایند 
اجتماعی و اقتصادی را برای میلیارد ها انســان به 
دنبال داشــته و اینگونه به نظر می رســد كه این 
بحران، تغییرات ســریعی را در قدرت سیاسی و 

اقتصادی جهان، ایجاد می كند.
با این همه، بحــران اپیدمی ویــروس كرونا، 
پیامد هایی را نیز به دنبال خواهد داشت كه ماه ها 
و سال های آینده را شامل خواهد شد. غیرمنطقی 
نیســت اگر انتظار داشته باشــیم كه تاریخدانان 
آینده، ســال ۲۰۲۰ را به مثابه آغاز عصر جدیدی 
از تغییــرات بنیادین، ارزیابــی و توصیف كنند. 
شــرایط كنونی دقیقا همان لحظــه ای را برای ما 
تداعی می كند كــه با درک اینكه چطور نظام های 
اقتصادی خود را ســازماندهی كرده و با طبیعت 
ارتباط برقرار كرده ایم، می توانیم تعهد خود را به 
ایجاد تغییرات قاطع و اساســی جهت حركت به 

سمت شرایط پایدار و درست، نشان دهیم.
در ایــن چهارچوب، پاندمی ویــروس كرونا 
برای ما انســان ها دقیقا به مثابه یک زنگ خطر و 
هشدارِ به موقع، عمل كرده است. با این حال، اگر 

ما در ایجاد تغییرات مناســب و ضروری كوتاهی 
كنیــم، پاندمی ۲۰۲۰ ویــروس كرونا، به نمودی 
جدی از آغاز یک فاجعه بی ســابقه برای بشریت 

تبدیل خواهد شد.
تقریبــا در مورد یک چیز قطعیت وجود دارد: 
بحران جاری بایســتی ما را از اشــتباه معمول و 
رایج مبنی بر اعتماد بی، چون و چرا به پیشرفت 
بشــر، خارج ســازد. برای مدت هــا این فرض 
وجود داشــت كه عواقب منفی ناخواســته رشد 
مداوم اقتصادی، بــا نتایج و میوه های حاصل از 
آن، خنثی شده و یا در بدترین حالت، به حداقل 
ممكن خواهد رســید. علی رغــم حقایق واضح 
و مبرهن و همچنین هشــدار های دانشمندان، ما 
خــود را قانع كردیم كه ما انســان ها در نهایت، 
طبیعــت را كنترل می كنیم. با این حال، علی رغم 
همــه توهمــات و خیال پردازی های ما در مورد 
اســتعمار فضا، واقعیت این اســت كه قدرت ما 
فقط تا یک نقطه مشــخص گسترش می یابد كه 
عمدتا آن نقطه توســط افِق منافع بشــر تعریف 
می شــود. ورای آن، چیز های قــرار دارد كه ما 
هنوز از آن ها آگاه نیســتم و در نتیجه، بایســتی 

خود را ناتوان بدانیم.
درس مهمی و اساســی كه ما از بحران شیوع 
ویروس كرونا گرفتیم این بود كه تمدن بشری، به 
حس مسوولیت پذیری به مراتب بیشتری نیازمند 
اســت. اكثر ما مدت هاست كه به صورت ذهنی 
به این نتیجه رسیده ایم. با این حال، سوال اصلی 
این اســت كه آیا ما حاضریم بــا ایجاد تغییراتی 
كه به شــدت به آن ها نیاز داریم، این مســاله را 
با همكاری دســته جمعی، در میدان عمل محقق 

كنیم؟
حــدودا ۷.۷ میلیارد انســان بر روی كره زمین 
زندگــی می كننــد و انتظار می رود ایــن رقم تا 
پایان ســال ۲۰۵۰، تــا 9.۷ میلیــارد نفر افزایش 
پیدا كند. تقاضای ســیری ناپذیر مــا برای منابع 

طبیعی همچنان رو به رشــد خواهــد بود و این 
بدان معناســت كه بهر برداری مــا از كره زمین، 
به مراتــب از توان طبیعت جهــت احیای خود، 
با سرعت بیشــتری به پیش می رود. این حقیقت 
موجب شــده تا اصطالح آنتروپوســن یا تسلط 
و كنترل بیش از حد انســان بر طبیعت )انســان 
محوری(، به مثابه یک واقعیت مسلم فرض شود. 
چه خوب و چه بد، بشــریت به نقطه ای رســیده 
اســت كه در آن اقدامات ما، مسیر آینده را تقریبا 
بــرای تمامی گونه های زنده جانــوری و گیاهی 

تعیین خواهد كرد.
یكچنین قدرت شگفت انگیزی از سوی انسان، 
مستلزم مســوولیت پذیری باالی آن نیز است. تا 
آغاز انقالب صنعتی، فعالیت انســانی، تاثیر نسبی 
اندكی بر خودِ كره زمین داشــت. با این حال، در 
شرایط فعلی، این اثرگذاری، كامال نامتناسب و و 
همه جانبه شده است. رشــد جمعیت و مصرف 
انبوه )كه ناشــی از پیشرفت های گسترده فناوری 
بوده(، به كاهش قابل توجه در منابع طبیعی منجر 
شــده كه زمانی، پایان ناپذیر به نظر می رسیدند. 
گاز های آالینده ای كه به دلیل فعالیت های تولیدی 
بشــر نیز ایجاد شده اند، موجب شده اند تا دمای 

كره زمین به نحو قابل توجهی افزایش پیدا كند.
ما یا می توانیم مســوولیت پذیری پیشه كنیم و 
تغییرات بنیادین را با شــجاعت و بینش درســت 
اجرایــی كنیم و یا نه، با چشــم بــاز و رویكرد 
انفعالــی صبر كنیم تا فجایع گســترده تری از راه 
برسند و عمیقا برای ما فاجعه آفرینی كنند. بحران 
شــیوع جهانی ویروس كرونا را می توان یكی از 

این فجایع دانست.
در مواجهــه بــا یكچنین انتخابی، ســوال های 
زیادی وجــود دارند كه امكان دارد افراد آن ها را 
بپرســند. به چه منظور و با چه هدفی، بایســتی 
هوش مصنوعی و رایانه های كوانتومی را مســتقر 
كنیم؟ بســیاری از آن ها می توانند مقدمه ای برای 

توسعه ابزار های پیشــرفته تر جنگ باشند. با این 
حال، آنچه ما واقعا به آن نیاز داریم، سیســتم های 
تحلیلی بهتر اســت كــه از طریق آن هــا بتوانیم 
بهداشــت و ســالمت عمومی را بهبود بخشیم، 
محیط زیســت را حفاظت كنیــم، و آب و هوای 

قابل سكونتی را مستقر كرده و حفظ كنیم.
در آینــده، تغذیه بشــریت بــدون حمایت از 
زندگی گیاهی جهان میســر نخواهد بود. با فرض 
انقراض دسته جمعی بی سابقه گونه های گیاهی و 
جانوری، ما نباید تردیدی در انجام وظایف خود 
نشان دهیم. پاندمی ویروس كرونا به همه ما ثابت 
كرد كه باید بــه توصیه های علمی، توجه ویژه و 
اساســی بكنیم. ما باید ایــن رویكرد را در مورد 
تحــوالت خطرناک تر نظیر تغییرات آب و هوایی 
نیز حتما لحاظ كنیم. در این راســتا، اقتصاد های 
توســعه یافته و مخصوصا دموكراسی های غربی 
بایســتی فعاالنــه وارد میــدان شــوند. در این 
چهارچوب، آزادی و مسوولیت پذیری، دو مولفه 

كامال مرتبط و وابسته به یكدیگر هستند.
در شــرایط كنونی، یک عارضــه جانبی دیگر 
از بحران جاری وجــود دارد كه نمی توان آن را 
نادیده گرفت. ایــاالت متحده آمریكا و چین در 
شــرایط كنونی، در حال حركت به ســوی یک 
تقابل گســترده در مورد كسب موقعیت رهبری 
جهانی هســتند. با این حال، باید این ســوال را 
پرســید كه جهان فردا چگونــه خواهد بود؟ آیا 
قدرت در جهان آینده، در وهله نخست همچون 
گذشــته با قــدرت نظامی تعریف می شــود؟ و 
یــا منابع جدیــدی، تعیین كننــده اصلی معنای 
قــدرت در آینده خواهند بود؟ آیا درک ســنتی 
از قدرت هنــوز در جهان حاكــم خواهد بود؟ 
آنچه در این میان از اهمیت برخوردار است این 
نكته می باشد كه بایســتی همكاری و مسوولیت 
پذیری را اســاس كار قرار داد و شــرایط نوینی 

را ایجاد نمود.

یوشکا فیشر؛

بحران کرونا؛ مسئولیت پذیری یا ویرانی؟
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 عصرمّلت - در راستای اجرای ماده ۱۰ ضوابط تشكیل 
و اداره شــوراهای كالن مناطق، با ابالغ دكتر سعید نمكی، 
دكتــر پرویز قزلباش برای مدت دو ســال به عنوان رئیس 

شورای كالن منطقه ۶ آمایشی كشور منصوب شد.
در متن این نامه آمده است:

 جناب آقای دكتر پرویز قزلباش
رئیس محترم دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی 

درمانی زنجان و رئیس كالن منطقه ۶ آمایش كشوری
با سالم؛

در اجرای ماده ۱۰ ضوابط تشــكیل و اداره شــوراهای 
كالن مناطــق، به موجب این ابالغ برای مدت دو ســال به 
عنوان رئیس شورای كالن منطقه ۶ آمایشی كشور منصوب 

می شوید.
در این راستا انتظار می رود با همكاری و مشاركت فعاالنه 
روسای محترم دانشــگاه ها و دانشكده های علوم پزشكی 
كالن منطقه مذكور، زمینه تحقق اهداف تعیین شــده مبتنی 
بــر ایجاد فرصت های برابر، توزیع عادالنه منابع، اســتفاده 
از ظرفیت هــا و مزیت های منطقه ای، تمركززدایی و انتقال 
اختیارات و قدرت تصمیم گیری، مشــاركت دانشگاه ها در 
برنامه های ملی و فرااستانی و نیز هماهنگی در سطح كالن 
منطقه برای اجرای برنامه های توسعه ای و عملیاتی را فراهم 

نمایید.
از درگاه ایزد متعال توفیقات جنابعالی را در انجام وظایف 

محوله مسئلت می نمایم .
دکتر سعید نمکی
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

عصرمّلت - رئیس دانشگاه علوم پزشكی و خدمات 
بهداشــتی و درمانــی اســتان زنجان گفــت: میانگین 
تعــداد بیماران كرونایی بســتری در بخش آی ســی یو 
بیمارستان های این استان حدود ۸۰ نفر است كه از این 

تعداد ۵۴ درصد را بیماران بدحال تشكیل می دهند.
دكتر پرویز قزلباش در جلسه ستاد استانی پیشگیری 
از بیمــاری كرونا كه به صورت ویدئو كنفرانس برگزار 
شــد، در ارتباط بــا آخرین  وضعیت اســتان به لحاظ 
ایــن بیماری افزود: هم اكنــون ۴99 بیمار كرونایی در 
بیمارســتان های استان بستری هســتند و تعداد بیماران 
بســتری طی روز گذشــته ۶9 نفر ثبت شد كه همانند 
روزهای قبل با وجود نوساناتی ثابت بوده و روند خطی 

در آمار بستری ها حاكم است.
رییس دانشــگاه علوم پزشــكی اســتان زنجان در 
ارتباط با مراجعه بیماران ســرپایی به مراكز ۱۶ ساعته و 
درمانگاه های استان نیز ادامه داد: میزان مراجعه كنندگان 
به بخش ســرپایی بطــور تقریبی بــه ۵۰۰ نفر در روز 
رســیده كه ثابت بوده و مراجعه بــه درمانگاه ها نیز در 

حال نوسان است.
وی اضافه كرد: هر چه میزان بستری بیماران كرونایی 
در بیمارســتان های اســتان افزایش پیدا كند عوارض 
بیشتری رخ خواهد داد و طبیعی است كه روند فوتی ها 
افزایش قابل توجهی پیدا كند زیرا با افراد بســتری در 

بیمارستان ها تناسب دارد.

عصرمّلــت - فرماندار زنجان گفــت: با توجه به 
ابالغ پروتكل های بهداشتی امسال مراسم یوم العباس 
)هشــتم محرم( و یازدهم محــرم زنجانی ها برگزار 

نخواهد شد.
رضا عسگری در گفت وگو با فارس بر رعایت بیشتر 
دستورالعمل های بهداشتی از سوی مردم تأكید و اظهار 
كرد: به منظور پیشگیری از شیوع بیشتر این ویروس در 

ماه محرم تصمیمات مهمی اتخاذ شده است.
فرماندار زنجان گفت: با توجه به ابالغ پروتكل های 
بهداشتی امسال مراســم یوم العباس )هشتم محرم( و 

یازدهم محرم )دسته زینبیه( برگزار نخواهد شد.
وی افزود: طبق تصمیم اتخاذ شــده نه تنها مراسم 
یوم العباس )هشــتم محرم( و یازدهم محرم )دســته 
زینبیه(، بلكه هیچ دســته عــزاداری برگزار نخواهد 
 شــد؛ یعنی امســال دســته روی در زنجان را شاهد 

نخواهیم بود.
عســگری ادامه داد: بر همین اساس امسال به هیچ 
هیأت عزاداری اجازه تردد داده نشده است و هیأت ها 

هم ملزم به رعایت این شرایط هستند.
فرماندار زنجان تصریح كرد: در ارتباط با برگزاری 
سایر مراســمات ماه محرم نیز ضوابط خاصی تعیین 

شده است كه فردا اعالم خواهد شد.
به گزارش فارس، مردم پایتخت شــور و شــعور 
حســینی در روز هشــتم محــرم  و در آســتانه روز 
تاســوعا، از محل حسینیه اعظم  در قالب دسته بزرگ 
حســینیه اعظم زنجان با نوحه خوانی و ذكر مصیبت 
 به سمت آســتان مقدس حضرت ســید ابراهیم)ع( 

حركت می كنند.
دســته عــزاداری حســینیه اعظم نه فقــط برای 
زنجانی ها بلكه برای همه شــیفتگان مكتب حسینی از 
سراسر كشور مأوایی شده است تا در عزاداری ساده 
و با شكوه روز هشــتم محرم، در اجتماع عظیم خود 

ندای لبیک یا حسین سر دهند.

دکتر پرویز قزلباش 
رئیس شورای منطقه 6 آمایشی کشور شد

۵4 درصد بیماران کرونایی
 بدحال هستند

مراسم یوم العباس و یازدهم محرم 
زنجانی ها برگزار نمی شود

عصرمّلت - اســماعیل رحمانی مدیر روابط عمومی 
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان 
زنجان در پنجمین جشــنواره تبلیغات و روابط عمومی 
ایران، كه یكشــنبه پنجم مردادماه سال جاری به صورت 
مجازی برگزار شــد، تندیس و لوح ویژه اطالع رسانی 

بیماری كرونا را دریافت كرد.
 جشنواره تبلیغات و روابط عمومی ایران بزرگ ترین 
رویداد رقابتی تبلیغات و روابط عمومی در ایران اســت 
كه هرســاله با حضــور مهمانان خارجــی و داخلی و 
روابط عمومی های همه دســتگاه ها و نهادهای دولتی و 

خصوصی در تهران برگزار می شود.
 در ادامــه ایــن برنامه لوح افتخار »ســتاره مدیریت 
روابط عمومی« به اسماعیل رحمانی مدیر روابط عمومی 
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان 

زنجان اهداء شد .

عصرمّلت - اولین پایگاه اورژانس ریلی كشــور و۶ 
پروژه فوریت های پزشــكی استان زنجان با حضور دكتر 
سعید نمكی وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشكی، 
مقامات اســتانی و دانشگاه علوم پزشكی زنجان در بستر 

ویدیوكنفرانس  افتتاح و موردبهره برداری قرار گرفت.
دكتــر نوری معاون فنی و عملیات ســازمان اورژانس 
كشور نیز در ســخنان كوتاهی  عملكرد اورژانس استان  
زنجان را بســیار خوب  ارزیابی نموده و افزود: در استان 
زنجان  چند پروژه ارزشمند در حوزه اوژانس و فوریتهای 
پزشكی به بهره برداری رسیده از جمله  ۲۴۷ بیماران قلبی 
و ۷۲۴ ســكته مغزی كه زنجان در خصوص سكته مغزی 
سرآمد كشور است و دارای رتبه های جهانی نیز می باشد.

وی افزود:  در كشــور ۴۵ پایگاه هوایی وجود دارد و 
همچنین اورژانس  دریایی ، جاده ای و اورژانس ریلی كه 

از الزامات  خدمات رسانی اورژانسی بودند.

عصرمّلت - معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی و 
خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان گفت: هم اكنون 
میانگین تعداد بیماران كرونایی بستری  در بیمارستان های 
اســتان ۶.9 نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است كه طبق 
نرم تعیین شده برای تغییر وضعیت قرمز به زرد باید این 
رقم به زیر ســه در هر ۱۰۰ هزار نفر برســد كه فاصله 

زیادی تا رسیدن به این وضعیت داریم.
دكتر محمدرضا صائینی افزود: در زمان حاضر میزان 
استفاده از ماسک در مناطق حاشیه شهر زنجان زیر ۳۰ 
درصد و در مركز شــهر زنجان حدود ۷۰ درصد است 
كــه این روند در ۲۰ روز گذشــته به حدود 9۰ درصد 
رســیده بود كه می توان گفت اكنون استان در وضعیت 
ناپایدار كرونایی قرار دارد كه افراد به سرعت به بیماری 
كرونا مبتال می شوند و برای خانواده و اطرافیان خود نیز 

مشكل ایجاد می كنند.

عصرمّلت- رئیس دانشگاه علوم پزشكی استان زنجان، 
از كاهش بیماری كرونا در استان زنجان خبر داد و گفت : 
طی چند روز گذشته تعداد بیماران بستری كرونا در استان 

كاهش بسیار محسوسی داشته است.
پرویز قزلباش اظهار كرد: همچنین تعداد بیماران فوتی 

بیماری كرونا در استان هم دو برابر كاهش داشته است.
وی، با بیان اینكه اســتان زنجان همچنان قرمز اســت، 
گفت: برای ریشه كنی بیماری كرونا همه ما باید نسبت به 
رعایت مصوبات جلسه ستاد مقابله با كرونا متعهد بوده و 

پروتكل های بهداشتی را رعایت كنیم.
قزلباش تاكید كرد: بــرای از بین بردن این بیماری باید 
همچنان محدودیت ها ادامه داشته باشد و مراسم عروسی و 

عزا در استان تعطیل شود.
وی افزود: امروز همه دســتگاه های اجرایی و خدمات 

رسان در استان باید پروتكل های بهداشتی را رعایت كنند.

درخشش روابط عمومی علوم پزشکی 
زنجان در پنجمین جشنواره تبلیغات ایران    

اولین پایگاه اورژانس ریلی کشور
 در زنجان افتتاح شد

زنجان تا رسیدن به وضعیت 
زرد کرونایی فاصله زیادی دارد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان:
کرونا در زنجان رو به کاهش است

عصرمّلت - رئیس دانشــگاه علوم پزشكی و 
خدمات بهداشــتی و درمانی استان زنجان گفت: 
بررسی ها نشان می دهد پس از بروز پیک بیماری 
كوویــد-۱9 و كاهش شــمار مبتالیــان، عادی 
انــگاری در بیــن عموم رواج می یابــد كه بروز 
همین مســاله به شــعله ور شــدن بیماری منتهی 

می شود.
دكتــر پرویز قزلبــاش اظهار كرد : با شــیوع 
ایــن بیماری، افزایش شــمار مبتالیان، بســتری 
هــا و حتی مرگ و میرها، میزان حساســیت های 
عمومی نیز به مراتــب افزایش می یابد كه بروز 
همین مســاله به استفاده عموم مردم از ماسک به 
ویژه رعایت پروتكلهای بهداشــتی در مكان های 
عمومی منجر شــده كه در این خصوص  نظارتها 

نیز تشدید می شود.
این مســؤول ادامه داد: با توجــه به وضعیت 
قرمز كرونایی این اســتان بررســی ها بیانگر آن 
اســت این بیماری در اواخر مرداد به سطح پایین 
خود نزدیک تر خواهد شــد اما شــمار مبتالیان 
و بســتری ها دوباره طی اواخر شــهریور و مهر 

افزایش خواهد.
وی اضافه كرد: این موضــوع مبتنی بر مطالعه 
رفتار روانشاســانه ویروس كرونا اســت كه در 
كشورهای دیگر نیز نمود دارد و كاهش مبتالیان 
و عوارض ناشــی از آن در گرو آموزش و آگاه 

سازی های مســتمر در بین اقشار مختلف جامعه 
است.

قزلباش افزود: كوویــد-۱9، بیماری جدید و 
ناشــناخته ای بوده كه دانشــمندان و متخصصان 
جهانــی نیز همــه روز مبتنی بــر تجربیات خود  
آخرین یافته ها و اطالعات را در دسترس عموم 
قــرار می دهند كه در این راســتا اقدامات مهمی 
در كشــورمان انجام گرفته و در این اســتان نیز 
مبتنی بر تصمیمات كشــوری و طبق توصیه های 

سازمان جهانی بهداشت )who( بوده است.
وی اظهار داشت: به عنوان نمونه بحث استفاده 
از ماســک در مقطعی توســط ســازمان جهانی 
بهداشــت موجب آلودگی بیشتر اعالم شد اما در 
این میان همواره ســه گروه  مبتالیان، مراقبین از 
بیمــاران كرونایی و كادر درمانی بیمارســتان ها 
تاكید شــد كه از این وســیله استفاده كنند كه در 
زمان حاضر نیز  توصیه های گذشــته نقض نمی 
شــود بلكه به كارگیری این وســیله به خصوص 
در محیط های بســته، تجمعــات و دورهمی ها 

باید لحاظ شود.
قزلباش افزود: تجربیات چند ماه گذشته نشان 
می دهد وقتی فرد مبتال و غیرمبتال در یک محیط 
قرار می گیرند، در صورت اســتفاده از ماســک 
میزان ابتالی فرد سالم به شدت كاهش می یابد.
وی اضافه كرد: اســتفاده از ماســک حركت 

خوبی در جهت پیشــگیری از این بیماری است 
و هم اكنون میزان اســتفاده عموم از آن نسبت به 
گذشته افزایش یافته و همكاری مردم در پیشبرد 
برنامه های بهداشــتی امری مهم تلقی می شود، 

چرا كه موفقیت الزم حاصل می شود.
رییس دانشــگاه علــوم پزشــكی و خدمات 
بهداشــتی و درمانی اســتان زنجان خاطرنشــان 
كرد: در زمان حاضر مشــكالتی در اجرای كامل 
پروتــكل های بهداشــتی به ویــژه در بین دفاتر 

پیشــخوان وجــود دارد كه كاهش مشــكالت و 
معضــالت به همكاری های بیشــتری نیاز دارد، 
هر چند طی هفته های گذشــته تعدادی از دفاتر 

شدند. تعطیل 
به گفته وی، تبلیغات و اطالع رســانی رسانه 
های گروهی و همــكاری تنگاتنگ مردم، نهادها 
و ســازمانهای مختلــف مــی تواند بــه كاهش 
 روند صعودی این بیماری در این اســتان كمک

 فراوانی كند.

عصرمّلت -  معاون بهداشــتی دانشگاه علوم 
پزشــكی و خدمات بهداشــتی و درمانی استان 
زنجان گفت: در صورتی می توان گفت وضعیت 
این اســتان از قرمز به زرد تغییر یافته اســت كه 
شــمار بستری های روزانه كمتر از ۳۰ مورد باشد 

كه در زمان حاضر ۲ برابر این تعداد است.
دكتر محمدرضا صائینی با اشــاره به چگونگی 
بنــدی كرونایــی مناطق مختلف   وضعیت رنگ 
اســتان افــزود: در صورتــی كه میزان بســتری 
بیمــاران كرونایی به مدت یک هفته روزانه كمتر 
از ۳۰ نفر به ثبت برســد، به لحــاظ رنگ بندی 

در وضعیــت زرد قرار می گیرد و اگر این میزان 
به زیر ۱۰ نفر برســد، در عمل رنگ بندی سفید 

می شود.
این مسؤول ادامه داد: با توجه به این شاخص 
ها بســتری بیماران كرونایی باالی ۳۰ نفر نشان 
دهنده وضعیت قرمــز و كمتر از ۳۰ تا ۱۰ مورد 
زرد اســت و در صورتی كه هیچ موردی از این 
بیماری در مدت یكماه به ثبت نرسد، منطقه سبز 
گفته می شود كه چنین وضعیتی در كشور وجود 

ندارد.
وی در خصوص رنــگ بندی نارنجی بیماری 
كرونایــی نیز گفت: وقتی مــوارد روزانه در طی 
هفته بــاالی ۳۰ نفر بســتری باشــد و همچنان  
روندی صعودی داشته باشد قرمز بوده اما نزولی 

باشد، رنگ نارنجی اطالق می شود.
صائینی با اشاره به شــهرهای دارای وضعیت 
قرمز اســتان افزود: بــا رعایــت پروتكل های 
بهداشــتی اعالم شــده از ســوی عمــوم مردم 
وضعیــت بیمــاری كووید - ۱9 در این اســتان 
به ســمت بهبودی پیش مــی رود، این در حالی 
است كه طی اواسط خرداد امسال موارد سرپایی 

كرونایی ها روند افزایشی داشت.
وی اظهار داشــت: بر این  مبنا  طی مدت یاد 
شــده روزانه یكهزار و ۲۰۰ نفــر مراجعه كننده 

مشــكوک به كرونا در مراكز ۱۶ ساعته استان به 
وقوع پیوســت كه از این تعداد آزمایش  حدود 
۷۰۰ مــورد مثبت اعالم شــد و از طرفی به این 
مهم باید توجه داشت كه آزمایش پی سی آر در 
بهترین شرایط ۵۰ درصد خود را نشان می دهد.

 معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــكی و 
خدمات بهداشــتی و درمانی استان زنجان ادامه 
داد: اواخــر ماه مبارک رمضان طی اردیبهشــت 
امســال شمار مراجعه كنندگان ســرپایی مبتال به 
كرونــا روزانــه ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر بــود كه از این 

تعداد نیز آزمایش ۸۰ نفر مثبت اعالم می شــد.
وی با اشــاره به اینكه آزمایش های ســرپایی 
بیماری كرونا یک ســد مهمی است كه از ورود 
بی مورد و بســتری آنها در بیمارستان جلوگیری 
مــی كند، اضافه كرد: این كار بصورت  ابتكاری، 
در ســطح ملی گسترش  یافت تا جایی كه استان 
تا كنون بیشترین موراد سرپایی را ثبت و بررسی 

كرده است.
صائینــی افزود: تا كنون ۴۱ هزار و ۳۸۴ مورد 
آزمایش ها پی ســی آر مولكولی و بسیار سنگین 
در این اســتان انجام گرفته كه در اواخر خرداد و 
تیر امســال موارد سرپایی روند فزاینده ای یافت 
و حتی پیش بینی ها نشــان می داد در كمتر از ۲ 
هفته شمار موارد ســرپای مانند یک سد سرریز 

كرده و ارجاع آنــان به بیمارســتان ها خدمات 
رسانی را با چالش مواجه  خواهد كرد.

وی اضافه كرد: میزان ســرایت  بیماری كرونا 
9 برابر سرماخوردگی اســت كه در زمان حاضر 
میانگین بســتری كرونایی طی هفته های گذشته 
از ۱۱۱ نفــر اكنون به ۶۰ نفر كاهش یافته كه باید 
بیش از گذشته نسبت به این بیماری حساس بود.

این مسؤول ادامه داد: بیماری در هنگام شیوع 
بصــورت تصاعدی بــاال مــی رود و در هنگام 
نزولــی بصورت قطره چكانــی پیش می رود كه 
در نیمــه مرداد با وجود رعایــت ها و اقدامات 
پیشــگیرانه كرونایی موارد بستری ها به ۶۰ مورد 

یافته است. كاهش 
 معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــكی و 
خدمات بهداشــتی و درمانی استان زنجان ادامه 
داد: این اســتان برای دســتیابی به وضعت زرد 
كرونایی باید با جدیــت موارد را پیگیری كند و 
این در حالی اســت كه به تازگی میزان اســتفاده 
ماســک و فاصله گــذاری اجتماعــی در اماكن 
عمومی به ویژه حاشیه شهرها كاهش یافته است.

وی خاطرنشــان كــرد: رهبــری در فرامیــن 
اخیر خود نیز اشــاره كردند كه بــی توجهی به 
 پروتــكل های بهداشــتب می توانــد فاجعه ای

 به وجود آورد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان:

عادی انگاری کرونا، بیماری را شعله ورتر می کند

معاون دانشگاه علوم پزشکی زنجان:

 الزمه تغییر وضعیت زنجان از قرمز به زرد کاهش ۲ برابری شمار بستری ها است


