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مصطفی مهرآیینسرمقاله

دشوار شدن بازیابی میل به زندگی 
۱.  پل ریکور معتقد بود یکی از مهمترین 
رنج های روزانه ما از دست دادن میل به زندگی 
است. ما هر روز که از خواب بیدار می شویم 
با این پرسش ساده اما بنیادی روبروییم که آیا 
امروز هم باید مثل روزهای قبل ادامه دهم و 
اصوال آیا می توانم امروز به زندگی ادامه دهم.
۲. ریکــور معتقد بود بهترین راهکار برای 
بازیافتن میل به زندگی و ادامه دادن آن رفتن 
به ســمت دیگران و آشنا شدن با محصوالت 
و دســتاوردهای آنان اســت. در نگاه ریکور 
دیگران منبع امید هســتند، آن ها می توانند با 
نحــوه زندگی خود میل به زیســتن را در ما 

زنده نگه دارند.
۳. تصور کنید اکنون در جامعه ای در حال 
زندگی کردنیم که هیــچ  »دیگری« خالق و 
امیدبخشــی در آن وجود ندارد که شــما در 
فرآیند بازیابی میل بــه زندگی او را ببینید و 
شــوق به زندگی را در خود احیا کنید. ما در 
وضعیــت نابودی »دیگــری معنابخش« قرار 
داریم. هیچ کــس قادر به ایجــاد انقالب در 
دیگری نیست. جامعه در وضعیتی قرار دارد که 
افراد تنها می توانند ناکامی ها و رنج های شان را 
به سوی خود بازگردانند و با اعمال خشونت 
به خود وجود خود را ناممکن و نابود سازند. 
فقــدان دیگری معنابخش یعنــی زندگی در 
وضعیت انزوای مطلق. ما رابطه خود با کلیت 
زندگی و دیگران را از دســت داده ایم. دیگر 
هیچ دیگری معنابخشی در واقعیت دیده نمی 
شود که بتوان با تفسیر دستاوردهای او به خود 

زندگی بخشید.
ادامه در صفحه 7

خبرخبر

عصرمّلت - شهردار زنجان گفت: برای 
تکمیــل پروژه بزرگ ســبزه میدان، نیاز به 

تامین ۱۸۵ میلیارد تومان اعتبار داریم.
مهــر، حبیب اهلل  گــزارش خبرنگار  به 
مالیی یگانه در جمع خبرنگاران با اشــاره 
به بازدید رئیس ســازمان برنامه و بودجه 
اســالمی  نایب رئیس مجلس شــورای  و 
افزود: طبق  بزرگ ســبزه میدان،  پروژه  از 
آخریــن توافقــات و دســتوراتی که در 
جلســات مصوب شده اســت، مقرر شده 
مبلغ ۴۰ میلیارد تومان برای اجرای پروژه 
ســبزه میدان کمک شــود که نماینده مردم 
زنجان و طارم در مجلس شورای اسالمی 
نیز پیگیر این موضوع اســت تا بتوانیم این 

اعتبار را دریافت کنیم.
وی با بیان اینکه آنچه که در قالب جلسه 
با شورای اسالمی شهر زنجان محقق شد، 
این بود کــه طبق برنامــه زمان بندی قرار 
اســت که این پروژه به مدت دو سال )۲۴ 
شــهریورماه ســال آینده( به بهره برداری 
برســد، تصریح کرد: با توجــه به اعمال 
محدودیت های ترافیکی در ســطح شــهر 
زنجان و ایجــاد دغدغه بــرای برخی از 
کســبه در این محدوده، تــالش مجموعه 
شهرداری و ســایر دستگاه های مربوطه بر 
این است تا پروژه مذکور در کم ترین زمان 
ممکن و حتی زودتر از زمان تعیین شــده 

به اتمام برسد.
امروز  دغدغه  مهم تریــن  یگانه،  مالیی 

شــهرداری در خصوص پروژه سبزه میدان 
را موضــوع تملک ۱۲ پالکــی که در این 
محــدوده قرار دارد دانســت و ادامه داد: 
بی تردید با تخصیص بــه موقع اعتبار ۴۰ 
میلیــارد تومانی برای ایــن منظور، اعالم 
کرده ایم که قادر خواهیم بود دو ماه زودتر 
از موعد زمان بندی، این پروژه را به اتمام 
برســانیم و امروز طبق آخرین برآوردهای 
به عمل آمــده، برای تکمیــل این پروژه 
بــه ۱۸۵ میلیارد تومان اعتبــار نیاز داریم 
تا بتوانیم ایــن پروژه را بــه بهره برداری 

برسانیم.
شــهردار زنجان اظهار کرد: تا به امروز 
حــدود ۳۲ درصد پیشــرفت فیزیکی در 
پروژه ســبزه میدان حاصل شده است، هر 
چند به پیمانــکار ابالغ کرده ایم که عالوه 
بر اکیپ های روزانه، اکیپ های شبانه خود 
را نیز مســتقر کنند تا بتوانیم پروژه را در 

بازه زمانی تعریف شده به اتمام برسانیم.

منتظــر ابالغ نقشــه های ارتش برای 
محور پادگان هستیم

مالیی یگانه در ادامه، با اشاره به آخرین 
وضعیت پروژه محــور پادگان، ابراز کرد: 
پیرو مذاکراتی که اعضای شورای اسالمی 
شهر زنجان و نماینده مردم زنجان و طارم 
در مجلس شورای اســالمی داشتند و در 
جلســه ای که به همین منظــور با حضور 
وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح در 
اســتانداری زنجان برگزار شد، این دستور 
صادر شــده که از وزارت دفاع و نیروی 
زمینی ارتش، هیئتی به زنجان ســفر کرده 
و توافقاتی که در گذشــته صورت گرفته 
است، مجدداً مرور شود و به حل مشکلی 
که در این خصوص به وجود آمده است، 
کمک کند تا شــاهد آغاز عملیات اجرایی 

این پروژه باشیم.
وی با یادآوری اینکه پیرو همین جلسه، 
مجموعه شــهرداری زنجــان از روز ۲۳ 
شــهریورماه این اجازه را دریافت کرد که 

تعدادی از ماشــین آالت خود را در داخل 
پادگان برای آغــاز عملیات اجرایی پروژه 
مستقر کند، عنوان کرد: با توجه به اینکه این 
پروژه جزو پروژه های مهم زنجان به شمار 
می رود، ارتش نیز مشکالت خود را مطرح 
کرده و صورت جلســه نهایی و توافق به 
امضا رسید، منتهی درخواست هایی خارج 
از آن چیزی که توافق شده است، از سوی 
ارتــش مطرح می شــد، لذا تاکیــد بر این 
شــد که درخواست ها صرفًا در چارچوب 
توافقاتی که در گذشته انجام گرفته، باشد 
و مقرر شد دو نقشه از محل پروژه تحویل 

شهرداری شود.
شهردار زنجان ادامه داد: در حال حاضر 
منتظر ابالغ نقشــه های ارتش هستیم و به 
لحــاظ کار عمرانی اگر شــش ماه کاری 
فرصت داشته باشیم، قادر خواهیم بود این 

پروژه را به اتمام برسانیم.
مالیــی یگانــه همچنین در پاســخ به 
سئوالی در خصوص جمع آوری سگ های 
ولگرد، گفت: پیگیری موضوع جمع آوری 
سگ های ولگرد با یک کارگروه شهرستانی 
اســت که مکاتباتی نیز برای تشــکیل این 
کارگروه انجام شده اســت. در این زمینه 
به شیوه گذشــته انجام نمی شود؛ چرا که 
امروز انجمن حمایت های زیســت محیطی 
و … در ایــن خصوص ورود پیدا کرده اند، 
بنابراین ســگ های ولگرد باید زنده گیری 
شده و بعد از این اقدام و جمع آوری آن ها 
در یک محل، نســبت به عقیم کردن شان 

اقدام شود.
شهردار زنجان خاطرنشان کرد: با وجود 
اینکه امروز این کار انجام می شــود اما به 
دلیل تشکیل نشدن کارگروه مذکور، برای 
نگه داری سگ ها با مشکل مواجه هستیم و 
از رئیس کارگروه که فرماندار شهرســتان 
درخواســت  اســت،  آن  عهده دار  زنجان 
کرده ایــم که ورود جدی بــه این موضوع 

داشته باشد.

اســتان  پرورش  و  آمــوزش  مدیرکل 
زنجان گفت: این اداره کل برای خدمات 
به  پاســخگویی  مرکز  بیشــتر،  رســانی 
سواالت را در اداره کل آموزش و پرورش 
اســتان راه اندازی کرده است تا مخاطبان 
بتوانند پــس از تماس از کانال های اعالم 

شده پاسخ خود را دریافت کنند.
ابراهیــم رفیعــی  در گفــت و گو با 
ایرنا افزود: بر این اســاس خانواده های 
دانش آمــوزان زنجانی می توانند در زمینه 
بازگشــایی مدارس با شــماره  تلفن های  
۳۳۱۳۳۴۳۹،۳۳۱۳۳۴۵۲،۳۳۱۳۳۴۴۱،۳

۳۱۳۳۴۳۷ تماس بگیرند و یا به ســامانه 
۰۹۳۹۵۸۲۸۵۳۵ پیامک ارسال کنند.

وی یادآورشــد: آمــوزش به صورت 
حضوری در مدارس الزامی نیســت و به 
هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد هیچ دانش 

آموزی در استان بالتکلیف بماند.
رفیعی اظهار داشــت: در این شــرایط  
بحرانــی، جز آموزش صحیــح چاره ای 
نداریــم و بهترین مــکان جهت آموزش 
بــه دانش آموزان مدرســه اســت اما در 
وضعیت فعلــی باید با ترکیبی از راه حل 
هــای مختلف امر تعلیــم و تربیت تداوم 
یافته و سالمت دانش آموزان حفظ شود.

این مســؤول با اشــاره بــه اینکه در 
صورت همکاری و مشارکت های فعاالنه 
برطرف خواهد شد،  مشــکالت موجود 
ادامه داد: عموم مــردم به حق دل نگران 
کرونایی  روزهایی  در  مدارس  بازگشایی 
بوده و ســواالتی در این زمینــه دارند، 
امــا  باید بدانند کــه نیروهای آموزش و 
پرورش جزو نیروهــای خدوم و صادق 
هســتند که مــی توانند هر شــرایطی را 

مدیریت کنند.

اســتان  پرورش  و  آمــوزش  مدیرکل 
زنجان ادامــه داد: امروز نقش خانواده ها 
در پیشبرد اهداف تعلیم و تربیت پررنگ 
تر از گذشــته شده است و ضرورت دارد 
بــه عنوان معلــم یار در کنــار معلمان و 
آموزش و پرورش باشــند تا با همدلی و 

همسویی از این وضعیت عبور کنیم.
بــه گفته رفیعــی از زمان بازگشــایی 
مدارس اکیپ هــای نظارتی اداره کل به 
صورت مستمر از مدارس بازدید می کنند 

و این روند با قوت ادامه خواهد یافت.
وی خاطرنشــان کرد: حضــور دانش 
آموزان در کالس درس حداکثر به مدت 
۳۰ دقیقه با تهویه مناســب جزو پروتکل 
های بهداشــتی الزامی اعالم شــده اما از 
طرفــی نگران ها و ابهامــات موجود در 
ارتباط با بازگشایی مدارس با عمل گرایی 
دقیق و صحیح دست اندرکاران امر بیش 

از گذشته کاهش خواهد یافت.
حدود ۲۰۰ هــزار دانش آموز زنجانی 
در۲ هــزار و ۴۰۰ واحــد آموزشــی ۱۴ 
اســتان زنجان، ســال  آموزشــی  منطقه 

تحصیلی جدید را آغاز کرده اند.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی زنجان؛ 

12هزاردانشجودردانشگاهآزادتحصیلمیکنند
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی: 

شیبمیزانزادوولددرزنجاننزولیاست
صفحه 7صفحه 5

صفحه 6

مدیر مجتمع سرب و روی انگوران:

کالسیمینبا۹۵درصدظرفیتاسمیفعالیتمیکند

دانشگاهآزاداسالمیواحدزنجان
در نظر دارد »تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی کلیه سایت ها و ساختمانهای تحت پوشش « را از طریق 

مناقصه به پیمانکار واجد شرایط و دارای تخصص در رشته های تاسیسات و تجهیزات و یا دارای تاییدیه صالحیت از 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همچنین تجربه کاری در زمینه فوق الذکر واگذار نماید.

لذا از کلیه پیمانکاران دارای تجربه و تخصص در زمینه مذکور دعوت به عمل می آید حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ 
درج آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه و با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ 500.000  ریال )پانصد هزار ریال( به 

شماره حساب سیبای 0105696920005 بانک ملی شعبه جمهوری اسالمی زنجان در وجه دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان، جهت 
دریافت اسناد مربوطه به آدرس : زنجان -  بلوار دانشجو - جاده اراضی پایین کوه - دانشگاه آزاد اسالمی - ساختمان شهید سپهبد 

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

روابطعمومیدانشگاهآزاداسالمیواحدزنجان

شهردار زنجان:

پروژهسبزهمیداننیازمند1۸۵میلیاردتوماناعتباراست
مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان:

هیچدانشآموزیدرزنجانبالتکلیفنمیماند

عصرمّلت - بر اســاس اصل ۴۴ قانون اساسی، 
نظام اقتصادی جمهوری اســالمی ایران بر پایه سه 
بخش دولتی، تعاونــی و خصوصی با برنامه ریزی 
منظم و صحیح اســتوار اســت. خصوصی سازی 
برنامه ای است که در بسیاری از کشورهای جهان به 
منظور کاهش فعالیت دولت در عرصه های مختلف 

اجتماعی به ویژه در بخش اقتصاد اجرایی می شــود 
و در کشور ما هم سیاست خصوصی سازی پیش از 
انقالب با واگذاری سهام به کارگران و سهیم شدن آنها 
در سود کارخانجات و برای تغییر رویکرد دولت به 
صنعتی شدن در عرصه های مختلف و در چارچوب 

یک اصالح اجتماعی در حال اجراست.
صفحه 4

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی:

برگزاریدومینجشنواره
کتابسالاستانزنجان

دبیرکل حزب پیشروی اصالحات:

بابزنوبکوبنمیتوان
در1۴۰۰رأیجمعکرد

2 2

گزارش عصرملّت از برون سپاری خدمات در شهرداری زنجان ؛

توقف
خصوصیسازی

احمدی نژاد در واکنش به اتفاقات دور دوم ریاست جمهوری اش:

2باحصرومحدودیتبرایانسانهامخالفم!
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عصــر مّلــت- رئیــس جمهورگفت: تمامــی این 
دستورالعمل ها تا پایان مراســم عزاداری های ماه صفر 
به طور دقیق از ســوی مردم و بانیان برگزاری مراســم و 

مجالس عزاداری رعایت خواهد شد. 
روحانی گفت: تضمین ســالمت عــزاداران در گرو 
رعایت دقیق دســتورالعمل های بهداشتی است و اجرای 
این دستورالعمل ها باید از سوی مردم و صاحبان مجالس 

عزاداری جدی گرفته شود.
رئیــس جمهور تاکید کرد: بــا توجه به نظر و تصمیم 
مسووالن عراقی که امروز در آخرین گفتگوی تلفنی وزیر 
بهداشت عراق با وزیر بهداشت کشورمان مورد تاکید قرار 
گرفته برگزاری مراسم راهپیمایی امسال امکان پذیر نیست 
و آنها از مردم عراق نیز خواسته اند از هرگونه راهپیمایی 
خودداری کنند بنابراین باید مراســم امسال را به گونه ای 
نمادیــن و با ابتکارات جدید از ســوی صدا و ســیما و 

گردانندگان شبکه های مجازی برگزار کنیم.

عصرمّلت- وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح 
گفت: در دفــاع مقدس که با محدویت های بیشــماری 
مواجه شــدیم، اقدامات درستی انجام شد و امروز تحت 
شدیدترین تحریم ها ۹۰ درصد از نیازهای کشور را تامین 

می کنیم.
امیر سرتیپ امیر حاتمی افزود: دشمن با رویکرد فشار 
حداکثری تالش کرد تا کشور را با مشکل مواجه کرده و 

به نارضایتی مردم دامن بزند اما این توطئه نیز خنثی شد.
وی خاطرنشــان کرد: با وجود فشــارهای دشــمن و 
محدودیت های بیماری کرونا اینکه حرف از جهش تولید 
زده می شــود برای دشمن غیرقابل باور است که مصادیق 

نشان می دهد این کار شدنی است.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح افزود: دعواهای 
امروز شورای امنیت ادامه فشار و تحریم بر ایران است و 
کشور در این شرایط با رهبری داهیانه مقام معظم رهبری با 
شعار جهش تولید حرکت های خوبی را انجام داده است .

عصر مّلت- فتح اهلل حقیقی اظهار داشت: امسال مردم 
زنجان اقدامی را انجام دادند که مایه مباهات بود، افزود: 
مبلــغ ۳۳ میلیارد تومان در قالب رزمایش کمک مومنانه 

مردم شعور حسینی را به نمایش گذاشتند. 
این مقام مسئول با اشاره به تامین زمین برای احداث 
۱۳ هــزار و ۵۰۰ واحد مســکونی در زنجــان، افزود: 
عملیات اجرایی ۴ هزار واحد آغاز شــده اســت و در 

زمینه آورده مردم نیز زنجان در کشور پیشتاز است. 
اســتاندار زنجان با بیان اینکه در حوزه کشاورزی در 
بحث کاداســت اســتان زنجان دارای رتبه اول است و 
برای نخســتین بار اســناد تک برگی به کشاورزان ارائه 
شــده اســت، افزود: تالش کردیم محورهای راه استان 
و خط آهن به ســرعت در پیگیــری و اعتباراتی به این 

پروژه ها اختصاص یافته است.

عصرمّلت - اســتاندار قزوین گفت: تکریم مردم و 
ارباب رجوع و احترام به شــهروندان در هر موقعیت و 
شرایط، وظیفه قانونی و شــرعی همه مدیران است که 

نباید از آن غفلت کرد.
هدایــت اهلل حمالی پور در آیین اختتامیه جشــنواره 
شهید رجایی در قزوین افزود: این انقالب و نظام متعلق 
به مردم اســت و ما خدمت گزار آنان هســتیم و در هر 

شرایط و موقعیتی نباید تکریم مردم را فراموش کنیم.
وی با تاکید بر اینکه مدیران دستگاه های اجرایی باید 
حرف و سخن مردم را بشــنوند،افزود: مدیران نباید با 
عصبانیت و پرخاش با ارباب رجوع برخورد کنند و اگر 
مطالبه شــهروندی به دلیل محدودیت های قانونی قابل 
اجرا نیست باید با ادله و منطق در مورد آن صحبت شود 

که در این صورت بدون شک مردم نیز قانع می شوند.
اســتاندار قزوین گفت: باید به گونــه ای در دوران 
مســوولیت خود کار کنیم که مردم پس از پایان خدمت 

مان از ما به نیکی یاد کنند.

عصر مّلــت- وزیر امور خارجه گفــت : اروپایی 
ها همانگونه که ویرانگری این کشــور امریکار را در 
شورای امنیت ســازمان ملل متحد را رد کرده اند باید 

تروریسم اقتصادی آمریکا را رد کنند 
محمدجواد ظریف اظهار داشــت: »ایران تسلیحاتی 
هســته ای را به دالیل مذهبی و راهبردی رد می کند که 

سنگین تر از هر توافقی است.« 
ظریف افزود: »اما اگر سه کشور اروپایی و اتحادیه 
اروپــا خواهان اجــرای کامل اقدامات اعتمادســاز و 
شفافیت ارتقاء یافته هستند که برجام تامین کرده است، 
باید تروریســم اقتصادی آمریکا را رد کنند، همانگونه 
که ویرانگری این کشور در شورای امنیت سازمان ملل 

متحد را رد کرده اند.«
گفتنی اســت آمریکا با نقض تعهدات بین المللی از 

معاهده برجام به صورت یکطرفه خارج شد.

عصر مّلت- استاندار زنجان گفت: به منظور اجرای 
طرح اقدام ملی مسکن یکی از مهمترین محورهای نقشه 
راه مکتوب این استان می باشد .جلسات شورای مسکن 
هــر ۲ هفته یک بار و به صورت میدانی و عملیاتی و با 

در نظر گرفتن تمام جوانب برگزار می شود. 
فتح اهلل حقیقی اظهار کرد : زنجان در حوزه پیشرفت 
طرح های مربوط به مسکن ملی، جزو استان های پیشرو 
در سطح کشور است در طرح اقدام ملی مسکن، استان 
زنجان از سهمیه احداث ۱۳ هزارو ۵۵۰ واحد مسکونی 
برخوردار شــد که عملیات اجرایــی قریب چهار هزار 
واحد از این تعداد ســهمیه درنظر گرفته شده به ارزش 

تقریبی یک هزارو ۶۰۰ میلیارد ریال، آغاز شده است. 
وی تصریح کرد. : احداث پنــج هزار و ۵۰۰ واحد 
مسکونی در دست اقدام است که در موعد مقرر، اعالم 

خواهد شد .

عصر مّلت- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مصلح 
گفت : شــهید شهریاری اســوه و الگوی جوانان در 
اخالق و پشتکار است و کار باارزشی در گرامیداشت 

یاد شهید این آغاز شده که جای تقدیر دارد.
امیــر ســرتیپ امیــر حاتمی با حضــور در جمع 
هنرمندان ســاخت ســریال شهید شــهریاری افزود: 
ســاخت سریال شهید شهریاری کار باارزشی است و 
امیدواریم این پروژه در خور شان این شهید بزرگوار 

باشد. 
وی اظهار کرد : شــهدا در نزد خداوند زنده اند و 
صاحــب بهترین روزی ها و از همین رو باید قدردان 

جایگاه شهدا باشیم. 
این ســریال در ۳۰ قسمت ۴۵ دقیقه ای با حمایت 
وزارت دفاع و استانداری زنجان درباره زندگی شهید 

شهریاری دانشمند هسته ای ایران است.

 

عصرمّلت - دبیرکل حزب پیشــروی اصالحات 
می گویــد: یک زمان بود که به لحــاظ فرهنگی جو 
ســنگینی در جامعه حاکم بــود و کافی بود یک نفر 
بیاید و مقداری فضای شاد به وجود آورد و مقداری 
بــزن و بکوب در تبلیغــات انتخاباتیش راه اندازد تا 

رای آورد اما امروز این روش ها جواب نمی دهد.
علی صوفی از چهره های اصالح طلب که ســابقه 
وزارت را در کارنامه خود دارد معتقد است می تواند 
مردم را به حضور در پای صندوق های رأی ترغیب 
کرد اما نــه با گفتمان های قبلی کــه اصولگرایان و 

اصالح طلبان به آن متوسل می شدند. 
وی اظهار کرد : مردم دیگر هوشــیار شــده اند و 
اینگونه نیست که بخواهند تحت تاثیر شعارهایی قرار 
گیرند که موردی اســت و مردم از جریانات سیاسی 

قطع امید کرده اند.

عصرمّلت - محمود احمدی نژاد تأکید کرد که از سخنان 
و عملکردش در دو دوره ریاست جمهوری پشیمان نیست. 
او در واکنــش به گزارش ها درباره تالش او برای مالقات 
با رهبری برای شــرکت در انتخابات هم گفت: متأسفانه 
رســانه ها نظرات خودشان را منتشر می کنند بدون این که 

دنبال سند باشند.
محمود احمدی نژاد در گفت و گویی اختصاصی مقابل 
دوربین رادیو اروپای آزاد / رادیو آزادی نشسته است. او در 
این گفت وگو می گوید که منظورش از »خس و خاشاک« 
کســانی بوده که »شیشه شکســتند و اموال مردم را آتش 

زدند« و نه معترضان.
در جریان ایــن مصاحبه، احمدی نژاد تأکید می کند که 
از ســخنان و عملکردش در دو دوره ریاست جمهوری 

پشیمان نیست.
متن کامل این گفت وگو را در ادامه بخوانید:

آقای احمدی نژاد، شــما به تازگی نامه ای نوشتید به 
ولیعهد عربستان، محمد بن ســلمان، و پیشنهاد دادید 
میانجیگــری کنید برای پایــان دادن بحران در یمن و 
برقراری صلح. چرا فکر می کنید شما فرد مناسبی برای 

چنین کاری هستید؟
بســم اهلل الرحمن الرحیم. اللهم عجــل لولیک الفرج 
و العافیــة و النصر، واجعلنا من خیر انصــاره و اعوانه و 
المستشــهدین بین یدیه. من فکر می کنم مسئولیت های 
انسانی حد و مرزی ندارد. هرکس که انسان است در روی 
کره زمین، درباره مســائل انسانی مسئول است آن قدر که 
می تواند تالش کند جلوی جنگ ها، خونریزی ها، دشمنی ها 
و اختالفات را بگیرد، در جهت صلح و دوســتی و امنیت 

تالش کند وظیفه اش هست، وظیفه انسانی اش است.
و آیا آقای احمدی نژاد، جوابی دریافت کرده اید برای 

نامه تان؟
بعضــی از اطــراف پاســخ داده انــد منتظریــم بقیه 

بررسی هایشان را بکنند و پاسخ بدهند.
آقای احمدی نژاد، در آن نامه نوشته بودید، نقل قول 
می کنم، که به عنوان عضوی از جامعه انسانی روزانه از 
شــنیدن اخبار و نامالیمات در گوشه و کنار جهان، به 
ویژه جنگ در یمن، بسیار متأسف می شوید. آیا اخبار 
نامالیمات و خشــونت ها در ایران هم شما را ناراحت 
می کند؟ همین چندماه پیش یا زمان انتخابات سال ۸۸. 
آیا این مســآئل هم باعث تأسف شما شد و ناراحت 

شدید؟
بله اصوالً هر انسانی در هر نقطه از جهان دچار مشکل 

می شود باید ناراحت شد دیگر، شما ناراحت نمی شوید؟
ولی آن موقع شما آقای احمدی نژاد، چیزی نگفتید و 

اعتراضی نکردید.
چرا اعالم کردم، مستند معلوم است و موجود است. ما 
االن در سال ۹۹ هستیم، ۱۱ سال گذشته باید به فکر مسائل 

امروز باشیم.
خب به هر حال گذشته هم مهم است. فکر نمی کنید؟
بله همیشــه مهم است. هر کس ابتدائاً در برابر وجدان 
خودش، در برابر خدای متعال و در برابر جامعه بشــری 

باید پاسخگو باشد.
آقای احمدی نژاد آیا در دو دوره ریاست جمهوری تان 

کاری کردید یا حرفی زدید که از آن پشیمان باشید؟
خیر. چرا باید پشیمان باشــم؟ کارها روی اصول بوده 
روی برنامه های مدون و اندیشه بوده، کارهای من در جهت 

اعتالی ایران و صلح و دوستی در جامعه بشری بوده.
شما کسانی که علیه شما تظاهرات کردند و اعتراض 
کردند را خس و خاشاک خواندید. آیا پشیمانید از این 

حرفی که زدید؟
نه، این یک تحریفی است که انجام شده و فکر می کردم 
که شما با مطالعات بیشتری در این گفت وگو شرکت کنید.
تحریف نیست آقای احمدی نژاد، این را شما گفتید.

بله، آن کسانی که شیشــه می شکستند، آتش می زدند 
اموال مردم را. نه مردمی که تظاهرات می کردند.

پس فقط منظورتان آن دسته بود؟
این که بارها گفته شده دیگر. حاال شما دوباره زنده اش 

می کنید نمی دانم منظورتان چیست.
به هرحال فکر می کنم ســؤال مهمی است... آقای 
احمدی نژاد، میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی 
کروبی االن بیش از ۳۵۰۰ روز است که در حصر خانگی 
به سر می برند، حدود ۹ سال. از طرفدارانشان شنیده ایم 
خواستار آزادی آنها شده اند. شما نظرتان چیست؟ فکر 

می کنید باید رفع حصر شوند؟
من با حصــر و زندانی شــدن و محدودیت برای هر 

انسانی، در هر زمینه ای، مخالفم این را بارها اعالم کرده ام.
ولــی زمانی که رئیس جمهور بودیــد این را اعالم 
نکردید. زمان شما بسیاری از دانشجوها، فعاالن سیاسی 

به زندان افتادند.
آن موقع هم اعالم کردم.

آقــای احمدی نژاد، آیا قصد داریــد در انتخابات 
ریاست جمهوری ایران در سال آینده شرکت کنید؟

قبلش اجازه بدهید من فکر می کنم شما باید اطالعات تان 
را راجع به ایران اصالح کنید و به روز کنید.

من اطالعاتم به روز است آقای احمدی نژاد ممنونم.
این را که پرســیدید متوجه شدم خیلی به روز نیستید. 

حاال سؤال تان را تکرار کنید.
چون سؤالم انتقادی بود فکر می کنید به روز نیستم؟

نه، انتقادی نبود اتفاقاً. مسئله ای بود که بارها مطرح شده 
بود. چیز جدیدی نبود.

آیا قصد دارید در انتخابات آینده ریاست جمهوری 
ایران شرکت کنید؟

هنوز در این مورد نظری ندارم.
یعنی هنوز تصمیم نگرفته اید؟

فعاًل به فکر مسائل امروز هستیم. شرایط امروز، جهان، 
منطقه، مسائل مهمی در پیش است.

درست است. ولی گزارش هایی بود که دارید تالش 
می کنید با رهبر جمهوری اسالمی مالقات کنید و البی 
می کنید برای اینکه شورای نگهبان اجازه بدهد شما در 

انتخابات شرکت کنید. این گزارش ها درست است؟
متأسفانه رســانه ها نظرات خودشان را منتشر می کنند 

بدون این که دنبال سند باشند.
آقای احمدی نــژاد، به زودی انتخابات ریاســت 
جمهوری آمریکا برگزار می شــود. شما ترجیح تان این 
است که چه کســی برنده شود، آقای دونالد ترامپ یا 

جو بایدن؟
برای شما فرقی می کند؟

من از شما سؤال می کنم. نظر من مهم نیست.
چرا مهم نیست؟ شما هم یک انسانید.

به هرحال من اینجا دارم از شما سؤال می کنم.
یعنی شما بازجویی می کنید از من؟

نه سؤال می پرسم، کارم است، خبرنگارم.
فرقی نمی کند. نه، چرا باید فرقی بکند چه کســی در 
آمریکا رأی می آورد؟ یک مسئله داخلی آمریکاست. مهم 
سیاست های بین المللی آمریکاســت که با تغییر رؤسای 
جمهور تغییــری نمی کند. ما دنبال تغییر آن سیاســت ها 

هستیم.

یعنی فکر می کنید اگر آقای بایدن هم انتخاب شوند، 
سیاست های آمریکا به خصوص در قبال ایران تغییری 

نخواهد کرد؟
هیچ فرقی ]نخواهــد کرد[. در تمــام ادوار گوناگون 
رؤســای جمهور آمریکا سیاست های خارجی ثابت بوده، 
همه مکمل هم بوده اند. در واقع همه رؤسای جمهور یک 

نقشه را اجرا کرده اند.
ولی در قبال ایران یک مقدار تغییر ایجاد شده. نه؟

بــه نظر من تفاوتی نمی کند، اینها حلقه های مکمل هم 
هستند. هیچ کدام با هم تفاوتی ندارد.

آقــای احمدی نژاد، نظرتان راجع به عادی ســازی 
روابط بین اسرائیل و امارات و بحرین چیست.

نظر خاصی ندارم. اگر ایــن کارها به عنوان این انجام 
می شــود که می خواهند مسئله فلسطین را حل کنند، من 
فکر می کنم مسئله فلسطین که رابطه بین بحرین و امارات 
و رژیم صهیونیســتی نیست. بیش از ۱۸۰ کشور آن را به 

رسمیت شناخته اند.
 آیا مسئله فلسطین حل شد؟

من معتقدم مسئله فلســطین مربوط به مردم فلسطین 
است، سرزمین فلسطین است، پنج میلیون آواره است. حق 
تعیین سرنوشت مردم فلسطین است، آن را باید حل کرد. 
واال اینها که ربطی به اصل موضوع ندارد. حاال چند کشور 

با هم ارتباط برقرار کرده اند، به نظرم مسئله مهمی نیست.
و فکــر نمی کنید این عادی ســازی روابط بین این 
کشــورها به هرحال یک مقدار فشار را بر جمهوری 

اسالمی افزایش می دهد؟
این هم نبود فشار بیشتر می شد.

آقای احمدی نژاد، اگر اجازه بدهید موضوع را عوض 
کنیم و بپردازیم به توئیتر شما که خیلی سروصدا می کند. 
شما به انگلیسی توئیت می کنید و ظاهراً گزارش هایی هم 
بود که معلم انگلیسی گرفته اید. این توئیت ها را خودتان 

می نویسید یا کسی راهنمایی تان می کند؟
یعنی باید کس دیگر به نام من بنویسد؟ منظورتان این 

است؟
نــه، راهنمایی. نگفتم به نام شــما، گفتم راهنمایی 

می کند.
طبیعی است. من با دوستانم مشورت می کنم، موضوعات 
مهم منطقه ای، جهانی... پیشنهاد می دهند، این ها را فهرست 

می کنیم متن تهیه می کنیم، بعد هم...
توئیت می کنید؟

می فرستیم دیگر، بله.
برای بــه خصــوص همــکاران آمریکایی من و 
آمریکایی ها خیلی جالب است که شما مسائل آمریکا 
را، مسائل فرهنگی، ورزشی، راجع به اینها خیلی توئیت 

می کنید. چرا، علتش چیست؟
علت خاصی باید داشته باشد؟

سؤال می کنم آقای احمدی نژاد.
چرا، خب من ارتباط دارم بــا مردم گوناگون در نقاط 
مختلف دنیا. در مسائل شــان شــریکم، در شادی هایشان 
شریکم، در غصه هاشان شریکم. با آنها همراهی می کنم و 
فکر می کنم در دنیا اصل بر ارتباط اســت. همه باید با هم 
ارتباط داشته باشــند. همه باید در جهت صلح و دوستی 
تالش کنند. همه باید در ارتباط با مسائل جهان اظهارنظر 

کنند. اگر اظهارنظر نمی کند باید از او سؤال کرد.
آقای احمدی نژاد برای دسترســی به توئیتر از چه 
فیلترشکنی استفاده می کنید؟ توئیتر در ایران فیلتر شده، 

فکر می کنم زمان شما هم فیلتر شد. نه؟
من یــادم نمی آید، در اینجا فیلتر به این معنا نیســت. 

همان ها که فیلتر می کنند در ایران خودشــان فیلترشــکن 
می فروشند.

به هرحال فیلتر هست. فیس بوک فیلتر است، توئیتر 
فیلتر است...

همان ها که فیلتر می کنند فیلترشکن هم می فروشند. به 
هرحال هستند در آنجا. مهم نیست فقط یک هزینه اضافه 

می پردازند.
آقای احمدی نژاد، شما که رئیس جمهور بودید هیچ 
وقت با رسانه ما صحبت نکردید. من و همکارانم هم که 
به نیویورک سفر می کردیم برای پوشش خبری سفرهای 
شما برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل، حتی 
به اجالس های خبری شما دعوت نمی شدیم. چطور شد 
االن تصمیم گرفتید وقت تان را در اختیار ما بگذارید و 

به ما مصاحبه بدهید؟
آن موقع که کنفرانس خبری ما آزاد بود. در سازمان ملل 

می گذاشتیم همه می آمدند می نشستند دیگر.
نه، با دعوتنامه بود. من شخصاٌ خواستم بیایم نشد، 

گفتند باید دعوتنامه داشته باشید.
من یادم نمی آید آنجا چون ســازمان ملل آزاد بود تمام 
رسانه ها می آمدند. حاال آنجا مأمورین سازمان ملل اگر با 

شما نظر خاصی داشته اند، من اطالعی ندارم.
نه، از تیم خودتان بود.

از تیــم ما کی بوده؟ ما کــه آزاد بودیم با همه صحبت 
می کردیم دیگر.

آقای احمدی نژاد، در دوره شــما، وزارت اطالعات 
شــما بر همکاران من در رادیوفردا )بخش فارســی 
ما( و رســانه های فارســی زبان دیگر فشار گذاشتند، 
خانواده هایشــان را بازجویی کردند، اذیت شان کردند. 

فکر می کنید فشار بر رسانه سیاست درستی است؟
هرگز، من آن موقع هــم موافق نبودم و نظرم را اعالم 

کردم.
موافــق نبودیــد ولی اجــازه می دادیــد وزارت 

اطالعات تان بر همکاران من فشار بگذارد.
حاال این را که شما ادعا می کنید من اطالعی ندارم.

این ادعا نیست، این حقیقت است آقای احمدی نژاد، 
من ادعا نمی کنم.

شما هر چه خودتان می گویید، می گویید حقیقت است. 
این طوری که...

این اتفــاق افتاده آقای احمدی نــژاد، این را همه 
می دانند. اسم ها موجود هست...

شــما االن از موضــع یک مصاحبه گر خارج شــدید 
ادعاهایی می کنید که من اطالع ندارم.

نه آقای احمدی نژاد، من ادعا نمی کنم، این واقعیت 
است.

اگر اجازه دهید جمله من تمام شــود... اگر می خواهید 
صحبت کنید بفرمایید...

خواهش می کنم.
من آماده شــنیدن حرف هایتان هســتم، هر چقدر 

می خواهید صحبت کنید.
نه خواهش می کنم بفرمایید.

آخر شــما نمی گذارید که. هر جملــه ای من می گویم 
وسطش شما می آیید. این خارج از عرف مصاحبه گر است. 
من هیچوقت اجازه ندادم به کسی که مزاحم کسی بشود یا 
حق کسی را تضییع کند یا کسی را تحت فشار قرار بدهد. 
مواضع من معلوم است، می دانند همه ملت ایران می دانند، 

همه دنیا هم می داند.
ممنونم آقای احمدی نژاد از وقتتان.
انشاهلل موفق باشید.

برگزاری مراسم راهپیمایی اربعین
 امسال امکان پذیر نیست 

تامین 90 درصد از نیازهای کشور 
در شرایط تحریم 

کمک 33 میلیارد تومانی مردم زنجان 
در قالب رزمایش کمک مومنانه 

نماینــده مردم زنجــان و طارم در مجلس شــورای 
اســالمی گفت: طرح شــفافیت آراء در نوبت ارائه در 

صحن علنی مجلس شورای اسالمی قرار دارد.
 مصطفی طاهــری با بیان اینکه بررســی این طرح 
در کمیســیون مربوطــه پیگیری و چکــش کاری الزم 
انجام شد، ادامه داد: این طرح از طرح های مورد تاکید 

نمایندگان بود.
وی خاطرنشــان کرد: با اعالم وصول این طرح، در 
صحن علنی مجلس شــورای اسالمی نمایندگان به اجرا 

یا عدم اجرای آن رای می دهند.
طاهری ادامه داد: این طرح به منظور شفاف شدن آراء 
نمایندگان مطرح شــد چرا که معتقدیم شفافیت باید از 
مجلس شورای اسالمی به عنوان عصاره ملت آغاز شود.

طرح شفافیت آراء نمایندگان در نوبت 
ارائه به صحن علنی مجلس

استاندار قزوین:
مدیران نباید از تکریم مردم غافل شوند

اروپایی ها باید 
تروریسم اقتصادی آمریکا را رد کنند 

اجرای طرح ملی مسکن
اولویت نقشه راه مکتوب است 

وزیر دفاع :
شهید شهریاری الگوی جوانان است 

با بزن و بکوب
نمی توان در 1400 رأی جمع کرد

احمدی نژاد در واکنش به اتفاقات دور دوم ریاست جمهوری اش:

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

کروناوآموزشغیرحضوریدردانشگاههایقزوین
عصرمّلت - تداوم حضــور کرونا و وضعیت فوق 
قرمــز قزوین از حیث شــیوع و ابتال بــه این بیماری، 
موجب شــده تا دانشــگاه های این اســتان در ســال 
تحصیلــی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ کالس های خود را به شــکل 

غیرحضوری برگزار کنند.
شــیوع ویروس کرونــا و تداوم شــیوع ، تغییرات 
گســترده ای را در نحوه زندگی، تعامالت و ارتباطات 
انســان ها ایجاد کرده اســت. یکی از بخش هایی که 
به دلیل شــیوع کرونا دســتخوش تحول و تغییر شده 
»آموزش« اســت و با توجه به اینکه هرگونه تجمعات 
انسانی وضعیت شــیوع و انتقال این بیماری را تشدید 
می کند، در بسیاری از نقاط دارای پرخطر و به اصطالح 
قرمز آموزش ها چه در مدارس و چه در سطح دانشگاه 
ها به شــکل غیرحضوری و از طریــق فضای مجازی 

دنبال می شود.
با توجه به اعالم مسووالن ستاد استانی پیشگیری و 
مقابلــه با کرونا در قزوین و اعالم وضعیت فوق قرمز 
این استان، دانشــگاه های بزرگ این استان ) دانشگاه 
پیام نور، آزاد اسالمی و بین المللی امام خمینی )ره(( 
که نزدیــک به ۵۰ هزار دانشــجو در آنها به تحصیل 
می پردازند، با هدف حفظ ســالمت دانشــجویان و 
رعایت دستورالعمل های ستاد ملی پیشگیری و مقابله 
بــا کرونا کالس های خود را به شــکل غیرحضوری 

برگزار می کنند.

۱۰۰ درصد دروس دانشــگاه پیــام نور قزوین 
غیرحضوری برگزار می شود

دکتر رضا رسولی شــربیانی رئیس دانشگاه پیام نور 
اســتان قزوین در گفت و گو با خبرنــگار ایرنا اظهار 
داشــت: بنای این دانشگاه از ابتدا بر اجرای دوره های 
آموزشی غیرحضوری بود که البته کرونا موجب شد تا 

این مساله تقویت شده و سرعت بگیرد.
وی اظهار داشــت: ۱۰۰ درصد دروس این دانشگاه 
در اســتان قزوین طی ســال تحصیلی جدید به شکل 

الکترونیکی برگزار می شود.
رئیس دانشگاه پیام نور استان قزوین گفت: ۱۰ تن از 
کارمندان دانشگاه به عنوان پشتیبان از ساعت ۸ صبح تا 

۲۰ شب پاسخ گوی دانشجویان خواهند بود.

رسولی شربیانی اظهار داشــت: اساتید دانشگاه نیز 
هفته ای یک بار در دانشــگاه حضور دارند و همچنین 
در شــبکه های اجتماعی نیز با تشکیل گروه به شکل 

پیوسته و آنالین پاسخگوی دانشجویان هستند.
وی اظهار داشــت: با وجود آنکه کالس های درس 
حضوری را در دانشگاه نداریم اما برای کارمندان اداری 
و دانشــجویانی که برای پیگیری امور درسی و اداری 
خود به دانشــگاه مراجعه می کننــد تمهیدات الزم را 
فراهم کرده ایم که فاصله گذاری اجتماعی حفظ شود 
و همچنین در بدو ورود محلول های ضدعفونی کننده 
در اختیــار آنها قرار می گیرد و همچنین از ورود افراد 

بدون ماسک جلوگیری می شود.
رسولی شــربیانی افزود: دانشــجویان می توانند با 
مراجعــه به ســامانه اختصاصی دانشــگاه پیام نور که 
رایــگان بوده و هزینه ای برای آنها ندارد از محتواهای 
تولید شــده آموزشــی اســتفاده کنند و همچنین یک 
نرم افزار و اپلیکشــین نیز ســاخته شده تا آزمون های 

دانشجویان در آن محیط برگزار شود.
دانشگاه پیام نور اســتان قزوین دارای هشت واحد 

دانشگاهی با هشت هزار و ۵۰۰ دانشجو است.

برگزاری کالس های غیرحضوری برای اولین بار 
دانشگاه بین المللی امام)ره( 

رئیس دانشــگاه بین المللی امام خمینی )ره( قزوین 
نیز به خبرنگار ایرنا گفت: آغاز ســال تحصیلی جدید 
برای دانشجویان ورودی جدید فعال نامشخص بوده اما 

احتماال زمان آن در آبان ماه است.
دکتــر ابوالحســن نائینی افــزود: ســال تحصیلی 
دانشــجویان فعلی دانشگاه نیز از ۲۹ شهریور آغاز می 
شــود اما با توجــه به وضعیت قرمــز قزوین از حیث 
شیوع و ابتال به کرونا و براساس توصیه های ستاد ملی 
پیشــگیری و مقابله با کرونا، تمامی کالس های درسی 
دانشگاه در سال تحصیلی جدید به شکل غیرحضوری 

و مجازی برگزار خواهد شد.
وی اظهار داشت: بســترها و زیرساخت های الزم 
برای ارایه آموزش به دانشــجویان این دانشگاه از بستر 
فضای مجازی آماده سازی شده و مشکلی وجود ندارد.

این مســوول دانشگاهی گفت: اســاتید دانشگاه در 

دانشــگاه حضور دارند و به تولید محتواهای آموزشی 
می پردازند.

رئیس دانشــگاه بین المللی امام خمینی )ره( قزوین 
اظهار داشــت: برای برخی دروس عملی اگر موافقت 
ســتاد کرونا جلب شــود امکان برگزاری کارگاه ها با 
حضور حد نصاب مشــخصی از دانشجویان که فاصله 
اجتماعی حفظ شــود، وجود دارد با این حال برای این 
دورس نیز محتوای آموزشــی در فضای مجازی پیش 

بینی شده است.
دانشــگاه بین المللی امام خمینی )ره( دارای هفت 
دانشکده  شــامل علوم و تحقیقات اســالمی، ادبیات 
و علوم انســانی، علوم اجتماعی، کشــاورزی و منابع 
طبیعــی، معماری و شهرســازی، علوم پایــه و فنی و 

مهندسی است.
بیش از ۱۰ هزار دانشجوی ایرانی و هزار دانشجوی 
خارجی در دانشــگاه بیــن المللی امــام خمینی )ره( 

تحصیل می کنند.
کالس هــای حضــوری در دانشــگاه آزاد قزوین 
در حد رفع اشــکال بوده و محوریــت با کالس های 

غیرحضوری است.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی قزوین نیز به ایرنا گفت: 
تصمیم گیری برای برگزاری کالس ها در این دانشگاه 

تا پایان این هفته مشخص می شود اما با توجه به شیوع 
کرونا محوریت ارایه آموزش با دوره های غیرحضوری 

و مجازی است.
دکتر محمدرضا خان محمدی اظهار داشــت: اگر 
هم کالســی در دانشگاه تشکیل شــود با حد نصاب 
مشــخصی از دانشــجویان بوده و برای رفع اشــکال 

برگزار خواهد شد.
این مســوول دانشــگاهی گفت: همــه کارکنان و 
دانشــجویانی که برای پیگیری امور درسی و اداری به 
دانشــگاه های آزاد در اســتان قزوین مراجعه می کنند 
در بدو ورود تب ســنجی می شوند و همچنین استفاده 
از ماسک نیز الزامی اســت و محلول های ضدعفونی 
کننده نیز در بخش ها و قســمت های مختلف دانشگاه 

جانمایی شده است.
رئیس دانشــگاه آزاد اســالمی قزوین اظهار داشت: 
در صورت عادی شدن شــرایط از حیث شیوع کرونا، 
آمادگی الزم را برای برگزاری کالس های درســی به 

شکل حضوری خواهیم داشت.
دانشگاه آزاد قزوین دارای ۲۸ هزار دانشجو است.

این دانشجویان در سه رشته مقطع کاردانی، ۳۴ رشته 
مقطع کارشنایریال ۳۸ رشــته مقطع ارشد و ۲۲ رشته 

مقطع دکترا به تحصیل می پردازند.

عصرمّلت - رئیس دانشــگاه پیام نور اســتان زنجان 
گفت : بدهی و ســنوات تحصیلی دانشجویانی که طی 
ســال های قبل در این دانشگاه پذیرفته شده و برای ادامه 
تحصیل مراجعه نکرده اند بخشــوده شــد و با توجه به 
تقاضاهای قابــل توجه برای امکان ادامه تحصیل، مجوز 
الزم اخذ و امکان بازگشت به تحصیل برای دانشجویان 

عدم مراجعه با بخشودگی بدهی و سنوات فراهم شد.
دکتر علــی محمدی در جمــع خبرنــگاران با بیان 
اینکه این طرح ویژه دانشــجویان مقاطع کارشناســی و 
کارشناســی ارشد ورودی ســال ۹۷ و قبل از آن است، 
افزود: دانشجویان عدم مراجعه که تقاضای ادامه تحصیل 
را دارند حداکثر تا ۳۰ دی ماه امسال باید درخواست خود 
را به بخش آموزش مراکز و واحدهای دانشــگاه پیام نور 

در استان ارائه دهند.
وی افزود: طبق این مجوز، برای ترم های عدم مراجعه 
دانشجویان، مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات 
و بدون پرداخت شهریه منظور خواهد شد و از نیمسال 

اول تحصیلی سال ۹۹-۱۴۰۰ قابل اجراست.
به گزارش ایرنا هم اکنون نزدیک هفت هزار دانشجو 
در دانشگاه پیام نور استان زنجان تحصیل می کنند و این 

دانشگاه ۶۰ عضو هیات علمی دارد.

عصرمّلت - با رشد شبکه های اجتماعی سلبریتی 
هایی شکل گرفته اند که هیچ گونه دانش و اطالعاتی 
در هیچ زمینه ای ندارند. آن ها از طریق اینســتاگرام 
بــه انتشــار ویدیو هایــی از زندگی شــخصی خود 
پرداختند و از این طریق توانســتند مخاطبانی را برای 

خود جذب کنند.
امــا در واقعیت آن ها غرق مصرف گرایی هســتند 
و به ایــن دلیل مخاطبان عالقه دارند کــه آن ها را در 
اینستاگرام دنبال کنند. آن ها برای جذب مخاطب تمامی 

زندگی شخصی خود را به نمایش عموم می گذارند.
از طریق مصرف گرایی ماشــین های گران قیمت و 
به اصطــالح الکچری خود را به نمایــش می گذارند. 
در واقع ۲۴ ســاعته در اینستاگرام هستند و از خوراک، 

پوشاک و خانه ی خود عکس منتشر می کنند.
ســلبریتی هایی که جز پول هیچ چیز برای نمایش 
ندارنــد. آن ها آن قدر در مصــرف گرایی غرق می 
شــوند که رابطه های انســانی را تبدیــل به روابط 

کاالیی می کنند.
عشق و رابطه یکی از بنیادی ترین مسائل در زندگی 
هر شخصی می باشد اما آن ها هر چند ماه یکبار پارتنر 
خود را تغیر می دهند. در واقع به فرهنگ مصرف گرایی 

خود می بالند و آن را افتخار می دانند.
در واقع در نگاه شاخ های مجازی زن یک ابژه و کاال 
برای نمایش اســت. این توصیف ها آن ها را تبدیل به 
شــاخ های مجازی کرده است. شاخ های مجازی که با 
پول، تبلیغ و سکس می خواهند پول و مخاطب بیشتری 
به دست بیاورند و تمامی مفاهیم انسانی را به پایین رده 

تبدیل کنند.
آن ها به جایی می رســند که رختخواب ، معاشقه و 

رابطه جنسی خود را به نمایش می گذارند.
شــاخ های مجازی از هر فرصتی برای تبلیغ استفاده 

می کنند که پول بدست بیاورند.
بــرای هر ۱۳ ثانیه میلیون ها تومان به جیب می زنند 
و دوبــاره به زندگی بی محتوا و بــی هدف خود ادامه 

می دهند.
آن ها حتی آن قدر بنده ی پول و مصرف گرایی شده 

اند که از تمامی روش ها برای تبلیغ استفاده می کنند.
سکس و جذابیت جنســی از روش های آنان برای 

جذب مخاطب بیشتر و تبلیغ بیشتر است.
هیچ دلیلی ندارد که افراد از معاشقه و روابط شخصی 
خود فیلم بگیرند و آن را در شبکات مجازی منتشر کنند.
اما برای شــاخ های مجازی رختخواب، معاشــقه و 
سکس بســیار مهم است.آن ها مانند کاال با پارتنر خود 
برخورد می کنند در واقع انگار آن پارتنر نوعی برده ی 

جنسی مدرن در اختیار شاخ های مجازی است.
افراد و انســان هایی که دغدغه فرهنگ و جامعه را 
دارند باید شــاخ های مجــازی را از زندگی مجازی و 
واقعی خود حذف کنند زیرا این گونه ســلبریتی ها می 

توانند تاثیر مخرب و منفی بر زندگی ما بگذارند.
برای شاخ های مجازی هیچ چیزی جز پول و سکس 
 )follower(اهمیتی نــدارد؛ آن ها حتی با مخاطبان خود
مانند کاال برخورد می کنند.زیرا اعتبار شاخ های مجازی 

به تعداد like ها و follower های آنان می باشد.
هر چه follower و دنبال کننده ی بیشــتری داشــته 
باشــند بیشــتر می توانند تبلیغ کننــد و در نتیجه پول 

بیشتری بدست میاورند.
در پایان می توانیم به کتاب “درباب حکمت زندگی” 

شوپنهاور اشاره کنیم:
چنین جوان به ظاهر ثروتمندی که با فقر درونی وارد 
جامعه شــده است، بیهوده می کوشــد با بدست آوردن 
همه ی چیزهایی که در بیرون وجود دارد ثروت ظاهری 
را جایگزین غنای درونی کند. او به پیر فرتوتی می ماند 
که می کوشــد با رایحه ی دختران جوان خود را تقویت 
کند. به این ترتیب ســرانجام فقــر درونی موجب فقر 

بیرونی نیز می گردد.

بدهی و سنوات تحصیل دانشجویان 
دانشگاه پیام نور زنجان بخشوده شد

امیر حسین حسینی  پور- روزنامه نگار آزاد

مصرف گرایی و شاخ های مجازی

عصرمّلــت - فاطمه کرباســی مدیرکل فرهنگ و 
ارشــاد اسالمی استان زنجان گفت : دومین جشنواره 

کتاب سال استان زنجان برگزار می شود.
فاطمه کرباســی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اســتان زنجان و دبیر دومین  جشــنواره کتاب سال 
اســتان زنجــان گفــت : اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی اســتان زنجان با همکاری معاونت فرهنگی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی استان زنجان دومین 
جشــنواره کتاب سال اســتان زنجان را در دوبخش 

اصلی و ویژه برگزار می کند. 
کرباسی با اشــاره به نقش و جایگاه این جشنواره 
در حمایت از آثار و تألیف های نویســندگان استان 
افزود: کلیه نویســندگان و پدیدآورندگان از سراسر 

کشور می توانند آثار خود را با موضوع زنجان شناسی 
در بخش اصلی و نویســندگانی که دارای شناسنامه 
ای در جغرافیای اســتان زنجان هستند و یا در یکی 
از ۴۰ انتشاراتی اســتان زنجان اقدام به تولید اثر در 
ســال ۱۳۹۸ نموده اند آثار خود را ضمن تکمیل فرم 
در تمامی زمینه ها جهت بررســی بــه دبیرخانه این 

جشنواره ارسال نمایند.
دبیر دومین جشــنواره کتاب ســال استان زنجان 
افزود: در بخش ویژه نیز آثار ارســالی  با موضوعات 
دفاع مقدس، مدافعان حرم و ۳۵۳۵ شــهید اســتان 

زنجان مورد بررسی قرار خواهد گرفت . 
کرباســی ضمن تاکید بر دریافت آثار در ۳ گروه 
تالیــف، ترجمه و احیاء متون عنــوان کرد : کتابهای 

آموزشی خارج از دایره انتخاب و شرکت در جشنواره 
کتاب سال می باشند و کتابهای دوره ای به شرطی که 
هر جلد از کتاب ها به صورت اســتقالل محتوایی به 
صورت مستقل و ویراست جدید شده باشند و شرط 
الزم این است که آثار ارسالی باید برای نخستین بار 
در ســال ۱۳۹۸ و با مجوز رسمی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اســالمی چاپ و منتشر شده باشند. آثاری که 
تجدید چاپ شده اند در صورت تغییر ۴۰ درصدی 

مورد بررسی توسط دبیرخانه خواهند بود. 
وی خاطر نشان کرد که تعداد ۴۰ ناشر در استان 
زنجان فعال می باشــند که از این تعداد در ســال 
۱۳۹۸ تعداد ۲۰ ناشــر اقدام بــه چاپ ۲۲۰ عنوان 

کتاب نموده اند.

این مقام مســئول ادامه داد :الزم به ذکر اســت 
عالقمندان به شــرکت در جشــنواره می توانند دو 
نمونــه از آثار خــود را همراه با فرم شــرکت در 
جشنواره تا ۱۵ مهرماه ۱۳۹۹ به دبیرخانه جشنواره 
مســتقر در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 

زنجان ارسال نمایند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان زنجان: 

دومینجشنوارهکتابسالاستانزنجانبرگزارمیشود

عصرمّلت - رئیس ســازمان فرهنگــی، اجتماعی 
و ورزشــی شــهرداری زنجان گفت: ســومین مسابقه 
کتابخوانــی ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی 
شــهرداری با محور کتاب »سوفیا« داســتان های دفاع 

مقدس برگزار می شود.
غالمرضا نظری با اشاره به برگزاری سومین مسابقه 
کتابخوانی این ســازمان به مناســبت هفته دفاع مقدس  
اضافه کرد: مهلت شرکت در این مسابقه تا هفتم مهرماه 
است و عالقه مندان برای شرکت در این مسابقه می توانند 
کتاب ها را از ســازمان فرهنگی اجتماعی شــهرداری 

زنجان، پارک بانوان و یا فروشگاه کانون تهیه کنند.
کتاب »ســوفیا« نیز گزیده داســتان های دفاع مقدس 
اســت که توسط نویســندگان زنجانی نگارش شده و 
توســط مریم بیات تبار یکی از نویسندگان خوش ذوق 

استان گردآوری و به چاپ رسیده است.

دیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
قزوین از برخورد قاطع با متجاوزان به آثار ارزشمند تاریخی 

و فرهنگی خیابان عبید زاکانی خبر داد.
علیرضا خزائلی با محکوم کردن تخریب ساباط تاریخی 
خیابان عبید زاکانی اظهار کرد: در پی دریافت گزارش مردمی 
در شــامگاه جمعه ۲۸ شهریور ماه مبنی بر اقدام به تخریب 
ســاباط ثبت ملی مربوط به دوره قاجار در مجاورت خانه 
تاریخی کسمایی میرمیران واقع در خیابان عبید زاکانی، پرسنل 
یگان حفاظت میراث فرهنگی اســتان به همراه کارشناسان 
حوزه میراث فرهنگی به محل اعزام و با تخریب بخش هایی 

از این اثر تاریخی توسط عوامل ناشناس مواجه شدند.
وی افزود: طبق کارشناســی صورت گرفته و شــواهد 
موجود اقدام به تخریب عمدی محرز شده و شناسایی عوامل 
تخریب و برخورد قانونی با عامل یا عامالن آن توسط واحد 

حقوقی اداره در حال پیگیری است.

عصرمّلت - معاون فرهنگی و رســانه ای اداره کل 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان زنجان در این باره به 
خبرنگاران گفت: این نشــان شــامگاه چهارشــنبه در 
سوگواره شعر »پلک صبوری« که در تاالر وحدت تهران 
برگزار شد، به این شاعر آیینی برجسته زنجانی اعطا شد.
محمود علیمحمدی افزود: ســیدمجتبی حســینی، 
معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و سیدمحمد 
طباطبایی، دبیر شورای ارزشیابی هنرمندان این نشان را 

به استاد کالمی زنجانی اهدا کردند.
مداح و شاعر اهل بیت، استاد ولی اهلل کالمی فرد، سال 
۱۳۳۳ در زنجان به دنیا آمد. تاکنون ۳۱ جلد از ســروده 
های این شــاعر و مادح اهل بیت )ع( منتشر شده است 
که ۲۴ نسخه آنها عرض ارادت به اهل بیت و چهار جلد 
پیرامون انقالب اسالمی)ترکی و فارسی( و ۲ جلد دیوان 

فارسی و یک جلد فهرست آثار چاپ شده است.

عصرمّلت - معاون ســوادآموزی اداره کل آموزش 
 و پرورش اســتان قزوین گفت: بر اساس سرشماری 
سال ۹۵، میانگین با سوادی اســتان قزوین در جامعه 
هدف ۱۰ تا ۴۹ سال، ۹۶.۳ درصد است، میانگین نرخ 
باســوادی در کشور بر اســاس همین آمار ۹۴ درصد 
اســت که باالتر بودن میزان باســوادی در این استان 
باعث شــده تا قزوین یکی از ۱۰ استان باسواد کشور 

شناخته شود.
کبری جعفربگلو افزود: بین شهرستان استان قزوین 
نیز، البرز با میانگین ۹۷.۷ درصد به عنوان باسوادترین 
شهرســتان اســتان و مابقی شــامل قزوین و آبیک با 
میانگین ۹۶.۷، تاکستان ۹۴.۸، بویین زهرا ۹۴.۵ و آوج 
۹۳.۹ درصد اســت؛ با این حال در بین شهرستان های 
استان، تجمع افراد بی ســواد در مرکز استان )قزوین( 

قرار دارد.

مسابقه کتابخوانی »سوفیا«
 در زنجان برگزار می شود

 برخورد قاطع با عوامل تخریب ساباط 
تاریخی خیابان عبید زاکانی

ولی اهلل کالمی زنجانی 
درجه یک هنری گرفت

بیش از 30 هزار قزوینی 
با حروف الفبا بیگانه اند!
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عصر مّلت- وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات طی 
سفری به استان زنجان گفت: هم اکنون از یک هزار و 
۵۰۰ مدرســه ای که در استان زنجان وجود دارد، ۳۵۰ 
مدرسه امکان اتصال نداشتند و بر اساس برنامه ریزی 
های انجام شــده قرار است در سه گام تا اسفند متصل 
شــوند که گام اول تا آبان مــاه، گام دم تا بهمن و گام 

سوم تا اسفند امسال تعریف شده است. 
وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات گفت: برخی 
مناطق روســتایی کشــور که پنج درصــد کل مناطق 
هســتند، امکان دسترســی به اینترنت و شــبکه ملی 
اطالعات برایشان فراهم نبود و برنامه ریزی کردیم تا 

پایان امسال این مناطق را متصل کنیم. 
آذری جهرمی افزود: بخشــی از این روســتاها در 
استان زنجان بوده و هدف از سفر به زنجان هم نظارت 

و پی گیری این موضوع است.

عصر مّلت - کمیته کشوری مقابله با کرونا، گفت: به هیچ 
عنوان دانش آموزی را که تب، سرفه، آبریزش بینی، عطسه، 
گرفتگی بینی یا عالئم دیگر شــبیه سرماخوردگی دارد، به 

مدرسه نفرستید. 
عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا درباره نگرانی 
بین المللی از همراهی کرونا با آنفلوانزا در فصل سرد، گفت: 
افزایش تقاضا برای واکسن آنفلوانزا تعادل بازار را بر هم زده 
و بسیاری از تولید کنندگان، محصوالتشان را پیش فروش 

کرده اند. 
مردانی به والدین توصیه کرد: به هیچ عنوان دانش آموزی 
را که تب، سرفه، آبریزش بینی، عطسه، گرفتگی بینی یا عالئم 

دیگر شبیه به سرماخوردگی دارد، به مدرسه نفرستید. 
متخصص بیماری های عفونــی افزود: اگر در خانواده ای 
یک نفر مبتال اســت، دانش آموز سالم آن خانواده نیز نباید 

به مدرسه برود، چون می تواند ناقل خاموش ویروس باشد.

عصر مّلت- وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات 
گفت: با تکمیل ســاختمان مرکز داده و مجتمع آی 
ســی تی زنجان، بخشی از فضای آن به عنوان پارک 
اقتصاد دیجیتال برای استقرار استارتاپ ها اختصاص 

می یابد. 
محمدجواد آذری جهرمی در جلسه شورای اداری 
استان زنجان افزود: برای احداث این مرکز ۶۰ میلیارد 
تومان ســرمایه گذاری انجام شــده و تا ۴۵ روز آینده 

آماده می شود. 
.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه ۲۰۷ 
روستا دراســتان زنجان که اغلب در مناطق خدابنده و 
ماهنشان هستند به اینترنت دسترسی ندارند، گفت: بر 
اســاس برنامه ریزی های انجام شده قرار است در سه 
مرحله از ابتدای آبان تا اســفند امسال زمینه دسترسی 

این روستاها به اینترنت فراهم شود.

عصر مّلت- نماینده مردم ابهر خرم دره و سلطانیه 
در مجلس شــورای اســالمی گفت: حل مشــکالت 
مربوط بــه آب صنایع ابهــر نیازمند تکمیل شــبکه 

فاضالب است .
حجت السالم حسن شــجاعی به وضعیت صنایع 
شهرســتان ابهر از جمله صنایع فوالدی اشاره کرد و 
افــزود :با توجه به حجم بــاالی مصرف آب در این 
صنایــع، در بلندمــدت این صنعت عالوه بر ســایر 

بخش ها به خود آن نیز آسیب وارد می کند.
وی گفــت : با وجــود نقش مهم کشــاورزی در 

اشتغال، به این بخش کم توجهی شده است.
شــجاعی ادامــه داد : کشــاورزی می تواند نقش 
مهمی در اقتصاد اســتان ایفا کنــد و باید از ظرفیت 
بخش کشاورزی استان استفاده بهینه شود در حالیکه 

حرکت در این بخش به صورت الکپشتی است.

350 مدرسه در زنجان
 امکان اتصال به اینترنت را ندارند 

دانش آموزانی که عالئم 
سرماخوردگی دارند در خانه بمانند 

پارک اقتصاد دیجیتال در زنجان
 راه اندازی می  شود 

نماینده مردم در مجلس:
شبکه فاضالب ابهر تکمیل می شود

عصرمّلت - رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی اســتان 
زنجان گفت: ۲۴ پژوهش در خصوص کرونا در دانشگاه 
علوم پزشــکی زنجان انجام شده است که ۲ مورد از آنها 

طرح های خالقانه به شمار می رود.
پرویز قزلباش در جلسه شورای هماهنگی دانشگاه های 
استان زنجان، اظهار داشت: به دلیل شرایط خاص رشته های 
دانشــگاه علوم پزشکی که بیشتر تحصیل آنها عملی و در 
بیمارستان است، افت شدید کیفیت آموزشی از مشکالت 

دانشجویان این دانشگاه در آموزش مجازی است. 
وی با اشــاره به فراهم بودن زیرســاخت های آموزش 
مجازی و همچنین هزینه یک میلیاردی برای ســرورهای 
آموزش مجازی، بیان کرد: اشتراک گذاری ۱۰ هزار و ۶۰۰ 
محتوای درسی و همچنین برگزاری ۷۴۰ آزمون از طریق 
همین زیر ساخت ها در سامانه نوید فراهم شد و در زمینه 
مشارکت اساتید و دانشجویان در این آموزش ها، دانشگاه 

هفتم کشور بودیم.
وی با اشــاره به تمهیدات وزارت بهداشت برای سال 
تحصیلی جدید، ابراز کرد: ســال تحصیلی جدید با ۲۵ تا 
۵۰ درصد ظرفیت حضوری و چرخشــی برگزار خواهد 

شد و بقیه کالس ها مجازی خواهد بود.

عصرمّلت - جام جم نوشت : گرانی اقالم خوراکی 
و کاالهای اساســی باعث شــده هزینه سفره مردم در 

ماه های اخیر چند برابر شود.
در ۲ ســال اخیر عمال گوشت از ســفره ایرانی ها 
حذف و درنهایت خوشــبینی تن ماهی، قارچ و سویا 
جایگزین مصرف گوشت شده اند. این در حالی است 
که قیمت تن ماهی در طول یک سال گذشته از ۱۰ هزار 

تومان به ۲۵ هزار تومان رسیده است.
در واقع هــر خانواده چهارنفری با فرض این که هر 
روز صبحانه نان و کره، و ناهار عدس پلو )بدون کشمش 
یا گوشت چرخ کرده( و شــام تخم مرغ و سیب زمینی 
بخورند، ماهانه بایــد چیزی حدود یک میلیون و ۹۰۰ 

هزار تومان برای همین ۳ وعده غذایی هزینه کنند.
این در حالی است که حداقل دستمزد نیروی کار در 
ایران چیزی حدود دومیلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.

عصرمّلت - معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی 
کشور گفت : راه اندازی سامانه فرزندخواندگی از یکی 
دو ســال قبل در دستور کار بود و با حضور دکتر قبادی 
دانا سرعت بیشتری گرفت و توانستیم اردیبهشت امسال 

از این سامانه رونمایی کنیم.
وی اظهار کرد : این سامانه شرایط را برای افرادی که 
قصــد دارند، برای فرزندخواندگی اقدام کنند، راحت تر 
کرده اســت، چراکه می توانند بســیاری از داده هایی که 
برای فرزندخواندگی نیاز است، در این سامانه بارگذاری 
کنند و نیاز به حضور فیزیکی آن ها در مراکز بهزیســتی 

نیست.
وی ادامــه داد : در حال حاضر با بیش از ۸۰ میلیون 
جمعیت حدود ۱۰ هزار کودک در مراکز شــبه خانواده 
و شــبانه روزی بهزیستی نگهداری می شــوند، چراکه 
اقدامات زیادی برای فرزندخواندگی انجام شده است. 

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشورتصریح 
کرد: ۱۶هزار کودک نیز در خانواده های جایگزین هستند 
و همانطور که گفتم در سال گذشته نیز ۱۷۰۰ کودک را 
به فرزندخواندگی سپردیم که حدود ۱۴۰ کودک از این 
کودکان به دختران مجرد باالی سی سال سپرده شده اند 
و همچنین حدود ۱۷۰ کــودک دارای معلولیت نیز به 
فرزندخواندگی ســپرده شده اند که این نشان دهنده این 
اســت که با وجود توسعه روش های نوین ناباروری اما 

اقبال مردم به فرزندخواندگی نیز بیشتر شده است.

عصرمّلت - مدیرکل کمیته امداد استان زنجان گفت: 
از ابتدای ســال جاری تاکنون یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون 
تومــان کمک هزینه ازدواج بــه مددجویان کمیته امداد 

استان زنجان پرداخت شده است.
هدایت صفری با اشاره به این که حمایت از زوج های 
جوان تحت پوشــش کمیته و کمک به ترویج ازدواج 
آســان از اهداف این نهاد است اظهار داشت: پرداخت 
کمک هزینه ازدواج به زوج های جوان در قالب کمک 
هزینه جهیزیه و وام کارگشــایی بــه مددجویان بوده 
است. با این وجود در قالب طرح های حمایتی مذکور 
در سال گذشــته ۸۷۴ زوج با کمک کمیته امداد راهی 

خانه بخت شدند.
مدیــرکل کمیته امداد اســتان زنجــان در مورد وام 
کارگشایی برای خانواده تحت پوشش کمیته امداد گفت: 
مبلغ ایــن وام از پنج تا ۱۰ میلیون تومان متغیر اســت 
که با توجه به نیاز خانواده های تحت پوشــش پرداخت 
می شود. وی با بیان اینکه اهداء جهیزیه برای افراد تحت 
پوشــش کمیته امداد از سال ۷۰ آغاز شده است تصریح 
کرد: تا پایان ســال گذشته ۲۸ هزار و ۶۲۱ مورد ازدواج 

از طریق کمیته امداد استان صورت گرفته است.

24 مورد پژوهش در خصوص کرونا 
در زنجان انجام شده است

هزینه سفره خانوار
حداقل ماهی 2 میلیون!

140 کودک به دختران مجرد
به فرزند خواندگی سپرده شدند

874  زوج با حمایت کمیته امداد 
راهی خانه بخت شدند

عصرمّلت - بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، 
نظام اقتصادی جمهوری اسالمی ایران بر پایه سه 
بخــش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی 

منظم و صحیح استوار است.
خصوصی ســازی برنامه ای است که در بسیاری 
از کشورهای جهان به منظور کاهش فعالیت دولت 
در عرصه های مختلف اجتماعی به ویژه در بخش 
اقتصاد اجرایی می شود و در کشور ما هم سیاست 
خصوصی سازی پیش از انقالب با واگذاری سهام 
به کارگران و سهیم شدن آنها در سود کارخانجات 
و برای تغییر رویکرد دولت به صنعتی شــدن در 
عرصه های مختلــف و در چارچوب یک اصالح 

اجتماعی در حال اجراست.
طی ســنوات گذشــته، واگذاری بســیاری از 
شــرکت ها و امور دولتی به بخش خصوصی در 
راســتای اجرای اصل ۴۴ قانون اساســی انجام 
شده اســت که از جمله آن واگذاری بخش های 
کارگری شهرداری از جمله فضای سبز به بخش 

خصوصی بوده است.
به گفته مســؤوالن یکی از دالیل این واگذاری، 
جلوگیــری از ایجــاد رانــت در جــذب نیرو به 
شهرداری ها بوده اســت، چرا که در طول سالیان 
افراد بسیاری به نام فضای سبز وارد این مجموعه 
شده و در بخش های اداری مشغول فعالیت هستند.
شهرداری زنجان نیز در راستای عمل به همین 
قانون، از ســال های قبل به دنبال واگذاری بخش 
فضای ســبز به بخش خصوصی است که تاکنون 

این امر محقق نشده است.
هرچند کــه پیش از این فضای ســبز یکی از 
مناطــق شــهرداری زنجان به بخــش خصوصی 
واگذار شــده اســت، اما به علت مشــکالتی که 

داشته است، ابتر باقی مانده است.
با ورود دستگاه های نظارتی اما در سال جدید 
بحث واگــذاری دوباره قوت گرفتــه و به گفته 
مسؤوالن شهرداری و شورای شهر قرار است که 

امسال این کار به سرانجام برسد.
هرچند که مسؤوالن در صحبت های خود ادعا 
می کننــد که در واگذاری بحــث عدالت رعایت 
خواهد شــد، اما کارگران از آینده شــغلی خود 
نگرانند و معتقدند این کار موجب به خطر افتادن 

امنیت شغلی آنها خواهد شد.

واگذاری فضای سبز به بخش خصوصی فعال 
منتفی است

رئیس شورای اســالمی شهر زنجان نیز درباره 
بحث خصوصی سازی گفت: یکی از ایراداتی که 
سازمان های نظارتی به شهرداری دارند، واگذاری 

بخش فضای سبز به بخش خصوصی است.
عباس راشــاد با اشــاره به اینکه وی با اشاره 
به اینکه شــهرداری در ارتباط بــا واگذاری امور 
به بخش خصوصی ســالیان ســال با شرکت های 
متعددی کار کرده است، افزود: ما نگرانیم که پس 
از واگذاری شرکت نیروهای قبلی را کنار بگذارد 

و امنیت شغلی کارگران تضمین نشود.
وی با اشاره به اینکه مشکل دیگر در واگذاری 
امــور فضای ســبز به بخــش خصوصی، هویت 
شرکت هاست، گفت: گاها یک سری شرکت هایی 

کــه تجهیزات خاصی هم ندارند، داوطلب به کار 
گرفتن ایــن امور می شــوند، موضوعی که مورد 

تایید نیست.
رئیس شورای اسالمی شهر زنجان با بیان اینکه 
با اشاره به اینکه دریافت مبلغی از شهرداری برای 
کار انجام شده و تقسیم آن بین کارکنان به معنای 
نیســت، گفت: واگذاری  مدیریت فضای ســبز 
فضای ســبز بــه بخش خصوصی قرار اســت با 
مبلغــی در حدود ۶۰ میلیارد تومان انجام شــود، 

پس باید دقت الزم در واگذاری صورت گیرد.
وی افزود: با توجه بــه اهمیت همین موضوع 
قطعــا واگــذاری امور فضای ســبز بــه بخش 
خصوصی در سال جاری انجام نخواهد شد، چرا 

که این کار زمان بر خواهد بود.
رئیس شــورای اسالمی شهر زنجان گفت: این 
اطمینان خاطر را به کارگران فضای سبز می دهیم 
که تا زمان بررســی کامل صالحیت شرکت های 
پیمانکار و اطمینان کامل از آینده کاری کارگران، 

واگذاری انجام نخواهد شد.
فعالیت ۷۰۰ کارگر در فضای سبز شهرداری

رئیس کمیســیون خدمات شــهری شــورای 
اسالمی شــهر زنجان نیز ضمن تشریح واگذاری 
امور فضای ســبز بــه بخش خصوصــی گفت: 
شورای شهر در بحث واگذاری دستگاه ناظر بوده 

و به دنبال احقاق حقوق کارگران است،.
منصور مرادلــو با بیان اینکــه در حال حاضر 
۷۰۰ نفر در فضای سبز شهرداری مشغول فعالیت 
هستند، اضافه کرد: قراردادهای این افراد متفاوت 
بوده و هر کدام از آنها چند ماه در ســال یا حتی 
یک ســال کامل با شــهرداری ادامــه همکاری 

داشته اند.
شــهردار زنجان نیز پیش از این در جلســه با 
نماینــدگان کارگری گفته بــود: در قراردادهای 
کارگــری فقط شــیوه قرارداد تغییــر و به بخش 
خصوصی واگذار می شــود، در واقع کارگران به 

هیچ عنوان نگران امنیت شــغلی خود نباشد، زیرا 
تدابیر الزم برای احقــاق حقوق کارگران با عقد 
قراردادهای سه ســاله، پرداخت تمامی حقوق و 
مزایا، بیمه تکمیلی و لزوم حفظ نیروهای موجود 

و با سابقه باال نیز اتخاذ شده است.

تعهد شهردار به امنیت شغلی کارگران
حبیب یگانــه از تعهــدات مجموعه مدیریت 
شــهری برای رضایــت و تامین امنیت شــغلی 
کارگــران خبــر داد و گفت: بر اســاس چارت 
ســازمانی ابالغ شده از سوی وزارت کشور برای 
شهرداری پست های کارگری تعریف نشده است 
و با حذف آنها پســت هــای کارمندی جایگزین 

می شود.
وی افزود: از ســویی با توجه بــه اینکه بیش 
از ۷۰ درصد فعالیتهای مجموعه مدیریت شهری 
مرهون تالشــهای شــبانه روزی کارگران است 
لذا تالش خواهد شــد تا رضایتمندی این قشــر 

زحمتکش و تالشگر را به همراه داشته باشیم
هرچند کــه طبق آخرین خبــر واگذاری امور 
فضای ســبز به بخش خصوصی حداقل طی سال 
جاری انجام خواهد شد و این دغدغه کارگران تا 
۶ ماه دیگر حل شــده است اما نگرانی ها همچنان 
به قوت خود باقی اســت تا آنجا که روز گروهی 
از کارگران فضای ســبز شهرداری منطقه یک در 

پارک ارم تجمع کردند.

کارگران نامحرم خصوصی سازی
یکی از کارگران فضای سبز در این باره گفت: 
من بیش از ۱۰ ســال اســت که در فضای ســبز 
فعالیت دارم و در روزهای سخت و طاقت فرسا 
برای این شــهر تالش کرده ام، هرچند که در کار 
آســانی نداریم، ولی حداقل وقتی با شــهرداری 

قرارداد داریم؛ از امنیت شغلی برخورداریم.
وی با اشــاره به اینکه قوانین سخت و دست و 

پاگیر همواره شــامل قشر ضعیف جامعه می شود، 
گفــت: اگر بنا بر واگذاری بــه بخش خصوصی 
اســت و قرار اســت عدالتی برقرار شــود، چرا 

کارگران فضای سبز قربانی شوند.
این کارگر با اشــاره به اینکــه کارگران فضای 
سبز در محل استخدامی خود مشغول کارند، پس 
امکان ایجاد فســاد در این بخــش وجود ندارد، 
تصریح کرد: اینکه افرادی به عنوان فضای ســبز 
جذب شده و در بخش های دیگر مشغول هستند، 
دلیل نمی شود که شــهرداری اقدام به خصوصی 
کردن ایــن بخش کند، چون قطعــا این موضوع 

امنیت شغلی کارگران را به خطر می اندازد.
وی ادامه داد: شــهرداری اگر به دنبال اصالح 
امور اســت، از بدنه مدیریتی شــروع کند و این 
بخــش را اصالح کند تا آنها بــا تصمیمات خود 

کارگران را به مشکل نیاندازند.
وی بــا بیان اینکــه کارگران با حقوق بســیار 
پایینی با شهرداری قرارداد دارند و تنها دلخوشی 
آنها آینــده کاری اســت که در نتیجــه قرارداد 
مســتقیم با شهرداری حاصل شــده است، گفت: 
اصال مشــخص نیست که پس از واگذاری پیمان 
کار همین کارگران را بــه کارگیری کند و همین 

امر موجب نگرانی کارگران شده است.
ایــن کارگــر معتــرض با اشــاره بــه اینکه 
واگذاری فضای ســبز به بخش خصوصی صرفا 
تصمیم مســئوالن اســت و کارگران از جزیئیات 
آن بی خبرنــد، گفت: متاســفانه مســئوالن بدون 
شفاف سازی و بیان مســائل و توجیه کارگران به 
دنبال خصوصی سازی هستند، موضوعی که برای 
خود کارگران مبهم اســت و کارگران در این بین 

نامحرم اند.
با این اوصاف امیدواریم مســؤوالن شــهری 
اســتان با اتخاذ تدابیر الزم مانع از تضعیف حق 
و حقوق کارگران شــوند و راهــکاری عملی با 

تضامین الزم برای کارگران داشته باشند.

گزارش عصرملّت از برون سپاری خدمات در شهرداری زنجان ؛

توقفخصوصیسازی
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گفتوگو

عصرمّلت - معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 
استان زنجان، گفت: شهرســتان های ماهنشان، ابهر و 

خرمدره همچنان در وضعیت قرمز قرار دارند.
محمــد رضا صائینــی از روند رو به رشــد تعداد 
بیماران کرونایی در اســتان ابراز نگرانی کرد و گفت:  
در اردیبهشت ماه تعداد بستری ها کمتر از ۲۰ مورد بود 
ولی در شــهریورماه تعداد بستری ها در مراکز درمانی 

استان افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه استان زنجان همچنان در وضعیت 
قرمز قرار دارد، ابراز کرد: شهرستان های ماهنشان، ابهر 

و خرمدره همچنان در وضعیت قرمز قرار دارند.
وی، بر لزوم فرهنگ ســازی زدن ماسک در استان 
تاکید کرد و افزود: رعایت بهداشت فردی و اجتماعی 
در اســتان کاهش یافته و در مناطق حاشیه نشین زدن 

ماسک به کمتر از ۵۰ درصد رسیده است.

عصرمّلت - مدیرکل آموزش و پرورش اســتان قزوین 
گفت: تا بــه این لحظه موردی از ابتالء بــه کرونا در میان 

دانش آموزان و معلمان نداشته ایم.
حسنعلی اصغری در گفت وگو با خبرنگار مهر در قزوین 
با اشــاره به حضور دانش آمــوزان در کالس اظهار کرد: به 
صورت روزانه وضعیت مدارس در استان را رصد می کنیم و 
تا به این لحظه هیچ موردی از ابتالء به کرونا در میان دانش 

آموزان و معلمان نداریم.
وی افزود: از سویی تاکید ما بر این است که اگر دانش آموز 
و یا معلمی مشکوک به کرونا است و اعضای خانواده خود در 

چنین وضعیتی هستند در مدارس حضور پیدا نکنند.
اصغری در رابطه با میانگین حضور دانش آموزان در مناطق 
مختلف نیز تصریح کرد: حضــور دانش آموزان در مناطق 
مختلف متفاوت بوده امــا در حال حاضر میانگین حضور 

دانش آموزان ۴۲ درصد است.

عصرمّلــت - معــاون آمار و اطالعات ســازمان 
مدیریــت و برنامه ریزی اســتان زنجــان گفت: آمار 
بیانگر آن است که امید به زندگی در بین مردم استان 

۷۴.۴ سال است.
ایرج امینی در جلســه شــورای راهبری جمعیت 
استان زنجان ،اظهار کرد: جمعیت استان زنجان طبق 
سرشماری ســال ۹۵ بالغ بر یک میلیون و ۵۷ هزار 
و ۴۶۱ نفر است که دارای تراکم ۴۸ درصد است و 
این روند کاهش جمعیت در اســتان زنجان را نشان 

می دهد.
وی با بیان اینکــه طبق پیش بینی های به عمل آمده، 
جمعیت شهری اســتان زنجان در سال ۱۴۰۵ به یک 
میلیون و ۱۶۳ هزار نفر خواهد رسید یعنی معادل ۷۰.۵ 
درصد خواهد رســید که بعد خانوار در استان زنجان 

با نرم کشوری برابر بوده و معادل ۳.۳ درصد است.

عصرمّلت - فرمانده انتظامی اســتان زنجان گفت: 
مراکز مشاوره پلیس نقش مهم و اثرگذاری در کاهش 

و پیشگیری از آسیب های اجتماعی دارند.
ســردار رحیم جهانبخش در گفــت و گو با ایرنا 
افزود: مشاوره به عنوان مترادف رشد در جامعه تلقی 
شــده و هرگونه اقدام در این حیطه و گســترش آن 
به بهداشت روان، رشــد و تندرستی و سالمت افراد 

جامعه کمک میکند.
وی اظهــار کــرد: مصالحه و ســازش پرونده های 
ارجاعی به دوایر مشاوره و مددکاری کالنتری ها نشان 

از اعتماد مردم به پلیس است.
وی  افــزود: خدمات در مراکز مشــاوره پلیس به 
صورت رایگان و در راســتای گسترش بهداشت روان 
در خانواده ها و پیشگیری از آسیب های اجتماعی مانند 

طالق و آموزش انواع مهارت های زندگی است.

سه شهر استان زنجان
در وضعیت قرمز قرار دارند

موردی از ابتال به کرونا در میان 
دانش آموزان قزوین وجود ندارد

امید به زندگی زنجانی های
بیش از 74 سال است

مراکز مشاوره پلیس نقش اثربخش 
در کاهش آسیب های اجتماعی دارد

عصرمّلت - رئیس دانشگاه آزاد اسالمی زنجان گفت: 
۱۱ هزارو ۷۸۸ دانشــجو در مقاطــع مختلف کاردانی، 
کارشناسی، کارشناسی ارشــد و دکترا در دانشگاه ه آزاد 

اسالمی استان زنجان تحصیل می کنند.
علیرضا فیروزفر در جلســه هماهنگی دانشگاه های 
استان زنجان، با اشــاره به ظرفیت های موجود دانشگاه 
آزاد اسالمی در اســتان، افزود: ۴۲۹ استاد، عضو هیات 
علمی و ۴۱۲ کارمند کارکنان این دانشگاه را تشکیل می 
دهند همچنین فضای فیزیکی دانشــگاه آزاد ۲۲۰ هزارو 
۸۳۶ مترمربع اســت که ۲ هــزارو ۵۰۰ مترمربع از این 

مساحت استیجاری است.
وی تصریح کرد: تعداد یک هزارو ۴۹۵ دانشــجو در 
۱۳۸ رشــته مقطع کاردانی، هفت هزار و ۶۳۹ دانشجو 
در ۱۹۶ رشته مقطع کارشناســی، ۲ هزارو ۳۷ دانشجو 
در ۱۳۸ رشــته مقطع کارشناسی و ۶۲۷ دانشجو در ۳۸ 
رشــته مقطع دکترا در حال کسب علم در دانشگاه های 

آزاد زنجان هستند.
این مسئول ادامه داد: ۹ درصد از دانشجویان دانشگاه 
آزاد اســالمی استان در خوابگاه های این دانشگاه اسکان 
دارند که بر اســاس پروتکل های بهداشــتی ستاد کرونا 

استفاده از ۵۰ درصد خوابگاه ها ضروری است.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی زنجان بیان کرد: در حوزه 
ورزشی با توجه به برخورداری از فضای مناسب ورزشی 
دانشگاه های استان ۱۲ تیم ورزشی دانشجویی، اساتیدی 
کارکنان در سال ۹۸ حائز عناوین قهرمانی کشوری شدند.
فیروزفر با اشــاره به فعالیت هــای فناورانه و هدف 
گذاری های انجام شده برای ارتباط هرچه بیشتر آموزش 
های تئوری و عملی عنوان کرد: دانشــگاه آزاد اسالمی 
در حوزه مراکز رشد و فناوری دارای ۹ مرکز تحقیقاتی 
فعال در زمینه های کشــاورزی، متالورژی، خودرو، نانو 
و سایر رشته ها است که از حاصل تالش دانشجویان و 
اساتید این حوزه می توان به ساخت خودرو برقی اوهر، 
طراحی تونل های مه پاش، تولید ورق فوالدی ضد زنگ 
جهت ســاخت تیغه چاقو با کیفیت بسیار بهتر از نمونه 
های خارجی، ایجاد دانش فنی تولید ســدیم سیانات که 
کاربرد بسیار فراوانی در صنایع سخت کاری فوالد دارد 

اشاره کرد.
وی با اشــاره به فعالیت بسیار چشــم گیر در حوزه 
فرهنگ خاطرنشان کرد: در حوزه فرهنگی این دانشگاه 
دارای ۱۸ کانــون فرهنگــی هنــری فعال، ۱۱ نشــریه 
دانشجویی فعال، ۳ تشکل دانشجویی اسالمی، اندیشکده 
جمعیت و شــرکت در رزمایش مومنانه با مشــارکت 
دانشــجویان و اســاتید و ده ها برنامه مختلف فرهنگی 
دیگر از جمله فعالیت های اثرگذار فرهنگی دانشگاه آزاد 

اسالمی است.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی با اشاره به اینکه مدارس 
الگوی دانشــگاه آزاد به دنبال احیــای فرهنگ ایرانی- 
اسالمی، است اظهار داشت: مدارس الگوی دانشگاه آزاد 
اسالمی که نام »بوستان تربیت« برای آن انتخاب شده، در 
آینده کانون عرضــه فرصت های تعلیم، تربیت و زمینه 
ساز تکوین و تعالی آگاهانه، عقالنی و مسووالنه دانش 

آموزان بر اساس معیارهای تعلیم و تربیت خواهد شد.

عصرمّلت - کمک های مردم نوعدوســت اســتان 
زنجــان در قالب طــرح " نــذر آب ۳ " با حضور 
استاندار زنجان و از ســوی هالل احمر به هموطنان 
روســتای دوشینکوه شهرســتان نیک شهر سیستان و 

بلوچستان ارسال شد.
استاندار زنجان در حاشیه مراسم ارسال این کمک 
های مردمی در جمع خبرنــگاران گفت: هالل احمر 
اســتان که توفیق خدمت به مردم شــریف روستای 
دوشــینکوه سیســتان و بلوچســتان را دارد چندین 

خدمت را در این منطقه انجام خواهد داد.
فتح اهلل حقیقــی افزود: یکی از این خدمات کمک 
های بهداشــتی و درمانی اســت که با اعزام پزشکان 
در قالب کاروان ســالمت تالش می شود مشکالت 

موجود در این روستا مرتفع شود.
وی تاکیــد کرد: کمک های دیگــر هالل احمر به 
هموطنــان این منطقه در بخش معیشــتی اســت که 
امروز شــاهدیم بیش از ۲۰۰ بســته معیشتی با کمک 
مردم نوعدوست استان زنجان برای ساکنان روستای 

دوشینکوه تهیه شده است.
اســتاندار زنجان، کمک به حل مشــکل بهداشتی 
در حوزه آب آشــامیدنی را از خدمات هالل احمر 
استان در این روستای سیستان و بلوچستان بیان کرد 
و افزود:  عالوه بر بخش کمک آموزشــی و با توجه 
به بازگشــایی مدارس انواع لوازم التحریر و نوشت 
افزار برای دانش آموزان روســتای دوشــینکوه تهیه 

شده است.
حقیقی تاکید کرد: بررسی جامعی خواهیم کرد که 

در صورت نیاز کمک های بیشتری را انجام دهیم.
وی ادامه داد: با هماهنگی های قبلی با اســتاندار 
سیســتان و بلوچســتان می توانیم برخی از دستگاه 
های اجرایی را به منطقه برای بررســی نیازها اعزام 
کنیم تا در صورت نیاز به کمک های بیشتر این مهم 
نیز به صورت ویژه به روســتای محروم دوشینکوه 

انجام شود.

حدود 12 هزار دانشجو
 در دانشگاه آزاد زنجان تحصیل می کنند

عالج تحریم 
مقابله جدی با جریان تحریف است

عصرمّلت - این روزها بچه های سندرم داون مثل 
گذشته شــاد و خندان نیستند،اگر تا دیروز سرپناهی 
داشــتند و در خانه کوچک و سرشار از محبت خود 
می دویدند و می خندیدند اما حاال باید کوله بار خود 
را ببندند و منتظر باشــند تا سرنوشــت مسیر آنها را 

مشخص کند.
کانون خیریه ســندرم داون یکــی از کانون هایی 
اســت که این کودکان معصوم و بی گناه را در خانه 
ای امــن و مهربان جمع کرده و از آن ها حمایت می 
کند اما این کانون بــه دلیل عدم پرداخت پول پیش، 
در حال تعطیلی اســت که اگر ایــن اتفاق رخ دهد، 
کودکان معصوم و بی گناه ســندرم داون از خانه دوم 

خود رانده و درمانده می شوند.
به گزارش ایرنا ، کودکان مبتال به سندرم داون اگر 
رها شوند بدون شک زندگی سختی پیش رو خواهند 
داشت اما اغلب خانواده های این بچه ها می دانند با 
آموزش و توانبخشی می توان آنها را تا حدود زیادی 

به روال عادی زندگی بازگرداند.
در ایــن میان کانون خیریه ســندرم داون در ایران 
نزدیک به ۱۷ سال اســت که فعالیت داشته و تاکنون 
توانسته نقش مفیدی را در زندگی این کودکان ایفا کند.
کانون ســندرم داون امید خانواده هایی است که از 
همه جا ناامید شده و همراه با فرزندانشان به این کانون 
پناه آورده اند تا فرزندانشــان بــا گذراندن دوره های 
آموزشی، توانمند شوند به گونه ای که امروز نزدیک 
به دو هزار فرد مبتال به سندرم داون در سراسر کشور 
از کودک گرفته تا نوجوان، جوان و بزرگســال تحت 

پوشش و حمایت این کانون قرار دارند.
نگرانی خیلــی از مادران و پدران این کودکان این 
اســت که فرزندانشــان در نبود آنهــا بتوانند از پس 
کارهایشان برآمده و احساس تنهایی و ناتوانی نکنند.

حال این روزها خبر تخلیه ساختمان کانون لرزه به 
جان خیلی از خانواده و مددجویان این کانون انداخته 
اســت. در این گزارش پوراندخت بنیادی مدیرعامل 
کانون خیریه ســندرم داون از مشکالت حال حاضر 
این کانــون و اهمیت تداوم و حیات شــان در این 

مجموعه را برایمان شرح می دهد.

سندرم مهربانی
مجموعه ای که از سال ۸۲ با مجوز وزارت کشور 
و ناجا شــروع به کارکرد. افراد دارای سندرم داون از 

تولد تا بزرگسالی می توانند عضو این کانون شوند.
اینجا در ســه بخش به افراد دارای ســندرم داون 
خدمات ارائه می شــود. توانبخشــی کودکان تا سن 
مدرسه شامل کاردرمانی جسمی و ذهنی، گفتاردرمانی 
و آموزش. در بخش نوجوانان و جواتنان کالس های 
مختلف ورزشی، هنری و آموزشــی از جمله تئاتر، 
نقاشی، هنرهای دســتی برگزار می شود و در بخش 
بزرگساالن هدف بیشتر حرفه آموزی و اشتغال زایی 

این افراد است.
امــا در این میان تمرکز و هدف کانون بر مســئله 
توانبخشی از بدو تولد است. چراکه به اعتقاد بنیادی، 
توانبخشی کودکان ســندرم داون از بدو تولد بسیار 

اهمیت دارد.
»اگر بچه ها از بدو تولد تحت درمان قرار گرفته و 
آموزش ببینند، می توانند پس از طی مراحل توانبخشی 
برای آموزش های بیشتر و داشتن یک زندگی عادی 

آماده شــوند. توانمندی ها و استعدادهایشان شکوفا 
شده و در نهایت به مرحله ای برسند که بتوانند حرفه 
ای یاد گرفته و مشــغول به کار شــوند اما اگر به هر 
علتــی این بچه ها از آموزش، توانبخشــی و اجتماع 
دور نگه داشته شوند، نمی توانند به پای بقیه برسند«.

افــراد دارای ســندرم داون به جهت داشــتن یک 
کروموزم اضافه که به کروموزم مهربانی معروف است، 
شــرایط خاصی برایشــان ایجاد می شود. طوری که 
فرایند رشد و یادگیری شان با تاخیر صورت می گیرد.
»مراحل رشــدی این بچه ها نســبت به بچه های 
عادی کندتر اســت اما توانبخشی به موقع می تواند 
ایــن فاصله را جبران و کم کنــد. چراکه این بچه ها 
نزدیک ترین گروه به بچه های عادی هستند و امکان 
اینکه با آمــوزش و یادگیری مداوم به زندگی عادی 
برگردند بسیار زیاد است. طوری که می توانند تحت 
نظارت کانون و خانواده هایشان حرفه آموزی کرده، 
شــغلی را شــروع کنند، ازدواج کنند و به طور نیمه 
مســتقل و تاحدودی مســتقل به زندگی شان ادامه 
دهند. البته این وظیفه غیر از خانواده، وظیفه سازمان 
هایی است که بایســتی این افراد را تحت پوشش و 
حمایت خود قرار دهند و در نبود خانواده هایشان بر 

زندگی آنها نظارت داشته باشند«.
تا اینجای کار و در طول این سال ها کانون توانسته 
بود جای خالی چنین سازمان هایی را تا حدودی برای 
بچه های دارای ســندرم داون پــر کند. امید کودکان 
دارای سندرم مهربانی این بود که از خواب که بیدار 
می شــوند به کانون بیایند و به جمع دوستانشان که 
مشکل مشــترکی با خودشان دارند بپیوندند. اما حاال 
امید آنها رنــگ ناامیدی به خود گرفته. به این جهت 
کــه زمزمه های تخلیه کانون مطرح شــده و اعضای 
کانون برای ماندن در ایــن مجموعه نیاز به حمایت 

مالی مردم و نیکوکاران دارند.

فاصله ها را پر کنیم
مشکل درست از دو سال پیش شروع شد. خیری 

که حــدود ۶۳۵ میلیون خود را وقــف رهن کانون 
سندرم داون کرده بود، به پولش نیاز دارد و این یعنی 
اینکه آنها باید هرچه زودتر محل اسکانشــان را ترک 
کــرده و نقل مکان کنند اما به کجــا؟ آیا با توجه به 
افزایش هزینه های رهن و کرایه آنها می توانند محل 
دیگری را مطابق با شــرایط کودکان مبتال به سندرم 
داون پیدا کنند؟ این درحالی اســت که بچه ها به این 
خانه و کاشــانه عادت کرده اند و دل کندن از اینجا 
می تواند خالء بزرگی را در زندگی شان ایجاد کند.

به همیــن دلیل مســئوالن کانون بــا راه اندازی 
پویشی از طریق کد دستوری #۲۱۱۰۲۱۱*۷۸۰* در 
تالش هســتند تا با جمــع آوری کمک های مردمی 
و نیکــوکاران بتوانند پول رهــن خانه را تهیه کنند و 
مجبور نباشــند یک دنیا آرامش و خاطره این خانه را 
از کودکان ســندرم داون بگیرند. این درحالی است 
که هرکدام از افــراد حتی با پرداختن مبلغی ناچیز و 
در حد توانشــان می توانند در بازگردادند شادی به 

صورت بچه های سندرم داون سهیم باشند.  
»این پویش از تیر ماه آغاز شــده و تا امروز موفق 
شدیم از مبلغ رهن خانه، فقط ۲۷۴ میلیون آن را تهیه 
کنیم که تا مبلغ واقعی یعنی ۶۳۵ میلیون فاصله زیادی 
باقی مانده است. در این میان اما مدیرعامل کانون بی 
کار ننشســت و نامه های زیادی را به نهادهای مهم 
دولتی و شرکت های خصوصی ارسال کرد تا از آنها 
کمک بگیرد که در کانون بســته و بچه های سندرم 

داون آواره و درمانده نشوند.
»اما متاســفانه تاکنون جوابی از هیچ کدام نگرفتم 
و هیچ کســی اعالم کمــک و آمادگی برای حمایت 
کانون نکرد. در این بین به سازمان بهزیستی نامه زدم 
و رئیس این سازمان دستور مساعدت های حداکثری 
را با رعایت ضوابط به بهزیستی استان ارجاع داد اما 
متاسفانه بهزیستی استان هیچ جواب دلگرم کننده ای 
برای حمایت از کانون نداشــت. بــه همین دلیل در 
تالش هستیم تا با مالک ســاختمان صحبت کنیم تا 
ســر مبلغ و تکمیل آن کمی با ما راه بیاید و همکاری 

کند. شاید با گرفتن این مهلت بتوانیم با کمک خیرین 
مابقی مبلغ رهن ساختمان را جور کنیم«.

دوره طالیی ای که نباید از دست برود
کانــون خانه و خانواده دوم بچه های ســندرم 
داون است. کافی اســت یکبار به این خانه بروید 
تا شــاهد رابطــه دوســتانه بچه و تــالش های 
مددکاران مرکز برای بهبود بچه ها باشید. خانواده 
ها با دلگرمی بچه هایشــان را بــه این مرکز امن 
می ســپارند تا شــاید پس از گذراندن دوره های 
توانبخشــی و آموزش های مختلــف بتوانند در 

جامعه به زندگی شان ادامه دهند.
»توانبخشــی به موقع این کودکان دوره ای طالیی 
اســت که اگر از دســت برود جبران آن به ســختی 
صــورت می پذیرد. در این میان اگر کانونی نباشــد 
که این بچه ها را پذیرش کند، خیلی از آنها شــانس 
یادگیری و بازگشت به روال عادی زندگی را از دست 

می دهند و همه ما در این موضوع سهیم هستیم«.
 تاکنون خیلی از بچه های ســندرم داون در قالب 
آموزش های کانون توانســته اند بــه موفقیت های 

زیادی در عرصه ورزش، موسیقی و تئاتر برسند.
»ما تنها گروه موســیقی و تئاتری را داریم که همه 
اعضای آن بچه های سندرم داون هستند که توانسته 
اند به مســابقات جهانی راه پیدا کرده و جوایزی را 
کســب کنند. تنهــا گروهی را داریم کــه بازی های 
خیابانــی را اجرا کرده و توجه هــای خیلی ها را به 
خود جلب کردند. حیف اســت که پس از این همه 
سال کار و تالش و کســب تجربه برای بازگرداندن 
کودکان ســندرم داون به زندگی، در این کانون برای 

همیشه بسته شود«.
 شاید عجیب به نظر برسد در زمانه ای که قوانین 
مالیاتی برای خانه های خالی وضع شــده، یک نهاد 
خیریه که به نفع قشر آسیب پذیری از جامعه فعالیت 
می کند و در این مسیر موفقیت هایی را کسب کرده، 

تعطیل و بسته شود.

گزارشی از روزگار سخت بچه های سندرم داون ؛

هواراازمنبگیر،خانهامرانه!



عصرمّلت - مدیر مجتمع سرب و روی انگوران، از 
فعالیت شــرکت کالسیمین با ۹۵ درصد ظرفیت اسمی 

خبر داد.
به گزارش مهر، عماد آب خشــک، با اشاره به اینکه 
مجموعــه کالســیمین را باید بزرگ تریــن مجموعه 
تولیدکننده سرب و روی در منطقه خاورمیانه دانست، 
گفــت: فارغ از اینکه این مجموعه نــام بزرگ ترین را 
یدک می کشــد، در عین حال باید عنــوان کامل ترین 

مجتمع را نیز در این منطقه به آن اطالق کرد.
وی با اشــاره به اینکــه با وجود برخــورداری از 
بازیافــت، واحد تغلیظ  ظرفیت هایی چــون کارخانه 
و تولید شــمش روی، ایــن مجموعــه را می توان به 
کامل ترین مجموعه در زمینه تولید شمش روی دانست، 
افزود: با همه این تفاصیل، این مجموعه با دغدغه هایی 

در زمینه تأمین خوراک مورد نیاز خود مواجه است.
این مسئول با یادآوری اینکه شیوع بیماری کرونا در 
کشور تقریبًا بر روی همه فعالیت ها تأثیر منفی گذاشته 
و باعث بروز مشــکالتی در بخش های مختلف شــده 
اســت، تصریح کرد: یکی از این دغدغه ها به واســطه 
شــیوع ویروس کرونا، موضوع بسته شــدن مرزها و 
بــه وجود آمدن دغدغه تأمین خــوراک مورد نیاز این 

مجتمع بوده است.
آب خشک با اشــاره به اینکه وضعیت در خصوص 
تأمین خوراک مورد نیاز به گونه ای اســت که خوراک 
تأمین شــده برای ۹۰ روز، فقط کفاف فعالیت ۱۵ روز 
را تأمین می کند، ادامه داد: همین امر باعث شــده است 
تــا این مجتمع در زمینه فروش شــمش روی خود نیز 
به دلیــل تحریم هایی که به طور مســتقیم متوجه این 

مجموعه است، با مشکل مواجه شود.
مدیــر مجتمع ســرب و روی انگــوران در ادامه از 
ســرمایه گذاری ۴۸.۷ میلیارد تومانی این مجموعه در 
حوزه پروژه های بهبود خبــر داد و ابراز کرد: از جمله 
این پروژه ها می توان به ساخت مخزن ۳۰۰۰ تنی اسید، 
 ،SO احداث ســد باطله، افتتاح و بهره بــرداری پروژه
بازسازی واحد الکترولیز، تولید کنسانتره روی از باطله 

یا پسماند و ... اشاره کرد.

آب خشک با بیان اینکه پروژه SO یکی از مهم ترین 
پروژه های این مجموعه به شــمار می رود، خاطرنشان 
کرد: سودآوری این پروژه در حدود ۴۵۳ میلیارد تومان 
بوده و با توجه به شرایطی که امروز بر قیمت ارز حاکم 
است، این قابلیت را دارد که تا ۴۰ درصد افزایش یابد.

اخراج ۳۰۰ کارگر از این شرکت، شایعه است
مدیرعامل شــرکت کالســیمین گفت: نباید تمدید 
نکردن قرارداد پرســنل را با لفظ اخراج کارگر اشــتباه 
بگیریم؛ چراکه این شــرکت در طول ســه سال اخیر 

اخراجی نداشته است.
فرشاد صبری با بیان اینکه این شرکت در حال حاضر 
به عنوان بزرگ ترین شرکت تولیدکننده شمش روی در 
حال فعالیت بوده و روزانه در حدود ۱۰۳ تن شــمش 
روی تولید می کند، افزود: این شــرکت در حال حاضر 

با تولید شمش روی ســالیانه با ظرفیت اسمی بیش از 
۳۴ هزار تن، جایگاه سوم را در رتبه بندی شرکت های 

بورسی کشور به خود اختصاص داده است.
وی با بیان اینکه همه فعالیت های این شــرکت به 
دلیل قرار گرفتن در بورس، برای همه ســهام داران و 
عموم مردم شــفاف بوده و قابل رؤیت است، تصریح 
کــرد: امروزه هیچ مجموعه تولیدی را ســراغ نداریم 
که با دغدغه ها و مشکالت اقتصادی دست به گریبان 
نباشــد اما با توجه به شــفاف بودن فعالیت های این 
شرکت، تالش شده اســت تا با برنامه ریزی دقیق، از 
بروز این مشــکالت جلوگیری شــده و یا به حداقل 

برسد.
صبــری با بیــان اینکه نــه تنها نیــروی اخراجی 
نداشــته ایم، بلکه با اولویت تکریــم از جایگاه نیروی 

انســانی، اقدام به جذب ۱۶ نفر در سال گذشته و ۳۷ 
نفر نیز در سال جاری کردیم، ابراز کرد: همه این نیروها 
به جز ۱۴ نفر که قراردادشــان به دالیل مطرح شــده، 
تمدید نشــده و همه حق و حقوق شــان نیز پرداخت 
شده است، سایر نیروهای جذب شده، جایگزین افراد 

بازنشسته شده اند.
مدیرعامل شــرکت کالسیمین با بیان اینکه علی رغم 
همه مشــکالتی کــه در زمینه تحریم ها بــا آن مواجه 
بوده ایم، این شــرکت توانسته است در زمینه صادرات، 
روند رو به رشــدی را طی سه سال اخیر داشته باشد، 
خاطرنشــان کرد: شــرکت کالســیمین در این شرایط 
تحریمی، نمونه بارزی از ایجاد و حفظ اشتغال، اقتصاد 
مقاومتــی، اقدام و عمــل و در نهایت جهش تولید در 

صنعت سرب و روی کشور است.

مدیر مجتمع سرب و روی انگوران:

شرکتکالسیمینبا۹۵درصدظرفیتاسمیفعالیتمیکند

عصرمّلت- رئیس اتحادیه مرغ، تخم مرغ فروشان 
و ماهی فروشــان زنجان گفت: قیمت تخم مرغ در 
زنجــان باز هم صعود کرده و به شــانه ای ۳۰ هزار 

یافته است. افزایش  تومان 
ناصر رمضانلو با اشــاره به افزایــش میزان قیمت 
نهادهــای مرغی اظهار کــرد: در مقطعــی از قیمت 
تخم مرغ در زنجــان به قیمت حدود ۲۲ هزار تومان 
برگشت اما باز هم روند صعودی به خود گرفته است.
رمضانلو گفــت: در حال حاضــر مرغدارای ها با 
مشــکل نهاده ها مواجه هستند و تهیه نهاده ها از بازار 
آزاد هزینه تولید مرغداری های را افزایش داده که این 
موضوع موجب افزایش قیمت آن در بازار شده است.
وی خاطرنشــان کــرد: تخــم مــرغ در بــازار 
 زنجــان کیلویــی ۱۸ تــا ۱۹ هزار تومــان در بازار

می شود. عرضه 

عصرمّلت- رییس ســازمان جهاد کشــاورزی استان 
زنجان گفت: از ۱۲۰ هزار هکتار زمین های کشــاورزی 
این استان، تاکنون ۵۶ هزارو ۶۰۰ هکتار به سیستم آبیاری 

تحت فشار مجهز شده است.
جواد تاراسی گفت: زنجان در توسعه سامانه های نوین 
آبیاری رتبه خوبی در سطح کشور دارد و این سیستم در 
بیش از ۴۶ درصد از زمین های کشــاورزی اســتان اجرا 
شــده است. وی خاطر نشــان کرد: اجرای طرح آبیاری 
تحت فشــار یکی از برنامه مهم جهاد کشاورزی است و 
این موضوع مهم موجب صرفه جویی در مصرف آب از 
یک هــزارو ۱۰۰ تا چهار هزار و ۴۰۰ مترمکعب به ازای 
هر هکتار می شــود و این سازمان برای توسعه این طرح 
که از ســال۹۳ دراستان اجرا شــده، تسهیالتی با کارمزد 
بسیار پایین به کشاورزان پرداخت می کند و خوشبختانه 

کشاورزان استقبال خوبی از طرح دارند.

عصرمّلت-نماینده زنجان و طارم گفت: تا دو هفته 
آینده چکش کاری طرح ســاماندهی بازار خودرو در 

کمیسیون صنایع و معادن به پایان می رسد.
مصطفی طاهری گفت: سه طرح در کمیسیون صنایع 
و معادن در حال بررسی اســت.طرح ساماندهی بازار 
خودرو تدوین شــده و جلســه دیگری نیز به منظور 

بررسی بیشتر این طرح برگزار خواهدشد.
وی خاطرنشــان کرد: بررسی های الزم در خصوص 
قیمت، کیفیت و حذف رانت از خودرو در جلســات 
کمیســیون مورد بررسی قرار گرفته و تالش می شود تا 
به عنوان یکی از اولویت های کمیسیون صنایع و معادن 

طرح مطلوبی ارائه شود.
طاهری افزود: پس از بررسی و نتیجه گیری الزم در 
کمیسیون، این طرح برای ارائه در صحن علنی مجلس، 

در نوبت قرار می گیرد.

منطقه ای  بــرق  شــرکت  مدیرعامل  عصرمّلت- 
زنجان گفت: بــا توجه به نیاز دو اســتان زنجان و 
قزوین در حوزه فوق توزیع و انتقال، باید توســعه 

شبکه انتقال ضروری در دستور کار قرار گیرد.
علــی خلجی اظهار کــرد: صنایع فعال در دو این 
دو اســتان یا با پست فوق توزیع برق خود را تامین 
می کنند یا در صورت مصرف کمتر از پست های هم 

جوار استفاده خواهند کرد.
وی با اشــاره به احــداث نیــروگاه زنجان ۲ با 
ظرفیــت ۵۴۶ مگاوات عنوان کــرد: همچنین پروژه 
احداث پســت ۶۳.۲۰ کیلوولت ســیار سلطانیه، نیز 
با رویکرد تامین برق شــهرک صنعتی این شــهر و 
تعدیل بار پســت و خطوط منطقه در راستای توسعه 
صنعت در اســتان با مبلغی بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال 

احداث می شود.

افزایش قیمت تخم مرغ 
در زنجان

زمین های کشاورزی زنجان 
به آبیاری تحت فشارمجهز شدند

طرح ساماندهی بازار خودرو 
در مسیر نهایی

50 درصد برق زنجان
 در بخش صنعت مصرف می شود

عصرمّلت- رئیس شــورای اســالمی شهر زنجان 
گفت: در حــال حاضر عقب ماندگــی زمانی پروژه 
سبزه میدان حل شده اســت و مشکلی در این زمینه 

وجود ندارد.
 عباس راشــاد اظهار داشــت:در ضلع شمالی این 
پروژه توقفاتی وجود داشــت که در حال حاضر در 
حال اجرا است وهمه فعالیت های این پروژه در زمان 

مقرر به پایان می رسد.
رئیس شورای اسالمی شــهر زنجان گفت: پروژه 
ســبزه میدان از پروژه های بزرگ شهر زنجان است و 
اجرای آن از مطالبات بوده که تالش می شود در زمان 

موعد به بهره برداری برسد.
وی با بیان اینکه پیشــرفت فیزیکی ساختمان تاالر 
شهر در این پروژه نسبت به زمان در نظر گرفته شده 
کند اســت، افزود: در چند روز اخیر از روند اجرای 

پروژه بازدیدهای الزم انجام می شود.
این مســئول بیان داشــت: این پروژه بــه عنوان 
مجموعه ای فرهنگی، اجتماعی و گردشــگری محل 

مناسبی برای استفاده و استراحت مردم خواهد بود.

عصرمّلت- طارم از قطب های اصلی کشــاورزی 
اســتان زنجان محسوب می شــود که در تولید انواع 
محصــوالت از توانمندی بســیاری باالیی برخوردار 
اســت؛ تا جایی که سهم این شهرســتان در صدور 
محصوالت کشاورزی حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد برآورد 

می شود.
برداشت برنج از مناطق شــرقی طارم و در اواخر 
مردادماه آغاز و در آبان ماه با برداشت برنج در مناطق 
باالدســِت رودخانه قزل اوزن، فصل برداشت به پایان 
می رسد. ۳۰ تا ۴۰ درصد برنج طارم در بخش گیلوان 
طارم که به صورت مستقیم کشت شده تولید می شود 
و مابقی آن در باالدســت رودخانه قــزل اوزن که به 
صورت نشــایی کشت می شود، از مهرماه برداشت و 

روانه بازار می شود.
امســال حدود ۹۰۰ هکتار از اراضی طارم به تولید 
برنج اختصاص یافته که پیش بینی می شــود ۱۸۰۰ تن 

برنج در طارم تولید و روانه بازار شود.

عصرمّلت- مجتمع ذوب آهن و نورد فوالد آلیاژی 
اشــراق زنجان که ۱۴ سال از آغاز احداث آن می گذرد 
این روزها به جــای کارگر، فعاالن ایــن مجتمع فقط 
تعدادی کبوتر و قمری هســتند کــه به دور از هیاهوی 

شهر در این مکان سکنی گزیده اند.
مجتمع ذوب آهن و نورد فوالد آلیاژی اشراق زنجان 
با وجود ســرمایه گذاری۱۴ میلیون یوروی ارزی و ۲۱ 
میلیــارد تومانــی، االن باید بیش از هــزار کارگر فعال 
درخود می دید ، تبدیل شــده به یک باسکول دیجیتال 
۶۰ تنی که کاالهای تولیدی و وارد شــده به واحدهای 

شهرک صنعتی را توزین می کند.
گرد و غبــار و فضوالت پرنــدگان روی تجهیزات 
چند صد میلیونی را پوشــانده و باد و باران باعث شده 
بخشــی از قطعات و تجهیزات زنــگ بزند، تنها بخش 
فعــال مجتمع عظیم و بــزرگ ذوب آهن و نورد فوالد 
آلیاژی اشــراق زنجان ســقف ســوله های آن است که 
تعدادی کبوتر و قمری از هیاهوی شــهر به این گوشه 

دنج وخلوت پناه آورده اند و در رفت وآمد هستند.

عصرمّلت - اســتاندار زنجان گفت: اخــذ بارنامه 
فروش ماده معدنی در این اســتان بــه رقم ۲۵۰ معدن 
افزایش پیدا کرده که این به معنی استخراج مواد کانی از 

سوی این تعداد معدن و به فروش رساندن آنها است.
فتح اهلل حقیقی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان 
اینکه یکی از شاخصه های مهم در حوزه فعالیت معادن 
اســتان، دریافت بارنامه به منظور فــروش ماده معدنی 
اســت، افزود: ســال ۹۷، اخذ بارنامه در این استان به 

تعداد ۱۲۰ معدن بود.
وی اظهــار داشــت: در حــال حاضر، آمــاده برای 
واگذاری یک باب معدن این استان با هشت میلیون تن 
ذخیره قطعی آلونیت )مواد اولیه آلومینیوم( به ســرمایه 

گذار هستیم.
حقیقی با تاکید براینکه در حال حاضر سیاســت ما 
خام فروشی مواد معدنی نیســت، ادامه داد: اولویت ما 
این اســت که سرمایه گذار در این بخش، در کنار معدن 
یک واحد تولیــد و فرآوری نیز ایجاد کند تا مواد اولیه 

حاصله، خام فروشی نشود.
اســتاندار زنجان گفت: طی چند هفته اخیر نیز معدن 
زیرزمینی ســولفوره انگوران به ظرفیت ۱۲۰ هزار تن و 

با عیار ۳۰ درصد، افتتاح و استخراج از آن آغاز شد.
حقیقی بــه دریافت حقوق دولتی از معادن اســتان 
زنجان اشاره کرد و افزود: اظهار داشت: سال  ۹۷ میزان 
دریافت حقوق دولتی از معادن این اســتان ۱۴ میلیارد 

تومان بود که اکنون به ۳۲ میلیارد تومان رسیده است.

پروژه سبزه میدان 
مهرماه 1400 به بهره برداری می رسد

بوی برنج در شالیزارهای طارم؛
برداشت برنج در طارم آغاز شد

سوءمدیریتی
به قیمت 8 هزار میلیارد ریال!

250 معدن در استان زنجان بارنامه 
فروش ماده معدنی دریافت کردند

6ّعصرملت اقتصاد یادداشت، اخبار و گزارش های اقتصادی
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آکهی تاسیس
تاســیس شــرکت با مســئولیت محدود پیــرا ژن پارمیس 
درتاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ به شــماره ثبت ۱۳۰۲۱ به شناســه ملی 
۱۴۰۰۹۳۲۹۴۴۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
:انجام فعالیت های اصالح نژادی در زمینه دامپروری به دامداران 
و کشــاورزان شامل فعالیت های تولید مثل دام و کارهای اصالح 
نژادی از جمله تثبیت و توســعه دوقلوزایی و گسترش آن به گله 
های گوســفند مردمی و تهیه و توزیع و پرورش دام های اصالح 
نژاد شده و غیر اصالح نژاد شــده از تمامی نژادها به دامداران و 
کشــاورزان " فروش و اجاره دامهای اصالح نژادی - مبادرت به 
کلیه امور تحقیق و آموزش )همکاری با نهاد های دانشــگاهی و 
پژوهشگران و اساتید برتر و اعطای گواهی به متقاضیان و شرکت 
کنندگان در جلسات آموزشی(، توسعه، تولید و تجارت، عملیات 
صنعتی، سرمایه گذاری و مشارکت، تاسیس، تجهیز، نصب و راه 
اندازی کارخانجات تولیدی، بســته بندی و صنعتی، ســردخانه، 
کشت و صنعت، صنایع تبدیلی، صنایع باالدستی و پایین دستی، 
مجتمع کشــاورزی و مجتمع حیوانات، احداث مزرعه، کارگاه، 
آزمایشگاه، سایت تحقیقاتی، فروشگاه، نمایشگاه، شعبه و اعطای 
نمایندگی، ایجاد واحدهای تولیدی، آموزشی، تحقیقاتی، صنعتی، 
کشاورزی و دامداری، ایجاد هرگونه واحد تحقیقاتی، پژوهشی، 
آزمایشگاهی، سایت ، مزرعه و انجام هرگونه عملیات دامداری، 
دامپروری، اصالح نژاد، ارتقا و ترکیب نژاد انواع دام های سبک و 
سنگین، طیور، ماکیان، شترمرغ، زنبور عسل و مشاوره و راهنمایی 
برای موارد ذکر شــده انجام کلیه عملیــات های مربوط به ایجاد 
ســایت دام های سبک و سنگین اصالح شده، نظارت و مراقبت، 
دسته بندی، فروش و حمل و نقل دام های سبک و سنگین، انجام 
انواع عملیات، کاشــت و داشت، برداشت محصوالت کشاورزی 
و زیســتی، فرآوری و ایجاد زنجیره هــای تکمیلی محصوالت 
کشاورزی، دامپروری، آبزیان، کشت و فرآوری جلبک و گیاهان 

دریایی، ایجاد صنایع تبدیلی و بهبود مواد خام به مواد قابل عرضه 
و مصرف ـ انجــام عملیات زیربنایی کشــاورزی و دامداری و 
دامپروری اعم از تســطیح زمین، حفر چاه عمیق و نیمه عمیق ـ 
تنظیم، صدور و اعطای شناســنامه برای انواع دام و تایید ژن دار 
بــودن دام هاـ  ایجاد پایــگاه داده، ارایه خدمات نرم افزاری برای 
مدیریت گلــه و پردازش و تحلیل داده های گله و همچنین داده 
ها در زمینه های علمی، تحقیقاتی، پژوهشــی، زیســتی، ژنتیکی 
و اصــالح نژادـ  خرید و فــروش، واردات و صادرات انواع دام 
های ســبک و ســنگین اصالح نژاد شــده و کلیه محصوالت و 
نطفــه و انواع میکروچیپ های مربوط به امور تحقیقاتیـ  خرید 
و فروش تحقیقات، دستاوردها و تکنولوژی های زیستی ژنتیکی 
و آزمایشــگاهی در حوزه ی اصالح، ارتقا و ترکیب نژادـ  خرید 
و فــروش، واردات و صادرات انواع فراورده ها، داروها و مکمل 
هــای غذایی برای تغذیه دام و همچنین انواع وســایل مرتبط با 
تحقیقات ژنتیکی، زیســتی و آزمایشــگاهی به داخل و خارج از 
کشــور ـ خرید و فروش، واردات و صادرات، طراحی، تولید و 
مونتاژ، عرضه و ارایه کلیه مواد اولیــه، لوازم و تجهیزات، دانش 
فنی و تکنولوژی، دستاوردها و فرایندهای تحقیقاتی، آزمایشگاهی، 
مربوط به تحقیقات ژنتیکی، میکروچیپ ها و سایر لوازم مربوطه 
ـ انجام هرگونه معامالت تجاری و بازرگانی جهت تامین نیازهای 
شــرکت در موضوع زنجیره تولیــد، توزیع، مصرف محصوالت 
دامی، کشاورزی تاســیس شعب شرکت و آزمایشگاه های فعال 
در حوزه ی اصالح نژاد، زیستی و آزمایشگاهی در داخل و خارج 
از کشــور ـ ایجاد کارخانجات صنایع مربوط بر کلیه فرایندهای 
اصالح، ترکیب و ارتقا نژاد، زیســتی و آزمایشــگاهی و تاسیس 
شــعب کارخانجات مزبور در هر یک از نقاط کشور و در سایر 
کشــورها ـ اعطای نمایندگی به هر یک از اشــخاص حقیقی و 
حقوقی داخلی و خارجی براســاس تشــخیص هییت مدیره و 
مدیرعامل شــرکتـ  تهیه و تولید، برداشــت فرآوری و خرید و 
فروش نهاده های دامی و کشاورزی، علوفه و خوراک دام و طیور، 

احیای اراضی، کشت نباتات علوفه ای به منظور تعلیف احشام و 
دام و طیور ـ انعقاد انواع قراردادهای خرید و فروش و مشارکت 
در قالب مدنی، مشارکتی و بانکی به منظور تهیه نهاده ها و خوراک 
دام و طیورـ  انجام هرگونه عملیات و معامالت بازرگانی مربوط به 
فعالیت های شرکت ـ انعقاد قرارداد با بانک ها و موسسات مالی 
و همچنین صندوق های حامی شرکت های دانش بنیان از جمله 
صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق حمایت از پژوهشگران و 
فناوران کشور به منظور تامین مالی طرح ها و پروژه های شرکت 
در سراســر دنیاـ  اعطای کمک های فنی و خدماتی و آموزشــی 
تحقیقاتــی به مراکز علمی و پژوهشــی و نهادها و مراکز خیریه 
در راســتای انجام مسیولیت های اجتماعیـ  قبول کمک از کلیه 
اشخاص حقیقی و حقوقی نهادهای دولتی و شرکت ها خصوصی 
و نیمه خصوصی ـ قبول کمک های فنی و خدماتی و مشــاوره 
ای و مالی شــرکت های فعال در زمینه کاری شــرکت ـ اخذ و 
قبول نمایندگی از کلیه ی شــرکت ها و اشخاص حقوقی داخلی 
و خارجی فعــال در زمینه ی اصالح نــژاد و دامپروری و تولید 
محصوالت دانش بنیان درصورت لــزوم پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجع ذیربط مدت - تهیه و تدارک و یا تولید نهاده ها و 
وسایل مورد احتیاج از قبیل خوراک و مکمل غذایی حیوانات، دام 
و طیور، فراورده های دارویی و بیولوژیک دام و طیور و آبزیان و 
مواد ضد عفونی و کلیه ملزومات مربوط به دام از قبیل پالک گوش 
و سایر ملزومات مصرفی - انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی 
و حقوقی در زمینه موضوع شــرکت، ایجاد شعب، اخذ و اعطای 
نمایندگی در داخل و خارج از کشور - شرکت در کلیه مناقصات، 
پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی 
- برگزاری نمایشــگاه عرضه و فروش کاالهای مجاز در داخل و 
خارج از کشــور، برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه های 
داخلی و بین المللی - خرید و فروش ، پخش و توزیع، صادرات 
و واردات کلیه کاالها، تجهیزات و ماشین آالت مجاز، حق العمل 
کاری - انجــام کلیه امور گمرکی و عملیات بارگیری و ترخیص 

کاال از گمرک - اخذ وام و تسهیالت مالی، اعتباری و ضمانت نامه 
های بانکی به صورت ارزی و ریالی از بانک ها و موسسات مالی و 
اعتباری داخلی و خارجی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجــع ذیربــط مدت فعالیت : از تاریــخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلی : اســتان زنجان ، شهرستان زنجان ، بخش 
مرکزی ، شــهر زنجان، محله کوی شــاهد ، میدان نصر ، خیابان 
نصر ، پالک ۲۷۰- ، طبقه همکف کدپستی ۴۵۱۳۷۷۹۳۹۹ سرمایه 
شخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی 
میزان ســهم الشرکه هر یک از شرکا آقای محمدطاهر هرکی نژاد 
به شــماره ملی ۲۹۵۹۷۹۰۸۵۵ دارنده ۱۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه 
آقای محمدحســن جدیدی به شماره ملی ۴۹۱۱۵۸۹۹۷۳ دارنده 
۹۰۰۰۰۰ ریال ســهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای محمدطاهر 
هرکی نژاد به شماره ملی ۲۹۵۹۷۹۰۸۵۵ و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت نامحدود و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 
نامحدود آقای محمدحسن جدیدی به شماره ملی ۴۹۱۱۵۸۹۹۷۳ 
و به ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت 
مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
، عقود اسالمی و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 
فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )۹۴۳۵۱۷(
آکهی تاسیس

تاســیس شرکت با مسئولیت محدود خدمات ارتباطی زنگان 
فاخر درتاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ به شماره ثبت ۱۳۰۳۸ به شناسه ملی 
۱۴۰۰۹۳۵۵۰۵۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
:ارائه خدمات حضوری و الکترونیکی ســازمانها، نهادها و ادارات 
دولتــی و غیر دولتــی در قالب دفتر پیشــخوان خدمات دولت . 

درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت 
فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان زنجان 
، شهرستان زنجان ، بخش مرکزی ، شهر زنجان، محله اعتمادیه ، 
خیابان شهیداسماعیل بهرامی ، خیابان معلم ، پالک ۳۳۷- ، ۷۴/۲ 
، طبقه همکف کدپستی ۴۵۱۵۶۴۴۵۱۷ سرمایه شخصیت حقوقی 
عبارت است از مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر 
یک از شــرکا آقای غالمرضا مرادی به شماره ملی ۴۲۸۰۴۵۶۶۲۳ 
دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشــرکه خانم لیال فغفوری به شماره 
ملی ۵۸۹۹۸۹۴۰۸۳ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه مدیر عامل 
آقای غالمرضا مرادی به شــماره ملی ۴۲۸۰۴۵۶۶۲۳ و به سمت 
مدیرعامل به مدت نامحدود دارنــدگان حق امضا : کلیه اوراق و 
اســناد بهادار و تعهد آور شــرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها ، عقود اسالمی و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء 
مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل 
: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور 
پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )۹۴۳۵۱۸(
آکهی تغییرات

آگهی تغییرات شــرکت اعتبار کارکنان سازمان صنعت معدن 
و تجارت اســتان زنجان شــرکت تعاونی به شــماره ثبت ۳۹۰۵ 
و شناســه ملی ۱۰۴۶۰۰۷۲۳۲۷ به اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ وباســتنادنامه 
شــماره ۹۸۲۴۱۹۰ مورخ۹۸/۰۸/۲۵ اداره تعاون وبرابرنامه شماره 
۹۸/۳۵۶۸۷۹ مورخ۹۸/۱۰/۱۵ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد : سرمایه شــرکت تعاونی از مبلغ ۲۱۱۲۰۰۰۰۰ ریال منقسم 
به ۷۰۴ ســهم ۳۰۰۰۰۰ ریالی به مبلغ ۱۰۱۹۷۰۰۰۰۰ ریال منقسم 
۳۳۹۹ سهم ۳۰۰۰۰۰ ریالی از محل مطالبات اعضاء افزایش یافت 
و ماده مربوطه دراساســنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و 
امالک اســتان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

زنجان )۹۴۳۵۱۹(



اســتاندار آذربایجان غربی با اشاره به لزوم توجه به 
اجرای قانون گفت: ادارات استان، امالک و اموال هزینه 

بر و بدون استفاده را در لیست فروش قرار دهند.
محمدمهدی شــهریاری در جلســه مولدسازی و 
فروش اموال مازاد ادارات آذربایجان غربی با اشــاره 
بــه اینکه یکی از برنامه های ویژه دولت برای افزایش 
بهره وری و کاهش هزینه هــای مازاد، فروش اموال 
غیر منقول مازاد دســتگاه های اجرایی اســت، افزود: 
رونــد اقدامات دســتگاه های اجرایــی در معرفی و 
فروش اموال مازاد که نگهداری آنها هزینه بر و نیز بال 

استفاده است، قابل قبول نیست.
وی اضافه کرد: ســهمیه تعیین شده برای استان از 
قبل فروش اموال مازاد، ۱۷ هزار میلیارد ریال اســت 
که به جهت محدودیت زمانی باید اهتمام جدی تری 

انجام گیرد.

عصرمّلت - رئیس مرکز اطالع رسانی و ارتباطات ناجا 
در واکنش به انتشــار تصاویر حضور شماری از زائران در 
مرز شلمچه گفت :شماری از افراد قصد خروج از کشور به 

مقصد اماکن متبرکه عراق را داشتند.
سرهنگ خسروی اظهار کرد : درگیری بین مرزبانان و 
زائران اتفاق نیفتاد و افرادی که قصد خروج از کشــور را 

داشتند برگردانده شدند.
وی افزود: در حال حاضــر عراق آمادگی پذیرش زائر 
ندارد و مرزبانی ایران هم مطابق با ابالغ و تصمیمات قانونی 

در این باره عمل خواهد کرد.
وی تاکید کرد : در روزهای گذشته مقامات عراقی بارها 
گفته اند به خاطر شــیوع بیماری کرونا نمی توانند امسال 
میزبان زوار اربعین از کشورهای مختلف باشند و وزارت 
بهداشت ایران هم پیش از این اعالم کرده است که حضور 
در تجمعات می تواند موجب گسترش بیماری کرونا شود.

عصرمّلت - فرخی میکال ، عضو کمیســیون امور 
داخلی کشور و شورا های مجلس گفت : شرایط احراز 
رجــال مذهبی و سیاســی در طرح اصــالح انتخابات 
ریاست جمهوری در کمیســیون امور داخلی کشور و 

شوراهای مجلس تعیین شد.
 وی اظهار کرد : مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی 
ارشــد و معادل آن به تأیید وزارت علوم ، داشتن سن 
حداقل تا ۴۵ ســال و حداکثر تا ۷۰ ســال و داشــتن 
حداقل ۸ سال مدیریت در مقامات تعیین شده از جمله 

شرط های ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری است.
عضو کمیســیون امور داخلی کشــور و شــورا های 
مجلس تصریح کرد: همچنین اســتانداران اســتان های 
باالی ۲ میلیون نفر جمعیت و شهرداران شهر های باالی 
۳ میلیون نفر جمعیت هــم می توانند در این انتخابات 

ثبت نام کنند.

عصرمّلت - حسن روحانی از اینکه مجلس در مقابل 
برخی خواسته های دولت مقاومت کرده و اجازه انجام 
آنها را نداده، ناراحت اســت و معتقد است قالیباف در 

مقابل خواسته های دولت مقاومت می کند.
به گزارش سرویس سیاسی انتخاب، شنیده می شود 
که چهره های سیاسی دولت در برخی جلسات، مجلس 

یازدهم را مانع جدی برای اقدامات خود می دانند.
از جمله درباره طرح نفتی، که به گفته آنها، قالیباف و 
رییسی در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی با این طرح 
مخالفت کردند و انجام آن را منوط به برخی اصالحات 
کرده که این اصالحات را »در راستای تامین منافع مردم« 

می دانند.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسالمی و محمد باقر 
قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی دو رقیب جدی 

انتخابات گذشته بودند.

ادارات آذربایجان غربی
امالک و اموال مازاد را بفروشند

جزئیات ماجرای حضور 
برخی از زوار اربعین در مرز شلمچه

تعیین شرایط
 احراز رجال مذهبی و سیاسی 

ناراحتی روحانی
 از قالیباف 

عصرمّلت - رئیس مجمع مشــاوران جوان استاندار 
زنجان گفت: هر وقت کشور ما به جوانان اعتماد کرد با 
سربلندی و موفقیت از بحران های پیش رو عبور کرده و 

به دستاوردهای مهمی دست یافت.
حســین مقدم در مجمع مشــورتی جوانان مشــاور 
استاندار زنجان افزود: جنگ تحمیلی یکی از نمونه های 
بــارز و افتخار آمیز اعتماد نظام به جوانان بود که اغلب 
سردارها، فرماندهان، سپاهیان و رزمندگان دفاع مقدس 

جوان بودند.  
مقدم با تاکید بر لزوم ارتقای ظرفیت و پتانسیل های 
جوانان، اظهار داشــت: جوانان اســتان زنجان نیز باید 
از زمینه مناســب ایجاد شــده برای بهره مندی اســتان 
 از توانمنــدی، خالقیــت و پویایی این آینده ســازان

 استفاده کنند.
 رئیس مجمع مشــاوران جــوان اســتاندار زنجان 
یادآورشــد: با دســتور اســتاندار ۱۰۴ مدیر از جوانان 
توانمند زیر ۳۸ ســال با معرفی دستگاه های اجرایی در 
ســازمان مدیریت و برنامه ریــزی آموزش های الزم را 
فرا می گیرند تا با گرفتن پســت های مدیریتی در کنار 

مدیران ارشد استان قرار گیرند.
وی تصریح کرد: تاکنون ۱۰۹ نفر از بانوان شاغل در 
دســتگاه های اجرایی این استان در حوزه های مدیریتی 
مختلــف از ســطح رییس گــروه تا معاون اســتاندار، 

منصوب شده اند.

عصرمّلت - رئیس مجمع نمایندگان مجلس شورای 
اســالمی در قزوین گفت: نمایندگان مردم استان برای 
خدمت به مردم هیــچ اختالف نظری با یکدیگر ندارند 
و با انســجام و وحدت به دنبال گره گشایی از مسایل و 

مشکالت استان هستند.
لطف اهلل سیاهکالی در آئین اختتامیه جشنواره شهید 
رجایی در قزوین افزود: وقتی هر چهار نماینده اســتان 
در مجلــس از تفکر اصولگرایی بــه مجلس یازدهم راه 
پیدا کردند عده ای خیال کردند با توجه به اختالف نظر 
سیاسی منتخبان جدید با استاندار باید شاهد جابه جایی 

قابل توجه مدیران بود که این دیدگاه صحیح نبود.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه این دیدگاه که فردی یا با ماست یا 
علیه ما یک دیدگاه استکباری است،افزود: ما بدون توجه 
به دیدگاه سیاســی مدیران از آنان توقع و انتظار خدمت 
رسانی به مردم داریم و اگر خطا و اشتباهی نیز رخ بدهد 
تالش می کنیم با تذکر و گوشــزد، خطاها و اشتباهات 

جبران شود و برخورد در مرحله آخر قرار دارد.

عصرمّلت - امام جمعه زنجان با بیان اینکه دشــمن 
برای یک سال آینده برنامه دارد و سخت به دنبال ضربه 
زدن به کشــورمان اســت، گفت: باید هوشیار باشیم و 
اجازه ندهیم دشــمنان و بدخواهــان نظام و انقالب به 

اهداف خود برسند.
به گــزارش فارس ، آیت اهلل شــیخ علی خاتمی در 
خطبه های نماز جمعه زنجــان با بیان اینکه پس از ۲۸ 
هفته تعطیلی، این هفته با رعایت تمام موازین بهداشتی 
نماز جمعه برگزار شد، اظهار کرد: ان شاهلل با ریشه کنی 
کامل این ویروس منحوس شاهد برگزاری نماز جمعه 

در صفوف به فشرده باشیم.
وی با بیان اینکه زنجان در برخی مواقع در وضعیت 
نارنجی قرار داشــت، افزود: بارها هم اعالم کرده ام که 
اگر ما نمی توانســتیم یوالعباس را کنترل کنیم در کشور 

دچار مشکل می شدیم .
نماینده ولی فقیه در استان زنجان با بیان اینکه وقتی 
ولی امر مسلمین یک کلمه فرمود که هر چه ستاد کرونا 

بگوید رعایت شود و خودشان هم رعایت کردند.
امام جمعه زنجان با اشــاره به فرا رسیدن هفته دفاع 
مقــدس و ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره شــهدای 
دوران هشت سال جنگ تحمیلی و رشادت همه ملت 
ایران در این مدت اظهار کرد: ملت ایران از همه اقشار 
مختلف در هشت سال نشان دادند که اجازه نمی دهند 
خاک پاک کشورمان توسط دشمنان به تصرف در بیاید.

اعتماد به جوانان کشور را 
با موفقیت از بحران ها عبور می دهد

نمایندگان قزوین در مجلس برای 
خدمت به مردم اختالف نظر ندارند

دشمن
برای یک سال آینده برنامه دارد
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عصرمّلت - فرمانده سپاه انصارالمهدی )عج( 
اســتان زنجان گفت: دوران هشــت ســال دفاع 
مقدس سراســر عزت و افتخار برای کشور ملت 

مقاوم، بصیر و همیشه در صحنه ایران است.
ســردار جهانبخش کرمی در مراســم تشریح 
برنامه های دفــاع مقدس در جمع خبرنگاران، از 
دوران دفاع مقدس به عنوان یک گنجینه بســیار 
گرانبها و ارزشــمند یاد کرد و افزود: با توجه به 
اینکه تهدیدات دشــمنان تمامی نــدارد بنابراین 
دفــاع همچنان در عرصه هــای مختلف از جمله 
سیاســی، فرهنگی، اقتصادی، جنگ نرم و تحریم 

های ظالمانه، باقی است.
وی با اشاره اینکه نیروهای مسلح ایران همواره 
آماده مقابله به هرگونه تهدید دشــمن هســتند، 
اظهار داشــت: دوران دفاع مقدس حاوی صحنه 
ها و نکات زیادی اســت که یکــی از بارزترین 
آنها، وحدت بین نیروهای مســلح کشور بود که 
در زمان حاضر این وحدت و انســجام بیشتر از 

آن دوران نیز است.
با تاکید براینکــه دوران دفاع  ســردار کرمی 
ایثــار، فــداکاری، مجاهدت،  مقدس، یــادآور 
شجاعت و شهادت، ملت ایران و رزمندگان دلیر 
اســالم اســت، افزود: پیروزی انقالب اسالمی، 
یک اتفاق بزرگ در جهان اســالم بود که جبهه 
استکبار و ابر قدرت های سلطه گر، نتوانستند آن 

را تحمل کنند. 

وی ادامه داد: دشمنان بالفاصله پس از پیروزی 
انقالب اســالمی برای ساقط کردن این انقالب و 
نظام نوپای جمهوری اسالمی، وارد عمل شده و 
به همین منظور دســت به شرارت، ناامنی، ترور، 
تخریب، انفجــار و درگیری داخلی زدند و چون 
به مقصود خود نایل نیامدند بنابرین جنگ نابرابر 
را بر کشــور و ملــت ایران تحمیــل کردند و با 
تحریک صدام و پشــتیبانی مالی و نظامی از رژیم 
بعــث عراق، جنگ تمام عیاری را به راه انداختند 

اما شکست سختی خوردند.
فرمانده سپاه انصارالمهدی )عج( استان زنجان 
گفت: این جنــک در واقع در جفرافیایی کوچک 
اما با مقیاســی بزرگ بود که در یک طرف دنیای 
اســتکبار بود و در طرف دیگــر نیز ملت غیور و 
شــجاع با روحیه ای عاشــورایی در مقابل آنان 

صف آرایی کرده بودند.
ســردار کرمی با بیان اینکه این جنگ به علت 
اختالفات مرزی نبود بلکه ارتباط بسیار تنگاتنگی 
با انقالب اســالمی ایران داشت، افزود: در واقع 
مرکز فرماندهی جبهه دشــمن در آمریکا مســتقر 
بود و هرچند ایــران در آن دوران، آمادگی برای 
نبرد را نداشــت اما رزمندگان اسالم به پشتیبانی 
و حمایت های ملت غیــور ایران و رهنمودهای 
حکیمانــه حضــرت  امــام )ره( در مقابل رژیم 
صــدام، مردانه و شــجاعانه ایســتادند و اجازه 
ندادندحتی یک وجب از خاک ایران در دســت 

دشمن باقی بماند.
وی با بیان اینکــه زیبایی های دفاع مقدس در 
تاریخ، کم نظیر است، اظهار داشت: در آن دوران 
سراسر عزت و غرور، ملت ایران از پیر و جوان، 
زن و مــرد، کوچک و بزرگ، یک تاریخ بی نظیر 
خلــق کردند و تابلوی زیبــای والیتمداری را به 
جهان نشــان دادند و عشــق به امام )ره(، ایثار، 
فداکاری، ایمان، رشادت، ایثار، شجاعت و اعتقاد 
و باورهای دینی، رزمندگان اســالم بود که کمر 

شیاطین و جبهه استکبار و ایادی آن را شکست.
سردار کرمی با تاکید بر اینکه سپاه و رزمندگان 
اســالم، کربال را در میدان جنگ، مشــق کردند، 
افــزود: حفظ و ثبــت انقالب، نظــام و تمامیت 
انقالب اسالمی، موضوع  ارضی کشــور، صدور 
بازدارندگی دشــمنان، صــدور فرهنگ جهاد و 
شهادت و مقاومت، از جمله دستاوردهای دوران 
دفاع مقدس اســت که پوزه اســتبکار و در راس 

آمریکای جهانخوار به خاک مذلت کشیده شد.

فرمانده سپاه انصارالمهدی)عج( زنجان:

هشتسالدفاعمقدسعزتوافتخاربرایملتایرانبود

۴. شاید تنها امید بازمانده را »تاریخ« دانست. حاال 
که دیگر واقعیت تهی از هر گونه قهرمان یا اســطوره 
یا انســان غیرمتعارف امیدبخش است، شاید بتوان با 
جســتجو در تاریخ و ادبیات شاهد وجود انسان هایی 
بــود که هنوز قادرند با نحوه زیســتن خــود میل به 
زندگــی را در ما احیا کنند. شــاید تغییر زمان اندکی 
شــفابخش باشــد، اگر چه مردم یک جامعه همواره 
نیازمند راه حل های واقعی ســاده برای بازیابی دایمی 

میل خود به زندگی اند.
اســتبداد یعنی نابودی دیگری معنابخش. استبداد با 
نازا کردن افراد جامعــه آن ها را از توان همیاری تهی 
می ســازد تا به جای تکیه کردن بر همدیگر به نابودی 
یکدیگر راضی شوند و تداوم زندگی خود را در مرگ 

دیگران جستجو کنند.

مصطفی مهرآیینسرمقاله

عصرمّلت - معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان 
گفت: شــاخص میزان باروری کلــی)TFR( برای 
زنان ۱۰ تا ۴۹ ساله استان زنجان در سال ۹۸، رقم 
۱.۹۱ ثبت شــد که در مقایسه با سال ما قبل آن که 

۲.۰۲ بود به میزان ۰.۱۱ کاهش داشته است.
محمدرضا صایینی درگفت و گو با خبرنگار ایرنا 
 )TFR(با بیان اینکه شــاخص میزان بــاروری کلی
تعداد فرزندانی که یک زن در طول دوران باروری 
خــود می تواند به دنیا بیاورد، اســت، افزود: برای 
پیشــگیری از منفی شدن رشد جمعیت، این میزان 

باید حداقل ۲.۱ فرزند )سطح جانشینی( باشد.
وی با بیان اینکه دانشــگاه علوم پزشکی زنجان 
برای صیانت از جمعیــت و با هدف افزایش نرخ 
بــاروری باالتر، تحکیم بنیان خانواده، کاهش مرگ 
و میر نوزادان و ارتقای جایگاه ســالمندان، ســند 
جمعیت اســتان را در دســت تدوین دارد، اظهار 
داشــت:  راهبردهای ســند جمعیت استان شامل 
مواردی همچون شناسایی گروه هدف فرزندآوری، 
پیشــگیری و مدیریت ناباروری، ارتقای نرخ کلی 
باروری کلی در زنان و مردان و  توســعه همکاری 
های بین بخشی در زمینه صیانت از جمعیت است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی و درمانی اســتان زنجان با بیان اینکه در 
ســال ۹۳، پس از کاهش آهنگ رشــد جمعیت و 
نگرانی از ســالمندی سیاست های جدید جمعیتی 

از ســوی رهبر معظم انقالب ابالغ شد، گفت: پس 
از این ابالغ رشــد موالید و افزایش فرزندآوری با 
مغتنم شمردن فرصت پنجره جمعیتی در کشور در 

دستور کار قرار گرفت.
صایینی اظهار داشــت: پنجره جمعیتی فرصتی 
است که نســبت جمعیتی کشور فرصت جبران و 
رشــد جمعیت را می دهد و بــه زمانی گفته می 
شــودکه هنوز دو ســوم جمعیت بیــن ۱۵ تا ۵۶ 
سال هســتند، اما اگر این نسبت کمتر شود، پنجره 

جمعیتی بسته می شود.
وی افــزود: در زمان حاضر ۶۸ درصد جمعیت 
استان زنجان در فاصله سنی ۱۵ تا ۶۵ سال هستند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی و درمانی استان زنجان جمعیت این استان 
تا پایان سال ۹۸ را یک میلیون و ۹۵ هزار و ۵۷ نفر 
اعالم کرد و گفــت: از این میزان۳۵۱ هزار و ۸۳۰ 

نفر در مناطق روستایی سکونت دارند.

عصرمّلــت - فرمانده تیــپ ۲۱۶ زرهی ارتش 
گفت: ارتش با اورهال و به روزرســانی تجهیزات 
و نیروهای خود در راستای دفاع از کشور از هیچ 

تالش دریغ نمی کند. 
 امیر داود حمدی در نشست خبری با رسانه ها 
اظهار کرد: دشــمنان نظام و انقالب آمده بودند تا 
ایران اسالمی را به ســیطره خود در بیاورند و در 
این راه از هیچ تالش و جنایتی با حمایت شرق و 
غرب فروگذار نکردند اما مّلت ایران اجازه ندادند 

تا خاک مقدس کشورمان اشغال شود.
وی با بیان اینکه ارتش جمهوری اســالمی در 
دوران انقالب در کنار مردم و انقالبیون بود، افزود: 
نقش ارتش در پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی 
بسیار با شکوه و بی بدیل بود و قرار گرفتن در کنار 

مردم زمینه پیروزی انقالب را فراهم کرد.
امیــر حمدی با بیان اینکه همبســتگی ارتش با 
مردم و انقالبیون به حدی بود که مجســمه شاه در 

زنجــان از میادین ۱۵ خرداد و انقالب پاکســازی 
شد.

فرمانده تیپ ۲۱۶ زرهــی زنجان افزود: ارتش 
جمهوری اسالمی ایران در طول دفاع مقدس بیش 
از ۴۸ هزار شــهید را تقدیــم نظام و انقالب کرده 

است.
وی با اشــاره به اینکه تیپ ۲۱۸ زرهی زنجان 
بیش از ۷۰۰ شــهید را تقدیم نظام و انقالب کرده 
اســت، گفت: این تیپ در طــول دفاع مقدس در 
عملیات هــای مختلف حضور موثــر و توانمندی 

داشته است.
امیر حمدی اظهار کرد: ارتش به دنبال کارهای 
سیاسی و تبلیغی نیست و فقط به دنبال خدمت به 

مردم است.
فرمانده تیــپ ۲۱۶ زرهی زنجان با اشــاره به 
اقدامات تیــپ ۲۱۶ زرهی زنجان در دو اســتان 
زنجــان و گیالن گفت: در اســتان گیالن بیش از 
۴۸۳ روستا و شهرهای شفت، ماسال، صومعه سرا 
و شاندرمن توسط جان برکفان این نیرو در چندین 

مرحله ضدعفونی شد.
وی بــا بیان اینکه ســال گذشــته نیــز در ایام 
آتش ســوزی مراتع طارم ارتش وارد صحنه شده 
و از پیشروی و خسارات آتش جلوگیری کردیم، 
تصریح کرد: اقدامات ارتش در راستای خدمت به 
مردم به موضوع و زمینه خاصی محدود نمی شود 

و هر جا که احساس کنیم وارد عمل می شویم.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی: 

شیبمیزانزادوولددرزنجاننزولیاست
فرمانده تیپ 216 زرهی زنجان: 

آمادگیارتشبرایمقابلهباتهدیداتدشمنان
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عصرمّلت - عضو جبهه پیــروان خط امام و رهبری 
می گویــد: شــرایط کاندیداتوری بــرای احمدی نژاد از 
همیشــه سخت تر است چون در سخنرانی هایی به اصل 

والیت فقیه هم با اشاره و کنایه ایراد وارد کرده است.
در فرصت ۹ماهه باقی مانده تا انتخابات ۱۴۰۰،درحالی 
که تنور انتخابات هم هنوز روشــن نشده،فعاالن سیاسی 
نظرات مختلفــی درباره نحوه بــروز و ظهور دو طیف 
اصالح طلب و اصولگرا در این انتخابات،میزان مشارکت 
مردم و تحــرکات برخی چهره های سیاســی همچون 

محمود احمدی نژاد دارند.
در این بین حسن غفوری فرد که سابقه ای طوالنی در 
امور اجرایی و نمایندگی مجلس دارد معتقد اســت که 
مردم دیگر فریب شــعارهای عوام فریبانه و پوپولیستی 
را نمــی خورنــد و پیش بینی می کند میزان مشــارکت 
در انتخابات ۱۴۰۰ از انتخابــات مجلس یازدهم که در 

اسفندماه برگزار شد بیشتر خواهد بود.
او می گوید »انتخابات در کشور ما دقیقه نودی است 
و اصالح طلبان هم شانس خوبی برای انتخابات ریاست 
جمهوری ۱۴۰۰ دارند.« هرچند اصالح طلبان خودشان 
به حضور پررنگ در این انتخابات خوشبین نیستند و در 
این راستا انتقادات زیادی هم به عملکرد شورای نگهبان 
وارد می کنند اما این فعال سیاسی اصولگرا معتقد است 
نمی توان ادعا کرد یک گروه چند نفره در جریان بررسی 
صالحیت ها بی نقص باشــند اما در عین حال تاکید می 
کند که شورای نگهبان چشــم مردم و عملکردش قابل 

دفاع است.
مشــروح گفتگوی خبرآنالین با حسن غفوری فرد را 

در ادامه بخوانید؛

*آقای غفوری فرد! به نظر شما فرمول رای آوری در 
انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ چیست؟ کاندیداها 
با طرح چه شعارهایی می توانند توجه افکار عمومی 

را به خود جلب کنند؟
اکنون دو مساله جدی داخلی وجود دارد که با شیوع 
ویروس کرونا هم بدتر شده و می توان گفت که شرایط 
بحرانی است. مســئله اول گرانی و تورم است که واقعا 
کمرشکن شــده و همه را درگیر کرده است و کرونا هم 
بر این موضوع دامن زده اســت. در عین حال انتظار از 
دولت زیاد اســت چون کنترل قیمت ها برآورده نشــده 
، شــما ببینید که دالر به چند هزار تومان رســیده است 
و اینها اصال برای مملکت و مردم قابل تحمل نیســت، 
آمارها نشان می دهد که بر اثر کرونا بیش از ۱ میلیون نفر 
کار خود را از دست دادند، البته به نظر من اگر مدیریت 
خوبی شود تمام این مشکالت قابل حل و کنترل است.

اعتمادِ اجتماعِی آسیب دیده باید احیا شود
بنابراین کاندیداهای ریاســت جمهوری اولین امیدی 
که می توانند برای جذب آرا بدهند یک برنامه مشخص 
بــدون شــعار و عملی برای حل مشــکالت معیشــتی 
مردم، گرانی، تورم، بیکاری، رکود و... اســت، هر کدام 
از کاندیدا هــا که بتوانند طرح جدیدتــر و عملی تری 
بدهد یقینا شانس باالتری خواهد داشت، به نظر من باید 
بتوانند اعتماد مردم را جلب کنند چون مهمترین سرمایه 
برای یک نظام اعتماد اجتماعی اســت، مردم باید بتوانند 
به حرف های مســؤالن اعتماد کنند متاسفانه با توجه به 
قول ها و وعده هایی که داده شــده و بعدا عملی نشد، 
اعتماد اجتماعی به شدت آسیب دیده است. برای کشور 
ما که مردم قدرت اصلی نظام هســتند باید این سرمایه 

اجتماعی دوباره احیا شود و کاندیداهایی می توانند این 
کار را بکنند که برنامه مشخصی برای حل این مشکالت 

داشته باشند.
مشکالت تحریم ها هم مســئله دیگری است که هر 
کاندیــدا باید بگوید چگونه می تــوان با این تحریم ها 
کار کرد، بگوید چند درصد اقتصاد را در بر داشته و چه 

بخش هایی در تنگنا اســت وچه بخش هایی وابسته به 
ضعف تصمیم گیری های نظام و دولت است.

*فکر می کنید طرح شــعارهای عوام فریبانه و به 
اصطالح پوپولیستی در این شرایط اقتصادی می تواند 
مجددا یک نفر را با طرح این شعارها سر کار بیاورد؟ 
یعنی توجه مردم مجددا به این شعارها جلب می شود؟

من فکر مــی کنم که به اندازه کافی از این شــعارها 
داده شــده و مردم دیگر آگاه شده اند. شعارهایی که هم 
گوینده و هم شــنونده می داند که عملی نیســت. اول 
انقالب یک آقایی می گفت که کشاورزی مملکت را می 
شــود دو شبه حل کرد، از این نوع شعارها زیاد داده شد 
که من نمی خواهم وارد آن شــوم، مردم خسته هستند و 
دنبال یک طرح عملی می گردند، خیلی بعید است که باز 
هم چنین شعارهایی نظر مردم را جلب کند چون مؤمن 

هیچگاه ۲ بار گزیده نمی شود.

مردم دنبال یک رئیس جمهور صادق هستند
من فکر می کنم ایندفعــه مردم دنبال یک آدم صادق 
مــی گردند که توان اجرایی داشــته باشــد و اگر برنامه 
ای دارد اثبــات کند که توان اجــرای آن برنامه را دارد، 
مشــکالت مملکت زیاد است و با یک روز و دو روز و 
سه هفته و یک ماه و دو ماه بیشتر و کمتر این مشکالت 
حل نمی شــود و باید که بــا صبر و حوصله و مدیریت 
جهادی که رهبری هم به آن تاکید داشته است کار کرد و 
بیخود شعار یک ماهه و دو ماهه و پنج ماهه ندهیم و به 
جــای بیان ضعف ها، نقاط قوت خودمان را بیان کنیم و 
شناسنامه کاری خود را ارائه دهیم که مثال من انقدر کار 
کرده ام و مــی توانم این کارها را انجام دهم، این چنین 
حرف و عملی ممکن اســت که موجب گرایش مردم به 

یک کاندیدا شود.

*مشــارکت مردم در انتخابات مجلس یازدهم از 
همیشــه پایین تر بود که دالیل متعددی هم داشت، 
یکی از مسائلی که خودتان هم اشاره کردید مشکالت 
اقتصادی و شرایطی است که اکنون در کشور وجود 
دارد، فکر می کنید که انتخابات ریاســت جمهوری 
هم تحت تاثیر این شرایط قرار می گیرد و ما همچنان 

شاهد مشارکت پایین هستیم؟
بخشی از مشکالت انتخابات مجلس یازدهم ناراضی 
بودن مردم بود، بخش دیگــر به دلیل بیماری کرونا بود 
که مردم نگرانی از این بیماری داشــتند و نگران سالمت 
خودشان بودند؛ از سویی مشکالت اقتصادی و معیشتی 
و امیدی که از زمان برجام ایجاد شــده بود و متاسفانه به 
هردلیلی به نتیجه نرســید، اثر منفی در انتخابات مجلس 
یازدهم داشــت، اگر دولت در این ۱۰ الی ۱۱ ماهی که 
مانده است با مجلس یازدهم همکاری کند و یعنی ۳ قوه 
اختالفاتشان را کنار بگذارند و با هم متحدانه کار کنند تا 
مشکالت را حل کنند، سرمایه اجتماعی دوباره احیا می 
شود و مردم حضور بهتری خواهند داشت اما در هرحال 
من فکر می کنم که حضور و مشارکت مردم از انتخابات 

مجلس یازدهم باالتر خواهد بود.

*عملکرد شــورای نگهبان را چگونه ارزیابی می 
کنیــد؟ چون انتقادات زیادی به خصوص از ســوی 
جناح اصالح طلب به آنها وارد می شــود، فکر می 
کنید شاهد تغییری در رویه و عملکرد آنها در جریان 

بررسی صالحیت ها خواهیم بود؟

 عملکرد شــورای نگهبان کامال مشــخص است اما 
مســائل دیگری هم وجــود دارد. به طــور مثال دیدیم 
یکی از مشــکالت این بود که تعداد زیادی از نمایندگان 
مجلــس دهم دچار تخلفات اقتصادی شــدند و اگر در 
انتخابات دقت نشــود و افرادی وارد شــوند و از اهرم 
مجلس سوءاستفاده های مالی کنند، این اثرات منفی دارد 

اما هر زمان  اگر کســی واقعــا اعتراض جدی دارد باید 
اعالم کند تا دلیل آن ردصالحیت  به او گفته شود.

 کســانی در مجلــس دهم برگه اســتیضاح امضا می 
کردند اما با داد و ستدها خودشان ترفیع گرفتند. بنابراین 
هرکســی خواهان پیشــرفت و ترقی مملکت است باید 
تقاضا کند که شورای نگهبان دقت بیشتری کند نه اینکه 

رها کند.

شورای نگهبان چشم مردم است
بعضی ها شعار پوپولیســتی یا عوام فریبانه می دهند 
کــه خود مردم باید تصمیم بگیرنــد، مردم که اطالعات 
کافــی درباره افراد ندارند کــه بخواهند تصمیم بگیرند، 
اطالعــات مردم فقط در حد همان شــعارهای تبلیغاتی 
است که کاندیداها می دهند و این شورای نگهبان است 
که این وظیفه را دارد تا سوابق کاندیداها را بررسی کند. 
بنابراین به نظر من هرکســی که خواهان ترقی و توسعه 
ممکلت است باید این تقاضا را داشته باشد که این مرجع 
قانونی وظیفه خودش را به صــورت قانونی و دقیق تر 
انجام دهد چون این مرجع چشم مردم است. کدام یکی 
از افراد ما این فرصت را دارند که ســابقه ۲۰ یا ۳۰ سال 
گذشــته کاندیداها را بررسی کنند و ببیند که آیا او نقطه 
ضعفی داشــته است یا خیر؟ به نظر من قانون این وظیفه 
را به عهده شورای نگهبان گذاشته و ما باید انتظار داشته 
باشــیم که شــورای نگهبان به این وظیفه با دقت عمل 
کند، نه اینکه انتظار داشــته باشــیم که دیده ها را ندیده 
بگیرد و همه افراد را تایید کند، تایید افراد برای باالترین 
پست اجرایی کشور اگر بدون دقت نظر باشد می تواند 

خسارت زیادی به مملکت وارد کند.

*یعنی شــما فکر می کنید کــه در مجموع انتقاد 
جدی به عملکرد شورای نگهبان وارد نیست؟

دو مســاله اســت، یک مساله این اســت که شورای 
نگهبان باید به فرض طبق قانون ســوابق ۱۰ تا ۱۵ هزار 
نفر در مجلس را در یک فرصت کوتاهی بررســی کند و 
عمال خود شــورای نگهبان بارها اعالم کرده که نه همه 
آنهایی که رد شده اند واقعا بد بوده اند و نه همه آنهایی 
که تایید شــده اند واقعا خوب بوده اند چون شــورای 
نگهبــان فرصت کافی ندارد تا ایــن تعداد خیلی زیاد را 
بررســی کند. بنابراین تا جایی کــه من اطالع دارم خود 
شورای نگهبان هرگز نگفته که تمام آنهایی که رد یا تایید 
کردیم به حق بوده است و اصال این امکان وجود ندارد 
که یک گروه ۱۲ نفره بخواهند پرونده ۱۰ تا ۱۵ هزار نفر 

را در فاصله ۱ یا ۲ ماه بررسی کنند.
 نکته دوم این اســت که بشــر دائما تغییر می کند و 
ممکن اســت انســانی قبل از ورود به کار خوب باشد 
اما زمانی که وارد مجلس شــد و بــا آن امکانات و آن 
شــرایطی و رانت هایی که آنجا وجــود دارد تغییرکند، 
یعنی اینکه گفتم بیش از ۵۰ نفر مشکل اقتصادی داشتند، 
معلوم نیست که اینها قبل از ورود به مجلس هم مشکل 
اقتصادی داشتند یا خدایی نکرده مشکل اخالقی داشتند 
یا خیر؛ اما در مجموع  هر انســانی ممکن اســت در هر 
شــرایطی که قرار می گیرد بســیاری از روش هایش را 
بهتر یــا بدتر کند. بنابراین اگر دیدیــد که تعداد زیادی 
از نماینده هــای مجلس دهم برای مجلس یازدهم تایید 
صالحیت نشــدند، اینها عده ای بودنــد که در مجلس 
آمدند و شــرایطی دیدند که می توانند بده بستان هایی 
با بعضی از وزرا و دســتگاه ها داشــته باشند و با کوتاه 
آمدن و مماشــات با وزرا برای آینده خودشان جایگاهی 
مشــخص کنند یا در وزارتخانه ای استخدام شوند، اینها 

مواردی است که وقتی در شرایط مختلف قرار می گیرند 
ممکن است که تغییر کنند.

نمی توان ادعا کرد عملکــرد یک گروه چند نفره 
کامال بی نقص است

بنابراین اگر مــن ادعا می کنم که عملکرد شــورای 
نگهبان ۱۰۰ درصد مطابق حقایق و واقعیت بوده است، 
چنین ادعایی درســت نیســت، من فکر می کنم که آنها 
تالش صحیحــی دارند که در این فرصــت کم بهترین 
عملکرد خودشان را داشته باشــند. در مورد قانون باید 
کاری کرد که قبل از رسیدن به شورای نگهبان تعداد ۱۰ 
الــی ۱۵ هزار نفر کاهش پیدا کند یا به شــورای نگهبان 
زمان بیشتری دهند تا آنها بتوانند بررسی کنند. هیچ وقت 
نمی شود ادعا کرد که عملکرد یک گروه چند نفره کامال 
بدون نقص است اما من فکر می کنم که شورای نگهبان 
با احســاس مســؤلیت در مقابل مردم و در مقابل قانون 

کارش را انجام می دهد.

*شما شرایط اصالح طلبان را چگونه ارزیابی می 
کنید؟ به نظر می رسد آنها خودشان به حضور موثر در 
عرصه سیاسی و انتخابات امیدوار نیستند اما آیا شما 
فکر می کنید که می توانند در دقیقه ۹۰ یک شــوک 
بــه جریان انتخابات وارد کنند یا تصمیمی بگیرند که 

فضای سیاسی و اجتماعی عوض شود؟
بله، واقعیت این است که انتخابات در کشور ما دقیقه 
نودی است؛ آقای خاتمی در سال ۷۶ تا یکی دو ماه قبل 
از انتخابات چقدر رای داشــتند؟ اما بعد با آن تعداد رای 
باال انتخاب شدند. در مجلس هم همینطور بوده ، مجلس 
ششم کال دست اصالح طلبان و مجلس هفتم کال دست 
اصولگرایــان بود. این اتفاقات هر بار تکرار می شــود، 
اصالح طلبان هم اگر بــا برنامه بیایند و تالش کنند می 

توانند فعال باشند.

اصالح طلبان شــانس خوبی برای انتخابات ۱۴۰۰ 
دارند

هرچند متاســفانه در بسیاری از انتخابات ها من دیدم 
که کاندیداها از هر دو جناح، بیشتر از اینکه توانایی های 
خودشــان را بیان کنند، تالش می کنند که ضعف رقیب 
را بگویند، در انتخابات ریاســت جمهوری سال ۹۶ هم 
هــر کاندیدایی که آمد تالش کرد از دیگری انتقاد کند و 
کمتر دیدیم که کاندیدایی بیایــد و برنامه های خودش 
را بگوید، مثال بگوید که من برای مســکن این برنامه را 
دارم یا برای رفع بیکاری و فعال شدن صنایع این برنامه 
را دارم و ...؛ اگــر یک نفر بتواند یک برنامه بدهد حتما 
موفق خواهد شــد و من فکر می کنم که آنها هم شانس 

خیلی خوبی دارند.

*وضعیت اصولگرایان را چطور می بینید؟ بعضی 
ها هنوز می گویند که شاید آقای احمدی نژاد بتواند 
یک تحرکاتی داشته باشد، او دور گذشته رد صالحیت 
شد اما موجی که با ثبت نام و مابقی قضایا ایجاد کرد 
در فضای سیاســی تاثیرگذار بود ، یا نوع مواجهه و 
فعالیت جبهه پایداری و مشــکالتی که معموال برای 
جریان اصولگرا درســت می کننــد را در انتخابات 

ریاست جمهوری سال آینده چطور می بینید؟
تجربه نشــان داده که هیچ رئیس جمهوری برای بار 
سوم موفق نبوده است. آقای هاشمی با آن عظمت آمدند 
و موفق نبودند، آقای خاتمی هم آمدند البته خودشــان 
کنار رفتند، پس تجربه نشان داده که کسی برای بار سوم 

شانس زیادی ندارد. آقای احمدی نژاد هم فعالیت هایی 
داشــته و دارد اما من شــخصا بعید می دانم که ایشان با 

توجه به سوابقشان تایید شوند.

شــرایط کاندیداتوری برای احمدی نژاد از همیشه 
سخت تر است

من فکر می کنم شرایط برای ایشان از قبل هم مشکل 
تر شــده است چون ایشان در سخنرانی هایی که داشتند 
به اصل والیت فقیه هم با اشاره و کنایه ایراد وارد کردند 
و گفتند مردم هرچه بخواهند، همان اســت، پس شرایط 
برای ایشــان با توجه به این صحبت ها  و برای گزینش 
قطعا بدتر شده و گرایش مردم هم از قبل نسبت به ایشان 
کمتر شــده است، ضمن اینکه هنوز چند نفر از معاونین 
ایشان مشکل و پرونده دارند. من فکر می کنم که ایشان 
شانس زیادی برای تایید در شورای نگهبان دارد و حتی 
اگر در شرایطی که کامال بعید به نظر می آید تایید شود، 

شانس بزرگی برای انتخابات ندارد.
بعید است کاندیدای جبهه پایداری احمدی نژاد باشد

از طرفــی جبهه پایداری ممکن اســت که کاندیدای 
مستقل داشته باشــند و خیلی بعید است که کاندید آنها 
آقای احمدی نژاد باشــد؛ آنها می توانند فعال باشند که 
هســتند و در مجلس یازدهم خودشان را با اصولگرایان 
هماهنگ کردند و این هماهنگی می تواند ادامه پیدا کند 
و به یک کاندیدای واحد برســند که انشاهلل مورد توافق 
همه طیف های مختلف جناح اصولگرایی باشد و انشاهلل 

که موفق باشند.

*پــس فکر می کنیــد احتمال ائتــالف مجموع 
اصولگرایان بر سریک کاندیدا همراه با جبهه پایداری 

و سایرین وجود دارد؟
من فکر می کنم شــانس بسیار خوبی وجود دارند و 
مثــل دوره قبل که اصولگرایان بــه یک کاندید واحدی 
رســیدند )آقــای رئیســی( و دیدید که رای متشــتت 
اصولگرایان به طورهوشــمندانه یکی شــد. من فکر می 
کنم که آن شــرایط قابل تکرار است و با توجه به شرایط 
مملکت همه کاندیداهای عالقه مند به نظام هم احساس 
می کنند که باید وحدت داشته باشند و انشاهلل با وحدت 
کامــل بین همه طیف های مختلف ما شــاهد کاندیدای 

واحد در جبهه اصولگرایان خواهیم بود.

الریجانی یک چهره معتدل و موفق است
از سوی دیگر خیلی بعید می دانم که آقای الریجانی 
با اصالح طلب ها به ائتالف برســد. آقای الریجانی یک 
مشی مستقلی دارد و با گروه های مختلف هم همکاری 
می کند و به همین دلیل توانست ۳ دوره مجلس را اداره 
کنــد. در کل بعید می دانم که آقــای الریجانی رزومه و 

شناسنامه خودشان را تغییر دهند.
این به این معنا نیســت که بــا اصالح طلبان مخالفت 
یــا موافقت مــی کند، امــا اینکه با آنها ائتــالف کند و 
جزء کاندیداهای آنها معرفی شــود، مــن فکر می کنم 
کــه نه اصالح طلــب ها به این کار راضی باشــند و نه 
آقای الریجانی عالقه ای به این کار داشــته باشند. آقای 
الریجانی آدم معتدلی هستند که در مملکت از همه گروه 
ها اســتفاده می کنند و موفق هم بوده اند و توانستند ۳ 
دوره مجلس را اداره کنند.انشــاهلل که ایشان این سابقه را 
حفــظ می کنند و جزو اصولگرایان هســتند و هنوز هم 
اصولگرایان ایشــان را در داخل اصولگرایی تعریف می 
کنند بنابراین من فکر می کنم ایشان همان مشی خودشان 

را ادامه خواهند داد.
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