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شلوار پلنگی
نســلی  هر  جامعه شناســی  دیدگاه  از 
بــه خــود را دارد.  هویــت مخصوص 
از  معتقد است نسل ها  بالس  کریســتوفر 
طریق ابژه های نســلی از همدیگر متمایز 
می شــوند. ابژه نســلی عبارت اســت از 
شــخص، مکان، شی یا رویدادی که مبین 
نسل اوســت و به یاد آوردنش احساسی 
از نسل خود او را در ذهنش زنده می کند. 
معمــوال نســل بزرگتر ســعی می کند 
ابژه های نســلی خود یعنــی ارزش ها و 
معیارهای معنادار خود را به نســل جوان 
تر تحمیل کنــد اما وقتی نســل ها تغییر 
می کنند ابژه های نســل قبلی را به اشکال 

مختلف به سخره می گیرند.  
در امریــکا  ارزشــهای نســل بعد از 
جنــگ از طریق موســیقی بیتل ها کامال 
به چالش کشیده شــدند همان چیزهایی 
که معیار اساســی برای نسل جنگ رفته 
بود بعنوان اســباب سرگرمی نسل جدید 
قرار گرفت. نسل جنگ کودکان را برای 
آمادگی دفاعی مجبــور می کردند به زیر 
میــز بروند همین کودکان وقتی به ســن 
جوانی رســیدند برای تسخیر کالس ها و 
تعطیلی دانشــگاهها به زیر میز می رفتند 
و از آن به عنوان ابزار اعتراض اســتفاده 
می کردنــد. زمانی که ما نوجوان و جوان 
بودیم یعنی دهه شــصت چند چیز اوج 
افتخــار و اعتبار و نشــانه دالوری بود: 
شــلوار پلنگی، ریشــو بودن و موی سر 
کوتاه، چفیه، موتور هوندا کراس، تویوتا 

لنکروز، برادر و اخوی و خواهر. 
ادامه صفحه ٢

فاطمه شمشیرگرگزارش

٢

فرمانده سپاه انصارالمهدی)عج(استان زنجان:

سپاه، پاسدار حریم انقالب و خادم مردم است

عصرملّت گزارش می دهد:

کرونا علیه ساخت و سازهای غیرمجاز!

بشــر  افزایش  روبه  عصرمّلت-جمعیت 
جهت رفــع نیازهای مواد غذایی خود تولید 
روز افزون مــواد غذایی را می طلبد. در این 
میان پرورش گوشــت به ویژه گوشت مرغ 
به علت دارا بودن پروتئین مورد نیاز انســان، 
قابلیت هضم و عدم وجود کلسترول، روز به 

روز اهمیت بیشتری می یابد.
به گزارش عصرمّلت، گوشــت مرغ یکی 
از مهمترین مواد غذایی محســوب می شود 
که سرشــار از پروتئین های مختلف است 
و تردیدی نیســت که گوشــت سفید مرغ 
جایگزین ســالم و مناســب برای گوشت 
قرمز اســت بنابراین تولید این قلم در کشور 

بسیارحایز اهمیت است.
از تولید ارزشــمند و متناسب با نیاز مرغ 
کــه بگذریم، از ســوی دیگــر افزایش غیر 
کارشناسی حجم تولید مرغ بدون اینکه نیاز 
بازار مورد توجه قرار گیرد منجر به انباشت 
مــرغ در واحدهای مرغداری و ضرر و زیان 
تولیدکنندگان مرغ گوشــتی و عدم توان در 

جبران خسارت ها خواهد شد.
باتوجه به شــیوع ویروس کرونا، کاهش 
قدرت خرید مردم به دلیــل از رونق افتادن 
کسب و کارها و تعطیلی رستوران ها، تاالرها 
و مراکــز پذیرایی میزان مصرف مرغ در این 
ایام کاهش و این کاال در واحدهای مرغداری 

انباشت شده است.
در سالی که مزین به نام جهش تولید است 
نباید چنین تولیدکنندگانی متضرر و خسارت 
دیده شــوند چراکه تولید مرغ به عنوان یکی 
از مهمترین کاالهای اساسی در سبد غذایی 
خانوارها بر دوش این زحمت کشــان حوزه 

اقتصاد قرار دارد.
 چنانچه شرایط به همین منوال پیش رود 
ممکن است این واحدهای تولیدی چاره ای 
به غیر از تعطیلی موقت و یا نیمه فعال بودن  
نداشته باشند و کم کردن میزان تولیدات خود  
را بر ماندن با قوت در چرخه تولید به علت 
وجود خسارت های سنگین و عدم توان در 

جبران هزینه ها ترجیح دهند. 
معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان 

زنجان در این خصوص به عصرمّلت گفت: 
شــیوع بیماری کرونا تبعات اقتصادی را در 
صنعت دام و طیور رقم زد. چراکه با بســته 
شدن رســتورانها در پی رواج بیماری فوق 
میزان مصرف مرغ در مراســم های مختلف 

کاهش یافته است.
مجید اســکندرپور با بیــان اینکه کاهش 
مصرف گوشــت مرغ منجر به ایجاد معضل 
انباشــت مرغ در واحدهای مرغداری استان 
شده است افزود: انباشــت مرغ نیز موجب 
کاهش قیمت مرغ و خسارت بسیار واحدهای 

مرغداری شده است.
وی با اشــاره به اینکه درصــورت ادامه 
انباشــت مرغ در مرغداری هــا و نگه داری 
طوالنی مدت آن باعــث بروز بیماری های 
مختلف می شود ادامه داد: متولی این موضوع 
سازمان جهاد کشاورزی و پشتیبانی امور دام 
است که باید از طریق مدیریت جوجه ریزی 

میزان تولید را کنترل نمایند.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد 
کشاورزی استان زنجان در خصوص تعداد 
جوجه ریــزی ها در واحدهــای مرغداری 
گوشــتی گفت: در بهمن و اســفند ماه در 
مجموع 4 میلیون جوجه ریزی انجام شــد 
و حــدود یک میلیون جوجــه ریزی نیز در 

فروردین ماه انجام شده است.
محمدعلی صادقی با بیــان اینکه جوجه 
ریزی های انجام شده متناسب با نیاز استان 
صورت گرفته اســت عنوان کــرد: که این 
جوجه ریزی هــا حدود 25 درصد نیز مازاد 

بر نیاز استان بوده است.
 وی اظهار داشــت: مصرف مرغ به علت 
شیوع بیماری ویروسی کرونا و احتیاط مردم 
در مصرف و از سوی دیگر به علت تعطیلی 
رستوران و تاالرها به شدت کاهش پیدا کرد 
که نتیجه آن انباشت مرغ در مرغداری های 

کل کشور بود. 
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد 
کشــاورزی استان زنجان با بیان اینکه دولت 
نیز برای جبران خسارت وارده به واحدهای 
مرغداری دستور انجام خرید تضمینی را به 

شرکت پشتیبانی امور دام صادر کرد تصریح 
کرد: در استان زنجان تا کنون میزان 500 تن 

خرید تضمینی مرغ صورت گرفته است.
صادقی افزود: اقدامات دیگری نیز توسط 
دولت همچمون استمحال تسهیالت و اعطای 
کمک های بالعوض به مرغدارانی که در این 
برهه زمانی دچار خسارت و متحمل ضرر و 
زیان شدند در دست اجرا است که در صورت 

تامین منابع اعتباری آن انجام خواهد شد.
وی عنوان کرد: در صورت تداوم شرایط 
فعلی باید میزان تولید تعدیل و متناسب با نیاز 
و تقاضا انجام شود به گونه ای که مازاد تولید 

حادث نشود.
 الزم به ذکر اســت که ایــن امر با تنظیم 
فاصله های جوجه ریزی در کل کشــور و 
تنظیــم تولید جوجه در هرمــاه امکان پذیر 

خواهد بود.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد 
کشــاورزی استان زنجان با اشــاره به اینکه 
صادرات مــازاد تولید نیز بــه علت وجود 
بیماری ویروسی کرونا و برخی از مشکالت 
دیگر در حال حاضر امکان پذیر نیست تاکید 
کرد: چنانچه امکان صادرات فراهم بود امکان 
برون رفت از این بحران با ابزار صادرات مهیا 

می شد.
با توجه به شــرایط پیش آمده و کم شدن 
تقاضا در بازار و نیاز تولید کنندگان به حمایت 
در ســال جهش تولید، امید است مسئوالن 
ذیربط با اندیشیدِن تدابیر الزم در جهت کم 

کردن خسارات تولید کنندگان تالش کنند.
حمایت از تولید کننــدگان به عنوان پایه 
گذاران اقتصاد از اهمیــت باالیی برخوردار 
است و نباید در روزهای سخت دست آنها را 
رها کرد زیرا که تولید کنندگان نبض اقتصادی 
کشــور را به ضربان انداخته و سفره مردم را 

تامین می کنند.
امید اســت با همت بیشتر و با تدابیر الزم 
این روزها تمام شود تا تولید کنندگان در سال 
جهش تولید جهشی در شان ملت ایران انجام 
داده و در شگوفایی اقتصاد کشور نقش خود 

را به خوبی ایفا کنند.

در گزارش عصرملّت بخوانید:

مرغداران زیر آوار مرغ!

پرویز قزلباش:

مطالبات نظام سالمت پرداخت می شود

رئیس شورای شهر زنجان:

 تحقق جهش تولید با حذف موانع
٢

 استاندار زنجان:

زنجان مشکل تامین مواد پروتئینی ندارد
٢

مصطفی اکرمی: 

افزایش مصرف آب با شیوع کرونا
34

صفحه ٢

علیرضا فیروزفر: 

توقف به بهانه کرونا غیر قابل پذیرش است
3

در دوران قرنطینــه و بــه علت در خانــه ماندن مردم 
 میزان ســرقت از منازل حدود ۷0 درصد با کاهش همراه 

بوده است

سرهنگ جعفر رحمتی:

 کاهش 70 درصدی
 سرقت منازل در زنجان

مصرف مرغ به علت شیوع بیماری کرونا و احتیاط مردم در 
مصرف و از سوی دیگر به علت تعطیلی رستوران و تاالرها به 

شدت کاهش پیدا کرد

در گزارش عصرملّت بخوانید:

مرغداران
 زیر آوار مرغ!

غالب باشــگاه داران زنجان به حالت اســتیجاری مشغول به فعالیت 
هستند و برخی از آنها جهت راه اندازی باشگاه های خود متقبل وام شده 

اند و اینک موظف به بازپرداخت اقساط آنها هستند.

عذرا واسعی:

۸۵ درصد
باشگاه داران مستأجرند 

در ماه مبارک رمضان براســاس مصوبه ســتاد کرونا، اماکن مقدسه و 
امامزادگان تا اطــالع ثانوی همچنان تعطیل، و برگــزاری اجتماعات و 

افطاری های جمعی هم ممنوع است

 خدابخش مرادی:

 برگزاری 
افطاری های جمعی ممنوع !

1

٢

3

4
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عصرمّلت- نایب رئیس شــورای شهر زنجان گفت: در 
صورت ایجاد اتحاد، انسجام، همبستگی و همدلی میان آحاد 

ملت زمینه ایجاد جهش تولید نیز فراهم خواهد شد.
احمــد نصیری با بیان اینکه وجود اتحاد و همبســتگی 
میان مردم باید به صورت عملیاتی و نه تنها در قالب شعار 
صورت گیرد، افزود: تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید 

بر قدرت و اقتدار کشور می افزاید.
وی ادامه داد: توجه به تولید داخل از محورهای اصلی و 
بنیادین سیاست های اقتصاد مقاومتی است که میتواند کشور 

ما را به سمت پیشرفت های بزرگ رهنمون کند.
نصیری در پایان خاطرنشان کرد: امید داریم که با همدلی 
و هماهنگی و تالش ۱0 برابری در پایان ســال ۹۹ شــاهد 
تحقق عملی شعار مهم و راهگشای جهش تولید برای مردم 

ایران و به ویژه مردم عزیز استان زنجان باشیم.

عصرمّلت- مدیر فرودگاه زنجان گفت: تمام زیرساخت 
و تجهیزات مورد نیاز فرودگاهــی فرودگاه زنجان کامل 
اســت و می تواند روزانه تا 20 پــرواز برای هر مقصدی 
از استان داشــته باشد اما از ظرفیت این فرودگاه استقبالی 

نمی شود.
محمد قاسمی اظهار داشــت: در اسفند ماه گذشته دو 
پرواز به مشــهد از فرودگاه زنجان انجــام گرفت و از ۸ 
اســفند پروازهای مشهد باطل شــده اظهار داشت: شیوع 
بیماری کرونا موجب شــد تــا پروازی در ایــام انتهایی 

روزهای اسفند ماه و فروردین سال جاری انجام نگیرد.
قاسمی گفت: از ظرفیت فرودگاه زنجان می توان برای 
کارهای تجاری همچون جابه جایی بار اســتفاده کرد که 
متاسفانه بخش خصوصی اســتان از این ظرفیت استفاده 
الزم را نمــی برد و اســتقبالی از این موضــوع نیز انجام 
نمی گیــرد. انجام این امر به اســتقبال بخش خصوصی، 
اتاق بازرگانی و ســازمان صمت دارد زیرا بســتر به طور 
کامل فراهم اســت، فرودگاه عملیاتی کامل است و امکان 

سرویس هر گونه پروازی فراهم است.

چقدر نســل قبل از ما با این تیپ و قیافه یعنی ریشو 
بودن و موی ســر کوتاه و چفیه به گردن ســوار موتور 
هوندای کراس یا تویوتا می شدند و توی سر نوجوانان 
و جوانانی که می خواســتند جور دیگر باشند می زدند 
و ای بسا چه بســیار جوانانی که جذب همین ابژه های 

وسوسه انگیز نشدند. 
تصور کنیــد زمانی که مردم در مناطق روســتایی و 
شهرهای کوچک حتی خر برای ســوار شدن نداشتند 
این نســل ســوار موتور هوندا کراس و تویوتا لنکروز 
می شــدند و با افتخار رژه می رفتند. نســل جدید دقیقا 
تمام ابژه های نســلی قبلی را همانند بیتل ها در آمریکا 
از طریق موســیقی عامه پسند به سخره و چالش گرفته 
اســت؛ با پوشیدن شــلوار پلنگی و ریش بلند و موی 
کوتاه بشــکل مضحکی باال و پایین می پرد؛ رقص تک 
دست می کند و می خواند:سردمداری، مردِ نبردی،عشق 
جنگی! شــلوار پلنگی،میدون داری، تو بنگ بنگی،اهل 
داداشون... تمام افکار، اندیشه ها، ادبیات، عملکرد نسل 
قبــل را به چالش می گیرد؛ جدیت آن ها را به شــوخی 
و خنده می گیرد و می رقصــد. تویوتا لنکروز و موتور 
کــراس را تزئین نموده برای ویــراژ دادن در کوچه و 

خیابان و بیابان استفاده می کند. 
نکتــه طنزآمیزتر آن این اســت که زنــان هم وارد 
میدان شــدند و بصورت واقعی و دابسمش در فضای 
واقعی و مجازی موسیقی شــلوار پلنگی اجرا می کنند 
که نســل قبلی بسیار نسبت به آن حساس بودند. نمونه 
این موسیقی در ســریال پایتخت اجرا می شد و اسباب 

سرگرمی ملت گردید.

عصرمّلت- رئیس پلیــس آگاهی فرماندهی انتظامی 
اســتان زنجان گفت: در ایــن دوران قرنطینه و به علت 
در خانه ماندن مردم میزان ســرقت از منازل حدود ۷0 

درصد با کاهش همراه بوده است.
وی ســرقت از مغازه هــا و خودروها را دغدغه ای 
برای استان دانست و هشدار داد: مغازه دارانی که دارای 
اجناس ســبک، کم حجم و قیمتی ماننــد نقره جات، 
طالجات و گوشــی های تلفن همراه هستند با سرکشی 
های پیاپی از بروز این مشــکل پیشگیری کنند و حتما 
از سیســتم ایمنی، دزدگیر و اقدامات بازدارنده سرقت 

استفاده نمایند.
ســرهنگ جعفر رحمتی با اشــاره بــه اینکه در این 
ایام شــاهد ســرقت های محتویات خودروها بوده ایم 
اما چندان چشمگیر نبوده است افزود: ارتباط معناداری 
میــان بیماری کرونا و میزان ســرقت هــا وجود دارد. 
در حــال حاضر در برخی از جرایم کاهش محســوس 
مشاهده میشــود در حالی که در برخی از سرقت های 
خرد که مردم نســبت به آنها بی اهمیت هســتند شاهد 

رشد هستیم.

ن  و معــا - مّلت عصر
ســپاه  هنــری  فرهنگــی 
انصارالمهدی)عج(اســتان 
زنجان با اشــاره به شــهید 
شــاخص ســال ۹۹ ایــن 
قامت  سازمان گفت: شهید 
بیات به عنوان شــهید شاخص سال ۹۹ این استان 

انتخاب شد.
مســعود رمرودی اظهار داشت:معرفی شهدای 
شاخص در زنجان و سایر شهرستان ها در راستای 
آشــنایی و بهره گیری هر چه بیشتر جامعه به ویژه 
نســل جوان با روش و سبک زندگی این شهیدان 

است.
رمرودی اظهار داشــت: همچنین شهید حمید 
سیاهکالی مرادی شهید مدافع حرم،شهیده صدیقه 
رودباری شهید ترور و شهید ابومهدی المهندس به 
عنوان شهید شاخص جهان اسالم به عنوان شهدای 
شاخص بســیج مرکز معرفی و اســتان ها نسبت 
به معرفی و ترویج ســبک زندگی این شهدا اقدام 

می کنند.
وی تصریح کرد:سابقه عمل جهادی برجسته در 
انقالب اســالمی،دفاع مقدس و دفاع از حریم اهل 
بیت،جریان ساز برای نسل جوان،جوان بودن،دارای 
حرکــت های امیدبخش ونیــز موفقیت در عرصه 
های علمی،فرهنگی و هنری از شاخصه های مهم 

انتخاب شهدای شاخص در کشور می باشد.

عصرمّلت- رئیس شورای شهر زنجان گفت: نخستین 
اقدامی که در راســتای تحقق بخشــیدن به شــعار سال 
ضرورت دارد از میان برداشتن موانع جهش تولید است.

عباس راشــاد با اشــاره به اینکه باید مجلس قوانین 
تســهیل کننده را تصویب نماید، افزود: مجلس از سوی 
دیگر باید نســبت به حذف قوانین مــوازی که به نوعی 
مشکل ساز هستند اقدام کند.وجود تعدد قوانین در کشور 
منجر به این می شــود که بخش های مختلف هرکدام به 
بخشــی از قوانین اســتناد کنند و این خود مشکل ساز 

خواهد شد.
وی گفت: انتظار حل مشــکالت درونی کشور خود 
به دست افرادی در بیرون از کشور اشتباهی بزرگ است 
چرا که موضوع کرونا به نوعی اثبات کرد که کشورهایی 
که مدعی حل مشکالت بشر هستند خود در بدیهی ترین 

امور عاجز هستند.

عصرمّلت- استاندار زنجان گفت: انبارهای استان زنجان 
از نظر تامین مرغ و گوشت کامال تأمین است و در جهت 

تامین این محصوالت با مشکلی مواجه نخواهیم شد.
حقیقی اظهار کرد: ذخیره انبارهای استان از نظر تامین 
مواد پروتئینی نسبت به سال گذشته بیش از ۱0 برابر است.
وی با بیان اینکه ذخایر نهــاده های دامی نیز به اندازه 
کافی اســت افزود: وضعیت استان از نظر نهاده های دامی 

نسبت به سال پیش بسیار بهتر است.
 گفتنی اســت که ذخایر سیلو گندم نیز تا شهریور ماه 
هیچ مشکلی نخواهد داشت چراکه انبارهای استان کامال از 

جهت ذخیره گندم تامین است.
اســتاندار زنجان تاکید کرد: برای تامین نیاز شهروندان 
از بابت تامین گوشت قرمز و گوشت مرغ مشکلی نیست 
 و آرامــش خاطر خوبی در زمینــه تامین این محصوالت 

وجود دارد.

عصرمّلت- رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: 
با پیگیری های مجدانه دســتگاه قضایی استان زنجان در 
سال ۹۸ از تعطیلی 22 واحد تولیدی در استان جلوگیری 
بعمل آمد و از ابتدای سال ۹۸ تا کنون بیش از 400 کارگر 
واحد های تولیدی تعطیل شده با پیگیری های ستاد استانی 

اقتصاد مقاومتی به سر کار بازگشته اند.
وی گفت: از ابتدای ســال ۹۸ تــا پایان آن مجموعا از 
۱۶ واحــد تولیدی و صنعتی اســتان بازدید بعمل آمده و 
ضمن استماع مشکالت این واحدها دستورات الزم جهت 

پیگیری و رفع موانع ومشکالتشان صادر شده است.
صادقی نیارکی همچنین به تشــکیل پرونده علیه زمین 
خــواران کالن در منابــع طبیعی و مجموعه موســوم به 
گاوازنگ ، برخورد با برخی مدیران دســتگاههای اجرایی 
استان و تشــکیل پرونده کیفری مربوط به یکی از سهام 
داران عمده یکی از شرکتهای بزرگ در زنجان اشاره نمود.

.

عصرمّلت- فرماندار ایجرود گفت: در راستای محقق 
ساختن شعار امســال اصالح برخی از قوانین و مقررات 
دست و پاگیر ضرورت دارد.برخی از قوانین و مقررات که 
ایجاد محدودیت می کند نیاز به تغییر دارند. از سوی دیگر 
تسهیل فرایند صدور مجوزها نیز می تواند قدم بزرگی در 

جهت ایجاد جهش در تولید محسوب شود.
وی گفت: متفاوت شدن سود بانکی برای تولیدکنندگان 
مــی تواند در جهت ایجاد جهش در تولید مثمر ثمر واقع 
شود، چراکه وجود سودهای کالن بانکی برای تولیدکنندگان 

ایجاد شکنندگی و شکست خواهد کرد.
فتحی با بیان اینکه ارتقا کیفیت کاالهای داخلی در حال 
حاضر یک ضرورت است افزود: باید به کاالهایی که دارای 
مزیت های نســبی باالتری هستند توجه ویژه ای صورت 
گیرد و باید از فرصت های فضای مجازی در راستای تولید 

و فروش محصوالت خود استفاده کنیم.

عصرمّلت؛ فاطمه شمشــیرگر- ساخت و سازهای 
غیرمجاز یکی از معضــالت اجتماعی و اقتصادی مهم 
در کشــور محسوب می شــود که پیامدهای اقتصادی 
اجتماعی بســیاری را به دنبال خواهد داشــت. یکی از 
این پیامدهای جدی تخلفات ساختمانی، افزایش آسیب 
پذیری شــهر در برابــر زلزله و بالیای طبیعی اســت.
به گزارش عصرمّلت،ســازندگان ســاخت و سازهای 
غیرمجاز شــهری اهداف واحــدی از احداث این بناها 
ندارند. به طور مثال ایجاد سرپناه یکی از اهداف ساخت 
و ســازهای غیرمجاز است که به صورت حاشیه نشینی 
متجلی می شــود. عده دیگر با هدف سود افزایی اقدام 
به ساخت و سازهای غیرمجاز می کنند، زیرا جرایم در 
نظر گرفته شــده برای ساخت و سازهای غیر قانونی با 
سودهای حاصل از آن مطابقت ندارد؛اما آنچه مهم است 
این است که باید تالش ها نسبت به پیشگیری از بروز 
این ساخت و سازهای غیرمجاز و تخلفات ساختمانی 
افزایش یابد تا هزینه رفع آســیب های این ناهنجاری 

های شهری نیز کاهش یابد.
برای پیشگیری از وقوع تخلف های ساختمانی باید 
علل و زمینه های بروز آنها را که در بسترهای اقتصادی، 
حقوقی و اجتماعی نهفته است شناسایی و برای کنترل 
آنها برنامه ریزی شود. یکی از علل اصلی در بروز چنین 
ساخت و سازهای وجود مشکالت اقتصادی و تقاضای 
بسیار برای مسکن است. لذا باید تقاضای رو به افزایش 
مســکن و ساختمان، ســازماندهی و جهت دهی شود. 
برای این موضوع قطعا ضرورت دارد که مدیران شهری 
افزایش نیاز به مســکن را در برنامه ریزی های توســعه 
مورد توجه ویژه قرار دهند.چرا که همگام با رشــد روز 
افزون جمعیت و توســعه شهرنشینی مردم با مشکالتی 

از جمله کمبود مسکن و وسایل خدمات رفاهی روبرو 
هستند که این موضوع به نوعی باعث افزایش تخلفات 

ساختمانی در شهرها شده است.
همچنین الزم به ذکر اســت که از سوی دیگر علت 
بروز این تخلفات، نقص در قوانین ســاخت و ســاز 
شــهری و عدم نظارت درست بر آن و ضعف دستگاه 
اجرایی مربوطه در مقابله با ســاخت و ســاز غیر مجاز 
است.یکی از این دســتگاه های اجرایی مهم که وظیفه 
کنترل و نظارت بر هرگونه عملیات ساختمان سازی در 
محدوده شهر را بر عهده شهرداری است. به همین علت 
شهرداری ها در جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی 
بدون پروانه در محدوده های شــهر دارای مجوز های 

قانونی هستند. 
همانطور که گفته شد رسیدگی به تخلفات ساختمانی 
از لحــاظ ضوابط شهرســازی و ایمنی اســت و اگر 
شهروندی در حوزه ســاختمان سازی مرتکب تخلفی 

شود این تخلف مورد رسیدگی قرار می گیرد.
اصغر عزیــزی؛ مدیر منطقه یک شــهرداری زنجان 
در این خصوص به خبرنــگار عصرمّلت گفت:باتوجه 
به شــیوع بیماری ویروس کرونا ســاخت و سازهای 
غیرمجاز تقریبا متوقف بوده است، تعداد اندکی هم که 
طی ایام نوروز قصد انجام این عمل را داشــتند متوقف 

شدند. 
عزیزی ادامــه داد: برخی از افراد ســودجو در ایام 
تعطیالت نوروز اقدام به شــروع ســاخت و سازهای 
غیرمجاز کرده بودند اما به علت اینکه مشخصات و اخذ 
پروانه را رعایت نکرده بودند از انجام این کار توســط 

آنها جلوگیری به عمل آمد.
 مدیر منطقه یک شهرداری زنجان با بیان اینکه افراد 

فوق که قصد انجام کارهای ساخت و ساز غیرمجاز را 
داشتند حدود 20 نفر بودند و افزود: این افراد در محله 
شهرک کارمندان قصد انجام ساخت و سازهای غیرمجاز 
مذکور را داشتند اما آن اماکن پلمپ و به این ترتیب از 

این اقدام ممانعت به عمل آمد. 
رحمان وزیری؛ مدیر منطقه 3 شــهرداری زنجان نیز 
به عصرمّلت گفت: هیچ ســاخت و ساز غیرمجازی در 
ایام نوروز انجام نشده است. خوشبختانه خود این افراد 
برای پیشگیری از ابتال به بیماری ویروسی کرونا نسبت 

به ساخت و سازهای غیرمجاز اقدام نکرده اند.
مدیر منطقه 3 شــهرداری زنجان با بیــان اینکه ایام 
تعطیالت نوروز امســال به فرصتی برای ســودجویان 
جهت اعمال ســاخت و ســازهای غیرمجازی تبدیل 

نشــد و افزود: درصورت مشاهده با ساخت و سازهای 
غیرمجاز برخورد قانونی خواهد شد.

نظارت بر ســاخت و ســازهای غیر قانونی و لزوم 
تبعیت سازندگان از قوانین یکی از مهم ترین مولفه هایی 
است که می تواند شهر را در برابر معضالت اجتماعی- 
اقتصادی مصون داشــته و تخلفات را به کم ترین حد 

خود برساند.
شــناخت علل و زمینه های بــروز این معضل و پیدا 
کردن مناسب ترین راه حل می تواند در کاهش ساخت 
و ساز های غیر قانونی موثر باشد. امید است سازندگان 
با رعایت اصول ساخت و ساز و رعایت قوانین نهایت 
همکاری را با شهرداری انجام بدهند تا شهر زیبایی برای 

خود ساخته باشیم.

انصارالمهدی)عج(استان  ســپاه  عصرمّلت-فرمانده 
زنجان با بیان این که امروز ســپاه خودش را خادم مردم 
می داند، گفت: در واقع رســالت اصلی سپاه،حفاظت از 

انقالب اسالمی است.
سردار جهانبخش کرمی در گفتگو با »پایگاه خبری-
تحلیلی پیام مّلت« ضمن تبریک فرارســیدن ســالروز 
تاسیس سپاه پاسداران انقالب اسالمی اظهار کرد:انقالب 
اســالمی ایران در شــرایطی به پیروزی رسید که شکل 
نظام بین الملل، دو قطبی بود؛ هر قیام و انقالبی نیز انجام 
می شــد وابسته به یکی از دو ابرقدرت شرق به رهبری 

شوروی سابق و یا غرب به سرکردگی آمریکا بود.
وی با بیان اینکه حضرت امام خمینی )ره(می دانستند 
که با توجه به جایگاه تاریخی انقالب اسالمی،دشمنان 
ایــن انقالب را به حال خود رهــا نخواهند کرد،افزود: 
بنابراین بــرای حفظ انقالب اســالمی،امام )ره( تدابیر 
مختلفی از جمله تشکیل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

را تشکیل دادند.
این مســئول ادامه داد: همچنین بــا حضور جوانان 
انقالبی و والیی با فرمان تاریخی امام خمینی )ره( بسیج 
تشکیل شد تا ماموریت حفاظت از نظام اسالمی تکمیل 

شود.
فرمانده سپاه اســتان با اشاره به اینکه سپاه پاسداران 
در دل بحــران های پس از انقالب متولد شــد،تصریح 

کــرد:در دوران جنــگ تحمیلی و در شــرایط بحرانی 
کشور،ســپاه وارد میدان شد و در کمترین زمان،آنچنان 
درخشــید که همین مسئله،سبب شــد تا امام خمینی 
)ره(،روز والدت امام حســین)ع(را به نام روز پاسدار 
تعیین کرد که با این نامگذاری، رسالت و ماموریت سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی مشــخص شد و این نیروی 
مردمی عاشورایی،علوی و حسینی از انقالب اسالمی و 

دستاوردهای آن دفاع کرده و می کند.
ســردار کرمی با بیان اینکه جنگ تحمیلی،صحنه ی 
ســخت جبهه ی اســتکبار در یک جغرافیای کوچک 
بود که بــا تدبیر امام خمینی)ره(ســپاه در حین بحران 
متولــد و وارد صحنه ی امنیت در دفاع مقدس شــد و 
خوش درخشید،گفت:این رشادت ها موجب شد تا امام 

خمینی)ره( فرمودند:” اگر سپاه نبود،کشور نبود”.
فرمانده سپاه استان با بیان اینکه سپاه نهادی مردمی و 
خدمتگزار مردم بــوده و این افتخار را دارد که در تمام 
عرصه های دفاع از انقالب حاضر باشد،ادامه داد:نهادی 
کــه برای حمایت چنــد جانبه از آرمــان های انقالب 
اســالمی بنا نهاده شد و بخش مهمی از مسئولیت های 
راهبردی کشــور را برعهده گرفت و به این ترتیب در 
بسیاری از برهه های خطیر و حساس چون دوران جنگ 
تحمیلی، دفاع از حرم  مطهر اهل بیت)ع( و محرومیت 
زدایی،و دفع فتنه های داخلی و خارجی به شکل موثر و 

مقتدر حضور یافته است.
این مسئول در ادامه به اقدامات سپاه انصارالمهدی)عج(
استان زنجان در مقابله با شیوع کرونا در استان اشاره و 
تاکید کرد:ســپاه اســتان با تمامی توان وتجهیزات وارد 
عمل شده و تا ریشه کنی کامل این ویروس منحوس به 

فعالیت های خود در این راستا ادامه خواهد داد.
وی در پایــان با اشــاره به اجــرای رزمایش کمک 
مومنانه در زنجان گفت:ســپاه پاسداران خود را خادم و 
خدمتگــزار مردم می داند و در راســتای کمک به مردم 
مخصوصا افرادی که با شــیوع ویــروس کرونا دچار 
مشکالت معیشتی و اقتصادی شده اند،از هیچ کوششی 

دریغ نخواهد کرد.

عصرملّت گزارش می دهد:

کرونا علیه ساخت و سازهای غیرمجاز!

فرمانده سپاه انصارالمهدی)عج(استان زنجان:

سپاه، پاسدار حریم انقالب و خادم مردم است

احمد نصیری: 
همبستگی زمنیه ایجاد جهش تولید

محمد قاسمی:
ظرفیت مغفول فرودگاه زنجان 

ادامه سرمقاله از صفحه اول
شلوار پلنگی

سرهنگ جعفر رحمتی:
 کاهش 70 درصدی سرقت در زنجان

مسعود رمرودی:
شهدای شاخص سال معرفی شد

رئیس شورای شهر زنجان:
 تحقق جهش تولید با حذف موانع

 استاندار زنجان:
زنجان مشکل تامین مواد پروتئینی ندارد

رئیس کل دادگستری استان زنجان: 
بازگشت کارگران واحدهای تولیدی

فرماندار ایجرود: 
جهش تولید با اصالح قوانین کشور
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عصرمّلــت- رئیــس اداره ورزش و جوانان 
شهرستان زنجان گفت: حدود ۸5 درصد از باشگاه 

داران مستاجر هستند.
عذرا واســعی اظهار کرد: غالب باشــگاه داران 
زنجان به حالت استیجاری مشغول به فعالیت هستند 
و برخی از آنها جهت راه اندازی باشگاه های خود 
متقبل وام شــده اند و اینک موظف به بازپرداخت 

اقساط آنها هستند.
وی تاکید کرد: در این مدت که نزدیک به 2 ماه 
از تعطیلی باشگاه های ورزشی می گذرد صاحبان 
آنها خســارت های ســنگینی را متحمل شده اند 
.بســیاری از این افراد از آنجایــی که دارای وام نیز 
هستند، عالوه بر ناتوان شدن در تامین معاش خود، 
از بازپرداخت اقساط ماهیانه وام های خود نیز عاجز 

و ناتوان مانده اند.
واسعی گفت: عدم بازپرداخت دیرکرد وام آنها، 
تزریق وام با سود کم و عدم دریافت اجاره بها آنها 
مــی تواند در کمک کســب و کارهای مختلف از 

جمله باشگاه داران موثر واقع شود.
  

رئیس دانشــگاه آزاد اسالمی واحد زنجان گفت: 
»توقف فعالیت های دانشــگاه به بهانــه کرونا قابل 
پذیرش نیســت و برقراری نظــم در انجام وظایف 
ســازمانی بایــد به صورت جدی مــورد توجه همه 

استادان و کارکنان باشد.«
علیرضا فیروزفر در جلسه شورای اداری دانشگاه 
آزاد اســالمی واحد زنجان اظهار کــرد: »نامگذاری 
سال جدید از ســوی رهبر معظم انقالب اسالمی با 
عنوان جهش تولید در شــرایط سخت امروز بسیار 

هوشمندانه و آینده نگرانه است.«
وی افزود: »جمهوری اسالمی با درایت و توانمندی 
از بحرانی که دنیا را فراگرفته است، عبور خواهد کرد.«

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان عنوان کرد: 
»به اذعان مسئوالن ارشد دانشگاه، استان زنجان توفیقات 
و فعالیت های خوبی در حوزه آموزش های برخط داشته 

است و البته باید نواقص و مشکالت برطرف شود.«

فیروزفر تصریح کرد: »توقف فعالیت های دانشگاه 
به بهانه کرونا قابل پذیرش نیســت و برقراری نظم 
در انجام وظایف سازمانی باید به صورت جدی مورد 

توجه همه استادان و کارکنان باشد.«
وی خاطرنشان کرد: »دورکاری به معنای تعطیلی 
فعالیت های دانشگاه نیســت و افرادی که دورکاری 

می کنند باید وظایف خود را به درستی انجام دهند.«
همچنین  رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان زنجان  
در مراسم افتتاحیه اداره کل نظارت، ارزیابی، بازرسی و 
رسیدگی به شکایات منطقه ۷ دانشگاه آزاد اسالمی که 
با حضور رؤسای دانشگاه های آزاد اسالمی استان های 
زنجان، البرز و قزوین به صورت ویدئو کنفرانس برگزار 
شد، گفت: »رویکرد حل مسئله و اعالم سیاست های 
پیشــگیرانه در مرکز نظــارت، ارزیابی، بازرســی و 
رسیدگی به شــکایات قطعاً موجب موفقیت سیستم 

ارزیابی دانشگاه آزاد اسالمی خواهد بود.«

وی اظهار کــرد: »رهبر معظم انقــالب فرمودند 
درســی که از حوادث و اتفاقاتی که در دنیا در حال 
انجام اســت، باید گرفت، شــناخت ضعف درونی 
و خارج شــدن از غرور و غفلت و لــزوم توجه به 

پروردگار است.«
»رویکــرد حــل  افــزود:  فیروزفــر  علیرضــا 
در  پیشــگیرانه  سیاســت های  اعــالم  و  مســئله 
مرکــز بازرســی قطعــاً موجب موفقیت سیســتم 
 ارزیابــی دانشــگاه آزاد اســالمی خواهــد بود.«
وی ادامه داد: »برای رسیدن به اهداف و سیاست های 
تعریف شده، باید به گزارش های غیرمستدل و بدون 
نــام که جنبه تخریبی دارد و اکثراً می تواند مغرضانه 

باشد، توجه ویژه ای شود.«
رئیس دانشگاه آزاد اســالمی استان زنجان عنوان 
کرد: »رویکرد و سیاســت های پیشــگیرانه قطعاً در 

موفقیت سیستم کارساز خواهد بود.«

رئیس حوزه هنری استان زنجان در گفت وگو با عصرملّت:

هنر قدسی و مردمی به بازگویی مظلومیت انسان در برابر ظلم می پردازد

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی زنجان:

توقف فعالیت های دانشگاه به بهانه کرونا قابل پذیرش نیست

عذرا واسعی:
٨5درصدباشگاه داران مستأجرند 

عصرمّلت؛زینب ســودی- 20 فروردیــن روز هنر 
انقالب اسالمی را در حالی پشت سر گذاشتیم که هیاهو و 
سروصدای کرونا و مسائل مربوط به آن فرصت درخوری 
برای توجه و دقت به این موضوع نگذاشت.حوزه هنری 
یکی از نهاد های است که در آن  هنر انقالب اسالمی که 
باید منجر به تعامل هنرمندان و هنر و واکنش های هنری 
نسبت به تحوالت جامعه شود، به منصه ظهور می رسدکه 

تا کنون اثرات ماندگاری از خود به جای گذاشته است. 
حوزه هنری استان زنجان نیز در همین راستا به ویژه در 
تعامل با هنرمندان و ارائه آثار آنها اقدامات قابل توجهی 
داشته که شاید عدم رسانه ایی شدن آنها در سطح گسترده 
موجب می شود در میان فعالیت نهادهای مختلف  استان 
زنجان کمتر دیده شــود. در حالــی که توجه به ظرفیت 
عمیق این نهاد می تواند مسائل مختلف استان زنجان را 

به تصویر بکشد. 
در این خصوص با امیرنعمتی، مدیر حوزه هنری استان 
زنجان به گفتگو نشستیم که بخش هایی از آن را از نظر 

می گذرانید:

-در طلیعه صحبــت، بفرمایید که حوزه هنری چه 
جایگاهی در معادالت فرهنگی استان زنجان دارد؟ 

حوزه هنری نهادی است انقالبی فرهنگی که از بطن 
انقــالب به وجود آمده و شــکل گیــری آن به آغازین 
روزهای پیروزی انقالب اســالمی بر می گردد از همان 
ابتدای شکل گیری به عنوان نهادی فرهنگی هنری مأمنی 
بــوده برای حضور هنرمندان فرهیخته و متعهد در بحث 
ترویج و نشــر و توزیع و اشاعه مفاهیم ارزشی و دینی 
و انقالبی با زبان هنر همچنین وظیفه کشــف و جذب و 
شناسایی و پرورش اســتعداد های جوان هنری و تولید 
آثار فاخر هنری مبتنی بر باورها و اعتقادات و ارزشهای 
اجتماعی و همچنین حفظ و پاســداری از هنر اصیل و 
تبیین و تحلیل این مفاهیم به زبان هنر را را بر عهده دارد.
 حوزه هنری به عنوان یک دستگاه فرهنگی بسیار چابک 
ایده پردازی واکنش به موقع به اتفاقات و رویدادهای مهم 
داخلی و خارجی و جریان سازی در امر تبلیغ و توسعه و 
گسترش هنر مبتنی بر فضائل انسانی و اخالقی و اصالح 
رفتارهای انسانی با بهره گیری از هنر قدسی و هنر مردمی 
به بازگویی و نشان دادن مظلومیت انسان ها و ایستادگی و 

مقاومت انسان  برابر ظلم و استکبار می پردازد.

- آشنایی مردم به ویزه جوانان با حوزه هنری چگونه 
است؟آیا هرســال متعاملین با حوزه هنری بیشتر می 

شوند؟کود کان و نوجوانان چطور؟ 
 بیشتر هنرمندان و افراد فرهیخته ای که در زمینه تولید 
آثار هنری فعالیت دارند با حــوزه هنری تعامل نزدیک 
و همکاری خوبــی دارند قاعدتاً جنس و نوع کار حوزه 
ایجاب می کند که عموم مــردم با محصوالت فرهنگی 
بیشتر آشنا باشند تا خود حوزه و هنرمندانی که مستقیمًا 
بــا حوزه چه در امر آموزش و چه در امر تولید همکاری 
دارند از نزدیک با حوزه تعامل و همکاری خوبی دارند. 

در فصل جدید فعالیــت های حوزه افتخار این را داریم 
کــه اکثر هنرمندان زبده و توانمند و در تراز حوزه هنری 
با این نهاد همکاری نزدیــک دارند و این امر رفته رفته 

تقویت می شود.
 در حــوزه هنری بر این باوریم که هنر بایددغدغه مند 
ودردمند و در خدمت جامعه انسانی و متعهد به حقایق و 
متعهد به ارزش ها و باورهای اصیل اخالقی و اجتماعی آن 
جامعه بوده و در جهت اصالح رفتارهای نادرست و تقویت 
فضائل اخالقی گام بردارد حوزه هنری با اولویت مضامینی 
همچون دفاع مقدس با نگاه بومی و محلی انقالب اسالمی 
خانواده و سبک زندگی با تاکید بر کودک و نوجوان و زنان 
فرهنگ و تمدن اسالمی عدالت و پیشرفت در جهت تولید 
آثار هنری در شــاخه های مختلف همچون سینما ادبیات 
شعر و داســتان نمایش هنرهای تجسمی ادبیات پایداری 

موسیقی و در استان فعالیت می کند.

بودجه حوزه هنری از کجا تأمین می شود؟
حوزه هنری در ســاختار اداری و دولتی جزء دستگاه 
هــای اجرایی و نهادهای عمومی غیر دولتی محســوب 
می شــود و دارای ردیف بودجه میباشــد. هم افزایی و 
مشــارکت همه جانبه دستگاه ها و ســازمان ها در هر 
بخش قطعاً نتایج خوبی را در پی خواهد داشت در بخش 

فرهنگ و هنر نیز همچنین. 

تعامل حوزه هنری زنجان با اداراه فرهنگ و ارشاد 
چگونه است؟ آیا فعالیت های شما تداخلی باهم دارد؟
در حال حاضر سازمان ها و دستگاه های متعددی در 
استان در زمینه ی فرهنگ و هنر با رعایت ماموریت ها و 
سیاست ها، اصول و خط و مشی سازمانی خود فعالیت 
می کنند که در صورت هم افزایی این دستگاهها با حفظ 
ماموریت های ســازمانی خودشان می تواند بسیار موثر 
واقع شــود که خوشبختانه در ســال های اخیر در استان 
این امر محقق شــده است در خصوص حوزه هنری هم 
طی حداقل یک سال گذشته خوشبختانه این فاصله بین 
دستگاه های فرهنگی از جمله اداره ارشاد و حوزه هنری 
بسیار کم شده و طی چندین برنامه فرهنگی هنری مهم و 
اثرگذار در استان شاهد مشارکت و هم افزایی خوب میان 
این دستگاه ها از جمله اداره ارشاد و حوزه بودیم که نتایج 
بســیار خوبی هم داشته که سالهای گذشته شاید به دلیل 
نــوع نگاه مدیران و مجموعه آن اتفاق نیفتاده بود ولی به 
نظرم باید فرهنگ و هنر استان را فدای این فاصله گذاریها 
نکنیــم و در کنار هم با حفظ مأموریت های ســازمانی 
برای توسعه و تعالی فرهنگ بیندیشیم و تالش کنیم که 
خوشبختانه این امر در زنجان به خوبی محقق شده است.

-مشــکالت فرهنگی از نظر ما از کجا نشأت می 
گیرد؟و نقــش حوزه هنزی در حل این مشــکالت 

چیست؟
 ببینیــد وقتی صحبت از فرهنگ می کنیم بســیاری 
از مســائل را در بــر می گیرد.اگر بخواهیــم فرهنگ را 

مجموعه ای از باورها، اعتقادات، علم و دانش، آیین ها و 
مناســک، ارزش های اجتماعی، هنر و غیره بدانیم که در 
طی سالیان و ادوار مختلف نسل اندر نسل تکامل یافته و 
یا دستخوش تغییر و تحوالتی شده و در یک جغرافیای 
خاص به عنوان میراث گذشــتگان به دســت امروزیان 
رســیده خب طبیعتاً عالوه بر مشکالت به اقتضای زمان 

محسناتی هم خواهد داشت. 
کشــور ایران دارای پیشینه فرهنگی بسیار غنی ایرانی 
و اسالمی اســت به اعتقاد من علیرغم مشکالت متعدد 
فرهنگی که شاید مد نظر شماست که به ساختار اجتماعی 
و یا دولتی و یا سیســتم های سازمانی بر می گردد اما به 
نظر حقیر عمده این مشکالت از نوع رفتارها و اخالقیات 
و خصوصیات انســانی هر جامعه ای شکل می گیرد این 

آدمها هستند که جامعه را شکل می دهند. 
رشد خصایل نیکوی انسانی جامعه را بهبود و خصائل 
زشت انســانی جامعه را به انحطاط خواهد کشاند.لذا به 
عقیده من پیش از آنکه به دنبال مقصر بگردیم یا اعتبارات و 
بودجه وغیره را در مشکالت فرهنگی دخیل بدانیم باید نوع 
رفتارهای اجتماعی و انســانی را در این امر دخیل دانست 
باید بدانیم که برای اصــالح رفتارهای اجتماعی و فردی 
انسانها آیا فرهنگ در اولویت یک جامعه هست یا نه ، اگر 
فرهنگ در اولویت جامعه قرار بگیرد که ذاتاً انقالب ما هم 
ماهیت فرهنگی داشــت و از مظلومیت حاکم بر آن کاسته 
شود خوب طبعاً همه اقدامات در جهتی پیش می رود که 
از مشکالت آن کاسته شود، ولی وقتی صرفاً در حد حرف 
و شعار باقی بماند ناگزیر وضعیت خوبی نخواهیم داشت . 
شکی نیســت که در صورت اصالح ســاختار ها و 
رفع موانع اداری و بروکراســی حاکم بر عرصه فرهنگ 
اتفاقاً جایی مثل حوزه هنــری که بارها نیز امتحان پس 
داده می تواند با جریان سازی در عرصه اصالح رفتارهای 
اجتماعی و تقویت باورهای ارزشــی و انسانی و هدایت 
جامعه به ســمت اخالقیات و ارزش ها با ابزار قدرتمند 
هنر تاثیر گذار عمل نمایــد علیرغم تمام توانمندی ها و 
قابلیت ها و پتانســیل های خوبی که در زمینه فرهنگ و 

هنر استان داریم لزوم توجه ویژه به بحث امکانات سخت 
افزاری و اعتبارات و حمایت ها از جانب دولت مردان به 

شدت احساس می شود.

-درخصوص ارتباط با هنرمندان و جذب و جلب 
نظر هنرمندان اســتان، حوزه هنری چقدر موفق بوده 

است؟
اتفاق مهمی که طی دو سه سال اخیر در حوزه هنری 
زنجان افتــاده و فصل جدیدی از فعالیت های این حوزه 
آغاز شــده است که نتایج و خروجی آن کاماًل مشهود و 
قابل مشاهده است. حضور و ارتباط هنرمندان توانمند و 
در تراز حوزه هنــری با قابلیت ها و توانمندی های باال 
موجب ارتقاء کیفی تمام بخش ها و تولیدات آثار هنری 
شده اســت وهمینطور در بخش فضای اداری وفیزیکی 
واعتبارات و..... به جرأت می توانم بگویم که تولیدات و 
برنامه های حوزه هنری در طی دو ســه سال اخیر قابل 
مقایســه با هیچ دوره ای در گذشته نبوده و خوشبختانه 
جهش و ارتقاء بســیار خوبی به لحاظ محتوا و کیفیت 
آثار هنری در حوزه رخ داده اســت که این همه مرهون 
تالش ویاری هنرمندان خوب استان.مســولین ومتولیان 
امور دراســتان،مدیران محترم حوزه مرکز که حمایت ها 
وهمراهی بســیار خوبی با استان دارند.وهمینطور تالش 

مضاعف همکاران خوب من در حوزه زنجان می باشد.

حوزه هنری با چه چالش هایی روبروست؟ 
 ضمن تقدیر و تشکر و سپاس از مجموعه استانداری 
و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و جهاد کشاورزی استان 
و دیگر دســتگاه های متولی امر که سال گذشته مشکل 
فضای فیزیکی حوزه با در اختیار قرار دادند ســاختمان 
مستقل حل شد در ادامه نیز نیاز به حمایت برای ایجاد و 
راه اندازی گالری هنری پالتو و ســالن نمایش و کارگاه 
های هنری می رود که از نیازها و ضرورت های اســتان 
محسوب می شــودتا بیشــتر از این بتوانیم در خدمت 

هنرمندان خوب مردم فهیم وهنر دوست زنجان باشیم.

آگهی تغییرات
آگهــی تغییــرات شــرکت دارو ســازان پنجم شــهریور 
اشــراق شــرکت تعاونی به شــماره ثبت 4۶44 و شناسه ملی 
۱04۶00۷۹002 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی 
ســالیانه مورخ ۱3۹۸/04/2۸وباســتنادنامه شــماره ۹۸35۱35 
مــورخ۹۸/۱۱/۱۹ اداره تعــاون کارورفــاه اجتماعــی زنجان 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : آقای دکتر مصطفی سروش نسب 
دارای کد ملی 42۸422۸۶0۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای دکتر 
مسعود شاهانی شــلمانی دارای کد ملی 44۱0۹2۶3۱4 بعنوان 
بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۸ انتخاب شدند. - سرمایه 
شرکت تعاونی از مبلغ ۱۷۱00000000 ریال منقسم به 5۷000 
سهم 300000 ریالی به مبلغ 22500000000منقسم به ۷5000 
ســهم 300000 ریالــی از محل نقدی وطــی گواهی بانکی به 
شماره 2۱4/20۸42مورخ 0۱/۱0/۱3۹۸ بانک ملت شعبه میدان 
کوچمشــکی ازطریق وروداعضای جدید افزایش یافت وماده 
مربوطه دراساســنامه اصالح گردید. - صورت های مالی سال 
۱3۹۷ به تصویب رســید اداره کل ثبت اســناد و امالک استان 

زنجان اداره ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجاری زنجان 
)۸۱۷25۹(

آگهی تغییرات
آگهی تغییرات شرکت زنجان محرک نوین شرکت سهامی 
خاص به شــماره ثبت 3۹۱5 و شناسه ملی ۱04۶00۷2424 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱3۹۸/۱2/03 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : *-۱ آقای هادی برکابی اقدم به شــماره ملی 
42۸4۷0۹۸3۶ به ســمت رئیس هیئــت مدیره و مدیرعامل 2ـ 
آقای مهدی برکابی اقدم به شماره ملی 42۸42۷2225به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره 3ـ خانم حمیرا برکابی اقدم به شماره 
ملی 42۸42۶0۹3۶ به ســمت عضو هیئت مدیره * کلیه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات 
، قراردادها و عقوداســالمی با امضاء هادی برکابی اقدم همرا با 
مهر شرکت در غیاب ایشان با امضای نایب رئیس هیئت مدیره 
و عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره 
کل ثبت اســناد و امالک اســتان زنجان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری زنجان )۸۱۷25۸(

آگهی تغییرات
آگهی تغییرات شرکت زنجان محرک نوین شرکت سهامی 
خاص به شــماره ثبت 3۹۱5 و شناســه ملی ۱04۶00۷2424 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ ۱3۹۸/۱2/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : *۱ـ اعضای 
هیات مدیره برای مدت دوســال عبارتند از: آقای هادی برکابی 
اقدم به شــماره ملی 42۸4۷0۹۸3۶آقای مهدی برکابی اقدم به 
شــماره ملی 42۸42۷2225خانم حمیرا برکابی اقدم به شماره 
ملی 42۸42۶0۹3۶ اداره کل ثبت اســناد و امالک استان زنجان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )۸۱۷25۷(

آگهی تغییرات
آگهی تغییرات شرکت تولید محصوالت کشاورزی سندان 
ســالمت شرکت با مسئولیت محدود به شــماره ثبت 255۹ و 
شناســه ملی ۱400۷۹4۶323 به اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومی فوق العــاده مورخ ۱3۹۸/۱2/04 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد : -۱ آقای محمد رضا مصفائی به کد ملی 00۷۸5۷3۱۸۱ 
با پرداخت مبلغ ۱000000 ریال به صندوق شــرکت در زمره 

شرکا در آمد. -2 خانم صبا حیدری به کد ملی 00۱5۱2۸۹۱۱ 
با پرداخت مبلغ ۱000000 ریال به صندوق شــرکت در زمره 
شــرکا در آمد. - سرمایه شرکت ازمبلغ 2000000 ریال به مبلغ 
4000000 ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده 4 اساســنامه به 
شرح مذکور اصالح می گردد. اسامی اخرین شرکا ومیزان سهم 
الشــرکه آنان: -۱ آقای علیرضا حیدری دارای ۱000000 ریال 
سهم الشرکه -2 خانم منیژه نجفی دارای ۱000000 ریال سهم 
الشــرکه -3 آقای محمد رضا مصفائــی دارای ۱000000 ریال 
سهم الشرکه -4 خانم صبا حیدری دارای ۱000000 ریال سهم 
الشــرکه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر )۸۱۷25۶(
آگهی تغییرات

آگهی تغییرات شــرکت چند منظوره ساعی زنجان شرکت 
تعاونی به شــماره ثبت 3۱۷۹ و شناســه ملی ۱04۶00۶5۱۱۶ 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العــاده مورخ 
۱3۹۸/0۹/2۱ وباســتنادنامه شماره ۹۸3۸5۱2 مورخ۹۸/۱2/۱5 
اداره تعاون کارورفاه اجتماعی زنجان تصمیمات ذیل اتخاذ شد 

: اساســنامه جدید شــرکت منطبق بر 52 ماده و 2۹ تبصره به 
تصویب رسید. - کلیه واجدین شرایط اعم از اشخاص حقیقی 
و یــا حقوقی غیردولتی جهت عضویت در شــرکت تعاونی با 
درخواســت  کتبی  عضویت  و  تعهد رعایت مقررات اساســنامه 
و خرید حداقل ۱ ســهم از ســهام تعاونی میتوانند به عضویت 
شــرکت درآیند. بدین ترتیب بند 4 ماده ۱2 اساســنامه اصالح 
گردیــد. - در خصوص تعیین نحــوه دعوت به مجمع عمومی 
آگهیهای دعوت به مجامع از طریق ارســال پیامک و نصب در 
تابلو اعالنات و استفاده از اوتوماسیون اداری انجام پذیرد. 5 - 
تعداد اعضای علی البدل هیات مدیره از 2 نفر به 3 نفر افزایش 
یافت و ماده 22 اساســنامه اصالح گردید. - محل شــرکت به 
اســتان زنجان ، شهرستان زنجان ، بخش مرکزی ، شهر زنجان، 
محله میدان بســیج ، خیابان شیخ بهایی پنجم ، بلوار خرمشهر ، 
پالک 2۱۷- ، طبقه همکف کدپستی 45۱۶۹43۱۱۷ تغییر یافت 
و ماده مربوطه در اساســنامه بشــرح فوق اصالح گردید. اداره 
کل ثبت اســناد و امالک اســتان زنجان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری زنجان )۸۱۷255(

عصرمّلــت- وزیــر میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی گفت: »آیین نامه اصالحی ماده 5 قانون تشکیل 
ســازمان میراث فرهنگی و گردشگری با موضوع نگهداری 
و اداره برخــی اماکن، محوطه هــای تاریخی و کاخ موزه ها 
به شکل هیئت امنایی در جلسه هیئت وزیران تصویب شد.«

پایگاه جهانی گنبد سلطانیه، بزرگترین گنبدآجری جهان 
به عنوان هفتمین اثر در سال ۱3۸4 در لیست یونسکو ثبت 
شده است. سالهاســت که اقدامات بسیار چشم گیری در 

راستای حفظ و احیای این مجموعه انجام شده است.
پیش بینی می شــود با هیات امنایی شدن این مجموعه 
و امکان استفاده از کمک های خیرین و بخش خصوصی، 
روند مرمت و احیای این بنای بی نظیر تاریخی با ســرعت 

بیشتر ادامه یابد.

عصرمّلت- بخشدار زنجانرود گفت: طی چند سال اخیر 
محصوالت کشاورزی و دامداری با قیمت مناسبی در بازار 
عرضه می شــود و شرایط زندگی روستا و روستانشینان تا 
حدودی بهبود یافته است و همین امر موجب رغبت بیشتر 
روستاییان شهر نشین برای مهاجرت معکوس به روستاها 
شده اســت  به طوری که در بخش زنجانرود نیز علل ذکر 
شــده موجب شده تا برخی از روســتاها بیش از ۱5 مورد 

مهاجرت معکوس را در طول یک سال تجربه کنند.
ولــی بیگلوئی گفت:در حال حاضــر هزینه زندگی در 
جوامع شــهری افزایش یافته است و روستاییان مهاجر در 
شهر نیز بیشتر به کارهای خدماتی مشغول هستند و توانایی 
تامین هزینه زندگی با شرایط اقتصادی موجود را ندارند به 
همین دلیل برگشت به روستا و زندگی روستایی را ترجیح 

می دهند.

عصرمّلت- مدیر کل مدیریت بحران استان زنجان گفت:  
طی چند روز اخیر شاهد بارش های مناسب در استان بودیم 
و خوشبختانه این بارش ها موجب ایجاد خسارت سیالبی 

در استان نشد.
صفی اهلل کرامتی اظهار داشت: اعالم آماده باش به همه 
اعضای ستاد استانی، شهرستانی و دهیاران انجام گرفته است 
تا در صورت بروز حادثه اعضای ستاد هماهنگی ها الزم را 

برای حل مشکل داشته باشند.
وی گفت: ســرمازدگی محصوالت باغی در همان روز 
قابل تشخیص نیست، زمان می برد تا خود را نشان دهد به 
همین دلیل با ســازمان جهاد کشاورزی نیز هماهنگی های 
الزم صورت گرفته است تا کارشناسان طی فردا به ارزیابی 

خسارت بپردازند.
کرامتی افزود: از تمام دامداران و کشاورزان درخواست 
می شــود در روزهایی که استان بارش باران را دریافت می 
کند، جهت کاهش هر چه بیشتر خسارات از قرارگیری در 
مسیل ها، حاشیه رودخانه ها و کوهپایه ها اکیدا خودداری 

کنند تا شاهد وقوع حوادث نباشند.

عصرمّلت- مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 
اســتان زنجان با تاکید بر اینکه بستن شیر آب به مدت 20 
ثانیه در هنگام شستشوی دست موجب صرفه جویی 2 تا 
4 لیتری آب می شــود گفت: میزان مصرف آب در استان 
زنجان 5 درصد یعنی به میزان 200 هزار متر مکعب در ماه 

افزایش داشته است. 
مصطفی اکرمی گفت: از مردم درخواست می شود ابتدا 
دســت های خود را به مدت 20 ثانیه بشورند و سپس شیر 
آب را باز کنند چرا که وقتی که از ابتدا شــیر آب به مدت 
20 ثانیه باز نگه داشــته می شود حدود 4 لیتر آب شرب با 

کیفیت هدر می رود.
اکرمی خاطر نشان کرد: البته الزم به ذکر است که با ادامه 
روند بیماری کرونا ما مشــکلی در تامین آب مورد نیاز هم 
اســتانی های عزیز نخواهیم داشت و جای نگرانی در این 

خصوص وجود ندارد.

عصرمّلت- معاون نظارت و پایش محیط زیست استان 
زنجان با بیان این که بهره گیری از پالســتیک برای کشت 
محصوالت کشاورزی در نواحی گرم و خشک هرچند در 
صرفه جویی آب و مصرف سموم علف کش کمک می کند 
و به عنوان مزیت این روش کشــت عنوان می شود گفت: 
در اصل این روش کشــت، قاتل خاموش محیط زیســت 
محسوب می شود، زیرا پالستیک باقیمانده در خاک به شکل 

عایق عمل کرده و مانع تنفس طبیعی خاک می شود.
به گفتــه وی جمــع آوری نایلون هایی کــه در زمان 
کشت استفاده شــده است، می تواند ارزش اقتصادی برای 
کشاورزان نیز داشته باشد اما متاسفانه برخی از تولیدکنندگان 
محصوالت کشاورزی نایلون را بر روی زمین رها می کنند 
که می تواند معایب زیســت محیطی و مشکالتی را برای 

طبیعت ایجاد کند.

وزیر میراث فرهنگی:
گنبد سلطانیه هیأت امنایی شد

بخشدار زنجانرود خبر داد:
مهاجرت معکوس به روستاها

مدیریت بحران استان زنجان:
بارش ها خسارتی در زنجان نداشته است

مصطفی اکرمی: 
افزایش مصرف آب با شیوع کرونا

علی اسدی: 
پالستیک قاتل خاموش محیط زیست
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عصرمّلت - دکترســعید 
نمکی وزیر بهداشت، درمان 
و اموزش پزشــکی با ارسال 
تقدیر نامه ای از دکتر پرویز 
قزلباش رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی زنجان قدردانی نمود.

گرچه تقدیر الهی بر آن بود که امســال بهارش 
با صعوبت ایام به دلیل ســیالب ها برای همکاران 
ارجمندم در اکثر اســتان ها و ستاد وزارتخانه آغاز 
و پایانش نیز با گرفتاری نفسگیر در ابتال هموطنان 
و تعدادی از همــکاران ارجمند به ویروس کرونا 
بیانجامــد، مع الوصف علیرغم همه ســختی ها و 
تلخی ها شیرین ترین ثمره این ایام سخت عالوه بر 
همدلــی و وفاق عزیزان در عرصه خدمت به مردم 
شریف کشورمان اثبات حقانیت کاردانی و اثربخشی 
خدمتگزاران عرصه سالمت در کلیه سطوح و کسب 
جایگاه واقعی ایشــان در اذهــان عمومی و اعتقاد 

مدیران ارشد کشور بود.
قدردانی محبت آمیز مقام معظم رهبری،  رئیس 
جمهور محترم و اقشار مختلف مردم ، سازمان های 
مردم نهــاد ، هنرمنــدان،  اهــل قلــم،  روحانیون،  
دانشگاهیان ، اصناف و بازاریان و رسانه ها از خدمات 
ارزنده و شبانه روزی عزیزان پاداش گرانسنگی برای 
آن همه تالش بی دریغ اســت که یقیناً رضایت حق 
تعالی را در پی خواهد داشت. ضمن قدردانی و سپاس 
بیکران از آن عزیز ارجمند به پاس زحمات بی وقفه 
در سال جاری ســالی سرشار از سالمتی،  توفیق و 
عزت برای جنابعالی و خانــواده گرامی آرزومندم ،  
امید اســت که با بهروزی و بهبودی مردم شــریف 
کشورمان که حاصل مرحمت الهی و سخت کوشی 
همه همکاران گرانقدر در عرصه بهداشت،  درمان،  
خدمات، آموزش و پژوهش است نشاط و شادمانی 

زینت لحظه های ارزشمند عمرتان باشد

عصرمّلــت - معاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی 
اســتانداری زنجان گفت : در ماه مبارک رمضان براساس 
مصوبــه ســتاد کرونا، اماکن مقدســه و امامــزادگان تا 
اطالع ثانوی همچنان تعطیــل، و برگزاری اجتماعات و 

افطاری های جمعی هم ممنوع است.
 دکتر خدابخش مــرادی در ویژه برنامه عافیت اظهار 
داشــت: یک رویکردی در استان و در مقیاس ملی است 
که مومنین، متدین، مردم خداباور و نوع دوســت به جای 
پهن کردن ســفره اطعام که در ماه مبارک مرسوم است، 
مراســم افطاری و کمک های خودشان را جمع کنند و به 

افراد نیازمند برسانند.
وی افزود: روند فعالیت مدارس و دانشــگاه ها و دیگر 
مراکز آموزش عالی تا اطالع ثانوی تعطیل است و آموزش از 
طریق فضای مجازی انجام می شود و اما فعالیت دانشجویان 
مقطع دکترا با مراجعه به اساتید در دانشگاه ها برقرار است.

عصرمّلت - مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
زنجان گفت: با توجه به اینکه بیمــاری کرونا ویروس در 
سطح جهانی پاندمی شده و امسال رویکرد نامگذاری هفته 
سالمت در سطح کشور تحت عنوان شعار »حمایت همگانی 

از مدافعان سالمت« نامگذاری شده است.
اسماعیل رحمانی  افزود: یکم اردیبهشت با نام بهورزان و 
خانواده بهداشت کشور در مقابله با کرونا ، دوم اردیبهشت 
پزشکان، پرستاران و خانواده نظام سالمت در مقابله با کرونا 
، ســوم اردیبهشــت با عنوان  آموزش، پژوهش، فناوری و 
تولید ملی در مقابله با کرونا ، چهارم اردیبهشت هماهنگی 
و همکاری بین بخشی در مقابله با کرونا ، پنجم اردیبهشت 
روحانیون، نهادهای دینی و همدلی مومنانه در مقابله با کرونا 
، ششــم اردیبهشــت  مردم، همیاران سالمت و مشارکت 
اجتماعی در مقابله با کرونا و هفتم اردیبهشت هر»رسانه« یک 

»پایگاه سالمت« در مقابله با کرونا نامگذاری شده است.

متخصــص بیماری هــای عفونی گفــت : بعضی از 
ماسک های فیلتردار بســته به نوع شان قابلیت شستشو و 
ضدعفونی دارند و در صورت مخدوش شدن بافت یا تا 

شدن، دیگر قابل استفاده نیستند.
دکتر افسانه کرمی در ویژه  برنامه عافیت اظهار داشت: 
ماســک فیلتردار و N۹5 مخصوص کادر درمان است به 
جهت اینکه در بیمارستان بیشتر مواجهه با ویروس دارند و 

برای افراد عادی ماسک طبی پیشنهاد می شود.
 وی گفت: گاهی اوقات افراد گلودرد دارند که با درنظر 
گرفتن شرایط و عالیم، تشخیص اگر گلودرد خفیف باشد 

غرغره آب نمک، مصرف مایعات توصیه می شود.
وی اظهار داشت: بعضی بیماران شدیدا نیازمند حضور 
در بخش I.C.U هســتند که در این راستا توصیه می شود 
افراد مســائل بهداشــتی و فاصله گذاری اجتماعی را به 

صورت جدی رعایت کنند.

معــاون غــذا و داروی علوم پزشــکی زنجان گفت: 
بامصرف چندباره لوازم یکبار مصرف ذرات تشکیل دهنده 
آن آزاد میشــوند و با مواد غذایی وارد بدن شده و سرطان 

زا می شود.
دکتر جواد تاج کی اظهار کرد: هر تجهیزات و داروئی 
که در درمان استفاده می شود باید تاییدیه وزارت بهداشت  
داشته باشد و پروتکل هایی است که هر تولید کننده باید 

آن را رعایت کند .
وی افزود: در شــرایط کنونی تقاضا باال رفته و کمبود 
ماســک همچنان وجود دارد ، در دوخت و تولید ماسک 
باید تمام ضوابط و بهداشت رعایت شود چون با سالمت 

مردم سرو کار دارد.
وی گفت: در مورد دســتکش نیز به سرعت نیاز استان 
تامین می شود دستکش  نایلونی خط تولید داریم  از طریق 

انجمن دارو سازان تامین شده است.

رئیس دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
و درمانی اســتان زنجان گفت: پــس از تامین دارو، 
وســایل حفاظتی و نیازهای بیمارســتانی این استان 
مطالبات گروه های مختلف پزشــکی در اولویت قرار 

گرفته که اولین فرصت ممکن پرداخت خواهد شد.
دکتر پرویز قزلباش شــامگاه دوشــنبه در نشست 
خبــری با خبرنگاران اســتان که به صــورت ویدئو 
کنفرانس برگزار شــد، افــزود: با توجه به شــرایط 
کرونایی تمامــی عناصر حوزه ســالمت درگیر این 
بیماری شــده اند و از طرفی مدیریت این مســاله نیز 

هزینه های بسیار زیادی به دنبال دارد.
وی اضافــه کرد: بر این اســاس دانشــگاه علوم 
پزشــکی این استان طی 2 ماه گذشــته حدود چهار 
میلیــارد تومان فقط برای خرید ماســک و وســایل 
حفاظتی پرسنل و کادر بیمارستانی هزینه کرده است، 
یعنی در حوزه درمان ماهانه 2 میلیارد تومان برای این 

نوع  اقالم صرف می شود.
قزلبــاش ادامه داد: در حوزه بهداشــت این میزان 
مبلغ به 3.5 میلیارد تومان می رسد و از طرفی تعطیلی 
ایام کرونایی نیز درآمد بیمارســتان ها را به شــدت 
کاهــش داده و این در حالی اســت کــه 50 درصد 
هزینه های دانشــگاههای علوم پزشکی به در آمدهای 

اختصاصی  و50 درصد دیگر از طریق بودجه دولتی 
تامین می شــود. وی اضافه کرد: بررسی ها نشان می 
دهد، حدود 20 درصد از درآمدهای دانشــگاه علوم 
پزشکی اســتان طی سه ماه گذشــته کاهش یافته که 
افزایــش هزینه های فعلی و کاهش درآمدها می تواند 
در آینــده مشــکالت جدی را در این حــوزه ایجاد 
کنــد. قزلباش افــزود: از طرفی به خاطــر جابجایی 
های پزشــکان در مطب و بیمارستان ها فعالیت  آنان 
نیــز به مراتب کاهش یافته  که در این ارتباط فشــار 
روانی ناشی از آن مشــکالتی را ایجاد کرده است و 
در مجموع می توان گفت پس از ریشــه کنی کرونا، 

روزهای سختی در پیش داریم.
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
و درمانی اســتان زنجان ادامه داد: در جوامع بشــری 
بــروز بیماری هزینه هایی زیــادی دارد و وقتی یک 
بیماری نظیر کرونا با شــدت بیشــتری گسترش می 
یابــد، هزینه ها را بــه مراتب افزایــش می دهد که 
غیرقابل جبران  اســت. وی  اظهار داشت: طبق پیش 
بینی متولیان حوزه ســالمت به ویژه سازمان جهانی 
بهداشــت )www( و مراجع،  بعد از پایان دوره کرونا 
در سطح وســیع اختالالت روانی به دلیل تغییر رفتار 
و ســبک زندگی افراد رخ خواهد داد.  این مســؤول 

در خصــوص تفاوت آمار فوتی های مربوط به کرونا 
گفت: فوتی های کرونایی ســه گروه را تشــکیل می 
دهند، یک دســته افراد با عالئم حاد تنفســی تحت 
درمان قرار گرفته و پس از انجام آزمایش نتیجه مثبت 
تشخیص داده می شود، گروه دیگر فوتی های هستند 
که جــواب آزمایش آنان نیامده اما عالئم مشــکوک 

کرونا داشــته اند و گروه دیگری فوتی هایی هستند 
که ممکن اســت  مثبت یا منفی باشــد اما مثل افراد 
کرونایی دفن می شــوند. وی یــادآوری کرد: بر این 
اساس فوتی ها طبق پروتکل های بهداشتی، در بخش  
کرونایی دفن می شوند که در نتیجه آمار بیشتر از عدد 

واقعی است.

عصرمّلت - معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان با اشاره به 
آمار نزولی ابتال به بیماری کرونا در این اســتان گفت: 
نمی توان به این روند خوشــبین بود چرا که آمارهای 
کاهنده مبتالیان نشان از کارهای پیشگیرانه 2 هفته قبل 
بوده و بر این اساس بهترین راهکار پیشگیری، مراقبت 

و رعایت فاصله گذاری اجتماعی است.
دکتر محمد رضا صائینی شامگاه در کنفراس خبری 
با خبرنگاران استان زنجان که بصورت ویدئو کنفرانس 
برگزار شد، افزود: بر این اساس در حوزه بستری  باید 
گفت بین ۱4 تا 20 روز بعد از اینکه موارد، مســائل و 
ابتال بیماری اتفاق رخ می دهد، بروز و شــروع آن  در 
بین  2 هفته  تا 20 روز بعد در این بخش   و  در قالب 

فوت نیز  یک ماه بعد خود را نشان می دهد.
وی اظهار داشت: روند نزولی آمار بیماران کرونایی 
با توجه به اقدامات پیشگیرانه و پیش بینی های انجام 
گرفته  در اســتان حاصل شده و در صورتی که همین 
روند با مشــارکت مردم ادامه می یافت، بیماری عالوه 
بر سطح کشور در استان نیز به مرحله کنترل می رسید.
این مســؤول ادامــه داد:  در زمــان حاضر  موارد 
بســتری و مثبت  کرونایی در بیمارســتان های استان 
روند کاهشــی یافته که این مهم  به همان رفتار 2 هفته 
قبل مردم  باز می گردد، و در این میان  اگر  ارتباطات 
اجتماعی، تجمعات  رعایت نشود، بطور قطع در بروز 

موارد جدید مبتالیان تاثیر می گذارد.
صائینی افزود: این وضعیت موجب می شود موارد 
جدیــد بیماران، 2 هفته دیگر خود  را نشــان دهد که  
امیدواریم با آموزش ها و نکات فراوان ارائه  شــده از 
سوی متخصصان امربصورت روشن و شفاف به عموم 

مردم ارائه  شده وضعتی بهتری بوجود آید.

به گفته این مســؤول،  این  بیمار جهانی  نواکسن 
و  درمــان قطعی ندارد  بر این مبنــا یا باید ارتباطات 
اجتماعــی فردی را کنترل کرد  کــه در این مورد هم 

عموم مردم  نقش آفرین هستند.
وی،  در خصوص فاصله گذاری هوشمند نیز گفت: 
اصول تهیه ملزومات بهداشــتی امــری  مهم بوده  و 
در  این خصوص  عموم مردم نباید در ساعات شلوغ 
و بــه مکان های با ازدحام بــاال مراجعه کنند بلکه در 
زمان خلوت تردد کــرده تا از ابتالی به بیماری کرونا 

جلوگیری شود.
معاون بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات 
درمانی اســتان زنجان ادامه داد: امکان بازرســی برای 
30 هــزار  مکان صنفی بهداشــتی وجود ندارد که در 
این ارتباط مهم ترین و موثرترین روش، نظارت مردمی 
اســت که می تواند رعایت بهداشت را در بین صنوف 

اجباری کند.
این مســؤول ادامه داد: عموم مردم بیش از  همه، به  
مقوله مهم ســالمت در بحبوحه کرونایی توجه کنند، 
چرا که تمامی اقدامات و فعالیت های روزمزه زندگی 
در گرو توجه به این مســاله بوده و بی توجهی به آن 
عواقب نامطلوبی را  در ابعاد مختلف بر جا می گذارد.
وی اظهــار داشــت:  تــالش مســؤوالن  اجرای 
پروتکل های بهداشــتی مربوط بــه بیماری کووید ۱۹ 
است که  در این راســتا اقدامات الزم از سوی حوزه 
بهداشــتی انجام گرفته و در بخش بهداشــت محیط  
اقداماتی در راســتای کنتــرل امور بهداشــتی البته با 

همراهی دیگر ارگان ها انجام شده است
صائینی در خصوص وضعیت  غربالگری  سالمت 
استان نیز گفت: این استان با اجرای این طرح نسبت به 
شناســایی افرادا مشکوک اقدام کرد و سپس  به مراکز  

هدف  هدایت شــده و  تحت مراقبت قــرار گرفتند  
که از ســوی کارشناســان امر توصیه های الزم را  نیز 

دریافت کردند.
این مسؤول ادامه داد: هم اکنون  سطح  استان حدود  
۱00 درصد جمعیت غربــال و ۱00 درصد نیز تحت 
مراقبت قرار گرفتند که  مرحله دوم کار نیز برای  افراد 
با بیماری های  زمینه ای و  باالی ۶0 سال  و خانواده 
های آنــان در اولویت قرار گرفت تــا کنون برای ۸0 
درصد جمعیت مراقبــت  انجام گرفته که مابقی نیز و 
بقیــه هم در روزهای آینده انجام خواهند شــد که در 
این حیطه استان زنجان بسیار خوب عمل کرده است.

وی خاطر نشــان  کرد: به این مهم توجه داشــت 
کشــورمان در  مقابله با بیماری کرونا  در مقایســه  با 
کشــورهای پیشرفته دیگر عملکرد قابل قبولی داشتکه 
این مهم در ســایه همدلی، همراهی و  همکاری  بین 

بخشی و مردم انجام گرفته است.
به گفته صائینی هر چند کارهای بزرگی در بیماری 
کرونا  شــده  اما در  اول راه قرار داریم  چرا که  این 
ویروس جدید و ناشــناخته بوده  و انتقال این بیماری 

به همه وجود دارد.

دکتر پرویز قزلباش:

مطالبات گروه های مختلف پزشکی زنجان در اسرع وقت پرداخت می شود

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان:

آمار نزولی ابتال به کرونا بیانگر اقدامات پیشگیرانه است
وزیر بهداشت:

رضایت حق تعالی پاداش تالش

 خدابخش مرادی:
 برگزاری افطاری های جمعی ممنوع است 

 اسماعیل رحمانی:
رویکرد نامگذاری هفته سالمت

افسانه کرمی: 
ماسک فیلتردار مخصوص کادر درمان

جواد تاج کی: 
مجوز شرط تولید تجهیزات دارویی

رئیس کمیته اطالع رسانی ستاد دانشگاهی پیشگیری و 
کنترل بیماری کرونا استان زنجان گفت: طبق هماهنگی ها 
جشــنواره سالمت و هنر با رویکرد سالمت و پیشگیری و 
فوریت های سالمت )با محوریت کرونا( از سوی دانشگاه 

علوم پزشکی استان به صورت بین المللی برگزار می شود.
اسماعیل رحمانی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 
با توجه به شــیوع بیماری کرونا و به منظور بهره مندی از 
ظرفیت عظیم، جاذبه و قدرت نافذ شــاخه های مختلف 
هنــری برای بیان روش های خالقانــه و نوآورانه هنری با 
رویکرد پیشگیرانه و ارائه آثار هنری از حوادث، اتفاقات و 
رفتارهای مناسب و مثبت فردی و اجتماعی، انسان دوستانه، 
خیرخواهانه، جهــادی، همچنین ایجاد جوی آرام، معنوی، 
اخالقی و روانی از فعالیت ها و عملکرد انجام گرفته در این 
مدت و در حوزه بهداشــت و درمان و سالمت، جشنواره 
بین المللی فرهنگی و هنری سالمت و هنر برگزار می شود.
وی اهداف برگزاری این جشــنواره را جریان ســازی 
فرهنگــی و هنری در جامعه با اســتفاده از ظرفیت هنر به 
منظور ارتقای سطح سالمت جامعه، افزایش سواد سالمت، 
ارتقای ســواد رسانه ای تثبیت جایگاه دانشگاه ها به عنوان 
مرجع بهداشــت و سالمت، ســالمت در جامعه و ایجاد 

اعتماد، اطمینان و سرمایه اجتماعی ذکر کرد.
این مســؤول ادامه داد: فرهنگ ســازی و ارتقای سطح 
فرهنگ عمومی و تغییر رفتار مردم در حوزه سالمت، ایجاد 
جریان ســالم فرهنگی و هنری با انرژی مثبت در جامعه، 
ارتقای سالمت معنوی و بهداشت و سالمت روان جامعه، 
پایه گذاری و تقویت بنیان های دینی و فرهنگی، استفاده از 
قالب های هنری برای جامعه پذیری پیام ها و توصیه های 
بهداشتی و پزشکی و تحقق شعار سال ابالغی از سوی مقام 

معظم رهبری از دیگر اهداف ترسیم شده است.
وی اضافه کرد: در بخش ســالمت و پیشگیری، تفریح 
سالم و با نشاط، ســالمت روان، سالمت اجتماعی، انسان 
ســالم، سبک زندگی سالم با ســواد سالمت، تغذیه سالم، 
محیط سالم، انسان سالم، سالمت معنوی، بهداشت فردی 
و عمومی، خانواده سالم، جامعه سالم و  مرجعیت دانشگاه 
علوم پزشکی در حوزه سالمت از جمله محورهای در نظر 

گرفته شده است.
رحمانــی افزود: در بخش ویژه کرونا نیز، زندگی بعد از 
کرونا، کرونا و رفتار فردی، کرونا و رفتار اجتماعی، کرونا و 
فضای کسب و کار جدید، کرونا و خانواده، کرونا و فرصت 
های پیش رو )در تولید و خدمات سالمت(، کرونا، وحدت 

و همدلی، از جمله موضوعات مطرح شده است.
وی یــادآوری کــرد: این جشــنواره در هفت رشــته 
تصویرسازی، پوستر، عکس، فیلم کوتاه، ایده های خالقانه و 

نوآورانه، موشن گرافیک و نقاشی برگزار می شود.
به گفته وی، تولید آثار باید از تاریخ یکم اسفند ۹۸ به بعد 
باشد و به تمامی آثار راه یافته گواهی شرکت در نمایشگاه 

اعطا خواهد شد.
مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی و درمانی استان زنجان ادامه داد:  به سه اثر برگزیده 
لوح تقدیر، تندیس جشنواره و مبلغ ۱5 میلیون ریال جایزه 
بخش ویژه نیز به یک اثر لوح تقدیر، تندیس جشــنواره و 

مبلغ 20 میلیون ریال اهدا خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: عالقه مندان می توانند آثار خود را 
به  نشانی http://art.zums.ac.ir ارسال کرده و یا با شماره 
های 024-33۱30۷۱۶ و 0۶۹۶۱۱42 0۹03 تماس بگیرند.

نایب رئیس کمیســیون بهداشت و درمان مجلس گفت: 
پایلوت آزمایش سرپایی برای استان فرصت مناسبی است 
و نتایج مثبت این طرح در جلسه ملی مقابله با کرونا مطرح 
و بررسی شد واستان زنجان در این زمینه مورد تقدیر قرار 

گرفت
دکترسیدمرتضی خاتمی نایب رئیس کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلــس و نماینده مردم ایجرود و ماهنشــان در 
مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: ما در حال حاضر درفاز 
صعودی این بیماری هستیم و همچنان میزان شیوع درکشور 
افزایشی است  قطعا اوج بیماری را تجربه خواهیم کرد مردم 
با رعایت کــردن و در خانه ماندن اوج بیماری را به تاخیر 

انداختند.
وی افــزود: امیدواریم اوج با ارتفاع باال نباشــد و اوج 
مالیم باشد در اســتان زنجان شرایط تحت مدیریت است 
از نظر میزان شــیوع پایین تر از میانگین کشور است ولی 
خطر همچنان اســت مخصوصا با گامی که امروز بر داشته 
شــد به نام فاصله گذاری هوشمند این یه این معنی نیست 
که یک عده از عزیزان و هم اســتانیها اینگونه تصور کنند 
که کار راحتتر شــده در حالیکه بنا به مالحظات اقتصادی 
و اجتماعی این طرح در ســتاد ملــی کرونا تصمیم گرفته 
شد ولی برای کارشناسان جای نگرانی هست بنابراین الزم 
اســت مردم بدانند کماکان ما در مرحله اوج گیری بیماری 
هستیم و اصول در خانه ماندن و شستن دستها فاصله گذاری 

اجتماعی و فیزیکی اینها همه باید دقیقا موبه مو اجرا شود
دکترخاتمــی تصریح کرد: بهترین ناظــر برای امر خود 
مراقبتی و دیگر مراقبتی خود مردم هستند مهمترین اصل در 
مقابله با ویروس کرونا این است که مردم فاصله اجتماعی 
را رعایت کنند و بهترین راه این است که درخانه بمانند تا 
مادامیکه به ســطحی قابل قبول ایمنی نرسیم و یا ازفاز باال 
رونده عبور نکردیم کماکان احتیاطات رعایت باید بشــود 

سهم بیشتر در رعایت اجتماعی است.

اسماعیل رحمانی خبرداد: 
برگزاری نخستین جشنواره سالمت و هنر

سیدمرتضی خاتمی: 
زنجان در فاز صعودی کرونا است


