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معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان: 

آسیب شناسی انتخابات گذشته انجام شده است
نماینده قزوین در مجلس: 

نگذاریم علم در کتابخانه ها و دانشگاه ها خاک بخورد
صفحه 2صفحه 2

صفحه 2

در جلسه شورای نظارت و هماهنگی سما مطرح شد:

انتقاد بطحایی از نگاه های بدبینانه به بخش غیردولتی

عصرمّلت- سرشاخه کانال تلگرامی »آمدنیوز« توسط 
ســازمان اطالعات سپاه پاســداران انقالب اسالمی در 
روزهای پایان دهه دوم مهرماه سال جاری طی عملیاتی 
پیچیده دستگیر شد و نیروهای سپاه اولین خبر بازداشِت 
موسس این کانال را در کاناِل تحت مدیریتش بارگذاری 
کردند تا آغاز یک پایان را به اعضای این شــبکه رسانه 
ای اعالم نمایند و این گونه بود که »پایاِن زم« اعالم شد.

روح اهلل زم متولد 1352 شــهر تهران و فرزند حجت 

االســالم محمد علی زم ، چهره شناخته شده فرهنگی و 
هنری جمهوری اسالمی ایران است که به جهت مناصب 
پدر در بســیاری از ســاختارهای قدرت در جمهوری 

اسالمی جاخوش کرده بود، او یک »آقازاده« است.
موســس کانــال تلگرامی »آمدنیوز« کــه در جریات 
اغتشاشــات خیابانی سال 1396 توسط بنیانگذار تلگرام 
فیلتر شده بود کانال »صدای مردم« را تاسیس کرد، زم در 

قامت نویسنده و روزنامه نگار نبود.
صفحه 2

مدیرکل بهزیستی استان زنجان:

 2854 کم شنوا و ناشنوا
 تحت پوشش بهزیستی هستند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان:

مردم از خدمات بیمارستان 
امام حسین)ع( رضایت دارند 

4 2

گزارش تحلیلی »عصرملّت« از بازداشت سرشاخه آمدنیوز ؛

فتنه َزم

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی زنجان؛

4مجتمع بزرگ آموزشی زنجان سال آینده افتتاح می شود

عصرمّلت - رئیس دانشــگاه علوم 
پزشــکی و خدمات بهداشتی درمانی 
زنجان در بازدیــد از مجموعه درحال 
احداث موسسه آموزشی - توان بخشی 
رعد اظهار داشــت: پیگیــر راه اندازی 
دانشکده توان بخشی در دانشگاه علوم 

پزشکی زنجان هستیم.
دکتــر پرویز قزلبــاش در بازدید از 
موسســه  احداث  درحــال  مجموعه 
آموزشــی - توان بخشــی رعد استان 
زنجــان اظهار امیــدواری کرد که این 
مرکــز جامع توان بخشــی به ســمت 
تخصصی برود و عالوه بر رسیدگی به 
معلوالن جسمی مادرزادی به بیمارانی 
که بعد از سکته های مغزی و قلبی نیاز 

به توان بخشی دارند هم کمک کند.
وی افزود: در حال حاضر مشــکل نرم افزاری داریم و مجموعه های فراوانی احداث می کنیم ولی در تامین نیروی انســانی 

متخصص همچنان مشکل داریم .
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان با بیان اینکه دانشگاه تسهیل گر و مشاور خیریه های استان 

است تاکید کرد: باید بین اقدامات دانشگاه و خیریه ها موازی کاری صورت نگیرد.
مقام عالی دانشگاه با اشاره به پیگیری راه اندازی دانشکده توان بخشی در دانشگاه علوم پزشکی زنجان اظهارداشت: معلولین 
جســمی نیازمندترین افراد هســتند که خیلی کم به آن ها توجه می شود و خوشحال هســتیم که این مجموعه )رعد( معلولین 

جسمی را تحت پوشش قرار می دهد.
دکتر قزلباش ازجمله نکات مهم در احداث این مرکز را ایجاد پارکینگ جهت سهولت مراجعین ذکر کرد.

در این بازدید مهندس مقدم مدیرعامل موسسه آموزشی - توان بخشی رعد استان زنجان توضیحات مبسوطی از بخش های 
مختلف پروژه ارائه نمود.

دکتر مقتدا شــعوری جانشین رییس دانشگاه در امور اجتماعی، اسماعیل رحمانی مدیر روابط عمومی دانشگاه، کارشناسان 
ســازمان های مردم نهاد و امور خیریه نیز در این بازدید حضور داشــتند و پیشنهادات و نقطه نظرات خود را در آماده سازی، 

تکمیل و بهره برداری این پروژه  در ابعاد کمی، کیفی، فنی و حرفه ای در تعامل و همکاری با دانشگاه ارائه نمودند.

راه اندازی دانشکده توان بخشی در زنجان
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عصرمّلت ؛ صادق انصاری - سرشــاخه کانال تلگرامی 
»آمدنیوز« توسط سازمان اطالعات ســپاه پاسداران انقالب 
اســالمی در روزهای پایان دهه دوم مهرماه سال جاری طی 
عملیاتی پیچیده دســتگیر شد و نیروهای ســپاه اولین خبر 
بازداشــِت موســس این کانال را در کاناِل تحت مدیریتش 
بارگذاری کردند تا آغاز یک پایان را به اعضای این شــبکه 
رســانه ای اعالم نمایند و این گونه بود که »پایاِن زم« اعالم 

شد.
روح اهلل زم متولــد 1352 شــهر تهــران و فرزند حجت 
االسالم محمد علی زم ، چهره شناخته شده فرهنگی و هنری 
جمهوری اســالمی ایران است که به جهت مناصب پدر در 
بسیاری از ساختارهای قدرت در جمهوری اسالمی جاخوش 

کرده بود، او یک »آقازاده« است.
موسس کانال تلگرامی »آمدنیوز« که در جریات اغتشاشات 
خیابانی سال 1396 توســط بنیانگذار تلگرام فیلتر شده بود 
کانال »صدای مردم« را تاسیس کرد، زم در قامت نویسنده و 

روزنامه نگار نبود.
وی از منتقدیــن محمــود احمدی نــژاد کاندیدای وقت 
ریاست جمهوری محسوب می شد که پس از اعتراضات سال 
1388 توسط وزارت اطالعات دستگیر و مدتی به زندان اوین 

منتقل شد.
پس از این بازداشت ، »زم« به تندرو ی های خود ادامه داد 
و مرخصی ، فرصتی برای یک فرصت طلب بود که ایران را 
به قصد کشوری دیگر ترک کند. وی مدتی به مالزی رفت و 
از آنجا برای سرزمین موعودش فرنگ! درخواست پناهندگی 
داد تا در دامان بیگانــگان علیه دولت و مّلت ایران بگوید و 
بنویسد.رسالت کانال »آمد نیوز« بر تهییج افکار عمومی علیه 
نظام جمهوری اســالمی  و انتشار اخبار آمیخته به راست و 

دروغ بود.

بازداشت روح اهلل زم
سازمان اطالعات ســپاه با انتشار اطالعیه ای در روزهای 
پایان دهه دوم مهرماه خبر از دســتگیری و بازداشت موسس 
کانال آمدنیــوز داد که بر مبنای عملیات فریب وی را به دام 

انداخته و به داخل کشور منتقل کرده است.
محمد توالیی، مسوول اشــراف دفتر فرماندهی کل سپاه 
گفته: »روح اهلل زم، تقریبا از دوســال پیش در تور اطالعاتی 

سپاه بوده و درنهایت با هم کاری سرویس های اطالعاتی دیگر 
توانستیم وی را دست گیر کنیم.«

اعترافات زم
زم در روزهای نخستین دستگیری با ظاهر شدن بر صفحه 
تلویزیون جمهوری اســالمی به اشتباهات خود طی سالهای 
گذشته اعتراف و از مردم و نظام عذرخواهی کرد و البته این 
همه ماجرا نبود ، اعتراف وی به دســت نشانده بودن سیستم 
های اطالعاتی رژیم صهیونیستی و غرب برای جاسوسی در 
جغرافیای ایران و دوستان جمهوری اسالمی از جمله سوریه 
از نکات مهم و کلیدی بود که توانست بخش مهمی از پرونده 
وی را رمزگشایی کند. زم در پوشش کار رسانه ای، جاسوس 

سرویس های امنیتی مخالفان جمهوری اسالمی بود.
واکنش ها به بازداشت مدیر آمد نیوز

بازداشــت روح اهلل زم مدیــر کانال تلگرامــی آمد نیوز ، 
واکنش های گســترده  ای در داخل و خارج از کشور داشته 
است ، اپوزیســیون خارج از کشــور از بازداشت روح اهلل 
زم غافلگیر شــده اند بگونه ای که کارشــناس شبکه ایران 
اینترنشنال معتقد است »بازداشت زم امر ساده ای نیست چرا 
که او مسائل امنیتی را به خوبی رعایت می کرده است، حتی 
از خانه خارج نمی شده و با هیچکس قرار نمی گذاشته است. 

وی تحت حفاظت پلیس امنیتی فرانسه نیز بوده است.«
اما، محمدعلی زم، پدر او در گفت و گویی با انصاف نیوز 
گفته اســت  : »در جریان آمدن فرزندش به ایران و بازداشت 
او نبوده اســت و موضــوع را از زیرنویس تلویزیون متوجه 

شده است.«
زم در پاســخ به این سوال که »فرزندش پیش از آمدن به 
ایران آیا پیامی نداده است و چیزی درباره ی دلیل آمدنش که 
عجیب هم هســت نگفته اســت؟«، گفت: »دنیا دار مکافات 
و مجازات اســت؛ این را خداوند متعــال و همه ی بزرگان 
گفته اند. باالخره این دنیا، دنیای امتحان آدم هایی است که در 
آن زندگی می کنند. خوب و بد باید امتحان دهند و آن ها که 

بد کردند مجازات شوند.«
اما علی شــمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی که یکی 
از کلید واژه های تخریب آمدنیوز بود در نوشــته ای به این 
خبر واکنش نشان داده است : »انتشار خبر دستگیری اعجاب 
آور یک عنصر پلید و معاند توسط سپاهیان گمنام امام زمان 

)عج( در ســازمان اطالعات ســپاه بدون شک نماد غیرقابل 
انکار اقتدار اطالعاتی کشور و زبونی و ضعف سرویس های 
اطالعاتی حریف و شایسته قدردانی و سپاس فراوان است.«

مرتضی روحانی رونامه نگار اصولگرا می گوید »به نظرم 
گرفتن روح اهلل زم آنقدر ها جذاب نیســت، جذاب آن لحظه 
ایســت که همکاران داخلی اش را می گیرند و عده ای برای 

آزادی شان هشتگ می زنند.
علی نادری ســردبیر سابق ســایت رجانیوز نیز از همین 
موضع به ماجرا نگاه کرده و گفته اســت" فقط لطف کنید و 
»همه همکاران داخلی که بهش رسونده بودن رو معرفی کنید. 

بخشش بخشش نکنید که نامردیه!«.
عبداهلل گنجی مدیر مســئول روزنامه جوان در توئیتی از 
آغاز یک پاالیش درون حاکمیتی پس از بازداشــت زم خبر 
داده اســت. گنجی نوشــت: »زم پایان راهی بــود که در آن 
آبرو ها برده شــد و چه داستان هایی که برای هتک حرمت ها 
ساخته نشد. اما آغاز یک پاالیش جدی نیز هست. نفاق درون 
حاکمیت رخ نمایی خواهد کرده و سیفونی که کشیده خواهد 

شد.«
علی مطهری نماینده تهران نگاه متفاوتی به بازداشــت و 
اعترافات زم دارد و می گوید: »قطعاً باید مشخص شود منابع 
خبری »زم« چه کسانی و احیاناً چه نهاد هایی بودند. اخباری 
که سرشــبکه آمدنیوز منتشر می کرد نشان می داد که از درون 
نظام اطــالع دارد و این اخبار از درون نهاد های حکومت به 
آنجا ارسال می شود؛ بنابراین با معرفی منابع اخبار زم، بسیاری 

از مسائل روشن خواهد شد.«
محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی 
درباره پخش اعترافات زم از صداوســیما می گوید: »البته در 
مــورد آقای زم بخش قابل توجهی از اتهامات مشــهود بوده 

اســت و تحریک به بی نظمی و هم نوایی با آمریکا و اسرائیل 
جای شک و تردید باقی نمی گذارد«.

صادقی می گوید: »اما نکته مهم تر این است که این پرونده 
کامال امنیتی اســت و زوایای آن حداقل برای من مشخص 
نیســت. بنابراین باید دید که چه فراینــدی را طی می کند، 
چراکه بیش از آنکه جنبه حقوقی داشــته باشد، جنبه امنیتی 

دارد«.
اما جالل میرزایی، رئیس کمیته سیاســی فراکسیون امید 
درخصوص پخش اعترافات از صداوســیما معتقد است که 
در ایــن زمینه باید تأمل صورت گیرد. میرزایی به »روزنامه 
شــرق« گفته اســت: »پخش اعتراف از صداوسیما حرکت 
وزینی نیســت که بازخورد های مثبتی برای نظام سیاســی 

داشته باشد«. 
نجاح محمدعلی تحلیلگر مســائل سیاســی خاورمیانه 
که ســاکن انگلیس اســت و با تلویزیون فارسی بی بی سی 
همکاری دارد مدعی شــده است »دستگیری روح اهلل زم که 
قبال مورد نفوذ نیرو های امنیتی واقع شــده بود در قالب یک 

پروژه 6 ماهه اجرا و به ایران منتقل شد!. «
اپوزیسیون پالستیکی !

برخی از رســانه ها و مخالفان جمهوری اســالمی زم را 
در زمــره مخالفان قالبی و پالســتیکی قلمداد کردند و وی 
را عنصری ســطحی و بی اثر نامیدنــد. برخی از براندازان و 
مخالفان نظام اظهار نظر های شگفت انگیزی مطرح می کنند 
و می گویند زم اپوزیســیون قالبی و پالستیکی بوده و توسط 

سرویس های امنیتی ایران حمایت می شده است.

فتنه اعتراف !
اخبــار زم و کانــال آمد نیوز اگر چه ماهیت رســانه ای 

نداشــت اما رویکرد مخرب قدرتمندی در حوزه اخالق و 
اعتماد در داخل کشــور بود و توانســت آمیخته ای از اخبار 
درست و غلط را در جامعه منتشر نماید و فتنه بزرگی را در 

حوزه اخالق رقم بزند .  
به نظر می رسد دستگیری زم می تواند ابعاد گسترده دیگری 
داشته باشد. جدای از نحوه دستگیری او و اینکه او کجا به دام 
افتاده است مهمترین مسئله اعترافات اوست که ممکن است 
فعاالن و مسئوالن سیاسی، رسانه ای و امنیتی زیادی را گرفتار 
کند. نکته اساســی در ماجرای بازداشت و اعترافات زم این 
اســت که او نتواند ادامه پازل تخریب را از پاریس به تهران 
بکشــاند و صدا و سیما جمهوری اسالمی را علیه جمهوری 

اسالمی بکار گیری کند.
علی مطهــری نماینده مجلس خواســتار رعایت برخی 
مالحظات در بازجویی و اعتراف گیری از زم شده است. او 
گفت: »به نظر من باید مراقب باشند اتفاقاتی مانند اتفاقی که 
برای مازیار ابراهیمی و همکاران او افتاد در اینجا رخ ندهد. 
اگر بنا اســت اعترافاتــی از روح اهلل زم بگیرند باید با روش 

درست انجام شده و آن قضیه دیگر تکرار نشود.«
میرزایی نماینده مجلس نیز براین باور اســت :» شــیوه 
برخورد باید قضائی باشــد و روشی که قبال آزمودیم روش 
صحیح و درستی نبوده است. حتی پخش این اعترافات اصل 
این عملیات و دســتگیری را هم زیر ســؤال می برد. چراکه 
پخش اعترافات آثار مدنظر را نداشته و دستاورد خاصی نیز 

نداشته است.«
میرزایی اضافه می کند: »انتظار می رود دستگاه قضائی دقت 
الزم را داشته باشد و کانال ها و اشخاصی که اخبار محرمانه در 
اختیار او می گذاشتند شناسایی شوند و با آن ها برخورد شود«.
اما نگرانی های کارشناســان از وضعیت پرونده زم بی جا 
هم نیست و متاسفانه ماجرای دستگیری روح اهلل زم به پینگ 
پنگ اتهام از ســوی کریمی قدوســی و آشنا در صدر اخبار 

رسانه ها قرار گرفت.
جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد ادعایی جنجالی علیه 
حســام الدین آشــنا و دولت مطرح کرد. او گفت که برخی 
کارکنان نهاد ریاست جمهور با آمد نیوز مرتبط بوده اند. او در 
ادامه تاکید کرد که »دستگیری هایی در نهاد ریاست جمهوری 

صورت گرفته است«.
توئیت های جنجالی کریمی قدوســی با واکنش حســام 
الدین آشنا روبه رو شد. مشــاور روحانی در پاسخ نوشت: 
»چه بســا یکی هم بگوید. نقش جواد کریمی قدوسی مأمور 
اتاق عملیات روانی ضد دولت در ماجرای آمدنیوز باید مورد 

توجه واقع شود.«
به نظر می رسد با رد و بدل شدن این توئیت ها باید منتظر 
جنجال هــای جدیدی در رابطه با »آمد نیوز« و »روح اهلل زم« 
بود. جنجال هایی که ممکن اســت به دســتگیر، برکناری و 
برخورد با برخی مقامات دولتی و غیردولتی ختم شود و فتنه 

ای جدید برای جامعه رقم بخورد.

گزارش تحلیلی »عصرملّت« از بازداشت سرشاخه آمدنیوز ؛

فتنه َزم

70 درصد شهر زنجان 
دارای شبکه فاضالب است

نگذاریم علم 
در کتابخانه ها و دانشگاه ها خاک بخورد

علیرغم کمبود نیروی انسانی؛
هیچ کالسی در ابهر بدون  معلم نیست!

آسیب شناسی انتخابات گذشته در زنجان 
انجام شده است

عصرمّلت- معاون سیاســی امنیتی استاندار زنجان 
گفت: ما معتقدیم رأی حق الناس است و همین تعیین 

کننده این است که انتخابات باید سالم برگزار شود.
خدابخش مــرادی گفت: بــرای انجــام انتخابات 
امســال 3 مورد الزامی اســت که مورد اول آن ارزیابی 
و آسیب شناسی انتخابات گذشــته در استان است که  
در حــوزه اجرا و امنیت و فناوری اســت که همه این 
 موارد به تفکیک شهرستان ها و بخش های استان انجام

 شده است.
الزام دوم تشکیل ستاد اجرایی انتخابات با مسئولیت 
فرمانداران و اعزام هیأت هایی به شهرســتان ها برای 

ارزیابی دوباره فضای انتخاباتی است. 
وی الــزام ســوم را برخورد با تخلفــات از جمله 
تبلیغات زودهنگام عنوان کرد و افزود: تشکیل کمپین 
توســط کاندیدای احتمالی و برگــزاری تجمعات در 
مکان ها ی مختلف و اعالم برنامه و تبلیغ قبل از موعد 
تخلف اســت و همه  این اقدامات در ستاد انتخابات 
ثبت و ضبط و در اختیار هیأت نظارت قرار میخواهد 

گرفت.

عصر مّلت- مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
زنجان گفــت: آب و فاضــالب الزم و ملزوم یکدیگر 
هستند و با وجود اینکه قریب به ۷۰ درصد شهر زنجان 
دارای شــبکه فاضالب اســت ولی حــدود 5۰ درصد 
مشــترکان دارای انشعاب فاضالب هســتند که عوامل 
فرهنگی را می توان یکی از دالیل پایین بودن انشــعاب 

فاضالب شهری در زنجان دانست.
علیرضا جزقاســمی از پیشــرفت 6۷ درصدی پروژه 
تصفیه خانــه خبر داد و گفت: بــرای تکمیل این پروژه 
2۴۰۰ میلیــارد تومان اعتبار دیگر نیاز اســت. همچنین 
در شش ماهه نخســت سال جاری 1۴ کیلومتر شبکه در 

زنجان احداث شده است.

عصرمّلت - نماینده مردم قزوین در مجلس گفت: 
به جاری اینکه علم در قفسه کتابخانه ها و دانشگاه ها 
خاک بخورد، باید آن را در سطح جامعه آورد اما هنوز 
گام های برداشته شده در این مسیر کم است و فاصله 

معناداری تا نقطه مطلوب وجود دارد.
داوود محمــدی نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک 
در مجلس، در این نشســت با بیان اینکه پایین بودن 
ضریب بهره وری و عدم اســتفاده از پدیده های جدید 
از آفت های اقتصاد کشور است اظهار کرد: ما نیازمند 
توجه مســئوالن برای تبدیل علم به صنعت هستیم؛ 

چراکه این موضوع از نیازهای اساسی کشور است.

عصرمّلت- مدیرکل بهزیستی استان زنجان اظهار 
کرد: در حال حاضر 2 هزار و 85۴ ناشنوا و کم شنوا 
زیرپوشــش بهزیستی اســتان زنجان هســتند که از 

خدمات متعدد این سازمان استفاده می کنند.
محمد محمدی گفت:طبق مصوبه دولت نوزادانی 
کــه در بدو تولد ناشــنوا و نیازمند کاشــت حلزون 
باشند، طی تشــکیل پرونده به بیمارســتان امیراعلم 
تهران معرفی و پس از تهیه دســتگاه مربوط توســط 
وزارت بهداشــت، دســتگاه در اختیــار بیمار قرار 

می گیرد.
 هزینه کاشــت حلزون 3۰ میلیون تومان است که 
میزان زیادی از تهیه این مبلغ به عهده دولت اســت 
که با وجود باال بودن هزینه کاشت حلزون ، در استان 
زنجان بیمار پشت نوبتی برای این نوع درمان نداریم.

بــه گفته محمــدی، بهزیســتی زنجان اقــدام به 
غربالگری شــنوایی نوزادان و شناســایی اختالالت 
شنوایی در 1۰ روز نخســت تولد کودک می کند که 
طبق آمار امسال ۷ هزار و 2۰۴ نوزاد مورد غربالگری 

شنوایی قرار گرفته اند

 دو هزار و 854 کم شنوا و ناشنوا
 تحت پوشش بهزیستی زنجان هستند

انتقاد بطحایی 
از نگاه های بدبینانه به بخش غیردولتی

یک هزار و 257 زن سرپرست خانوار 
مجری طرح اشتغال هستند

درآمد یک میلیارد دالری کردستان عراق
 از گردشگری

عصرمّلت - ســخنگوی سازمان امور گردشگری اقلیم 
کردستان، اعالم کرد که درآمد اقلیم از این حوزه طی شش 
ماهه اول سال 2۰19 میالدی به 1 میلیارد دالر رسیده است.
نادر روستی سخنگوی ســازمان امور گردشگری اقلیم 
کردستان طی گفتگو با سایت خبری هاوالتی اعالم کرد که 
طی شش ماهه اول سال جاری میالدی تعداد یک میلیون و 
۷5۰ هزار گردشگر وارد اقلیم کردستان شده و  و از شهرها 

و مناطق تفریحی بازدید کرده اند.
وی افزود: بخش عمده این درآمدها از ســوی صاحبان 
هتل و مناطق ویژه گردشــگری کسب شده است و دولت 
 اقلیــم برنامــه هایی را برای توســعه ایــن بخش تدوین

 کرده است.

عصر مّلــت- مدیرکل کمیته امــداد امام خمینی 
اســتان زنجان گفــت: در حال حاضــر یک هزار و 
25۷ زن سرپرســت خانوار و مجری طرح اشــتغال 
زیرپوشش کمیته امداد از خدمات پرداخت حق بیمه 

تأمین اجتماعی این نهاد بهره مند هستند.
هدایت صفری گفت:  یکــی از گروه های هدف 
زیرپوشش که از خدمات اشتغالزایی بهره مند شدند، 
زنان سرپرست خانوار هستند، افزود: در حال حاضر 
یک هزار و 25۷ زن سرپرست خانوار و مجری طرح 
اشتغال زیرپوشــش کمیته امداد از خدمات پرداخت 
حق بیمه تأمین اجتماعی این نهاد بهره مند هستند که 
از این تعداد 835 زن سرپرست خانوار و ۴22 مجری 

طرح اشتغال هستند.
 صفری  با اشــاره به اینکه دو ســال قبل از محل 
برنامه های توانمندسازی کمیته امداد زمینه خودکفایی 
2 هزار مددجو فراهم شــد، اضافه کرد: امســال نیز 
برنامــه کمیته امداد اشــتغالزایی بــرای ۴ هزار نفر 

اجرایی خواهد شد

عصرمّلت - معــاون آموزش های عمومی و مهارتی 
دانشگاه آزاد اسالمی با انتقاد از نگاه های بدبینانه به بخش 
غیردولتی، بدبینی ها را دلیل دولتی ماندن اقتصاد کشــور 
اعالم کرد. سیدمحمد بطحایی اظهار کرد: »آن قدری که 
در توســعه راهسازی، آب و برق و گازرسانی پیشرفت 
داشــته ایم در توســعه آموزش وپرورش نتوانسته ایم پا 

به پای این پیشرفت ها حرکت کنیم.«
وی افزود: »هرچند در مقایســه با سایر موضوعات 
کشــور، حق آموزش وپرورش آنگونه که باید ادا نشده؛ 
ولی اقدامات انجام شــده قابل مقایسه با 5۰ سال پیش 
نیســت و همه این پیشرفت ها را مدیون کسانی هستیم 
که در این سال ها در آموزش وپرورش منشأ اثر بوده اند.«

عصرمّلت - رئیس آموزش و پرورش ابهر گفت: 
علی رغم کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش 
ابهر، هیچ کالسی در این شهرستان بدون معلم نیست.

عباس عزیزخانی ، با اشاره به سخنان مطرح شده 
دربــاره موضوع نبود معلم در برخی از مدارس ابهر، 
اظهار کرد: از اول مهرماه برای همه معلمان و مدارس 

ابالغ زده شده است.
وی، کمبود نیروی انســانی در مقاطــع ابتدایی و 
متوســطه را یکــی از دغدغه های اصلــی آموزش و 
پرورش ابهر عنوان کرد و افزود: امسال در مقطع ابتدایی 
بخشــی از این کمبود نیرو با معلمان حق التدریس و 
اضافه کاری به همکاران و برخی نیز در مقطع متوسطه 
بــا توجه به اینکه امکان جــذب حق التدریس وجود 

ندارد با اضافه کاری به معلمان مرتفع شد.
وی تصریح کــرد: با رایزنی های صورت گرفته با 
اداره گاز و بخشــنامه به مدیــران در زمینه حل این 
موضوع، این مشکل نیز مرتفع شده و در حال حاضر 

گاز همه مدارس وصل است.
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نشستی برای تامین اجتماعی در گزارش عصرملّت ؛

سایه سیاست بر تامین اجتماعی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سلطانیه

هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره 986۰32۷۰۰8۰۰۰11۰ مورخه هیأت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ســلطانیه از مالکیت 
تصرفــات مالکالنه  بال معــارض آقای جانعلی هــادی فرزند محمد 
علی   بشماره شناسنامه 9۴۰ کد ملی ۴3۷۰86131۴ صادره از خدابنده 
ششــدانگ یک باب عمارت به مساحت 96/126 متر مربع تحت پالک 
۴۴6۴فرعی از ۴31 فرعی از 6۴ اصلی.  واقع در سلطانیه  خریداری از 
مالکین رســمی آقایان سید علی و سید سجاد و سید ساجدین شهرت 
همگی صفــوی فرزندان ابوعبداله محرز گردیده اســت. لذا به منظور 
اطــالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در 
صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین اگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضــای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  
اصغر بیگدلی - رئیس ثبت اسناد و امالک

---------------- آگهی تغییرات ----------------
آگهی تغییرات شــرکت کشــتارگاه صنعتی و بهداشتی مرغ توحید 
زنجان شــرکت ســهامی خاص به شــماره ثبت 963۰ و شناسه ملی 
1۰۴6۰13۰6۴۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
العاده مورخ 1398/۰۷/۰۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : *اعضای هیات 
مدیره برای مدت دوســال عبارتند از: آقایــان حمید قربانی به کدملی 
۴283۰259۷6 جواد قربانی به کدملی ۴28۴321811 مهدی قربانی به 
کدملی ۴2853۴525۰ *محمد امین فرج زاده به کدملی 3۷81۷63۰13 
به ســمت بازرس اصلی و مجید مهرابلو بــه کدملی ۴2۷۰۷85561 به 
سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. اداره 
کل ثبت اســناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری زنجان )6369۷۰(
---------------- آگهی تغییرات ----------------

آگهی تغییرات شــرکت کشــتارگاه صنعتی و بهداشتی مرغ توحید 
زنجان شــرکت ســهامی خاص به شــماره ثبت 963۰ و شناسه ملی 
1۰۴6۰13۰6۴۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
العاده مورخ 1398/۰۷/۰۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : *اعضای هیات 
مدیره برای مدت دوســال عبارتند از: آقایــان حمید قربانی به کدملی 
۴283۰259۷6 جواد قربانی به کدملی ۴28۴321811 مهدی قربانی به 

کدملی ۴2853۴525۰ *محمد امین فرج زاده به کدملی 3۷81۷63۰13 
به ســمت بازرس اصلی و مجید مهرابلو بــه کدملی ۴2۷۰۷85561 به 
سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. اداره 
کل ثبت اســناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجــاری زنجــان )6369۷۰( آگهی تغییرات شــرکت محصوالت 
تولیدی خرمنه ســر طارم شــرکت تعاونی به شماره ثبت ۴۰ و شناسه 
ملی 1۰۴6۰۰۰۴۴2۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 139۷/۰9/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : *سرمایه 
شــرکت از مبلغ 165۰۰۰۰۰ریال منقسم به 33 سهم 5۰۰۰۰۰ ریالی به 
18۰۰۰۰۰۰ ریال منقســم به 36 ســهم 5۰۰۰۰۰ ریالی ازطریق ورود 
عضوجدیــد و واریز نقدی به موجب گواهــی مورخه 9۷/۷/26بانک 
توســعه تعاون شــعبه طارم افزایش یافت وماده مربوطه دراساســنامه 
اصالح گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری طارم )6369۷1(
---------------- آگهی تغییرات ----------------

آگهی تغییرات شــرکت شــاهین دشت طارم شــرکت تعاونی به 
شــماره ثبت 1۷5 و شناسه ملی 1۰98۰26681۰ به استناد صورتجلسه 
هیئــت مدیره مورخ 1398/۰5/2۷وباســتنادنامه شــماره 98/۴5/999 
مــورخ98/۰6/2۴ اداره تعــاون کار ورفاه اجتماعی طــارم تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : -1 آقای علی نصیری به شــماره ملی 539951635۷ 
بســمت رئیس هیات مدیــره وخانم گلنار کمالی زاده به شــماره ملی 
539951۷8۰9 بســمت نائب رئیــس هیات مدیــره و آقای نوحعلی 
نصیری به شــماره ملی 5399518813 بسمت منشی هیات مدیره برای 
مدت 3 ســال انتخاب شــدند. -2 آقای علی نصیری به شــماره ملی 
539951635۷ برای مدت 3 سال بســمت مدیرعامل شرکت انتخاب 
شد. -کلیه قراردادهاواســناد تعهدآور بانکی از قبیل چک،سفته ،برات 
و اوراق بهادار بــا امضای آقای علی نصیری مدیرعامل و رئیس هیئت 
مدیره و خانم گلنار کمالی زاده باســمت)نائب رئیس هیئت مدیره( و 
مهر شرکت دارای اعتبار است. و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای 
علی نصیری با سمت )مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره( و مهر شرکت 
معتبر خواهد بود . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری طارم )6369۷2(
---------------- آگهی تغییرات ----------------

آگهی تغییرات شــرکت شــاهین دشت طارم شــرکت تعاونی به 
شــماره ثبت 1۷5 و شناسه ملی 1۰98۰26681۰ به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/۰5/26 وباســتنادنامه شــماره 
98/۴5/1۰۰۰ مورخ98/۰6/2۴ اداره تعــاون کار ورفاه اجتماعی طارم 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : فعالیت در زمینه تولیــد و پخش انواع 
فیلترهای خودروهای سواری و باری به موضوع فعالیت شرکت اضافه 
گردیدوماده مربوطه دراساســنامه اصالح گردیــد. ثبت فعالیت مذکور 
به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمیباشــد. اداره کل ثبت اســناد و 
امالک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری طارم 

)6369۷3(

---------------- آگهی تغییرات ----------------
آگهی تغییرات شــرکت شاهین دشت طارم شرکت تعاونی به شماره 
ثبت 1۷5 و شناســه ملی 1۰98۰26681۰ به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/۰5/2۷ وباســتنادنامه شماره 
98/۴5/1۰۰1 مــورخ98/۰6/2۴ اداره تعــاون کار ورفاه اجتماعی طارم 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت مدیره برای مدت سه سال به 
قــرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان/خانم ها : -1 علی نصیری به کد ملی 
539951635۷ و گلنار کمالی زاده به کد ملی 539951۷8۰9 و نوحعلی 
نصیری به کد ملی 5399518813 به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و 
آقای مهدی کمالی زاده به کد ملی 53999۴۷13۷ و سیده مریم موسوی 
رسولی به کد ملی 5399963116 به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره 
- خانم لیلی نصیری بــه کد ملی 53999۴69۷1 به عنوان بازرس اصلی 
وخانم حمیده نصیــری به کد ملی 5399511۷62 به عنوان بازرس علی 
البدل به مدت یک سال انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

زنجان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری طارم )6369۷۴(
---------------- آگهی تغییرات ----------------

آگهی تغییرات شــرکت نیک پی ســیال آراز شــرکت با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبت 119۷۷ و شناسه ملی 1۴۰۰۷۴28۴۷۴ به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 139۷/1۰/۰9 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -آقای باقر آقائی به شماره ملی 5۰599۴5235 
به ســمت رئیس هیئت مدیره -2 خانم نجیبه قره بالغلو به شماره ملی 
15۷۰123۰۷1 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره -3 آقای ســیروس 
خانی به شماره ملی 61۴963۰58۷ به سمت عضو هیئت مدیره )خارج 
از شرکت( -۴ آقای وحید نجفی به شماره ملی ۴285۰35685 به سمت 
عضو هیئت مدیره و مدیر عامل )خارج از شرکت( برای مدت نامحدود 
انتخاب شــدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل 
چک، ســفته، بروات، قراردادها ، عقود اســالمی و سایر نامه های عادی 
و اداری بــا امضای آقای باقر آقائی )رئیــس هیئت مدیره( همراه با مهر 
شــرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )6369۷5(
---------------- آگهی تغییرات ----------------

آگهی تغییرات شــرکت معدنی خرم گرانیت نوین شرکت تعاونی 
به شــماره ثبــت 26۰۴ و شناســه ملــی 1۰۴6۰۰12961 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مــورخ 1398/۰3/2۰ 
ونامــه شــماره 5۰1۰3/3۰6مورخــه 98/3/25 اداره تعاون،کارورفاه 
اجتماعی شهرســتان ابهر تصمیمات ذیل اتخاذ شد : *صورتهای مالی 
ســالهای 95و96به تصویب رســید. *آقایان عبداله مرادی به کدملی 
5899۴281۷1ولطفعلی مرادی به کدملی 5899۴3۰۷3۷ومهدی مرادی 
به کدملی 6159۷۴5352به ســمت اعضای اصلی هیئت مدیره و خانم 
پروانه غریبــی به کدملی 58998۷8۷9۷به ســمت اعضای علی البدل 
هیئت مدیره برای مدت ســه سال انتخاب گردیدند. *خانم لیال مرادی 
به کدملی 6159۷1۴۴5۷ به ســمت بازرس اصلی و خانم الهام مرادی 
به کدملی ۴۴۰۰1۰635۷به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال 

انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر )6369۷6(

---------------- آگهی تغییرات ----------------
تاســیس شرکت با مسئولیت محدود آریا صنعت گستر ابهر درتاریخ 
1398/۰۷/۰8 به شــماره ثبت 262۴ به شناسه ملی 1۴۰۰8653982 ثبت 
و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :-1طراحی ،نصب ، فروش و تعمیر 
و نگهداری آسانسور - پله برقی باالبر -2 شرکت در مناقصات و مزایده 
ها مرتبط با مو ضوع شــرکت - -3 انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و 
حقوقی داخل کشــور ۴--اخذ وام وتسهیالت از موسسات و بانکهای 
معتبر- -5 انجام واردات و صادرات لوازم مرتبط با موضوع شرکت - با 
اخــذ مجوز از مراجــع دیصالح و دیربط درصورت لــزوم پس از اخذ 
مجوزهای الزم از مراجــع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلی : اســتان زنجان ، شهرســتان ابهر ، بخش مرکزی ، 
شهر ابهر، محله امجدیه ، میدان ورزش ، خیابان بیمارستان اعالیی ، پالک 
26 ، طبقه همکف کدپســتی ۴5618593۷8 سرمایه شخصیت حقوقی 
عبارت است از مبلغ 5۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از 
شرکا آقای محمد زمانی به شماره ملی ۴۴۰۰1۰۷1۴۰ دارنده ۴5۰۰۰۰۰ 
ریال سهم الشرکه خانم فرشته زمانی به شماره ملی ۴۴۰۰2۴3613 دارنده 
25۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای علی زمانی به شماره ملی ۴۴111862۰9 
دارنده 25۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای محمد زمانی 
به شماره ملی ۴۴۰۰1۰۷1۴۰و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره 
به مدت نامحدود خانم فرشــته زمانی به شماره ملی ۴۴۰۰2۴3613و به 
سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت نامحدود آقای علی زمانی به شماره ملی ۴۴111862۰9و 
به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه 
اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء 
مدیرعامل همراه با مهر شــرکت 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 مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر )6369۷۷(
---------------- آگهی تغییرات ----------------

آگهی تغییرات شــرکت دانش گستران سیمای عرصه آبادی شرکت 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 5۴19 و شناسه ملی 1۰۴6۰۰86665 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 139۷/۰۷/19 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : - موضوع فعالیت شــرکت به شرح ذیل 
تغییــر یافته و ماده 2 اساســنامه اصالح گردید: انجــام و عرضه کلیه 
خدمات فنی، مهندسی، مشاوره ای و پیمانکاری شامل طرح، محاسبه، 
نظــارت، مجری ذیصالح، اجرا و احداث )بصورت توام و یا مجزا( در 
زمینه شهرسازی و معماری، طراحی شــهری، مرمت و بهسازی بافت 
های فرسوده شــهری، معماری داخلی و منظر، طرحهای برنامه ریزی 

شهری و روســتایی و منطقه ای، ســاختمانهای آموزشی، بهداشتی و 
درمانی و ورزشــی، ســاختمانهای اداری، تجاری، مسکونی و صنعتی، 
راه و ترابری، ترافیک و حمل و نقل، مهندســی آب، آبرسانی، آبیاری، 
آبیاری تحت فشار، آب و فاضالب، مطالعات کشاورزی، منابع طبیعی و 
دامپروری، فضای سبز، مخابرات، انرژی، صنعت، معدن، تجارت و امور 
زیربنایی، انفورماتیک و ارتباطات، مهندســی رودخانه، ایمنی و کاهش 
خطرات و پدافند غیر عامل، تاسیســات و مقاوم ســازی، نفت و گاز، 
پتروشــیمی و صنایع برق الکترونیک، محیط زیســت، برق و مکانیک، 
نقشــه برداری زمینی، فتوگرامتری و هیدروگرافــی و میکروژئودزی، 
خدمات کامپیوتری، هواشناسی، زمین شناســی، سیستم های اطالعات 
جغرافیایی )GIS(، خدمات مدیریت، برنامه ریزی آموزشــی و توسعه 
منابع انســانی، خدمات برنامه ریزی و اقتصــاد، مطالعات جغرافیایی و 
برنامه ریزی فضایی و آمایش سرزمین، مطالعات گلخانه، انرژی تجدید 
پذیر، مطالعات اقتصادی و اجتماعی و انجام خدمات امور مالی، سیستم 
های اقتصادی، ســرمایه گذاری و بازاریابی، خدمــات برنامه ریزی و 
اقتصاد، درصورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای الزم .-ثبت 
فعالیــت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمیباشــد. - ماده 
8 اساسنامه به شــرح ذیل اصالح گردید : دعوت برای تشکیل مجامع 
عمومی توســط هر یک از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل و یا احدی 
از شرکاء به وســیله دعوتنامه کتبی بعمل خواهد آمد. - الحاقیه ای به 
شــرح زیر به ماده 13 اساســنامه اضافه و ماده مذکور اصالح گردید: 
ضمنًا مدیرعامل می تواند با حفظ ســمت به عنوان رئیس هیئت مدیره 
نیز انتخاب گردد. - ماده 16 اساســنامه به شــرح ذیل اصالح گردید : 
هیئت مدیره نماینده قانونی و تام االختیار شــرکت بوده و می تواند در 
کلیه امور مداخله و اقدام نماید.- اساسنامه جدید شرکت در 26 ماده و 
2 تبصره تنظیم و به تصویب رسید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )6369۷8(
---------------- آگهی تغییرات ----------------

آگهی تغییرات شــرکت روســتائی دامداران قلعه خرم دره شرکت 
تعاونــی به شــماره ثبــت 258 و شناســه ملــی 1۰۴6۰۰1۷12۰ به 
اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 139۷/1۰/۰8 ونامه شــماره 
2۰5/1۴/۴1/12۴/25۷ مورخه 9۷12/۴ اداره تعاون روستایی شهرستان 
خرمدره تصمیمات ذیل اتخاذ شد : *آقای محمد محمودی فرزند صفر 
با کد ملی ۴۴111835۰1 به ســمت مدیرعامل برای مدت 2 سال مالی 
انتخــاب گردید. * کلیه چک ها، قراردادها، اســناد و اوراقی که ایجاد 
تعهد برای شــرکت نماید و یا قســمتی از حق شرکت را منتفی سازد، 
به اســتثنای مواردی که هیئت مدیره به منظور اداره امور جاری شرکت 
ترتیب خاصی داده باشــد، پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق عادی 
شرکت فقط با امضاء مدیرعامل صادر خواهد شد. مگر مراسالت عادی 
هیئــت مدیره که با امضاء رئیس هیئــت مدیره صورت خواهد گرفت. 
اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری خرمدره )6369۷9(

عصــر مّلت ؛ زینب ســودی - »ســازمان تامین 
اجتماعی« یکــی از مهمترین نهادهای غیردولتی و بیمه 
گر کشــور اســت که نقش بی بدیلی برای حمایت از 
مســتمری بگیران دارد. همه دارایی ســازمان متعلق به 
جامعه بیمه شــده و منابع درآمــد آن از محل حق بیمه 
و ذخایر و اموال این ســازمان اســت. این سازمان به 
عنوان بزرگترین نهاد بیمه گر هم اکنون  ۴3 میلیون نفر 
یعنی بیش از نیمی از جمعیت کشــور را  در قالب 2۰ 
خدمت مختلف تحت پوشش دارد و بیش از یک سوم 
خدمات درمان کشور و تعهدات بلند مدت برای 3و نیم 
میلیون  نفر را تأمین می کند. براســاس اصل 29 قانون 
اساسی، دولت موظف است از محل درآمدهای عمومی 
و درآمدهای حاصل از مشــارکت های مردم، خدمات 
تأمین اجتماعی از نظر بازنشســتگی، بیکاری و پیری و 

بی سرپرستی و... را برای تک تک مردم فراهم کند.  
معطوف به همیــن اصل قانون اساســی، چهارمین 
نشســت فصلی کمیته های بیمه و درمــان خانه های 
کارگر کشور با حضور نمایندگان خانه های خانه کارگر 
اســتان ها،  به میزبانی مدیریت درمان تأمین اجتماعی  
 اســتان زنجــان در محل بیمارســتان خیریــه مهرانه

 برگزار شد. 
بخش درمان ســازمان  تأمین اجتماعی  با ۴12 مرکز 
درمانی بســتری و سرپایی دارد که طبق آمار اعالم شده 
در سال 139۷ از مدیر درمان این سازمان، 1۴۴ میلیون 
مراجعه سرپایی و پاراکلینیکی و 98۰ هزار مورد بستری 
و 915 هزار مورد عمــل جراحی در این  مراکز  انجام 
شده است که نشان از نقش مهم تأمین اجتماعی در ارائه 
خدمات درمانی کشور دارد. سازمان تأمین اجتماعی در 
حوزه درمان غیر مستقیم نیز با ۴۷ هزار مرکز در کشور 

قرار داد دارد. 
ســازمان تأمین اجتماعی هم اکنون 11 هزار میلیارد 
تومــان بدهی و البته 2۰۰ هــزار میلیارد تومان طلب از 
دولت دارد. این ســازمان در ســال های نه چندان دور 
ثروتمند ترین نهاد غیردولتی در جمهوری اسالمی ایران 
شناخته می شد. در این گزارش دیدگاه های نمایندگان 

، مسئوالن وکارشناسان مورد بررسی قرار می گیرد.

نماینده مردم ماهنشان و ایجرود:
برخی نقدها به طرح سالمت مغرضانه است

نماینده مردم ماهنشــان در مجلس شــورای اسالمی 
در این نشســت ، گفت: نظام تأمین اجتماعی در ســال 
های اخیر  در دنیا ارتقا یافته و نظام چند الیه پوشــش 
اجتماعی در دنیا تعریف و در حال اجرا شــدن است و 
ما هم به  تأســی  از این نظام جامع در قوانین باالدستی  

نظام تأمین اجتماعی را تعریف و تعیین کرده ایم.
مرتضی خاتمــی طرح تحول ســالمت را خالی از 
اشــکال و نقیصه ندانســت و افزود: اگرچــه انتقادات 
زیادی به طرح تحول ســالمت وارد اســت، اما اجرای 
این طرح دلیل خوبی برای توجیه ضعف بنیه مالی تأمین 

اجتماعی نیســت و گرچه ما طرفدار این طرح نیستیم 
اما این انتقادات با این وســعت به طرح تحول سالمت 

منصفانه نیست. 
وی با بیان اینکه امروز در دنیا رقابت رؤسای جمهور 
بر سر خدمات درمانی اســت گفت: بسته طرح تحول 
سالمت یکی از شعار های دولت یازدهم بوده و ارتباطی 
با نمایندگان مجلس نداشته است و اگر تأمین اجتماعی 
می خواست از هزینه های ناشی از طرح تحول سالمت 
متأثر نشود باید تغییراتی در ساختار خود می داد. وقتی 
این ســازمان ده برابر مراکز ملکی خود با مراکز درمانی 
دیگر قرار داد بسته اســت، معلوم است که هزینه های 
ناشی اجرای این طرح شامل این سازمان هم می شود.

خاتمــی ادامه داد: این اشــکال در ســاختار تأمین 
اجتماعی است که وظایف درمانی هم برای خود تعیین 
کرده است در صورتی که بخشی از خدمات درمانی را 
از دیگــر مراکز می گیرد و  امکان خودکفایی در درمان 
هم ندارد، فقط با حذف درمان از حیطه تأمین اجتماعی 

می تواند از این هزینه ها رهایی یابد. 
 نماینده مردم ماهنشان دلیل کسری بودجه و بحرانی 
شدن شرایط مالی تأمین اجتماعی را عدم تناسب ورودی 
و خروجی به دلیل شــرایط رکود اقتصادی و اشــتغاِل 
ضعیف خواند و گفت: بخش مهمی از مشــکالت این 
ســازمان هم مربوط به دیون دولتی  به مبلغ 15۰ هزار 
میلیارد و با احتســاب ســود و تورم 25۰ هزار میلیارد 
است که در صورت وصول این مطالبات می تواند خود 

را به شرایط ایمن برساند. 
وی افزود: این ســازمان از بعد ســرمایه گذاری نیز 
دچار نقیصه اســت و به خوبی نتوانســته است سرمایه 

گذاری مفید انجام بدهد.
خاتمی با گله از تحمیلی خواندن بیمه های تکمیلی، 
آن  را جزء الینفک ابعاد درمانی دانست و گفت: وقتی 
در حــوزه فنی نمی توانیم بــا بخش خصوصی رقابت 
کنیم ، بیمه تکمیلی می تواند امکان استفاده از امکانات 
بخش خصوصی را برای بیمه شــدگان فراهم کند و از 

این جهت بیمه تکمیلی نیاز امروز بشر است.
نماینده مردم ماهنشــان در مجلس با بیان اینکه طبق 
اصول درمانی، فرانشــیز از پایه های درمان اســت و با 
اشــاره به رایگان بودن خدمات درمانی در مراکز تأمین 
اجتماعی اظهارداشــت: آنجا که مراجعه کننده فرانشیز 
نمــی پردازد مراجعه بی دلیــل اتفاق می افتد که همین 
موضوع هزینه هایی زیادی بر سازمان دارد که اگر طرح 
تحول ســالمت  هم نبود این بحران در تأمین اجتماعی 

اتفاق می افتاد. 
وی تصریح کرد: تأمین اجتماعی یک ســهم مشــاع 
بین النســلی اســت و جامعه کارگری باید برای درمان 
این فرانشــیز را بپردازد و تأمین اجتماعی باید در مراکز 
درمانی خود، پرداخت مبلغ  فرانشیز از بیمه شدگان را 
طلب کند تا هم مراجعات با هدف باشــد و هم تأمین 

هزینه های درمان این سازمان سنگین نشود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:
صدای کارگران را بشنویم

در ادامه این نشســت ، عضو کمیســیون اجتماعی 
مجلس نیز، با اشــاره به نمایندگان خانه های کارگری 
سطح کشور بعنوان نفرات تاثیر گذار اقتصاد مقاومتی و 
تولید داخلی ، اظهار داشت: نمایندگان باید مشکالت و 

دغدغه ها مردم و کارگران را بشنوند .
احمد بیگدلی، با بیان اینکه بیان مشکالت و دغدغه 
ها به واســطه نمایندگان و مســئوالن مثمر ثمر خواهد 
بود ، گفت: یکی از مشکالت سیستم اداری این ا ست 
که نمایندگان باید به مراکــز مراجعه کنند که این خود 
مشکلی مزید بر مشکالت و دغدغه های مردم  جامعه 

می شود.
به گفته بیگدلی آفت اساســی در مورد رونق تولید و 
اقتصاد مقاومتی عدم توجه به تولید داخلی و حوزه کار 

و کارگری است.

مدیر درمان تأمین اجتماعی زنجان:
آرامش جامعه با چرخ های روان تولید

مدیــر درمان تأمیــن اجتماعی اســتان زنجان گفت 
: آرامش هر کشــوری منوط بــه چرخیدن چرخ کار و 

تولید است.
علــی محمدی اظهار کــرد: در اســتان زنجان از ۷ 
مرکزدرمانی 2 مرکز بســتری - بیمارستان امام حسین 
)ع(  در زنجان با 1۴2 تخت فعال و بیمارستان امید در 
ابهــر با ۷8 تخت فعال و مجموعًا با 22۰ تخت فعال - 

در حال ارائه خدمات به بیمه شدگان هستند.
وی افزود : 5 مرکز درمان ســرپایی شــامل ، حکیم 
هیدجی و روزبه در زنجان و درمانگاه شهدای خرمدره 
و شــفا در ابهر و درمانگاه سهروردی در قیدار در حال 
فعالیت هســتند که بر اساس آمار اعالم شده 1میلیون و 
6۰ هزار درمان ســرپایی و 21 هزار بستری  و 1۰ هزار 
و 8۰۰ مــورد عمل جراحی و 5۷۰۰ مــورد موالید در 
مراکز درمانی تأمین اجتماعی در اســتان  در ســال 9۷ 

انجام شده است. 
به گفته مدیر درمان تأمین اجتماعی زنجان توســعه 
کمی و کیفی درمان یکی از برنامه های در حال اجرای 
این سازمان است که بر اساس آن درمانگاه های شفای 

ابهر و سهروردی قیدار دوشیفته شده اند. 
وی ادامه داد : در بهســازی فضاهای بیمارستانی  در 
هردو بیمارستان نیز 13۰۰ متر در بیمارستان امام حسین 
)ع( و 8۰۰ متر در بیمارستان امید ابهر به عنوان هتلینگ 

ایجاد شده است. 
محمدی در مورد کیفیت خدمــات درمان در مراکز 
درمانــی تأمین اجتماعی زنجان نیز از طرح نظام ارجاع 
داخلی، حذف دفترچه درمانی و  سیســتم نوبت دهی 
الکترونیکــی و فعالیت جدی در حــوزه زایمان طبیعی 
نام برد که بر اســاس آن بیمارستان امام حسین )ع( تنها 
بیمارســتان در استان زنجان اســت که خدمات مربوط 

بــه زایمــان در آب در آن انجام می شــود و تاکنون با 
6۰۰۰ مورد زایمان در آب توانســته تأثیر قابل توجهی 

در کاهش عمل سزارین در استان داشته باشد. 
وی میزان مرگ ومیر در 2 بیمارستان تأمین اجتماعی 
استان را 3 در 1۰۰۰ نفر اعالم کرد و گفت: رسیدگی به 

شکایات نیز به کمتر از 6 روز رسیده است. 
محمدی همچنین افزایش تخت هردو بیمارســتان، 
تخصصی کردن درمانگاه شــهدای خرمدره، ســاخت 
درمانگاه قیدار و افتتاح درمانگاه دندی را از برنامه های 
پیش روی بخش درمان تأمین اجتماعی زنجان نام برد.

مدیر کل بیمه ای تأمین اجتماعی استان زنجان:
پرداخت مستمری 100 میلیاردتومانی

مدیــر کل بیمــه ای تأمین اجتماعی اســتان زنجان 
در این جلســه گفت : ماهانــه 1۰۰ میلیارد تومان برای 
مستمری بگیران استان زنجان هزینه می شود و 3هزار و 

3۰۰ نفر تحت پوشش بیمه بیکاری هستند.
وی افــزود:  با اجرای طرح بیمه ســالمت که منابع 
خاصــی هم برای آن پیش بینی نشــده بود و همچنین 
قانون بازنشستگی پیش از موعد و تحریم های اقتصادی  
هزینه های سازمان تأمین اجتماعی چند برابر شده است 
که اگر نتوانیم مطالبات خود را از دولت وصول کنیم در 
تأمین این هزینه ها به ویژه تأمین مستمری بازنشستگان  
که چشم امید به ســازمان دارند، دچار مشکل خواهیم 

بود. 
علیــاری اظهار کــرد: اولویت اول ســازمان تأمین 
اجتماعی پرداخت مســتمری بگیــران و بیمه بیکاری 
و بعد درمان اســت. منبع درآمــد  نزدیک به ۴ میلیون 
خانواده در ســطح کشــور از بیمه مســتمری است که  
ماهیانه 98۰۰ میلیارد تومان هزینه پرداخت این حقوق 
اســت و ما  از هم اکنون نگران این هســتیم که عیدی 

اسفندماه  مستمری بگیران را نتوانیم پرداخت کنیم.

مدیر درمان خانه های کارگر:
لزوم وصول مطالبات از دولت

مدیر درمان خانه های کارگر کشــور در مورد لزوم 
وصول مطالبــات از دولت گفت: ابعاد این معاهدات و 
مطالبات آن قدر زیاد اســت که نمی شود با آن شوخی 

کرد  و آن را نادیده گرفت. 
علــی حیدری با بیان اینکه متولی درمان در کشــور 
دولت است و سازمان  تأمین اجتماعی فقط بیمه کننده 

اســت و  وظیفه درمان در کشــور را ندارد افزود:  این 
ســازمان هم اکنون بخشی از وظایف دولت را به عهده 
گرفتــه اســت، در صورتی که  فقط درصــورت مازاد 
بودجه موظف به ایجاد مراکز درمانی است و ما خریدار 

درمانیم نه تأمین کننده درمان.
وی گفت: حوزه سرمایه گذاری برای تأمین اجتماعی 
جدی است، زیرا به ازای هریک ریالی که از کارگر می 
گیریم یک طلب برای ســازمان ایجاد می شود و چشم 
انداز بیمه شــدگان  این است که در آینده از آن استفاده 

کنند. 
حیــدری در مورد چند نرخی بودن تعرفه پزشــکان 
نیز اظهار داشــت : این تفاوت در نزخ عرضه خدمات 
پزشــکی را به ســمت مراکزی برد که پزشــک انتفاع 
بیشــتری از آن می برد. در بیمارســتان های تهران در 
چند ســال گذشته به ازای یک تخت دولتی چند تخت 
خصوصی ایجاد شده اســت و در این شرایط پزشکان 
ترجیح می دهند که درمراکــزی ارائه خدمت کنند که 
گران تر است و پول بیشتری میگیرند، در حالی که اگر 
تعرفه خدمات یکسان باشد برای پزشک فرقی نمی کند 

که کجا خدمت کند.
دیبــر اجرایی خانه کارگر غرب تهران نیز گفت: باید 
بپذریم تأمین اجتماعی در شــرف بحران است و دلیل 
مهــم آن هم عدم توازن منابع و مصارف این ســازمان 
است و حتی اگر کل بدهی های دولت نیز وصول شود 

این سازمان از بحران خارج نخواهد شد. 
وی اظهار کرد: در ســال 9۷ این ســازمان  ۷ هزار 
میلیارد کســری بودجه داشــته اســت که به دلیل عدم 
وصول مطالبات از دولت،  از ذخایر سازمان تأمین شد.

اکبر قربانی گفت: ما که  در بخش درمان غیر مستقیم 
ابزاری برای  نظــارت نداریم ، اگر درمانگاه های خود 
ســازمان را موظف کنیم که  به جای یک شــیفت سه 
شیفت فعال باشند، هزینه خدمات غیر مستقیم ما کاهش 

پیدا خواهد کرد.
اکبر قربانی تصریح کرد: اگر این بحران جدی گرفته 
نشــود حاکمیت را دچار مشــکل خواهــد کرد و باید 
نمایندگان مجلس و دولت بحران تأمین اجتماعی را به 

رسمیت بشناسند.
آنچه گفته شــد و مطــرح گردید ؛ ســازمان تامین 
اجتماعی ، چندان تامین نیســت و سیاســت بر سفره 
میلیون ها مســتمری بگیر سازمان تامین اجتماعی سایه 

انداخته است. 



عصرمّلــت - درپنجمیــن روز از هفتــه 
سالمت روان، ســمپوزیوم یک روزه مولفه 
های موثر بر سالمت و نشاط اجتماعی ویژه 
معلمان، دبیران، نمایندگان ادارات و پرســنل 
دانشــگاه علوم پزشــکی زنجان با تاکید بر 
شعار هفته سالمت روان »ارتقا سالمت روان 
جامعه با نشــاط« در سالن همایش های بین 

المللی روزبه برگزار شد.
همایــش مولفه های موثر بر ســالمت و 
نشــاط اجتماعی در محورهای خود مراقبتی 
در اختالالت روانپزشــکی، نقش تاب آوری 
در نشــاط اجتماعی و نقش رســانه و شبکه 
های اجتماعی در افزایش نشــاط با همکاری 
معاونت بهداشت و مرکز بهداشت شهر ستان 

زنجان برگزار شد. 
دکتر محمود حریری رئیس مرکز بهداشت 
شهرستان زنجان در سخنانی با اشاره به هفته 
سالمت روان در کشور نامگذاری مناسبت ها 
را به مدت هفته ای در کشور  فرصت خوبی 
دانست  که در طول هفته به برخی از دغدغه 
های جامعه در حوزه سالمت روان اشاره می 
شــود و فعالیت های خوبی صورت می گیرد 

تا اثر خود را در جامعه بگذارد.
وی افــزود: در حوزه ســالمت روان در 
ســطح کشــور و دنیا حرکت هــای خوبی 
صورت گرفته اســت بحثهــای خوبی پیاده 
می شــود و خوشــبختانه ادارات مختلف در 
زمینــه آموزش  مهارت های زندگی و فرزند 
پروری خودشــان پیش قدم هســتند که این 
بســیار اقدام موثر و مفیدی راستای سالمت 

جامعه است.
دکترحریری خاطرنشــان کــرد: با اجرای 
طرح تحول ســالمت حرکــت رو به جلوی 
خوبی صورت گرفته در زمینه سالمت روان 
در 15 برنامه بهداشت و سالمت، یکی از آنها 
بربحث ســالمت روان تاکید شده که برنامه 
پررنگی است  و زیرساخت های خوبی  در 
زمینه ســالمت روان در کشــور فراهم شده 
اســت  و ما نیز با کمبود منابع ســعی کردیم 

زیر ساخت های ایجاد شده را حفظ کنیم.
این مســئول با اشاره به اینکه هفته جهانی 
ســالمت روان در سال 98 به  ارتقاء سالمت 

روان جامعه با نشاط تاکید دارد افزود:  امروز 
فرصتی شــده تــا درزمینه نشــاط اجتماعی 
و مهارت هــای زندگــی در ارتقــای روابط 
اجتماعی عوامل تعییــن کننده روح و روان 

مباحثی مطرح شود.
وی گفت: ازســال 2۰۰۰ سازمان جهانی 
بهداشت نشاط اجتماعی و امید به زندگی را 
در تعیین وضعیت کشــورها مدنظر قرار داده 
در بحث شادی،نشــاط، رضایت ازخود و از 
جامعه و امید به آینده  کشورهای دنیا در این 

زمینه ها کار می کنند.
رئیس مرکز بهداشــت شهرستان با تاکید 
بر اینکه شــادی را در هر لحظه ای می توان 
جســتجو کرد افزود: تنها بایــد مولفه های 
ســالمت روان را درموقعیــت خود بدانیم و 
بشناســیم و در هر موقعیتی بایدراهکارهای 

پیاده کرد که نشاط اجتماعی را ایجاد کند.
وی افزود:  در جامعه کنونی  23 درصد از 
افراد با مشکالت روحی، روانی رنج می برند 
و اگر به تاکیدات سازمان جهانی دقت نکنیم 
در ســال 2۰۰3 اختالالت روانی شایع ترین 

مشکل در دنیا خواهد شد.
دکترحریــری احترام به خــود و دیگران، 
روبرو شــدن با واقعیت های زندگی، ارزش 
دادن به نیازهای اولیه،  مقابله با مشــکالت 
عاطفی و به دست آوردن رضایت از زندگی،  
احســاس امنیت را از عوامل موثر بر سالمت 
روان در فرد برشــمرد و گفت: به طور کلی 
راه ســالمت جامعه را باید از سالمت روانی 
به خصوص ســالمت روانی و معنوی شروع 

کنیم .
درهمایــش مولفه های موثربرســالمت و 
نشــاط اجتماعی دکتر ذوالقدریها متخصص 
روان پزشــکی و عضو هیات علمی دانشگاه 
در تشریح خود مراقبتی در اختالالت روانی 
5 ویژگی مستتر در خود مراقبتی را؛ رفتاری 
اســت داوطلبانه، فعالیتی است آموخته شده، 
حق و مسئولیتی اســت همگانی برای حفظ 
ســالمت خود، خانواده و نزدیکان،  بخشی 
اســت از مراقبت هــای نــوزادان، کودکان، 
نوجوانــان و ســالمندان و بزرگســاالنی که 
قادر به خودمراقبتی نیستند، نیازمند دریافت 

مراقبت های بهداشتی از ارائه دهندگان خدمات 
اجتماعی یا بهداشــتی خواهندبودبرشــمرد 
و دلیــل اهمیت خودمراقبتــی را در ارتقای 
ســالمت و کیفیت زندگی، افزایش رضایت 
بیماران، اســتفاده ازخدمات منطقی و کاهش 

هزینه های سالمت عنوان کرد.
این متخصص، ســواد ســالمت روان را 
آگاهی و باورهای افــراد درمورد اختالالت 
روانپزشــکی که به شناســایی ، مدیریت یا 
پیشــگیری از این اختــالالت کمک می کند 
تعریف نمود و راههای افزایش سواد سالمت 
را برنامه های آمــوزش گروهی، مداخالت 
مبتنی بر مدرسه، برنامه های آموزشی فردی 

و وب سایت ها و کتب نام برد .

ســخنران بعدی این همایش دکتر جاوید 
حاتمــی تهیه کننده، کارگردان و کارشــناس 
ارشــد صدا و سیما  بود که به نقش و جایگاه 
رسانه و شبکه های اجتماعی در افزایش نشاط 
اجتماعــی پرداخــت و با ذکر انواع وســایل 
ارتباط جمعی هدف رسانه های غربی و معاند 
را تضعیف بنیاد خانواده عنوان کرد و راههای 
مقابله با آن را امید آفرینی، پرهیز از سیاه نمائی، 
انتشار خبر های مثبت، تولید برنامه های مفرح 
و شاد، برجسته ســازی موفقیتها، ارتقاء سواد 

رسانه و ایجاد نشاط معنوی نام برد.
دکتــر مجید شــاه محمــدی متخصص 
روانپزشــکی نیز نقش تاب آوری در نشاط 
اجتماعی را تشریح نموده و در تعریف تاب 

آوری گفت: تاب آوری در مورد افرادی بکار 
برده می شــود که در مقابل فشار های روانی 
مقاوم تر هستند و نسبت به افراد دیگر کمتر 
مستعد بیماری هستند بر زندگی خود کنترل 
بیشتری دارند و نسبت به آنچه که انجام می 
دهند تعلق خاطر بیشــتری دارند و در مقابل 

عقاید و تغییرات جدید پذیرا هستند .
وی افزود تحقیقات جدید نشانگر پیوندی 
نه تنها بین ســخت روئی و بیماری بلکه بین 
سرســختی و طول عمر می باشد و بنابراین 
داشــتن این ویژگــی نه تنها مــا را درمقابل 
بیمــاری ها ایمن می کند بلکه باعث افزایش 

طول عمر نیز می شود .
وی مولفه شــناختی ، رفتــاری و هیجانی 

را از مولفــه های تاب آوری نام برد و فواید 
آموزش سرســختی و تاب آوری را ؛ رشد و 
پرورش ویژگی های فردی، شناخت مهارتها 
و اســتعداد های چند گانه ، شناخت استرس 
به عنوان بخش طبیعی زندگی، کسب مهارت 
در جهــت مدیریت هیجان هــا و در نتیجه 
کنترل عالئم جســمانی و استفاده از تجارب 
مثبت و ثمر بخش برای دوســتان و آشنایان 

می شود.
 این روانپزشک داشتن عزت نفس، داشتن 
زندگی بامعنا، توســعه ارتباطات،  داشــتن 
تغذیه و ســالمتی، خوشبین بودن، دلبستگی 
های مثبت و تقویت معنویــت را از توصیه 

های بر ای داشتن تاب آوری عنوان کرد .

ّعصرملتگزارش نلسون ماندال:  برای آزادی الزم نیست زمین و آسمان را بخرید، تنها خودتان را نفروشید. 
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بررسی خودمراقبتی دراختالالت روانپزشکی

عصرمّلت - رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان با اشاره به سیستم های ارزشیابی درونی دانشگاه علوم پزشکی، گفت: طبق سیستم 
های ارزشیابی درونی دانشگاه علوم پزشکی مردم از خدمات ارائه شده در بیمارستان امام حسین )ع( رضایت 85 درصدی دارند.

پرویز قزلباش در گفت و گو با خبرنگار موج رســا؛ در خصوص اعتراض و نارضایتی برخی رســانه ها و مردم به خدمات ارائه شده 
در بیمارستان امام حسین )ع(، اظهار کرد: در تمام دنیا نارضایتی در برابر سیستم ها وجود دارد ولی مهم این است که درصد نارضایتی 

به چه میزان است.
وی با اشاره به سیستم های ارزشیابی درونی دانشگاه علوم پزشکی برای مجموعه های تحت مدیریت این دانشگاه، ابراز کرد: دانشگاه 

علوم پزشکی بر اساس این نظر سنجی ها مراکز بهداشتی و درمانی را رسد می کند.
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی زنجان با اشــاره به اینکه میزان رضایتمندی مردم از بیمارستان امام حسین )ع( 85 درصد است، خاطر 

نشان کرد: رضایتمندی 85 درصدی به این معنی است که 15 درصد از مردم رضایت کافی را از خدمات ارائه شده ندارند.
وی با اشــاره به اینکه 15 درصد از مردمی که رضایتمندی کافی را ندارند به معنی نارضایتی 15 درصدی نیســت، عنوان کرد: شرایط 

ایجا شده به دلیل کمبود های منابع مالی بیمارستان است.
قزلباش با بیان اینکه کمبود های ملی باعث شده است کیفیت خدمات نسبت به سال های قبل تفاوت داشته باشد، تصریح کرد: طبیعی 

است که این کمبود ها در رضایتمندی مردم تاثیر خواهد داشت.
وی با اشــاره به اینکه بیمارســتان امام حسین )ع( وابسته با بیمه تامین اجتماعی اســت، تاکید کرد: مسئولین تامین اجتماعی باید در 

راستای خدمات ارائه شده و نارضایتی های موجود در بیمارستان امام حسین )ع( پاسخگو باشند.
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی زنجان با بیان اینکه دانشــگاه علوم پزشکی و تمامی کادر درمانی استان سعی در تامین نیاز ها بیماران 
با حداقل امکانات موجود را دارند، افزود: متاســفانه ایجاد رضایت 1۰۰درصدی در شــرایط آرمانی ممکن نیست و در این شرایط نیز 

نمی توان رضایتمندی 1۰۰درصدی را ایجاد کرد.

عصرمّلت - سالمت روان یکی از ابعاد سالمتی بنا به تعریف سازمان جهانی بهداشت ) WHO ( است که در عین حال بخش مغفولی 
از سالمت در جامعه به شمار می رود که نیازمند آگاهی و اطالع رسانی بیشتر است.

مسئول سالمت روان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: مطالعه بار بیماری ها در ایران و جهان نشان می دهد 
که اختالالت روانپزشکی از دالیل عمده سال های از دست رفته عمر به دلیل بیماری و ناتوانی هستند.

شــهره نصر در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: طبق برآورد ســازمان جهانی بهداشت، ) WHO ( از هر چهار نفر یک نفر در طی 
زندگی خود به یکی از اختالالت روانپزشــکی مبتال می شــود. وی اضافه کرد: اختالالت روانپزشکی در ایران در مجموع رتبه دوم بار 

بیماری ها پس از حوادث غیرعمدی در کشـور را دارد و در واقع 16 درصد بار بیماری ها را به خود اختصاص داده است.
نصر افزود: پیمایش ملی ســالمت روان که در ســال 139۰ انتشار یافت نشان می داد 23.6 درصد از افراد 15 تا 6۴ ساله کشور دچار 
یک یا چند اختالل روانپزشــکی در 12 ماه قبل از بررســی بودند و به ترتیب اختالالت اضطرابی ) 15.6( و اختالالت خلقی )1۴.6(، 

بیشترین شیوع را در بین اختالالت روانپزشکی به خود اختصاص داده  اند. 
وی اظهارداشــت:هنوز انگ و تبعیض در مورد اختالالت روانپزشکی و اطالعات نادرست در جمعیت عمومی شایع است که اطالع 

رسانی الزم می تواند به بهبود این وضعیت کمک کند.
مســئول سالمت روان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با اشاره به هفته سالمت »ارتقاء سالمت روان، جامعه با 
نشــاط روان« ادامه داد: شــادی و نشاط همواره با خرسندی، خوشبینی و امید و اعتماد همراه است، مواردی که در مبتالیان به اختالالت 

روانپزشکی یا کم رنگ است و یا وجود ندارد لذا نباید ایجاد نشاط و شادی در درون جامعه را نادیده گرفت و از آن غافل ماند.
وی اضافه کرد: تا زمانی که زمینه شادی و نشاط در درون جامعه ایجاد نشود نمی توان به دنبال از بین بردن و یا پیشگیری از اختالالت 
روانی در بخش های مختلف جامعه بود و دلیل آن هم این است که شادی و نشاط البته نه در حد سطحی بلکه در سطوح عمیق به عنوان 

یکی از اجزای جامعه سالمت از لحاظ روانی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان:

مردم از خدمات بیمارستان امام حسین)ع( رضایت دارند
مسئول سالمت روان دانشگاه علوم پزشکی زنجان:

سالمت روان بخش مغفول مانده در سالمت افراد جامعه است


