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یادداشت

معّلم اخالق

ّ
 رئیس کل دادگستری استان زنجان:

به مشکالت حوزه  قضایی آگاه هستم 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان:

مطبوعات نقش مؤثری در پویایی جامعه دارند

اغلب دانشجویانی که در دانشگاه آزاد اسالمی 
زنجان تحصیل کرده اند آقای محسن کاوندی را 
می شناسند. ایشــان عالوه بر کارهای اجرایی و 
مدیریتی دانشــگاه ، در کسوت معّلمی و استادی 

نقش آفرینی کرده اند.
روحیه انسانی ، منعطف و اخالق مدار ایشان 
به عنوان یک معّلم برای دانشجویان سرمشق است 
و ایشــان در کنار آموختن آموزش های علمی و 
مهارتی ، درس اخالق و انســانیت را به متربیان 
خویش یاد دادند اما شــیوه این آموزش با شیوه 
های رایج کالس هــای درس متفاوت بود و این 
معّلم بزرگ با رفتار و کردار انسانی آموزه ها را به 

دانشجویان و اطرافیانش منتقل کرد.
اکنون ایشــان پس از 30 سال تالش در عرصه 
تعلیم و تربیــت با خاطرات لــذت بخش برای 
دانشجویان و همکاران و همه کسانی که او را می 
شناختند و می شناسند به افتخار بازنشستگی نائل 
آمد. دکتر صمد حنیفی معاون اســبق دانشجویی 
دانشگاه آزاد اسالمی در مراسم تجلیل از این استاد 
اخالق به جمله ای در بیان ویژگی های شخصیتی 
وی اشــاره کرد و گفت :» گواهی می دهم آقای 
کاوندی در این 30 سال همکاری حتی یک کلمه 
پشت سرِ یک نفر صحبت نکرد«. تفسیر این سخن 
و درک معنای آن در شرایط امروز جامعه متاسفانه 
قدری دور از ذهن به نظر می رســد. امید اســت 
منش اخالقی و رفتاری آقای محســن کاوندی و 
افرادی مانند ایشــان در جامعه ای که به سرعت 
گام در مسیر بداخالقی گذاشته ، چراغ راهی برای 
نجات از » منیت ها « باشد.از خداوند متعال برای 
این معّلم اخالق و انسانیت و همه کسانی که گام 
در مسیر انسانیت دارند آرزوی تندرستی و عاقبت 

بخیری در همه شئون زندگی می نمایم.

علی اکبر شیوخی

عصرمّلــت - با حضــور دکتر ســعید نمکی وزیر 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 50 طرح بهداشتی، 
درمانی، آموزشــی و پژوهشی دانشــگاه علوم پزشکی 
زنجــان بــا 500 میلیارد ریــال اعتبار بصــورت ویدئو 

کنفرانس افتتاح و بهره  برداری شد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آیین بهره 
برداری این طرح ها گفت: وزارت بهداشــت به تنهایی 
قادر به انجام برنامه بزرگ ملی طرح ســالمت  نیست و 
نیازمند کمک های بین بخشی و هم افزایی عمیق نیروها 

در نظام می باشد.
دکتر سعید نمکی افزود: وزارت بهداشت با همکاری 
سایر دســتگاه های متولی تالش می کند عوامل خطر زا 
مثل تصادفات و برخی بیماری ها را مهار کند و این مهم 

در همکاری و همراهی دیگر بخش ها محقق می شود.
وی ادامه داد: خیران سالمت به کمک توسعه نظام 
سالمت استان زنجان آمده اند  و این فرصت مناسبی 
اســت که باید از آن بهره برد که در ســال های اینده 
جزو اســتان های الگو های موفق در ســطح کشور 

خواهد شد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: پرونده 
الکترونیک سالمت به عنوان تکلیف بر جای مانده نظام 
ســالمت تکالیف برنامه پنجم و ششم توسعه زیان های 
فراوانی را به حوزه بهداشــت و درمان وارد کرده است 
و بر این اســاس تا پایان خرداد ســال جــاری برای هر 
فرد و هر مقیم ایرانی که به شــکل مجاز در کشــورمان 

زندگی می کند، پرونده الکترونیک ســالمت با کد ملی 
ارائه خواهد شد.

وی اظهــار داشــت: این کار ریل گــذاری صحیح و 
منطقی دیگری را برای 2 مولفه دیگر نظام ارجاع پزشک 
خانواده کمــک فراوانی خواهد کرد. که این کار یکی از 
شــاهکارهای مهمی است که در نظام جمهوری اسالمی 

پس از سال های استقرار خواهد یافت .
وی اضافــه کرد: با کارهای انجــام گرفته 97 درصد 
داروهای مورد نیاز در کشــورمان تولید می شود و این 

مهم مایه افتخار صنعت دارویی کشور است.
وی ادامه داد: طی ســال های نــه چندان دور با مبلغ 
پنج دالر نوزادان علیه 6 بیماری مهلک، مسری با واکسن 
واکسینه می شدند و همه فرآیند انجام می گیرد اما امروزه 
گرفتار موج بیماری های غیر واگیر در کشورمان هستیم.

وی اظهــار داشــت: شــیمی درمانی یــک بیمار در 
کشورمان معادل واکسیناسیون یک شهرک و یا روستای 
بزرگ هزینه به همراه دارد و در این راستا باید همکاری 

بین بخشی ها و مشارکت های الزم انجام گیرد.
نمکی افزود: ایــن وزارتخانه برنامه مدارس عاری از 
پوســیدگی دندان را اجرا می کند که در این راســتا طی 
چند ماه آینده یــک میلیون و 200 هزار دانش آموز پایه 

ششم تحت پوشش این طرح قرار می گیرند.
وی اظهار داشت: حدود سه هزار و 200 دندانپزشک 
دولتی و ســه هزار و 600 رزیدنت دندان پزشکی سطح 
کشــور فعالیت می کنند که مقرر شده در طی 2 شیفت 

خدمــات الزم را به گروه های هــدف اعم از کودکان و 
زنان باردار ارائه کنند. 

وی اظهار داشت: در سال 57 به ازای هر یکهزار تولد 
زنده 120 مورد آن به ســن یکسالگی نمی رسیدند و از 
هر 100 هزار زن باردار نیــز به دلیل عوارض باداری و 

زایمان حداقل 247 فوت می کردند.
این مســئول ادامه داد: تعداد کل مراکز بهداشــتی و 
درمانی کشــورمان به تعداد یکهزار و 50 باب ، پوشش 
واکسیناســیون 25 درصد و داروهای مــورد نیاز مردم 
 با حضور شــرکت های چند ملیتــی فقط 25 درصد آن 

تهیه می شد.
وی اضافه کرد: هم اکنون 6 هزار و 100 دانشــجوی 
پزشــکی در دانشــکده های تحصیل می کندد در حالی 
که قبــل از این تعداد قبل انقالب 600 دانشــجو بود و 
تعداد اعضای هیات علمی دانشــگاههای علوم پزشکی 
کشــورمان از هشت هزار نفر در ســال 57 اکنون به سه 

هزار نفر افزایش یافته است.
نمکی افزود: آمار مــرگ و میر کودکان و زنان باردار 
به طور قطع به کمتر از یک دهم ســال های اول انقالب 
 رســیده و امــروز 18 هزار خانه بهداشــت در کشــور 

وجود دارد .
وی اظهار داشت: هم اکنون حدود 140 هزار پزشک 
عالی رتبه و کاردان ماهر کشــور در اقصی نقاط کشــور 
خدمات ارائه می کنند و با کارهای انجام گرفته پوشــش 

واکسناسیون در کشورمان به 100 درصد رسیده است.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی، خدمات بهداشتی و 
درمانی اســتان زنجان در این مراســم گفت: همزمان با 
اجرای طرح تحول نظام سالمت در کشور و در راستای 
اجرای برنامه 10 طرح پشــتیبان تحول نظام سالمت در 
بخش بهداشت و به منظور تکمیل، تجهیز و توسعه مراکز 
فرسوده و ناکارآمد شهری و روستایی و به استناد تفاهم 
نامه ســه جانیه منعقده فی مابین بین وزارت بهداشــت، 
درمان و اموزش پزشــکی، دانشــگاه علوم پزشــکی و 
اســتانداری زنجان از 226 طرح تفاهم نامه، تعداد 134 
مورد از طرح ها افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.
دکتر پرویز قزلباش افــزود: تعداد 44 طرح در حوزه 
بهداشت نیز با زیربنای 10 هزار و 95 متر مربع از طریق 
ویدیوکنفرانس با اعتبار بالغ بر 220 میلیارد ریال شــامل 
22 واحد خانه بهداشــت، هشــت واحد پایگاه سالمت 
شهری، هشت واحد پانســیون پزشک، سه واحد مرکز 
خدمات جامع سالمت شهری و سه واحد مرکز خدمات 

جامع سالمت روستایی را شامل می شود.
وی اظهار داشت: اتاق عمل پیشرفته جراحی ارتوپدی 
و جراحی مغز و اعصاب با 30 میلیارد ریال، آزمایشــگاه 
جامع تحقیقات دانشــگاه با اعتبــار 10 میلیارد ریال از 

جمله طرح های مورد بهره برداری برشمرد.
این مسئول خاطر نشان کرد: مرکز تحصیالت تکمیلی 
دانشــکده پرســتاری مامایی زنجان با دو میلیارد ریال، 
مجتمع خدمات ســالمت شهر دندی مساحت یکهزار و 
366مترمربع زیربنا در سه طبقه با اعتبار ساخت و تجهیز 

50 میلیارد ریال را شامل می شود.

استاندار زنجان عنوان کرد:
حضور پررنگ خیران سالمت در زنجان

اســتاندار زنجان در آییــن افتتــاح و بهره برداری از 
50پروژه بهداشــتی و درمانی به طور همزمان در استان، 
اظهار کرد: سرانه تخت یکی از شاخص های مهم عملکرد 
دولت ها در حوزه بهداشت است و همه امکانات درمانی 

وابسته به سرانه تخت است.
فتح اهلل حقیقی با اشــاره به جابه جایی سرانه تخت در 
دولت دوازدهم، ادامه داد: افزایش ســرانه تخت همواره 
مورد تاکید رئیس جمهور و وزرای بهداشت بوده و سبب 
شده استان هایی که از سالمت معبر بودند به مقصد تغییر 

یابند و این امتیازی برای استان ها است .
وی با اشــاره بــه حضور پررنگ خیــران در زنجان، 
افــزود: زنجان خیــران قوی در حوزه ســالمت دارد و 

انجمــن خیریه مهرانه نه تنها در ایــران، بلکه در منطقه 
نیز می تواند الگو باشــد؛ چراکه بیش از 700 نفر در این 
خیریه فعالیت دارند که بیش از 90 درصد آنان به صورت 
رایگان خدمت ارائه می کنند و ماهانه 700 میلیون تومان 

توسط مردم به این خیریه کمک می شود .
نماینــده عالی دولت در اســتان زنجان با اشــاره به 
برگزاری جشنواره بین المللی غذای اکو و حضور سفیران 
19کشــور در زنجان، تصریح کرد: برای سفیرانی که در 
این برنامه حضور داشــتند انجمن خیریه مهرانه جذابیت 
باالیی داشــت. عالوه  بر این 3نفر از 5نماینده زنجان در 
مجلس شورای اسالمی متخصص در حوزه پزشکی بوده 
و خوشبختانه پزشکان زنجان از توان و تخصص باالیی 
برخوردار هستند که این امتیاز خوبی برای استان است.

حقیقی در رابطه با اجتماعی کردن سالمت، یادآور شد: 
با توجه به تجربه اجتماعی ســازی سالمت در استان های 
دیگر، این مهم نیز در استان زنجان دنبال می شود و سند 
غذایی اســتان نیز در دســت تدوین است و به دنبال آن 
هســتیم که با اســتفاده از طرفیت دهیاری ها، شوراها و 
شــهرداران، اجتماعی کردن ســالمت و شهر سالمت را 

نهادینه کنیم .
اســتاندار زنجان، خیران ســالمت را موضوع مهم و 
قابل توجه اعالم و خاطرنشــان کرد: کمک به خیران و 
حمایت از آنان همواره مورد تاکید دولت بوده و اســتان 
زنجان نیز که قطب مهمی در گروه پزشــکی است، باید 

زیرساخت های قوی داشته باشد .

با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛

50 طرح بهداشتی و درمانی در زنجان به بهره برداری رسید

عصرمّلت - با تحقق وعده اســتاندار زنجان برای 
انتخاب اعضای مجمع مشورتی جوانان، این انتخابات 

با حضور پرشور و باانگیزه جوانان استان برگزار شد.
»جوانی« به مرحلــه ای از زندگی به طور معمول تا 
قبل از 30 ســالگی گفته می شــود که در این دوران، 
قوا و ظرفیتهای جســمی و روحی بشر در باالترین و 
پرشورترین میزان خود قرار داشته و تمامی استعدادها 
در اوج شــکوفایی و ثمردهی است و به عبارت دیگر، 

زیباترین بخش عمر انسان به شمار می رود.

نقش جوانان در مدیریت جامعــه انکارناپذیر بوده 
و اعتمــاد آن ها نتایج مطلوبی را حاصل کرده اســت 
و جوانان در طی 40 ســال گذشته از پیروزی انقالب 
اسالمی گرفته تا دوران دفاع مقدس و در ادامه در عرصه 
های مختلف علمی، فرهنگی، اقتصادی، ورزشی، هنری 
و نظامی موفق به کســب افتخارات ارزشــمندی نایل 
شده، صحنه های دلنشینی را برای ملت ایران به ارمغان 

آورده و منشا تحوالت مهمی بوده اند.
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رئیس شورای شهر زنجان؛ 

سفر شهردار و اعضای شورا 
به سوئیس قانونی است

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی زنجان :

دانشگاه های کشور
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باحضور وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ؛

صفحه 4جشنواره عکس سالمت روان پایان یافت

گزارشی از انتخابات مجمع مشاوران جوان استاندار زنجان؛
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عصرمّلت - با تحقق وعده اســتاندار زنجان برای 
انتخاب اعضای مجمع مشورتی جوانان، این انتخابات 

با حضور پرشور و باانگیزه جوانان استان برگزار شد.
»جوانی« به مرحلــه ای از زندگی به طور معمول تا 
قبل از 30 ســالگی گفته می شــود که در این دوران، 
قوا و ظرفیتهای جســمی و روحی بشر در باالترین و 
پرشورترین میزان خود قرار داشته و تمامی استعدادها 
در اوج شــکوفایی و ثمردهی است و به عبارت دیگر، 

زیباترین بخش عمر انسان به شمار می رود.
نقــش جوانان در مدیریت جامعــه انکارناپذیر بوده 
و اعتمــاد آن ها نتایج مطلوبی را حاصل کرده اســت 
و جوانان در طی 40 ســال گذشته از پیروزی انقالب 
اســالمی گرفته تا دوران دفاع مقــدس و در ادامه در 
عرصــه هــای مختلف علمــی، فرهنگــی، اقتصادی، 
ورزشــی، هنری و نظامی موفق به کســب افتخارات 
ارزشــمندی نایل شــده، صحنه های دلنشینی را برای 
ملت ایران بــه ارمغان آورده و منشــا تحوالت مهمی 

بوده اند.
امــام علی)ع( می فرمایند: هرگاه در امری که برایت 
پیــش آمده نیازمند مشــورت بودی، ابتــدا با جوانان 
مشــورت کن زیرا آنان تیزهوش ترند و سریع تر حدس 
می زنند و سپس آن را به اندیشه پیران و بزرگان واگذار 
تــا فرجام آن را شناســایی و انتخاب نیکــو کنند زیرا 

تجربه آنان بیشتر است.
اســتفاده از ظرفیــت نیروهای جــوان در مدیریت 
جامعه بــه اندازه ای اهمیت دارد که گروه مشــاوران 
متشــکل از مجموعه ای از جوانــان جهت همفکری 

و مشــورت دادن به مدیران در دســتگاه های مختلف 
کشور تشکیل شد.

تجربه تشــکیل گروه مشــاوران جوان نشان داد که 
حضور جوانــان در کنار مدیران با تجربه و باســابقه، 

زمینه رشد مجموعه ها را پدید می آورد.
اســتاندار زنجان چندی پیش در مراسم جشن روز 
جــوان، وعده انتخاب مجمع مشــاوران جوان خود را 

داده بود.
فتح اهلل حقیقی در آن مراسم گفته بود: در نشستی از 
جوانان تمام اقشــار، دعوت خواهد شد و جوانانی که 
طرح و برنامه عملیاتی داشــته باشند آن را ارائه کرده و 
توســط سایر جوانان انتخاب می شوند که این منتخبان 
به عنوان مشاوران جوان استاندار فعالیت خواهند کرد 
تا با عملیاتی کردن برنامه های خود به مدیریت استان 

کمک کنند.

همه جوانان استان، عضو مجمع مشورتی هستند
استاندار زنجان در این مراســم گفت: همه جوانان 
استان، مجمع مشورتی هستند ولی در این انتخابات به 
12 نفر از منتخبــان خود وکالت می دهند تا نظرات و 
ایده های جوانان استان را به نمایندگی از تمام جوانان 

ارائه داده و به مدیریت استان کمک کنند.
فتح اهلل حقیقی خاطرنشــان کرد: رهبر معظم انقالب 
اســالمی در بیانیه گام دوم انقالب، 7 بند را با تکیه بر 
جوانان دستور داده اند و رویکرد و سیاست دولت نیز 
باور جوانان در عرصه های مختلف و اهتمام بیشــتر به 

نقش مشورتی آنان است.

وی افزود: بر این اســاس و به عنوان ســرباز نظام 
جمهوری اسالمی و نماینده دولت، موظف به عملیاتی 

کردن دستورات و رویکردها هستیم.
حقیقی اظهار داشــت: به رغم اینکه اختیار داشتم تا 
مشــاوران جوان را خودم انتخاب کنم این اختیار را به 
جوانان واگذار کردم تا خود جوانان، مجمع مشــورتی 
را انتخــاب کنند چون اعتقاد دارم جوانان بهترین ها را 

انتخاب می کنند.
اســتاندار زنجان ابراز کرد: امیدوارم افرادی انتخاب 
شــوند که برنامه عملیاتی برای توســعه استان داشته 

باشند.
وی تصریح کرد: این نوع انتخاب مجمع مشــاوران 
جــوان، اقدامی نــو و منحصر به فرد اســت که برای 
اولین بار در کشور در اســتان زنجان اتفاق می افتد و 
باید جوانان اســتان شخصیت خود را در برگزاری این 

انتخابات در فضایی آرام و صمیمی نشان دهند.
حقیقی خاطرنشان کرد: از ظرفیت جوانان در جلسات 

محوری استان و بازدیدها حداکثر استفاده شود.
وی با اشــاره به اقدامات صــورت گرفته در حوزه 
جوانان، گفت: در ســال گذشــته، مصوب شد تا یک 
درصد اعتبارات تملک دارایی دســتگاه ها و همچنین 
0.27 درصــد مالیات بر ارزش افزوده دســتگاه ها به 
جوانــان اختصاص داده شــود که ایــن موضوع برای 
ســال جاری نیز به تصویب خواهد رسید در حالی که 

چندین سال بود که اختصاص پیدا نمی کرد.
استاندار زنجان خاطرنشان کرد: طی مکاتبه با رئیس 
فدراسیون فوتبال، درخواســت مجوز یک تیم فوتبال 
در لیگ دســته دوم کشــور شــده و در این راستا 20 
میلیــارد ریال نیز به اداره کل ورزش و جوانان اســتان 
تخصیص یافته تا تیمی متشــکل از جوانان بومی استان 

به مسابقات لیگ دسته دوم اعزام کنند.
این مســئول افزود: طرح تقویــت بنیه علمی دانش 
آموزان کنکوری نیز در شــورای آمــوزش و پرورش 
اســتان به تصویب رسیده و دانش آموزان روستایی که 
در مدارس شــبانه روزی تحصیل مــی کنند را تحت 

پوشش قرار می دهد.
حقیقی اضافه کرد: برای اولین بار در ســال جاری، 
گزینش اســتخدام ها را بومی کردیم و نیروهایی که در 
شرکت ایران ترانســفو جذب خواهند شد صد درصد 

بومی هستند.
گفتنی اســت ؛  511 نفر از جوانان 14 تا 29 ســاله 
اســتان زنجان در انتخابات مجمع مشــورتی جوانان 
اســتاندار زنجان نام نویسی کردند و از بین 92 نامزد، 
12 نفر بــه عنوان مجمع مشــاوران جوان اســتاندار 

انتخاب شدند.

رئیس شورای شهر زنجان؛ 
 سفر شهردار و اعضای شورا به سوئیس قانونی است

عصرمّلــت - اســتاندار زنجــان گفــت : همه 
فرمانداران و مدیران کل مشاور بانوان داشنه باشند .

فتح اهلل حقیقی در کارگروه بانوان و خانواده استان، 
اظهار کرد: بانوان از نظر کمی، همچنین ویژگی های 
شــخصیتی، علمی و توانمندی شاخص هایی دارند 
و وظیفه قانونی ما ایجاد بســتر الزم برای رشد این 
شاخص ها است. در همین راستا، زمینه برای مدیریت 

حداقل 6 نفر خانم در بدنه استانداری فراهم شد .
اســتاندار زنجان ادامه داد: عــالوه بر این، با همه 
دســتگاه ها نیز تفاهم نامه ای منعقد شده است که بر 
اســاس آن، مدیران کل موظف انــد تا خردادماه یک 
خانــم در حد رئیس گــروه و یا معــاون مدیرکل 

منصوب کنند .
وی با اشــاره بــه اینکه تاکنــون 21 نفر خانم در 
ادارات منصوب شــده اند، افزود: همچنین مقرر شده 
است که بانوان کارشناس مسئول به باال آموزش های 
مدیریت ببینند تا واجدان شــرایط برای این ســمت 

انتخاب شوند .

نماینده مردم ماه نشان و ایجرود:

آمریکا به جایی نمی رسد
نماینده عالی دولت در استان زنجان:

همه فرمانداران، مشاور بانوان داشته باشند
رئیس کل دادگستری استان زنجان:

به مشکالت حوزه  قضایی آگاه هستم

عصرمّلت - رئیس کل دادگســتری اســتان 
زنجان گفت : آگاه به مسائل، مشکالت و دغدغه 
های حوزه های قضایی هستم و تمام تالش خود 
را در جهت رفع دغدغه ها و حل مشکالت شما 
بکار خواهیم گرفت تا زمینه و امکانات مورد نیز 

برای خدمت به مردم فراهم شود.
حجت االسالم  اســمعیل صادقی نیارکی  در 
دیدار با روســای حوزه های قضایی افزود : در 
کنار اقدامات و کســب توفیقات در بخشــهای 
مختلف یک عقب ماندگی هایی در برخی حوزه 
هــا  متصور اســت که توجه به رفــع این عقب 
ماندگی ها و ارتقاء ارائه سطخ خدمات به مردم 

امری ضروری است.
وی تأکیــد کرد : بایســتی  با ارتقاء ســطح 
ارائه خدمات بــه مردم زمینــه ای  فراهم کنیم 
و دسترسی آســان مردم به مسئولین جهت بیان 
مشکالت و مسائل  برای تحقق این امر اثر گذار 

خواهد بود.

عصرمّلت - رئیس شــورای اسالمی شهر زنجان 
ضمن تشــریح اهداف سفر شــهردار و چند عضو 
شــورای شهر به سوئیس گفت: وی اضافه کرد : این 
ســفر هیچ هزینه ای به شــهرداری تحمیل نمی کند، 
چون همه هزینه ها به عهده دعوت کننده خواهد بود 
و تــا آنجا که بنده اطالع دارم بــرای اعزام این افراد 

شهرداری مبلغی پرداخت نکرده است.
اسماعیل دویران در توضیح سفر سه نفر از اعضای 
شورای شهر، شهردار، مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری 
و مسؤول حراست شهرداری زنجان به کشور سوئیس 
اظهار کرد: قبل از برگزاری نشست اکو دعوت نامه ای 
به همه اعضای شورا و شــهردار برای حضور ارسال 
شده بود که شهردار، مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری 
و مسؤول حراست شهرداری و سه عضو شورا در این 
ســفر حضور دارند. وی گفت: حضور اعضای شورا، 
شــهردار و بقیه حاضران در این سفر با اخذ مجوز از 
اســتانداری و البته وزارت کشــور انجام شده است و 

مراحل قانونی طی شده است.

عصرمّلــت - نماینده مردم ماه نشــان، ایجرود 
و دهســتان های بوغداکندی و قلتــوق در مجلس 
شــورای اســالمی گفت: آمریکا با ایــن تحریم ها 
به جایی نخواهد رســید و یک جانبه گرایی آمریکا 
در همه دنیا مشــخص شــده و نقض عهد آمریکا 
منحصر به کشــور ما نیست و بسیاری  از معاهدات 

بین المللی را نیز نقض کرده است. 
سیدمرتضی خاتمی در نشست خبری با تعدادی 
از رســانه ها اظهار کرد: ایــران از اول انقالب با 
فراز و فرودهای گوناگون در حال تحریم اســت و 
حال در جهان مشخص شده که معاهدات تا جایی 
معتبر اســت که منافع افراد زورگو به خطر نیافتد. 

وی با اشــاره به آســیب بروکراســی عظیم در 
کشــور، تصریح کرد: در حال حاضر بروکراســی 
به مملکت آســیب می رســاند، به طــوری که در 
اســتراتژی صــادرات و واردات دچــار تناقضات 
زیادی هســتیم و این مخالف اقتصــاد مقاومتی و 

رونق تولید است.

عصرمّلت - اعضای هیأت مدیره خانه 
با معاون سیاسی،  مطبوعات استان زنجان 
امنیتی و اجتماعی اســتاندار زنجان دیدار 

کردند.
به گزارش خبرنــگار » پایگاه خبری - 
تحلیلــی پیام مّلت « در این دیدار، معاون 
سیاســی امنیتی اســتاندار زنجان به نقش 
مطبوعات در آگاه ســازی جامعه اشــاره 
کــرد و گفت: نقش مطبوعــات به عنوان 
رکن چهارم دموکراسی همچنان نقشی پر 

رنگ است.
خدابخش مرادی نافچی با بیان این که 
ممکن اســت در تحقق مأموریت ها و یا 
به لحــاظ مالحظات مالی دســتگاه ها به 
صورت مقطعی مشــکالتی ظهور و بروز 
کند ولی این امر نقش مطبوعات در حوزه 
امیدآفرینی،  ســازی،  آگاه  رسانی،  اطالع 
اعتماد آفرینی و ایجاد پویایی و نشــاط و 

آرامش در جامعه را نفی نمی کند.
وی گفت: مطبوعات از گذشــته نقش 

مؤثری در پویایی و شــتاب بخشی جامعه 
در حوزه های مختلف داشــته اند و ما از 
گذشته بخش زیادی از اطالعات خود را 
از روزنامــه ها گرفته ایــم و قلم روزنامه 
نگاران برای همه قابل احترام بوده است.
با بیــان این که اســتان زنجان  مرادی 
اســتانی فعــال در حوزه فرهنگی اســت 
در  داشــت: سطح ســواد عمومی  اظهار 
اســتان زنجــان باالی 90 درصد اســت، 
همچنیــن زنجان دومین اســتان در میزان 
مطالعه در کشــور است و مردمی بانشاط 
و شــاد دارد کــه این ها نشــان از عمق 

فرهنگی مردم این استان دارد.
استاندار زنجان  امنیتی  معاون سیاســی 
ادبیاتی که جــوان ما،  ادامــه داد: نــوع 
مطبوعاتی مــا، مدیر ما، شــهروند ما در 
کالمــش اســتفاده می کند نشــان دهنده 
ی عمق فرهنگی این اســتان اســت و در 
آفرینــش ایــن فضا، اصحــاب قلم نقش 

اند. مؤثری داشته 
ایــن مقام مســئول رویکــرد مدیریت 
جدید اســتان را حرکت برنامه ای، اعالم  
اولویت کاری و تدویــن  برنامه عملیاتی 
اعالم کرد و اظهار داشت: تالش می کنیم 
مدیران را از پشــت میزنشــینی به ارتباط 

نزدیــک و حضور میدانــی در میان مردم 
ببریم. 

از مدیران  پایان ســخنان خود  وی در 
دستگاه های اداری خواست تا تولید خبر 
کرده و عملکرد خود را از طریق رســانه 
های استان برای مردم بیان کنند. همچنین 
روابــط عمومی دســتگاه هــای اداری و 
با مجموعه رســانه  تعامل خوبی  اجرایی 

باشند.  و مطبوعات داشته 
در این دیــدار، اعضای هیــأت مدیره 
مشکالت  زنجان  اســتان  مطبوعات  خانه 
رسانه های اســتان را مطرح کردند. عدم 
رعایــت عدالــت در توزیــع اگهی های 
دولتی، قطع اشــتراک نشــریات استانی و 
کشوری از ســوی ادارات، عدم همکاری 
مســئوالن روابط عمومــی برخی ادارات 
دولتی با رســانه ها، گرانی کاغذ و چاپ 

و ... ازجمله مشکالت مطرح شده بود.
در پایــان ایــن جلســه مقــرر گردید 
جلســات فصلی با حضور اعضای هیأت 
مدیــره خانه، معاون سیاســی اســتاندار، 
اداره کل  ای  معــاون فرهنگــی رســانه 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و به تناسب نیاز 
مدیر یک دســتگاه اجرایی در جهت حل 
مشکالت رسانه های استان برگزار گردد.

عصرمّلت - رئیس دانشگاه آزاد اسالمی 
اســتان زنجان گفت : بحث تحوالت برای 
نیل به توســعه و پیشرفت در دانشگاه آزاد 
اسالمی جدی اســت و تحقق این اهداف  
بــه اهتمام جدی همه حوزه ها و بخش ها 

نیاز دارد.
دکتر علیرضا فیروزفر در آئین بزرگداشت 
مقام معّلم در جمع اســاتید واحد زنجان و 
معلمان سمای زنجان با اشاره به تحول در 
حوزه علوم انســانی و دانشگاه ها افزود : 
تحول برای اســالمی کردن دانشگاه ها در 
دانشگاه آزاد اسالمی امری جدی می باشد 
و برای این امر اقدامات خوبی شروع شده 

است.
استاد دانشگاه زنجان در بیان مقام معّلم 
گفــت : زبان معلم زبــان عاطفه و اخالق 
اســت و این منش برگرفتــه از رفتار نبی 

مکرم اسالم حضرت محمد )ص( است که 
با خلق و خوی مهربانی اســالم  را جهانی 

کرد.
وی حرکت به سمت دانشگاه کارآفرین 
را امری اجتناب ناپذیر در شــرایط جاری 
کشــور عنوان کرد و اظهار کرد : دانشگاه 
های کشــور باید به ســمت دانشگاه های 
کارآفرین ســوق داده شوند و اگر دانشگاه 
آزاد اســالمی بتواند در این عرصه محکم 
گام بردارد قطعا در نیل به اهداف و چشــم 

اندازها موفق خواهد شد. 
رئیس دانشــگاه آزاد اســالمی زنجان با 
اشاره به چشم انداز پیش روی واحد زنجان 
اظهار کرد : دانشــگاه آزاد اسالمی زنجان 
دارای امکانات کارگاهی و آزمایشــگاهی 
مناســب بوده و با تکیه بر نیروی انســانی 
متخصص و متعهد که در این واحد وجود 
دارد می تواند افق روشــنی را برای آینده 

ترسیم نماید.
درپایان این مراسم از تالش های آقایان 
محســن کاوندی ، صمــد حنیفی و جواد 
بریری که به افتخار بازنشستگی نائل آمده 
انــد تجلیل گردید. گفتنی اســت ؛ در این 
مراسم آقایان دکتر ســید فرشید جعفری ، 
دکتر مهدی بازرگانی و خانم دکتر آتوســا 
بیات به نمایندگی از اساتید به طرح دیدگاه 
های خود پیرامون موضوعات دانشــگاهی 

پرداختند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان:

مطبوعات نقش مؤثری در پویایی و شتاب بخشی جامعه دارند

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی زنجان :

دانشگاه های کشور باید کارآفرین باشند 

گزارشی از انتخابات مجمع مشاوران جوانان استاندار زنجان؛

مشـاوران حقیقـی
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عصرمّلت - همایش سالروز تأسیس بسیج سازندگی با 
حضور نماینده ولی فقیه در استان زنجان ، استاندار زنجان 
، فرمانده ســپاه  انصار المهدی )عج( و جمعی از مدیران 
اســتان زنجان برگزار و در آن بر نقش محرومیت زدایی و 

ظرفیت های بسیج و استفاده بیشتر از آن تأکید شد.
نماینده ولی فقیه در استان زنجان در این همایش اظهار 
کرد: فلسفه بعثت پیامبران اقامه قسط معرفی شده است و 
هدف نهایی همه پیامبران اقامه قسط است و قدم نخست 

اقامه قسط هم حمایت از محرومان است.
به گزارش فارس ، آیت اهلل شیخ  علی خاتمی ادامه داد: 
پس از پیروزی انقالب اسالمی معمار کبیر انقالب اسالمی 
وجهه همت خود و مسؤوالن را در این رابطه یعنی تشکیل 

کمیته امداد، بنیاد مسکن و ... قرارداد.
وی گفــت: به فرموده ایشــان محرومــان ولی نعمت 
مســؤوالن بوده و آنها خادم مردم هســتند و همین روش 
را مقــام معظم رهبری با تمام قــدرت ادامه دادند و آثار و 
برکات اجرای عدالت می طلبد که مطالعه بیشــتری در این 

زمینه داشته باشیم.
نماینده ولی فقیه در استان زنجان با بیان اینکه در حوزه 
محرومیت زدایی گام های متعددی برداشــته شد اما عمق 
محرومیت زیاد بود و فاصله طبقاتی زیاد، گفت: وقتی این 
خأل احساس شد و دو سه نوع تفکر بود که جهاد سازندگی 

با همان ساز و کار  احیا شود.
وی با بیان اینکه چون جهاد ســازندگی با نیت صادق 
آغاز شــده بود با برکت هم بود، گفــت: با توجه به اینکه 
بسیج و سپاه یک ظرفیت گســترده داشتند و با آن انگیزه 
والیت مداری وارد صحنه شــد، فعالیت های قابل توجهی 

انجام داند.
آیت اهلل خاتمی گفت: البته هرچه زمان گذشت مشخص 
شده کارها پخته تر، با برنامه و با نگاه گسترده انجام می شود 

و به تدریج کارها زنجیروار پیش می رود.
نماینده ولی فقیه در اســتان زنجان با بیان اینکه امروز 
امور علمی تر با هزینه کمتر و بازدهی بهتر و استفاده از خود 
آن نیروها و توانمندسازی افراد در حال انجام است، گفت: 

در استان زنجان نیز اقدامات متعددی انجام شده است.
وی با اشاره به عصبانیت دشمن از اقدامات انجام شده 
گفت: مشخص است که کشــور موفق عمل کرده است، 
چون وقتی دشمن عصبانی است یعنی کشور خوب عمل 

کرده است.
آیت اهلل خاتمی با بیان اینکه امروز دشمن آرایش جنگی 
گرفتــه البته نه نظامی، ولی نظامیان ما آماده هســتند و ما 
باید در مقابل دشمن آرایش نظامی داشته باشیم و مباحث 
اقتصادی را جدی بگیریم و آرایش نظامی را برای مقابله با 

تحریم های دشمن داشته باشیم.

استاندار زنجان : 
نقش بسیج و سپاه در توسعه استان زنجان مؤثر است

استاندار زنجان گفت: پروژه های بسیج و سپاه در توسعه 
استان موثر بوده و انجام پروژه ها توسط این دو نهاد ارزان تر 

انجام شده است.
فتح اهلل حقیقی در همایش ســالروز جهاد سازندگی و 
مراســم تقدیر از جهادگران برتر با تبریک سالروز تشکیل 
بسیج سازندگی اظهار کرد: در سال 1362 مجلس مصوب 
کرد که بسیج سازندگی برای توسعه و آبادی روستاها ایجاد 

شود.
اســتاندار زنجان با بیان اینکه جهاد سازندگی از جمله 

نهادهای مردمی جوشیده از انقالب اسالمی ایران است.
وی با بیان اینکه بســیج ســازندگی اقدامات موثری را 
دارد که محدود و منوط به چند سال نیست، تصریح کرد: 
آثار و برکات این فعالیت ها متعدد بوده اســت و ما از هر 
نظر بررسی کنیم بسیج ســازندگی باید در ساخت و ساز 

فعالیت کند.

حقیقی با اشــاره به اینکه پروژه های بســیج و سپاه در 
توســعه اســتان موثر بوده و انجام پروژه ها توســط آن ها 
ارزان تر انجام می شود، بیان کرد: البته بسیج بر اساس روحیه 
ایثار و عرقی که دارد توان خود را به کار می گیرد تا بهترین 

فعالیت را داشته باشد.
اســتاندار زنجان با بیان اینکه از مدیران می خواهیم که 
قدری مدون در کنار بسیج باشند. وی با بیان اینکه آمریکا 
40 سال است که از آغاز انقالب با کشور دشمنی دارد، بیان 
کرد: امروز اوج خباثت آمریکاست و به صورت آشکار در 

امور کشورها دخالت دارد.

فرمانده سپاه انصارالمهدی )عج( استان زنجان:
سپاه در خط مقدم دفاع از انقالب قرار دارد

 فرمانده ســپاه انصارالمهدی )عج( استان زنجان نیز در 
این جلســه اظهار کرد: سپاه و بسیج همواره در خط مقدم 
لبیک به فرامین مقام معظم رهبری بوده اند و در این راستا 

خدمات متعددی به کشور ارائه کرده اند.
ســردار جهانبخش کرمی با بیان اینکه ســپاه استان در 
زمینه ســاخت زیرســاخت های محرومیت زدایی فعالیت 
بسیار خوبی داشته است، اضافه کرد: این اقدامات در مناطق 
مختلف اســتان به ویژه مناطق محروم اجرایی و عملیاتی 

شده است.
وی در ادامه با ارائه گزارشــی از فعالیت سپاه استان در 
مناطق ســیل زده بیان کرد: با توجه به انتخاب استان زنجان 

به عنوان معین استان مازندران، در همان روزهای نخست 
پس از فروکش سیل عملیات مربوط به پاکسازی منازل و 

همچنین تامین نیازمندی خانوارها انجام شد.
 فرمانده ســپاه انصارالمهدی )عج( استان زنجان با بیان 
اینکه هم اکنون نیز بسیج جامعه پزشکی امروز در مازندران 

مشغول ارائه خدمات است.
وی با بیان اینکــه در مجموع 20 گروه جهادی و بیش 
از یک هزار نفر در صحنه مشغول بودند، بیان کرد: روزانه 
18 هزار پرس غذا توسط جهادگران پخت می شد و هفت 

دستگاه خودرو نیز در آنجا مشغول خدمت رسانی بودند.
ســردار کرمی همچنین آماری از کمک های جمع آوری 
شــده برای ســیل زدگان نیز ارائه کرد و گفت: کمک های 
جمع آوری شــده توسط بســیجیان در بخش نقدی 300 

میلیون تومان و غیرنقدی بیش از 4 میلیارد تومان است.
مسؤول بسیج سازندگی استان زنجان نیز در این مراسم 
ضمن تبریک سالروز  تاسیس بسیج سازندگی اظهار کرد: 
بســیج ســازندگی در مدت زمان فعالیت خــود اقدامات 

متعددی در حوزه محرومیت زدایی انجام داده است.
فرهــاد امندی با اشــاره بــه اینکه زودبــازده بودن از 
اهداف بسیج ســازندگی در اجرای برنامه ها است، گفت: 
عرصه بهســازی و منابع طبیعی مرمت 600 پروژه بسیج، 
مرمت یک هزار و 100 مدرســه، سوادآموزی 2 هزار نفر، 
برنامه های فرهنگی از جمله مستندها، چاپ نشریه از جمله 
اقداماتی است که توسط بسیج سازندگی انجام شده است.

مسؤول بسیج ســازندگی اســتان زنجان با بیان اینکه 
برگزاری کارگاه برای 120 هزار نفر، 110 واحد مسکونی 
در زنجان و توزیع 2 هزار و 500 بســته بهداشــتی  نیز از 
دیگر اقدامات صورت گرفته توسط بسیج سازندگی است، 
تصریح کرد: تهیه و توزیع بسته های معیشتی 5 هزار و 300 
مورد، پرداخت 35 میلیارد و 500 میلیون تومان تسهیالت 
بانکی برای فعــاالن و مجریان طرح های اقتصاد مقاومتی، 
برپایی نمایشــگاه و فروشگاه، برگزاری کالس ها و کارگاه 
آموزشــی برای 20 هزار نفر نیز از دیگر اقدامات صورت 

گرفته است.
وی تصریح کرد: در بحــث حوادث غیر مترقبه نیز در 
شهرستان اهر 21 واحد، سرپل ذهاب 15 واحد و در سیل 
هم 310 میلیــون تومان کمک نقــدی و 4 میلیارد تومان 

غیرنقدی انجام شده است.

آیت اهلل خاتمی:

باید در مقابل دشمن آرایش نظامی داشته باشیم

عصرمّلت - مدیرکل تامین اجتماعی اســتان زنجان 
گفــت: بیمه شــدگان، خدمــات خود را بــه صورت 

غیرحضوری دریافت کنند. 
مســعود علیاری در نشســت خبری بــا تعدادی از 
خبرنگاران ، اظهار کرد: بیمه شدگان می توانند با مراجعه 
به ســامانه eservis.tamin.ir به  صورت غیرحضوری 

خدمات مورد نیاز بیمه ای را دریافت کنند.
وی در ادامه افزود: پارسال ماهیانه 100 میلیارد تومان 
خدمــات در حوزه تامین اجتماعی ارائه شــد که از این 
میزان، ماهیانه 70 میلیارد تومان مستمری بازنشستگان، 
از کار افتادگــی و بازماندگان بود؛ در واقع پارســال  در 
مجمــوع 1200 میلیارد تومان در قالب 18 خدمت ارایه 
شده است.  علیاری یادآور شد: امسال با توجه به افزایش 
میزان دســتمزد از طریق شــورای عالی کار، به حداقل 
دســتمزد 36.5 درصد افزوده خواهد شد. همچنین رقم 
خواربار از 110 هزار تومان به 190 هزار تومان افزایش 
یافته و حق مســکن نیز از 40 هزار تومان به 100 هزار 

تومان رسیده است.

فضای مجازی به جد
 نهاد خانواده را تهدید می کند

بیمه شدگان، خدمات خود را 
به صورت غیرحضوری دریافت کنند

عصرمّلت - مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمی 
اســتان زنجان گفت: 68 درصد واحدهای مســکونی 

روستایی زنجان سند مالکیت دارد. 
ســجاد صنعتی منفرد، اظهار کرد: تاکنون 62 هزار و 
736 فقره سند مالکیت روستایی و 6435 جلد سند برای 
شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت، توسط بنیاد مسکن و 
اداره ثبت اسناد و امالک در این استان صادر شده است. 
مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اســالمی یادآور شد: 
واگذاری اسناد مالکیت روستایی، زمینه را برای دریافت 
تسهیالت بهسازی مسکن فراهم می کند و به عنوان یک 

پشتوانه برای روستائیان به شمار می آید.

عصرمّلت - مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
اســتان زنجان گفت: این شرکت ســاالنه 11 میلیون 
مترمکعب پساب در تصفیه خانه فاضالب شهر زنجان 

تولید می کند.
علیرضا جزءقاســمی اظهار کرد: 80 درصد از آب 
مصرفی شهرهای استان، قابلیت تبدیل به پساب قابل 
استفاده در صنایع و بخش کشاورزی را به عنوان منبع 

آب پایدار دارا است. 
مدیرعامل شرکت آبفای استان زنجان تصریح کرد: 
با تمهیدات اندیشیده شــده در تصفیه خانه فاضالب 
زنجــان، از جمله ارتقای مدول اول این تصفیه خانه و 
احداث مدول دوم ایــن امکان وجود دارد تا ظرفیت 
پســاب تولیدی در تصفیه خانه فاضالب زنجان را تا 

27 میلیون مترمکعب ارتقا داد. 
وی اضافه کرد: تصفیه خانه فاضالب ابهر نیز ساالنه 
2 میلیون مترمکعب پســاب تولیــد می کند و در افق 
توســعه تصفیه خانه های فاضالب استان تولید پساب 

در این استان به 38 میلیون مترمکعب خواهد رسید.

عصرمّلت - مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری اســتان زنجان گفت: بزرگ ترین سینی مسی 
جهان به طول 3 متر و عرض 1.32 متر به ســفارش امیر 
یکی از کشــورهای حوزه خلیج فارس در زنجان ساخته 

شده است. 
یحیی رحمتی افزود: اکبر قزلباش ســازنده این سینی 
گفته است که تاکنون سینی با این ابعاد با متریال مس در 
دنیا ساخته نشده است. همچنین در ساخت این سفارش 
از 4 ورق مســی به قطر 8 میلی متر استفاده شده که برای 

نخستین بار با جوش برنج ساخته شده است. 
این مســئول اظهار کرد: طرح های کنده کاری صورت 
گرفته بر روی این سینی بزرگ، ذهنی بوده و ساخت آن 

38 روز به طول انجامیده است. 
به گفته این صنعتگر زنجانی 7 ســفارش از این سینی 
در ســه ابعاد مختلف 132 ســانتی متر در سه متر، 112 
ســانتی متر در 262 ســانتی متر و 100 سانتی متر در 242 
سانتی متر ساخته خواهد شد. وزن این سینی بزرگ بدون 

دسته 285 کیلوگرم و با دسته 335 کیلوگرم است. 

تولید 11 میلیون مترمکعب پساب
 در تصفیه خانه فاضالب زنجان

بزرگ ترین سینی مسی جهان
 در زنجان ساخته شد

سند تحول بنیادین
محیط مدرسه را شاد می کند

۶8 درصد واحدهای مسکونی روستایی 
زنجان سند مالکیت دارد

بیمارستان امام حسین )ع( زنجان ؛
بیمارستان برتر در ترویج زایمان طبیعی

همکاری مردم و مسئوالن در وقوع سیل
قابل تامل بود

عصرمّلــت - مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان 
زنجان گفت: خیران زنجانی تاکنــون بالغ بر 8 میلیارد و 
200 میلیون تومان کمک های غیرنقدی برای ســیل زده ها 
ارسال کرده اند. شهرام میرزایی اظهار کرد : عالوه بر این، در 
چندین نوبت از محل ذخایر امدادی استان و بنا بر احساس 
نیاز ستاد مرکزی، به استان های آسیب دیده از جمله گلستان، 
لرستان، ایالم و خوزستان کمک رسانی شده است که 2700 
بســته غذایی 24 و 72 ساعته، 2100 تخته چادر و 3000 
تخته پتو را شامل می شود. میرزایی تصریح کرد: در استان 
زنجان 8067  نفر به عنوان داوطلب در جمعیت هالل احمر 

استان زنجان مشغول خدمت رسانی هستند.

عصرمّلت - معاون اجتماعی و پیشــگیری از وقوع 
جرم دادگستری اســتان زنجان گفت: فضای مجازی به 

جد نهاد خانواده را تهدید می کند.
محمدتقی فتحی در کارگروه بانوان و خانواده، با اشاره 
بــه فعالیت های بنیاد صیانت از نهاد خانواده، اظهار کرد: 
در سال های اخیر مشاهده شده است که متاسفانه جامعه 
پا جای پای غربی هایی گذاشته که خودشان این مسیر را 
رفته و برگشته اند. وی با تاکید بر اینکه برنامه های کاهش 
آسیب های اجتماعی و صیانت از نهاد خانواده باید سمت 
مساجد و محالت سوق داده شــود، افزود: باید ازدواج 
آسان را بین مردم ترویج و به اقشار مختلف کمک کنیم.

فتحی تصریح کرد: بر خالف تصور عموم، طی ماه های 
گذشته بیکاری و اعتیاد عوامل اصلی طالق نبوده است 
و متاسفانه فضای مجازی به جد نهاد خانواده ها را تهدید 
می کند. از همین رو، بنیاد به دنبال این است که ازدواج ها 
در فضای ارزش مدارانه، خداپسندانه و آسان شکل بگیرد 
و این در حالی است که هم کفو بودن و آگاهی نقش به 

سزایی در تحقق این مهم ایفا می کند.

عصرمّلت - مدیر درمان تامین اجتماعی زنجان 
گفت : بیمارســتان امام حسین )ع( زنجان به دلیل 
زایمان های  فرهنگ  ترویج  موفقیت چشــمگیردر 
طبیعی و کاهش ســزارین و ارتقاء ســطح سالمت 
مــادر و نوزاد به عنوان ســومین بیمارســتان برتر 

کشور در این حوزه انتخاب شد.
علی محمــدی در آئین تجلیل از ماماهای مراکز 
درمانــی تامین اجتماعی  اســتان زنجان با اشــاره 
به اقدامات بیمارســتان امام حســین)ع( در حوزه 
زایمــان طبیعی اظهار کرد: ســاالنه میلیونها نفر از 
عفونتها و ناتوانایی های که به خاطر پیشــگیری از 

مادرشدن به وجود می آیند رنج می برند
در ادامه رئیس بیمارستان امام حسین )ع( زنجان 
گفت : آمار زایمانهای طبیعی در سال 1397 قریب 
به 3000 مورد بود که 87 % این زایمانها با حضور 
بســتگان بیمار انجام شده اســت و بیش از 34 % 
از زایمانهای انجام شــده در کالســهای آموزشی 

شرکت کرده بودند

عصرمّلت - مدیرکل آموزش و پرورش اســتان 
زنجان گفت: در ســند تحول، مدرسه از یک محیط 
خشک به یک محیط آموزشی بانشاط تبدیل می شود 

.
ابراهیــم رفیعی ، با اشــاره به برگــزاری ختتامیه 
هشتمین جشنواره نوجوان سالم، اظهار کرد : هدف 
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تحول آفرینی 
اســت که دانش آمــوزان از کنتــرل بیرونی به خود 
کنترلــی خواهند رســید. وی افــزود: دانش آموزان 
در ســند تحول از وضعیت منفعــل در یادگیری به 

دانش آموزانی فعال تبدیل می شوند.

عصرمّلــت - رئیــس دفتر 
نهاد نمایندگی دفتر مقام معظم 
رهبری در دانشگاه آزاد اسالمی 
استان زنجان گفت : دانشجویان 
از رفتار اساتید ثاثیر می پذیرند 
و با وجود این ویژگی ، اساتید 
مــی توانند نقش برجســته ای 
در مقولــه تعلیــم و تربیت و 

»شاگردپروری« ایفا نمایند.
حجت االســالم و المســلمین ســعید احمدی در آئین 
بزرگداشت مقام معّلم در جمع اساتید دانشگاه آزاد اسالمی 
زنجان و معلمان ســمای زنجان اظهار کرد : مقوله اســتاد 
و شــاگردی باید مورد اهتمام جدی اســاتید باشد و اساتید 
مجرب می توانند با مقوله » شاگردپروری « ، دانشجویان را 

به سمت ترقی و پیشرفت سوق دهند.
وی اظهار کرد : »استادِ شاگردپرور« باید واجد سه ویژگی 
در حــوزه » بینــش « ، » منش « و » کنش « باشــد تا بتواند 
دانشــجویان و شــاگردانش را تربیت نماید و بعضا بدون 
درنظر گرفتن شاخصه ها ، استاد »رشد« می کند و متاسفانه 

دانشجو و شاگرد »درجا« می زند.
وی تصریح کرد : اســاتید دانشــگاه و معلمان می توانند 
با زبان ســاده مفاهیم اخالق و معنویت را به دانشجویان و 

دانش آموزان منتقل نمایند.
احمدی با اشاره به مفاهیم و گذاره های دینی درخصوص 
علم آموزی گفت : دین اســالم ، دین علم آموزی اســت و 
ظرف اســالم ، ظرفی نیســت که با ایستایی و سکون درهم 
آمیخته باشــد و اگر ما به عنوان مسلمان نمی توانیم از این 
نسخه شفا بخش به خوبی استفاده کنام مشکل از نسخه دین 

نیست بلکه مشکل از اهتمام و جدیت ما می باشد.
وی اضافه کرد : بر اســاس مفاهیم قرآن و سیره اهل بیت 
و بــا رویکرد توحیدی می توان به قله های پیشــرفت علم 

دست پیدا کرد.
نماینده دفتر نهاد رهبری در دانشگاه آزاد اسالمی زنجان 
با اشــاره به مشکالت اقتصادی کشــور گفت : با همت و 
همکاری می توان مشــکالت اقتصادی را مرتفع کرد و بهتر 
است در این اوضاع دنبال مقصر های فرضی نباشیم و یقین 

بدانیم آینده کشور با تالش و درایت روشن است.

نماینده دفتر نهاد رهبری
 در دانشگاه آزاد اسالمی زنجان:

اساتید دانشگاه به مقوله
» شاگردپروری« اهتمام داشته باشند 
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عصرمّلت - پنجمین جشــنواره بین  المللی عکس 
ســالمت روان با تقدیــر از برگزیدگان این جشــنواره 
با حضور دکتر ســعید نمکی وزیر بهداشت ، درمان و 

آموزش پزشکی در زنجان به کار خود پایان داد.

وزیر بهداشت: 
برنامه های شاد در کشور کم است

وزیــر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی گفت: 
متاســفانه برنامه های شاد در کشور کم است و بارها از 
رسانه ملی خواسته ایم به این موضوع مهم توجه جدی 

داشته باشد.
دکتر سعید نمکی در آیین پایانی پنجمین جشنواره بین 
المللی عکس ســالمت روان استان زنجان افزود: اولین 
رکن رســیدگی به نظام سالمت بخصوص در کشور ما 
بحث بهداشت روان است که این مقوله مهم می تواند بر 

اقتصاد جامعه نیز تاثیرگذار باشد.
این مسئول خاطرنشــان کرد: هم اکنون افسردگی به 
عنوان یکی از بیمار های مهم روانی کشور محسوب می 
شود که شــمار زیادی را گرفتار کرده است، روان های 
افسرده برای ابتال به انحراف و اعتیاد از آمادگی بیشتری 

برخوردار هستند.
وی ادامه داد: یکی از علل افزایش مسمومیت افراد با 
الکل دست ساز وجود روح روان آزرده و افسرده است 
که حتی آنان را به مصرف مواد مخدر ســوق می دهد و 

این مسائل باید جدی گرفته شود.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: پخش 
برنامه های شاد از رسانه ها امری مهم تلقی می شود، چر 
که جامعه بیش از گذشته نیازمند فضای فرحبخش است.
وی اظهار داشت: تکنولوژی های جدید شادی نمی 
آورد، زیرا زمانی تلفن ابزار شــادمانی و گفتمان بود اما 
اکنون به وســیله گسســت جامعه تبدیل شده و نظریه 
پردازان به این تفکر غلط دچار نشوند که اگر اتفاقی در 
تســهیل تکنولوژی ها رخ داده به تبع وضعیت بهداشت 

روان نیز مناسب خواهد بود.
این مسئول ادامه داد: امروزه خصوصی سازی محیط 
زندگی مشــکالتی را بوجود آورده و با توجه به اهمیت 
بهداشت روان این مهم نیز مورد توجه وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است.
این مســئول خاطر نشــان کرد: برگــزاری پنجمین 
جشــنواره بین المللی عکس ســالمت روان در استان 

زنجان نشــان دهنده اهمیت این موضوع مهم و جلب 
ذوق هنرمندان در راستای نشان دادن روان های آرام تر و 

تشویق و ترغیب مردم به تاب آوری است.
وی یادآور شد: هنر همواره آرام کننده روان یک جامعه 
نیست، بلکه بیانگر درون پریشان یا آرام یک جامعه بوده 

و این موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
این مســئول اظهار داشــت: هنر آیینه تمــام نمای 
احساسات یک جامعه و بخصوص روح لطیف هنرمندان 
مملکت محسوب می شود و هنرمند آینه تمام نمای زمان 
خود است می تواند پژواک درون و ناآرام خود را با ابزار 

هنر به نسل های آینده منتقل کند.

معاون بهدشتی وزیر بهداشت :
حدود 12 میلیون ایرانی اختالل روانی دارند

معاون بهدشــتی وزیر بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــکی با اشــاره به اینکه همه دولت ها به مقوله مهم 
سالمت رروان توجه ویژه داشــته اند، افزود: بر اساس 
آخرین پیمایش انجام گرفته حوزه سالمت روان کشور 
و در گروه سنی 15 تا 65 سال حدود 12 میلیون نفر در 
کشورمان به نوعی از اختالل روانپزشکی خفیف تا شدید 

رنج می برند.
وی اظهار داشــت: آمارهای جهانی نیز موید همین 
مساله است و هم اکنون بیش از 280 میلیون نفر در جهان 
از اختالل اضطرابی رنجیده خاطر هستند و در کشورمان 

نیز این نوع اختالل و افسردگی وجود دارد.
رئیسی خاطرنشان کرد: افرادی که به نوعی از اختالالت 
روانی مبتال هستند 1.6 برابر افرادی که این نوع اختالل 
را ندارند، بیکار هســتند و این موضوع نشان دهنده نوع 

سالمت و در بحث اشتیاق تولید و بکار حکایت دارد.
معاون بهداشتی وزیر بهداشت، درمان و اموزش پزشکی 
ادامه داد: افراد دچار اختالل روانی سه و نیم برابر بیش از 
افراد عادی از کار افتاده خواهند شد که این مسائل نشان 

می دهد یک جامعه بخاطر این معضل متحمل می شود.
وی اضافــه کرد: طی پیمایش انجام گرفته 70 درصد 
افرادی که دچــار نوعی از اختالل روانی نیاز به مداخله 
داشــتند در یکسال گذشــته برای درمان مراجعه نکرده 
بودند و پس از علت این مســاله سوالی که پاسخ دادند 
این بود که نیاز ی به مراجعه ندیدند و این یک موضوع 

زودگذر بوده و باید به ان توجه داشت.
این مسئول ادامه داد: از حدود 2 سال گذشته یکهزار 

و 700 کارشــناس بهداشــت روان به سیستم شبکه ای 
بهداشت افزوده شد که گامی موثر و در واقع یک ظرفیت 
بسیار بزرگی اســت و به این معنی از پتاسیل های این 

حوزه آنگونه که باید و شاید استفاده نشده است.
این مســئول ادامه داد: طی برنامه ریزی انجام گرفته؛ 
کمپین بیماری فشــار خون اردیبهشت امسال در کشور 
برگزار می شود که نیمی از افراد جامعه از بیماری خود 

اطالعی ندارند و انجام این کار بسیارمهم است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان :
سالمت روان با هنر مورد توجه مردم قرار بگیرد

رئیس دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و 
درمانی اســتان زنجان نیز در این آیین گفت: جشنواره 
بین المللی عکس ســالمت روان فرصتی اســت برای 
پرداختن به حوزه سالمت که یکی از ابعاد بسیارمهم آن، 
ســالمت روان اســت که از دید و زبان هنر برای جلب 

توجه عامه مردم استفاده می شود.
دکتــر پرویز قزلباش افزود: این جشــنواره تالش در 
جهت افزایش سواد سالمت روان در عرصه های گسترده 
است که برگزاری آن با اســتقبال کم نظیر هنرمندان از 

کشورهای مختلف روبرو بوده است.
وی اظهار داشت: این جشنواره به باالترین حد نصاب 
در ایران دســت یافته و در ســطح بین المللی نیز جزء 
جشــنواره های شاخص به ویژه در حوزه سالمت و هنر 

قرارگرفته است.
این مســئول ادامه داد: تجارب نشان می دهد همانند 
بسیاری از موضوعات ازجمله در زمینه مفاهیم سالمت، 
فرهنگ و هنــر می توان همکاری هــا را در چارچوب 

تعامالت بین المللی در گسترده وسیع افزایش داد.
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و 
درمانی زنجان ادامه داد: برگزاری این نوع برنامه ها  بستری 
مناســب برای همکاری و اعتمادسازی به منظور ارتقای 

سالمت با بهره گیری از این فرصت هاست.

دبیر پنجمین جشنواره عکس سالمت روان :
بیش از 18 هزار عکس به جشنواره ارسال شد

دبیر پنجمین جشــنواره بین المللی عکس ســالمت 
روان نیزبا اشــاره به برگــزاری تاریخچــه برگزاری 
جشنواره بین المللی عکس سالمت روان اظهارداشت: 
در ســال 2010 میــالدی این جشــنواره در زنجان به 

صورت اســتانی برگزار و دومین و سومین دوره نیز به 
همت واحد سالمت روان وزارت بهداشت به صورت 

کشوری برگزارشد.
دکتــر محمدرضا صائینــی هدف از برگــزاری این 
جشــنواره را استفاده از هنر زیبای عکاسی برای ارتقای 
آگاهی و نگرش جامعه درخصوص مسائل و موضوعات 
مرتبط با سالمت روان و کاهش انگ و تبعیض نسبت به 

اختالالت روانپزشکی عنوان کرد.
وی خاطر نشان کرد: هنر عکاسی و استفاده از تصویر 
می تواند با بکارگیری حس دیداری نقش مهمی در ایجاد 
یادگیری پایدار و تاثیر به سزایی در برانگیختن مخاطب 
برای اندیشیدن و تفکر درمورد مسائل مرتبط با سالمت 

داشته باشد. 
وی با اشاره به حضور سه هزار و 124 عکاس از 78 
کشــور با 18 هزار و 385 عکس خاطر نشان کرد: رشد 
17 درصدی تعداد عکاس و 15 درصدی تعداد عکس در 

این دوره نسبت به دوره قبل مشاهده می شود.
نماینده بهداشت جهانی:

 بهداشت روان در جهان مغفول مانده است
نماینده ســازمان بهداشــت جهانی )WHO( گفت: 
متاســفانه در بســیاری از نقاط جهان، بهداشت روان و 
اختالل های آن به اندازه بهداشــت جسمی مورد توجه 
قرار نمی گیرد، در حقیقت بیشــتر اختالل های روانی 

فراموش و مغفول واقع شده است.
دکتر »کریستف هملمن« در مراسم اختتامیه پنجمین 
جشنواره بین المللی عکس سالمت روان زنجان افزود: 
یکی از اهداف اولیه سازمان جهانی بهداشت، کاهش بار 

اختالالت روانی و آثار اقتصادی مترتب بر آن است.
وی اظهار داشت: این هدف در راستای اهداف توسعه 
پایدار 3 است و هدف تعیین شده آن عبارتند از؛ کاهش 
مرگ و میر زودرس ناشــی از بیماری های غیرواگیر به 

میزان یک سوم است. 
وی اضافه کرد: در جمعیت جهان، نسبت افسردگی و 
اضطراب در ســال 2017 به ترتیب عبارت است از 3.6 
درصد حدود 264 میلیون نفر) 3.9( درصد حدود 284 

میلیون نفر تخمین زده شده است.
این مســئول ادامه داد: چنانچــه این اختالل ها بدون 
درمان رها شوند، تبعات اقتصادی در حدود هزار میلیار 
دالر در ســال به بار می آورند، این در حالی اســت که 
سطح هزینه های عمومی برای بهداشت روان کمتر از 2 

دالر برای هر نفر در کشــورهای با درآمد کم تا متوسط 
محاسبه شده و در کشورهای با درآمد باال، سطح هزینه 

های عمومی حدود 50 دالر برای هر نفر است.
وی اضافه کرد: گرچه خودکشــی بــه خودی خود 
اختالل روانی محســوب نمی شــود، ولی اختالل های 
روانی ممکن اســت موجب خودکشــی شوند ، خطر 
خودکشــی در پی بیماریهای روانی پنج تا هشت درصد 

برآورد می شود. 
نماینده سازمان بهداشــت جهانی )WHO( ادامه داد: 
خودکشی یکی از مشکالت اصلی بهداشت عمومی است 
که سالیانه منجر به حدود یک میلیون مرگ در جهان می 
شود، خودکشی در ایران نیز از مشکالت بهداشتی مهمی 

است که باید به آن پرداخته شود.
نماینده ســازمان بهداشت جهانی )WHO( ادامه داد: 
انگ اجتماعی یا همان اســتیگما از مشــکالت اصلی 
پیشــگیری و درمان اختالل های روانی است که برای 
پرداختن به انگ اجتماعــی و نادیده گرفتن اختالالت 
روانی و بهداشــت روان، هنر،و بویژه عکاسی، ابزاری 
قدرتمند برای ترغیب مردم به اقدام و گفتگو در مورد 

مشکالت روانی است.
وی اضافه کرد: هنرمند عکاس دوربین خود را به روی 
زندگی افراد یا محیط آنان می گشاید و فرصت هایی را 
برای بررسی شناسایی مشکالت و اطالع رسانی در باره 

آن خلق می کند. 
این مســئول جهانی ادامه داد: این در حالی است که 
عکس های تولید شــده می توانند پیام های مستندی را 
منتقل کنند که موجب شنیده شدن صدای خویشاوندان 
افرادی می شــود که از اختالالت روانی رنج می برند و 
در نهایت این امر افــراد اثرگذار را برای ایجاد تغییر فرا 

می خواند
به گزارش ایرنا، در این جشنواره عکاسانی از ترکیه، 
انگلســتان، اوکراین، بلژیک، هندوســتان و کره جنوبی 
برگزیدگان خارجی را تشــکیل می دادند و زهره لک، 
مهــران چراغچی، امیــر پورمند و جــواد رضایی نیز 
برگزیدگان ایرانی معرفی شدند که جایزه نقدی، یادبود 
جشــنواره و نشان فیاپ را دریافت کردند.جایزه بهترین 

کلوپ عکس هم به کشور چین اهدا شد.

باحضور وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ؛

جشنواره عکس سالمت روان با معرفی نفرات برتر پایان یافت


