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دوچرخه ای که رفت و برنگشت !

گزارش عصرملّت  از ثبت نام طرح اقدام ملی؛

»اقدام« دیرهنگام!
گزارش عصرملّت از وضعیت آموزش مجازی در دانشگاه ها؛

کرونا بر وضعیت آموزش عالی سایه انداخته است
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حسن ترخوانه هنرمند زنجانی در گفت و گو با عصرملّت:

هنر ستون اقتدار فرهنگ  هر کشوری است 
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مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان در گفت و گو با عصرملّت؛

انقالب و جنگ راجوانان اداره کردند

در سی و هشتمین هفته
پویش #هرهفته _ الف _ ب _ ایران

همزمان با دهه فجر

بهره برداری بهره برداری ۸۸ پروژه بزرگ توزیع برق استان زنجان پروژه بزرگ توزیع برق استان زنجان
افتتـاح ۱۱۸۸ پـروژه

 شرکت توزیع برق استان زنجان 
با اعتباری بالغ بر ۷۰۶ میلیارد ریال  علیرضا علیزاده مدیر عامل شــرکت توزیع برق استان 

زنجــان در خصوص پــروژه های این شــرکت در پویش 
#هرهفته_الف_ب_ایران بیان کرد: ســه طرح بهینه سازی 

شبکه برق شامل: بهینه سازی شبکه و کاهش تلفات سیم 
مسی به کابل خودنگهدار ، هوشمندسازی و طرح ضعف 
ولتاژ، اجرای پروژه های توســعه و احداث و روشنایی 

معابر و پروژه برق رسانی به چهار روستای شیر میشه،  
میناب لهجبین و ســرخه دیزج با هدف تامین برق روستایی ۶۵ خانوار با سرمایه 

گذاری ۶۰۸ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.
 گفتنی است پروژه های یاد شده با حضور دکتر اردکانیان وزیر نیرو به صورت 

وبینار، دکتر حقیقی استاندار زنجان و دکتر رجبی مشهدی معاون برنامه ریزی 
و امور اقتصادی شرکت توانیر و مدیرعامل شرکت توزیع برق برگزار شد.

از مجموعه کل پروژه های قابل افتتاح اســتان زنجان تعداد ۳۰۰ پروژه در 
شهرستان زنجان، ۱۵۵ پروژه در شهرســتان ابهر، ۲۵۳ پروژه در شهرستان 
خدابنده، ۲۰۷ پروژه در شهرستان خرمدره، ۵۴ پروژه در شهرستان ایجرود، ۶۶ 
پروژه در شهرستان سلطانیه، ۸۲ پروژه در شهرستان طارم و ۷۱ پروژه در شهرستان 
ماهنشان به میمنت چهل و سومین بهار پیروزی انقالب اسالمی به بهره برداری رسید.

نقل و قول های مختلفــی در خصوص دوچرخه 
برجــای مانده جلوی مغــازه زنده یاد حاج حســن 
نعلچری وجــود دارد اما همه این نقل و قول ها نمی 
تواند امانت داری و پاکدستی و صداقت این مرد بزرگ 
زنجانی را به حاشــیه براند و او توانست حدود 4 دهه 

امانت داری را به درستی معنا کند.
با تدبیر مســئوالن شهرداری تندیس این امانت دار 
معروف زنجانی به همراه دوچرخه بر شــاهراه حیاتی 
شهر زنجان نصب گردید تا »سمبل امانت داری« برای 

نسل های بعدی گردد.
بعــد از نصب این امانت چنــد روزی دوچرخه از 
محل استقرار ناپدید گردید و برخی رسانه ها نوشتند 
دوچرخه به سرقت رفته است و البته شهردار زنجان با 
تعلل چند روزه مطرح کرد به دالیلی بنا شد دوچرخه 
در محفظه ای شیشه ای در همان محل نصب گردد و 

با صراحت به سرقت رفتن دوچرخه را تکذیب کرد.
داستان تایید و تکذیب دوچرخه مشهور زنجانی ها 
چند مدت نُقل محافل رســمی و غیر رسمی گردید و 
سرانجام دوچرخه با حفاظ شیشه ای در پیاده راه سبزه 

میدان نصب گردید.
روز جمعــه 17 بهمن و البته بعــد از چند هفته از 
داســتان تایید و تکذیب به ســرقت رفتن دوچرخه! 
مسیرم به محل نصب دوچرخه افتاد. پدری از داستان 
دوچرخه برای همســر و فرزندانش تعریف می کرد 
و البتــه این نکته را به وضــوح تعریف کرد که :»این 

دوچرخه را به سرقت برده بودند!«.
ایــن قبیل گفتارها در اصطالح »جامعه شــناختی« 
نشان از چند موضوع مهم دارد : اول اینکه ؛ مفاهمه و 
اعتمادی بین آنچه مسئوالن مطرح می کنند با مردم و 

الیه های مختلف اجتماعی وجود ندارد.
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اســتاد ســابق  هالــه الجوردی،  عصرمّلــت- 
نویسنده درگذشت. و  تهران  دانشگاه  جامعه شناسی 

هاله الجوردی نویســنده، جامعه شــناس و استاد 
ســابق جامعه شناســی دانشــگاه تهران دوشنبه 1۳ 

بهمن دار فانی را وداع گفت. او ۵۶ ســاله بود.
کاوه الجوردی، برادر او، در توییتی با اعالم این 
خبر نوشت: »خواهرم هاله فوت کرده است. شرایط 
مانع از هر مراســمی است. متأســفم که توان پاسخ 

ندارم. بقای عمر شما باد.
کتاب »زندگی روزمره در ایــران مدرن )با تامل 
بر سینمای ایران(« از آثار زنده یاد الجوردی است.

از آثــار او می تــوان به کتــاب »زندگی روزمره 
در ایــران مدرن )با تامل بر ســینمای ایران(« و نیز 
مقاالتی چون »شــعر و تفکر تجریدی«، »فمنیســم 
مثبت- فمنیســم منفــی«، »رویکردهــای غربی به 
جامعه شناســی فرهنــگ و انتقال به پسامدرنیســم 
فرهنگی و فرهنگ شناســی«، »اخــالق در فرهنگ 
ایرانیــان با اتکا بر آرای نظریه پــردازان« و »فکت، 
دهشــت و ســکوت، تاملی بر چهارشنبه ســوری« 

اشاره کرد.

عصرمّلت - مدیــرکل آموزش و پرورش اســتان 
زنجان گفت: امســال در راســتای توســعه فضاهای 
آموزشــی جدید، 11 باب مدرســه در ســطح استان 
احداث و تکمیل شده است که همزمان با دهه فجر به 

بهره برداری می رسند.
حســن مظفری در گفت و گو با ایرنا با گرامیداشت 
چهل و دومین ســالگرد پیروزی شــکوهمند انقالب 
اســالمی و با اشاره به دســتاوردهای دستگاه آموزش 
و پرورش اســتان در بخش احداث و تکمیل فضاهای 
آموزشی افزود: برای احداث این مدارس، اعتباری بالغ 

بر 1۹1 میلیارد و ۲۳۰ میلیون ریال هزینه شده است.
وی اضافه کــرد: با احداث این مدارس، چهار هزار 
مترمربــع زیربنــای آموزشــی و ۵۰ کالس درس به 

فضاهای آموزشی استان افزوده شده است.
مظفری ادامه داد: بر این اســاس امســال رشد ۶۰ 
درصــدی در احداث فضاهای آموزشــی اســتان رخ 
داده اســت که با توجه به پیگیری های انجام شده در 
ســال های آتی نیز رشد چشــمگیری در زمینه ساخت 

مدارس به ویژه در شهر زنجان شاهد خواهیم بود.

عصرمّلت- ســخنگوی کمیســیون عمران مجلس 
گفت: کلیات طرح بازنگری در قانون نظام مهندســی 
پس از بررســی به تصویب رسید و مقرر شد جزییات 
آن در کمیته های مربوطه مطرح و مورد بررســی قرار 

بگیرد.
سیدالبرز حسینی گفت: بررسی کلیات طرح اصالح 
کمیســیون ماده 1۰1 شــهرداری در خصوص احراز 
مالکیت مورد بررســی قرار گرفت، بر اساس این ماده 
مالکیــن اراضی باالی ۵۰۰ متری که قصد ســاخت و 
ســاز دارند باید قدرالسهم شهرداری را بپردازند. روح 
این طرح بر این مبنی اســت که قدرالسهم شهرداری ها 
باید در مســائل خدماتی صرف شــود. اما متاســفانه 
شهرداری ها در این خصوص به خوبی عمل نمی کنند و 
مبالغ مذکور را به سمت مسکونی سازی سوق می دهند 

و خارج از خدمات عمومی هزینه می کنند.
وی افــزود: مخالفان و موافقان در خصوص اصالح 
طرح ماده 1۰1 شهرداری ها صحبت کردند و بر اساس 
بررســی های صورت گرفته کلیــات طرح مذکور رای 
نیاورد و مقرر شد اصالح طرح ماده 1۰1 شهرداری ها 
مراعی بماند و در کمیته هــای مربوطه با حضور مرکز 

پژهش ها و صاحب نظران مورد بررسی قرار بگیرد. 

عصرمّلت؛ سمیه مصطفوی- از ابتدای اسفندماه 
۹۸ و همزمان با آغاز نیمسال دوم تحصیلی ۹۹-۹۸، 
تمامی دانشــگاه ها و مراکز آموزش عالی با مصوبه 
ستاد ملی مبارزه با کرونا، آموزش حضوری خود را 
متوقــف کردند. از این رو، با انتخاب راهبرد تبدیل 
کــردن تهدید کرونایی بــه فرصت روی آوری به 
روش های نوین آموزشی، توسعه و اجرای برنامه 
آموزش های غیرحضوری، در دستور کار معاونت 
آموزشــی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار 
گرفت و معــاون آموزشــی وزارت علوم در این 
راســتا اظهار کرد که محدودیت های فعلی ناشــی 
از شیوع کرونا در بخش آموزش دانشجویان نباید 
تاثیری داشته باشــد و فعالیت دانشگاه ها بصورت 

مجازی ادامه خواهد یافت.
در واقــع میتوان گفــت یکی از قســمت های 
چالش برانگیــز در خانه مانــدن، موضوع آموزش  
در مدارس و دانشــگاه ها است که در همین راستا 
آموزش های مجازی برای دانشــجویان و اســاتید 
راه حلی بود تا فصل جدیــدی از آموزش  را رقم 
بزنــد و  و طبق گفته علی خاکــی صدیق، معاون 
آموزشــی وزیرعلوم بــرای اولین بار در کشــور 
تعــدادی از کارگاه ها و دروس آزمایشــگاهی در 
برخی از دانشــگاه ها به صورت الکترونیک انجام 

گرفت.

دانشــگاه زنجان هنوز مجوز برگزاری کالس 
های حضوری را ندارد

با توجه به شــیوع ویــروس کرونــا و اعمال 
قرنطینــه که منجر به تعطیلــی واحدهای مختلف 
در ســطح کشــور و از جمله مراکز و واحدهای 
اموزشــی شد، دانشــگاه زنجان به عنوان دانشگاه 
مادر اســتان نیز از ایــن قاعده مســتثنی نبوده و 
برای حفظ سالمت دانشــجویان و اساتید و قطع 
زنجیره انتقــال کرونا اقدام به برگزاری دوره های 
مجازی نمــوده که دکترحبیب اهلل زلفخانی، معاون 
آموزشی و تحصیالت دانشگاه زنجان در  گفت و 
گــو با خبرنگار عصرمّلت اظهار میکند: در دو ترم 
گذشته تمام کالسهای نظری بصورت الکترونیکی 
برگزار شده و کالسهای عملی نیز بصورت ترکیبی 

مجازی و حضوری پیگیری شده است.
وی با بیان اینکه کالســهای نظــری در مقاطع 
مختلف  بصورت مجازی برگزار می شود، گفت: 
بدلیــل اینکه مجــوز برگزاری کالســها بصورت 
حضوری از طرف ســتاد کرونای ملی و اســتانی 
صادر نشده است، فعالیتهای پژوهشی دانشجویان 
ارشد و دکترا عمدتا بصورت حضوری است و با 
وجود کاهش شــیوع کرونا دانشــگاه تا این لحظه 
مجــوز برگزاری کالســها بصــورت حضوری را 

ندارد.
زلفخانی در خصوص کالســهای دانش افزایی 
اســاتید میگوید: این کالس ها  در شــرایط فعلی 
بصــورت مجازی برگــزار می گــردد و محتوا و 
مباحث انهــا را روش تدریس، ارزیابی مســتمر، 
تهیه محتوای الکترونیکی و ایمن سازی امتحانات 
تشــکیل می دهنــد. مهمتر از همه بــه اهمیت و  
ضــرورت هم دلی و همگامی و حمایت اســاتید 
از دانشــجویان برای گذر از شرایط سخت کنونی 

پرداخته شــده است و گره گشــایی از مشکالت، 
وظیفه اساتید و دانشگاه تلقی می گردد.

آمــوزش مجــازی؛ تجربه ای نــو در روزگار 
کرونایی

با شــیوع  بیماری کرونا  دانشــجویان به جای 
حضــور فیزیکی در کالس هــای درس از طریق، 
رایانه، تبلت، گوشــی و ســایر ابزارهای هوشمند 
صدای اساتید را می شنوند و علی رغم کاستی ها و 
نگرانی هــای موجود، آموزش های خود را پیگیری 

می کنند.
آنچه که در برگــزاری دوره های مجازی حائز 
اهمیت اســت  توجه بــه میــزان رضایت مندی 
دانشــجویان از مباحث درســی ارائه شــده است 
که  دکتر زلفخانــی در این خصوص میگوید: نظر 
به اینکــه تدریس و خدمات آموزشــی بصورت 
الکترونیکی اســت امکان پایش رسمی و عمومی 
بصورت جامع فراهم نبوده اســت. لیکن ارزیابی 
مقطعی و موردی از اساتید و دانشجویان بصورت  
مســتمر انجام می شــود. البته ارزشــیابی کیفیت 
تدریس طبق روال ترمهای قبلی با متناسب سازی 

محتوای فرمها در فرایندهای اموزشی قرار دارد.
معاون آموزشی و تحصیالت دانشگاه زنجان در 
ادامه تاکید کرد : دانشگاه زنجان به عنوان دانشگاه 
مادر از ابتکارات  و خالقیت گروههای اموزشی و 
دانشکده ها استقبال می نماید. همچنانکه روشهای 
متنوعــی در نحوه ارائــه دروس عملی با توجه به 

ماهیت و شرایط رشته ها بکار گرفته می شود. 
عملکرد گروههای آموزشی روز به روز در حال 
بهبود و بهتر شدن است. البته نواقصی هم در روند 
امور وجود دارد که دلیل انها تجربه اول در روش 

اموزش مجازی می تواند باشد.

مشارکت پایین در آموزش های مجازی 
دکتر وهــاب جعفریان عضو هیئت علمی گروه 
زیســت شناسی دانشــگاه زنجان نیزدر خصوص 
میزان مشارکت دانشجویان در کالس های مجازی 
به خبرنگار عصرمّلت میگوید: در بحث مشارکت 
میتوان به فاکتورهای مختلفی اشاره کرد، اگر استاد 
در برگــزاری کالس مجــازی، درس مربوطه را 
خــوب ارائه دهد و با ایجاد انگیزه باعث میشــود 
دانشــجو نســبت به مباحث کالس اشتیاق زیادی 
پیــدا کند و از طرفی ســطح علمی دانشــجو نیز 
نقــش بســزایی در ایجاد مشــارکت دارد چرا که 
دانشجوهای با ســطح علمی باالتر تمایل بیشتری 

به مشارکت در کالس دارند.
دکتر جعفریان درادامه خاطر نشــان کرد: ارتقا 
سطح علمی مهمترین مزیت برگزاری کالس های 
مجازی اســت چون برگزاری کالس های مجازی 
این امکان را به ما میدهد که از حضور اساتید سایر 
دانشــگاه های دیگر کشور بهره ببریم که در زمان 

کالس های حضوری این امکان وجود نداشت.
وی به ســطح کیفیت تدریس اساتید در کالس 
هــای مجازی اشــاره کرد و گفــت: کیفیت ارائه 
اساتید بســتگی به امکانات در دسترس آنها دارد، 
بســیاری از دانشگاه های خارج از کشور و برخی 
از دانشــگاه های داخل کشــور از پیــش ازکرونا 
آموزش مجازی داشتند و این آموزش سبک خوبی 

است به شرط آنکه با امکانات خوب و مناسب به 
دانشجویان ارائه داده شود.

در همین رابطه دانشــجوی دوره ارشد مهندسی 
فناوری اطالعات دانشگاه قزوین میگوید: متاسفانه 
در برگــزاری کالس ها بصورت مجازی اســتاد 
و دانشــجو ارتباط کمی با هم دارند و مشــارکت 
دانشجو در حین زمان تدریس بسیار کمتر و پایین 
تر از کالس های حضوری اســت و اینکه گاهی 
چندین جلســه از برگزاری کالس درس گذشــته 

است و استاد هنوز دانشجو را نمیشناسد.
وی در ادامــه گفــت: گاهی در هنــگام ارائه 
کنفرانس متوجه میشــویم که استاد پشت سیستم 
نیســت و در کالس حضور نــدارد چون در برابر 
سواالت هیچ واکنشی نشــان نمیدهد، در حالیکه 
در فضــای واقعی، دانشــجو و اســتاد نمی تواند 

مشارکتی در کالس های درس نداشته باشند.
این دانشجوی دوره کارشناسی ارشد به موضوع 
قطعی برق در این روزها اشــاره کرد وگفت: این 
موضوع و ســرعت پایین اینترنــت مزید بر علت 
شده تا کیفیت این کالس ها نسبت به کالس های 

حضوری کاهش یابد.

صرفه جویی در هزینه های دانشجویان
برگزاری کالس های مجــازی با وجود برخی 
کم و کاســتی ها دارای مزیت هایی است که شاید 

گاهی از آنها غافل شدیم.
به گفته دانشجوی ارشد زیست شناسی دانشگاه 
زنجان برای دانشــجویان شــاغل و یا کسانی که 
دارای فرزنــد هســتند دنبال کــردن کالس ها از 
منزل بســیار راحت تــر اســت و همچنین برای 
دانشــجوهایی که در شــهرهای دور مشــغول به 
تحصیل هســتند درهزینه های رفت و آمد  صرفه 

جویی شده است.
عالوه بــر آن در زمانی که کالس ها به صورت 
حضوری برگزار می شد در فاصله  میان کالس ها با 
هدررفت زمان مواجه بودیم اما در آموزش آنالین 

در استفاده از زمان بسیار صرفه جویی شد.

منابع  و  کتابخانه  به  دانشــجویان  دسترســی 
مطالعاتی در ایام کرونا

همزمان با شــیوع بیماری کرونا در کشور، پویش 
»در خانه بمانیم، کتاب بخوانیم« جهت ترغیب مردم 
بــه خانه مانــدن و رفع این بحران راه اندازی شــد 
که این پویش با اســتقبال ملی همراه بود. در همین 
راستا، بسیاری از سازمان ها و دانشگاه ها و نهادهای 
پژوهشــی و فرهنگی به صورت رایگان، کتاب ها و 
مقــاالت خود را به صــورت الکترونیکی در اختیار 
کاربران قرار داده اســت. معاون آموزشــی دانشگاه 
زنجان در این رابطه می گوید: دانشــگاه زنجان طی 
سالهای گذشته نیز کتابخانه دیجیتال داشته است ولی 
در دوران قرنطینه و کرونا این کتابخانه توســعه پیدا 
کرده تا دانشجویان بتوانند از کتاب های دیجیتال در 

فضای مجازی به خوبی استفاده بکنند.
حوزه آموزش دانشگاه زنجان به تمام دانشجویان 
عزیز اکیدا توصیه می نماید که خود را با شــرایط 
کنونی تطبیق دهند و تهدیدات را به فرصت تبدیل 
نماینــد. تالش کنند کــه بر مشــکالت فرهنگی، 
اجتماعی، ســخت افــزاری و نرم افــزاری و زیر 
ساختی موجود فایق ایند. ارزیابی خود را بصورت 
نســبی و در مقایسه با سایر دانشگاهها بعمل اورند. 
نظرات و پیشنهادات خود را جهت بهبود امور ارائه 
کنند تا با هم فکــری و هماهنگی و همکاری همه 
دانشگاهیان در عبور از شرایط کنونی موفق باشیم.

با توجه به مواردی که کارشناســان و اســاتید و 
دانشــجویان در این باره اظهــار کردند باید گفت 
آموزش مجــازی هرچند تجربــه ای جدید برای 
سیستم آموزشی کشور بود، وجود کاستی ها و عدم 
زیرساخت های مناسب در ابتدا برای آن قابل پیش 
بینی و محرز بود. اما در صورت ادامه این شرایط و 
تداوم آموزش مجازی کاستی هایی که به آن اشاره 
شــد به ویژه موارد مربوط به اساتید و زیرساخت 
هــا قابل پذیرش نخواهد بود و این موضوع تدوین 
روش های نظارتــی در آموزش مجازی را اجتناب 
ناپذیــر میکند و گرنه خیلی نمیشــود به کیفیت و 

نتیجه آموزش های مجازی امیدوار بود. 

هاله الجوردی 
استاد جامعه شناسی درگذشت

همزمان با دهه فجر 11 باب مدرسه
 در استان زنجان به بهره برداری می رسد

 طرح اصالح
 کمیسیون ماده 101 شهرداری مراعی ماند

گزارش عصرملّت از وضعیت آموزش مجازی در دانشگاه ها؛

کرونا بر وضعیت آموزش عالی سایه انداخته است

عصرمّلت- مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری 
زنجان با اشــاره به اینکه طی مدت ۲7 ماه گذشته 1۹۶ 
انتصاب مدیر زن در اســتان انجام گرفته است، افزود: 
بر این اســاس افزایش ۸۹.۹ درصدی شمار مدیران زن 
نســبت به ۶ ماهه اول سال ۹7 در ســازمانهای اداری 

استان رخ داده است.
ماهــرخ بلوری افــزود: بر این اســاس در انتصاب 
مدیران زن در اســتانداری، فرمانداری و بخشداری ها 
نیز ارتقای اســتانداری زنجــان از    ر تبه 11 به رتبه 
چهار در بین اســتانداری های سراسر کشور به وقوع 

پیوسته است.
وی ادامه داد: قبل از سال ۹۲، ۵۲ مدیر زن در استان 
وجود داشــت که از سال ۹۲ تا آبان ۹7، 1۶۶ انتصاب 
مدیر زن و از ســال ۹7 تا به امروز 1۹۶ نفر بود که در 

مجموع 414 نفر را شامل می شود.

عصرمّلت- رئیس کل دادگســتری اســتان زنجان 
گفت: بیمارســتان بهمن در گذشته با برخی مشکالت 
و چالشــهایی مواجه بوده است تأکید دستگاه قضائی 
در این مدت براین بود کــه ارائه خدمات درمانی در 
ایــن بیمارســتان نباید یک روز هم متوقف شــود و 
براســاس گزارش امروز مدیر تصفیه موید این مطلب 
ا ســت و خیلی خوشحال هســتیم که آرامش به این 
مرکز بازگشته اســت. صادقی نیارکی اظهار کرد : در 
خواســت ما از هر دو طرف این است که بیمارستان 
با همان کاربری فعالیت کند و در نهایت توافق نهائی 

برای واگذاری بیمارستان فراهم شود.
صادقی نیارکی گفت: برای چنین استانی وجود یک 
بیمارستان خصوصی کافی نیست و بخش خصوصی 
بایســتی کمک کار بخــش دولتی باشــد و مردم از 

خدمات این بخش بهره مند شوند.

عصرمّلت- به دنبال صدور مجوز انتقال پسماند های 
شهرک روی زنجان به مکانی جدید از سوی اداره کل 
حفاظت محیط زیســت زنجــان،  انجمن کوهنوردان 
ایران علیه اداره حفاظت محیط زیســت زنجان، اعالم 

جرم کرد.
در بخشی از متن این شــکواییه آمده است: »مطابق 
تبصره ۳ ماده ۲ آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی 
طرح ها و پروژه های بزرگ تولیدی-خدماتی و عمرانی 
)مصوبه ۹۵/4/1۵ هیــات محترم وزیران( تهیه گزارش 
ارزیابی اثرات زیســت محیطی صرفا توسط مشاورین 
حقیقــی و حقوقی ذی صالح کــه صالحیت آن ها به 

تصویب مراجع قانونی رسیده باشد مجاز است.
»اداره کل حفاظت محیط زیست زنجان موظف بوده 
مطالعات ارزیابی زیست محیطی مربوط به این مجوز را 

در اختیار قرار دهد.

عصرمّلت- مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان استان زنجان گفت: مهرواره طنز با عنوان »قند 

و نمک« به مناسبت دهه فجر اجرا می شود.
علیرضا نوری اظهار کرد: با آغاز دهه فجر برنامه های 
کانون پرورش فکــری کودکان و نوجوانان با محوریت 
فضای مجــازی در حــال اجراســت.هدف از اجرای 
برنامه های فرهنگی هنری و ادبی، افزایش سطح آشنایی 
کودکان و نوجوانان با آرمان ها و اهداف انقالب و نظام 
مقدس جمهوری اســالمی ایران و فراهم سازی زمینه 
حضور پر شــکوه آنان در مناســبت های ملی و انقالبی 
و آیین های بزرگداشت ایام اهلل دهه مبارک فجر انقالب 
اسالمی است.نوری به اجرایی شدن 4۰ عنوان برنامه در 
کانون اشــاره کرد و گفت: مراکز فرهنگی هنری کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان اکثر این برنامه ها را با 

مشارکت سایر اعضای کمیته اجرا خواهند کرد.

میزان انتصاب مدیران زن در زنجان 
افزایش 89.9 درصدی داشته است

بیمارستان بهمن 
باید با همان کاربری فعالیت کند

شکایت انجمن کوهنوردان ایران
از محیط زیست زنجان

مهرواره »قند و نمک« 
در زنجان برگزار می شود

دوم اینکه ؛ مردم به دالیل بسیاری گفتار مسئوالن را 
با دیده تردید می نگرند و شایعات بر تار و پود جامعه 

سایه انداخته است.
نکته ســوم هم این اســت؛ گاهی اهمــال و عدم 
پاســخگویی به موقع در مباحث عمومی و اجتماعی 
زمینــه های تردید و بدگمانی را در جامعه تقویت می 
کند و چه بسا همین داستان دوچرخه در زمان مناسب 
به افکار عمومی منتقل می شد چنین شائبه ای در بین 
مردم ایجاد نمی گردید و نباید فراموش کنیم آنچه در 
فضای عمومی و اجتماعی اتفاق می افتد نشــانه ها و 
رگه هایی از کم اعتمادی و یا حتی بی اعتمادی است 
و به رفتارهایی بر می گردد که ریشــه در دوگانگی ها 
و عدم شفافیت ها در سیستم های سازمانی دارد. باور 
کنیــم، رفتار عمومی مردم بــا آنچه در ذهن الیه های 
مختلف مردم نقش می بندد شــکل می گیرد. خالصه 
داســتان این است دوچرخه فلزی در جای اصلی قرار 
گرفت اما دوچرخه ای که در ذهن ها بود به ســرقت 

رفته است!!!. افکار عمومی را باور کنیم!.
دانش آموخته جامعه شناسی

ادامه سرمقاله از صفحه 1
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عصرمّلت- مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی استان زنجان ازآغاز عملیات اجرایی 
تکمیل زیرســاخت های گردشگری روستای هدف 

ابهر خبر داد. گردشگری درسجین شهرستان 
امیــر ارجمند با اعالم این خبــر افزود: عملیات 
اجرایی ســاماندهی زیرساخت های گردشگری در 
روستای درسجین شهرستان ابهر با اعتبار ۲میلیارد 
زیرســاخت های  تکمیل  اعتبارات  از محــل  ریال 

گردشگری ملی آغاز می شود.
ارجمنــد  بــه عملیات پیش بینی شــده در این 
فاز اشــاره کرد و افــزود: در عملیات اجرایی این 
فاز افــزودن آالچیق ، جدول گذاری، کفســازی و 

محوطه سازی پیش بینی شده است.
ارجمنــد بیان کرد: بــرای اســتفاده از ظرفیت 
روســتای درســجین در حوزه گردشــگری و در 
راســتای رونق اقتصادی، بایــد امکانات رفاهی و 

فراهم شود. بیشتر  زیرساختی 
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری اســتان زنجان در پایان ابراز امیدواری 
کرد در ســال هــای بعد و در صــورت تخصیص 
اعتبارات کافی  از ســوی مراجع ذیربط، نسبت به 
تکمیل زیر ســاخت های گردشگری بیشتر جهت 
رفاه حال مسافران و گردشگران اقدام خواهد شد.

عصرمّلت - مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان 
گفت: هم اکنون بیش از ۹۵ درصد پزشکان با طرح تامین 
اجتماعی همسو هستند و نســخ را بصورت الکترونیکی 
صادر می کنند که از ابعاد مختلف آثار بسیار خوبی به دنبال 

دارد.
دکتر علی محمدی اظهار کرد: با اقدامات انجام گرفته  
گام دیگری در مســیر طرح نســخه الکترونیک و حذف 
دفترچه های کاغذی برداشــته شده  و چاپ دفترچه های 
کاغذی متوقف اما صفحات موجود در دفترچه های کاغذی 

بیمه شدگان همچنان معتبر و قابل استفاده خواهد بود.
این مســوول ادامه داد: بیمه شــدگان، بازنشستگان و 
مســتمری بگیران می توانند با ارائه کارت ملی به پزشکان 
و مراکز درمانــی اعم از طرف قرارداد و غیرطرف قرارداد 

تامین اجتماعی سراسر کشور مراجعه کنند.
محمدی افزود: پزشــکان می توانند نسخه بیمه شدگان 
تامیــن اجتماعی را در سرنســخه برای آنان بنویســند و 
سرنسخه پزشکان اعتباری مشابه با صفحات دفترچه های 

کاغذی خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: چاپ و عرضه دفترچه جدید تامین 
اجتماعی از اول اسفند در تمامی شعب و کارگزاری های 

سراسر کشور متوقف می شود.

عصرمّلت- معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی استان زنجان گفت: به منظور گسترش 
فعالیت ها در بحث طراحــی و همچنین توجه به تولید 
آثــار ایرانی و اســالمی انجمن مد و لبــاس در زنجان 

تشکیل می شود.
ایرج داودبیگی اظهار کرد: تشکیل این انجمن فرصت 
خوبی برای طراحــان و تولیدکنندگان ایجاد می کند که 
با در کنــار هم قرار گرفتن، محصولی را به مردم عرضه 
کنند که هم مورد نیاز جامعه باشد و هم با افتخار اقشار 

مختلف جامعه از آن استفاده کنند.
داودبیگی گفــت: در تمام رویدادها و جشــنواره ها 
هدفمان این اســت که از توان و ظرفیت مؤسســات و 
بخش هایــی که در حوزه مد و لباس فعال اند اســتفاده 
کنیــم و هر کســی این همــت را در خــود می بیند که 
می تواند با ما همکاری کند و بخشی از کارها را برعهده 

بگیرد دستش را به گرمی می فشاریم.
معاون هنری و ســینمایی اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی اســتان زنجان افزود: برگــزاری کارگاه های 
آموزشــی و نشســت های علمی به منظور ارتقا سطح 
علمی طراحان مد و لباس، برگزاری جشنواره های مد و 
لباس در سطح استان و در بخش های تخصصی، اقوام، 
حجاب و عفاف و...، تالش در راستای جمع آوری طرح 
ها و آثار تولید شــده استان در گذشته که دارای ارزش 
معنوی و هنری می باشــند، از دیگر اهداف تشکیل این 

انجمن است.
وی با اشاره به فعالیت سایر انجمن ها در استان گفت: 
انجمن هنرهای تجســمی، سینمای جوان، خوشنویسی، 

موسیقی، نمایش از انجمن های فعال زنجان است.
داودبیگــی از برگــزاری جشــنواره های مختلف با 
همکاری انجمن هــای هنری خبر داد و افزود: برگزاری 
جشــنواره موســیقی مجــازی از فعالیت هــای انجمن 
موسیقی و برگزاری جشــنواره تئاتر به صورت مجازی 
از فعالیت های انجمن نمایش اســت. وی توانمند کردن 
انجمن های هنــری را یکی از اولویت های این اداره کل 
عنوان کرد و گفت: خوشــبختانه انجمن های اســتان از 

انجمن های فعال در سطح کشور هستند.

عصرمّلت؛زینــب ســودی- حســن ترخوانه  
هنرمند نقاش  نام آشنا و  پیشکسوت زنجانی است 
که »هنرمند شــهدا و دفاع مقدس« نام گرفته است. 
شهرتش بیشــتر به دلیل پرتره نگاری  شهدا است 
.چهر های متعددی از شــهدا را به تصویر کشــیده 
و به نمایش گزارده اســت. حرفهایش هنوز همان 
شــور و اشــتیاق اوایل انقالب را دارد. آنگونه که 
پیدا اســت نمی توان او را جدا از آرمانهای انقالبی 
اش دید. همرزم بســیاری از شــهدا بوده و گنجینه 
خاطرات آن روزها است . در اواخر سال  ۵۹ وارد 
سپاه پاســداران انقالب اسالمی شــده و در واحد 
تبلیغات مشــغول به کار بوده است.به گفته خودش 
یک هنرمند تجربی اســت که خود، معلم هنر خود 
بوده  و هر چه آموخته  از تجربیات هنری خود بوده 
است.احســاس تعهد و تکلیف نســبت به شهدا و 
انقالب اســالمی بن مایه همه صحبت های اوست.  
استاد حسن ترخوانه مهمان  این صفحه  فرهنگ و 
هنر عصر مّلت است. گفت وگو با ایشان در پی  به 

نظر عالقه مندان می رسد.

ضمن  تشــکر از  پذیرش این گفت و گو در 
آغــاز  توصیفی درباره فعالیــت ها و آثار خود 

بیان کنید؟
فعالیت های فرهنگی هنری بنده بیشتر در حوزه 
مسائل سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی بوده و معموال 
با ارگانها و ســازمانهای فرهنگی وهنری مانند سپاه 
پاســداران و حوزه هنری و بسیج هنرمندان و اداره 
ارشاد اسالمی و معاونت فرهنگی شهرداری زنجان 
فعالیت می کنم و بیشــتر آثار هنــری بنده تصاویر 
نقاشــی پرده شــهدا بوده و نقاشــی های دیواری 
زمان جنگ . بیشــتر آثار هنری من در نمایشــگاه 
هــای فرهنگی به نمایش درآمــده که  یکی از آنها 
نمایشگاه فرهنگ  عاشورایی سازمان تبلیغات بوده 

است .

دلیل اصلی شما برای گرایش این هنر چه بوده 
است؟

دلیلــی برای خودم نمی توانــم بیاورم .فقط می 
توانم بگویم نعمتی ارزشمند بود که خداوند لطفش 

را شامل حال من کرد.

تا به حال چند اثر به وجود آورده اید و عرضه 
کرده اید؟ 

نمیتوانم عــددی بگویم . چندین ســالی که در 
سپاه بودم طرح های زیادی کار کردم بخصوص در 
دوران جنگ و در نمایشگاه های کشوری و خارج 
از کشور.  بیشــترین آثارم مربوط به تصاویر شهدا 

بــوده که از این رو لقب »هنرمند انقالب«، »هنرمند 
شهدا و جنگ« به من داده شده است.

 تحلیل کلی شــما از وضعیت هنر نقاشی چه 
سبک ها و چه موضوعات مختلف چیست؟ قبل 

و بعد از انقالب و در حال حاضر؟
هنر جایگاه ویژه ای در جامعه هر کشوری دارد 
که ســتون اقتدار فرهنگ آن کشور است، حاال فرق 
نمی کند در چه سبکی باشد به هر سبکی هم باشد 
یک هدف را دنبال می کنــد . موضوعات مختلف 
بستگی به مسائل روز جامعه است که چه چیزی را 
طلب کند چه در قبــل از انقالب یا بعد از انقالب 
و حال حاضر . ما در زمان جنگ شــهید آوینی را 
داریــم . قلم فرهنگ و هنر در ســیره آنها چه می 

گوید و چه حماســه هایی  را به تصویر می کشد؟

امروزه یکی از بازارهای مهم دنیا هنر نقاشــی 
است؟ جایگاه هنر شما کجاست؟

بازار های هنر نقاشــی در دنیا طبقه بندی شــده 
است.بســته به اینکه موضوعات آثار چه باشــد و 
چه هنرمندانی در رأس این هنر باشــند؟ هنرمندان 
زیادی در کشور ما هستند که به سبک های مختلف 

کار می کنند. بعضی کارهای  نقاشــی شخصی می 
کنند و از آثار خودشــان رزق و روزی می خورند 
و هنرمندانی هم هســتند که مال خودشــان نیستند 
مال جامعــه  مردمی هســتند که تعهــد وتکلیف  
خودشان را انجام می دهند. مانند استاد فرشچیان و 
هنرمندانی هم بودند که در قید حیات نیســتند. هنر 

بنده در خدمت جایگاه شهدا  قرار دارد.

روند آفرینش هنری برای شما از ابتدا تا انتها 
چه مراحلی را پشت سر میگذارد؟

آفرینش هنری بنده از ابتدا تا انتها مراحل تعهد و 
تکلیف بوده و به آن اعتقاد و ایمان دارم که پشــت 
کارم خداوند عالم برآن نظر دارد و بنده بدون حکم 
او توان ندارم . نفس کشــیدنم در دست اوست هر 

الهامی به من بکند همان خواهم کرد.

چقدر برایتان مهم است اثر شما همان گونه که 
می خواهید درک شــود؟و یا خوانش اثر شما از 

جانب مخاطب چقدر ازاد است؟
هنر من و  هنر نگاه من ،حرکت من، اندیشه من 
همان است که خداند عالم کمک می کند و راضی 
از کارم باشد مخاطبان هم ازآن راضی خواهند بود 

همیشه هم همینطور بوده است

بازخوردهایی که تاکنون از مخاطب داشته اید 
چگونه بوده است؟

بازخوردها خوب بوده و همیشــه اثر گذار بوده 
اســت. بیشترین سعی من این است که با مخاطبانم 
ارتباط برقرار کنم و خودم را به چالش بکشــم که 
در نشســتهای نقد و بررســی هم  دیده شده. حتی 
داســتانهای کوتاه هم که می نویسم و مخاطبانم در 
فضاتی مجازی از آن اســتقبال می کنند و آن را به 
چالش می کشــند و من هــم آن را نقد می کنم  و 

سعی می کنم با مخاطب در ارتباط باشم .

نقاشی در معرفی انقالب اسالمی در جهان در 
چه جایگاهی است؟

هنــر نقاشــی در معرفــی انقالب اســالمی در 
جهان بازخوردهای زیادی داشــته است و در سایر 
کشورهای مســلمان جایگاه ویژه ای دارد. من این 
را به وضوح  در کشورهای دیگر مثل لبنان و عراق 

و سوریه و بوسنی دیده ام.

یــک تصویر انقالبی و حماســی چه ویژگی 
هایی باید داشته باشد؟

یک تصویر انقالبی و حماســی بســتگی به آن 
عــکاس و نقــاش دارد که از چــه زاویه ای آن را 

می بیند. پرداختن به موضوع یک تصویر نقاشی از 
اهمیت زیادی باید برخوردار باشد. باید کاری کند 
که بوی حماســی بودن آن به مخاطب تزریق شود.  
ممکن اســت نگاه های افراد متفاوت باشــد ویک 
نقــاش بتواند از المان ها و نمادها خوب اســتفاده 
کند و در پرداختن به رنگ  اســتاد باشــد . گاهی 
این ترکیب رنگها است که می تواند یک تصویر را 

حماسی تر کند.

همیشــه دنبال گفتن حرف خاصی در نقاشی 
هایتان هستید؟ آن حرف چیست؟

بنده همیشــه حرفم این بوده که هنر نقاشی باید 
در مسیر درســت حرکت کند و به تعالی برسد که 
اصال هنر رســیدن به تعالی ســت.  در یک جمله 
هنر تعهد و تکلیفی اســت که باید ما آن را به تعالی 

برسانیم.

هنرمند انقالبی یعنی چه ؟ 
هنرمند انقالبی کسی است هنر درون او در مسیر  

الهی پیش برود و به همان عمل کند.

هنرمند انقالب چگونه باید وارد مباحث  هنری 

جهان شــود؟و یا چگونه باید خودش را نشان 
دهد؟

هنرمند انقــالب باید علم و تجربه هنر داشــته 
باشــد و بتواند مکتب هنر انقالب کشــورش را به 
دنیا نشــان دهد خودش باید به مکتب خود مذهب 
و دین خود ایمان داشته باشد و همیشه خداوند در 
رأس کارش باشــد آن موقع می تواند موفق باشد 

مثل سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

هنرمند انقالب اســالمی قرار است در جهان 
چه بگوید؟

هنرمند انقالب اســالمی دارد ســیره  پیامبران و 
امامان را در جهان به نقد می گذارد و از دین خود 
دفــاع می کند و آیه های قرآن را بر جهانیان دیکته 
می کند. منتها در دین اجباری نیست و به زور نمی 
شــود ولی با زبان هنر چرا. هنــر انقالب دفاع از 

ارزشها و آرمان های دین می کند.

از ســفر به لبنان بگویید؟ در مورد فلسطین و 
نقاشی های دیواری فلسطین؟

بنده ۶ ماه در حزب اهلل لبنان کارهای فرهنگی و  
هنری کردم و در نمایشــگاه های بزرگ حجمی و 
مفهومی کار کردم.  این نمایشگاه ۳ ماه طول کشید 
تا برای دیدن مخاطبان آماده شــود. نزدیک به 4۰۰ 
یا ۵۰۰ نفر از از مهندســین و طراحان لبنان در آن 

دخیــل  بودند ، منتها ایده ها و طرح ها از ما بود.
 ســه ماه هم در اردوگاه های فلســطین نقاشی 
های دیواری کردم . روزهای سخت و طاقت فرسا 
داشــتم اما بنا به تکلیــف کار را انجام دادیم. ولی 
خب در کنار این ســختی ها فضای خوبی هم بود، 
هرچند این ها برایم کســب تجربه بود و نگاهم به 

دنیا خیلی وسیع تر شد.

لینان و فلسطین چه تغییراتی  سفرهای شما به 
در شما ایجاد کرد؟

ســفرهای خارجی بنده  فرصتهایــی بود که از 
آن فرصتها کســب تجربه کردم و به اندیشــه های 
هنری ام اضافه شــد. بخصوص در کشور باکو که 
نمایشــگاهی را کارکردیــم به نام »تاریخ اســالم« 
کــه بازتاب زیــادی را دربین مردم و تماشــاگران 
داشــت . این نمایشگاه برای مردم تازگی داشت و 
رویدادهای تاریخ اسالم را  که هنوز نشنیده بودند 

و ما تکلیف به آن می شــدیم که توضیح دهیم .

چرا دیوار نگاره های زنجان اصال مهم نیست 
و خیلی مورد توجه هنرمندان نیست ؟

خیلی ســوال به جایی بود . دیــوار نگاره های 
زنجان چرا اصال مهم نیست؟ به خاطر اینکه کسانی 
که در این مسند  نشسته اند صاحب این کار نیستند. 
همین اســت که وقتی مســئولی در کار نشسته مال 
این کار نیســت . چرا مورد توجه هنرمندان هست 
ولی فضایی وجود نــدارد. ما چند ماه دیگر کنگره  
ملی شــهدای زنجان را در پیش داریم حداقل سه 
نقطه شهر باید دیوارنگاره های از طرح های شهدا 
بادش باشد که هنوز به هیچ نتیجه ای نرسیده ایم . 

ولی امیدواریم این اتفاق بیفتند.
خب معموال باید هنرمندانی  باشــند که اســتاد 
نقاشــی دیواری باشند که کم هســتند. یکی دونفر 
هســتند که به دیوارنگاری مشــغول اند. آنها هم با 
توجه به قیمت کارشــان، کار می کنند و هیچ تعهد 
و تکلیفی برای کارشــان ندارند. مهم این است که 
هنرمندی نیست که به انجام کارش تعهد و تکلیف 
داشته باشد و این برمی گردد به آموزش که در این 

بین نیست  و انجام نمی شود.

این فکر نقاشی از شهدا از کجا شروع شد؟آیا 
پیشنهاد کســی بود؟ و ادامه اش چگونه خواهد 

بود؟
فکر خاصی پشتش نبود . من از اول نقاشی شهدا 
می کشیدم. کار اصلی من در سپاه همین بود. منتها 
یک کنگره ملی شــهدای آذربایجان اتفاق افتاد که 
از آن پس چند تابلو بزرگ  داخل شــهر نصب شد 
و قرار بر این شــد که هر چهل روز تصاویر شهدا 
روی پرده ها نقاشــی شــود و روی  تابلو ها قرار 
بگیــرد. ولی االن دیگر فضــای چاپ و بنر به میان 

آمده و دیگر خبری از این کارها نیست .

خاطرتان هست که اولین نقاشی از کدام شهید 
بود؟ 

بله . اولین نقاشــی ام  ازشــهید  آیت اهلل بهشتی 
بود.

تا کنون  آثار متعددی از شهدا به وجود آورده 
اید. کدام نقاشــی از شهدای  اســتان را بیشتر 

دوست دارید؟
من فرقی برای نقاشی شهدا قائل نیستم همه آنها 
را دوســت دارم با آنها زندگی کرده ام. اکثرشان در 

کنارم بودند و همکار و همسنگر بودیم .

در مورد آن دو اثر سردار سلیمانی بگویید؟
آن دو اثر به سفارش حوزه هنری بود که بنده کار 
کردم که در حسینیه اعظم زنجان  هم رونمایی شد.  
یکی به نام »رستاخیز« و دیگری به نام »رستگاری« 
بود. هر کدام ازاین طرح ها تصورات ذهنی خودم 

بود و نام  هایشــان را  هم خودم  انتخاب کردم.

برخوردها با شــما  و آثار شما چگونه است؟  
این حرف برخی ها که هنر شــما سفارشی است 
و یا دولتی است و  از این قبیل را چگونه پاسخ 

می دهید؟
خب البته بعضی کارهایم سفارشــی بوده چون 
فالن نهــاد و ارگان گفتند این کار را انجام بدهم و 
من هم قبول کردم . اصل این اســت که من بیشتر 
به کارم فکر میکنم، حاال هرکاری یک دســتمزدی 

هم دارد.

از خاطرات جبهه که تا حاال نگفته اید یا همان 
که دلنشین تر است را برای ما بگویید؟

دلنشین ترینش مربوط به شهید میرانصاری است.  
شهید میرانصاری چندماه در کنار من کار می کردند 
. یک آدم خوش اخالق و با مرام که وقتی پیش من 
آمدنــد با خنده گفتند اســتاد مهمان نمی خواهید؟ 
گفتم این حرفها چیه شــما می زنید؟ شما خودتان 
صاحب مهمان هســتید. بعدها که از پیش من رفتند 
و شــهید شــدند آن موقع فهمیدم چرا گفت استاد 

مهمان نمی خواهید؟ خدا رحمتش کند.

»شــهدا را خانه و زندگی خود می دانم« یعنی 
چه ؟

این جمله را واقعا دوســت دارم »شهدا را خانه 
و زندگی خود می دانم« من همیشــه در دنیای آنها 
زندگی میکنم . شــهدا انگیزه و هــدف زندگی ام 
هســتند و مــن هرچه بودم و دیــده ام و به جایی 
رسیده ام به لطف شــهدا بوده و به این افتخار می 

کنم .

جوانان امروز که ســراغ هنر می روند  با چه 
انگیزه ای باید کار کنند؟

من همیشه در برنامه های تلویزیونی  و مصاحبه 
ها گفته ام هر جوانی ســراغ هــر هنری برود اول 
باید تکلیف خود را با خدای خود مشــخص کند.  
هنرمند باید انگیزه خدایی داشــته باشد و ریسمان 
روح خــود را بــه او گره بزنــد و ااّل کار به جایی 

نخواهد رسید.

زیرساخت های گردشگری
 روستای درسجین تکمیل می شود

95 درصد پزشکان نسخ تامین اجتماعی 
را بصورت الکترونیکی صادر می کنند

انجمن مد و لباس در زنجان
 تشکیل می شود

حسن ترخوانه هنرمند زنجانی در گفت و گو با عصرملّت:

هنر ستون اقتدار فرهنگ  هر کشوری است 
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عصرمّلت؛ علی اکبر شیوخی - جنگ ۸ ساله برای 
ایرانی ها آمیخته ای از خاطرات تلخ و شــیرین بوده و 
با زندگی عده ای هم بصورت ویژه عجین شده است. 
صدام حسین رئیس حزب بعث و رئیس جمهور وقت 
عراق با تکیه بر تجهیزات و ادوات نظامی از یک سو و 
از سوی دیگر آشفتگی های سیاسی و نظامی ایران بعد 
از پیروزی انقالب اسالمی در سال 1۳۵7 تصمیم گرفته 
بود صبحانه را در بغداد و ناهار را در تهران میل نمایند! 
و بر مبنای همین محاسبات بسیاری از شهرهای جنوبی 
و غربی ایران را در مدت زمانی کوتاهی اشغال کرد. اما 
ایرانی ها با تکیه بر باور درونی و بدون توجه به ادوات 
نظامی با دعوت بنیانگذار جمهوری اســالمی رهسپار 
مقابله با دشمن متجاوز به سرزمین کهن و تاریخی شان 
شــدند و رویای دیکتاتور بغــداد را به کابوس  تبدیل 

کردند.
بدون تردید ایثارگران و خانواده های شهدا بیشترین 
نقش را در اســتمرار نظام جمهوری اســالمی دارند و 
ریشه نظام جمهوری اســالمی از خون جوانان برومند 
وطن رشد کرده است. چهل و دومین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی بهانه ای برای گفت و شنود »عصرمّلت« 
با »علی کاظمی« مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران 
اســتان زنجان و یکی از یــادگاران دوران دفاع مقدس 

است. مشروح این گفت و شنود را پی می گیریم.
آقای کاظمی ! به عنوان اولین ســئوال از خودتان 

بگویید. 
علی کاظمی متولد1۳۵۰ در شهر زنجان و فرزند دوم 
خانواده ، دارای مدرک کارشناســی ارشد و بیش از ۲7 
سال ســابقه خدمت ازجمله در دانشگاه علوم پزشکی، 
وزارت کشور و چند صباحی هم در کنار خادمین شهدا 

در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان هستم. 
فرزند شهید هم هستید؟

بله

شنیدن خبر شهادت برای خودش خاطراتی دارد ، 
چند سالتان بود این خبر را شنیدید؟

1۵ ساله بودم
کجا بودید و چگونه اطالع پیدا کردید؟

مدرسه بودم وقتی این خبر را شنیدم.
چه سالی ؟

1۳۶۳
پدر در جبهه شهید شد؟ 

بله ، عملیات بدر به شهادت رسیدند.
از آن دوران چه به یاد دارید؟

اوایل انقــالب و دوران جنگ شــرایط خاصی در 
کشور بود و این همه امکانات و ابزار ارتباطی در اختیار 
مردم نبود. پدرم معموال نامه هایش را برای خانواده به 
آدرس مدرسه ارســال می کرد! و همیشه چشم من به 

جیب معلم بود که نامه ای از سوی پدر دارم یا نه !.
پدر در جبهه و بعد هم شهادت ! اگر بخواهید به 

گذشته برگردید احساس تنهایی نمی کنید؟ 
پدر ســر در راه آرمانها و ارزشــها گذاشــت و این 
رســالت را مادر با همت بلند و تدبیر ادامه داد و ثمره 
ایــن همت بلند تحویل فرزندانی اســت که در بخش 
های مختلف برای این وطن افتخار خدمتگذاری دارند.

وقتی علی کاظمِی فرزند شهید با توجه به رسالت 

و مسئولیتی که دارد یک فرزند شهید را می بینیدچه 
احساسی بهش دست می دهد؟

توصیــه های دینــی، ایمان و باور و حس انســان 
دوستی و طبعًا احساسات معنوی که نسبت به همنوعان 
خودمان داریم، در برابر کســی که پدرش را در جامعه 
و برای ارزشــها و آرمانها از دست داده قابل ارزش و 
ســتایش است اما عالوه بر آن شــاخص های عمومی، 
شــاخص های تخصصی و مشترکات فرزندان شهدا با 
هم است که پدرانمان را در راه نظام و مملکت از دست 
دادیم. البته بحث ایثارگری برای همه مردم قابل احترام 
است و ما باید دو نعمت امنیت و سالمت را قدر بدانیم 
و قدر آنهایی که برای رسیدن به این دو نعمت زحمت 
کشیدند بیشتر می دانیم زیرا آنها جان خودشان را برای 
امنیت و آرامش مــا ایثار کردند لذا خانواده و فرزندان 
آنهــا برای همه قابل احترام هســتند عالوه بر اینکه ما 

فرزندان شهدا یک احساس مشترک داریم.
اجازه بدهید به  گذشــته بر گردیم  تا به فلســفه 
تشکیل بنیاد شــهید بپردازیم و اهداف تشکیل این 

نهاد را جویا شویم. 
بنیاد شــهید یکی از اولین نهادهای انقالب است که 
بعد از پیروزی انقالب اســالمی به دســتور امام راحل 
در ۲۲ اسفند سال 1۳۵۸ تشکیل شد. هدف از تشکیل 
این نهاد رســیدگی به وضعیت خانواده های شــهدا، 
جانباختگان، معلولین و آســیب دیدگان از ابتدای شکل 
گیری انقالب تا ســال 1۳۵7 و وقوع انقالب اسالمی 
بود. البتــه یک نکته مهم وجود دارد و آن این اســت 
که ، بنیاد شــهید یک نهاد فرهنگی در راســتای ترویج 
فرهنگ ایثار و شهادت به شمار می رود و نباید در کنار 

نهادهای حمایتی ارزیابی شود.
نهادهای حمایتی یعنی چه ؟

کمیتــه امداد و بهزیســتی جزو نهادهــای حمایتی 
محســوب می شــوند. این نگرش نباید در مورد بنیاد 

شهید در بین مسئوالن و مردم باشد. 
از تعداد شــهدا تا تاریخ شکل گیری بنیاد آماری 

دارید؟
بله تا زمان تشکیل بنیاد شهید یعنی اسفند ماه 1۳۵۸ 
نزدیک به ۳ هزار شهید داشتیم . بطور طبیعی بسیاری از 
خانواده های انقالبی عزیزانشان را از دست داده بودند 
و نیاز به همراهی و حمایت داشــتند و هدف اصلی از 

تشکیل بنیاد هم بر این مبنا بود.
خب ! بحث جنگ هــای داخلی و در نهایت جنگ 
۸ ســاله پیش آمد و نیاز بود یک نهــاد متولی این کار 
شود. شــکل گیری انقالب ، حوادث بعد از انقالب و 
جنگ تحمیلی ســبب گردید بنیاد شهید شکل اداری و 
تشکیالتی منسجمی بگیرد چرا که باید مسئولیت حدود 

۲۵۰ هزار خانواده شهید را عهده دار گردد.
درخصوص آمار شــهدای دوران جنگ 8 ساله 
عددهای متفاوتی ارائه می شود. شما بعنوان یکی از 
مسئوالن این نهاد هستید و اعداد و ارقام شما واقعی 

تر خواهد بود. 
در حــال حاضر۲۲۳ هزار شــهید داریم که ۳ هزار 
شــهید دوران نهضت تا پیروزی انقالب اســت و در 
دوران جنگ تقریبا ۲۲۰ هزار شهید داده ایم. جمهوری 
اسالمی بهای خون های پاک شهیدان از سال 1۳4۲ تا 

همین امروز است.
اگر آمار شهدا و ایثارگران را به تفکیک بفرمایید 

ممنون می شوم. 
 در ابتدا بنیاد شــهید، بنیاد جانبازان و بنیاد آزادگان 
فعالیت جداگانه داشــتند که با ادغام صورت گرفته به 
عنوان بنیاد شــهید و امور ایثارگــران در حال حاضر 
فعالیت دارد. براساس اعالم بنیاد شهید و امورایثارگران 
تعداد شــهدای ثبت شــده ۲۲۳ هزارشهید ، ۵۵7 هزار 

جانباز، 4۳ هزار آزاده در سطح کشور وجود دارد.
وضعیت استان زنجان را تشریح کنید.

 اســتان زنجان ۳۵۳۵ شــهید ، 7۵۰۰ جانباز،  ۵۸۶ 
آزاده دارد که در مجموع 1/۳ درصد جمعیت ایثارگری 
کشور است.  حدود ۵۰ هزار نفر جمعیت ایثارگری به 
صورت مستقیم و غیرمستقیم با بنیاد شهید استان زنجان 

در ارتباط هستند.
نســبت این جمعیت در شهرستان ها هم مشخص 

است؟
بله ، جمعیت و نسبت شهدا و ایثارگران هر شهرستان 
مشخص اســت. زنجان ۲ هزار شهید، ابهر ۳۰۹ شهید 
، خدابنده ۳7۰ شــهید ، خرمدره 1۹7شهید ، ماهنشان 
۹۳ شــهید و طارم 1۲7 نفر شهید دارد و البته شهدای 
شهرســتانهای ایجرود و سلطانیه بیشتر در زنجان ثبت 

شده اند.
درواقــع جامعه ایثارگری و شــهدا مورد تحلیل 

آماری قرار گرفته است.
ما باید تحلیل جامعی از وضعیت ایثارگری در همه 
ابعاد و زوایا داشــته باشــیم و صرفا به تعداد و تعدد 
تمرکز نکنیم. جامعه شهدا و ایثارگران همانند دریاست 
در این جامعه ؛ نونهــاالن، نوجوانان، جوانان همچنین 
از صنــوف گوناگون و حوزه های اجتماعی مختلف در 

جبهه حضور داشته اند. 
تعداد شــهدای انقالب با توجه به اینکه چهل و 

دومین سالگرد انقالب است.
در وقایع مختلــف انقالب، زنجانی ها ۲۹ شــهید 

تقدیم انقالب کرده اند 
اگر شــهدای ترور و دفاع مقدس را هم داشــته 

باشید. 
شــهیدان مختص دوران دفاع مقدس ۲۶۶۶ شــهید 
است . همچنین ۵ شــهید ترور و ۳ شهید مدافع حرم 
که دو شهید متعلق به زنجان و یک شهید هم متعلق به 

خدابنده است. 
سهم بانوان در جامعه ایثارگری؟

41 بانوی شهیده که ۳۹ شهید مختص بمباران هستند 
و شهیده فهیمه سیاری طلبه ورزمنده بودند و در جبهه 
شــهید شدند و شــهیده الناز نبیی که در حادثه سقوط 
هواپیما به درجه رفیع شــهادت نائل آمد. شهیده خانم 

اکرم احدیان از شهدای مدافع سالمت از ابهر بود.
 از مجموع شــهدای دفاع مقدس استان زنجان ۳۵ 
شهید دانشجو ، ۳۹4 شهید دانش آموز و نزدیک به 11۰ 
شهید کارمند هستند. شهدای مختلف فرهنگی، قرآنی، 
ورزشکار، فرمانده های عملیات ها، جهادگران، شهدای 
بسیجی، ناجا، شهدای مردمی، فرهنگی، شهدای سرباز 
و شــهدای عملیات های مختلف را داریم که همکاران 

ما در تولید محتوا فعالیت کردند.

به مفقودین هم اشــاره ای بکنید وضعیت در این 
بخش چگونه است؟ 

بعد از اتمام جنگ و تبادل اســرا که اطالعات دقیق 
از زندان های عراق گرفته شــد و مشخص گردید دیگر 
اسیری وجود ندارد که تعداد شهدای جاویداالثر استان 
زنجان 1۵7 شهید بود که برابر دستورالعملی برای اینکه 
خانواده های این عزیزان دیگر چشم انتظار عزیزانشان 
نباشــند اطالع رســانی گردید. از این تعداد ۵۵ شهید 
بــا توجه به پالک هایــی که از آنها به دســت آمد یا 
آزمایش هایی که هویت آنها مسجل شد، تعیین تکلیف 
شدند و مزار و محل دفن آنها مشخص است ولی برای 
شهدای فاقد مزار یادمان شهدا را داریم. ۵ شهید غریب 
داریم که در عراق به شــهادت رسیدند و در آنجا دفن 
هســتند اخیراً شهید منتجبی تعیین تکلیف شد که مادر 
ایشــان ۳۸ سال سر مزاری که این شهید داشت حاضر 
می شــد و درددل می کرد تا در نهایت با اســتفاده از 
لوازمی که از این شــهید بود یقین پیدا کردند که همان 
شهید مختص به خودش است و یا سردار شهید سودی 

را داریم که قبل از آن تعیین تکلیف شده بود.
دوران دفاع مقدس شرایط خاصی داشت. درواقع 
نســل جوان و نوجوان جمعیت غالب رزمنده بودند 

میانگین سنی شهدا را توانسته اید استخراج کنید؟
میانگین سنی شهدای اســتان زنجان 1۸ سال بود و 

انقالب و جنگ را جوانان اداره کردند.
از رســالت ها صحبت کردید اجازه بدهید خیلی 
پراکنده وارد موضوع نشویم !بنیاد عالوه بر رسیدگی 
به مســایل خانواده های شهدا رسالت های دیگری 

هم دارد؟ 
 حمایت و رسیدگی به امور شهدا و جانبازان و همه 
کسانی که در ارتباط با حوادث انقالب و جنگ آسیب 
دیده بودند تنها بخشی از وظیفه بنیاد شهید بود. احیاء، 
حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت طلبی، زنده نگه 
داشــتن یاد و خاطره شــهدا، حفظ آثار شهدا، تجلیل 
و تکریــم خانواده های معظم شــهدا و امور فرهنگی 
خانواده های شهید، خود اتکایی و قانونمند کردن ارائه 
خدمات به آنها، بسیج امکانات نظام به  منظور پراکندن 
عطر ملکوتی شهادت در جامعه محور فعالیت های این 
نهاد مقدس است. در واقع تنها وظیفه بنیاد شهید توجه 
به معیشت خانواده های شهدا نیست بلکه این امر تنها 

بخشی از وظیفه سازمانی بنیاد شهید است.
درواقع ســابقه شکل گیری بنیاد شهید به حوادث 

بعد از انقالب منحصر نمی شود؟
بله چنین اســت. ســابقه اولیه فعالیت بنیاد شهید به 
آغاز فعالیت های امام خمینی)ره( در ســال 1۳4۲ باز 
می گردد که بعد از قیــام خونین 1۵ خرداد گروهی از 
روحانیون مبارز نیکوکار و انقالبی و جمعی از خیرین 
به دستور امام راحل ماموریت یافتند که به خانواده های 
شهدای آن دوران رســیدگی کنند که این کار در طول 
ســالها با مقاومت و مبارزه ادامه یافت و در ســال های 
۵۶ و ۵7 دامنه و وسعت آن بیشتر شد. بعد از پیروزی 
انقالب برای ســامان دادن به وضعیــت خانواده های 
شــهدا با فرمان امام خمینی آغاز به کار کرد که با آغاز 
جنگ تحمیلی و بیشــتر شدن شــهدا وظیفه و تکلیف 

بنیاد سنگین تر شد. 
بحث رســالت ترویج و احیای آرمانها هم مورد 

توجه بنیاد قرار گرفت ؟
عرض کــردم بنیاد وظیفه اش صرفــا تامین معاش 
برای خانواده های شهدا نبود چون ماهیت ما یک نهاد 
حمایتی نبوده و نیست. مجموعه اهداف و رسالت بنیاد 
احیا، حفظ و گســترش فرهنگ ایثار و شهادت است 
چرا که باور داریم استمرار جمهوری اسالمی با حفظ و 
ترویج ارزش ایثار و شهادت است. زنده نگه داشتن یاد 
و نام شــهدا و آثار آنها و رسیدگی شایسته و همه جانبه 
به امور خانواده شهدا، تجلیل و تکریم یادگاران شهدا، 
مفقودین و اســرا، تبیین حق عظیم شهیدان و خانواده 

شهدا در راستای اجرای این رسالت مهم است.
22 اســفند به نام روز بزرگداشت شهداست دلیل 

خاصی دارد؟
سالهاســت که ۲۲ اســفند را به عنوان روز تاسیس 
بنیاد شــهید دنبال نمی کنیم بلکه به عنوان »روز شهید« 
نامگذاری کردیم و فعالیت های ما در این حوزه اســت 
زیرا بیشــترین عملیات ها را در اســفند ماه داشتیم و 
بیشترین تعداد شهدا در اسفندماه بودند که مصداق آن 
در استان زنجان نیز وجود دارد و نزدیک ۵7 شهید در 

یک روز -4 اسفند- تشییع و خاکسپاری کردیم.
این روز باید در تقویم ثبت شــود و سال های سال 
اســت که روز ۲۲ اســفند با عنوان روز شهید معرفی 
می کنیم . طبق نظر سنجی های صورت گرفته در سال 
های گذشــته کمتر از 1۰ درصد مردم مطلع بودند ۲۲ 
اسفند چه روزی است ولی در سالهای اخیر با اقداماتی 
که صورت گرفته بنا بــه اظهارات اهل فن بیش از ۶۵ 
درصد مردم می دانند که ۲۲ اســفند روز شهداست لذا 
این روز رسالت همه ماست که به این موضوع بپردازیم 
. هر کوی و برزن، ایده و مشــق، ســبک زندگی را با 
فرهنگ شهدا عجین کرده و به نسل جدید معرفی کنیم 

و بگوییم راه شهدا ادامه دارد.
به موضوع رســالت های بنیاد شهید اشاره کردید 
چگونه می شــود این فرهنگ را در اوضاع کنونی 
جامعه دنبال کرد. خب شرایط بگونه ای تغییر کرده 

است.
تاریخ و روزها و شــرایط جامعــه همواره تغییر می 
کنــد و این تغییرات در گذر زمــان هیچگاه نمی تواند 
برخــی مولفه ها را تغییر دهد. وقتــی به تاریخ رجوع 
می شــود این موضوعات قابل فهم است . رشادت و 
جانفشــانی سربازان و کسانی که در برهه های مختلف 
از کشورشــان در برابر بیگانگان دفــاع کرده اند. روح 
انســان و انســانیت با ایثار و ایثارگری زنده اســت و 
فرهنگ ایثار الزمه جامعه امروز اســت باید بتوانیم آن 
را بــا همه فرصت هایی که در اختیار اســت از جمله 
فیلم و مستند گرفته تا فضای مجازی و حقیقی ترویج 
و نهادینه کنیم  و بگونه ای فضا ترسیم شود تا فرهنگ 

ایثار در زاویای زندگی جامعه جریان داشته باشد.
چگونه! با توجه به اقتضای جامعه؟

دوران جنگ بهترین الگوی ماســت باید آنچه را که 
در ایــن دوران اتفاق افتاد به درســتی مورد مطالعه ئ 
کنکاش قرار بگیرد. پیرزنی که همه داشــته هایش چند 
عدد تخم مرغ بود نمی تواند فراموش شــود و یا کسی 
که جانش را کف دســتش می گذارد و وارد میدان می 
شــود. همه مردم به هرآنچه در توان داشــته اند برای 

ترویج این روحیه تالش کردند. 
در شــرایط امروز جامعه کمک مومنانه در راستای 
ترویــج فرهنگ ایثار اســت. وقتی مردم در شــرایط 
نامطلوب اقتصادی سفره خودشان را کوچک می کنند 
تا سفره همنوعانشان بسته نشود ایثار است. 11۰ هزار 
بسته معیشــتی در زنجان وقتی با نام شهدا در حسینیه 
اعظم تدارک دیده می شــود مگر معنایی جز ایثار می 
تواند داشــته باشد؟. همه اینها اقدامی برای ترسیم ایثار 
اجتماعی است. مادر شهیدی که ماسک می دوزد، شهید 
ســالمت، جانبازی که خانه اش را وقف می کند، همسر 
جانبازی که اعضای بدنش را اهدا میکند، مدرســه ساز 
و مسجد ساز، آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، فعالیت 
در انجمــن های خیریه از جمله مهرانه همه در مســیر 

ایثار اجتماعی هستند.
  باید تالش شــود به همه اینها پیوست شهید بدهیم 
راه شــهدا در واقع برگرفتــه از راه انبیا بود باید تالش 
کنیم نشــانه ها و این راه فراموش نشــود و غبار گذر 

زمان بر آنها ننشیند.
از آنچه مطرح کردید و دنبال آن هســتید باید به 

مقوله فرهنگی بیشتر توجه شود. چکار کرده اید؟ 
رهبر معظم انقالب همواره به کار اساســی در بحث 
فرهنگی توصیه و تاکید داشــته اند و البته مسئوالن را 
به دلیل کم کاری در این حوزه ها ســرزنش کرده اند. 
کار فرهنگی بن مایه فعالیت هاســت و اگر این مهم به 
درستی انجام شود بســیاری از مسائل دیگر به تبع آن 

درست می شود.
در حــوزه فرهنگــی قبــاًل کمیته فرهنــگ ایثار و 
شهادت زیر نظر شــورای فرهنگ عمومی در استان ها 
فعالیــت می کرد اما در مــاده ۶۳ قانون جامع خدمات 
ایثارگری شــورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ارتقا 
پیدا کرد و این شــورا در کشــور به ریاســت شخص 
آقای رئیس جمهور و در اســتانها به ریاســت استاندار 
با 17 عضو از مســئوالن ارشد اســتانی فعالیت دارد. 
 سیاستگذاری، هدف گذاری و غنی سازی فرهنگ ایثار 
و شهادت وتبیین و تبلیغ این موضوع برعهده این کمیته 

است.
مولفــه ایثار و شــهادت برای همه ســطوح حرف 
برای گفتن دارد، مزار شــهید بــه عنوان محوری ترین 
فعالیت ارزشی در جامعه است چراکه باور داریم اینها 
امامزادگان عصرما هســتند همانگونه که امام راحل به 
این نکته اساســی اشاره کرده اند. ساماندهی مزار شهدا 
نباید مورد غفلت قرار بگیرد و البته به این معنا نیســت 
ما برای جامعه هزینه تراشی کنیم چرا که با معیار شهدا 

سازگاری ندارد.
والدین شــهدا دومین محور فعالیــت در این حوزه 
اســت، خانواده ها و والدین شهدا چراغ راه مّلت ایران 
هســتند . مصاحبه هــای این عزیزان به عنــوان تاریخ 
شــفاهی و خاطرات شهدا را در دستور کار قرار دارد و 

خوشبختانه تعداد بسیاری هم انجام شده است.
 وصیت نامه شهدا بزرگترین آثار فرهنگی و گنجینه 
ای است که باید حفظ شود که یک جلد آن چاپ شده 
و ۸ جلد در مرحله چاپ است. مجموعه ای بنام پالک 
به همت بنیاد شــهید و همکاری صدا و سیمای استان 
زنجان تولید شده که خالصه زندگی نامه ۳ هزار شهید 

استان زنجان است.
 موزه شــهدا که مجموعه ای از آثار و اسناد برجای 
مانده از شــهدای عزیز بوده که در حال حاضر بیش از 
1۲۰ هزار ســند در آن شامل دست نوشــته ها، البسه 
و خاطرات، وصیت نامه شــهدا و مســائل این چنینی 

موجود است. 
چقدر خانواده های شهدا همراهی می کنند؟ 

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان در گفت و گو با عصرملّت؛

انقالب و جنگ راجوانان اداره کردند

میانگین سنی شهدای استان زنجان ۱۸ سال بود و انقالب و جنگ را جوانان اداره کردند
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سیاست
کار ما تولید محتوا است و انتظار داریم خانواده ها به 
ما کمک کنند. موزه شهدا یک منبع موثق برای همکاران 
کنگره ۳۵۳۵ شــهید اســت که با اجــازه تهران امکان 
اســتفاده از مصاحبه ها، مدارک و اســناد را در اختیار 
عزیــزان قرار داده ایم و در کنار آن فراخوان دادیم و از 
خانواده شــهدا و ایثارگران دوران دفاع مقدس، انقالب 
و بعد از انقالب، دوران دفاع مقدس و انرژی هسته ای 
و شهدای مدافع حرم تا هر اثری که از شهدا در اختیار 
دارند برای ما بفرستند تا بتوانیم این آثار گرانبها را برای 

نسل های آینده استفاده کرده و راه شهدا را بشناسانیم.
برای مستند سازی بصورت بخشی هم کار کرده 

اید؟ 
داریم تالش می کنیــم که این موضوع را از زوایای 
مختلف مستندسازی کنیم. شــهدا از گروه ها و اقشار 
مختلــف بودند و از زوایای مختلف مــی توان آنها را 
مورد بررســی و تحلیل و مطالعه قرار داد. اگر مطالعه 
عمیق و وســیعی از تعداد شهدا و وضعیت خانوادگی 
و اجتماعی آنها بشــود به واقعیتــی زیبا از دوران دفاع 
مقدس می رسیم که همه برای دفاع از کیان دین و وطن 
به میــدان مبارزه آمده بودند و دفــاع و جبهه و جنگ 

متعلق به قشر و گروه و افراد خاصی نبود.
 همه دســتگاه های فرهنگی مــی توانند برای تولید 
محتوا از فرصت موزه شــهدا اســتفاده کنند همچنین 
اساتید دانشــگاه برای تدریس درس هشت سال دفاع 
مقدس می توانند از این فرصت اســتفاده کنند و درس 
تنها به مســائل تئوری خالصه نشــود بلکه موزه شهدا 

انعکاس دهنده واقعیت دوران دفاع مقدس است.
برای انسجام بخشی به انتقال این مفاهیم و فرهنگ 

کاری شده است؟
روایت درســت و انتقال درست مفاهیم دوران دفاع 
مقدس برای جاودانگی این مســیر یک اصل اســت. 
در حــال حاضر ۶۰ روایتگر در اســتان وجود دارد که 
دوره های تخصصی را دیده اند. بیش از 4۰ منزل شهید 
به عنوان حســینیه شــهید اختصاص پیدا کرده است و 
تبلیغ دین و فرهنگ ایثار و شــهادت در آنها انجام می 
شود. هر خانه شهید به عنوان یک جبهه فرهنگی تالش 
می کند تا مفاهیم ارزشمند و متعالی ایثار و شهادت را 

در جامعه تثبیت و ترویج کند.
فکر می کنید بنیاد شهید به تنهایی می تواند عهده 

دار این مسئولیت فرهنگی بزرگ و خطیر باشد؟
ما بعنوان بنیاد شــهید چنین ادعایی نداریم و البته در 
حــد توان و مقدورات با توجه به رســالتی که برعهده 
داریم تالش می کنیــم و مضافا اینکه ترویج روحیه و 
ایثار و شهادت نمی تواند بخشــی و دستگاهی باشد. 
همــه در همه ابعــاد و زوایا مســئولیت دارند. ترویج 
فرهنگ ایثار و شهادت مســئولیت و رسالت همگانی 

است. 
دســتگاه های دیگر حاکمیتی چقدر همراهی می 

کنند؟
ترویــج فرهنــگ ایثار و شــهادت تنها بــر عهده 
دســتگاهی مانند بنیاد شهید نیســت و اصال این نهاد 
بــه تنهایی نه تــوان این کار را دارد و نــه امکانش را. 
دســتگاه های فرهنگی نباید منتظر اقدامات بنیاد شهید 
باشــند و نباید برای ترویج و بیان این رســالت بزرگ 
دست روی دســت بگذاریم. یکی از چالش های مهم 
در این حوزه این اســت که برخی دســتگاه ها تصور 
می کنند همه امورات این رســالت برعهده بنیاد شهید 
است. انتقال این فرهنگ به نسل های آینده یک رسالت 
همگانی است. همانطور که در مناسب سازی شهری، در 
فعالیت های محیط زیســتی، در مدیریت فضای سبز و 
یا صرفه جویی همه وظیفه دارند و خود را پای کار می 
بینند برای مولفه های بزرگی از جمله ایثار و شــهادت 
نباید فکر کنیم که فقط کار یک حوزه است بلکه وظیفه 
همه حوزه هاســت و همه اقشــار باید پای کار باشند 
در واقع پراکندگی ایثارگران و شــهدا این را می گوید. 
شهدا از همه طبقه ها و جنسیت ها بودند، شهدا متعلق 
به همه اقشــار بودند و باعث اتحاد و انسجام هستند. 
امروز اگر می خواهیم یک مراسم بزرگداشت و یادواره 
شهدا برگزار کنیم نباید مراسم را به نفع یک نفر یا یک 

گروه مصادره بکنیم.
گاهی احساس می شود شــهدا را سپر قرار می 
دهند که امورات خودشــان را به موازات آن پیش 
ببرند. گمان نمــی کنید چنین اقداماتی می تواند در 

بلند مدت به این فرهنگ آسیب بزند؟. 
یکی از آســیب های برنامه های ایثار و شهادت این 
است که عده ای با هرنیتی بخواهند آن را مصادره کنند 
و حقیقتا این جفا در حق شــهدا و این فرهنگ متعالی 
اســت. شــهدا متعلق به همه مردم هستند. همه وظیفه 
شان را در قبال این رسالت بزرگ و مهم انجام دهند و 
پای کار باشند البته همه در برابر شهدا مسئول و مدیون 
هستند و به لحاظ وظیفه اخالقی مدیون شهدا هستیم و  

برای ادامه راه شهدا احساس تکلیف کنیم.
یک بحث هم مربوط به نهادهای حاکمیتی اســت 
و آن اجرای قوانینی است که درخصوص ایثارگران 

است اما خیلی توجه جدی به آن نمی شود!.
دســتگاه هــای اداری به لحاظ وظیفــه حکومتی و 
سیاست های کلی نظام و قانون جامع خدمات ایثارگری 
و برنامــه های پنجم و ششــم باید وظایــف خود را 
به نحو احســن انجام دهند. دســتگاه هایی که بودجه 
فرهنگی دارنــد برابر آیین نامه موظف هســتند تا ۲۰ 
درصد اعتبارات فرهنگی را برای موضوع فرهنگ ایثار 
و شــهادت اختصاص داده و در ایــن زمینه کار کنند 
یکی از کارهای فرهنگی دیدار با خانواده شــهدا است. 
برای المان سازی و ساماندهی مزار شهدا وظیفه ادارات 

مرتبط، مشخص شده لذا انتظار داریم برای ساماندهی، 
نگهداری و تجهیز پای کار باشند.

این مصوبات چقدر ضمانت اجرایی دارند؟
 همانطور که در جشــنواره شــهید رجایی فعالیت 
ادارات ارزیابی و مشــخص می شود پیشنهاد دادیم تا 
در زمینه فعالیتهای ایثار و شــهادت نیز فعالیت ادارات 
ارزیابی شــود. ۳۵۰ خدمت در بنیاد شهید با همکاری 
۲۰ وزارتخانه مشــخص شده  اســت و نیازی نیست 
همه ادارات به بنیاد شــهید مراجعه کنند . هر دســتگاه 
حاکمیتی مکلف است همه امورات مربوط به ایثارگران 
را از سوی مسئول امور ایثارگران نهاد مربوطه به انجام 
برســاند و الزمه این مهم باور و اعتقاد به این فرهنگ 

است.
قانون جامع خدمات رســانی به ایثارگران چقدر 
موثر شــد و توانســت از پراکنده کاری ها در بنیاد 

جلوگیری کند؟
سالها بود که خدمات جامع به ایثارگران به صورت 
پراکنــده ارائه می شــد و فقط می توانســتیم در حوزه 
خواسته های اساسی ورود پیدا کنیم و یا ادارات تفاسیر 
مختلفــی ارائه می دادند تا اینکه چند ســال قبل قانون 
جامع خدمات رسانی به ایثارگران ابالغ رسمی شد که 
در ایــن دولت و مجلس قبلی اتفــاق افتاد. این قانون 
به عنوان نقشــه راه برای پیگیــری مطالبات ایثارگران 
توانســته تا حد زیادی از مشکالت و پراکنده کاری ها 
را جمع کند و به آنها انســجام بدهد. البته ممکن است 

در بعضی جاها قابل نقد باشد.
آیا اولویت ها و نیازهای ایثارگران در این قانون 

واقعی هست؟
نیازهای روز و اولویــت های خانواده ها و در کنار 
آن رعایت حال دولت و شرایط کشور باید مورد توجه 
باشــد. باید نیازها و منابع در کنار هم دیده شوند. یک 
مدت برای همه بچه های شهدا مدرسه شاهد داشتیم و 
باید تمام تالش خود را می گذاشــتیم تا مدارس شاهد 
را تقویت کنیم اما االن همه فرزندان  شهید دنبال کار و 
مسکن هستند لذا اولویت ما تغییر کرده است. همچنین 
همسران و والدین شهیدان و جانبازان در سن سالمندی 
هستند و باید به بهداشــت و درمان این عزیزان بیشتر 

بپردازیم .
انتظار داریم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران 
که تدوین و ابالغ شده است به صورت کامل اجرا شود 
و بــا اجرای آن نیاز واقعی ایثارگران بی جواب نخواهد 
بــود، اما اولویت ها و شــرایط را باید مد نظر داشــته 

باشیم.
ارباب رجوع بنیاد شهید از نسلی است که ممکن 
است خیلی به فنون جدید آشنایی نداشته باشند برای 

رفع مشکالت مراجعان چه کارهایی کرده اید؟
ایجاد زیرســاخت های الزم برای پاسخگویی و رفع 
مشکالت مراجعان از اهداف مهم سازمانی است و ایجاد 
این زیرســاخت ها با تحــول در عرصه تکنولوژی باید 
اتفاق بیافتد. فعالیت ها در بنیاد شــهید نیز متحول شده 
و همه کارها در سیستم برخط در حال پیگیری و انجام 
اســت و در حال حاضر نزدیک به 4۵ خدمت از طریق 
دفاتر پیشــخوان قابل دریافت بوده و نیازی به مراجعه 
حضوری به بنیاد شهید نیست از جمله این خدمات می 
توان پیگیری امور مربوط به معافیت خدمت، وام مسکن، 

سهام عدالت و قرض الحسنه را نام برد.
بحثی مطرح شــد با عنوان زیــارت مجازی، می 

توانید بفرمایید ماجرا چی بود؟ 
زیارت مجازی یکی از فعالیت های نوین بنیاد شهید 
است بدین گونه که اگر کسی بخواهد می تواند زیارت 
مجازی داشته باشد. فرد وارد سامانه شده و شهید مورد 
نظر را در مزار بهشت فاطمه زیارت می کند، آثار شهدا 
را می بیند و می تواند به شهدا تفال بزند به این ترتیب 
که افراد با وارد شــدن به سامانه می توانند سن خود یا 

هر عددی که مدنظر دارند وارد کنند سپس از کل کشور 
شهدای هم سن و سال خود را مشاهده کرده و یک پیام 

از شهید دریافت می کنند. 
آقــای کاظمی! گاهی حــرف و حدیث ها برای 
نامگذاری کوچه ها بنام »شهید« در جامعه تب ایجاد 
می کند! و داســتان تایید و تکذیبی به راه می افتد 
و بعد همه ســکوت!. قدری توضیح دهید چرا این 

اتفاقات می افتد.  
شــهید واژه مقدسی اســت که همه بدان باور دارند 
و این واژه نباید محل اختالف در جامعه ای باشــد که 
بالندگی و پویایی و اســتقالل و آزادی و در واقع همه 
وجودش از خون شــهید آبیاری شده است. نام شهید 
بر کوچه و خیابان ظاهر قضیه اســت نام شــهید باید 
باور درونی همه ما باشد و در دلهایمان نام شهید نقش 
ببندد. جامعه ما با شــهادت زنده مانده اســت و با نام 
شهید زنده است . کوچه های بی شهید معنا ندارند. اگر 
تابلوهای شهدا مناسب نیستند،  تابلوی مناسب و جدید 
نصب شود. در حال حاضر برای زنجان به عنوان شهر 
غواصان دریادل المان مناسب وجود ندارد سال هاست 
که شهرداری فراخوان داده ولی هنوز انجام نشده است.

بحث ســاماندهی مزار شهدا هم در زنجان گاهی 
مطرح می شــود و بعد از مدتی دیگر خبری از آن 

نمی شود.
در همه شهرهای استان زنجان بجز شهر زنجان مزار 
شهدا ساماندهی شــده و انتظار است شهرداری زنجان 
برای حفظ و نگهداری اهتمام جدی داشته باشد. یادمان 
شهدا دغدغه ماســت ولی حوزه مسئولیت ما نیست و 
وظیفه بنیاد حفظ آثار است. در بحث مزار روستایی 1۰ 
درصد مزارشهدا باقیمانده که انتظار داریم بخشداری ها 
و دهیاری ها همکاری الزم را داشــته باشند و دست به 
دست هم بدهیم و با این رویکرد تا سال بعد که کنگره 
۳۵۳۵ شــهید در پیش است این قضیه به طور کامل به 
انجام برســد. شهرستان خدابنده با وجود پراکندگی که 
دارد ولی به صورت جهادی وارد کار شــدند و تا سال 

آینده مزار شهدای سامان نیافته در قیدار وجود ندارد.
در کنار کارهایی که برای خانواده های شهدا شده 
است بحث مسکن خانواده های شهدا در مواردی با 

چالش مواجه است ؟
 بحث مســکن یکی از بزرگترین چالش هاســت و 
البته دولت ها خوشبختانه به بحث مسکن دید وسیعی 
داشــته و دارند و بنیاد یک ســیر تکاملی برای تامین 
مســکن جامعه هدف خود دارد و تالش کرده اســت 
نیازهای اساســی این قشــر بی جواب نماند در حال 
حاضر 1۲۰ میلیون تومان وام مســکن برای جانبازان، 
فرزندان و همسران و والدین شهدا پرداخت می شود.

جانبازان زیــر ۲۵ درصد می توانند از وام مســکن 
اســتفاده کنند و جانبازان ۵۰ تا 7۰ درصد، همســر و 
فرزند شهید می توانند از وام مسکن 1۲۰ میلیون تومانی 
اســتفاده کنند. دولت در تامین ۲۲4 واحد زمین برای 
فرزندان شــهدا اقدام کرده که در مرحله ساخت است 
و بــه عنوان پروژه مســکونی ویــژه در ۲۲ بهمن ماه 

کلنگ زنی خواهد شد.
وضعیت تحصیالت فرزندان  شــهدا و ایثارگران 

چگونه است؟
 بیش از 7۰ درصد فرزندان شهدا تحصیالت عالی و 
دانشگاهی دارند، همانطور که 1۰۰ درصد هزینه درمان 
پرداخت می شــود 1۰۰ درصد هزینه آموزش فرزند و 
همسر شهید و جانبازباالی ۲۵ درصد نیز پرداخت می 
شــود. در حال حاضر ۳۵۸ دانش آموز در ۲۲ مدرسه 
شاهد مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد کمتر 
از 14 فرزند شهید به عنوان دانش آموز هستند و اغلب 

در طرح شاهد از فرزندان جانباز و ایثارگران هستند.
تعداد دانشجویان شــاهد و ایثارگر در سطح استان 
زنجان 1۲7۳ دانشجو شامل فرزندان شهدا و ایثارگران، 

همسران جانباز و فرزندان جانبازان هستند که در 4۲7 
رشــته تحصیلی در سطوح مختلف دانشگاهی مشغول 
تحصیل هستند از این تعداد ۵۹1 دانشجو دختر و ۶۸۲ 
دانشجوی پسر هستند. 1۳۵ دانشجو در مقطع کاردانی، 
۵۹۶ دانشــجو در مقطع کارشناســی، ۲41 دانشجو در 
مقطع کارشناسی ارشد، 14۲ دانشجو در مقطع دکترای 
غیرپزشکی، 1۵1 دانشجو در مقطع دکترای پزشکی و ۸ 

دانشجو در حوزه های علمیه تحصیل می کنند.
بحث مدارس شــاهد را مطرح کردید! فکر نمی 
کنید ایــن موضوع می تواند مورد نقد بخشــی از 

جامعه واقع شود؟
 مدارس شاهد جزو مدارس خاص و برند هستند و 
مورد استقبال عموم جامعه از لحاظ بار علمی و مسائل 
تربیتی قرار دارند و در اســتان زنجان ۲۲ مدرسه شاهد 
وجود دارد که در اختیار عموم مردم بوده و بنیاد شهید 

نیازی به همه آنها ندارد.
بیکاری جامعه را رنج می دهد ! وضعیت فرزندان 
شهدا و جامعه ایثارگری در این حوزه چگونه است؟

یکــی دیگر از چالش های جــدی جامعه ایثارگری 
بحث اشتغال فرزندان شــهدا و جانبازان است نزدیک 
به ۲۵۰۰ جوان در ســطح استان وجود دارد که به سن 
اشتغال رسیده و بیکار اســت. از این تعداد نزدیک به 
1۳۵ فرزند شــهید بیکار وجود دارد کــه ۳۵ نفر آنها 
تحصیالت عالیه دارند. بنابر این بحث بیکاری در همه 
بخش های جامعه وجــود دارد و اینکه عده ای مطرح 
می کنند فرزندان شهدا و ایثارگران بیکار نیستند چنین 
نیست و بســیاری از مطالب از روی جهل و یا غرض 

گفته می شود.
بنیاد شــهید با توجه به قانون برنامه ششــم ،ســه 
وظیفه مهم پیشــرو دارد اول ؛ پیگیری و تحقق ســهم 
۲۵ درصدی ایثارگران اســت که همه ادارات از 1۰ نفر 
نیروی مورد نیاز ۳ نفر ســهم بنیاد شهید است که باید 
لحاظ شود. البته از این سهم ۲۵ درصد سهم فرزندان، 
همســران و خود جانبازان باالی ۲۵ درصد اســت که 
جویای شغل هستند مشــمول این سهمیه می شوند و 
۵ درصد هم شــامل حال فرزندان و جانبازان زیر ۲۵ 
درصد است. خوشــبختانه از زمان ابالغ این قانون در 
استان موردی نبوده که اداره ای از این سهمیه عبور کند 

و اتفاقا همکاری الزم را در این زمینه داشته اند.
قســمت دوم ؛ ایجاد اشــتغال فرزندان ایثارگران با 
تخصیص تسهیالت برای خود اشــتغالی و کارآفرینی 
در قالب وام های ۵۰ میلیون تومانی با کارمزد 4 درصد 
اســت که بتوانند از این فرصت برای ایجاد اشــتغال و 

کارآفرینی استفاده کنند.
قسمت سوم؛ مربوط به اشتغال و بکارگیری فرزندان 
شــهدا و ایثارگران در شرکت های خصوصی است که 
غالبــا مورد اقبال قرار نمی گیرد و این موضوع به دلیل 
مزایای متفاوت بخش های دولتی و غیردولتی اســت. 
قانونگذار در این بخش غفلت کرده و نیاز به بازنگری 
دارد. باید متمم هایی در نظر گرفته شود تا بخشی از آن 
ترمیــم گردد. قانونگذار برای حوزه های دولتی مزایایی 
تعریف کرده است که یک فرزند شهید و جانباز که در 
بخــش دولتی کار می کند از معافیت مالیاتی و بیمه ای، 
فوق العاده ایثارگری، ۸ سال سنوات و یکسری مسائل 
در دل آن برخوردار اســت اما با توجه به اینکه فرصت 
مشــاغل دولتی محدود اســت باید با استفاده از بخش 
خصوصی نیاز مشــاغل را تامین کرد. نگاه جامع تری 
بــه این حوزه صورت نگرفته اســت این قانون نیاز به 
ترمیــم دارد قانونگذار برای یک فرزند شــهید که در 
یک کارخانه یا با وســیله نقلیه خودش کار میکند یا در 
معدن ایجاد اشتغال کرده و فعالیت دارد این مزایا را هم 
بایــد تصور و تعریف کند. در حال حاضر در برخی از 
کارخانجات موفق شــدیم و معافیت بیمه ای و مالیاتی 
را برای فرزندان شــهدا و ایثارگران لحاظ کنیم اما در 

بخشی از این مشاغل هنوز اتفاق نیفتاده و مواردی بوده 
که فرزند شــهید در کارخانه کار می کند و شــش سال 
ســنوات ارفاقی به دلیل مشاغل سخت و زیان آور دارد 
اما با توجــه به اینکه قانونگذار گفتــه فقط از یکی از 
سنوات می تواند اســتفاده کند از ۸ سال سنوات فرزند 

شهید برخوردار نیست.
علت اصلی که بیکاری زیاد در جامعه ایثارگی وجود 
دارد این اســت که همه  منتظرند به ســمت کار دولتی 
بروند اگر قانونگذار اینها را پیش بینی می کرد و امنیت 
شغلی برای ایثارگری که در کار غیر دولتی حضور دارد 

ایجاد میکرد االن این همه بیکار وجود نداشت.
برخی از خانواده های شهدا گالیه هایی دارند که 
متولیان امر ما را فراموش کرده اند ! پاسخی دارید؟

در ابتدای، امرحق با خانواده های شهداست و گالیه 
هایشان کامال بحق و بجاست و من بعنوان خادم شهدا 
نتوانسته ام در حد و مقام این یادگاران روزهای سخت 

انقالب و دفاع مقدس تالش کنم. 
همــه خانواده و جامعه ایثارگری یقین بدانند در حد 
توان فردی و سازمانی برای خدمت  تالش کرده ام اما 

مقدورات و محدودیت ها را باید درکنار هم ببینند.
نهضت دیدار با خانواده های شهدا طی سال گذشته 
انجام گردید و ســعی شــد همه نهادهای حاکمیتی را 
دراین موضوع دخیل کنیم و امیدوارم این نهضت دیدار 
همواره وجود داشــته باشد و هیچ خانواده ایثارگری از 
این حیث احساس تنهایی و فراموشی نکند و البته شهدا 
و ایثارگــران و خانواده های مکرم این عزیزان هیچگاه 

فراموش نمی شوند.  
مهمتریــن چالش پیش روی بنیاد شــهید و امور 
ایثارگــران باتوجه به مجموعــه صحبت هایی که 

کردید در چه می دانید؟
مهمترین چالش پیش رو، رضایت جامعه سالمندان 
ایثارگر اســت. در حال حاضر بیــش از 4 هزار نفر از 
والدین شــهدا و همسران شــهدا و جانبازان و نزدیک 
به ۸۰  نفر از فرزندان شــهدا در ســنین باالی ۶۰ سال 
هستند و تکریم آنها برای ما واجب است و در کنار آن 
بحث بهداشت و درمان و سالمت روحی و روانی این  

عزیزان برای ما ضروری است.
در ارتباط با سالمند شــدن جامعه هدف باید تدبیر 
داشته باشــیم چند طرح به تهران فرســتادیم از جمله 
طــرح باغ مهربانی یا مهد ســالمندان که اگر بتوانیم به 
صورت منطقه ای و یا حداقل مکان مناســب در اختیار 
داشــته باشیم که اگر مرکز توانبخشی به سرانجام برسد 
می تواند کمک کار جانبازان و والدین شهدا که در سن 

سالمندی هستند، باشد.
به عنوان حسن ختام این گفت و گو، چند کلمه را 

می پرسم و پاسخ های کوتاه هم می خواهم!.
امام خمینی)ره(؟

 همه خوبی ها
سردار سلیمانی؟

 مرد تمام عیار
غواص؟

 مرغابی امام زمان )عج(
یوم العباس؟

ایثار تمام
صدام حسین؟

 اوج ذلت
شهدای سالمت؟

 انسان دوستی
ترامپ؟
 قمارباز

جناب کاظمــی ممنونم از وقتی کــه در اختیار 
عصرمّلت گذاشتید.

من هم از شما و همکاران عزیزتان در عصرمّلت 
سپاسگزارم.

بنیاد شهید یک نهاد فرهنگی در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به شمار می رود و نباید در کنار نهادهای حمایتی ارزیابی شود



عصرمّلت- براســاس اعالم مرکز آمار بیشــترین 
نرخ تورم ماهانه خانوارهای شــهری کشور مربوط به 
استان زنجان با ۳.۳ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه 
مربوط به اســتان های مازندران و قــم با ۰.7 درصد 

افزایش است.
مرکز آمار تورم ماهانه دی امسال را برابر با 1.۸ درصد 
گزارش کرده اســت.همچنین تورم نقطه به نقطه در این 

ماه برای خانوارهای کشور 4۶.۲ درصد بوده است.
بیشــترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به اســتان 
کردســتان )۵۵.۸ درصد( و کمترین آن مربوط به استان 

قم )41.۵ درصد( گزارش شده است.
نــرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه 1۳۹۹ برای 
خانوارهای کشور به عدد ۳۲.۲ درصد رسید که بیشترین 
آن مربوط به اســتان هرمزگان )۳۶.۵ درصد( و کمترین 

آن مربوط به استان مرکزی )۲۸.۸ درصد( است.

عصرمّلت- رئیس فدراســیون واردات گفت: محل 
مصــرف یک میلیارد و ۳۰۰ میلیــون ارز با نرخ 4۲۰۰ 
واردات تجهیزات پزشکی تومان که قبال وزیر بهداشت 

گم شدن آن را اعالم کرده بود، مشخص شد. 
ابوالفتح صانعی  از روشــن شدن محل مصرف یک 
میلیارد و ۳۰۰ میلیــون دالر ارز تخصیصی به واردات 
تجهیزات و ملزومات پزشــکی خبر داد و گفت: وزیر 
بهداشــت و درمان تیرماه امسال اعالم کرد که این ارز 
گم شده است، اما با  تالش و  پیگیری مستمر و تمرکز 
وزیر بهداشــت و کارگروه ویژه تحت مدیریت،، منابع 
مصرفی یک میلیارد و سیصد میلیون دالر شناسایی شد. 
وی بیــان داشــت: بنابراین دلیــل محل مصرف 
یک میلیارد و ســیصد میلیــون دالر  به علت  فقدان 
مســتندات کافی و بی نظمی در مســتندات سیســتم 

اداری، مشخص نبود.

عصرمّلت- صندوق بین المللی پول گزارش داد که 
پیش بینی می شود، در ســال ۲۰۲۲ کشور هند بیشترین 
رشد اقتصادی در جهان را به ثبت برساند. . با توجه به 
عملکرد بهتر از انتظار اقتصاد هند در ســال ۲۰۲۰ و در 
زمان کرونا انتظار می رود، در سال مالی آینده این کشور 

به رشد اقتصادی 11.۵ درصدی دست یابد.
صندوق بین المللی پــول در پیش بینی قبلی خود که 
در ماه اکتبر منتشــر شده بود، برای سال مالی آتی  رشد 
۸.۸ درصدی را برای اقتصاد کشــور هند در نظر گرفته 
بــود که در پیش بینی کنونی این رقم ۲.7 درصد رشــد 

داشته است.
صندوق بین المللی پول می گوید: هند تنها کشــوری 
خواهد بود که برای ســال مالی آتی رشــد اقتصادی ۲ 
درصدی خواهد داشت و انتظار می رود، این روند برای 

سال مالی بعدی این کشور هم ادامه یابد.

عصرمّلت- رئیس سازمان بسیج سازندگی گفت: با 
استفاده از منابع قرض الحســنه 4 درصدی کمیته امداد 
امام خمینی )ره( برای 1۰ هزار نفر ایجاد شغل کردیم. 

محمد زهرایــی در مورد اقدامات ایجاد شــغل که 
توسط سازمان بسیج ســازندگی صورت گرفته، گفت: 
از جمله طرح بسیج اقشار با دو خروجی ایجاد اشتغال 
و تولید و همچنین طرح اقشار عمومی شامل جنبه های 

حمایت و پشتیبانی از طرح های تخصصی است.
زهرایی همچنین گفت: با کمک بســیج ســازندگی 
طرح ایجاد صندوق های قرض الحســنه بــرای ایجاد 
وام های خود اشــتغالی راه اندازی شــده که بیش از ۲۳ 
هزار صندوق خرد در سراســر کشور راه اندازی شده و 
بیش از یک میلیون و 1۰۰ هزار نفر عضو این صندوق ها 
شده اند که وام های کوچک در قالب صنایع تبدیلی و یا 

تکمیل زنجیره تولید پرداخت می شود.

استان زنجان
بیش ترین تورم ماهانه را ثبت کرد

1.3 میلیارد دالر ارز گم شده 
صرف واردات تجهیزات پزشکی شد

هند به دنبال
سریع ترین رشد اقتصادی 

ایجاد ده هزار 
فرصت شغلی توسط بسیج

6ّعصرملت اقتصاد یادداشت، اخبار و گزارش های اقتصادی
شنبه 18 بهمن  1399       23 جمادي الثانیه   1441     6  فوریه 2021        شماره 66

مســکن  انصاری-کارشناســان  زهرا  عصرمّلت؛ 
معتقدند، ســاخت مســکن انبوه در کنتــرل قیمت و 
همچنین برطرف کردن نیازهای متقاضیان اقدام مناسبی 
اســت، اما با توجه به اینکه دولت در سال پایانی قرار 

دارد، این اقدام کمی دیر صورت گرفته است.
اســتان زنجان بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارد 
که حدود نیمی از آن در شهرستان زنجان، یعنی مرکز 

استان زندگی می کنند.
زنجان یکی از شــهرهایی اســت که بحث مسکن 
در آن با چالش های بســیاری مواجه بوده و طبق آمار 
احصا شده از سوی متولیان بخش مسکن هم اکنون ۳۳ 
درصد زنجانی ها مستأجرند، این در حالی است که ۲۳ 

هزار خانه خالی در همین شهر وجود دارد.
با توجه به نیاز مســکنی که در شــهر زنجان و البته 
کل کشور به علت تقاضای زیاد و کمبود عرضه وجود 
دارد، برای جبران این کســری دولت اقدام به طراحی 
برای ساخت مسکن با نام »مســکن ملی اقدام« کرده 
اســت. که در همین راستا قرار اســت در قالب طرح 
مســکن ملی اقدام 4۰۰ هزار واحد مســکونی در کل 
کشــور احداث کند که سهم شهر زنجان ۹ هزار واحد 

و سهم شهر ابهر ۳۰۰ واحد است.
از جمله شــرایط تعیین شــده بــرای برخورداری 
از این مســکن عدم استفاده از تســهیالت و امکانات 
دولتی در بخش مســکن، داشتن حداقل ۳۵ سال سن، 
سابقه سکونت در پنج سال اخیر در شهر مورد تقاضا، 
نداشــتن منع قانونی برای دریافت تســهیالت بانکی 
برای افراد خودسرپرست، توانایی تأمین هزینه ساخت 
مســکن مازاد بر تسهیالت بانکی، امکان سپرده گذاری 
حداقل ۳۰ درصد هزینه ســاخت مازاد بر تســهیالت 

بانکی است.
1۰ هزار متقاضی برای اقدام

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی 
اســتان زنجان در توضیح شیوه اجرای طرح در استان 
زنجان گفت: شــیوه ساخت مســکن در کشور به این 
شــکل اســت که متولی احداث در شــهرهای باالی 
1۰۰ هزار نفر راه و شهرســازی است و این وظیفه در 
شهرهای زیر 1۰۰ هزار نفر بر عهده بنیاد مسکن است.
سعید شــاهین فر با اشاره به اینکه استان زنجان تنها 
دو شــهر باالی 1۰۰ هزار نفر دارد که شامل زنجان و 
ابهر اســت، گفت: این دو شهر در مجموع 1۰ هزار و 

۲۰۰ متقاضی مسکن ملی اقدام دارد.
وی گفت: طبق کشــف قیمت در فاز نخســت، ۶ 
شرکت ســازنده برای آغاز پروژه در نظر گرفته شده 
اســت که اقدامات الزم برای تحویــل زمین ها به این 

شرکت انجام خواهد شد.
شاهین فر در ارتباط با شــیوه معماری مسکن ملی 
اقــدام هم گفــت: در بخش ســازه و طراحی و پالن 
طوری اقدام شده که فرق عمده با مسکن مهر داشته و 

پارکینگ آن نیز حتما در داخل ساختمان باشد.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی 
اســتان زنجان تاکید کرد: در ارتباط بــا کاربری های 
عمومی نیز برنامه ریزی الزم انجام شده و حتی احداث 
برخــی از کاربری هــا از جمله درمانگاه، ورزشــگاه، 
مدارس نیز همزمان با ســاخت واحدهای مســکونی 

آغاز خواهد شد.
وی در ارتبــاط با زمان تحویل واحدهای مســکن 
اقدام گفت: تســهیالت دهنده بانک اســت، سازنده 
پیمان کار و مبلغ ساخت را هم مردم پرداخت می کنند 
و راه  شهرســازی در واقع نماینده مردم در این پروژه 

است که بر همین اساس هر قدر مردم مبالغ را سریع تر 
واریز کنند، مسکن ســریعتر تحویل داده خواهد شد، 
هر چند که پیش بینی خود ما ساخت آن در یک و نیم 

یا دو سال است.
شــاهین فر در ارتباط با خرید و فروش مسکن ملی 
اقدام گفت: هرآنچه در این باره گفته می شود، شایعاتی 
بیش نیســت، چون اصال این واحدهــا قابل خرید و 
فروش نیستند، از همین رو راه ورود دالالن بسته شده 

است.
واریز وجه از سوی ۹ هزار اقدامی در زنجان

مدیر شعب بانک مسکن اســتان زنجان نیز در این 
باره گفت: بانک مســکن تنها بانکی اســت که عمده 
فعالیتش در بخش مســکن بوده و بیشترین تسهیالت 

پرداختی نیز به این حوزه مربوط می شود. 
سلمان داشاد تصریح کرد: در ۹ ماهه امسال و سال 
قبل به ترتیب بیش از ۳ هزار و ۸۲۵ میلیارد ریال و ۲ 
هزار و 1۳۰ میلیارد ریال تسهیالت پرداخت شده شده 

که حاکی از رشد بیش از ۸۰ درصدی است.
وی تصریــح کرد: خوشــبختانه زنجــان در حوزه 
مســکن مهر جزو استان های پیشــرو کشور محسوب 
شــده و یکی از موفق ترین  استان  ها در طرح اقدام ملی 

مسکن است.
مدیر شــعب بانک مسکن اســتان زنجان افزود: از 

جمله تسهیالت بانک مسکن 
تسهیالت روســتایی، تسهیالت غیرمترقبه، وام های 

ازدواج و بافت فرسوده است.
وی با اشاره به اقدامات این بانک در حوزه مسکن 
اقدام گفــت: بیش از ۹ هــزار و ۶1۵ نفر واریز وجه 
داشته اند )متقاضی مسکن در طرح اقدام ملی( و بیش 
از ۳ هــزار و ۶7۳ میلیارد ریال میــزان واریزی بوده 
اســت که همچنان ادامه دارد کــه از این مبلغ حدود 
۸4۰ میلیارد ریال به پروژه های که عقد قرارداد شــده، 

واریز شده است.
داشاد از معرفی یک هزار و 1۸۲ واحد به بانک در 
استان تا به امروز خبر داد و گفت: در واقع این پروژه ها 
عقد قراداد شــده و شروع عملیات ساختمانی نیز آغاز 
شــده که از محل اورده متقاضیان حدود ۸4۰ میلیارد 

ریال پرداخت شده است. 
اســتاندار زنجــان هم ضمن مثبــت ارزیابی کردن 
اجــرای طرح مســکن ملی اقــدام گفــت:  یکی از 
بزرگترین اولویت ها و مهمترین محورهای نقشــه راه 
مکتوب این اســتان در ســالجاری، اجرای طرح اقدام 

ملی مسکن است.
فتح اهلل حقیقــی گفت: به همین منظور، جلســات 
شورای مسکن هر ۲ هفته یک بار و به صورت میدانی 
و عملیاتــی و با در نظر گرفتن تمــام جوانب برگزار 

می شود. 
وی افزود: با محاسبه قیمت زمین، آورده متقاضیان 
و تســهیالت اعطایی، حجــم ســرمایه گذاری برای 
طرح اقدام ملی مســکن در این استان بدون احتساب 
پروژه های حمایتی و بنیاد برکت در مجموع بیش از ۶ 

هزارو 77۰ میلیارد تومان خواهد بود.
حدف ۳ هزار متقاضی اقدام

اســتاندار زنجان تصریح کرد: تمام دستگاه ها باید 
مکمل کار یکدیگر باشــند تا پروژه اقدام ملی مسکن 
در زنجان در موعد مقرر به ســرانجام برســد که این 
امر نیازمند ورود جدی و عملیاتی مدیران دستگاه های 

مربوطه است.
وی افزود: باید دستورالعملی همراه با نظام نامه برای 

تســریع و بهبود روند اتمــام پروژه ها تدوین و ضمن 
کمیته بندی بخش های مختلف، نظارت دقیق بر اجرای 

دستورالعمل صورت پذیرد.
مدیــرکل راه و شهرســازی زنجان با بیــان اینکه 
واگذاری و انتقال امتیاز مســکن ملی به غیر، تحت هر 
یک از عناوین حقوقی، غیرمعتبر و ممنوع اســت ابراز 
داشــت: در زنجان زمین به اندازه کافی برای ساخت 

مسکن وجود دارد.
مســعود بیات منش با اشاره به روند سریع پروژه در 
استان زنجان افزود: عملیات اجرایی ساخت طرح ملی 
اقدام مســکن در گلشــهر کاظمیه و نصر زنجان آغاز 

شده است.
وی اظهار کرد: ۹ هزار و ۳۰۰ نفر هم افتتاح حساب 
داشــتند و هفت هزار و ۸۹۵ نفر هم 4۰ میلیون تومان 

را  واریز کردند. 
مدیرکل راه و شهرسازی زنجان با بیان اینکه برخی 
واجدان شــرایط تعیین تکلیف نشدند، گفت: سه هزار 
متقاضی طرح ملی اقدام مسکن در استان زنجان برای 

افتتاح حساب اقدام نکردند و حذف خواهند شد. 
وی بــا بیان اینکه در زنجان زمیــن به اندازه کافی 
برای ســاخت مســکن وجود دارد، ابراز داشت: برای 
تامین مســکن محرومین زمین هایی در شمال شهرک 
الهیه و کوی فرهنگ به  عنوان اراضی مســکونی تعیین 

شده است.

یکی از مشــاورین امالک اما درباره ســاخت این 
مســکن  ها گفت: متاســفانه دولت دیر به فکر ساخت 

مسکن افتاده است.
محمدی با اشــاره به اینکه امروز قیمت مسکن در 
زنجان ســر به فلک کشیده است، افزود: میزان عرضه 
مسکن یک سوم تقاضاســت و مستاجران تقریبا هیچ 

امکانی برای خرید مسکن ندارند.
وی با اشــاره به اینکه قیمت مســکن نیز بسیار باال 
رفته و از توان اغلب خانواده ها خارج اســت، تصریح 
کرد: متاسفانه دولت دیر اقدام به ساخت مسکن کرده 
و همین امر موجب افزایش بی رویه قیمت مسکن شده 

است.
وی اضافــه کرد: با توجه به اینکه در ســال پایانی 
دولت هستیم مشــخص نیست که این پروژه ها کی به 
اتمام خواهد رســیدو آیا دولت بعدی نیز با این طرح 

موافق خواهد بود یا خیر.
محمدی با اشاره به اینکه هنوز برخی از متقاضیات 
مبلغ وجه خواســته شــده را واریز نکرده یــا از آنها 
درخواســتی برای واریز نشده اســت، افزود: ساخت 
مســکن برای کاهش قیمت آن خوب است، اما دولت 

برای مسکن اقدام دیر هنگام اقدام کرده است.
وی تصریح کرد: با توجه به وضعیتی که مسکن در 
زنجان دارد، این مســکن نخواهد توانســت در کنترل 

قیمت ها کمک چندانی بکند.

گزارش عصرملّت  از ثبت نام طرح اقدام ملی؛

»اقدام« دیرهنگام!

رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی  عصرمّلت- 
اســتان زنجان گفت: اراضی دارای خاک مرغوب 
در اســتان بیش از ۲ درصد نیســت که آن هم در 

مواردی برای استقرار صنایع استفاده شده است.
جواد تاراســی اظهار کرد: در شــرق زنجان که 
خاک هــای مناســب جهت زراعت و کشــاورزی 
خوبی دارد، توســعه صنعتی نامتوازن اتفاق افتاده 
است.ویالسازی، ایجاد باغ شهرها و استقرار صنایع 
در خاک های مرغوب، فرهنگ بســیار غلطی است 
که با این رویه امنیت غذایی جامعه در آینده دچار 

مشکل می شود.
اســتان زنجان 1.۳ درصد مســاحت کل کشور 
و با داشــتن ۸4۵ هزار هکتار عرصه های مناسب 
کشاورزی، پنج درصد اراضی کشاورزی کشور را 
دارد.بخش کشاورزی در استان زنجان بیش از ۹۰ 
هزار بهره بــردار دارد که به تولید انواع محصوالت 

زارعی و باغی اشتغال دارند.

عصرمّلت- مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق 
استان زنجان گفت: هم اکنون بیش از 7۰درصد از 
برق اســتان زنجان در دو زمینه زیربنایي صنعت و 
کشــاورزي مصرف مي شود که نشــان دهنده تاثیر 
گــذاري صنعت بــرق در توســعه صنعتي، رونق 

اقتصادي و رفاه اجتماعي استان زنجان است.
علیزاده گفت: شــرکت توزیع نیروي برق استان 
زنجان ۳ شــاخصه مهم را در چشــم انداز 14۰4 
شــرکت توزیع نیروي برق اســتان زنجان ترسیم 
نموده اســت که، رســاندن میانگین خاموشي هر 
مشــترک در ســال به 14۰دقیقه، حــذف مراجعه 
حضــوري متقاضایان و مشــترکان با اســتفاده از 
فناوري هاي نوین و کاهــش تلفات انرژي برق به 
کمتر از 4 درصد، از هدف گذاري این اســتراتژي 

است.
وی گفت:در حال حاضر تعداد  مشــترکان برق  
بــه بیش از 47۰هزار مشــترک در اســتان زنجان 
رسیده است و در روستا ها شاهد رشد 1۲۸برابري 
و برخــورداري 1۰۰درصــدي روســتاهاي باالي 

1۰خانوار استان از نعمت برق هستیم.

عصرمّلت- اســتاندار زنجان با بیــان اینکه در 
ســال جاری 7۹1 پروژه با اعتباری بالغ بر ۹هزار و 
7۵۰ میلیارد تومان در دهــه فجر در زنجان افتتاح 
و یا کلنگ زنی می شــود، عنوان کرد: این پروژه ها 
زمینه اشتغال ۲ هزار و 7۶1 نفر به صورت مستقیم 
و ۲ هزار و ۶۰۰ به صورت غیر مســتقیم را ایجاد 

می کند.
فتــح اهلل حقیقی با بیان اینکه پروژه های دهه فجر 
ســال جاری از نظر تعداد ۵4 درصد نسبت به دهه 
فجر سال گذشته کاهش یافته است، بیان کرد: این 
در حالی اســت که پروژه ها از نظر مبلغی 1۶ برابر 

افزایش یافته دارد.
اســتاندار زنجان افزود: اعتبار اختصاص یافته به 
پروژه های دهه فجر امســال نسبت به سال گذشته 

۲۸ درصد افزایش دارد.
حقیقی با اشــاره به افتتــاح ۶ پروژه به صورت 
ویدئو کنفرانس با حضــور رئیس جمهور در دهه 
فجــر گفت: برای ایــن پروژه ها 7 هــزار و ۵۰۰ 

میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

عصرمّلت- شهردار زنجان با بیان اینکه با وجود 
اخذ مجوز برای فروش مغازه های سبزه میدان، هیچ 
واحــدی به فروش نرفته اســت، گفت: باید فکری 
برای تحقق بودجه اندیشــیده شــود، چرا که از کل 
بودجــه حداقل نیمی به حقوق پرســنل اختصاص 

می یابد. 
حبیب یگانه با اشــاره به کدهای درآمدی تعریف 
شده در بودجه ســال آینده شهرداری زنجان گفت: 
کدهای درآمدی تعریف شــده که اعداد و ارقام آن 

مربوط به احداث بناست اضافه شده است.
وی با اشــاره به اینکه حذف و اضافه ردیف های 
درآمدی مردم را سردرگم می کند، گفت: امیدواریم 

در سال 14۰۰ تعرفه حذف شده نداشته باشیم.
یگانه با اشــاره به اینکه درخواست ما این است 
که همان تعرفه ســال جاری بماند، گفت: امیدواریم 
عــوارض بازدارنده باشــد و ســازندگان قوانین را 

رعایت کنند.
وی با اشاره به اینکه شهرادری ساالنه 1۸ میلیارد 
تومان حقوق پرسنلی می پردازد، افزود: ما سال بعد 
فقط 1۵۰ میلیارد تومان برای ســاخت سبزه میدان 

نیاز داریم که رقم باالیی است.

برخی از مناطق دارای خاک مرغوب 
زنجان زیر استقرار صنایع رفته است

بیش از ۷0درصد از برق استان 
در صنعت و کشاورزي مصرف مي شود

افتتاح و کلنگ زنی
 ۷91 پروژه در زنجان 

شهرداری ماهانه 
18میلیارد تومان حقوق می دهد



عصرمّلــت- مدیر روابــط عمومي دانشــگاه آزاد 
اســالمي زنجان گفت : ثبت نام بدون آزمون کاردانی، 
کارشناســی پیوسته و ناپیوسته دانشــگاه آزاد اسالمی 

زنجان بصورت حضوری انجام می شود.
علــی اکبر شــیوخی اظهار کــرد: داوطلبانی که به 
هردلیل نتوانســته اند در فرصت های اعالم شــده در 
سامانه www.azmoon.org ثبت نام کنند می توانند در 

اولین فرصت به این دانشگاه مراجعه نمایند.
وی گفت: داوطلبان می توانند به آدرس این دانشگاه 
واقع در: زنجان - بلوار دانشــجو - جاده اراضی پائین 
کوه - دانشــگاه آزاد اسالمی زنجان - ساختمان شهید 
سپهبد حاج قاسم سلیمانی - طبقه دوم - دفتر معاونت 
علمی مراجعه کنند و جهت کســب اطالعات بیشتر با 
شــماره تلفن های : ۳۳114۲۳1 - ۳۳114۲۲1 )۰۲4( 

تماس حاصل نمایند.

عصرمّلت- مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان گفت: 
در دهه فجر امســال گازرســانی به ۹ روستا و۵۰ واحد 
صنعتی و تولیدی انجام خواهد شد.هم اکنون 1۰۰ درصد 
خانوار شــهری و ۸۸/4 درصد خانوار روستایی استان از 

نعمت گاز طبیعی بهره مند است.
موســی احمد لو با اعالم اینکــه در حال حاضر همه 
۲1 شهراســتان با1۰۰ درصد جمعیت شــهری و ۶۰۲ 
روستای اســتان با ۸۸/4 درصد خانوار روستایی از گاز 
طبیعی استفاده می کنند؛ افزود: در مجموع ۹۶/۲ درصد 
خانوارهای شهری و روستایی استان زنجان به شبکه گاز 

کشور متصل است.
مدیرعامل شــرکت گاز استان زنجان با اشاره به اینکه 
با احتساب ۹ پروژه روستایی قابل افتتاح در دهه فجر با 
۵1۲ خانوار؛ مجموع روستاهای بهره مند از گاز در سطح 

استان به ۶۰۲ روستا با ۹4 هزار و ۸۹ خانوار می رسد.

عصرمّلــت- مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب 
اســتان زنجان با اشــاره به اینکه حوادث انشــعابات 
استان بیش از ۶ هزار فقره بوده است، گفت: شاخص 
حوادث انشــعابات نسبت به انشــعابات کل در استان 

1.7 درصد است.
علیرضا جزء قاســمی اظهار کرد: طی ســال جاری 
تاکنــون بیــش از ۹ هزار و 4۸1 فقــره حادثه آب در 

شهرهای استان زنجان رفع شده است.
وی گفت: از بین شــهرهای استان، بیشترین تعداد 
حوادث در شــهر زنجان روی داده است، عنوان کرد: 
خرمدره و قیدار دیگر شــهرهای با حــوادث باال در 
حوزه آب اســت. وی با اشاره به اینکه در شهر زنجان 
بیش از ۳ هزار حادثه به وقوع پیوسته است، بیان کرد: 
بیشــترین تعداد حوادث به ترتیــب مربوط به ماه های 

شهریور، مهر و تیر است.

عصرمّلت- مدیر کل دادگستری استان زنجان گفت: 
به میمنیت فرا رسیدن ایام اهلل دهه فجر و طلیعه چهل و 
سومین بهار انقالب تعداد 4۳ محکوم مالی جرایم غیر 

عمد آزاد و به کانون گرم خانواده باز خواهند گشت.
اسماعیل صادقی نیارکی با بیان اینکه با اقدامات انجام 
شده در استان با کاهش جمعیت کیفری زندانیان مواجه 
هستیم، افزود: امروز ۵۰ درصد جمعیت کیفری زندان ها 
مشمول مواد مخدر اســت در حالیکه در دوره پهلوی 
مواد مخدر جرم نبود، بلکه خودشان مواد مخدر توزیع 

و قاچاق می کردند.
وی گفت: در اســتان با کاهش ۳۶ درصدی جرایم 
مواجه هســتیم،  با اقدامات پیشگیرانه به عمل آماده در 
استان با کاهش ۲1 درصدی ورودی به زندان و همچنین 
با کاهش 14 درصدی موجودی جمعیت کیفری زندان 

مواجه هستیم که آمار قابل توجه و ارزشمندی است.

ثبت نام بدون آزمون
 دانشگاه آزاد اسالمی زنجان ادامه دارد

89 درصد خانوارهای روستایی
 از نعمت گاز بهره مند هستند

6 هزار حادثه در انشعابات آب زنجان 
روی داده است

آزادی 43 محکوم
 جرائم غیر عمد مالی در زنجان
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عصرمّلت؛ مریم محمدی- شــاید در طول دوره ی 
یک ســاله کرونا خبر تعطیلی اصناف و کسب و کارهای 
مختلف باعث شــد که مردم شــرایط خود را با اوضاع 
موجود وفق دهند تا بلکه یــک قدم از بیماری منحوس 
کرونا به دور باشند و در این راستا با پایان یافتن تعطیالت 
سال ۹۹ ســتاد ملی مقابله با کرونا با تقسیم  بندی کسب 
و کارها، اجازه شــروع به کار فعالیت های کم  ریسک را 
صادر کرد اما در میان کســب و کارهای پرریسک برخی 
از فعالیت هــای درمانی از جمله دندانپزشــکی در زمره 
امور پرخطر از نظر شــیوع کرونا جای گرفت و فعالیت 
مطب های خصوصی تا نیمه اردیبهشــت ماه ممنوع بود 
اما از این تاریخ به بعد بــا تاکید بر رعایت پروتکل های 
بهداشــتی، خدمات درمانی خود را انجام میدهند و طبق 
توصیه و هشــدار ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر اینکه 
مــردم برای انجام موارد زیبایی از جمله ایمپلنت و موارد 
غیرضروری به هیچ وجه به دندانپزشــک مراجعه نکنند، 

مطب ها و کلینیک ها به فعالیت های خود ادامه دادند.
هنوزهم با وجود گذشــت تقریبا یک ســال از شیوع 
ویــروس کرونا زمانی که صحبت از درد دندان میشــود 
مردم بین دوراهی کرونــا و تحمل درد قرار می گیرند و 
مراجعه کننده های بسیاری بالتکلیف می مانند و ترجیح 
می دهند در این شــرایط بحرانی برای دریافت خدمات 
دهان و دندان به مطب های دندانپزشــکان مراجعه نکنند 
و یا به عبارت دیگر بر این باور هســتند که بخاطر کرونا 
درد را تحمل میکنم و متاســفانه این امر سبب می شود 
که گروهی از بیماران به جــای درمان بموقع، در نهایت 
کارشان به کشیدن دندان برسد و یا هزینه های باالتری را 
متحمل شوند.  دکتر وهاب شیعه زاده متخصص و جراح 
ریشــه دندان در گفت و گو با خبرنگار عصرملت گفت: 
کرونا تاثیر منفی در مراجعات مردم برای درمان مشکالت 
دهان و دندان داشته و در مواردی مراجعه دیرهنگام باعث 
تاثیرات منفی و آســیب های برگشت ناپذیر در مشکالت 

دندان شده است.
یکــی از مراجعه کننده های مطب دندانپزشــکی می 
گوید: در ابتدا فقط درد دندان ســطحی داشتم که بخاطر 
کرونا در برابر درد مقاومت کردم اما بعد از گذشت ۳ ماه 
دیگر نتوانستم درد را تحمل کنم و به مطب دندانپزشکی 
مراجعــه کردم که به علت اینکه دیر اقــدام کردم نیاز به 
عصب کشــی هم پیدا کرده که اگر همــان ابتدا مراجعه 

میکردم با هزینه کمتر قابل درمان بود.
مراجعه کننــده ی دیگری می گوید: دندانم ۶ ماه قبل 
پوسیدگی سطحی داشــت و دکترم میگوید که با عصب 
کشــی و پر کردن سطحی درمان می شــد، اما به خاطر 
عدم مراجعه بموقع دندانم کامل پوسیده شده و به مرحله 

کشیدن رسیده است. 
ماجرای کاهش مراجعه مــردم برای دریافت خدمات 
دندانپزشکی به همین جا ختم نمی شود و متاسفانه برخی 
از دندانپزشــکان جوان که بــا وام های کالن مطب های 
شان را اجاره کرده بودند مجبور به تعطیلی مطب ها شده 
اند  که در همین راســتا دکتر شیعه زاده خاطر نشان کرد: 
عالوه بر کاهش تعداد مراجعین، شاهد گرانی های ثانویه 
در جامعه بودیم که باعث گرانی در هزینه های جاری و 
هزینه های بهداشــت دهان و دندان و کنترل عفونت ها 
شــده و در کل کرونا تاثیر منفی بر اقتصاد مطب گذاشته 
و اگر حداقل تا یکســال آینده چاره ای اندیشــیده نشود 
مشکالت مردم فزاینده شده و همچنین توان برای درمان 
کاهش پیدا میکند و هزینه های درمان باال رفته و این یک 

سیکل معیوب است.

پذیرش بیماران با رعایت پروتکل های بهداشتی 
در فهرســتی کــه وزارت بهداشــت از پروتکل های 
بهداشتی ویژه مطب ها و کلینیک های دندانپزشکی منتشر 
کرده اســت، به تعداد محدود بیماران تاکید شده است اما 
از طرفی چرخ اقتصاد متخصصان دندانپزشــک با وجود 
افزایــش هزینه های جانبی از جمله تجهیزات گرانقیمت 
دندانپزشکی، اجاره مطب، حقوق دستیار با وجود پذیرش 
۲ تــا ۳ بیمار در روز نمی چرخد که دکتر وهاب شــیعه 
زاده در ایــن خصوص اظهار کرد: تعداد پذیرش بیماران 
در کلینیک ها بــه دلیل قراردادهایی که با بیمه ها دارند و 
حضور تعداد باالی پذیرش بیماران، محدود کردن حضور 
تقریباً غیر ممکن اســت و قابل اجرا نیســت ولی برای 
بیماران در مراکز خصوصی چــون مکان در اختیار یک 
پزشک قرار دارد قابل اجراتر بوده و برای حضور بیماران 

در مطب زمان بندی صورت میگیرد. 
وی در ادامه گفــت: در کلینیک ها به دلیل هزینه های 
درمان و هزینه های جاری دیگر، به دنبال کســب درآمد 
هســتند لذا تعداد مراجعیــن را باال نگــه می دارند البته 
پروتکل های بهداشــتی از هر 1۰ مطب در ۳ یا 4  مطب 
مورد توجه قرار دارد و در مابقی مطب ها تفاوت زیادی 

با حالت قبل از کرونا دیده نمی شود.

خدمات زیبایی به بهای کرونا
علیرغم توصیه های ســتاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر 
اینکــه مردم برای انجام موارد زیبایی از جمله ایمپلنت و 
موارد غیرضروری به هیچ وجه به دندانپزشــک مراجعه 
نکنند متاســفانه گاهی شاهد حضور برخی از مردم برای 
انجام خدمات زیبایی دندان در مطب های دندانپزشــکی 
هســتیم و به گفته دکتر شیعه زاده در درمان های زیبایی 
دهــان و دندان تغییرات محسوســی در روزهای ابتدایی 
شــیوع کرونا شــاهد بودیم ولی بعد از آن شاهد افزایش 
حضور مراجعه کنندگان به ویژه در ماه های آخر ســال 
هستیم، ولی بهتر است فقط برای خدمات ضروری دهان 

و دندان به مطب ها و کلینیک ها مراجعه کنند.

نظارت بر کلینیک ها و مطب های دندانپزشکی 
دکتــر محمد محرمی مدیــر اداره نظــارت بر درمان 
دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان در خصوص نظارت 
بر مطب ها و کلینیک های دندانپزشکی به خبرنگار عصر 
میگوید: از بابت رعایت پروتکل های بهداشتی کارشناسان 
ما به ســرگروهی یکی از همکاران دندانپزشک معتمد به 
دندانپزشــکی ها اعزام شدند در جهت رعایت الزامات و 
مصوباتی که باید از بابت رعایت پروتکل های بهداشتی 
کوئید 1۹ رعایت می شــد از جمله از بابت نوبت دهی و 
فاصله گذاری اجتماعی تا مســائل فنی، تهویه، ساکشن، 
البراتوار و مسائل دیگری که پشت یونیت و در ارتباط با 
همکار دندانپزشک و دستیار دندانپزشک با بیماران اتفاق 

می افتاد همه رصد شدند.
وی در ادامه گفت: بیشتر دغدغه همکاران ما استفاده از 
اقالم حفاظتی و رعایت ضوابط بود و اینکه در موج هایی 
که اتفاق می افتاد حتما دندانپزشکان در مطب ها و کلینیک 
ها مسائل اورژانسی را رعایت کنند و ویزیت بیمارانی که 

اورژانسی نبودند به وقت مناسب موکول شوند.

با مطب های متخلف برخورد می شود
مدیر اداره نظارت بر درمان دانشــگاه علوم پزشــکی 
اســتان زنجان اظهار کرد: طی این مدت برخی از مطب 
ها تذکر و اخطار گرفتند از بابت تمدید پروانه و تنبیهاتی 
اعمال شد البته بیشــتر کلینیک ها همکاری می کردند در 
خصوص رعایت پروتکل های بهداشتی ولی برخی مطب 
ها خواســته ها و ایده آلی که در نظــارت متصور بود و 
منطبــق با مصوبات وزارت متبوع خــود را رعایت نمی 
کردند اینها به مراجع انتظامی و قضایی معرفی شدند تذکر 
گرفتند و برخورد الزم بــا آنها صورت گرفت که برخی 
از آنها به اداره نظارت دعوت شدند و از آنها توضیحات 
الزم اخذ شــد و به دادسرای نظام پزشکی احضار و درج 

در پرونده شد.
دکترمحرمی خاطر نشــان کرد: چــون کلینیک ها در 
عرصه بهداشــت و درمان فعالیت می کنند و ســرویس 

درمانی میدهند بحث پلمپ تا االن اتفاق نیفتاده ولی بقیه 
برخوردهای نظارتی با آنها انجام گرفته است.

 نوبت دهی هوشمند و الکترونیکی
مدیر اداره نظارت بر درمان دانشــگاه علوم پزشکی 
اســتان زنجان در راســتای ارائه خدمات بیشتر به مردم 
گفت: تمهیدات دیگر برای ارائــه خدمات بهتر، نوبت 
دهی هوشمند و منظم بود که عموما همکاری داشتند و 
عده ای نیز نوبت دهی الکترونیکی را رعایت می کردند 
در ســالن انتظار مطب هــا و کلینیک ها ســعی کردیم 
جلوگیری از تجمع رعایت شــود کــه احتمال آلودگی 
وجود نداشــته باشند البته صد درصد محقق نشد ولی تا 
حد امکان رصد مــی کردیم تا بیماران خارج از حد در 

مطب منتظر نمانند.
محرمی در ادامه خاطر نشــان کرد: در دوران قرنطینه 
شــکایت مردم در خصوص عدم رعایــت توصیه های 
بهداشتی بود خیلی حساس بودیم و به دیده منت نهادیم 
و کارشناسان اعزام شدند با مسئولین فنی پزشکی و منشی 
صحبت کردند تذکرات الزم داده شــده معذوراتی که در 
برخی مطب ها اتفاق افتاده بود شنود شد و تالش شد به 

نفع بیماران حل و فصل شود.
وی افزود: دســتورالعمل خاصی برای حضور بیماران 
در ســاعت مخصوص بــه تمامی مطــب و کلینیک ها 
ارســال شد تا در یک ســالن انتظار متعارف  بیشتر از ۸ 
نفر و در ســاعت مشخص حضور نداشته باشند و بعد از 
ســرویس  دهی به این تعداد بقیه افراد وارد سالن بشوند. 
در برخی از تخصص ها از جمله روانپزشکان چون زمان 
انتظار طوالنی می شــود این مساله بیشتر مورد تاکید بود. 
برخی از ساختمان پزشکان از سالن و فضای مناسب برای 
ســرویس های برخوردار نبودند این تجمعات خارج از 
ســالن های انتظار انتقال پیدا می کرد که قرار شد مدیران 
مجتمع پزشــکی ورود پیدا کرده و مردم با فاصله زمانی 
مناســب از بیرون ساختمان پزشــکان به داخل مجموعه 

هدایت کند.

گزارش عصرملّت از وضعیت بیماران دندان پزشکی ها در روزهای کرونایی؛

  افزایش هزینه درمان،  نتیجه  تأخیر در مراجعه 

عصرمّلــت - رئیس دانشــگاه آزاد اســالمی 
اســتان زنجان گفت: انقالب اســالمی قلب تپنده 
همه جنبش هــا و چالش های دنیا بوده و ثمره این 

انقالب آگاهی توده های مردم دنیاست.
علیرضا فیروزفر در نشســتی با بانوان شاغل در 
دانشــگاه آزاد اسالمی اســتان زنجان که به همت 
پایگاه شــهید کاظمی برگزار شد، اظهار کرد: دهه 
فجر یادآور دالوری، آزادیخواهی و استکبارستیزی 

مّلت ایران است.
وی افزود: غرب پرســتان و ظالمان تصویری از 
دنیا نشــان داده بودند که حکومت دینی جایگاهی 
در دنیا ندارد. مســتکبران دنیا را بین خودشان در 
قالب های مختلف تقسیم کرده بودند و با پیروزی 
انقالب اسالمی برای شــان قابل فهم نبود که یک 

سیستم حکومتی در مقابل شان خواهد ایستاد.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان زنجان اضافه 
کرد: قلــب تپنده همــه جنبش هــا و چالش های 
دنیا انقالب اســالمی و ثمره ایــن انقالب آگاهی 

توده های مردم در دنیاست.
فیروزفــر بیان کرد: مــردم در همه عرصه ها در 
کنار انقالب و نظام بوده اند و مســئوالن  باید برای 
اعتالی کشور تالش کنند و موضوع معیشت مردم 

مورد توجه و تدبیر قرار بگیرد.
وی عنوان کرد: میالد باسعادت حضرت فاطمه 
زهــرا)س( و تقارن آن با آغــاز دهه فجر انقالب 
اســالمی و والدت حضرت امام خمینی)ره( نشان 

از پیوند عظیم انقالب با معنویت دارد.
رئیس دانشــگاه آزاد اســالمی اســتان زنجان 
توضیح داد: نگاه غــرب به زن یک نگاه ابزاری و 
نگاه اســالم به زن یک نگاه انسانی است و بانوی 
بزرگ اسالم الگوی تمام عیار و جامع انسانی بود. 
نبــض خانواده ها با حضور بانــوان می تپد و زنان 
نقش ارزنده ای در پویایی خانواده و جامعه دارند.

فیروزفر خاطرنشــان کرد: دانشگاه آزاد اسالمی 
زنجان در دو سال اخیر پیشرفت های قابل توجهی 
داشته و روند حرکت این دانشگاه به سمت تعالی 

و توسعه است.

عصرمّلت- رئیس اداره آموزش و پرورش اســتثنایی 
زنجــان گفت: از شــهریورماه ۹۹ تاکنــون حدود ۶۵۰ 
دانش آموز در مراکز اختالالت یادگیری پذیرفته شــدند 
که به دلیل شــرایط حاکم به خاطر کرونا و عدم استقبال 

خانواده ها 4۰ درصد افت داشته ایم .
فاطمــه باغبانی گفــت: خانواده هــای دانش آموزان 
ترجیــح می دهند ســاعات اولیه را بــه دروس مدارس 

بپردازند و وقت کافی برای حضور در مراکز ما ندارند.
فاطمه باغبانی گفت: در ســطح استان 1۳ مرکز دولتی 
آموزشی- توانبخشی مشکالت ویژه یادگیری و ۲ مرکز 
غیردولتی فعال اســت. بــا توجه به اینکــه آموزش در 
این مراکز برای دانش آموزان بــه صورت انفرادی انجام 
می شــود، می توانیم خدمات را بــه صورت حضوری به 
دانش آمــوزان ارائه دهیم و با رعایــت دقیق پروتکل ها 

پذیرای دانش آموزان هستیم .
وی بــا بیان اینکه برای هــر دانش آموز بین 4۵ دقیقه 
آموزش و 1۵ دقیقه تمرین ارائه می شــود، تصریح کرد: 
دانش آموزانی که دارای بهره هوشی عادی هستند اما در 
خواندن و نوشــتن و ریاضیات دچار مشکل هستند در 

مراکز اختالالت یادگیری پذیرفته می شوند.

زنجان  اســتان  آموزش وپرورش  عصرمّلت-مدیرکل 
گفت: با همکاری معلمــان و مدیران خیر مدارس بیش 
از ۲۶۰۰ گوشــی و تبلت به دانش آموزان فاقد گوشی در 
استان اهدا شده بود که از طریق مکاتبات و تعامل سازنده 
با مسئوالن وزارتی و نهادهای باالدستی، تعداد ۵۰۰ عدد 

تبلت نیز اضافه شد.
حســن مظفــری گفت: بــر ایــن اســاس اداره کل 
آموزش وپرورش اســتان مصرانه و به جد پیگیر استمرار 
نهضت تامین گوشــی و تبلت برای دانش آموزان نیازمند 

استان خواهد بود.
مظفری تصریح کرد: طبق برنامه ریزی انجام شــده ۲ 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در قالب وام قرض الحســنه 
در اختیــار والدین قرار می گیرد. عالوه  بر آن ۲ میلیارد و 
۵۰۰ میلیون تومان به خانواده های کمیته امداد و بهزیستی 
اختصاص یافته است. همچنین تعداد 1۰۰۰ فقره وام ۵۰ 
میلیون تومانی برای فرهنگیان اســتان زنجان اختصاص 

خواهد یافت.

انقالب اسالمی قلب تپنده همه 
جنبش های عدالتخواه جهان است

افت 40 درصدی حضور دانش آموزان 
در مراکز اختالل یادگیری زنجان

3100 تبلت در اختیار
 دانش آموزان محروم زنجانی قرار گرفت
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عصرمّلت - نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه 
زنجان گفت: انقالب اسالمی ایران، نمونه بارز غلبه ایمان 

و اسالم بر کفر و طاغوت بود.
آیت اهلل علی خاتمی در خطبه های نمازجمعه این هفته 
زنجان ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن سالگرد والدت 
باسعادت حضرت فاطمه زهرا )س( و گرامی داشت دهه 
مبارک فجر، افزود: انقالب اسالمی ایران را باید نمونه بارز 
غلبه ایمان و اســالم بر کفر و طاغوت عنوان کرد.وی با 
یادآوری اینکه آنچه که باعث پیروزی انقالب اسالمی و 
مهم تر از آن پایدار ماندن این انقالب در طول چهار دهه 
گذشته شد، اتحاد ملت ایران و حضور بصیرت مندانه در 
همه صحنه ها بود، تصریح کرد: بی شک ملت همیشه در 
صحنه ایران اسالمی، تا به امروز با تبعیت از فرامین رهبر 
فرزانه انقالب، در همه عرصه ها ســربلند بوده و این راه 

همواره ادامه خواهد داشت.

عصرمّلت - فرماندار ماکو گفت: خالی بودن کرسی 
های شورای شهر ماکو از زنان مورد انتظار نیست.

علــی محمدی ایروانلو با بیــان اینکه حضور بانوان 
ماکو در عرصه های جامعه مدنی خیلی ضعیف است، 
گفت: خالی بودن کرســی های شــورای شهر ماکو از 
زنــان مورد انتظار نیســت و زنان باید در شهرســتان 
خودشان را نشــان داده و باید در انتخابات پیش روی 

شوراها حضوری پررنگ تر داشته باشند.
وی افــزود: یکی از مهم تریــن مقوله های امروز 
مباحــث مربوط به زنان اســت و یکی از دسیســه 
های امروزی مخالفان دین مبین اســالم این اســت 
که از طریق خدشــه دار کردن شخصیت انسانی زن 
ایــن موجودی که نیمی از پیکره اجتماع انســانی را 
 تشــکیل می دهد، دین اســالم و تعالیم آسمانی را 

خدشه دار کنند.

عصرمّلت- مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی 
هنری مســاجد اســتان زنجان گفت: بالغ بر ۶۰ درصد 
کانون های مســاجد فعال این استان در مناطق روستایی 
قرار دارند و این کانون ها در برخی مناطق روســتایی به 
عنوان تنها مراکز فرهنگی، منشأ اثرات مطلوبی هستند.

حجت االســالم محمدنقی یارمحمدی افزود: از سال 
۹7 کانــون های فرهنگــی و هنری مســاجد، مراکزی 
غیرانتفاعی و غیردولتی محســوب می شوند و فعالیت 

افراد در آن ها کامال به صورت داوطلبانه است.
وی اظهار داشــت: در زمان حاضر ۳۸۲ باب کانون 
فرهنگی و هنری در مساجد استان فعال هستند و شمار 
آن ها تا پایان ســال جاری به 4۰۰ بــاب افزایش پیدا 
خواهــد کرد. هم اکنون بیش از 1۲ هزار نفر در اســتان 
زنجــان عضو کانون هــای فرهنگی و هنری مســاجد 

هستند.

عصرمّلت- مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابهر 
گفت: همزمان بــا دهه فجر چندین مدرســه در ابهر 

افتتاح می شود.
محمدحسین شــریفی با اشاره به بعد اجتماعی انقالب 
اسالمی خاطرنشــان کرد: انقالب اسالمی جریانی بود که 
آحاد جامعه در آن حضور داشتند و این یکی از نکات مهم 

در ماندگاری و استحکام پایه های انقالب است.
شریفی با اشــاره به اینکه انقالب اسالمی قابل مقایسه 
با سایر انقالب های جهان نیست، خاطرنشان کرد: انقالب 
اســالمی ایران ویژگی های منحصر به فردی همچون بعد 
معنوی دارد و این موضوع وجه تمایز انقالب اســالمی با 

سایر انقالب های جهان است.
وی در ادامه به برنامه های دهه فجر اشاره و اظهار کرد: 
مدرســه عبرت و عترت، عارف و کبودچشمه به مناسبت 

این هفته افتتاح می شود.

عصرمّلت- رئیس بهزیستی طارم گفت: بیش از 4۰۰۰ 
نفر از جمعیت  شهرســتان طارم تحت پوشش بهزیستی 
هســتند. : از این تعداد ۶۵۰ نفر جمعیت شــهری و بیش 
از ۳۵۰۰ نفر از افراد ســاکن در روستا را شامل می شوند و 
عالوه بر سایر خدمات حمایتی و توان بخشی به 74۳ نفر 

نیز مستمری ماهیانه پرداخت می شود.
محمود عزیزی تصریح کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۳۰ 
طرح اشتغال زایی برای مددجویان تحت پوشش در طارم 
اجرا شــده اســت.طرح های اجرایی مددجویان بیشتر در 
زمینه های دام پروری، کشاورزی، زنبورداری، جوشکاری و 

خیاطی بوده است.
وی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون یک میلیارد تومان 
وام قرض الحسنه اشتغال زایی به تعداد ۳۰ نفر از مددجویان 
و معتادان بهبودیافتــه از محل بند ب تبصره 1۶ پرداخت 

شده است.

انقالب اسالمی
 نمونه بارز غلبه ایمان بر کفر بود

بانوان در شورای شهر 
حضوری پررنگ داشته باشند

60درصد کانون های فرهنگی مساجد 
در روستاها واقع هستند

افتتاح چندین مدرسه در ابهر
 به مناسبت دهه فجر

چتر حمایت بهزیستی 
بر سر بیش از 4000 معلول در طارم

عصرمّلت- گذر از چهل سالگی و قرار گرفتن در 
ایام پختگی و بالندگی بهزیســتی نوید آغاز فعالیت 
های نو و تاثیر گذار را دارد ، گســتره مأموریت ها، 
نیازها، انتظــارات و مطالبات جامعه، بهره مندی از 
پتانســیل و ظرفیت های مردمی در قالب شــبکه ای 
از نهادهــای غیردولتــی فعال در کشــور، بمنظور 
تقویت و توســعه خدمات حمایتــی و تخصصی 
امری اجتناب  ناپذیردر چهل سالگی بهزیستی است 
. در چنین شــرایطی طراحی و اجرای راهکاری که 

امکان ارائه مجموعه  ای از خدمات را فراهم نموده 
و موجب تسهیل مراجعه، پیگیری و پاسخگویی به 
جامعه شــود، بیش از پیش ضروری بنظر می رسدو 
مراکز مثبت زندگی بهزیســتی با این تفکر شــکل 
می گیرد .مرکز خدمات بهزیســتی )مثبت زندگی(؛ 
مرکزی غیردولتی اســت که براساس بند 4 ماده ۲۶ 
قانون تنظیم بخشــی از مقررات مالی دولت پس از 
کسب پروانه فعالیت، مجموعه ای از خدمات سطح 
یک سازمان بهزیستی را در بستر فناوری اطالعات 
در راستای بهتر زیستن آحاد جامعه ارائه می نماید.

بهزیستی  اهداف  از  مردم  افزایش رضایتمندی 
است

مدیــر کل بهزیســتی اســتان زنجان  بــا اعالم 
خبرآماده سازی  4۰ مرکز مثبت زتدگی گفت : در 
راســتای اجرای بند 4 ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی 
از مقررات مالی دولــت و همچنین بند 4 ماده ۵7 
قانون احکام دائمی دال بر تشــکیل مراکز خدمات 
بهزیســتی این مراکز که نمادی از بهزیستی کوچک 

هستند افتتاح خواهند شد .
محمــد محمــدی بــه نحــوه تشــکیل ایــن 
مراکــز براســاس توزیــع جغرافیایــی و جمعیتی 
مددجویان مستمری بگیر دراستان زنجان اشاره کرد 
و تاکید کرد :  بر حســب محل سکونت مددجویان 
در نقشــه جغرافیایی هر 4۵۰ خانوار تحت پوشش 
یک  مرکز قــرار می گیرند و نحــوه فعالیت مراکز 
بر محــور مــددکاری اجتماعی و بــر پایه دولت 

الکترونیک خواهند بود.
محمــدی گفت : تکریم اربــاب رجوع و توجه 

بــه ارزش ها و فرهنگ های مــردم در هر منطقه از 
مــوارد جلب و جذب آحاد جامعــه برای دریافت 
خدمات از مراکز مثبت زندگی اســت.افراد تحت 
پوشــش برای دریافت خدمات تنهــا به یک مرکز 
با دسترســی پذیری آســان مراجعه خواهند کرد و 
سهولت در تردد و نزدیکی به محل زندگی مددجو 

از مزایای این مراکز است. 
وی دیتابیس بودن این مراکز  را برای بهزیســتی  
و نظــام مدیریــت داده ها مهم دانســت و گفت : 

بطوری که در بســتر IT اطالعات دریافت خدمات 
تمامی افراد یک خانــوار به صورت یکجا برای ما 

قابل مشاهده و دسترسی است.

محمدی  به رعایت مناسب سازی و فضای مراکز 
خدمات بهزیستی تاکید کرد و افزود : ورودی ها ی 
مرکز ، راهروها ، پله ها  ، همچنین رعایت سطوح 
شیبدار  فضای پذیرش مرکز ، فضاهای بهداشتی و 
کف ســازی مراکز و استفاده از تجهیزات و ضوابط 
ایمنی و حفاظتی باید متناسب با نیازهای فرد دارای 

باشد. معلولیت 
محمدی با بیان اینکه بهزیســتی به عنوان نهادی 

تاثیــر گذار در ارتقاء ســالمت اجتماعی در حوزه 
رفــاه اجتماعی ، منشــاء ارائه خدمات ارزشــمند 
تخصصــی به گــروه های مختلف جامعه اســت ، 
تصریح کرد : مراکز مثبت زندگی با هدف تســهیل 
دسترســی گروه های هدف به خدمات ســازمان ، 
کاهش ترددهای غیر ضــروری به مراکز و ادارات 
بهزیســتی ، گســترش و فراگیری خدمات سازمان 
و توزیع عادالنــه خدمات ، افزایش رضایت مندی 
مردم از خدمات سازمان و... فعالیت خواهند کرد.

محمــدی بــا بیان اینکــه ۲۲ خدمــت در همه 
حیطه های اجتماعی ،توانبخشــی و پیشــگیری در 
مراکز مثبت زندگی استان ارائه خواهد شد ، افزود:  
یکــی از مزیت هــای مراکز مثبــت زندگی محله 
محور بودن آن است  که ضمن پیشگیری از آسیب 
های اجتماعی ، شناســایی افرادی که شرایط تحت 
پوشــش قرار گرفتن را دارند اما شناسایی نشده اند 
نیز صــورت می پذیرد و ضمن دســترس پذیری و 
نفوذ بیشــتر خدمات، رضایتمنــدی مخاطب را به 

همراه دارد.
وی با اشــاره به اینکه این مراکز با هدف ارتقاء 
کیفیت خدمات بهزیستی به مددجویان شکل گرفته 
اســت  اظهارداشــت  : قبل از ایجاد مراکز مثبت 
زندگی افــراد برای دریافت خدمــات به مکان ها 
مختلــف و جداگانــه مراجعه مــی نمودند که این 
مدل ارائه خدمت ضمــن افزایش قیمت خدمات، 
رضایتمندی فرد را به همراه نداشت و خوشبختانه 
با ایجــاد مراکز مثبــت زندگــی مددجویان برای 
دریافــت خدمات خود به یک مــکان مراجعه و از 

خدمات بهزیستی بهره مند می گردند.
مدیر کل بهزیســتی استان زنجان  هدف از ایجاد 

مراکز مثبت زندگی را ارائه مجموعه ای از خدمات 
ســازمان دریک مرکز و تقویــت رویکرد خانواده 
محــور و اجتماع محور در ارائه خدمات ســازمان 
عنوان می کند و افزایش آگاهی عموم افراد جامعه 
از وظایف، فعالیت ها و خدمات ســازمان بهزیستی 
، تســهیل دسترســی گروه های هدف به خدمات 
ســازمان ، کاهش ترددهای غیرضــروری به مراکز 
و ادارات بهزیســتی ، افزایش رضایتمندی مردم از 

خدمات سازمان، افزایش و ظرفیت مشارکت بخش 
غیردولتی و کاهش تصدی گری دولت می داند.

محمــدی ایجــاد مراکز مثبت زندگــی را گامی 
مناســب در تجمیــع فعالیتهای مــددکاری در یک 
واحد برای مددجویان دانسته ومعتقد است تاسیس 
مراکز مثبت زندگی موجب متمرکز شــدن خدمات 
شــده و دسترسی آســان و و دریافت خدمات در 

حداقل زمان ممکن را به همراه دارد.

22 خدمت در سطح اولیه ارائه می شود
رزاق منافی مدیر بهزیســتی شهرســتان زنجان 
خبــراز ایجاد اشــتغال این مراکز مــی دهد و می 
گویــد : با راه اندازی هر مرکــز حداقل ۵ فرصت 
شــغلی جدید در جامعه ایجاد می شــود و جوانان 
تحصیلکرده در رشــته های مــددکاری اجتماعی و 
رشــته های مرتبط درج شده در دســتورالعمل که 
جویای کارهســتند می توانند از این فرصت استفاده 

را ببرند.
وی گفــت : این مراکز که بر پایــه IT و دولت 
الکترونیک اســت قرار اســت ۲۲ خدمت از سطح 
اولیه خدمات سازمان بهزیستی در حیطه توانبخشی، 
اجتماعی و پیشــگیری را روی بستر الکترونیک در 

سطح جامعه ارائه نمایند.

مراجعات  زندگــی  مثبت  مراکز  تاســیس  با 
مددجویان کاهش می یابد

مســئول کلینیک مددکاری طلوع مهرزنجان راه 
انــدازی مراکز مثبت زندگــی را مثبت ارزیابی می 
کند  ومی گوید :باتوجه به اینکه برخی از خدمات 
مربوط به جامعه هدف بصورت الکترونیکی اســت  
و پیگیری ها نیز بصورت سیســتمی  امکانپذیر می 
شــود حضور فیزیکی افراد برای پیگیری درسطح 
شهرســتان واســتان کاهــش یافته و فــرد دارای 
معلولیت جهت حضور در ادارات برای انجام کاری 
در سختی می باشد حتی با وجود مناسب سازی در 
اماکن، با تجمیع خدمات در چنین مراکزی و واقف 
بودن مــددکاران مثبت زندگی بــه تمامی خدمات 
بهزیســتی ، مشــاوره در تمامی زمینه های دیگر را 
در یــک زمان و در یک مــکان ارائه خواهند داد و 

تاســیس این مراکز موجب تسهیل مراجعه، پیگیری 
و پاسخگویی سریع به مددجویان خواهد شد.

لیــال خدایی افزود : وجود مراکز بصورت منطقه 
بندی شــده و با توجه به نیاز هرشهرســتان امکان 
شناســایی جامعه هدف و اطالع رســانی به جامعه 
هدف را تســهیل نمــوده و امکان ارائــه و توزیع 
عادالنــه خدمــت را فراهــم می نمایــد همچنین  
استاندارد سازی خدمات  با توجه به مشخص شدن 
چهارچوب هر خدمت و اطالع رســانی درست آن 
به جامعه هدف  منجر به آگاه ســازی درست و در 

نتیجه رضایت جامعه هدف می گردد .
میثم موسوی مســئول کلینیک پارسامراکز مثبت 
زندگی را مراکزی خدمات رســان معرفی می کند 
که بیشــتر افراد و  اقشــار ضعیف جامعه  را در بر 
میگیردوبه نظر می رســد در صورت در نظر گرفتن 
تســهیالت مالی بهتربــرای این مراکــز  خدمات 
مطلــوب  تری در اختیار جامعه هدف قرار خواهد 

گرفت.

مثبت زندگی یک بهزیستی کوچک است
در ایــن گفتگو لیــال بهرامی مســئول کلینیک 
مددکاری فردوس خاطر نشــان کرد : مراکز مثبت 
زندگی به عنوان یک مجموعه کوچکی از ســازمان 
بهزیستی تمام خدمات سازمان را ارایه خواهد کرد 
و اگر بســتر سازی مناســبی صورت پذیرد و تمام 
خدمات سیســتمی انجام پذیرداز تــردد بی مورد 

جامعه هدف کاسته خواهد شد.
صــدری مســئول کلینیــک امیــر المومنین  نیز 
دسترســی آســان و و دریافت خدمات در حداقل 
زمان ممکن رااز مزایای ایجاد این مراکز عنوان کرد 
و  گفت : با توجه به تجمیــع فعالیتهای مددکاری 
در یک واحد برای مددجویان بســیار مناســب می 
باشد که در یک مکان واحد فعالیتها را پیگیر باشند 
و در صورت ارائه خدمات به صورت الکترونیکی 
مراجعه حضوری کمتر شــده و تمامی درخواست 
های مددجویان به صورت الکترونیکی ودر اســرع 
وقت بــه اطالع آنان خواهد رســید و مکاتبات به 
صورت کاغذی حذف گردیده و بدون شک سطح 

رضایت مددجویان را نیز افزایش خواهد یافت.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان:

افزایش رضایتمندی مردم از اهداف بهزیستی است


