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سبزه میدان- استاندار زنجان گفت: هر اقدامی بدون 
رسانه عقیم بوده و اگر نقش اصحاب رسانه نبود اغلب 

اقداماتی که استان در آنها پیشرو است ابتر می ماند.
فتح اهلل حقیقی در مراسم اختتامیه ششمین جشنواره 
مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری با تقدیر 
ازتمامی دست اندرکاران وعوامل برگزاری این جشنواره، 
تصریح کرد: تعداد باالی آثار شرکت داده شده در این 
جشنواره نشان از پویایی و بالندگی عرصه رسانه و خبر 
در استان دارد.وی تاکید کرد: نقش رسانه بسیار رفیع 
و بزرگ است و افراد شریف و قانعی در آن اشتغال 
دارند، مسئوالن هم باید ارتباط مناسب با رسانه داشته 
باشند چرا که این امر به سود خودشان است، رسانه 

ها نیز باید سخن مردم را به مسئوالن برسانند.
حقیقی با اشاره به بهبود وضعیت ارتباط دستگاه ها و 
رسانه نسبت به گذشته، خاطرنشان کرد: با این حال 
تا دستیابی به بهترین شرایط در ارتباط بین مدیران و 
رسانه ها فاصله وجود دارد که باید مدیران بدانند رمز 

موفقیت آنها تعامل با رسانه است.استاندار زنجان ابراز کرد: 
همه افراد در رده های مختلف باید بدانند شغل و پیشه نباید 
برای آنها عادی شود چرا که این موضوع دردبزرگی است 
و دردسر بزرگی برای بقیه درست می کند شخصی که کار 
خود را بی اهمیت می داند، طرف مقابل را هم دچار تنش 
می کند.دکتر حقیقی تاکید کرد: همچنین ضروری است ما 

عشق واقعی به شغل خود داشته باشیم تا ضمن پاکی، سرعت، 
نظم و حساسیت برای انجام کارها، نسبت به رفع مشکالت 
احتمالی حساس شویم چرا که هرچه  جز این باشد شعاری 
بی پشتوانه  است.حقیقی با بیان اینکه کسانی که به حرف 
های خود ایمان ندارند در جامعه مشکل ایجاد می کنند، 
خاطر نشان کرد: مدیران موفق می دانند که بخش مهمی 

از فعالیت های آنها از کانال رسانه معرفی می شود و رسانه 
رمزموفقیت ومعرفی اقدامات آنها در بسیاری از مواقع است.
استاندار زنجان در بیان نمونه ای از اهمیت کار رسانه، یادآور 
شد: اگر رسانه ها نقش خود را ایفا نمی کردند هر 3 دوره 
غربالگری کرونابه طور صددرصد در استان انجام نمی شد 
و بازتاب رسانه ای این اقدام بود که موجب شد سازمان 

بهداشت جهانی بر طرح پایلوت زنجان صحه گذارد.
وی تاکید کرد: در طرح سرولوژی نیز استان زنجان را 
می توان به عنوان نمونه موفق طرح پایلوت کشوری 
عنوان کرد همچنین زنجان تنها استانی است که هزار 
نفر در نقاهتگاه های کرونا مداوا شدند و در واقع 
رسانه ها هم کمک کردند و روحیه دادند تا از ورود 
این افراد به بیمارستان جلوگیری شود که در غیر این 
صورت انفجار بیماری را شاهد بودیم.حقیقی با بیان 
اینکه کنترل کرونا در استان تا ابتدای تیر ماه خوب 
بود، گفت: متاسفانه در تیر ماه با آغاز مراسمات 
مختلف ترحیم، عروسی و جشن های خانوادگی 
دوباره تعداد مبتالیان و مراجعین افزایش داشت به 
طوری که تعداد مراجعین ما از ۴۰۰ نفر در روز به 
1۲۰۰ نفر افزایش یافت.استاندار زنجان یادآور شد: به 
واسطه رسانه اطالع رسانی ها به مردم رسید و پس 
از ۲ هفته پر آسیب، این میزان را بسیار کاهش دادیم 
که بدون کمک رسانه امکان پذیر نبود.دکتر حقیقی 
در پایان با اشاره به ورود 19۰ خانم به عرصه مدیریت در 
استان، بیان کرد: امسال از هر دستگاهی دو نفر جوان را به 
عنوان مدیر خواستیم که در سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
تحت آموزش و مدیریت هستند و تا پایان هفته دولت 1۰۴ 
مدیر جوان در کنار مدیران ارشد قرار می گیرند تا در آینده 

مدیرانی مجرب داشته باشیم.

سبزه میدان- از سال 96 هیچ واحدی به واحدهای تولیدی 
تعطیل استان زنجان اضافه نشده بلکه هر سال، شماری از این 
واحدها به چرخه تولید بازگشته است ،در سال گذشته و با وجود 
مشکالت اقتصادی، با اقدام های انجام گرفته ۲۷ واحد تولیدی 

تعطیل به چرخه تولید بازگشتند.
به گزارش ایرنا، بر اساس دستورالعملی های باالدستی که محور 
توسعه استان زنجان قرار گرفته و در این راستا با توجه به عناوین 
سال های اخیر که حول محور اقتصاد مقاومتی، تولید کاالی ایرانی 
و تکیه به توان داخلی بوده، مسؤوالن استان زنجان به ویژه در 
دولت تدبیر و امید، تالش های بسیاری برای جذب سرمایه گذار 

همچنین احیا و رونق فعالیت واحدهای تولیدی داشته اند.
کسب رتبه دوم رشد فضای کسب و کار استان در بهار سال 
جاری، راه اندازی پنجره واحد سرمایه گذاری از سال 96 برای 
استعالم یکپارچه سرمایه گذاری و برگزاری منظم و عملیاتی 
جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید سبب شده تا زنجان، 
جزو پنج استان برتر جاذب سرمایه گذاری کشور قرار گیرد و این 
استان بر اساس اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن 
کسب رتبه اول کشور در نحوه برگزاری و خروجی جلسات 
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در مجموع ارزیابی های 

وزارت مذکور نیز رتبه چهارم کشور را کسب کند.
جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان عملیاتی 

برگزار می شود
رییس سازمان صمت، استان گفت: از آذرماه سال 9۷ تاکنون 
تمام جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در 
محل واحدهای تولیدی و با حضور استاندار زنجان جهت 
رفع مشکالت واحدهای صنعتی و بخش تولید برگزار شده 
و برای رفع مشکالت واحدهای تولیدی، جلسات تخصصی 
در حوزه های جهاد کشاورزی، بانک ها، تامین اجتماعی، امور 
مالیاتی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، حوزه معادن 
و اصناف به صورت جداگانه برگزار شده است.ناصر فغفوری 
با اشاره به رصد واحدهای بزرگ تعطیل شده در استان، افزود: 
پیش بینی می شود با توجه به اقدامات صورت گرفته، واحد ذوب 
فلز ابهر در سال جاری به خط تولید بازگردد.وی خاطرنشان کرد: 
در راستای احیای واحدهای چینی ماهنشان، بلکا شرق و چرم 
مصنوعی زنجان به دنبال مذاکره و جذب سرمایه گذاران جدید 
هستیم که امیدواریم به زودی شاهد بازگشت این واحدها به 

چرخه تولید استان باشیم.
فغفوری اظهار داشت: در سال 9۷، هفت واحد بزرگ صنعتی که 
در زمان فعالیت خود بیش از 1۰۰ نفر پرسنل داشت، تعطیل بود 
اما امروز حداکثر سه واحد تولیدی از این دست واحدها تعطیل 
هستند.وی، تحریم ها را فرصتی برای رونق بخش اقتصادی و تکیه 
به توان داخلی خواند و افزود: از سال 9۷ برای اولین بار، گروه 
کاالیی با عنوان فهرست گروه چهار از سوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اعالم شده که بر این اساس، اجازه ثبت سفارش 
واردات به کاالهایی که ساخت داخل دارند، داده نمی شود. رییس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: اسفندماه سال 
9۲ حجم سرمایه گذاری صنعتی این استان بر اساس پروانه های به 
بهره برداری رسیده ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود که ساالنه به 
طور میانگین بیش از یک هزار میلیارد تومان افزایش یافته و هم اکنون 
به بیش از 1۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.وی اظهار داشت: 
زنجان از لحاظ حجم سرمایه گذاری صنعتی در سال 9۲ بدون 
لحاظ وسعت و جمعیت، هجدهمین استان کشور بود اما امروز 
رتبه 1۲را دارد. فغفوری خاطرنشان کرد: میزان سرمایه گذاری 
خارجی در کشور بر اساس اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در سال گذشته 8۵6 میلیون دالر بود که بیش از 1۵۴ میلیون دالر 
معادل 18 درصد آن در استان زنجان صورت گرفته و زنجان از 

این حیث، رتبه اول کشور را دارد.
وی ابراز کرد: بر اساس ابالغیه وزارت متبوع، استان های زنجان، 
خراسان رضوی، کرمانشاه و هرمزگان با کسب رتبه های اول تا 
چهارم در مجموع بیش از نیمی از حجم سرمایه گذاری خارجی 

کشور در سال 98 را به خود اختصاص داده اند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره 
به وضعیت مطلوب اقتصادی و برنامه های سال جاری، تصریح 
کرد: 1۰ سال قبل، پروژه ای مانند شرکت سیمان خمسه به عنوان 
بزرگترین پروژه این استان به شمار می رفت اما امروز حداقل 1۲ 
پروژه مانند آن و بزرگتر از آن در استان وجود دارد که حداقل 1۰ 
مورد از این پروژه ها در سال جاری افتتاح می شوند که از جمله 
این پروژه ها می توان بزرگترین واحد تولید بطری پالستیکی، 
بزرگترین واحد ذوب فوالد و بزرگترین واحد فوالد آلیاژی 
فوالدکاران کشور را نام برد.وی خاطرنشان کرد: واحد نورد 
فوالدکاران، 8۰ درصد فوالد آلیاژی الکترودی جوشکاری کشور 
را تامین می کند که اگر این واحد ایجاد نمی شد، بخش عمده ای 
از کارگاه ها یا باید تعطیل می شد و یا ارز قابل توجهی برای تامین 

مواد اولیه خود می پرداختند.
فغفوری با اشاره به وجود 93۰ واحد تولیدی و 13۰۰ پروانه 
بهره برداری در استان زنجان اظهار داشت: طبق آخرین پایش 
استان، تعطیل  تولیدی  صورت گرفته، ۲1 درصد واحدهای 
هستند. وی افزود: حدود 1۴ درصد از این واحدها بنا به دالیل 
مختلف از جمله نبود توجیه اقتصادی یا جایگزین شدن تولیدات 
آن ها با محصوالت دیگر، امکان بازگشت به چرخه تولید را 
ندارند. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان 
گفت: تالش و همت تمام مدیران و مسؤوالن دستگاه های اجرایی، 
امنیتی و انتظامی و رسانه ها در کنار یکدیگر با فضای آرام جامعه، 
توانسته عملکرد قابل قبول و اثربخش و رشد مطلوب شرایط 
اقتصادی را داشته باشد و باید در نظر داشت که تمام این دستاوردها 
و موفقیت ها در شرایط متفاوت و سخت ناشی از اِعمال تحریم های 
ظالمانه و ناجوانمردانه به دست آمده و در شرایط عادی نبوده است.
فغفوری خاطرنشان کرد: حضور سرمایه گذاران توانمند بخش 
خصوصی، نقطه قوت و پتانسیل استان زنجان بوده و می توان 
گفت تقریبا تمام سرمایه گذاری های صنعتی این استان توسط 
بخش خصوصی صورت گرفته است. وی تصریح کرد: توسعه 
و تعمیق ساخت داخل، مدیریت واردات و توسعه صادرات 
غیرنفتی، توجه به معادن و صنایع معدنی، استفاده از فناوری های 
 ،R&D نوین و محصوالت دانش بنیان، افزایش شمار واحدهای
اجرای دستورالعمل های کشوری برای بهبود فضای کسب و کار 
و تامین منابع مالی و توسعه سرمایه گذاری از برنامه های مهم سال 

جاری برای جهش تولید است.

استاندار زنجان: هر اقدامی بدون رسانه عقیم است

 سبزه میدان-کرونا این میهمان ناخوانده با تمام مشکالت 
بهداشتی و سالمتی که برای جوامع به وجود آورد، سایه نحس 
خود را بر زندگی های خانوادگی نیز گسترانید تا شاهد از هم 
پاشیدن زندگی زوجین و افزایش طالق در این روزها باشیم و 

این نیز به لیست عوارض ویروس منحوس کرونا افزوده شد.
 شیوع ویروس کرونا، تعطیل شدن کسب و کارها و اجرای 
طرح فاصله گذاری اجتماعی که به نوعی قرنطینه خانگی است 
موجب شد، تا اعضای خانواده ناچار باشند که روزهای متمادی 
و ساعات طوالنی را در کنار یکدیگر سپری کنند، هر چند تصور 
می رفت این وضعیت کوتاه مدت باشد اما در عین ناباوری 

همچنان به روند خود ادامه داده و خیال کوتاه آمدن ندارد.
از طرفی موضوع در کنار هم بودن ها اغلب اعضای خانواده ها 
که عادت چندانی به آن ندارند دلیلی شده تا تنش ها و اختالفات 
خانوادگی در دوران کرونایی نمود بیشتر و حتی روند افزایشی 
داشته  باشد.در این میان کارشناسان اجتماعی و روانشناسی 
هشدار می دهند که قرنطینه خانگی ایام کرونایی در آینده ای نه 
چندان دور می تواند میزان اختالفات بین زوجین و خانواده ها را 
بیشتر کرده و حتی موجب افزایش آمار طالق در بین خانواده ها 
در دوران پساکرونا شود اتفاقی که از هم اکنون از سوی مسؤوالن 
استانی نیز به آن تاکید می شود و به نوعی می توان گفت زنگ 
خطر سیر صعودی درخواست زوجین برای جدایی را به صدا 
در آورده است.ویروس کرونا پس از ایجاد یک بحران سالمت 
جهانی در حال تبدل شدن به یک معضل اقتصادی نیز شده 
است، چشم انداز رکود اقتصادی و بیکاری، نگرانی ها را نسبت 
به تامین هزینه های زندگی افزایش داده و افزون بر این، بروز 
استرس سالمتی و افسردگی در میان زوج هایی که این روزها 
ساعت های طوالنی تری را در کنار هم سپری می کنند، دامنه 
تحمل آنها را کاهش داده و به بهانه های اختالفات زناشویی 
افزوده است. رییس انجمن مددکاری ایران نیز پیش از این در 
گفت و گو با رسانه ها با اشاره به میزان تاب آوری خانواده ها 
در حوزه آسیب های اجتماعی اظهار داشت: آنچه که از شروع 
دوران کرونا تا امروز اتفاق افتاده محصول کرونا نیست. اینکه 
خانواده های ما چندان تاب آور نیستند، به شیوع کرونا مربوط 
نیست، بلکه قبل از کرونا هم شاهد افرادی بودیم که خانواده 
بودن را نیاموخته اند.سیدحسن موسوی چلک به این نکته اشاره 
کرده که در دوران کرونا زمان فعالیت اعضای خانواده در کنار 
یکدیگر افزایش یافته و همین امر نشان دهنده میزان مهارت های 

اجتماعی و ارتباطی افراد در کنار هم است.
این  مددکار اجتماعی با بیان اینکه در ۲۰ سال اخیر شاهد افزایش 
طالق  در کشور هستیم، گفت: شاید کرونا برخی از اختالفات 
را تشدید کند، یا باعث شده تا خانواده ها تامل و مدیریت داشته 
باشند.اما طالق را به کرونا ربط نمی دهم، بلکه عوامل متعدد در 
گسترش طالق تاثیرگذار است. اگر این عوامل از بین نرود، 

جامعه به سمت طالق پیش می رود.
به گفته موسوی چلک افزود: تا زمانی که عوامل تشدید دهنده 
طالق از بین نرود، روند طالق افزایش می یابد، چون زوجین 
در دوران کرونا بیش از پیش در کنار یکدیگر مانده و تعارضات 
و اختالفات بیش از پیش نمایان شده که درصورت مدیریت  
نشدن این قضیه شاید بعد از یک مقطع کوتاهی میزان طالق و 

جدایی در کشور افزایش پیدا کند.
زنگ خطر افزایش طالق در زنجان 

 معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز 
در این خصوص گفت: طبق آمار ارائه شده از سوی اداره کل ثبت 
احوال استان، واقعه طالق در این استان طی سال گذشته کاهش 

1۴ درصدی را ثبت کرد که اقدامی مسرت بخش بود.
محمدتقی فتحی افزود: به احتمال زیاد کاهش تاب آوری خانواده 
ها، مشکالت روحی و روانی و در کنار هم بودن زوجین به 
مدت طوالنی از علل بروز این مساله باشد، که باید بررسی 
های دقیق تری انجام گیرد.وی اضافه کرد: بر اساس آمارهای 
موجود، با توجه به شرایط کرونایی حاکم در کشور و این 
استان روابط خانوادگی طی چهار ماه نخست امسال در استان 
زنجان دچار تنش فراوانی شده است.فتحی افزود: بررسی ها 
نشان می دهد  درخواست طالق زوجین زنجانی طی مدت 
یاد شده 193 درصد افزایش داشته به طوری که طی این بازه 
زمانی در شهر زنجان ۷36 مورد درخواست طالق ثبت شده 
است. وی اضافه کرد: آمار درخواست طالق در زنجان در 
چهار ماه نخست سال گذشته ۲۵1 مورد بوده که این آمارها 
نشان دهنده اختالف بین زوجین بوده و در این شرایط کرونایی 
این تفاوت ها به طور ملموس مشاهده می شود.این مسؤول ادامه 
داد: هم اکنون واقعه طالق در استان نگران کننده بوده و نسبت 

به پارسال وضعیت بدتری یافته به طوری که آمار ازدواج هم 
در سال گذشته کاهش داشته است.فتحی ادامه داد: بنابراین باید 
سمن ها، دستگاه های فرهنگی و اجتماعی نسبت به کاهش وقوع 
طالق در استان برنامه ریزی الزم را داشته باشند چرا که درصد 
زیادی از درخواست کنندگان طالق دارای یک فرزند هستند 
و این موضوع برای جامعه خوب نیست و تبعات بدی را به 
دنبال دارد.فتحی خاطرنشان کرد: تحلیل درستی در خصوص 
وضعیت زوجین پس از طالق وجود ندارد درحالی که بررسی 
های بین بخشی از سوی دستگاه های متولی امر می تواند به 

کاهش وقوع آن منتهی شود.
 تحلیلی دقیقی از افزایش طالق انجام شود 

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان نیز در این 
ارتباط با اشاره به افزایش واقعه طالق استان در ایام کرونایی 
گفت: بر این اساس باید یک تحلیل دقیق از علل بروز این مساله 
انجام شود که این واحد دانشگاهی نیز به این امر اقدام خواهد 
کرد. دکتر محمدرضا صائینی افزود: افزایش طالق در شرایط 
کنونی امری مهم محسوب می شود چرا که تداوم آن آثار سوء بر 
بنیان خانواده ها و جامعه می گذارد و بر این مبنا باید راهکارهایی 

در این خصوص اندیشیده شود.
وی اضافه کرد: شرایط کنونی حتی آموزش های این بخش را 
دچار چالش کرده، هر چند می توان این مهم را در روستاها و 
شهرهای کوچک به دلیل جمعیت کم از طریق کانال هایی برای 
گروه های هدف ارائه داد، اما در شهر زنجان مشکالتی وجود دارد 
و صرفا می توان در قالب کتاب یا توزیع سی دی به این امر اقدام 
کرد.این مسؤول ادامه داد: این واحد دانشگاهی در حال پیگیری 
طرحی است که زوج هایی که آموزش های حین ازدواج را 
دریافت می کنند برای بهره گیری از خدمات روانشناسی به مراکز 
خدمات جامع مراجعه کنند.وی افزود: تالش می شود در این 
مراکز خدمات آموزشی مورد نیاز در قالب بسته هایی به زوجین 
ارائه شود که این کار در نقاط مختلف انجام خواهد شد که در 
صورت نهایی شدن و بررسی ابعاد و موانع آن می تواند نتایج 
خوبی را ارائه کند.صائینی افزود: در زمان حاضر شرایط کرونایی 
حاکم بر کشورمان برنامه های آموزشی برای گروه های هدف را با 
تعطیلی مواجه کرده اما می توان با تخاذ راهکارهایی از جمله ارائه 
خدمات مشاوره ای در مراکز جامع سالمت آنرا به حداقل رساند.

کرونا زمینه پرخاشگری را در افراد افزایش داده است
 رییس اداره سالمت روان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان نیز در این ارتباط 
با اشاره به اینکه شیوع کرونا تاثیرات منفی را در ابعاد مختلف 
و زندگی تک تک افراد بر جای گذشته است، گفت: در این 
میان برخی افراد بیش از دیگران مستعد افسردگی و پرخاشگری 
هستند که با شیوع ویروس کرونا و مسائل ناشی از آن وضعیت 
تشدید شده و در واقع به روابط خانوادگی لطمه وارد کرده است.
احسان فکور افزود: کرونا وضعیت ناهمگون و غیرقابل تصور 
و پیش بینی را به خانواده ها تحمیل کرده، بطوری که اعضای 
خانواده نمی دانند در این شرایط چگونه می توانند در عین 
حال که در کنار هم هستند، برنامه ای برای گذران اوقات داشته 
باشند چرا که قبل از وقوع این وضعیت ناخوشایند، فرصتی برای 
اندیشیدن در خصوص چنین مسائلی وجود نداشته  است.این 
محقق و روانشناس ادامه داد: ارائه آموزش ها، آگاهی بخشی 
و اطالع رسانی به صورت کامال علمی از سوی دستگاه های 
متولی به ویژه متخصصان امر برای مداخالت بهنگام در ارتباط 
با چگونگی کاهش تنش ها و میزان سازگاری افراد در شرایط 
متفاوت با قبل می تواند بسیار راهگشا باشد.وی اظهار داشت: از 
طرفی خانواده ها به ویژه زوجین توجه کنند که همواره زندگی بر 

وفق مراد نیست و بروز وقایعی پیش بینی نشده  همانند کرونا 
می تواند تمامی ابعاد زندگی را تحت تاثیر قرار دهد

دخالت های اطرافیان از علل اصلی وقوع طالق در ایام کرونایی 
فکور با بیان اینکه دخالت های اطرافیان از علل اصلی طالق 
زوجین به شمار می رود، افزود: متاسفانه اطرافیان بر حسب 
ارائه مشاوره های کارساز می خواهند  مشکل بوجود آمده میان 
زوجین را برطرف کنند، غافل از آنکه همین دخالت ها به افزایش 
تنش ها و حتی فروپاشی خانواده ها منتهی می شود.وی اضافه 
کرد: این در حالی است که زوجین می توانند با اتکا به ظرفیت 
ها و دانش خود مشکالت و تنش های پیش آمده را برطرف 
کنند و حتی در صورت عدم دستیابی به راهکار مشخص  از 
مشاوران و متخصصان امر بهره بگیرند.رییس اداره سالمت روان 
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و 
درمانی استان زنجان ادامه داد: متاسفانه زوجین با تصور بر اینکه در 
صورت در میان گذاشتن مشکل با اطرافیان به نوعی تخلیه روحی 
و روانی می شوند، به این کار مبادرت می کنند اما در نهایت تبعات 
ناخوشایندی را بر جا می گذارد.وی اظهار داشت: بارها از سوی 
زوجین ابراز پشیمانی از انجام چنین کاری مشاهده شده در 
صورتی که نگاه واقع بینانه به این موضوع می تواند مشکالت 
ناشی از آن را کاهش دهد.این مسؤول خاطرنشان کرد: همچنان 
همشهریان می توانند برای پیگیری مسایل روحی و روانی ناشی 
از بیماری کرونا با شماره 33۵6۵3۰۰ تماس برقرار کنند و با 
روانشناسان مستقر در مراکز آموزشی، درمانی در ارتباط باشند.  

کرونا و لزوم تغییر سبک زندگی 
یک پژوهشگر مسائل اجتماعی نیز با بیان اینکه وضعیت کرونایی 
موجب قرنطینه خانگی افراد شده است،گفت: این در حالی است 
که پیش از آن افراد با آزادی عمل بیشتری به کار و فعالیت روزمره 

خود می پرداختند اما کرونا به اجبار همه معادالت را تغییر داد.
یوسف بیانلو افزود: ورود این میهمان ناخوانده، انجام کارهایی 
ازقبیل آموزش ها،کارهای روزمره زندگی،برخورداری ازخدماتی 
مانند مشاوره های اجتماعی، کلینیک های مددکاری، مراکز 
آموزش و فرهنگی و بسیاری از کارها را محدود کرده و خانواده 
تبدیل به مکانی ثابت برای حضور مداوم و مستمر اعضای 
خانواده شده است.وی اضافه کرد: در واقع ویروس کرونا نوعی 
از سبک جدید زندگی را به عموم تحمیل کرده و با توجه به اینکه 
هنوز زمان پایان کووید_ 19 مشخص نیست و از طرفی همچنان 
یکه تازی می کند، باید برای این نوع زندگی برنامه ریزی کرد.این 
استاد دانشگاه ادامه داد: انجمن جامعه شناسان ایران نیز همگام با 
سایر متخصصان امر و با توجه به شرایط کنونی فعالیت های 
خود را بر موضوع کرونا و ارائه راهکارهای مدون و راهگشار 
برای کاهش آسیب های ناشی از این بیماری به ویژه اختالفات 
زوجین قرار داده که در زمان حاضر تعامالت و تبادالت اثر 
بخشی برای تحقق این مهم در جریان است که هدف اصلی 
این است باز تعریف هنجارهای اجتماعی و ارائه قواعد و اصول 
روابط اجتماعی جدید، متناسب با شرایط کنونی را ارائه کند.
بیانلو افزود: بر این اساس باید مدل و سبک جدیدی از زندگی 
کرونایی در خانواده ها جاری و تعریف شود و تالش جامعه 
شناسان نیز طراحی بسته آموزشی فرهنگی متناسب زندگی کنونی 
برای خانواده هاست که بتوانند معضالت را کاهش داده و فضایی 
مطلوب و با محوریت تقویت گفت وگوی خانواده را برای آنان 
فراهم کنند. وی اظهار داشت: متولیان و متخصصان امر نیز باید 
در این راستا هنجارها، قواعد و اصول جدید را متناسب با فضای 
کرونایی به عموم جامعه تدوین و ارائه کنند که تحقق این امر می 
تواند به ایجاد فضای سالم زندگی اجتماعی و خانوادگی و فردی 
منتج شود.رییس دفتر انجمن جامعه شناسی استان زنجان ادامه داد: 

موج جدایی  در زنجان

شهردار زنجان: کرونا منابع مالی 
شهرداری را کاهش داد

بازگشت ۲۷ واحد تولیدی زنجان 
به چرخه ی کار

در جلسه شورای اداری عنوان شد؛
زنجان صدرنشین جذب 

سرمایه گذار خارجی 
در سال گذشته

سبزه میدان- معاون توسعه مدیریت و 
منابع استاندار زنجان، در جلسه شورای 
توفیقات  به  اشاره  با  استان  اداری 
مدیریت استان در یک سال گذشته، 
اظهار کرد: امسال 69 پروژه  اقتصادی 
با رشد 1.۲8 درصدی نسبت به سال 
قبل بهره برداری می شود. همچنین 
امسال تعداد پروژه های عمرانی به 

9۲۵ پروژه رسیده و این در حالی است که ۵۵۵۰ واحد اقدام 
ملی مسکن امسال در استان انجام شده که نسبت به سایر استان ها 
پیشرفت خوبی دارد.سمانه شاددل با اشاره به پروژه های جهش 
تولید، ادامه داد: در حال حاضر با تخصیص اعتبار، اجرای پروژه ها 
آغاز شده  و اقدامات دستگاه ها از شهریور 98 تا شهریور 99 
در پرتال استان بازگذاری شده است.وی افزود: زنجان کمترین 
آسیب را در بخش کسب و کار به دنبال شیوع کرونا دارد و جزو 
استان های مطلوب در بخش شاخص کسب و کار است. همچنین 
زنجان جزو استان های برتر برای سرمایه گذاری خارجی محسوب 
می شود به طوری که زنجان رتبه اول را در تشکیل ستاد تسهیل و 
نیز جذب سرمایه گذار خارجی داشته و موفق شده است عالوه بر 
راه اندازی واحدهای تعطیل استان، 1۲ هزار شغل را نیز ایجاد کند.
این مسئول، زنجان را جزو استان هایی دانست که دیرتر از سایر 
استان ها وارد بیماری کرونا شد، تصریح کرد: خوشبختانه این 
مسئله در استان به خوبی کنترل شده و طرح بیماریابی سرپایی در 
این استان به صورت پایلوت اجرا شد و برای بهبود دسترسی مردم 
به ملزومات بهداشتی، واحدهای تولید ماسک ایجاد شد.شاددل، با 
بیان اینکه  مرخصی مدیران تا 1۴ محرم لغو است، خاطرنشان کرد: 
مدیران باید در اسرع وقت نسبت به  ثبت دستگاه ها و ادارات در 
سامانه اقدام کنند. همچنین مدیران استانی باید در راستای  تبصره 

1۲ بودجه امسال اهتمام ویژه داشته باشند.

سبزه میدان-شهردار زنجان از افت منابع مالی شهرداری زنجان 
بعد از شیوع ویروس کرونا خبر داد.

به گزارش مهر، حبیب اهلل مالیی یگانه در دیدار نایب رئیس 
مجلس شورای اسالمی با مسئوالن استان که در محل سالن پیامبر 
اعظم استانداری زنجان برگزار شد، از پروژه سبزه میدان به عنوان 
یکی از مطالبات دیرینه مردم زنجان یاد کرد و گفت: این پروژه 
که عملیات اجرایی آن از شهریورماه سال گذشته آغاز شده است، 
طی قراردادی قرار است در مدت دو سال به بهره برداری برسد.
وی جزو پروژه های بزرگ استان بوده و قرار است با اقدامات 
صورت گرفته، مردم زنجان بعد از دو سال شاهد بهره برداری 
از آن باشند، افزود: این مجموعه دارای ۷8 واحد تجاری و نیز 
تاالر شهر و محل تجمعات ملی و مذهبی است که پیش بینی های 
صورت گرفته برای اعتبار آن در حدود 6۵ میلیارد تومان بوده 
است.این مسئول با یادآوری اینکه پروژه سبزه میدان تا به امروز 3۰ 
درصد پیشرفت فیزیکی داشته است،تصریح کرد: در این مجموعه 
عالوه بر اینکه 6۰ هزار مترمربع برای محوطه سازی گردشگری در 
نظر گرفته شده، به میزان 1۰ هزار و 3۰۰ مترمربع نیز فضای عمرانی 
و اجتماعی در نظر گرفته شده است.شهردار زنجان با اشاره به 
اینکه پروژه سبزه میدان نیز همانند خیلی از پروژه ها و طرح ها 
با چالش هایی مواجه است که ممکن است روند اجرای آن را 
مختل کند، ادامه داد: یکی از مهم ترین دغدغه های پیش روی این 
پروژه بزرگ، وجود معارض در 1۰ پالک در این منطقه است 
که باعث شده ایجاد تاالر شهر با مشکل مواجه شود.مالیی یگانه 
در ادامه با بیان اینکه ناوگان حمل و نقل شهری زنجان فرسوده 
است، اظهار کرد: از 11۰ دستگاه اتوبوس فعال در زنجان، 3۰ 
اتوبوس در اختیار شهرداری و مابقی در اختیار بخش خصوصی 
است. عالوه بر این، انتظار می رود برای ۴۰ دستگاه اتوبوس درون 

شهری زنجان تسهیالت نوسازی در نظر گرفته شود.

هر چند کرونا بسیاری از کسب و کارها و حوزه های دیگر را با 
معضالت جدی مواجه کرد، اما باید به این مهم توجه داشت که 
تمامی چالش ها و مسائل اجتماعی موجود صرفا ناشی از شیوع 
کرونا نیست،بلکه فاکتورهای متعدد دیگری نیز در آن دخالت دارند 
که کرونا این وضعیت را تشدید کرده است.وی اضافه کرد:هر 
چند شیوع کووید- 19 عوارض و کارکردهای متعدد و فراوانی به 
دنبال داشته ولی از این نکته مهم نباید غافل شد که در کنار انتشار 
این بیماری کارکردهای غیرمستقیم و پنهان مفیدی نیز به دنبال 
داشته که از جمله آنها می توان به تغییر نگرش ها، باورهای اساسی 
و تعیین کننده ای که در گذشته نه تنها برای جامعه مفید نبوده اند، 
بلکه عوارض و پیامدهای و منفی و مخربی نیز داشته است.این 
جامعه شناس خاطرنشان کرد: به عنوان مثال برخی از سنت ها 
و آداب و رسومی که در برگزاری مراسم های مختلف جشن 
ها، میهمانی ها و مناسک فرهنگی نمود داشت اکنون حذف و 
یا کمرنگ شده که این مساله می تواند به پیشرفت چشمگیری 
در ابعاد  مختلف زندگی منتهی  شود.این استاد دانشگاه ادامه داد: 
با توجه به نکات اشاره شده به چند راهکار کاربردی و عملی 
جامعه شناسی در شرایط زندگی فعلی می توان اشاره کرد و 
اینکه خانواده ها به ضرورت های سبک زندگی جدید،آموزش 
و حساس سازی نسبت به قواعد ارائه شده  متتاسب با  شرایط 
کنونی توجه  کنند. وی اظهار داشت: توجه و تمرکز متولیان امر 
و مجموعه های حاکمیتی و دولتی نسبت به تدوین چارچوب 
ها و اصول ارتباطات اجتماعی، فرهنگی و متناسب با شرایط 
کرونایی و تالش در جهت تثبیت این قواعد در سطوح مختلف 

جامعه کارساز است.
بیانلو افزود: عالوه بر تقویت بسترها و زمینه های ایجاد تعامل، 
ارتباط و ارائه آموزش ها و آگاهی های الزم از طریق شبکه های 
اجتماعی و رسانه های جمعی و گروهی نیز می تواند به میزان 
زیادی آسیب های ناشی از شیوع ویروس کرونا را کاهش دهد.

خط ۱۴۸۰ پل ارتباطی برای مشاوره ها در ایام کرونایی 
مدیرکل بهزیستی استان زنجان نیز گفت: حدود چهار هزار تماس 
موفق با خط مشاوره 1۴8۰ درسه ماهه نخست سال جاری ثبت 
و نزدیک به چهار هزار و ۵۰۰ جلسه مشاوره حضوری نیز توسط 

مراکز برگزار شد. 
محمد محمدی قیداری افزود: با صنعتی شدن جوامع و ظهور 
آسیب های  روانی و اجتماعی عدید  به ویژه شرایط کرونایی 
حاکم جهت کنترل و کاهش آسیب ها ضرورت توجه به علم 
مشاوره و روانشناسی بیش از پیش احساس می شود.وی با 
اشاره به فعالیت مراکز مشاوره بهزیستی در ۲ سطح دولتی و 
غیردولتی اظهار داشت: در زمان حاضر تعداد کل مراکز و دفاتر 
مشاوره و خدمات روانشناختی تحت نظارت بهزیستی استان 
38 مرکز است.به گفته این مسؤول، یک مرکز مشاوره دولتی 
درشهرستان زنجان و پنج دفتر مشاوره دولتی در شهرستانهای 
ابهر، ایجرود، خدابنده، طارم و ماهنشان فعالیت می کنند و 3۲ 
مرکز و دفتر مشاوره و خدمات روان شناختی حضوری غیردولتی 
نیز در سطح استان دارای مجوز فعالیت  هستند.محمدی ارائه 
خدمات روانشناختی و مشاوره ای به منظور افزایش توانایی 
فرد در حفظ رابطه با دیگران، تسهیل شکوفایی استعدادهای 
بالقوه و کمک به باال بردن توانایی سازگاری فرد و پیشگیری از 
مشکالت ناشی از شیوه های نادرست آموزش و تربیت را مهم 
عنوان کرد. مدیرکل بهزیستی استان زنجان، بهبود فرایند تصمیم 
گیری، افزایش توانایی فرد در ایجاد و ارتقاء وضعیت تربیتی و 
تحصیلی، افزایش رضایتمندی در تمامی مراحل زندگی از طریق 
مشاوره و آموزش به دانش آموزان، والدین و سایر آحاد جامعه 
و سنجش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، از جمله خدمات 
ارائه شده از سوی این خط است.وی اضافه کرد: برنامه ریزی 
درسی، تغییر و اصالح نگرش نسبت به جنبه های گوناگون 
زندگی و ارائه راهکارهایی برای افزایش انگیزه و امید، آموزش 
مهارت های زندگی و بهبود شیوه های فرزند پروری و همچنین 
آسیب شناسی روانی و تشخیص بالینی اختالالت در کودک و 
نوجوان و بزرگسال و ارایه راهکارهای مؤثر تربیتی، مشاوره پیش 
از ازدواج و خانواده از دیگر خدمات تخصصی روانشناختی و 
مشاوره ای است.این مسؤول، در خصوص مشاوره تلفنی افزود: 
صدای مشاور بهزیستی یا خط 1۴8۰ از ساعت 8  تا ۲۰ در ۲ 
شیفت آماده مشاوره به هم استانی هاست  که این خط با اهتمام 
متخصصان و کارشناسان زبده بهزیستی تاکنون توانسته در زمینه  
ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه مشکالت فردی، تحصیلی، 
تعارضات زناشویی، ارائه راهنمایی، مشاوره پیش از ازدواج، 
مشاوره کودک و نوجوان مشاوره تربیتی و ارجاع به مراکز 

تخصصی موفق عمل کند.

آگهی تاسیس، تغییرات شرکت صندوق قرض الحسنه پس انداز 
فرهنگیان زنجان: آگهی تغییرات صندوق قرض الحسنه پس انداز 
فرهنگیان زنجان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۵۷ و شناسه ملی 
1۰۴6۰۰۰۵۷99 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
العاده مورخ 1398/۰8/3۰ ونامه شماره ۲۰۷مورخه 99/۲/۲1 سازمان 
اقتصاداسالمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تراز و بیالن منتهی به 
سال مالی 9۷ مورد تصویب قرار گرفت. آقایان علی اکبر فاضلی به 
کدملی ۴۲839۴9۷11 به سمت بازرس اصلی و یعقوب نظری به 
کدملی ۴۲8۴63888۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک 
سال انتخاب گردیدند. آقایان مجید تفریشی به کدملی ۴۲8۴6۰3۰86 
- عبدالمجید حمدی به کدملی ۴۲8۴۲۰۵9۵1 - خلیل معبودی به 
کدملی ۴۲8۴6۴8۲۲۵ - خلیل انگورانی به کدملی ۴۲8۰۴9۵۷۲6 -زین 
العابدین بهمنی به کدملی ۴۲8۴1۵۴۷1۰ به سمت اعضای اصلی و آقای 
نصراله افشارنیا به کدملی 3۷81۰666۵۷و سید حمید سیدین اردبیلی به 
کدملی ۴۲8۰۷۲3۲81به سمت اعضای علی البدل برای مدت دوسال 
انتخاب گردیدند.اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )9559۰6(

آگهی تاسیس،تغییرات شرکت صندوق قرض الحسنه پس انداز فرهنگیان 
زنجان: آگهی تغییرات صندوق قرض الحسنه پس انداز فرهنگیان زنجان 
موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۵۷ و شناسه ملی 1۰۴6۰۰۰۵۷99 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ1398/۰9/1۰ ونامه شماره 
۲۰۷مورخه 99/۲/۲1سازمان اقتصاداسالمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : 1- آقای مجید تفریشی به کدملی۴۲8۴6۰3۰86 رئیس هیات 
مدیره ۲- آقای عبدالمجید حمدی به کدملی۴۲8۴۲۰۵9۵1 خزانه دار 
3- آقای خلیل معبودی به کدملی۴۲8۴6۴8۲۲۵ عضو اصلی ۴- آقای 
زین العابدین بهمنی به کدملی۴۲8۴1۵۴۷1۰ عضو اصلی ۵- آقای خلیل 
انگورانی به کدملی۴۲8۰۴9۵۷۲6 عضو اصلی آقای نصراله افشارنیا به 
کدملی3۷81۰666۵۷ عضو علی البدل برای مدت دوسال لنتخاب 
گردیدند.  آقای خلیل معبودی به کدملی۴۲8۴6۴8۲۲۵ به عنوان 
مدیرعامل موسسه برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و 
اوراق بهادر و تعهد آور با امضای مشترک مدیر عامل )در غیاب مدیر عامل 
قائم مقام( و دونفر از اعضای اصلی هیات مدیره که همگی فاقد رابطه 
نسبی درجه یک باشند به همراه با مهر صندوق معتبر می باشد و مکاتبات 

اداری با امضای مدیر عامل و مهر صندوق معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )9559۰۸(

کرونا، منجر به افزایش طالق شده است
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جشنواره ابوذر برگزار شد
هفت حوض-زهره میرعیسی خانی: اختتامیه ششمین دوره 
جشنواره مطبوعات،خبرگزاری ها و پایگاه های خبری 
استان شب سه شنبه )28 مرداد( به صورت زنده در 
صفحه اینستاگرامی اداره کل فرهنگ و ارشاد پخش شد 

و نفرات برگزیده  این جشنواره معرفی شدند.
به گزارش صدای زنجان، در ابتدای این مراسم فاطمه 
کرباسی، مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
زنجان، با اشاره به اینکه خودارزیابی یکی از بهتری 
ارزیابی هایی است که هر بخش و ارگانی می تواند از 
خود داشته باشد، گفت: جشنواره مطبوعات یکی از 
بهترین فرصت ها است تا خبرگزاری ها و پایگاه های 
خبری و مطبوعات در یک رقابت سالم خود را ارزیابی 

کنند و نسبت به ضعف و قوت خود آگاهی یابند.
وی با اشاره به اینکه خوشبختانه استان زنجان، امسال 
جشنواره  توانسته  که  است  بوده  استان هایی  جزو 
مطبوعات را به خوبی برگزار کند، ادامه داد: مطبوعات 

و رسانه ها در شش ماه شیوع کرونا همواره همانند بخش 
بهداشت و درمان در کنار مردم بودند و در این زمینه در جهت 
اطالع رسانی و آگاه سازی مردم حرکت کردند که جا دارد که 
از همین جهت از خبرنگاران استان نهایت تشکرو قدردانی 

دارم.
در ادامه یوسف ناصر، دبیر ششمین جشنواره مطبوعات با 
اشاره به اینکه امسال در حالی جشنواره را به پایان می بریم که 
شیوع کرونا عرصه را بر همه خبرنگاران تنگ و رسالت فعاالن 
این عرصه را دوچندان کرده است، گفت: آگهی فراخوان 
ششمین جشنواره مطبوعات و رسانه های استان خرداد ماه 
امسال منتشر شد و از این تاریخ سامانه این جشنواره آماده 
پذیرش آثار ارسالی بود. با پایان یافتن زمان ارسال اثر 294 اثر 
ارسال شد که از این تعداد 268 اثر در بخش اصلی و 31 اثر 
در بخش جنبی جشنواره بارگزاری شده بود که با مقایسه آثار 
مشخص شد که فعاالن عرصه خبرگزاری ها و پایگاه های 

خبری بیشترین آثار را ارسال کرده اند.
مدیر خانه مطبوعات استان خاطرنشان کرد: آثار ارسال شده 
با هماهنگی دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه های وزارت 
فرهنگ و ارشاد برای داوری ارسال شد و الزم به ذکر است 
که این دفتر نسبت به انتخاب داوران اقدام کرد که دکتر فریدون 
صدیقی، دکتر علی اکبر قاضی زاده، دکتر علیرضا کتابدار و دکتر 
محمود مختاریان به عنوان داوران این دوره از جشنواره انتخاب 

شدند. 
معاون امور مطبوعاتی و اطالع رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه همه ایام متعلق به 
سربازان گمنام عرصه اطالع رسانی است، اظهار کرد: اصحاب 
رسانه برای دیده شدن دیگران تالش می کنند ولی خود دیده 

نمی شوند.
محمد خدادی با بیان اینکه دنیای امروز دنیای ارتباطات است، 
عنوان کرد: هر چه رسانه ها اطالعات دقیق تری ارائه دهند، 
همراهی و همدلی بین مردم افزایش می یابد و فرصت برای 

توسعه و پیشرفت هر ارگان و رسانه ای بیشتر می شود.
وی با اشاره به اینکه رسانه ها در سال گذشته روزهای سختی 
را پشت سر گذشتند، اظهار کرد: درطی این سال رسانه ها در 
کنار مردم حضور داشتند و نقش خود را برای حفظ وحدت 
ملی کشور انجام دادند که آخرین صحنه این مسیر، همدلی و 
تالش مقابله با کرونا بود که در این ایام رسانه ها تالش کردند 
تا نگاه مردم به موضوعات را مبتنی بر واقعیت تغییر دهند و این 
نگاه را در جامعه فراهم کنند که پیشگیری از کرونا با هم افزایی 
میسر می شود و تمام تالش رسانه در ادامه این مسیر باید بر 
همین منوال باشد چرا که برای مقابله با کرونا راهی جز این 

نداریم.
خدادی با اشاره به اینکه امسال سال متفاوتی در زمینه برگزاری 
مراسم ایام محرم خواهد بود،افزود:همه دستورات وپروتکل های 
بهداشتی ارائه شده که مبتنی بر علم و دانش است برای حفاظت 
از افراد است تا ضمن اینکه شعور حسینی در جامعه جریان 
می یابد، مردم آسیب نبینند و در این زمینه نیز باز نقش رسانه 
است که این موضوع را به صورت اغنایی برای عموم مردم 
مطرح کند چرا که اساساً هیچ مانعی برای اینکه شعور حسینی 

در جامعه جاری شود، وجود ندارد.
معاون امور مطبوعاتی و اطالع رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی همچنین با اشاره به اینکه در حوزه رسانه قاعدتاً ما 
نیاز به افزایش مهارت ها داریم، گفت: رویکردها باید از فضای 
کمی به کیفی تغییر یابد و طبیعتاً رسانه امروز قدرت تحول  
باالیی دارد و به همین جهت بایستی سهم و نقش اساسی را در 
کارکرد رسانه های کشور داشته باشیم و به دنبال تولید اطالعات 

باشیم نه صرفاً بیان دیدگاه و نظر.
در ادامه پیام هیئت داوران این دوره از جشنواره مطبوعات و 
رسانه های استان خوانده شد و در این زمینه داوران به اظهار 
نظر در خصوص ضعف ها و قوت های رسانه های استان در 
بخش های مختلف جشنواره مطبوعات پرداختند که بر اساس 
این پیام که توسط محمود مختاریان خوانده شد رسانه های 
استان در بخش خبر دچار ضعف استفاده درست از عناصر 

خبر و به کار بردن پیشینه و تکنیک های خبری بودند. 
همچنین در بخش گزارش داوران کم دقتی در انتخاب سوژه 
و عدم آشنایی با انواع مختلف گزارش و عدم پرداخت 

در نوشتار را از ضعفهای موجود در این  بخش دانستند و 
اذعان داشتند در بخش مقاله و سرمقاله جای خالی توجه به 
رویدادهای محلی و خبری مشهود بود وهمچنین در انتخاب 
تیترها بایستی از مسائلی مثل انتخاب تیترهای تکراری و 

شعاری و یا نقل قول های ساده پرهیز کنیم.
طبق اظهار نظر داوران در بخش صفحه آرایی وضعیت به 
مراتب بهتری داشتیم و زیبایی وشادابی ونگاه درست به چینش 
و مخاطبان و استفاده از رنگ و تصاویر در اندازه های مناسب 
و سفید خوانی همه به نشریات استانی کمک کرده بودند که 
جذابیت بصری بیشتری داشته باشند و در بخش عکس نیز بر 

اساس نظر داوران نیاز به کار زیاد بود.
 در انتهای این جشنواره نفرات برتر این جشنوره معرفی شدند 
که در بخش مصاحبه »اسداهلل قربانزاده« از هفته نامه شهاب 
زنجان برای اثر »تولید صنعتی با یک میلیون ریال« و »صغری 
بنابی فرد« از سایت نوید شاهد برای اثر »رزمندگانی که باهم 
ساختند و بر دشمنی کرونا تاختند« به صورت مشترک شایسته 
تقدیر و »بهنام آقاجانلو« از خبرگزاری ایرنا برای اثر »مالکیت 
پسماند روی به دولت رسید« و »فوزیه مهدیون« از روزنامه 
صدای زنجان برای اثر »اجباری نیست استقبال می کنند« به 
صورت مشترک نفر سوم و »زهرا رسولی« از خبرگزاری 
فارس برای دو اثر »تعارف با غسال اموات کرونایی« و »همه 
دارایی های مادر شهید شهریاری« نفر دوم و »اصغر نجاری« از 
هفته نامه موج بیداری برای اثر »ما قاچاقچی نیستیم«به عنوان 

نفر اول معرفی شد.
همچنین در بخش صحفه آرایی »فرید ناصر« از هفته نامه پیام 
زنجان شایسته تقدیر و »الهام بدرلو« از هفته نامه شهاب زنجان 
نفر سوم و »فاطمه سیاحتی« از هفته نامه موج بیداری نفر دوم و 
سروش سلطانی از صدای زنجان به عنوان نفر اول انتخاب شد.

در بخش عکس نیز »امیرحسین ناسوتی« از خبرگزاری فارس 
برای اثر »اورژانس؛ خط مقدم مدافعان سالمت« شایسته تقدیر، 
»حمیدرضا بازرگانی« از روزنامه زنگان برای اثر »کارگر جان، 
خدا قوت« نفر سوم و »بهرام بیات« از روزنامه صدای زنجان 
برای اثر »آشیق فتاح« نفر دوم و »مهدی الماسی« از خبرگزاری 
مهر برای اثر »تپه های رنگی ماهنشان« مقام اول را کسب کرد. 
در بخش طنز مکتوب »ناصر غفاری« از هفته نامه پیام زنجان 
برای اثر »میرزا نصرالدین و بلدیه زنگان« و »وحید حاج 
سعیدی« از پایگاه خبری آسمان زنجان برای اثر »پراید اولی ها 

و کولبری خودرو« مورد تقدیر قرار گرفتند.
همچنین در بخش خبر »ملکناز نجفی« از پایگاه خبری موج 
رسا برای اثر »بزرگترین تجمع آیینی کشور در زنجان ثبت 
شد.« و »پرویز غفاری« از خبرگزاری ایرنا برای اثر »رد پای 
پلنگ در زنجان« به صورت مشترک مقام سومی را کسب 
کردند و هیئت داوران در این بخش کسی را شایسته کسب 

مقام اولی و دومی ندانستند.
در بخش سرمقاله و مقاله و یادداشت »حسین نجاری« از هفته 
نامه موج بیداری برای اثر »قدرت و خشونت« و »محمدعلی 
خالق نژاد« برای اثر »کدام مجلس در راس امور و عصاره 
فضایل ملت است« و »علی الماسی« از پایگاه خبری موج 
رسا برای اثر »بیانیه گام دوم در اوج اقتدار نظام« شایسته تقدیر 
قرار گرفتند و »سولماز شهبازی« از خبرگزاری مهر برای دو 
اثر »توجه به روستاها از بازسازی تا بی هویتی« و »در شان 
انتصاب بانوان« و »علی شیرازی« از هفته نامه شهاب زنجان 
برای اثر »بهاریه های موسیقیایی« به عنوان نفرات سوم و »داوود 
محمدی« از هفته نامه پیام زنجان برای اثر »به همین سادگی 
برای حنجره زخمی تغزل« و »زینب سودی« از پایگاه خبری 
پیام ملت برای اثر »هشت هشت نود و هشت«به صورت 
مشترک نفر دوم و »سمیه میناخانی« از روزنامه صدای زنجان 
برای اثر »عبرتی که از تاریخ نمی گیریم«به عنوان نفر اول این 

بخش از جشنواره انتخاب شدند.

همچنین در بخش گزارش نیز »رقیه الماسی« از روزنامه قدس 
برای اثر»بخش جراحی قلب بیمارستان موسوی زنجان نیاز به 
جراحی دارد« و »محسن احدی« از هفته نامه شهاب زنجان 
برای آثار »زورآزمایی در میدان زر« و »شل« به عنوان نفرات 
شایسته تقدیر و »مهدی سهرابی« از روزنامه صدای زنجان 
برای اثر »هیس! پرواز خوب است.«نفر سوم و »زهرا رسولی« 
از خبرگزاری فارس برای اثر »اینجا قطعه کرونایی است« نفر 
دوم و »احمد بیگدلی« از پژواک زنجان برای اثر »رسوایی 2« به 

عنوان نفر اول معرفی شد.
در بخش تیتر نیز »اکرم بیات« از خبرگزاری ایرنا برای اثر 
»الالیی جیرجیرک ها برای تاکستان های ابهر« شایسته تقدیر،»لیال 
محمدی« از روزنامه صدای زنجان برای اثر »1700 تن بار کج« 
نفر سوم و »یوسف قزلباش« از خبرگزاری ایسنا برای اثر 
»کرنای کر کننده کرونا هنوز ناکوک است« به عنوان نفر دوم 
انتخاب شدند . همچنین هیئت داوران در این بخش هیچ اثری 

را شایسته مقام اولی ندانستند.
در بخش موضوعی نیزهفته نامه شهاب زنجان در زمینه آب 
و محیط زیست،خبرگزاری قرآنی )ایکنا( در زمینه خانواده و 
سبک زندگی،خبرگزاری فارس در زمینه ایثار و شهادت »با 
محوریت مدافعان سالمت و شهید قاسم سلیمانی«، خبرگزاری 
ایرنا در زمینه جهش تولید و خبرگزاری شبستان در بخش 
حجاب و عفاف و روزنامه صدای زنجان در زمینه آسیب های 
اجتماعی و هفته نامه مشاغل و کسب و کار در زمینه حقوق 

شهروندی مورد تقدیر قرار گرفتند.
اعالم نتایج جشنواره کرونا

 نفرات برگزیده جشنواره کرونا و رسانه نیز هم زمان با ششمین 
جشنواره مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری اعالم 
شد که در بخش یادداشت »حسین نجاری« از هفته نامه موج 
بیداری برای اثر »جنگ سفید« نفر اول و»معصومه نصیری 
مقدم« از پایگاه خبری آسمان برای اثر »کرونا تلنگری بر ساختار 

جامعه« شایسته تقدیر شد. 
در بخش تیتر »بهنام آقاجانلو« از خبرگزاری ایرنا برای اثر 
»زنجیره مرگی که در صف های وام یک میلیون تومانی یافته 
می شود« به عنوان نفر اول و همچنین در بخش گفتگو »زهرا 
رسولی« از خبرگزاری فارس برای اثر »20دقیقه متفاوت با 
اموات کرونایی« نفر اول و در بخش گزارش نیز »زهرا رسولی« 
از خبرگزاری فارس برای اثر »بدرقه در ایستگاه آخر« نفر اول 
و »فاطمه تاج بخش« از خبرگزاری ایکنا برای اثر »جای خالی 
عطر گالب در کوچ کرونایی ها«به عنوان نفر شایسته تقدیر 

معرفی شدند.
در بخش عکس نیز »زهرا فتحی« از خبرگزاری ایسنا برای اثر 
»فرشتگان زمینی را با در خانه ماندن یاری کنیم«به عنوان نفر اول  

این دوره از جشنواره معرفی شد .
نقدی بر ششمین جشنواره مطبوعات 

ششمین جشنواره مطبوعات استان با همه حواشی و مشکالت 
خود به پایان رسید و نفرات برتر خود را شناخت. با وجود 
اینکه همه ما به خوبی می دانیم که همواره پس از برگزاری هر 
جشنواره ای حواشی وجود دارد که داوران و عوامل اجرایی را 

به چالش می کشد. 
بر اساس نظر هیئت داوران، در این دوره از جشنواره در بخش 
خبر، ضعف استفاده درست از عناصر خبر و به کار بردن پیشینه 

و تکنیک هاي خبرنویسي مشهود بود.
در بخش گزارش نیز، کم دقتی در انتخاب سوژه و عدم شنایی 
با مدل های مختلف گزارش و پرداخت نوشتار ضربه های 

جدی به فعالیت گزارشگران وارد کرده است.
در بخش مقاله و سرمقاله وتیتر دقت بیشتر و توجه ویژه به 
رویدادهای محلی، خبری گرچه  مشهود بود اما تالش های 
چشمگیری در این بخش را شاهد بودیم در انتخاب تیترها باید 
با پرهیز از تیترهای تکراری، شعاری و یا نقل قول های ساده به 

معنای واژه ها بیشتر دقت کنیم.
در بخش صفحه آرایي،خوشبختانه صفحه آرایی نشریات 
بسیار خوب بودند، زیبایی و شادابی نگاه درست به 
مخاطبان، چینش خوب، استفاده از تصاویر و رنگ در 
اندازه های مناسب، سفید خوانی همه کمک کرده اند که 
نشریات جذابیت بصری بیشتری داشته باشند همچنان 

باید بدانیم فرم می تواند محتوا را نجات دهد.
در بخش عکس نیاز به کار زیاد داریم، فراموش نکنیم 
در بسیاری از نشریات عکس ویترین نشریه است و 

عکس خوب هم نشان می دهد و هم حرف می زند.
در مجموع، نگاه دقیق تر به سوژه ها و پرداختن عمیق 
به جزئیات، تاکید بیشتر بر سوژه هاي محلي و بومي، 
پرهیز از کلي گویي و تطویل کالم و تاکید بر رعایت 
ایجاز، بیان مستند و به دور از ُحب و بُغض مسایل و 
رعایت تکنیک هاي عرصه هاي مختلف روزنامه  نگاري 
اصولي هستند که رعایت آنها نقش بسزایي در اعتالي 
سطح آثار خواهد داشت. شایان تاکید است عدم آشنایی 
جمعی از شرکت کنندگان در جشنواره با تکنیک های روزنامه 
نویسی، موضوع و محتوای اغلب آثار را تحت الشعاع قرار 
داده است که به باور هیات داوران برگزاری کارگاه آموزشی 
برای آشنایی با شیوه های مختلف روزنامه نگاری ضرورتی 

اجتناب ناپذیر است.
هیات داوران هر چند احتمال خطاهاي سهوي را در ارزیابي هاي 
خود منتفي نمي داند ولي با تمام توان کوشیده است در کمال 
بي طرفي و تنها با رعایت معیارهاي علمي و حرفه اي، آثار 
برجسته تر را برگزیند. بدیهي است معرفي آثار برتر به معناي 

نادیده گرفتن اعتبار و ارزش سایر آثار نیست.
در علم ارتباطات سبک متفاوتی برای رسانه های کاغذی 

و برخط، نداریم
حسین نجاری، رئیس هیات مدیره خانه مطبوعات استان در 
پاسخ به سوال اینکه »چرا با وجود اعالم مجزا بودن داوری 
بخش مطبوعات و خبرگزاری ها، امسال این دو بخش به 
صورت مشترک داوری شدند«، گفت: اساساً چنین جشنواره 
هایی در کل کشور بصورت مشترک داوری می شوند؛ به 
عبارتی رسانه های برخط و نوشتاری باهم و بدون تفکیک 
کردن مورد داوری قرار می گیرند. در مقطعی برای اینکه تعداد 
برگزیدگان جشنواره ی مطبوعات استان تعداد بیشتری شود، 
داوری آثار بخش خبرگزاری و پایگاه های خبری جدا شد تا 
فرصت های برگزیده شدن را هم برای خبرگزاری ها و هم 

برای مطبوعات بیشتر کنیم.
وی ادامه داد: امسال با توجه به اینکه تعداد شرکت کنندگان 
نسبتاً کمتر از سال گذشته بود تو از طرفی چون تمام روزنامه  
نگاران و خبرنگاران در عرصه ی مشترکی کار می کنند و در 
علم ارتباطات سبک متفاوتی برای رسانه های کاغذی و برخط 
نداریم که بگوییم این سبک در روزنامه ها و سبک دیگری در 
خبرگزاری ها و پایگاه های خبری اجرا   می شود و ما ناچاریم  
داوری آثار را به صورت تفکیک شده انجام دهیم، بلکه از یک 
علم و به تعبیری از یک تکنیک  ودانش فنی استفاده می شود 

بنا بر این داوری این دو بخش بصورت مشترک برگزار شد.
نجاری اظهار کرد: همچنین با توجه به اینکه هر تعداد نفرات 
شرکت کننده در جشنواره ای افزایش یابد، طبیعتاً کیفیت و 
ضریب رقابت هم باالتر می رود و ارزش و اعتبار برگزیده ی 
جمعیت بیشتر بالطبع از منتخب جمع محدود و کوچک باالتر 
است از همین رو تالش کردیم این دو بخش را به صورت 

مشترک به داوری بسپاریم.
اگر تعداد داوران بیشتر بود جشنواره شکل دموکراتیک تری 

پیدا  می کرد 
وی در پاسخ به سوال اینکه »چرا در هر بخش یک داور 
داشتیم«، افزود: با توجه به اینکه این جشنواره دارای 8 بخش 
متفاوت بود و اگر بنا بود برای هر بخش ما 3 نفر را برای 
داوری انتخاب کنیم در این زمان ما بایستی 24 داور را برای 
این جشنواره در نظرمی گرفتیم که از جهات مختلف این امر 
شدنی نیست. ضمن اینکه داورهای انتخاب شده هر یک در 
بخشی از جشنواره تبحر خاصی داشته و حرفی برای گفتن 
داشتند و اینکه بخواهیم دونفر دیگر نیز در کنار این اساتید قرار 
بدهیم فکر نمی کنم به لحاظ نگاه حرفه ای و ارزیابی کیفی، 
تاثیر معناداری بر روی نتایج داوری داشته باشد هر چند اگر 
تعداد داوران بیشتر بود جشنواره شکل د موکراتیک تری پیدا 
می کرد و مبتنی بر اساس ِخرد شورایی می شد کما اینکه در 
همه جشنواره های مطبوعات سایر استان ها نیز به همین شکل 

آثار داوری می شوند.
وی افزود: منظورم از بیان این سخن این نیست که چون یک 
شرایطی خواه درست و یا نادرست در سطح کشور اجرایی 
می شود؛ ما نیز باید تابع آن باشیم ولی آنچه که مرسوم است 
را گفتم و ما در این زمینه باید به رای داور اعتماد داشته باشیم. 
ضمن اینکه این گونه حواشی معموال در تمام جشنواره ها 

وجود دارد.
این مسئول با اشاره به اینکه داوران این جشنواره هیچ یک از 
خبرنگاران شرکت کننده در جشنواره را نمی شناسند، گفت: 
یک داور به لحاظ حرفه ای و اخالقی هیچ زمانی وجهه ی 
تکنیکی، صبغه ی معرفتی و جایگاه علمی خود را فدای یک 
سری مصلحت های سطحی ... ادامه در ستون سمت چپ   

هفت حوض-در برنامه زنده تلویزیونی گئجه لر شبکه اشراق 
زنجان، برگزیدگان جشنواره ابوذر استان زنجان معرفی شدند.

به گزارش موج رسا، سردار جهانبخش کرمی در مراسم اختتامیه 
ششمین جشنواره ابوذر استان زنجان در برنامه زنده تلویزیونی، 
گئجه لر، با قدرانی از زحمات کادر درمان استان زنجان  و گروه های 
جهادی در مقابله با ویروس کرونا، اظهار داشت: گروه های جهادی 
بسیاری در استان زنجان به رزمایش مواسات، همدلی و کمک 

مومنانه کمک می کنند.
وی افزود: اقشار مختلف جامعه که به رزمایش مواسات، همدلی و 
کمک مومنانه پیوسته اند در واقع سیره ائمه اطهار )ع(  و حضرت امام 

علی )ع( را در پیش گرفته اند.
فرمانده سپاه انصار المهدی )عج( استان زنجان با تبریک روز خبرنگار، 
افزود: خبرنگاران در نبرد تمام عیار جنگ تبلیغاتی و روانی دشمنان 
 مجاهدت کرده و از انقالب اسالمی و ارزش های اسالم دفاع می کنند.
سردار کرمی افزود: هر سال جشنواره ابوذر با حضور اصحاب 
رسانه استان برگزار می شد که امسال به دلیل انتشار ویروس کرونا به 

صورت برنامه تلویزیونی این برنامه برگزار شده است.
وی گفت: رسالت بسیج تشکیل بسیج جهان اسالم برای دفاع 
از ارزش های نظام اسالمی چرا که امروز، روز تقابل بین انقالب 

اسالمی و جبهه استکبار و در راس آن شیطان بزرگ است.
سردار کرمی ادامه داد: در جنگ نظامی که ایادی استکبار علیه نظام 
اسالمی به مدت هشت سال تحمیل کردند، ملت ایران با فداکاری 
 در مقابل دشمنان ایستادند تا دشمن به ناتوانی خود اعتراف کرد.

وی گفت: کسانی که با تحریف می خواهند آمریکا را به عنوان کدخدای 
جهان نمایش دهند، باید بدانند که دشمن در جنگ نرم و فضای رسانه 
 نیز با شکست مواجه و خوار و ذلیل شده و عقب نشینی کرده است.
استان زنجان حرکت 25  المهدی )عج(  انصار  فرمانده سپاه 
میلیون نفری عاشق امام حسین )ع( در اربعین حسینی را یکی 
از حرکت های مقابله ای در برابر دشمنان عنوان کرد و گفت: این 

حرکت های عظیم موجب شکست دشمنان شده است.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز زنجان نیز در ادامه این برنامه اظهار داشت: 
اصحاب رسانه و خبرنگاران زحمتکشان گمنام و مظلوم عرضه اطالع 
رسانی هستند که با وجود تنگناها و کم مهری ها در کنار مردم و در غم 
 و شادی مردم وظایف و رسالت خود را به شایستگی انجام می دهند.
لطیفی با بیان اینکه استان زنجان در عرصه های مختلف صنعتی، 
معدنی دارای ظرفیت های مهمی است، افزود: پایتخت شورو 
 شعور حسینی دارای مردمانی فرهیخته و عالقه مند به رسانه دارد.
این مسئول با اشاره به برگزاری کنگره 3535 شهید استان زنجان در 
سال آینده، گفت: از همه ظرفیت های رسانه ای برای برگزاری مطلوب 
 این کنگره استفاده می شود چرا که همه ما مدیون خون شهدا هستیم.
در پایان این مراسم از 10 رتبه برتر این جشنواره تجلیل و مابقی 

برگزیدگان این جشنواره معرفی شدند.
در بخش خبر، حسن اکبری از خبرگزاری ایرنا رتبه اول،  بهنام 
آقاجانلو از خبرگزاری ایرنا، رتبه دوم و فرید حائری از خبرگزاری 

تسنیم، رتبه سوم را کسب کردند.
همچنین در بخش مصاحبه نیز فائزه تقی لو از ندای شهروند رتبه 
اول، زهرا مقدمی از خبرگزاری بازار و علی الماسی از پایگاه خبری 
موج رسا، مشترکا رتبه دوم را کسب کرده و ملک ناز نجفی از پایگاه 

خبری موج رسا رتبه سوم را از آن خود کرد.
در بخش یادداشت پوریا محمد بیگی رتبه اول و فرحناز فتحی و 
 صغری محمدی رتبه دوم و صارمی رتبه سوم را کسب کردند.
در بخش گزارش نیز قنبر رسولی از خبرگزاری فارس رتبه اول را 
کسب کرد و زهرا احمدی از روزنامه صدای زنجان و آذر عباسی از 
هفته نامه موج بیداری رتبه دوم را کسب کرده و لیال محمدی و رقیه 

الماسی حائز رتبه سوم شدند.
در بخش تیتر نیز زهرا فتحی از خبرگزاری ایسنا رتبه اول را کسب 
کرده و زهره میرعیسی خانِی از صدای زنجان و فوزیه مهدیون 
 از زنگان امروز به ترتیب رتبه های دوم و سوم را کسب کردند.
در بخش عکس احسان تقی بیگلو راز خبرگزاری ایسنا، رتبه نخست 
این جشنواره را از آن خود کرد و امیر حسین ناسوتی از خبرگزاری 
 فارس و مهدی الماسی از خبرگزاری مهر دوم و سوم شدند.
در بخش  چند رسانه ای نیز مجید اردا از پایگاه خبری موج رسا 
رتبه نخست را کسب کرد و رضا علیزاده و مریم محمدی از صداو 
سیمای مرکز زنجان رتبه دوم را کسب کرده و رباب ناطقی از صدا و 
سیمای مرکز زنجان حائز رتبه سوم شد.در بخش کاریکاتور و مقاله 

نیز آثاری منتخب اعالم نشد.

هفت حوض-مدیرکل کانون پرورش 
استان  نوجوانان  فکری کودکان و 
اثر  یک هزارو 100  گفت:  زنجان 
ویدیویی از سوی مربیان این اداره 
کل در موضوعات مختلف برای 
گروه های هدف تولید شد که در 
کنار این مهم 75 اثر ویدیویی ویژه 
روزهای کرونایی به منظور آگاهی 
بخشی و آموزش های الزم به کودکان 
و نوجوانان انجام شد که استقبال گسترده خانواده های زنجانی را به 

دنبال داشت.
به گزارش ایرنا،علیرضا نوری افزود: این کانون به منظور ایجاد 
امکانات الزم برای رشد و پرورش فکری و ذوقی گروه های 
هدف خود و کمک به شکوفایی استعدادهای آنان در اوقات 
فراغت فعالیت می کند.وی اضافه کرد: این اداره کل با 168 پرسنل 
اعم از مربیان فرهنگی، هنری و ادبی که این تعداد با مجموع 55 
مدرسان کانون زیان شعبه زنجان در این حوزه کاری تعریف 
شده، به ارائه خدمات گروه های هدف می پردازنند.این مسؤول 
ادامه داد: طی اوایل اسفند سال گذشته، با شیوع بیماری کرونا 
و طبق بخشنامه های وزارت آموزش و پرورش مراکز کانون 
نیز بطور کامل تعطیل اما فعالیت های مختلف در قالب طرح 
پیک امید مجازی پیگیری شد.وی اظهار داشت: بر این اساس 
با اجرای پیک امید مجازی و با تشکیل 162 گروه مجازی 
تخصصی که حدود 64 گروه به گروه سنی نوجوانان و 98 
گروه دیگر نیز تخصصی کودکان را شامل می شد، فعالیتهایی با 
هدف پایدارسازی اعضا آغاز شد.مدیرکل کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان استان زنجان ادامه داد: این کانون تالش کرد 
در روزهای کرونایی آموزش های تخصصی خود بر گروه های 
هدف را در قالب فضای مجازی،  استمرار دهد و از طرفی 
آموزش های  پیشگیرانه کرونایی نیز ارائه شد.این مسؤول ادامه 
داد: این کانون طرح دیگری به نام پیک سفید سالمت را مورد 
توجه قرار داد که در این بخش سه هزارو 307 نفر از گروه 
های هدف ساماندهی شدند و در فضای مجازی آموزش های 
مختلفی به ویژه در ارتباط با بیماری کرونا با هدف بهره گیری 
از ظرفیت های آنان، ترویج فرهنگ استفاده از ماسک و رعایت 
پروتکل های بهداشتی و همچنین حساسیت خانواده ها ارائه 
شد.وی اضافه کرد: تاکنون 675 کودک و نوجوان زنجانی به این 
طرح مهم پیوستند که از طرفی طرح دیگری با عنوان من فرزند 
مدافع سالمت هستم نیز برای اولین بار در سطح کشور برگزار 
شد که باهدف تقدیر و تجلیل گروه های هدفی بود که والدین 
آنان جزو کادر درمانی محسوب می شوند.نوری افزود: در زمان 
حاضر 2 هزار زبان آموز نیز عضو  کانون زبان ایران شعبه زنجان 
هستند که در روزهای کرونایی 40 درصد ریزش داشت بر این 
اساس از اول فروردین امسال تمامی کالس های کانون به صورت 
آنالین در حال برگزاری است.وی خاطرنشان کرد: ثبت نام ترم 
تابستانی کانون زبان نیز بصورت آنالین بوده و مقرر شده در آینده 
و با رفع مشکالت موجود ناشی از ویروس کرونا و بخشنامه ستاد 

کرونا در آینده کالس ها به صورت حضوری برگزار شود.
گفتنی است، در زمان حاضر 17 مرکز کانون ثابت در شهر زنجان 
و شهرستان های تابعه، 12 کتابخانه سیار شهری و روستایی و 
یک مرکز کتابخانه پستی خدماتی را در زمینه های  فرهنگی، 

هنری و ادبی به گروه های هدف تحت پوشش ارائه می کنند.

کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان زنجان یک هزار و ۱۰۰ 

اثر ویدیویی تولید کرد

جشنواره ی  درخشان
موج بیداری در  ششمین جشنواره 

مطبوعات و رسانه های استان درخشید

ادامه از وسط صفحه... و دوره ای و منفعت طلبانه نمی کند و 
کسانی که معموالً داور هستند، سعی نمی کنند با کارهایی این 
چنینی شمایل اعتبارات خود را مخدوش کنند و علم و دانش 

فنی خود را زیر سوال ببرند.
در بسیاری از جشنواره های مطرح کشور آثار با مشخصات 

شرکت کننده ارسال می شود 
رئیس هیات مدیره خانه مطبوعات استان در پاسخ به اینکه »آیا 
مشخصات افراد شرکت کننده در جشنواره از روی آثار ارسالی 
حذف می شوند؟« اظهار کرد: برای داورانی مثل آقای صدیقی 
و قاضی زاده و... که در رسانه و مطبوعات کشور حرفی برای 
گفتن دارند، چه تفاوتی می کند که فالن خبرنگار اثر خود را برای 
جشنواره فرستاده باشد یا فرد دیگری. ضمن اینکه در بسیاری 
از جشنواره های مطرح کشوری آثار به اسم برای داوران ارسال 
می شود و جایزه کتاب شاملو و یا سایر جشنواره های ادبی وقتی 
کتابی یا اثری ارسال می شود اسم افراد روی کتاب هست و این 
موضوع در بسیاری از جشنواره های داخلی و خارجی وجود 
دارد. ضمن اینکه در دوره هایی آثار را با کد مشخص شده برای 
داوری ارسال کردیم ولی امسال با اسامی آثار ارسال شد ضمن 
اینکه اسامی ما چقدر اعتبار دارند تا داوری بخواهد بر اساس آن 

کسی را برگزیده یا از دور جشنواره حذف کند.
شرکت کردن من به لحاظ حقوقی و آیین نامه  ای مشکلی ندارد

این مسئول در پاسخ به اینکه »به طور معمول عوامل اجرایی در 
جشنواره ای که خود برگزار می کنند، شرکت نمی کنند، آیا شما 
جزو عوامل اجرایی بودید و هم در جشنواره شرکت داشتید؟« 
گفت: من دبیر جشنواره نبودم اگر دبیر جشنواره باشم به لحاظ 
قانونی و آیین نامه ای حضور و شرکت من در جشنواره براساس 
آیین نامه مشکل دارد اما از آن جا که من دبیر جشنواره نیستم و 
رییس هیئت مدیره خانه مطبوعات هستم و به نظرم در این 
زمینه مشکلی وجود ندارد و شاید اگر در جشنواره حضور پیدا 
نمی کردم برخی از این سئواالت پیش نمی آمد ولی شرکت کردن 

من به لحاظ حقوقی و آیین نامه  ای مشکلی ندارد.

آگهی تاسیس، تغییرات شرکت  افق پیمای روان:آگهی تغییرات 
شرکت افق پیمای روان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 9379 
و شناسه ملی 10460127914 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ 1397/11/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - محل شرکت 
به استان زنجان ، شهرستان زنجان ، بخش مرکزی ، شهر زنجان، سایت 
کارگاهی بلوک C ، خیابان صنعت 2 ، خیابان دانش 4 ، پالک 0 ، 118 
، طبقه همکف کدپستی 4516837419 تغییر یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری زنجان )9559۰4(

آگهی تاسیس، تغییرات صندوق قرض الحسنه پس انداز فرهنگیان 
زنجان:آگهی تغییرات صندوق قرض الحسنه پس انداز فرهنگیان زنجان 
موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 57 و شناسه ملی 10460005799 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/08/30 ونامه 
شماره 208مورخه 99/2/21 سازمان اقتصاد اسالمی ایران تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : * اساسنامه جدید موسسه در سه فصل 18 ماده و 9 
تبصره به تصویب رسید *سرمایه ثبتی صندوق از مبلغ 22000ریال به 
مبلغ 500000000ریال از محل اندوخته های صندوق افزایش یافت و 

ماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری زنجان )9559۰7(

آگهی تاسیس، تغییرات شرکت  افق پیمای روان:آگهی تغییرات 
شرکت افق پیمای روان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 
9379 و شناسه ملی 10460127914 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1397/11/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : امضای کلیه اوراق بهادار 
واسنادتعهدآور بانکی وچک وسفته ونامه های اداری با امضای مدیرعامل 

همراه با مهر شرکت می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری زنجان )9559۰5(

آگهی تاسیس، تغییرات شرکت صندوق قرض الحسنه پس انداز 
فرهنگیان زنجان: آگهی تغییرات صندوق قرض الحسنه پس انداز 
فرهنگیان زنجان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 57 و شناسه ملی 
10460005799 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
العاده مورخ 1398/08/30 ونامه شماره 207مورخه 99/2/21 سازمان 
اقتصاداسالمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : * تراز و بیالن منتهی 
به سال مالی 97 مورد تصویب قرار گرفت. *آقایان علی اکبر فاضلی 
به کدملی 4283949711 به سمت بازرس اصلی و یعقوب نظری به 
کدملی 4284638882 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 
انتخاب گردیدند. *آقاین مجید تفریشی به کدملی 4284603086 - 
عبدالمجید حمدی به کدملی 4284205951 - خلیل معبودی به کدملی 
4284648225 - خلیل انگورانی به کدملی 4280495726 -زین العابدین 
بهمنی به کدملی 4284154710 به سمت اعضای اصلی و آقای نصراله 
افشارنیا به کدملی 3781066657و سید حمید سیدین اردبیلی به کدملی 
4280723281به سمت اعضای علی البدل برای مدت دوسال انتخاب 

گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری زنجان )9559۰6(



معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
گفت: طبق برنامه ریزی انجام گرفته و در راستای تامین 
نیروی انسانی متخصص برای مقابله با بیماری کووید - ۱۹، 
سه هزار نیروی متخصص در بین دانشگاه های علوم پزشکی 

کشور توزیع خواهد شد.
 دکتر قاسم جان بابایی در حاشیه سفر یک روزه به زنجان 
ضمن بازدید از ظرفیت ها و قابلیت های بهداشتی و درمانی 
استان در جلسه ستاد دانشگاهی کنترل و پیشگیری از کرونا 
ویروس بر لزوم تربیت نیروی انسانی ماهر و توانمند در 
دانشگاه ها تاکید کرد و افزود: نیروی انسانی به عنوان عامل 

مدیرکل استاندار زنجان، گفت: ۲۵ زنجانی به بیماری 
بوتولیسم دچار شدند و دلیل ابتالی این افراد استفاده از 
لبنیات محلی بوده و این ماده غذایی تحت نظارت و پوشش 

اداره کل استاندارد نیست.
به گزارش مهر، داوود کارگرزاده در نشست خبری با 
خبرنگاران به مناسبت هفته دولت در محل اداره استاندارد 

 مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان گفت: ۳۳ 
درصد کارآموزان آموزش دیده در مراکز این اداره کل به 

صورت مستقیم وارد بازار کار می شوند.
محمدرضا انصاری، در نشست خبری با خبرنگاران زنجان، 
با بیان اینکه این میزان کارآموز جذب شده به بازار کار، رقم 
خوب و قابل توجهی است، افزود: آموزش های مهارتی و 
تربیت نیروهای ماهر، جزو برنامه های اصلی و مهم این اداره 

کل است و در این راستا تالش جدی و وافری می شود.
وی اظهار داشت: این اداره کل از پارسال تاکنون، تدوین 
سند توسعه، اشتغال و مهارت آموزی با هدف برنامه ریزی و 
استفاده از ظرفیت های بازار کار، آینده پژوهی، نقشه توسعه 
راه آموزش های مهارتی در سطح استان با توجه به نیازها و 

زیربنایی یک کشور محسوب می شود و در صورت احداث 
بهترین ساختمان نیز با پزشکان ماهر و توانمند معنا پیدا می 
کندو تجربه نشان داده این مهم بر میزان مرگ و میر تاثیرگذار 
است.وی اضافه کرد: هم اکنون ۶ ماه از شیوع ویروس کرونا 
در کشورمان می گذرد و این مدت با خود تجربه شیرین و 
هم تجربه تلخ را به دنبال داشت، تجربه تلخ از دست دادن 
عزیزان بود که  در این جامعه زندگی می کردند و از دست 
دادن آنها غیرقابل جبران است.این مسوول ادامه داد: اگر از 
تجربه های به دست آمده درست استفاده نکنیم در مقابل 
هزینه هایی که دادیم به همه خیانت کردیم، این بیماری 

زنجان، گفت: سازمان استاندارد یک نهاد حاکمیتی است و 
نظارت و بازرسی از کاالها و اقالم در دستور کار جدی این 

مجموعه است.
وی با بیان اینکه ۲۶ استاندارد ملی و یک استاندارد بین المللی 
توسط اداره کل استاندارد استان زنجان تدوین شده است، 
اظهار کرد: مباحث ترویج استاندارد در ۲۶ بسته تدوین شده 

ظرفیت های اشتغال استان، را انجام داده است.
انصاری با تاکید براینکه یکی از برنامه های اداره کل این 
بود که مراکز خالقیت و نوآوری را در کنار آموزش های 
مهارتی داشته باشیم افزود: مهارت ارتباط مستقیم با خالقیت 
و نوآوری دارد و افراد با فراگیری مهارت های مختلف، 

احساس اعتماد به نفس در خود می کنند.
وی با بیان اینکه از عوامل اصلی بروز و ظهور خالقیت 
و نوآوری، داشتن اعتماد به نفس است، ادامه داد: یکی از 
دستاوردهای مهارت آموزی، ایجاد شکوفایی، اعتماد به 

نفس و خالقیت و نوآوری است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان گفت: ایجاد 
کانون خالقیت و نوآوری و جذب افراد نخبه و خالق به 

یک نوع مانور سنگین بود که نقاط ضعف و قوت را نشان 
داد که باید تجربیات کسب شده را تقویت و ضعف ها را 
اصالح کنیم.وی  با بیان اینکه  این بیماری یک بحران بوده 
و فقط یک بیماری نیست و موضوعات سیاسی، اجتماعی 
و بهداشتی همه کشورهای دنیا را نیز در برگرفته است 
اظهار داشت: هم اکنون در شرایط سختی قرار داریم، این 
بیماری تبعاتی برای همه کشورهای دنیا داشت و در کشور 
های اروپایی و آمریکا بهانه ای برای شورش های خیابانی 
شد.جان بابایی افزود: این بیماری در کشورمان کنترل شد 
و نقش رهبری فرزانه و حکیم که همیشه به درستی در 

که در ۳۵ هزار و ۶۴۰ بسته توزیع شده است.
مدیرکل استاندار زنجان، گفت: در راستای طرح طاها دو 
هزار و ۱۰۱ بازرسی از واحدهای صنفی استان انجام شده و 
۲۸ تخلف به مراجع قضایی اعالم شده و به چهار کاال توبیخ 

کتبی داده شده است.
کارگرزاده تاکید کرد: بیش از ۲۵ زنجانی به بیماری بوتولیسم 

کانون و مهارت آموزی آنان، در اصل شرایط مساعدی را 
فراهم می کند تا بدون هیچ مشکلی مهارت های الزم را 

صحنه های مختلف  ورود پیدا کرده و با سخنرانی ها نظام 
را همراه کردند و در این میان همکاری و حضور همه مردم 
و روحانیون نیز تعیین کننده بوده  ودر واقع  از عوامل موثر 
و سرمایه های کشور در شرایط کرونا محسوب می شود.
معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه 
داد: این وزارتخانه به تنهایی امکان نداشت در کنترل بیماری 
موفق باشد و همه کسانی که در این کار شریک  بودند باید 
با برنامه ریزی دقیق و هنر همراهی آنها را داشته باشیم که 
مطمئناً تضمین کننده سالمت مردم و کشور خواهد بود. وی 
با تاکید براینکه دانشگاه علوم پزشکی زنجان باید تقویت 

دچار شدند و دلیل ابتالی این افراد استفاده از لبنیات محلی 
بوده و این ماده غذایی تحت نظارت و پوشش اداره کل 

استاندارد نیست.
وی افزود: از شهریورماه سال گذشته تا شهریورماه امسال، 
چهار هزار و ۶۰ بازرسی و نمونه برداری از واحدهای 
تولیدی مشمول استاندارد استان انجام شده و ۱۱۷ پروانه 

برای تجاری سازی ایده خود داشته باشد.  
انصاری در بخشی از سخنان خود ایام محرم را تسلیت و 

۳۳درصدکارآموزانفنیوحرفهایزنجانمستقیمواردبازارکارمیشوند

مدیرکلاستانداردزنجان:لبنیاتمحلیتحتنظارتادارهاستانداردنیست

سههزارنیرویمتخصصدردانشگاههایعلومپزشکیکشورتوزیعمیشود

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان:

معاون وزیر بهداشت در زنجان:

و تربیت نیروی انسانی را اولویت اصلی قرار دهد، اضافه 
کرد: وزارتخانه با تیم پزشکی توانست در شرایط کرونا موفق 
عمل کند. جان بابایی در ادامه با اشاره به موفقیت دانشگاه 
علوم پزشکی زنجان در ایجاد تیم همیاران پیشگیری و 
کنترل در ساختار سالمت استان و حضور نماینده استاندار 
و دانشگاه در شهرستان ها به عنوان تجربه ارزشمند و بسیار 
خوبی برشمرد که می تواند برای کشور نیز الگو باشد و 
به عنوان طرح ملی نیز مطرح شود.این مسوول ادامه داد: 
دانشگاه علوم پزشکی زنجان به خوبی رشد کرده و در 
تراز دانشگاههای سطح یک کشور قرار گرفته و حضور 

کاربرد عالمت استاندارد صادر شده و ۱۷۲ پروانه کاربرد 
عالمت استاندارد هم تعلیق و ابطال شده است.

مدیرکل استاندارد زنجان، با بیان اینکه طی این بازه زمانی سه 
پروانه کاربرد عالمت نشان استاندارد حد مجاز آالینده برای 
محصوالت کشاورزی دراستان صادر شده است، گفت: 
چهار گواهی معیار مصرف انرژی صادر شده و ماهیت ۲۶۳ 

هفته دولت و روز خبرنگار را نیز تبریگ گفت و افزود: 
حضرت اباعبداله الحسین علیه السالم و یاران با وفای آن 
حضرت برای برپایی فریضه امر به معروف و نهی از منکر 
به پا خواستند و با شهادت خود، الگویی برای شیعیان و 

آزادیخواهان جهان شدند.
 مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان به شیوع 
ویروس کرونا در تمای کشورهای جهان ازجمله ایران 
اشاره کرد و اظهار داشت: زحمات و تالش های مدافعان 
سالمت در این شرایط حاکم، جای تقدیر بسیار دارد و الزم 
است عموم مردم با رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی و 
فاصله گذاری اجتماعی، این تالشگران عرصه سالمت را 

یاری دهند.

نمایندگان ویژه استانداری و دانشگاه در شهرستان ها مبنی بر 
تداوم طرح غربالگری است که باید انجام گیرد.وی با تاکید 
بر تربیت نیروی انسانی ماهرو توانمند در دانشگاهها اظهار 
داشت: نیروی انسانی به عنوان عامل زیربنایی یک کشور 
محسوب می شود  اگر بهترین ساختمان را نیز داشته باشیم 
با پزشکان ماهر و توانمند معنا پیدا میکند و موثر خواهد 
شد، تجربه نشان داده نیروی انسانی ماهر بر میزان مرگ و 
میر تاثیرگزار ست.جان بابایی با بیان اینکه ایجاد تیم همیاران 
سالمت در پیشگیری و کنترل در ساختار سالمت استان 

طرحی موفق است، که می تواند در کشور نیز الگو باشد.

نوع کاالی صادراتی نیز تعیین شده است.
کار گرزاده به شعار سال جهش تولید اشاره کرد و گفت: در 
راستای تحقق شعار سال نامگذاری شده از سوی مقام معظم 
رهبری به طور ویژه بازرسی از واحدهای تولیدکننده اقالم 
پرمصرف در استان از قبیل مواد ضدعفونی کننده وشوینده به 

صورت جدی انجام می شود.

انصاری با بیان اینکه ویروس کرونا، جهان را تحت سیطره 
خود قرار داده است، خاطرنشان کرد: کرونا، بخش آموزش 
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان را نیز تحت تاثیر 
قرار داده و خدمات آموزشی در آموزشگاه های دولتی و 
خصوصی را به تعطیلی کشانده است که به همین جهت 
آموزش های مجازی و استفاده از این فضا را در شرایط 

کنونی داریم.
 مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان تصریح 
کرد: برای جبران خسارت های وارده به این آموزشگاه ها، 
تسهیالت بانکی درنظر گرفته شده است و اکثریت نسبت به 
ثبت نام در سامانه اقدام نموده و تعدادی از آنها این تسهیالت 

را دریافت کرده اند. 

موججداییدرزنجان
سبزه میدان)2(کرونا، منجر به افزایش طالق شده است
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