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اطالعیه

برگزاری یادواره شهدای مدافع حرم
در دانشگاه علوم پزشکی ایالم

مردم ایران اسالمی صیانت از نظام و انقالب را در دفاع مقدس به نمایش گذاشتند

مدیر توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه علوم
پزشکی ایالم گفت :مردم ایران اسالمی صیانت از
نظام و انقالب را در هشت سال دفاع مقدس در برابر
تجاوز رژیم بعث و همدستانش به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرنگار وب دا ،حمید آلی آبادی ضمن
تبریک هفته دفاع مقدس و گرامیداشت حماسه
و جانفشانی های شهدای واالمقام،ایثارگران و
رزمندگان این دوران اظهار کرد :هشت دفاع جانانه
از مرزها و کیان جمهوری اسالمی در برابر هجوم
کشورهای منطقه ای و فرا منطقه یکی از مراتب
سربلندی کشور ایران است چرا که این هجوم به
کشوری بوده نه سابقه جنگ و تجاوز به کشور و
سرزمین دیگر داشته و نه فرهنگ و تمدن آن اجازه
ظلم و تجاوز می دهد.
وی ادامه داد :تشکیل نظام و انقالب یک حرکت
جدید در منطقه بود و در حوزه شرق و غرب به
عنوان یک نظام و کشور مستقل و تفکر و اندیشه
ای ظلم ستیز در بین بلوک شرق و غرب مطرح
گردیده و این امر باعث شد بلوک شرق و غرب و
کشورهای منطقه ای به دنبال ساقط کردن این
اندیشه شوند.
مدیر توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه علوم
پزشکی ایالم خاطرنشان کرد :تحرکات حساب شده
ای از سوی قدرت ها ،و کشورهای استکباری علیه

انقالب اسالمی به وقوع پیوست و این قدرت ها با
تحریک رژیم بعثی و تجهیز این رژیم به انواع سالح
های پیشرفته و جهت دهی به منافقین و عناصر ضد
انقالب داخلی از سوی دیگر به کار گرفته شد که
این نظام نوپا را از بین ببرند.
وی با بیان اینکه پس از بررسی های دوران پس
از جنگ مشخص شد که بازوی رژیم بعث و بازوی
ضد انقالب و منافقین و ترکیبی از دوجبهه داخلی و
بیرونی برای از بین بردن انقالب بوده ،ابراز نمود :اما
آنچه خداوند متعال رقم زد باعث شد ایران اسالمی
از این آزمون بزرگ سربلند و پیروز بیرون آید.
آلی آبادی تصریح کرد :یک وحدت و یکپارچگی در
ملت ایران در زیر پرچم اسالم و ولی فقیه توانست
به شکل کارآمد هم بساط نیروهای ضد انقالب
در داخل را برچیند و هم تبعیت از حضرت امام
خمینی(ره)و حضور گسترده مردم در صحنه نبرد
علیه دشمنان جنگ باعث شد که پس از هشت سال
جنگ نابرابر حتی یک وجب از خاک ایران اسالمی
به تصرف دشمن درنیاید.
وی در ادامه این بحث گفت :این وحدت و یکپارچگی
باعث شد ما در قدم اول با اعتماد به نفس و تکیه
بر خداوند متعال و با روحیه و ایثار و شهادت طلبی
دشمن عالوه بر متوقف نمودن حمالت سهمگین
رژیم بعث ،توانست با طراحی عملیات های مختلف
ایضایی سبک و سنگین مناطق اشغال شده و از
دست رفته را پس گیرد .اوج این حرکت عظیم با
شروع عملیات بیت المقدس که منجر به آزادسازی
خرمشهر و جنوب ایران شد به یقین رسیدیم که می
توانیم عملیات های منظم تر ،گسترده تر و پیشرفته
تری جهت سایر منطق غرب و جنوب غرب را بر
علیه دشمن آغاز کنیم.
مدیر توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه علوم
پزشکی ایالم با اشاره به اینکه فرهنگ ایثار و
شهادت رزمندگان ما با انجام هر عملیات عالوه بر
انهدام نیرو ،تجهیزات و تضعیف روحیه ارتش بعث،
پیامی برای دشمن داشت ،بیان نمود :پیام هشت
سال دفاع مقدس این بود که ملت ما ،ملتی شکست
ناپذیر است و طرحها و توطئه های مختلف دشمنان
چه در منطقه و چه در فرا منطقه ای را یکی پس از

دیگری خنثی می کند.
وی ادامه داد :دشمنان تمام تجهیزات و تکنولوژی
روز و توان خود را در اختیار رژیم بعث گذاشت تا
در جنگ با کشورمان بکار گیرد اما انقالب و نظام
ما با تکیه بر باور خود و فرهنگ اسالمی ایرانی در
مقابل این ظلم ناجوانمردانه با دست خالی ایستاد
و توانست در زیر پرچم اسالم از این آزمون با
سربلندی و افتخار خارج شود.
آلی آبادی در بخش دیگری از سخنان خود افزود:
اگر بخواهیم بگوییم به شکلی جنگ جهانی سوم بر
علیه کشورمان آغاز شد اما چون دشمنان توفیقی
در آن پیدا نکردند ،نمی خواستند این مسئله را
مطرح نمایند .حال که سالیان سال از دوران جنگ
تحمیلی گذشته ،طبق بررسی ها نقش کشورهای
منطقه و فرا منطقه ای این نتیجه حاصل می شود
که چه هجوم برنامه ریزی شده ای بر علیه کشورمان
شکل گرفته اما با مدیریت ،اتحاد و دالوری فرزندان
برومند کشور و رهبری حضرت امام خمینی(ره) با
سربلندی و پیروزی از این جنگ تمام عیار را به
پایان رساندیم بدون اینکه وجبی از خاک کشورمان
به دشمن واگذار گردد.
وی تاکید کرد :امروز در سایه توانمندی ،جانفشانی
و ایستادگی ملت ما به عنوان یک کشور مقتدر و
توانمند در دنیا مطرح شده که هیچ کشور منطقه
ای و فرا منطقه ای جرأت ندارد که نگاه خصمانه
ای به ما داشته باشد و امروز ما در تمامی عرصه ها
خصوصاً نظامی به حدی از اقتدار رسیده ایم که
هزاران کیلومتر دورتر با قدرت بازدارندگی خود،
هرگونه اقدامی از سوی دشمن علیه نظام و امنیت
کشور را متوقف می نماییم.
مدیر توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه علوم
پزشکی ایالم یادآور شد :در حال حاضر دفاع مقدس
به عنوان یک الگو قابل قبول برای ملت های منطقه
و جهان پذیرفته شده که می توان با دست خالی
در مقابل ظلم ،استعمار و استکبار ایستادگی کرد و
درسی مهم و ارزنده برای نسل های آینده در کشور
است که همچنان این توانمندی در جسم و روح هر
ایرانی وجود دارد که دفاع از نظام و انقالب اصلی
ترین اولویت و رسالت آنان است.

یادواره پاسداشت مدافعین حرم با
حضور پرشور و گسترده دانشجویان،
اساتید و روسای دانشگاههای سراسر
استان و خانواده های دوتن از شهدای
مدافع حرم به میزبانی دانشگاه علوم
پزشکی ایالم برگزار شد.
به گزارش خبرنگار وب دا ،در این
همایش سردار فتح اهلل جعفری یزد
آبادی مسئول قرارگاه مطالعاتی
شهید باقری به عنوان مهمان ویژه
این برنامه گفت :رمز رشادتهای
رزمندگان اسالم و پیروزی انقالب
اسالمی در دوران جنگ تحمیلی،
تأسی از کالم امام خمینی (ره) و
تعیین استراتژی دفاع با رهبری
حکیمانه ایشان ،حضور نیروی پرتوان
بسیج مردمی و تکیه بر فرهنگ
عاشورا و روحیه ایمان و شهادت بود
که انقالب ما را تا ابد جاودانه کرد.
وی ادامه داد :دوران جنگ تحمیلی
فرصتی طالیی برای اشاعه فرهنگ
عاشورا بود و شهدای ما با شهدای
کربال گره خوردند و فرهنگ امام
حسین(ع) و عاشورا جنگ را متحول

نشست معاون وزیر بهداشت با هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی ایالم برگزار شد

نشست معاون درمان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با هیات رئیسه ،روسای شبکه
ها ،بیمارستان ها ،روسای دانشکده ها و پزشکان حاضر در طرح تحول نظام سالمت در دانشگاه
علوم پزشکی ایالم برگزار شد.
به گزارش خبرنگار وب دا ،در ابتدای این نشست قائم مقام وزیر بهداشت در استان و رئیس
دانشگاه علوم پزشکی ایالم ضمن خیرمقدم به معاون درمان وزارت و همراهان وی اظهار کرد:
طرح تحول نظام سالمت یکی از افتخارات نظام و دولت تدبیر و امید است که در مجموعه وزارت
بهداشت و درمان ،عموماً بیشترین زحمت اجرای آن بر دوش معاونت درمان بوده و به لطف
خداوند سبحان در طول اجرای این طرح شاهد تحوالت برجسته ای در کشور و در استان ایالم
در راستای خدمت واقعی و کسب رضایتمندی مردم بوده ایم که باالترین افتخار است.
دکتر علی دل پیشه در ادامه گفت :کاهش چشمگیر پرداختی هزینه ها از جیب مردم سطح
رضایت مراجعه کنندگان را افزایش داده و با وجودی که کادر درمانی از پرداختی مناسب و به
موقع برخودار نیستند ،اما با این وجود با دلگرمی و تعهد حرفه ای به مردم و بیماران خدمت
می کنند.
وی خاطرنشان کرد :ارائه خدمات مناسب در حوزه سالمت در اجرای طرح تحول نظام سالمت
نه تنها باعث رضایت مندی مردم از دولت تدبیر و امید بلکه اعتماد هرچه بیشتر مردم به نظام
جمهوری اسالمی شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم تصریح کرد :بیش از  66جلسه در راستای اجرای مطلوب طرح
تحول نظام سالمت با حضور شخصیت ها و مقامات سیاسی و اجرایی استان برگزار نموده ایم و
موانع و مشکالت مربوط به اجرای ابن طرح را به حداقل ممکن رسانده ایم.
وی با بیان اینکه خدماتی که در قالب اجرای طرح تحول نظام سالمت به مردم تقدیم شده غیر
قابل مقایسه با زمان قبل از اجرای آن می باشد ،یادآور شد :انگیزه همکاران ما در راه خدمت
به مردم نسبت به آغاز این طرح تاکنون نه تنها کاهش نیافته بلکه مضاعفتر نیز گردیده است.
معاون درمان وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی نیز ضمن ابراز خرسندی از حضور خود در
استان ایالم و تقدیر از تالشهای رییس دانشگاه و مجموعه در راستای کسب رضایتمندی مردم
استان در اجرای طرح تحول نظام سالمت گفت :مسئوالن ارشد استان خصوصا نماینده ولی

فقیه دراستان امام جمعه محترم ایالم و استاندار ایالم از خدمات دانشگاه علوم پزشکی احساس
رضایت داشتند که این مهم سرمایه ای ارزنده برای وزارت بهداشت و درمان محسوب می شود.
دکتر محمد آقاجانی ادامه داد :طرح تحول نظام سالمت توانسته یک اعتماد عمومی در بین
مردم و دولت و در مرحله ای باالتر این طرح توانسته اعتماد عمومی نسبت به نظام جمهوری
اسالمی ایجاد نماید.
وی خاطرنشان کرد :در مطالعات اخیر که در مورد سرمایه های اجتماعی در کشور صورت گرفته،
طرح تحول نظام سالمت یکی از نقاط عطفی بوده که در افزایش اعتماد مردم به دولت و نظام
نقش داشته است.
معاون درمان وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی بیان کرد :خدمات ارائه شده به مردم در
استان ایالم در حوزه سالمت قابل ستایش است زیرا رضایتمندی مردم را از اجرای طرح تحول
نظام سالمت به همراه داشته و فرمایش و مطالبه مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه بیمار جز
دغدغه بیماری دغدغه دیگری نداشته باشد ،توسط دانشگاه علوم پزشکی ایالم محقق شده است.
وی با اشاره به این مطلب که در گذشته نه چندان دور در نظرسنجی ها همواره حوزه سالمت
یکی از دغدغه های مردم در سراسر کشور بود اما با اجرای طرح تحول نظام سالمت طبق
نظرسنجی ها این حوزه باالترین میزان رضایتمندی مردمی را به خود اختصاص داده ،افزود:
این موفقیت ها و رضایت مندی مردم از عملکرد وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی
کشور مرهون حمایت ها و رهنمون های عالمانه و دلسوزانه رهبری ،توجه ویژه رئیس جمهوری
به حوزه درمان و سالمت جامعه ،هدایت و مدیریت موثر وزیر بهداشت و مسئولیت پذیری و
اهتمام مسئوالن دانشگاه های علوم پزشکی در نقاط مختلف کشورنسبت به اجرای مطلوب این
طرح است.
دکتر آقاجانی افزود :اجرای طرح تحول نظام سالمت موجب ایجاد حس اعتماد عمومی در بین
مردم ،نظام و دولت افزایش سرمایه های اجتماعی شده است وبا اجرای این طرح بخشی از دغدغه
های رهبری در خصوص سالمت جامعه و هزینه های درمانی مرتفع شده است.
آقاجانی یادآور شد :طرح تحول سالمت با وجود سختی هایی چون کمبود تجهیزات ،امکانات و
زیرساخت ها به خوبی اجرا شده و البته دستیابی به وضعیت مطلوب نیازمند زمان است و هدف
وزارت بهداشت ارائه مطلوب ترین خدمات به مردم و تالش برای تکمیل و تجهیز مراکز درمانی
کشور است.
معاون درمان وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی همچنین برای راه اندازی و تجهیز
انژیوگرافی با راه اندازی بخش های  ،ERCPبیس موقت قلب و دستگاه اکومری پیشرفته در
استان ایالم قول مساعد داد و گفت :وزارت بهداشت در خصوص جذب نیروهای متخصص و فوق
تخصص توجه ویژه به استان های محروم دارد و به استان ایالم نیز به واسطه مرز مهران و اجتماع
بزرگ اربعین از نگاه خاصی در وزارت برخوردار است.
وی همچنین از اختصاص  150میلیارد ریال کمک هزینه تکمیل بیمارستان  361تختخوابی
ایالم در سال جاری خبر داد و تامین و تجهیز  220قلم تجهیزات پزشکی شامل ویدئوآندوسکوپ،
اکوکاردیوگرافی ،سونوگرافی ،ماشین بیهوشی ،ماموگرافی ،رادیولوژی دیجیتال و ...را از دیگر
اقدام های وزارت بهداشت برای مراکز درمانی استان ذکر کرد که بخش عمده ای از این تجهیزات
در مراکز درمانی استان نصب شده است.
در ادامه این نشست که در سالن کنفرانس های معاونت غذا و داوری دانشگاه علوم پزشکی برگزار
شد ،اعضا ضمن ارائه گزارشی از حوزه کاری خود ،به بیان مشکالت و درخواست های مراکز محل
خدمت خود پرداختند.

کرد و رمز پیروزی انقالب شد.
سردار جعفری مبارزات و جانفشانی
های رزمندگان اسالم در سوریه را
بر گرفته از انقالب اسالمی دانست و
اضافه کرد :وجود نفاق و دو دستگی و
نبود نیروی مردمی مخلص و با ایمان
در سوریه از جمله دالیل شکست
نیروهای مردمی بر ضد داعش است
و پیروزی نهایی در سوریه روحیه
فداکاری و استقامت و ایستادگی
بیشتر مردم سوریه را می خواهد.
در ادامه نیز حجت االسالم و
المسلمین غیاثی مسئول دفاتر
استانی نهاد رهبری در دانشگاههای
استان و مسئول نهاد رهبری
دانشگاه در این مراسم فریاد حضرت
زینب(س) پس از واقعه عاشورا را
فریاد صیانت از حریم و حرم امام
حسین (ع) در عاشورا دانست و
گفت :این فریاد رسا هالل شیعه را
به قمر نورانی اسالم تبدیل کرد و تا
ابد پرچم قیام امام حسین (ع) را در
جهان برافراشت.
وی ادامه داد :انقالب اسالمی ما از

نسل ابراهیم و موسی و قیام امام
حسین (ع) و فرهنگ شهادت است
و امروزه شهدای مدافع حرم با ایثار
خون خود قلمرو انقالب اسالمی را
تا شامات گسترش دادند وداعیه های
دروغین داعشیان را در سرزمین
سوریه خفه کردند و داعیه اسالم را
برافراشتند.
سرهنگ شاکرمی معاون هماهنگ
کننده سپاه امیر المومنین استان
ایالم به عنوان دیگر سخنران این
مراسم انقالب اسالمی را مستندی از
عاشورا دانست و گفت :رمز ماندگاری
انقالب رشادتهای شهدا و رزمندگان
انقالب در دوران جنگ تحمیلی است
و شهدای انقالب از نسل عاشورا
هستند که تاج عزت و سر بلندی را
بر سر ملت ایران نهادند.
دکتر جمیل صادقی فر معاون
فرهنگی دانشجویی دانشگاه نیز
در ادامه مراسم ضمن تقدیر از
حضور گسترده دانشگاهیان استان
و خانواده های شهدای مدافع حرم
در این مراسم گفت :برگزاری یادواره
شهدای حرم از مصوبات شورای
فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی ایالم
بوده است و هدف از برگزاری آن
یادآوری ایثار شهدای مدافع حرم
برای دانشگاهیان و دانشجویان است
که گامی موثر برای فرهنگ ایثار و
شهادت در جامعه می باشد.
اجرای مراسم نوحه خوانی مداحان
اهل بیت ،برگزاری تئاتر با مضامین
دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم،
بیان خاطرات خانواده های شهدای
مدافع حرم و اجرای کلیپ های
مذهبی از سایر برنامه های این
یادواره بوده است.

خبر
دیدار مدیر شبکه بهداشت ودرمان ایوان و

کارشناسانستادیشبکهازآسایشگاهسالمندان

به مناسبت هفته سالمندان 4لغایت 10مهرماه باحضور معاون فرماندار،
بخشدار مرکزی ،مسئولین ادارات شهرستان ،دکتر رستمی مدیر شبکه
بهداشت و درمان و عده ای کارشناسان ستادی شبکه از آسایشگاه سالمندان
ایوان دیدن نمودند.
به گزارش خبرنگار وب دا ،بازدید کنندگان از نزدیک با سالمندان مالقات
نمودند و در جریان چگونگی ارائه خدمات به سالمندان قرارگرفتند.در این
دیدار سالمندان توسط پزشک شبکه بهداشت و درمان ایوان معاینه و دارو
مورد نیاز به بیماران داده شد و همچنین به هریک سالمندان از طرف شبکه
بهداشت و درمان ایوان هدایایی اهداء گردید .در حاشیه این مراسم نیز
مهديان معاون فرماندار شهرستان ایوان با تشکر از اقدامات شبکه بهداشت و
درمان این شهرستان در خدمت رسانی به سالمندان درخصوص سالمندی و
هفته سالمند مطالبی را بیان داشت.

برگزاری کارگاه احیائ پایه کودکان در محل
شبکه بهداشت و درمان مهران
کارگاه احیاء پایه کودکان در محل شبکه بهداشت و درمان به مدت دوروز با حضور تمامی
مدیران ادارات و همچنین پرسنل حوزه بهداشت شبکه برگزار شد.
به گزارش خبرنگار وب دا ،معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهران اهداف
برگزاری این کارگاه آموزشی را پیشگیری ،انجام اصولی و علمی عملیات احیاء پایه ،دسترسی
سریع به سیستم اورژانس ،احیاء پیشرفته و مراقبتهای جامع بعد از احیاء (خدمات بیمارستانی)
عنوان نمود و افزود  :این موارد کمک های اولیه یا احیاء پایه کودک را شامل می شود که
پیشگیری ،مهمترین اقدام برای کاهش مرگ و میر بخصوص ناشی ازسوانح و حوادث می باشد.
محمد باقر جعفرپور ادامه داد :این کارگاه با هدف ارتقاء تواناییهای احیاء کودکان و ارتقای
شاخص های مربوطه و همچنین انتقال مفید و کامل مفاهیم و تجربیات فراگرفته شده به والدین
کودکان برگزار شده است.
وی خاطرنشان کرد :از دیگر اهداف این کارگاه برگزاری این دوره توسط بهورزان در خانههای
بهداشت تمامی روستاها جهت ترویج هرچه بیشتر و بهتر این تجربیات و انتقال به والدین
کودکان می باشد که به طور مطلوبی انجام شده است.
معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهران ابراز کرد :در این کارگاه عالوه بر ارائه
مباحث تئوری ،نحوه صحیح احیاء کودکان دچار آسیب ،به صورت عملی به همکاران آموزش
داده شد و همچنین آمار و شاخص های کشوری و استانی در رابطه با انواع آسیب های شایع
کودکان و مداخالت الزم برای پیشگیری از سوانح و حوادث کودکان مطرح گردید که مهم ترین
مداخله ،آموزش والدین و مراقبین کودکان عنوان شد.

