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- رویه 7
نماینده ولی فقیه در استان زنجان تاکید کرد:

تعیین  تکلیف زمین های بالاقدام در شهرک های صنعتی استان

 مدیرکل بیمه سالمت استان زنجان:
نظام ارجاع الکترونیکی 
پزشکی در شهرهای 

زیر20 هزار نفراجرا شد

دکتر رامین کیامهر ، چهره برجسته علمی و  کارشناس :
 تغییر بنیادین در سیستم 
ناوگان اتوبوسرانی زنجان 
الزم و اجتناب ناپذیر است

- رویه 2   - رویه 3  

ویژه آیین نخســتین المپیاد ورزشی دانشجویان، 
کارکنان دانشــگاه ها، مراکز و موسسات آموزش 
عالی استان زنجان در دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

آغاز شد.
 عصر دوشنبه دوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ و در دومین 
روز از هفته ســامت ۹۸، با عنوان »آموزش رکن 
سامت« رییس دانشــگاه علوم پزشکی زنجان 
در آیین افتتاحیه نخســتین المپیاد ورزشــی بین 
دانشگاهی استان از اجرای طرح دوچرخه سواری 

در داخل پردیس دانشگاه علوم پزشکی خبر داد.
دکتر پرویز قزلباش ضمن خرسندی از برگزاری 

این المپیاد لزوم توجه به نقش ورزش در موضوع 
سامت خبر خوشحال کننده ای برای دانشجویان 
داشــت. وی با بیان اینکه دانشــگاه در تدارک و 
برنامه ریزی برای اجرای طرح دوچرخه سواری در 
داخل پردیس دانشگاهی است که با ایجاد امکانات 
الزم این طــرح در پردیس اجرا می شــود، ابراز 
امیدواری کرد: دانشجویان با استفاده از این امکان 

تحرک الزم برای تامین سامت را داشته باشند.
رییس دانشــگاه علوم پزشکی افزود: این حداقل 
کاری اســت که می توانیم در راســتای توجه به 

ورزش و نقش آن در سامت داشته باشیم.

با وجود شــرایط جوی غیرعادی حضور شرکت 
کنندگان، دانشجویان و مسئوالن، استقبال مناسب 
از آیین را نشــان می داد و هیجان و شور در سالن 
افتتاحیه نخســتین دوره این المپیاد را گرم و لذت 
بخش کرد. نخستین المپیاد ورزشی دانشجویان، 
کارکنان و اســاتید دانشگاه ها، مراکز و موسسات 
آموزش عالی استان زنجان به میزبانی دانشگاه علوم 
پزشــکی در سالن شــهید نوری واقع در پردیس 
اصلی دانشگاه درحالی برگزار شد که در بیرون از 
سالن، برف نابهنگام بهاری، در نخستین روزهای 

دومین ماه بهار، همه را غافلگیر کرده بود. 

مدیرفرودگاه زنجان:

پرواز  زنجان- مشهد 
پس از ماه رمضان برقرار می شود

 مدیرفرودگاه زنجان با اشــاره به توقف موقتی 
پرواز زنجان- مشهد گفت: ابن پرواز خرداد ماه پس از 

ماه رمضان دوباره راه اندازی شده و برقرار خواهد شد.
محمد قاسمی در گفت و گو با خبرنگار موج رسا، اظهار 
کرد: دلیل این توقف پرواز از سوی شرکت هواپیمایی 
ایرتور، چک ســنگین پروازی هواپیماهای این شرکت 

است و دوباره این پرواز از میانه خرداد برقرار می شود.
وی افزود: با توجه به کاهش شدید تعداد مسافران مسیر 
زنجان- مشــهد در ماه رمضان، این زمان برای توقف 
پروازها انتخاب شده و پیگیر برقراری هرچه سریع تر 

پروازها هستیم.
مدیر فرودگاه زنجان همچنین گفــت: اکنون فرودگاه 
زنجان به طور کامل عملیاتی است و روزانه به 20 تا ۳0 

پرواز آموزشی خدمت رسانی می کند.
مدیــر فرودگاه زنجــان افزود: از 25 اســفند ۹7 تا ۱6 
فروردین ۹۸ در پروازهای نوروزی فرودگاه زنجان یک 
هزار ۸64  مســافر و ۱4 هزار و 426 کیلوگرم بار با ۱2 

پرواز جابه جا شده است.
قاسمی خاطر نشان کرد: نسبت به مدت مشابه در سال 
گذشته که شامل جابه جایی ۹40 مسافر و 7 هزار و ۱5 
کیلوگــرم بار با ۱2 پرواز بــود افزایش ۹۸ درصدی در 

جابه جایی مسافر را نشان می دهد.

خبـر

 معاون اســتاندار زنجان در واکنش به پیش خرید 
گندم توســط برخی از دالالن گفت: هرگز اجازه ســوء 
استفاده از محصول استراتژیکی مانند گندم را نخواهیم داد.

فرامرز نیک سرشــت در گفت وگو با موج رسا، با اشاره به 
ورود دالالن به عرصه خرید گندم در اســتان زنجان اظهار 
کرد: افرادی که دنبال تجارت و ســود حداکثری هستند با 
یک شاخص هایی دنبال سرمایه گذاری و پیش خرید هستند 
اما مساله گندم با موراد دیگر فرق داشته و با مصرف روزانه 

سر و کار دارد.
وی با بیان اینکه گندم برای دولت جنبه اســتراتژیک دارد، 
ابراز کرد: ما به طور یقین بــازار گندم را مدیریت کرده و 

اجازه سوء استفاده به دالالن را نخواهیم داد.
معاون اقتصادی استاندار زنجان با اشاره به اینکه واردات 
و صادرات گندم کنترل می شــود، عنــوان کرد: به هیچ 
عنوان بی تفاوت به موضوع گندم نخواهیم شد و اطمینان 

می دهیم که کمبود استانی را نیز شاهد نخواهیم بود.
وی بــا بیان اینکه گندم به صورت متمرکز و ملی مدیریت 
می شــود، گفت: اینکه کسانی از اســتان های دیگر آمدند 
و بــاالی قیمت مصوب پیش خرید می کننــد، بدانند که 
تحلیل شان در این زمینه اشتباه است چرا که ما اجازه چنین 

کاری را نخواهیم داد.
نیک سرشت با اشــاره به اینکه هرگز اجازه مدیریت بازار 
گندم را به دالالن نخواهیم داد، گفت: تا وقتی که نیاز داخلی 
تامین نشود اجازه خروج گندم از کشور داده نخواهد شد، 
البته پیش بینی ما این است که با توجه به بارش های اخیر 

مازاد نیاز استان تولید داشته باشیم.
وی با بیان اینکه گزارش موثقی در این زمینه به دســت ما 
نرسیده است، خاطرنشان کرد: آن چیزی که ما شنیدیم این 
است که عده ای از استان های دیگر برای پیش خرید گندم 

تولیدی به استان زنجان آماده اند.

معاون استاندار زنجان:

هرگز اجازه سوء استفاده از محصول استراتژیکی 
مانند گندم را نخواهیم داد

بعد از گذشت 2 دهه، طرح گردشگری گاوه زنگ با کندی پیش می رود؛

 گاوه زنگ زنجان در پیچ و خم موانع حقوقی
- رویه 8  

آغاز المپیاد ورزشی دانشجویان، کارکنان دانشگاه ها، 
مراکز و موسسات آموزش عالی استان زنجان

- رویه 2  
یک مسوول در آموزش و پرورش استان خبر داد:

جذب دانش آموز در رشته های
فنی و حرفه ای مدرسه های 

استعدادهای درخشان پیاده روی؛ حلقه مفقوده زندگی ماشینی امروز
- رویه 7

شهرداري زنجان در نظر دارد  نسبت به برگزاري مناقصه عمومي برابر مشخصات فني و شرايط قيد شده 
در اســناد به شرح جدول ذيل اقدام نمايد. بنابراين از همه متقاضيان واجد شرايط دعوت مي گردد جهت 

دريافت اسناد مناقصه در مواعد مقرر به نشاني ذيل مراجعه نمايند.
1. مهلت خريد اسناد: از تاريخ انتشار آگهي98/2/4 تا ساعت 14 مورخه 98/2/9 مي باشد.

2. مهلت تحويل اسناد: از تاريخ 98/2/9 تا ساعت 14 مورخه 98/2/18 .
3. محل خريد اسناد: زنجان  - خيابان خرمشهر، بلوار آزادي، اداره قراردادها .

تلفن تماس : 02433422036 و جهت كسب اطالعات بيشتر  به نشانی اينترنتي WWW.ZANJAN.IR مراجعه نمايند.
4. محل تسليم اسناد: زنجان، خيابان خرمشهر، بلوار آزادي، شهرداري مركز  - دبيرخانه مركزي .
5. ميزان و نوع سپرده شركت در مناقصه كه به يكي از طرق ذيل به شهرداري ارايه گردد:

الف(  واريز وجه نقد به شــماره حساب 5-22221111-43-2210 نزد بانك انصار شعبه ميدان انقالب در وجه  شهرداري 
زنجان. ب( ضمانت نامه بانكي به نفع كارفرما ج( اسناد خزانه بي نام د( انواع  اوراق مشاركت بي نام.

6. شــركت درمناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف شهرداري موضوع ماده10 آيين نامه مالي شهرداري 
مي باشد.

7. هزينه انتشار آگهي به عهده برنده گان مناقصه خواهد بود .
8. پيشنهادهای رسيده راس ساعت 14/15 روز چهارشنبه مورخه 98/2/18  در جلسه كميسيون معامالت  كه در محل حوزه 

معاونت مالي و ا قتصا دي  تشكيل مي گردد با حضور پيشنهاد دهندگان گشايش  و بررسي خواهد شد .
9. متقاضيان جهت دريافت اســناد مناقصه مي بايســت مبلغ 300/000 ريال به حساب شــماره 3100002448006  به نام 

شهرداري زنجان نزد با نك ملي شعبه ميدان آزادي واريز و اصل فيش آن را ارايه نمايند.
10. محل تامين اعتبار : منابع داخلي شهرداري

11. شهرداري در رد يا قبول يك يا تمام پيشنهادها مختار مي باشد.
* ديگر شروط مناقصه و اختيارات و تكاليف مناقصه گر و مناقصه گزار در اسناد مناقصه مندرج مي باشد.

مبلغ برآورد عنوان پروژه رديف
به ريال

ميزان سپرده 
شركت در 

مناقصه به ريال

ساعت 
بازگشايي 

پاكت ها

حداقل رتبه و 
گرايش مربوطه

1

خريد خدمات مشاور براي 
كنترل كيفي آسفالت و سايت 
سنگ شكن سازمان عمران و 

بازآفريني فضاياي شهري

2/500/000/000125/000/000
 14:15

تا
14:45

اشخاص حقوقي كه 
موضوع فعاليت آنها مرتبط 

با موضوع مناقصه باشد

2
ترميم نوارهاي حفاري در اسالم آباد، 

كوي فرهنگ و الهيه )سطح 
منطقه 1( به صورت دستمزدي

2/700/000/000135/000/000
 14:45

تا
15:30

پايه 3 حقيقي و5 حقوقي 
دررشته راه و باند

آگهي مناقصه عمومي 
)شماره 98-2(

مدرییت ارتباطات و امور نیب الملل شهرداری زنجان 
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در مسابقه بین المللی نقاشی اسپانیا؛
دیپلم افتخار 

به یک کودک زنجانی رسید

 عضــو هنرمند کانون پــرورش فکری 
زنجان، برنده دیپلم افتخار از کشور اسپانیا شد.

به گزارش ایســنا، در مســابقه فراملی نقاشی و 
پوستر بنیاد صلح و همکاری اسپانیا که با موضوع 
»به ســتاره ها، آینده  دنیا نگاه کنید« کوثر علیاری 
عضو هنرمند مرکز فرهنگی هنری شماره 2 کانون 
پرورش فکری زنجان موفــق به دریافت دیپلم 

افتخار شد.
این مســابقه فراملی که با همــکاری دفتر امور 
فضایی سازمان ملل متحد )یونوسا( برگزار شد، 
تالش داشــت، آگاهی نســل جدید را در مورد   
موضوع های اجتماعی پیرامون طبیعت جهان با 

کمک سالح قدرت مند آموزش، باال ببرد.
بر همین پایه، در بخش نقاشی این مسابقه، دیپلم 
افتخار و تقدیرنامه نماینده سازمان ملل متحد به 
»کوثر علیاری« 6 ساله از مرکز فرهنگی و هنری 

شماره 2 از زنجان تعلق گرفت.
در مســابقه فراملی نقاشی و پوستر بنیاد صلح و 
همکاری اســپانیا 3502 اثر از 34 کشور جهان 
شرکت داده شــده بود که هشت نفر از اعضای 
مراکز فرهنگی و هنــری کانون موفق به افتخار 

آفرینی در این رقابت شدند.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور، 
234 اثر نقاشی، پوستر و نقاشی دیواری اعضای 
خود را به این مســابقه فراملی هنری در اسپانیا 

ارسال کرده بود.

مدیرعامل شرکت غله استان زنجان:
پارسال بیش از 

1800 تن برنج توزیع شد
 مدیرعامل شــرکت غله استان زنجان از 
توزیع 1870 تن برنج تنظیم بازار در سال گذشته 

خبر داد.
محمد ایزدی در گفت وگو با ایســنا، با تاکید بر 
این که این میزان برنج، در راســتای تنظیم بازار 
کاالهای اساسی و تامین بخشی از نیاز مردم توزیع 
شد، اظهار کرد: پارسال 1870 تن برنج خارجی 
با ارقام تایلندی نوع هومالی و رده B ، همچنین 
هنــدی 1121 و هندی PR11، بین  مباشــران 

توزیع شده است.
این مســوول ادامه داد: افزون بر این، از اســفند 
پارسال 500 تن شکر با قیمت مصوب تنظیم بازار 
از استان کرمانشاه به استان زنجان ارسال شده و 
مقرر است 600 تن نیز از طریق آذربایجان غربی 

تامین و در استان توزیع شود.
وی بــا بیــان این که این میزان شــکر توســط 
فروشــگاه های زنجیره ای و دیگــر مراکز مورد 
تایید توزیع خواهد شد، خاطرنشان کرد: پارسال 
توزیع سراسری اقالم برنج از طریق شبکه فروش 
سراسری فروشگاه های زنجیره ای و تعاونی های 

مصرف سراسری و محلی انجام شد.

37 موتورسوار سال گذشته 
در جاده های زنجان جان باختند

 جانشــین رییس پلیــس راه فرماندهی 
انتظامی اســتان زنجان گفت: ســال گذشته 37 
راکب و ترک نشین موتورسیکلت ها بر اثر وقوع 
تصادفات رانندگی در سطح جاده های ارتباطی 

این استان جان خود را از دست دادند.
ســرهنگ محمدعلی عظیمــی در گفت و گو 
با خبرنــگار ایرنا افزود: در مدت یاد شــده 15 
درصــد از تصادفات رانندگی اتفــاق افتاده در 
ســطح جاده های ارتباطی این اســتان مربوط به 

موتورسیکلت ها بود.
وی بــا بیــان اینکــه راننــده یکــی از ایــن 
موتورســیکلت های حادثه دیده که جان سپرد 
نوجوانی 14 ساله بود، اظهار داشت: از راکبان و 
ترک نشینان موتورسیکلت ها انتظار می رود برای 
جلوگیری از ضربات وارده به سر از کاله ایمنی 

استفاده کنند.
عظیمی با بیان اینکه بر پایــه قوانین و مقررات 
راهنمایی و رانندگی، ورود موتورسیکلت ها به 
آزاد راه ها ممنوع است، افزود: موتورسوارانی که 
مجبور به آمد و شد در سطح جاده ها هستند به 
منظور حفظ جان خود و ترک نشینان این وسیله 
نقلیه موتوری الزم است با دقت و احتیاط بیشتری 
آمد و شــد و شب ها از پوشیدن لباس های تیره 
خودداری کنند. وی از موتورســیکلت سواران 
خواست از سرعت غیرمجاز، حرکت در جهت 
خالف و انجام حرکات نمایشی و حادثه آفرین 
به جد خودداری کنند و در صورت وجود نقص 
در سیستم روشنایی، هرچه زودتر و قبل از آنکه 

دیر شود نسبت به رفع مشکل اقدام کنند.
بر پایه آمار پلیس راه زنجان، در 12 ماه پارســال 
)97( بیش از 260 نفر براثر حوادث رانندگی در 
ســطح جاده های زنجان جان خود را از دست 
دادند که بیشتر این اتفاق ها نیز به دلیل خستگی و 

خواب آلودگی رانندگان بوده است.

خبـر

 مدیرکل بیمه سالمت استان زنجان:
نظام ارجاع الکترونیکی 
پزشکی در شهرهای 

زیر20 هزار نفراجرا شد
 مدیر کل بیمه ســالمت اســتان زنجان 
گفت: هم اکنون نظام ارجاع الکترونیکی پزشکی 
در تمامی شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت با 
هدف ارایه خدمات رسانی مطلوب پزشکی به 

گروه های هدف اجرا شده است.
دکتــر خدیجــه ابراهیم خانــی در گفت و گو 
با خبرنــگار ایرنا افزود: یکــی از اقدامات مهم 
بیمه سالمت این اســتان اجرای نسخه نویسی 
الکترونیکی در اســفند سال گذشــته به عنوان 

پایلوت در شهرستان خرمدره بود.
وی اظهار داشــت: بر این پایه پزشکان به طریق 
الکترونیکی نسخ را به آزمایشگاهها و داروخانه ها 
ارسال کردند و در واقع می توان گفت با اجرای 

کامل این طرح، دفترچه حذف می شود.
این مســوول ادامه داد: بر ایــن پایه نظام ارجاع 
الکترونیکی تا پایان اردیبهشــت امسال در پنج 
استان شامل مازندران، گلستان، گیالن ، آذربایجان 

شرقی و زنجان اجرایی می شود.
وی اضافه کرد: بر این مبنا این تعداد استان های 
یاد شده باید چهار اقدام را همزمان انجام دهند که 
یکی از آنها استحاق سنجی است که خوشبختانه 
این مهم در بخش بستری و در تمامی کشور اجرا 
شده و دومین ان نظام ارجاع الکترونیکی است 

که این مهم نیز انجام گرفته است.
مدیرکل بیمه سالمت اســتان زنجان ادامه داد: 
ســومین اقدام رســیدگی الکترونیکی به اسناد 
بستری است که این کار امسال آغاز می شود که 

این مهم نتایج بهتری را به دنبال دارد.
وی اظهار داشــت: با این انجام این ســه کار در 
نهایت به نسخه نویسی الکترونیکی منتهی می شود 
که این کار حداقل باید در یکی از شــهرهای هر 
استانی اجرایی شود که در تمامی پنج استان همه 

شهرهای تحت پوشش قرار می گیرند.
ابراهیم خانی افزود: ارتقای دانش بیمه شــدگان 
نیز از جمله موضوعات مهمی است که در این 
راســتا باید آگاهی هــای الزم قوانین ، ضوابط، 

دستور العمل ها سواد سالمت آنان افزایش یابد.
وی یــادآوری کرد: در این میــان برخی قوانین 
بیمه ای نیســت و باید آگاهی الزم در چگوگی 
استفاده برخی خدمات درمانی مانند پرتو پزشکی 

به دلیل بروز مضرات فراوان آن ارایه کرد.
این مسوول خاطر نشــان کرد: یکی از اقدامات 
مهم ســازمان بیمه ســالمت در ســال گذشته 
راه اندازی سامانه 1666 با هدف برقراری ارتباط 
رو درو با مــر در جهت تکریم ارباب رجوع و 

رفع بسیاری از موارد غیر حضوری بود.
به گــزارش ایرنا، در زمان کنونــی بیش از 50 
درصد از جمعیت اســتان زنجان تحت پوشش 

بیمه سالمت هستند.
25 دفتر پیشــخوان طرف قرارداد اداره کل بیمه 
همگانی سالمت در استان زنجان فعال است که 
از ایــن تعداد 9 دفتر در شــهر زنجان و بقیه در 

دیگر شهرهای استان خدمات ارایه می کنند.

یک مسوول در آموزش و پرورش استان خبر داد:
جذب دانش آموز در رشته های 

فنی و حرفه ای مدرسه های 
استعدادهای درخشان

 رییس اداره استعدادهای درخشان آموزش 
و پرورش استان زنجان، از جذب دانش آموز در 
رشته های فنی و حرفه ای مدرسه های استعدادهای 

درخشان با عنوان سمپاد مهارتی خبر داد.
جمال رحمتی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
مرکز ملی استعدادهای درخشان از طریق آزمون 
ورودی مدرسه های سمپاد، دانش آموزان عالقه مند 
به رشته های مهارتی را برای سال تحصیلی 99 - 

1398 پذیرش می کند.
این مســوول ادامه داد: رویکردهای جدیدی در 
حوزه مدرسه های سمپاد در حال پیگیری است و 
در دوره متوسطه نخست مهارت های دست ورزی، 
ارتباط اجتماعی و توجه به محیط زیست آموزش 
و تقویت می شود. همچنین در دوره متوسطه دوم 
نیز در هفت استان از طریق آزمون، دانش آموزان 

در رشته های مهارتی   پذیرش می شوند.
وی افزود: امســال در دفترچــه آزمون ورودی 
دهم، دانش آموزان عالقه مند ســمپاد مهارتی در 
استان های یزد، خراسان رضوی، سمنان، زنجان، 
البرز، همدان و خوزســتان در رشته های طراحی 
دوخت، چهره سازی، شبکه و نرم افزار، کامپیوتر، 
فتوگرافیــک و گرافیک جذب می شــوند که بر 
همین پایه و نیاز اســتان  زنجان، دانش آموزان در 
رشته گرافیک دبیرستان فرزانگان ناحیه 2 پذیرش 

خواهند شد.
رحمتی تصریح کرد: هم اکنون قرار اســت این 
رشته ها به صورت ضمیمه در مدرسه های سمپاد   
تشکیل شود، چون هنوز این ظرفیت دانش آموزی 
را در رشــته های مهارتی نداریم که یک مدرسه 
مستقل مهارتی تیزهوشــان داشته باشیم. رییس 
اداره اســتعدادهای درخشان آموزش و پرورش 
اســتان زنجان با بیان اینکه روش سنجش همه 
پذیرفته شدگان سمپاد چه در رشته های مهارتی 
و چه در رشــته های دیگر از طریق یک آزمون 
خواهد بود، گفت: این آزمون در روز جمعه   31 
خرداد 98 در حوزه های مختلف استان و همزمان   

با سراسر کشور برگزار خواهد شد.

خبـر  رییس نظام صنفی کشاورزی استان زنجان:

بی برنامگی دولت، پیاز 1500 تومانی را 13 هزار  تومان کرد 
دالالن با این وضعیت وارد سفره مردم شدند

 رییس نظام صنفی کشاورزی استان زنجان  
با اشاره به قیمت خرید تضمینی گندم گفت: دولت 

زیرقول خود در زمینه قیمت تضمینی گندم زد .
علی خان محمدی در گفت وگو با موج رسا، با اشاره 
به قیمت 1700 تومانی گندم اظهار کرد: ما پیش از 
اعالم قیمت به مجلس رفتیــم و دولت به ما قول 

2000 تومان را داد.
وی با بیان اینکه طبق برآورده ها گندم برای کشاورز 
2400 تومان تمام می شود، ابراز کرد: اکنون کیفیت 
گندم تولیدی کشور با گندم آلمان برابری می کند در 
حالی که قیمت گندم ما پایین بوده و هزینه کشاورز 

را در نمی آورد.
دبیر اجرایی بنیاد ملی گندم کاران کشــور با تاکید 
بر اینکه اگر امــروز دولت ما در زمینه قیمت گنم 
خریداری شده از کشاورز کوتاهی کند، مشکالتی 
را شاهد خواهیم بود، خاطرنشان کرد: آقای نوبخت 
در حضور و امضای بیش از 200 نماینده قول 2000 
تومان را به ما داد بود اما بعدها به زیر قول خود زد.
وی بــا بیان اینکه اکنون پایداری تولید را شــاهد 
هستیم، عنوان کرد: اگر قیمت 1700 تومان باشد به 
طور یقین همان دالالن بازار پیاز در بازار گندم نیز 

خودنمایی خواهند کرد.
 خان محمدی بیان کرد: این احتمال وجود دارد که 
همان تاثیراتی که دالالن در بازار پیاز و دیگر اقالم 
داشــتند در نان مردم نیز داشته و سفره مردم را نیز 

تحت تاثیر قرار دهند.
وی در زمینــه افزایش قیمت پیــاز نیز گفت: نبود 
الگوی کشور در کشور سبب شده تا مشکالتی در 
حوزه کشاورزی ما به وجود بیاید، شوربختانه داللی 
در کشور ما وجود دارد اما به اندازه  ای هم نیست که 

هر لحظه در بازار تاثیرگذار باشند.
رییس نظام صنفی کشــاورزی استان زنجان با بیان 
اینکه رها شدن کشاورزان باعث شده تا دالالن در 
سرنوشت قیمت ها تاثیرگذار باشند، اظهار کرد: در 
ســال 88 مجلس قانون بهره وری و الگوی کشت 
را تصویب کرد اما بعد از 10 ســال این قانون اجرا 

نشده است.
وی با اشــاره به اینکه دست هایی وجود دارند که 
اجازه اجرای این قانون را نمی دهند، گفت: ما بیش 
از 80 میلیون جمعیت در کشور داریم و باید چهار 

میلیون تــن پیاز تولید کنیم و در صورت صادرات 
نیز باید بیش از یک میلیــون تن نیز برای این امر 
اختصاص دهیم اما شوربختانه دولت برنامه و آمار 

درستی در این زمینه ندارد.
خان محمــدی بــا بیان اینکــه عــده ای از دالالن 
ســرمایه گذاری خود را روی سفره مردم متمرکز 
کرده اند، اظهار کرد: باید پرسید که اگر دالل قیمت 
پیــاز را به 13000 تومان می برد پس نظام صنفی و 
دیگر تشکل ها برای چه ایجاد شده اند، اگر دولت 
در این زمینه بهتر عمل می کرد شاهد این مشکالت 

نبودیم.
وی با اشــاره به اینکه در شرایط کنونی بازار جیب 
مصرف کننده خالی می شود اما چیزی گیر کشاورز 
نمی آید، عنوان کرد: دولت مــا برنامه ای در زمینه 
بحث کشــاورزی ندارد، چرا با اخاللگران حوزه 

کشاورزی برخورد نمی شود؟
رییس نظام صنفی کشــاورزی استان زنجان  با بیان 
اینکه کشــاورز ما با این وضع از بین رفته و جیب 
دالالن پر می شــود، افزود: چرا باید دولت این قدر 
بی برنامه باشد که نتواند این وضع را کنترل کند، یک 
وزیر اگر نمی تواند کارها را سامان دهد باید جای 

خود را به دیگران بدهد.
وی بیان کــرد: پیاز 1500 تومانی که از کشــاورز 
خریداری می شود شوربختانه 15 هزار تومان به مردم 
فروخته می شود، باید در این وضعیت مشخص شود 

که چه دست هایی این وضعیت را رقم می زنند.
خان محمدی تصریح کرد: اگر امروز ما سندیکای 
سیب زمینی کاران، پیازکاران و دیگر اقالم را داشتیم 
این مشکالت را شاهد نبودیم یعنی می توانستیم یقه 
این ها را بگیریم که چرا این وضعیت به وجود آمده 

اما اکنون هیچ کاری نمی توان کرد، دولت می خواهد 
تمام امور را دســت خود نگه دارد در حالی که در 
دنیا چنین چیزی معنا ندارد و دولت ها فقط وظیفه 

نظارتی خود را انجام می دهند.

 مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان 
زنجان گفت: به حد کافی دکتر و مهندس تحویل 
جامعه داده ایم و امروز نیازمند نهادینه  کردن مقوله 

مسیر حرفه ای شغل هستیم.
به گزارش ایســنا، محمدرضا انصاری در نشست 
خبری با تاکید بر اینکــه در دنیای امروز، یکی از 
مهم ترین مشــکالت کشــور در حوزه اشتغال،  
مدرک گرایی و بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهی 
است، اظهار کرد: امروز »نرخ بیکاری« واژه آشنایی 
است؛ چراکه بیشــتر جوانان ما فارغ التحصیل و 
بیکار هستند؛ در واقع یکی از مهم ترین مشکالتی 
کــه همه ما با آن دســت و پنجه نرم می کنیم این 
است که شوربختانه از دوره کودکی، مقوله ای به نام 

»مسیر حرفه ای شغل« را نشناخته ایم .
این مســوول با بیان اینکه باید از دوره دبستان و 
شاید حتی پایین تر، بچه ها را با انواع مشاغل آشنا 
کنیم، ادامه داد: شوربختانه در خانواده ها فقط چند 
شــغل مورد قبول است و معلوم نیست که دیگر 
جایگاه ها را چه کسی می خواهد پر کند. از همین 
رو، از کودکی تیشــه به ریشــه خودمان زده ایم و 
گاهی چنین روندی قابل جبران نیست. به  عنوان 
مثال، در انشــاهای دوران کودکی کافی بود کسی 
شــغل دیگری به جز دکتر و مهندس را انتخاب 
می کرد، بدون شــک این فرد در محیط مدرسه و 

خانه تمسخر و درمانده می شد .
وی با اشــاره بــه اینکه همین تفکــرات، نقش 
ارزنده ای در انتخاب مسیرهای بعدی مان ایفا کرد، 
افزود: کودکان ما، از همان ســنین پایین، با صرف 
هزینه های گزاف مواجه می شوند و چاره ای ندارند 
جز اینکه استرس قبولی در مدرسه های تیزهوشان 
را به جان بخرند. همین کودکان ســپس به دوره 

متوســطه قدم می گذارند و با کنکــوری مواجه 
می شوند که هیچ سررشــته ای از آن ندارند و در 
پایان، نمی دانند که قرار است در کدام رشته قبول 
شوند. در چنین شرایطی، کارشناسی می شویم که 
هیچ برنامه ای برای روزهای آتی نداریم و این در 
حالی است که نمی توانیم تعریف درستی از مقاطع 

تحصیلی داشته باشیم.
انصــاری تصریح کرد: به عنوان نمونه کســی که 
فوق دیپلم می گیرد باید تکنســین باشد و این در 
حالی اســت که ما تکنســین و فردی که آچار به 
دســت و در حد نیروی کار ماهر باشــد، نداریم. 

همین طور فردی که در مقطع کارشناســی ارشد 
مدرک می گیرد، یعنــی مرزهای دانش را رد کرده 
است و باید درست و غلط بودن نظریه های خود را 
اثبات کند اما چنین چیزی در کشور و بین جوانان 
صاحب مدرک کارشناســی ارشد مشهود نیست. 
وضعیــت به گونه ای رقم خورده کــه فرد دارای 
مــدرک دیپلم، هیچ کجا جایی ندارد و فوق دیپلم 
را هم غیرممکن است پیدا کنیم. باید اغرار کنیم که 

واقعا بی سواد هستیم.
مدیــرکل آموزش فنی و حرفه ای اســتان زنجان 
همچنین با اشــاره به اینکه نه از نظر علمی و نه 

از نظر عملی به جایی نرسیده ایم که حرفی برای 
گفتن داشته باشیم، یادآور شد: مقام معظم رهبری 
هوشمندانه ســال ها را نام گذاری می کنند ولی ما 
دقیقا کارهایی را که باید در راستای این نام گذاری 
انجام بدهیم، انجــام نمی دهیم. رونق تولید یعنی 
به ســطحی از فناوری تولید برسیم که با کم ترین 
سرمایه گذاری، بیشترین بهره وری را داشته باشیم و 
با کیفیت ترین خدمات را ارایه دهیم. در این میان، 
برخورداری از نیروی انسانی کارآمد گزینه بسیار 
مهمی اســت و الزمه چنین چیزی، ارایه آموزش 

است .
وی با تاکید بر اینکــه باید بین مقاطع تحصیلی، 
آموزش های تکمیلی داشته باشیم، افزود: همه ما 
به نوعی آموزش که همیشــگی باشد نیازمندیم و 
این می تواند آموزش های فنی و حرفه ای باشد. به 
حد کافی دکتر و مهندس تحویل جامعه داده ایم. 
این روزها ارتباطات سازنده ای بین فنی و حرفه ای 
شــکل گرفته ولی کافی نیســت. مثال در زمینه 
دانشگاه آزاد، ســعی بر این است که دانشجویان 
دوره هــای کارورزی خــود را در فنی و حرفه ای 
بگذرانند. تا حدی حرکت رو به جلو است ولی تا 

رسیدن به مقصد کار زیادی پیش رو داریم .
انصاری خاطرنشــان کرد: کارگاه هــای ما برای 
بازدید آماده اســت تا کودکان ببینند و به مشاغل 
فنی عالقه مند شوند. خوشبختانه تنوع رشته ها هم 
خیلی زیاد است و تنها مساله ای که مغفول مانده، 
فرهنگ سازی در این زمینه است. باید کودکان مان 
را واقع بیــن بــار بیاوریم تا زمینه هــای تالش و 
پول سازی را ببینند و هرگز اجازه ندهیم که توی 
ذوق شــان بخورد. ما نیازمند کودکانی هستیم که 

بدون حرفه آموزی و بی عار تربیت نشده باشند. 

 آفت ملخ مراکشــی یکــی از بزرگ ترین 
تهدیدهای کشاورزی طارم است که در صورت 
کنترل نشدن، خسارات فراوانی به جا می گذارد.

به گزارش ایسنا، شــرایط ویژه اقلیمی و آب و 
هوایی شهرســتان طارم باعث شــده است این 
منطقه زیست گاه مناسبی برای ملخ مراکشی باشد.
ملخ مراکشــی یکــی از خطرناک ترین ملخ های 
موجــود در جهــان اســت که شــوربختانه در 
سال های گذشته در جمعیت های بسیار باال تکثیر 

و در سطح کانون های منطقه مشاهده می شود.
آفت ملخ همه ســاله در نیمــه دوم فروردین ماه 
در کانون هــای ملخ و زمین های ملی مشــاهده 
که پس از کانون یابی نســبت به کانون کوبی آن 
اقدام می شود.  اگر در مدت کوتاه با این آفت در 
مرحله ســن 2 مبارزه نشود، این ملخ ها به سن 5 
تا 6 می رسند و به داخل مزارع هجوم می آورند.

برای مبــارزه با این ملخ ها عملیــات کانون یابی 
انجام می شود تا افزون بر کنترل آفت در کانون ها 
از بالدار شدن آفت و ریزش آن به مزارع و باغ ها 
جلوگیری شــود؛ چراکه در صورت بالدار شدن 
آفت کار کنترل بســیار مشکل، هزینه بر و دارای 

حداقل کارایی خواهد بود.  
در مرحله نخســت مراتع و مزارع آلوده به آفت 
ملــخ با پرچم آبــی کانون یابی شــده و پس از 
سم پاشــی محل با پرچم قرمــز عالمت گذاری 
می شــود تا دامداران و زنبورداران به این مناطق 

وارد نشوند.
در همین رابطه سرپرســت فرمانداری شهرستان 
طارم به خبرنگار ایسنا می گوید: چند سالی است 
که در ســطح شهرســتان با آفت ملخ مراکشی 

مواجه هستیم.
ســتار صفری با بیان اینکه ســاالنه افزون بر 30 

هــزار هکتار از مراتع طارم با پراکنش مختلف با 
این آفت دست و پنجه نرم می کنند، ادامه می دهد:  
همه ســاله در 15 الی 16 هزار هکتار از مراتع از 

طریق سم پاشی با این آفت مبارزه می شود.
وی بــا بیان این کــه پیش از عیــد، پایش کل 
شهرســتان صورت گرفته و در برهه کنونی نیز 
آفت ها به سنی رســیده  که بحث سمپاشی باید 
اتفاق بیافتد، یادآور می شــود: سن 2 و 3 بهترین 

زمان مبارزه شیمیایی برای این آفت است.
ایــن مســوول از آمادگی جهادکشــاورزی این 
شهرســتان با همه تجهیــزات و ظرفیت نیروی 
انسانی برای مبارزه با این آفت خبر داده و تاکید 
می کنــد: از طریق شــورای هماهنگی مدیریت 
بحران شهرســتان نیز هماهنگی الزم برای تامین 

وسایل مورد نیاز انجام شده است.
صفری با بیان اینکه یکی از بزرگ ترین مشکالت 

این حوزه سخت گذر بودن دسترسی به کانون ها 
اســت، تصریح  می کند: سخت گذر بودن مناطق 
بالطبع انتقال تجهیزات را نیز ســخت می کند که 
مبارزه در این مناطق نیز نیازمند تجهیزات خاص 

خود است.
سرپرســت فرمانداری شهرســتان طــارم ادامه 
می دهــد: گاهی اوقات مقاومــت باالی آفت در 
برابر سم، مبارزه کنندگان را مجبور به استفاده از 
ســم خالص می کند که این امر نیز وسیله خاص 

خود را می طلبد.
وی بــا بیان اینکــه با فعالیت های شــبانه روزی 
تاکنــون این آفــت وارد مزارع و باغات نشــده 
است، یادآور می شود: امسال بالغ بر 500 میلیون 
تومان اعتبار برای مبارزه با این آفت برآورد شده 
اســت که نیازمند مساعدت مسووالن استانی در 

این حوزه هستیم.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان:

نیازمند نهادینه  کردن مقوله 
»مسیر حرفه  ای شغل« هستیم

دغدغه ای تازه از راه رسید

ملخ مراکشی مهمان  ناخوانده طارم

,,
 باید پرسید که اگر دالل قیمت 
پیاز را به 13000 تومان می برد 

پس نظام صنفی و دیگر تشکل ها 
برای چه ایجاد شده اند، اگر دولت 
در این زمینه بهتر عمل می کرد 

,,شاهد این مشکالت نبودیم
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زنگان امروز-رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی 
شورای اسالمی شــهر زنجان در نشست رسمی و 
علنی شورای شهر زنجان به بحث جرائم ساختمانی 
و تبعیض در این زمینه اشاره کرد و با انتقاد از رویه 
در پیش گرفته شده گفت : چند مدت است که  بنده 
در کمیسیون ماده 100 عضو هستم از همین رو آنطور 
که پرونده ها را بررســی کردم همه جرائم مربوط به 

مردم است.
امامعلی دادخواه با اشــاره به اینکه در این شــرایط 
سنگین اقتصادی جرائم فقط به مردم داده می شود، 
تصریح کرد: این در حالی اســت که همه در برابر 
قوانین یکسان هستند اما گویی در عمل اینطور نیست.
وی گفت: امروز شــاهد این هســتیم، دستگاه های 
متعددی که خود باید الگو و مجری قانون باشــند 
در فضاهــای عریض و طویل اقدام به ســاخت و 
ســاز می کنند و حتی فراتر از ساختمان های اداری 
نیز فضا می ســازند و برخی از دستگاه ها نیز که در 
ســنوات گذشــته تخلف کرده و دارای رای قطعی 

کمیسیون ماده 100 هستند میلیاردها بدهی شهرداری 
را پرداخت نمی کنند.

دادخواه گفت: تاسف بارتر اینکه خود شهرداری نیز 
برنامه هایش را در سالن های نهادها اجرایی می کند که 

غیرمجاز ساخته شده است.
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی 
شهر زنجان با بیان اینکه حرمت امامزاده را باید متولیان 
امامزاده نگه دارد و باید ادارات قانونمند و ضابطه مند 
باشند تا ما از مردم انتظار رعایت قانون را داشته باشیم، 
افزود: وقتی این موضوع رعایت نمی شود یعنی رانت 
بارز در ســاخت و ســاز وجود دارد از همین رو از 
دســتگاه های نظارتی نیز می خواهیم  حق و حقوق 
شــهرداری را اعاده کنند، چرا که بودجه شهرداری 
مربوط به عموم مردم اســت، هرچند که شهرداری 
نیز باید بدون اغماض و تبعیض نســبت به این کار 

اقدام کند.
وی در بخــش دوم ســخنان خــود بــا تقدیر از 
زحمت کشان شــهرداری )کارگران( گفت: نیروی 

انسانی یکی از عوامل اصلی بهره وری و کارآمدی هر 
مجموعه ای است.

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی 
شــهر زنجان با بیان اینکه آنچه مسلم است باید با 
توجه به توسعه خدمات الکترونیک، هر روز تعداد  
نیروها کاهش پیدا کند، افزود: بنده درخواست دارم 
به چند پرسش در مورد این نیروها پاسخ داده شود، 
اینکه اگر نیروها مورد نیاز بوده باید گفته شود چگونه 
جذب شده اند؟ یا توسط چه کسانی یا چه کانال های 
وارد شهرداری شده اند؟ و چرا نیروهای تعدیل شده 
از نیروهای با سابقه و نیروهای باقیمانده از افراد کم 

سابقه هستند؟
دادخواه از  شــهردار زنجان خواست : آقای شهردار 
لطفا به  وضعیت قومی و قبیله ای و ارباب و رعیتی 
و ساختار ناکارآمد نیروی انسانی خاتمه دهید تا شورا 

بیش از این در معرض اتهام نباشد.
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی 
شهر زنجان افزود: از شما می خواهم توضیح دهید 

چرا قانون درباره برون سپاری نیروها اجرایی نمی شود 
و در فساد اداری نیز شهرداری جزو سازمان های برتر 
است  که یکی از دالیل مهم آن روابط قومی و قبیله ای 

است؟

زنگان امروز- رییس کمیســیون نظارت و پیگیری شورای اسالمی شهر زنجان گفت: بحث ورود 
اســتاندار به نیروهای جدیدالورود شهرداری اذهان عمومی را به هم ریخته است و شهرداری باید 

تکلیف آنها را مشخص کند.
 احمد نصیری در نشســت رسمی و علنی شورای شهر زنجان با انتقاد از عدم شفافیت در جذب 
نیروهای شــهرداری اظهار کرد: کار به جایی رسیده است که استاندار دستور ویژه بر روشن شدن 

تکلیف نیروهای جذب شده داده است.
رییس کمیسیون نظارت و پیگیری شورای اسالمی شهر زنجان گفت: همین موضوعات وقتی در 
بیرون درز می کند این یعنی آنکه در شهرداری اتفاقی رخ داده که استاندار هم به آن ورود کرده است.

نصیری  ادامه داد: اگر نیرویی تزریق شده باید مشخص شود، اگر مدیران نیرو تزریق کرده اند، اعالم 
شود، اگر به شورای پنجم مربوط است این را بگویید، با این وضعیت ما دیگر نمی توانیم پاسخگوی 

اذهان عمومی باشیم.
وی با اشــاره به تحت فشار بودن شورا در گروه های تلگرامی گفت:  االن در چند گروه تلگرامی 
خود بنده را به باد انتقاد گرفته اند و ما دیگر پاسخگو نیستیم، باید مشخص شود در شهرداری چه 

خبر است.
رییس کمیسیون نظارت و پیگیری شورای اسالمی شهر زنجان افزود: هر بار سخن از نیرو و ارائه 
لیست سخن می گوییم، اعالم می کنیم مکاتبه کردیم، بعدا می گوییم لیست می دهیم، این موضوعات 
قضیه را خراب می کند، باید قضیه روشن و شفاف اعالم شود که نیرویی هست یا نیست؟ امروز هم 

باید تکلیف این موضوع مشخص شود

زنگان امروز- در نشست علمی و رسمی شورای اسالمی شهر زنجان 
بودجه 406 میلیارد تومانی سال آینده )98( شهرداری زنجان تقدیم این 

شورا شد.
شهردار زنجان در نشســت رسمی و علنی شورای شهر  گفت: طبق 
قانون شــهرداری ملزم است تا پایان دی ماه هر سال بودجه پیشنهادی 
خود را به شورای اسالمی شهر زنجان بفرستد که خوشبختانه در سال 
گذشته و امسال این مهم قبل از اتمام این مهلت یاد شده انجام گرفته 

است.
مســیح اله معصومی  اظهار داشت: طبق برنامه ریزی ها مقرر شد که 
بودجه شهرداری زنجان در چهار سال به نرم متوسط شهرهای کشور 
برسد که این مهم در دومین سال عمر شورای شهر و شهرداری تقریبا به 

این نقطه نزدیک شده است.
وی افزود : بر این اساس بودجه شهرداری زنجان در سال گذشته از 210 
میلیارد تومان به 300 میلیارد تومان در امسال افزایش یافت که رقم سال 
آینده نیز از 300 به 400 میلیارد تومان رســیده، یعنی در 2 سال بودجه 

این نهاد غیردولتی 2 برابر شده است.
معصومی ادامه داد: نرم متغیر شده با مبلغ 900 هزار تا یک میلیون تومان 
به ازای هر نفر در شهرداری ها اعالم شده که این رقم در سال گذشته 

500 هزار تومان بود که در بودجه امسال به 690 تومان افزایش یافت.
به گفته معصومی، این مبلغ در بودجه سال آینده 911 هزار تومان برای 
هر شــهروند در نظر گرفته شده و به تعبیر دیگر نسبت سرانه هر فرد 

زنجانی افزایش نشان می دهد.
شــهردار زنجان با اشــاره به تفاوت های بودجه سال آینده شهرداری 

نســبت به سال های گذشته نیز گفت: اولین تفاوت بودجه شهرداری 
زنجان در سال آینده این است که این نهاد غیردولتی برای بودجه ریزی 
بهتر از نظرات مردمی در سایت شهرداری استفاده می کرد که این مهم 

تغییر یافته است.
معصومی  بیان کرد: شــهرداری برای بودجه ریزی به سراغ شهروندان 
رفته و بر این اساس باعقد قرداد با دانشگاه زنجان شهر زنجان 104 محله 
تقسیم بندی و حدود یکهزار و 200 پرسشنامه تهیه شده که در هر محله 
ای 10 عدد به مردم به شکل تستی و پرسشنامه ای توزیع و اطالعات 

الزم اخذ شده است.
معصومی افزود: بر این اســاس بودجه شهرداری در شرایط و مناطق 
بحرانــی تر مورد توجه قرار گرفته و در این میان دومین تفاوت اصلی 

بودجه سال آینده تلفیق عملکردی است.
وی بیان کرد: بر این مبنا بودجه امسال برای سازمان ها و شهرداری های 
تابعه 306 میلیارد تومان به صورت واقعی لحاظ شــده بود و از طرفی 
این سازمانها چون در امدی نداشتند، در اصل 50 میلیارد تومان بودجه 
ســازمان ها را شامل میشد و بخشی دیگر با توافقنامه بین سازمان ها 

وشهرداری ها به وقوع می پیوست.
شهردار زنجان گفت: بودجه شهرداری شامل شهرداری مرکز، سه منطقه 
و 10 ســازمان را شامل می شود و در مقایسه با بودجه امسال متفاوت 
بود و حتی رقم های تکراری در بودجه های جداگانه لحاظ نشده است.
وی اظهار داشت: با احتساب این موضوع بودجه 277 میلیارد تومانی 
شــهرداری در سال آینده به 406 میلیارد افزایش یافته که 46.5 درصد 

افزایش نشان می دهد.

معصومی افزود: در بودجه امســال هزینه های جاری 53.6 و عمرانی 
46.4 دهم درصد بود که این رقم در بودجه سال آینده به ترتیب 51 و 
49 درصد رسیده که می توان گفت که بار عمرانی و جاری برابر شده 

است.
معصومی افزود از بودجه 400 میلیارد تومانی ، 194 میلیارد تومان معادل 
48 درصد به شهرداری مرکز، 42 درصد در سه منطقه 1 2 و سه و 10 
درصد دیگر به سازمان های 10 گان که در مجموع 406 میلیارد تومان 

شامل می شود.
معصومی افزود: البته ســهم بودجه مناطق یک، 2 و سه شهرداری هم 
به ترتیب 14.5، 9.5 و 13 درصد تقســیم بندی شده و عاله بر آن در 
بودجه پیشنهادی سال آینده 11 پروژه شاخص در نظر گرفته شده که 
از مجموع 50 درصد بودجه عمرانی 50 درصد ان پروژه های شاخص 

لحاظ شده است.
وی خاطر نشــان کرد: بر این باوریم باید در طرح های عمرانی بجای 
پرداختن به پروژه های ریز شــهری، طرح های شاخص مورد توجه 

قرار گیرد.
این مسوول ادامه داد: به پیشنهاد سازمان بازرسی 20 میلیارد تومان نیز به 
عنوان بدهی پیمانکاران عمرانی برای اولین بار یک ردیف جداگانه ای 

در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است.
وی اضافه کرد: در تدوین بودجه سال آینده یک پیوست سرمایه گذاری 
به تعداد 22 طرح تعریف شده که در مجموع اعتبار در نظر گرفته شده 
برای طرح های سرمایه گذاری، جاری و عمرانی یکهزار و 254 میلیارد 

تومان است

زنگان امروز- نایب رییس شورای اسالمی شهر 
زنجــان از اختصاص 10 میلیارد ریــال اعتبار از 

سازمان فرهنگی اکو برای شهر زنجان خبر داد.
 سجاد خدایی در نشست رسمی و علنی شورای 
شهر زنجان با تبریک والدت حضرت زینب )س(
اظهار کرد: در اجــرای پروژه ها برای تامین منابع 
درآمدی دقت الزم وجود داشــته باشــد، چرا که 
میزان درخواست ها نشانگر عدم دقت در تدوین 

بوده است.
نایب رییس شــورای اسالمی شهر زنجان با بیان 
اینکه بودجه محوری و بودجه ریزی عملیاتی مورد 
تاکید شــورای شــهر در این بحث است، گفت: 
امیدواریم این امر در کمیســیون بودجه نیز مورد 

توجه باشد.
وی با اشــاره به در دســت بررســی بودن طرح 
جامع شهری که فرصت خوبی برای سیاست های 

توسعه ای شهر است، اخیرا برخی از سیاست  های 
ابالغی دولت کــه در مجلس نیــز روی آن کار 
می شــود، محدودیت هایی برای شهرداری داشته 
اســت که در واقع به یک چالش کشوری تبدیل 
شده است، گفت: از طرفی این اتفاقات زمانی رخ 
می دهد که فصل بودجه اســت از همین رو برای 
سرعت بخشی و توســعه متوازن و ایجاد درآمد 
پایدار برای شــهرداری در این زمینه دقت نظر به 
عمل آید. خدایی گفت: پیشنهاد داریم که تخفیفات 
پروانــه ای در برخی از مناطق بــا در نظر گرفتن 
اولویت های توسعه ای مورد توجه باشد که شاهد 
رونق ساخت و ساز باشیم.  نایب رییس شورای 
اســالمی شهر زنجان در بخش دیگری از سخنان 
خود به وضعیت نامناسب سیستم پلیس ساختمانی 
و یا اجراییات اشاره کرد و گفت: اجراییات در هر 
منطقه به شکل متفاوت اجرایی می شود و این امر به 

کیفیت ماشین ها بستگی دارد و حتی گاها خودروها 
نیز چهره نامناسبی دارند، از همین رو پیشنهاد داریم 
برای یکسان سازی این حوزه بدون اعمال تبعیض 
نسبت به نوسازی تجهیزات و ماشین آالت اقدام 
شود. وی در ادامه با اشاره به اینکه تاکید شورا بر 
مکانیزه کردن خودروهــای جمع آوری زباله بود، 
تصریح کــرد: از همین رو یا خود شــهرداری یا 
پیمان کاران باید نسبت به این کار اقدام کرده و افراد 
را ملزم کنند که این خدمات را به مردم ارائه دهند.

خدایی همچنین درباره تعهدات سازمان فرهنگی 
اکــو و دیدارهای انجام شــده در ایــن باره نیز 
گفت: طبق توافقــات اولیه در 10 محور موضوع 
پروژه های شهری در زمینه ساماندهی بافت حاشیه 
نشــینی، مرکز تفریحی و پــارک، مرکز کودکان، 
مرکز منطقه ای توسعه ای و زیرساخت ها، مقاصد 
گردشــگری و مرکز آموزش های کیفی و ... باید 

اقدامات مشترک صورت گیرد.
نایب رییس شورای اســالمی شهر زنجان افزود: 
تــالش ما این اســت که در حوزه مــورد تفاهم 
اقداماتی انجام شود و در 10 محور مربوط اقدامات 
الزم صورت گیرد که در این زمینه قول 100 میلیارد 
ریال داده شــد که به شهر زنجان اختصاص داده 

شود

در محیط های شهری عناصر نا همگون و نا هنجار گوناگوی در کنار هم به اغتشاشات محیط 
دامن می زنند . این اغتشاشــات در فضای شهری منجر به بی هویتی ، نا خوانایی شهر اثرات 
سوء روان شناختی در استفاده کنندگان می شود . یکی از مهمترین این عناصر که به ندرت به 

صورتی آشکار بدان توجه می شود رنگ است . 
رنگ بر خالف فرم ، حجم ، نما و یا کف ســازی در الیه های پنهان تر قرار دارد و کمتر به 
تاثیرات روانی آن اندیشیده شده است . انتخاب رنگ بناها و عناصر فضاهای شهری اغلب به 
ســلیقه پیمانکار ، صاحب ملک ، مامور خرید و یا اجناس موجود در بازار و حتی تصادف یا 

اتفاق واگذار می شود . 
عنصر رنگ از عناصر ویژه ای است که شناخت ویژگی ها ، خصوصیات و تاثیرات آن بر انسان 
، راهی برای خلق محیط ها و فضا های شهری دلپذیر است . این مساله زمانی اهمیت بیشتری 
می یابد که امروزه شهرهای خود را به لحاظ رنگی ، آشفته و نا بسامان می بینیم . در کنار هم 
ایستادن نا هماهنگ بناها ، استفاده از رنگ های نا موزون و عدم توجه به ویژگیهای روانشناختی 
رنگها ، فضاهایی را در شــهر ها رقم زده اســت که با روحیه انسان سازگار نیست و دیگر در 
آن احساس آرامش نمی کنیم . از اینرو ، این نوشتار تالشی برای بیان اهمیت موضوع رنگ و 

چگونگی برخورد و استفاده از آن در شهر است . 
شهر ها در طول زمان و تحت تاثیر عوامل مختلف شکل گرفته و توسعه یافته اند . مسئله ای 
که از بدو یکجا نشینی ، انسانها با آن مواجه شده اند ، چگونگی اداره سکونتگاهها و برقراری 
تعادل مطلوب میان پتانسیلها و نیاز های خود بوده است . این موضوع در روند تاریخی خود ، 
دچار تحوالت شگرفی گردید و همسو با پیشرفت دانش بشر در این زمینه ، مسائل و مشکالت 
پیچیده تری مطرح گردید . این شــرایط به ویژه در آغاز قرن بیســتم و همراه با توسعه لجام 
گسیخته شــهر ها اهمیتی صد چندان یافت ؛ به گونه ای که امروز بخش قابل مالحظه ای از 
سرمایه و زمان صرف بهبود شرایط زیستی به طور عام و مسئله مدیریت شهری به طور خاص 

می شود . 
امروزه رنگ در بیشتر شهرهاو محله ها به صورت تصادفی و سلیقه ای به کار گفته می شود . 
این در حالی است که در هر شهر بسته به هر اقلیم ، مصالح بومی ، فناوری و منابع تامین مصالح 
و سلیقه و فرهنگ افراد رنگ نماها ، در و پنجره ها ، مبلمان شهری ، کف سازی ، سقف و بام 
بناها و اصوال تمامی عناصر شهری الزم است به رنگ های خاصی محدود شوند . به این ترتیب 

پالت مطلوب رنگی شهر در طیفی مشخص و هماهنگ شکل می گیرند . 
رنگ در شهر سازی معاصر 

شهرهای امروز ما یک بوم رنگی بی هویت و مغشوش هستند که تنها موجب افسردگی روان 
پریشی و عصبانی شدن افراد جامعه می شوند . در جامعه ما حساسیت افراد نسبت به فضا از 
میان رفته و افراد فاقد نگرشی منسجم در مورد چگونگی نمود فضاها هستند . در شهر های ما 
هیچ گونه اصول و مبانی مدونی برای محیط های شهری وجود ندارد تا محیط ، اقلیم و فرهنگ 
ما و بر اساس اصول و طراحی رنگ بتوان مدیران و طراحان و حتی مردم را در انتخاب رنگهای 

مناسب برای محیط زندگی شان هدایت کرد . 
رنگ وســیله ای برای خود نمایی شده است ، توجه به جنبه های عملکردی و فیزیکی رنگ 
بدون توجه به ابعاد و تاثیرات روانی آن باعث آزار دهنده بودن رنگهای به کار رفته در محیط می 
شود در معماری تک بناها نیز افراد غیر متخصص و گاه حتی متخصص تنها برای خود نمایی 
، جلوه فروشی و متمایز کردن بنا از دیگر بناهای مجاور از رنگ های ناهمگون و نا متجانس با 
زمینه ، عملکرد و شخصیت بنا و محیط اطراف استفاده می کنند که با گذشت زمان ، نادرستی 

این انتخاب ها آشکار می شود.
دالیل نابســامانی و اغتشاش رنگ در منظر شهری و موانع ساماندهی سیمای شهری از جمله 
موارد زیر مطرح گردیده است :نبود طرح های فرادست و جامع نگر و طرح های کالن توسعه 
شــهری با توجه به فرهنگ بومی ، وضعیت اقلیمی ، فعالیت اقتصادی ، تحرک اجتماعی و با 

توجه به الگوی سنتی و سازگار .
نا آگاهی شهروندان و کاربران اقتصادی ، اجتماعی شهروندان از حق خود نسبت به دخالت ، 

نظارت و مشارکت در روند طراحی و ساخت و ساز شهری .
نبود اصول و ضوابط مدون مرتبط با کاربرد رنگ در شــهر و هدایت آن بر پایه ســلیقه های 

مدیران و کارشناسان . 
فقدان ضابطه به لحاظ نظارت عالیه و تخصصی بر روند رنگ در مناطق شهری . 

تغییرات کادر مدیریتی ، اجرایی نبودن سیســتم شهرداری ؛ تخصصی نبودن تصمیم گیری ها 
در سطح خرد و کالن .

نبود سیاست گذاری واحد برای زیبا سازی مناطق مختلف شهر

درشهر
چهار شنبه 26 دی ماه 1397 / نمره 241/ سال نخست

     نایب رییس شورای اسالمی شهر زنجان خبر داد

دکتر سولماز حسینیون  

دستگاه های نظارتی کمک کنند تاحق و حقوق شهرداری احیا شود 

   شهردار زنجان هنگام تقدیم بودجه شهرداری به شورای شهر: 

  بودجه  سال آینده  406 میلیارد تومانی پیش بینی شده است 
نیروهای جدیدالورود شهرداری تعیین تکلیف شوند

اختصاص 100 میلیارد ریال اعتبار
 از سازمان فرهنگی اکو برای شهر زنجان

نقش رنگ 
در منظر شهری

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی  شورای  شهر زنجان:

3

زنگان امروز-رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی 
شورای اسالمی شــهر زنجان در نشست رسمی و 
علنی شورای شهر زنجان به بحث جرائم ساختمانی 
و تبعیض در این زمینه اشاره کرد و با انتقاد از رویه 
در پیش گرفته شده گفت : چند مدت است که  بنده 
در کمیسیون ماده 100 عضو هستم از همین رو آنطور 
که پرونده ها را بررســی کردم همه جرائم مربوط به 

مردم است.
امامعلی دادخواه با اشــاره به اینکه در این شــرایط 
سنگین اقتصادی جرائم فقط به مردم داده می شود، 
تصریح کرد: این در حالی اســت که همه در برابر 
قوانین یکسان هستند اما گویی در عمل اینطور نیست.
وی گفت: امروز شــاهد این هســتیم، دستگاه های 
متعددی که خود باید الگو و مجری قانون باشــند 
در فضاهــای عریض و طویل اقدام به ســاخت و 
ســاز می کنند و حتی فراتر از ساختمان های اداری 
نیز فضا می ســازند و برخی از دستگاه ها نیز که در 
ســنوات گذشــته تخلف کرده و دارای رای قطعی 

کمیسیون ماده 100 هستند میلیاردها بدهی شهرداری 
را پرداخت نمی کنند.

دادخواه گفت: تاسف بارتر اینکه خود شهرداری نیز 
برنامه هایش را در سالن های نهادها اجرایی می کند که 

غیرمجاز ساخته شده است.
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی 
شهر زنجان با بیان اینکه حرمت امامزاده را باید متولیان 
امامزاده نگه دارد و باید ادارات قانونمند و ضابطه مند 
باشند تا ما از مردم انتظار رعایت قانون را داشته باشیم، 
افزود: وقتی این موضوع رعایت نمی شود یعنی رانت 
بارز در ســاخت و ســاز وجود دارد از همین رو از 
دســتگاه های نظارتی نیز می خواهیم  حق و حقوق 
شــهرداری را اعاده کنند، چرا که بودجه شهرداری 
مربوط به عموم مردم اســت، هرچند که شهرداری 
نیز باید بدون اغماض و تبعیض نســبت به این کار 

اقدام کند.
وی در بخــش دوم ســخنان خــود بــا تقدیر از 
زحمت کشان شــهرداری )کارگران( گفت: نیروی 

انسانی یکی از عوامل اصلی بهره وری و کارآمدی هر 
مجموعه ای است.

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی 
شــهر زنجان با بیان اینکه آنچه مسلم است باید با 
توجه به توسعه خدمات الکترونیک، هر روز تعداد  
نیروها کاهش پیدا کند، افزود: بنده درخواست دارم 
به چند پرسش در مورد این نیروها پاسخ داده شود، 
اینکه اگر نیروها مورد نیاز بوده باید گفته شود چگونه 
جذب شده اند؟ یا توسط چه کسانی یا چه کانال های 
وارد شهرداری شده اند؟ و چرا نیروهای تعدیل شده 
از نیروهای با سابقه و نیروهای باقیمانده از افراد کم 

سابقه هستند؟
دادخواه از  شــهردار زنجان خواست : آقای شهردار 
لطفا به  وضعیت قومی و قبیله ای و ارباب و رعیتی 
و ساختار ناکارآمد نیروی انسانی خاتمه دهید تا شورا 

بیش از این در معرض اتهام نباشد.
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی 
شهر زنجان افزود: از شما می خواهم توضیح دهید 

چرا قانون درباره برون سپاری نیروها اجرایی نمی شود 
و در فساد اداری نیز شهرداری جزو سازمان های برتر 
است  که یکی از دالیل مهم آن روابط قومی و قبیله ای 

است؟

زنگان امروز- رییس کمیســیون نظارت و پیگیری شورای اسالمی شهر زنجان گفت: بحث ورود 
اســتاندار به نیروهای جدیدالورود شهرداری اذهان عمومی را به هم ریخته است و شهرداری باید 

تکلیف آنها را مشخص کند.
 احمد نصیری در نشســت رسمی و علنی شورای شهر زنجان با انتقاد از عدم شفافیت در جذب 
نیروهای شــهرداری اظهار کرد: کار به جایی رسیده است که استاندار دستور ویژه بر روشن شدن 

تکلیف نیروهای جذب شده داده است.
رییس کمیسیون نظارت و پیگیری شورای اسالمی شهر زنجان گفت: همین موضوعات وقتی در 
بیرون درز می کند این یعنی آنکه در شهرداری اتفاقی رخ داده که استاندار هم به آن ورود کرده است.

نصیری  ادامه داد: اگر نیرویی تزریق شده باید مشخص شود، اگر مدیران نیرو تزریق کرده اند، اعالم 
شود، اگر به شورای پنجم مربوط است این را بگویید، با این وضعیت ما دیگر نمی توانیم پاسخگوی 

اذهان عمومی باشیم.
وی با اشــاره به تحت فشار بودن شورا در گروه های تلگرامی گفت:  االن در چند گروه تلگرامی 
خود بنده را به باد انتقاد گرفته اند و ما دیگر پاسخگو نیستیم، باید مشخص شود در شهرداری چه 

خبر است.
رییس کمیسیون نظارت و پیگیری شورای اسالمی شهر زنجان افزود: هر بار سخن از نیرو و ارائه 
لیست سخن می گوییم، اعالم می کنیم مکاتبه کردیم، بعدا می گوییم لیست می دهیم، این موضوعات 
قضیه را خراب می کند، باید قضیه روشن و شفاف اعالم شود که نیرویی هست یا نیست؟ امروز هم 

باید تکلیف این موضوع مشخص شود

زنگان امروز- در نشست علمی و رسمی شورای اسالمی شهر زنجان 
بودجه 406 میلیارد تومانی سال آینده )98( شهرداری زنجان تقدیم این 

شورا شد.
شهردار زنجان در نشســت رسمی و علنی شورای شهر  گفت: طبق 
قانون شــهرداری ملزم است تا پایان دی ماه هر سال بودجه پیشنهادی 
خود را به شورای اسالمی شهر زنجان بفرستد که خوشبختانه در سال 
گذشته و امسال این مهم قبل از اتمام این مهلت یاد شده انجام گرفته 

است.
مســیح اله معصومی  اظهار داشت: طبق برنامه ریزی ها مقرر شد که 
بودجه شهرداری زنجان در چهار سال به نرم متوسط شهرهای کشور 
برسد که این مهم در دومین سال عمر شورای شهر و شهرداری تقریبا به 

این نقطه نزدیک شده است.
وی افزود : بر این اساس بودجه شهرداری زنجان در سال گذشته از 210 
میلیارد تومان به 300 میلیارد تومان در امسال افزایش یافت که رقم سال 
آینده نیز از 300 به 400 میلیارد تومان رســیده، یعنی در 2 سال بودجه 

این نهاد غیردولتی 2 برابر شده است.
معصومی ادامه داد: نرم متغیر شده با مبلغ 900 هزار تا یک میلیون تومان 
به ازای هر نفر در شهرداری ها اعالم شده که این رقم در سال گذشته 

500 هزار تومان بود که در بودجه امسال به 690 تومان افزایش یافت.
به گفته معصومی، این مبلغ در بودجه سال آینده 911 هزار تومان برای 
هر شــهروند در نظر گرفته شده و به تعبیر دیگر نسبت سرانه هر فرد 

زنجانی افزایش نشان می دهد.
شــهردار زنجان با اشــاره به تفاوت های بودجه سال آینده شهرداری 

نســبت به سال های گذشته نیز گفت: اولین تفاوت بودجه شهرداری 
زنجان در سال آینده این است که این نهاد غیردولتی برای بودجه ریزی 
بهتر از نظرات مردمی در سایت شهرداری استفاده می کرد که این مهم 

تغییر یافته است.
معصومی  بیان کرد: شــهرداری برای بودجه ریزی به سراغ شهروندان 
رفته و بر این اساس باعقد قرداد با دانشگاه زنجان شهر زنجان 104 محله 
تقسیم بندی و حدود یکهزار و 200 پرسشنامه تهیه شده که در هر محله 
ای 10 عدد به مردم به شکل تستی و پرسشنامه ای توزیع و اطالعات 

الزم اخذ شده است.
معصومی افزود: بر این اســاس بودجه شهرداری در شرایط و مناطق 
بحرانــی تر مورد توجه قرار گرفته و در این میان دومین تفاوت اصلی 

بودجه سال آینده تلفیق عملکردی است.
وی بیان کرد: بر این مبنا بودجه امسال برای سازمان ها و شهرداری های 
تابعه 306 میلیارد تومان به صورت واقعی لحاظ شــده بود و از طرفی 
این سازمانها چون در امدی نداشتند، در اصل 50 میلیارد تومان بودجه 
ســازمان ها را شامل میشد و بخشی دیگر با توافقنامه بین سازمان ها 

وشهرداری ها به وقوع می پیوست.
شهردار زنجان گفت: بودجه شهرداری شامل شهرداری مرکز، سه منطقه 
و 10 ســازمان را شامل می شود و در مقایسه با بودجه امسال متفاوت 
بود و حتی رقم های تکراری در بودجه های جداگانه لحاظ نشده است.
وی اظهار داشت: با احتساب این موضوع بودجه 277 میلیارد تومانی 
شــهرداری در سال آینده به 406 میلیارد افزایش یافته که 46.5 درصد 

افزایش نشان می دهد.

معصومی افزود: در بودجه امســال هزینه های جاری 53.6 و عمرانی 
46.4 دهم درصد بود که این رقم در بودجه سال آینده به ترتیب 51 و 
49 درصد رسیده که می توان گفت که بار عمرانی و جاری برابر شده 

است.
معصومی افزود از بودجه 400 میلیارد تومانی ، 194 میلیارد تومان معادل 
48 درصد به شهرداری مرکز، 42 درصد در سه منطقه 1 2 و سه و 10 
درصد دیگر به سازمان های 10 گان که در مجموع 406 میلیارد تومان 

شامل می شود.
معصومی افزود: البته ســهم بودجه مناطق یک، 2 و سه شهرداری هم 
به ترتیب 14.5، 9.5 و 13 درصد تقســیم بندی شده و عاله بر آن در 
بودجه پیشنهادی سال آینده 11 پروژه شاخص در نظر گرفته شده که 
از مجموع 50 درصد بودجه عمرانی 50 درصد ان پروژه های شاخص 

لحاظ شده است.
وی خاطر نشــان کرد: بر این باوریم باید در طرح های عمرانی بجای 
پرداختن به پروژه های ریز شــهری، طرح های شاخص مورد توجه 

قرار گیرد.
این مسوول ادامه داد: به پیشنهاد سازمان بازرسی 20 میلیارد تومان نیز به 
عنوان بدهی پیمانکاران عمرانی برای اولین بار یک ردیف جداگانه ای 

در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است.
وی اضافه کرد: در تدوین بودجه سال آینده یک پیوست سرمایه گذاری 
به تعداد 22 طرح تعریف شده که در مجموع اعتبار در نظر گرفته شده 
برای طرح های سرمایه گذاری، جاری و عمرانی یکهزار و 254 میلیارد 

تومان است

زنگان امروز- نایب رییس شورای اسالمی شهر 
زنجــان از اختصاص 10 میلیارد ریــال اعتبار از 

سازمان فرهنگی اکو برای شهر زنجان خبر داد.
 سجاد خدایی در نشست رسمی و علنی شورای 
شهر زنجان با تبریک والدت حضرت زینب )س(
اظهار کرد: در اجــرای پروژه ها برای تامین منابع 
درآمدی دقت الزم وجود داشــته باشــد، چرا که 
میزان درخواست ها نشانگر عدم دقت در تدوین 

بوده است.
نایب رییس شــورای اسالمی شهر زنجان با بیان 
اینکه بودجه محوری و بودجه ریزی عملیاتی مورد 
تاکید شــورای شــهر در این بحث است، گفت: 
امیدواریم این امر در کمیســیون بودجه نیز مورد 

توجه باشد.
وی با اشــاره به در دســت بررســی بودن طرح 
جامع شهری که فرصت خوبی برای سیاست های 

توسعه ای شهر است، اخیرا برخی از سیاست  های 
ابالغی دولت کــه در مجلس نیــز روی آن کار 
می شــود، محدودیت هایی برای شهرداری داشته 
اســت که در واقع به یک چالش کشوری تبدیل 
شده است، گفت: از طرفی این اتفاقات زمانی رخ 
می دهد که فصل بودجه اســت از همین رو برای 
سرعت بخشی و توســعه متوازن و ایجاد درآمد 
پایدار برای شــهرداری در این زمینه دقت نظر به 
عمل آید. خدایی گفت: پیشنهاد داریم که تخفیفات 
پروانــه ای در برخی از مناطق بــا در نظر گرفتن 
اولویت های توسعه ای مورد توجه باشد که شاهد 
رونق ساخت و ساز باشیم.  نایب رییس شورای 
اســالمی شهر زنجان در بخش دیگری از سخنان 
خود به وضعیت نامناسب سیستم پلیس ساختمانی 
و یا اجراییات اشاره کرد و گفت: اجراییات در هر 
منطقه به شکل متفاوت اجرایی می شود و این امر به 

کیفیت ماشین ها بستگی دارد و حتی گاها خودروها 
نیز چهره نامناسبی دارند، از همین رو پیشنهاد داریم 
برای یکسان سازی این حوزه بدون اعمال تبعیض 
نسبت به نوسازی تجهیزات و ماشین آالت اقدام 
شود. وی در ادامه با اشاره به اینکه تاکید شورا بر 
مکانیزه کردن خودروهــای جمع آوری زباله بود، 
تصریح کــرد: از همین رو یا خود شــهرداری یا 
پیمان کاران باید نسبت به این کار اقدام کرده و افراد 
را ملزم کنند که این خدمات را به مردم ارائه دهند.

خدایی همچنین درباره تعهدات سازمان فرهنگی 
اکــو و دیدارهای انجام شــده در ایــن باره نیز 
گفت: طبق توافقــات اولیه در 10 محور موضوع 
پروژه های شهری در زمینه ساماندهی بافت حاشیه 
نشــینی، مرکز تفریحی و پــارک، مرکز کودکان، 
مرکز منطقه ای توسعه ای و زیرساخت ها، مقاصد 
گردشــگری و مرکز آموزش های کیفی و ... باید 

اقدامات مشترک صورت گیرد.
نایب رییس شورای اســالمی شهر زنجان افزود: 
تــالش ما این اســت که در حوزه مــورد تفاهم 
اقداماتی انجام شود و در 10 محور مربوط اقدامات 
الزم صورت گیرد که در این زمینه قول 100 میلیارد 
ریال داده شــد که به شهر زنجان اختصاص داده 

شود

در محیط های شهری عناصر نا همگون و نا هنجار گوناگوی در کنار هم به اغتشاشات محیط 
دامن می زنند . این اغتشاشــات در فضای شهری منجر به بی هویتی ، نا خوانایی شهر اثرات 
سوء روان شناختی در استفاده کنندگان می شود . یکی از مهمترین این عناصر که به ندرت به 

صورتی آشکار بدان توجه می شود رنگ است . 
رنگ بر خالف فرم ، حجم ، نما و یا کف ســازی در الیه های پنهان تر قرار دارد و کمتر به 
تاثیرات روانی آن اندیشیده شده است . انتخاب رنگ بناها و عناصر فضاهای شهری اغلب به 
ســلیقه پیمانکار ، صاحب ملک ، مامور خرید و یا اجناس موجود در بازار و حتی تصادف یا 

اتفاق واگذار می شود . 
عنصر رنگ از عناصر ویژه ای است که شناخت ویژگی ها ، خصوصیات و تاثیرات آن بر انسان 
، راهی برای خلق محیط ها و فضا های شهری دلپذیر است . این مساله زمانی اهمیت بیشتری 
می یابد که امروزه شهرهای خود را به لحاظ رنگی ، آشفته و نا بسامان می بینیم . در کنار هم 
ایستادن نا هماهنگ بناها ، استفاده از رنگ های نا موزون و عدم توجه به ویژگیهای روانشناختی 
رنگها ، فضاهایی را در شــهر ها رقم زده اســت که با روحیه انسان سازگار نیست و دیگر در 
آن احساس آرامش نمی کنیم . از اینرو ، این نوشتار تالشی برای بیان اهمیت موضوع رنگ و 

چگونگی برخورد و استفاده از آن در شهر است . 
شهر ها در طول زمان و تحت تاثیر عوامل مختلف شکل گرفته و توسعه یافته اند . مسئله ای 
که از بدو یکجا نشینی ، انسانها با آن مواجه شده اند ، چگونگی اداره سکونتگاهها و برقراری 
تعادل مطلوب میان پتانسیلها و نیاز های خود بوده است . این موضوع در روند تاریخی خود ، 
دچار تحوالت شگرفی گردید و همسو با پیشرفت دانش بشر در این زمینه ، مسائل و مشکالت 
پیچیده تری مطرح گردید . این شــرایط به ویژه در آغاز قرن بیســتم و همراه با توسعه لجام 
گسیخته شــهر ها اهمیتی صد چندان یافت ؛ به گونه ای که امروز بخش قابل مالحظه ای از 
سرمایه و زمان صرف بهبود شرایط زیستی به طور عام و مسئله مدیریت شهری به طور خاص 

می شود . 
امروزه رنگ در بیشتر شهرهاو محله ها به صورت تصادفی و سلیقه ای به کار گفته می شود . 
این در حالی است که در هر شهر بسته به هر اقلیم ، مصالح بومی ، فناوری و منابع تامین مصالح 
و سلیقه و فرهنگ افراد رنگ نماها ، در و پنجره ها ، مبلمان شهری ، کف سازی ، سقف و بام 
بناها و اصوال تمامی عناصر شهری الزم است به رنگ های خاصی محدود شوند . به این ترتیب 

پالت مطلوب رنگی شهر در طیفی مشخص و هماهنگ شکل می گیرند . 
رنگ در شهر سازی معاصر 

شهرهای امروز ما یک بوم رنگی بی هویت و مغشوش هستند که تنها موجب افسردگی روان 
پریشی و عصبانی شدن افراد جامعه می شوند . در جامعه ما حساسیت افراد نسبت به فضا از 
میان رفته و افراد فاقد نگرشی منسجم در مورد چگونگی نمود فضاها هستند . در شهر های ما 
هیچ گونه اصول و مبانی مدونی برای محیط های شهری وجود ندارد تا محیط ، اقلیم و فرهنگ 
ما و بر اساس اصول و طراحی رنگ بتوان مدیران و طراحان و حتی مردم را در انتخاب رنگهای 

مناسب برای محیط زندگی شان هدایت کرد . 
رنگ وســیله ای برای خود نمایی شده است ، توجه به جنبه های عملکردی و فیزیکی رنگ 
بدون توجه به ابعاد و تاثیرات روانی آن باعث آزار دهنده بودن رنگهای به کار رفته در محیط می 
شود در معماری تک بناها نیز افراد غیر متخصص و گاه حتی متخصص تنها برای خود نمایی 
، جلوه فروشی و متمایز کردن بنا از دیگر بناهای مجاور از رنگ های ناهمگون و نا متجانس با 
زمینه ، عملکرد و شخصیت بنا و محیط اطراف استفاده می کنند که با گذشت زمان ، نادرستی 

این انتخاب ها آشکار می شود.
دالیل نابســامانی و اغتشاش رنگ در منظر شهری و موانع ساماندهی سیمای شهری از جمله 
موارد زیر مطرح گردیده است :نبود طرح های فرادست و جامع نگر و طرح های کالن توسعه 
شــهری با توجه به فرهنگ بومی ، وضعیت اقلیمی ، فعالیت اقتصادی ، تحرک اجتماعی و با 

توجه به الگوی سنتی و سازگار .
نا آگاهی شهروندان و کاربران اقتصادی ، اجتماعی شهروندان از حق خود نسبت به دخالت ، 

نظارت و مشارکت در روند طراحی و ساخت و ساز شهری .
نبود اصول و ضوابط مدون مرتبط با کاربرد رنگ در شــهر و هدایت آن بر پایه ســلیقه های 

مدیران و کارشناسان . 
فقدان ضابطه به لحاظ نظارت عالیه و تخصصی بر روند رنگ در مناطق شهری . 

تغییرات کادر مدیریتی ، اجرایی نبودن سیســتم شهرداری ؛ تخصصی نبودن تصمیم گیری ها 
در سطح خرد و کالن .

نبود سیاست گذاری واحد برای زیبا سازی مناطق مختلف شهر

درشهر
چهار شنبه 26 دی ماه 1397 / نمره 241/ سال نخست

     نایب رییس شورای اسالمی شهر زنجان خبر داد

دکتر سولماز حسینیون  

دستگاه های نظارتی کمک کنند تاحق و حقوق شهرداری احیا شود 

   شهردار زنجان هنگام تقدیم بودجه شهرداری به شورای شهر: 

  بودجه  سال آینده  406 میلیارد تومانی پیش بینی شده است 
نیروهای جدیدالورود شهرداری تعیین تکلیف شوند

اختصاص 100 میلیارد ریال اعتبار
 از سازمان فرهنگی اکو برای شهر زنجان

نقش رنگ 
در منظر شهری

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی  شورای  شهر زنجان:

ــه هــا چهــار عــدد پيشــنهاد مــي گــردد   تعــداد ايــن پايان
ــدان  ــش، مي ــدان ارت ــد مي ــي توان ــا م ــتقار آنه و محــل اس
آزادي، ســه راه امجديــه و بلــوار اســتقالل باشــد )ايــن يــك 
ــق و  ــه اســت و الزم اســت محــل هــاي دقي پيشــنهاد اولي

تعــداد آنهــا از طريــق مطالعــه تفصيلــي حاصــل شــود( و يــك ترمينــال مركــزي بــه 
ــت. در  ــتقرار اس ــل اس ــهر قاب ــزي ش ــت مرك ــه در دِل باف ــي ك ــد نهاي ــوان مقص عن

ــف  ــا از كــوي هــاي حاشــيه اي و قســمت هــاي مختل ــوس ه ــد اتوب الگــوي جدي
شــهر  بــه پايانــه هــاي مســتقر در حاشــيه بافــت مركــزي حركــت كــرده و بــا تخليــه 
ــدا  ــه ســمت مب ــه ب مســافر مجــددا پــس از ســوار كــردن مســافرين مســتقر در پايان
ــه  ــوس در پايان ــد اتوب ــه شــده از چن ــرد. مســافرين تخلي ــد ك ــه حركــت خواهن اولي
هــاي حاشــيه اي بــه شــكل تجميــع شــده بــا اتوبــوس هــاي در انتظــار در كمتريــن 
زمــان بــه پايانــه مركــزي رهســپار خواهنــد شــد. در كنــار پيــاده ســازي ايــن الگــو 
اصــالح مســيرهاي حركتــي نيــز مــي توانــد بــر بهبــود سيســتم اتوبوســراني كمــك 
نمايــد. از مزايــاي ايــن الگــو مــي تــوان بــه كاهــش طــول ســفر بــراي هــر اتوبــوس 
و در نتيجــه كاهــش زمــان انتظــار مســافر، اســتفاده كامــل از ظرفيــت همــه اتوبــوس 
هــا، كاهــش ترافيــك مركــز شــهر، كاهــش هزينــه و مصــرف ســوخت و در نتيجــه 
كاهــش اثــرات منفــي زيســت محيطــي و مهمتــر از همــه رغبــت بيشــتر شــهروندان به 
اســتفاده از اتوبــوس و در نتيجــه اقتصــادي شــدن سيســتم اتوبــوس رانــي و تبديــل آن 
از وضيعــت زيــادن ده فعلــي بــه وضعيــت ســود ده در آينــده اشــاره كــرد. بــا اســتفاده 
از ايــن الگــو بــدون افزايــش تعــداد اتوبــوس هــا و تحميــل هزينــه جديــد مــي تــوان 

بــه سيســتم اتوبــوس رانــي كارا و ســود ده دســت پيــدا كــرد.
ــت  ــروري اس ــدت، ض ــاه م ــر در كوت ــوق الذك ــوي ف ــازي الگ ــاده س ــر پي ــالوه ب ع
ــوع  ــه موض ــردد ك ــن گ ــه تدوي ــدت تهي ــخصي در دراز م ــي مش ــتراتژي ترافيك اس
حمــل و نقــل عمومــي مــي توانــد بخشــي از آن باشــد. البتــه در ايــن راســتا طــرح 
جامــع ترافيــك تدويــن و مصــوب گرديــده اســت ليكــن بــه نظــر نمــي رســد كــه 
ايــن طــرح بتوانــد مــا را بــه هــدف مذكــور رهنمــون نمايــد. در ادامــه الزم مــي دانــم 
بــه تبييــن كليــات اســتراتژي ترافيكــي كــه الزم اســت در برنامــه ريــزي هامــد نظــر 

قــرار گيــرد بپــردازم.
بــا توجــه بــه بافــت، عملكــرد و موقعيــت هــر منطقــه شــهري بايســتي برنامــه ريــزي 
ترافيكــي مشــخصي بــراي آن تعريــف و اجــرا كــرد. بــر ايــن اســاس شــهر زنجــان 
ــه ســه حلقــه متحدالمركــز تقســيم كــرد. حلقــه مركــزي كــه بافــت  را مــي تــوان ب
تاريخــي و قديمــي شــهر بــا معابــر باريــك و ارگانيــك را شــامل مــي شــود. حلقــه 
ــن  ــم طراحــي شــده اســت. اي ــر نســبتا منظــم و محــالت ني ــي كــه شــكل معاب ميان
حلقــه حــد فاصــل مــرز بيرونــي بافــت مركــزي تــا مــرز داخلــي بافــت بيرونــي را 
شــامل مــي گــردد. حلقــه پيرامونــي كــه شــكل معابــر منظــم و عريــض، محــالت و 
بافــت مســكوني در آن عمدتــا  برنامــه ريــزي شــده و طراحــي شــده مــي باشــد. در 

نقشــه ضمبمــه محــدوده ســه بخــش قابــل مشــاهد مــي باشــد.
ــوري و  ــاده مح ــاي پي ــر مبن ــد ب ــزي باي ــه مرك ــراي حلق ــي ب ــزي ترافيك ــه ري برنام
حضــور بســيار محــدود خــودرو )صرفــا بــراي وســايط حمــل و نقــل عمومــي بــه 
ويــژه اتوبــوس( صــورت گيــرد. حلقــه ميانــي بايــد بــراي حضــور توأمــان پيــاده و 
ســواره بــا الويــت وســايط حمــل و نقــل عمومــي و ايجــاد محدوديــت هــاي اساســي 
بــراي ورود خــودروي شــخصي برنامــه ريــزي گــردد. بطــور مثــال بــه جــاي تعريــف 
خــط ويــژه اتوبــوس خــط ويــژه خــودروي شــخصي تعريــف گــردد بــه نحويكــه از 
چهــار خــط معبــر، يــك خــط ويــژه خودروهــاي شــخصي و ســه خــط بــراي تــردد 
خودروهــاي حمــل و نقــل عمومــي در نظــر گرفتــه شــود. حلقــه بيرونــي نيــز بايــد 
بــدون محدوديــت بــراي خودروهــاي شــخصي و بــا حضــور پررنــگ و تقويت شــده 
حمــل نقــل عمومــي و همچنيــن ايجــاد پيــاده راههــاي مناســب در كنــار معابر ســواره 

برنامــه ريــزي گــردد.
بــا توجــه بــه مطالــب صدرالذكــر و مــدل پيشــنهادي )مــدل چنــد پايانــه اي( جانمايي 
پاركينــگ هــاي عمومــي بايــد در حاشــيه حلقــه ميانــي )حلقــه دوم( و در مجــاورت 
پايانــه هــاي حمــل و نقــل عمومــي صــورت گيــرد تــا شــهرونداني كــه بــا اســتفاده 
از خــودروي شــخصي خــود را بــه ايــن نقطــه رســانده انــد امــكان پــارك خــودرو 
در پاركنيــگ هــاي عمومــي فراهــم شــده و بــا توجــه بــه محدوديــت هــا و هزينــه 
ي بــاالي ورود خودروهــاي شــخصي بــه بافــت مركــزي بقيــه مســير را بــا اســتفاده 
از حمــل و نقــل عمومــي طــي نماينــد. بــر ايــن اســاس احــداث پاركينــگ عمومــي 
در مركــزي تريــن بخــش شــهر اســتراتژي نادرســتي اســت كــه هــم اكنــون در حــال 
اجراســت. متاســفانه در اتخــاذ تصميــم توســط مديريــت شــهري نــگاه همــه جانبــه و 
همــه ســو نگــر حاكــم نمــي باشــد. بــه هميــن دليــل تصميمــات تــك بعــدي و بــدون 
لحــاظ تاثيــر ســاير مولفــه هــا اتخــاذ مــي گــردد. نبايــد فرامــوش كــرد كــه شــهر يــك 

سيســتم اســت و اداره و برنامــه ريــزي آن نــگاه سيســتمي مــي طلبــد.
بطــور كلــي در برنامــه ريــزي هــاي ترافيكــي بايســتي طــوري عمــل كــرد كــه هزينــه 
اســتفاده از خودروهــاي شــخصي در بخــش هــاي مركــزي شــهر بــاال رود. ايــن هزينه 
ــدگان از  ــتفاده كنن ــراي اس ــد ب ــز باي ــي ني ــه زمان ــي هزين ــه مال ــر هزين ــالوه ب ــا ع ه

خــودروي شــخصي ايجــاد نمايــد.
بــدون شــك هــر برنامــه جديــد و تفكــر نــو داراي نواقــص بــوده و بــا كــم كاســتي 
ــن و  ــل ف ــژه اه ــه وي ــهروندان ب ــه ش ــان از هم ــذا در پاي ــت. ل ــراه اس ــي هم هاي
متخصصيــن و دلســوزان شــهر درخواســت مــي نمايــم مــا در تكميــل و بهتــر نمــودن 

ــاري نماينــد.  طــرح پيشــنهادي ي
ــاي  ــق فض ــم از طري ــورا و ه ــل ش ــوري در مح ــورت حض ــه ص ــم ب ــب ه اينجان
ــم. ــي باش ــنهادات م ــرات و پيش ــت نظ ــاده درياف ــتاگرام( آم ــرام و اينس ــازي )تلگ مج

خبـر

ارايه مدل ترافيكي جديد براي اتوبوس هاي شهري؛ 
 راهكاري كم هزينه براي كارامدي سيستم اتوبوسراني

حميد رضا حميدی 
رييس كميسيون شـهرسازی 
و معماری شـورای اسـالمی 

شهر زنجان 

بخش دوم

هرچـه زمـان می گـذرد ، زمزمـه هـا و اظهـار 
نظرهـای متفاوت دربـاره ی زمان و يا چگونگی 
اجـرای طـرح بزرگ  تغييـر در نـاوگان حمل و 
نقـل عمومی به ويژه اتوبوسـرانی زنجان، بيشـتر 
شـنيده ميشـود به همين بهانـه در گفتگو با دكتر 
راميـن كيامهـر ، از نخبگان متخصص اين رشـته 

بـه زوايـای گوناگون طـرح بپردازيم . 
الزم بـه ذكر اسـت كه ديـدگاه ايـن نخبه علمی 
شـهرمان ، از جنبـه ی عدم وابسـتگی به ديدگاه 
هـای سياسـی رايـج و يا عـدم رابطـه اقتصادی 
بـا مجموعـه مديريت شـهری و  مسـتقل  بودن 
بـه معنـای واقعـی كلمـه  حايـز اهميت بيشـتر 

ميباشد.
در ابتـدا بـرای آشـنايی بيشـتر  بـا دكتـر راميـن 
دكتـری  مـدرك  وی   اسـت  گفتنـی  كيامهـر 
از كشـور سـوئد گرفتـه و سـابقه  را  خويـش 
چنديـن دوره عضويت در هيات مديره سـازمان 
نظـام مهندسـی سـاختمان و يك دوره رياسـت 
سـازمان نظام مهندسـی معدن اسـتان را در جنبه 

ی  اجرايـی داشـته اسـت.
كيامهـر عضـو هيـات علمـی بـا رتبه دانشـياری 
دانشـگاه زنجـان بـوده و سـابقه همـكاری بلند 
مـدت با گـروه جغرافيـا ) گرايـش برنامه ريزی 
شـهری ( دانشـگاه زنجان و گـروه راه و ترابری 

دانشـگاه آزاد اسـالمی زنجـان را دارد .
از ديگر كارهای پژوهشـی وی ميتوان به مطالعه 
و  ارزيابی شـبكه اتوبوسـرانی شـهر استكهلم و 
انـواع  پژوهش هـای مرتبط با مديريت شـهری 

و ترافيـك را نام برد .
در ابتـدای گفتگـو ، راميـن كيامهـر  بـر ايـن 
بـاور اسـت كـه وضعيت نابسـامان اتوبوسـرانی 
زنجـان در سـال های اخيـر از دغدغه های قشـر 
تحصيـل كـرده بـه شـمار آمـده تـا جايـی كـه 
پيـش از تصميـم جـدی  شـهرداری مبنـی بـر 
لـزوم اقـدام  تغييرات ،  مشـكالت اتوبوسـرانی 
زنجـان در قالـب پايـان نامـه های دانشـجويی ، 
در سـطح بسـيار حرفـه ای ) از طريـق سيسـتم 
جی آی اس ( انجام شـده بود  ولی شـوربختانه 
بـه دليل فقـدان حلقه اتصال دانشـگاه و صنعت،  
ايـن پايـان نامه های كامال كارشناسـی و كاربری 
هماننـد بسـياری از طـرح هـای كاربـردی ديگر  

فقـط روی كاغـذ باقـی ماند!!

* بـا شـرایط کنونـی  نیـاز بـه جراحـی و 
تغییرات بنیادین در سـاختار اتوبوسرانی زنجان  

یـک نیـاز  قطعـی و اجتنـاب ناپذیر  اسـت
كيامهـر بـا تاييـد كارشناسـی و لـزوم اجـرای  
طـرح جديـد مداخلـه ی ترافيكـی و تغييـرات 
بنيادين در مدل و سـاختار  اتوبوسـرانی ، درباره 

چگونگـی طـرح نيـز توضيحاتـی ارائـه كـرد :
 اعمـال تغييـر امـری اجتناب ناپذيـر و تنهـا راه 

نجـات بحـران ترافيكـی مركـز شـهر اسـت .
 وی افـزود:  بـر اين باور هسـتم  در شـهرهايی 
ماننـد زنجـان كـه در بخـش مركـز شـهر  بافت 
قديمـی  و متمركز دارنـد اقداماتی مانند تعريض 

خيابـان بـه هيچ عنوان منطقی و كارآمد نيسـت .
 ايـن طـرح هـا عـالوه بـر صـرف هزينـه های 
مالـی بسـيار بـاال بـه ارزشـهای فرهنگـی شـهر 
نيـز لطمـه ميزنـد و در پايان كار نيـز  از راندمان 

پائينـی برخـوردار اسـت . 
دكتـر كيامهـر اضافـه كـرد : در شـرايط كنونـی 
قبـول واقعيـت ،  وضعيـت موجود و داشـته ها 
از يـك سـو و مديريـت ترافيكی از سـوی ديگر 
بهتريـن روش بـرای حـل بحـران مركزی شـهر 

زنجان اسـت .

ــا در نظــر گرفتــن تمــام جوانــب طــرح  * ب
ــی  ــرح کارشناس ــن دوازده ط ــود از بی موج

ــت  ــده اس ــاب ش انتخ
كيامهـر بـا اشـاره  به مـدت زمان بـاالی  مطالعه 
ايـن طـرح هـا  و نيز  تـالش گسـترده مديريت 
شـهری گفت :طرح منتخب از جوانب بسـياری، 

نزديك به طرح كارشناسـی دانشـگاه اسـت .

* طرحـی بدون اشـکال وجود نـدارد ،هنر این 
اسـت با همفکری آسـیب هـا و ایراد هـا را به 

کمترین اندازه رسـاند 
:هيـچ  افـزود  ادامـه سـخنان خـود  كيامهـر در 
طرحـی بـدون ايـراد نيسـت .بـه طـور معمـول 
برخـی جوانـب پيش بينی نشـده يا مشـكالت و 
آسـيب شناسـی در زمـان اجـرای پـروژه نمايان 
ميشـوند كـه ايـن موضـوع بـا مديريـت صحيح 

و اتخـاذ تصميـم هـای ميدانـی مرتفـع ميگردد.

ــن  ــات ای ــی و کلی ــق شــاکله ی اصل * مواف
طــرح هســتم  و بــاور دارم ایــن طــرح قابلیت 

اجرایــی دارد
كيامهــر بــر ايــن بــاور اســت كــه طــرح كنونــی 
كــه  مــورد اجمــاع نظــر مديــران شــهری نيــز 
قــرار گرفته اســت ، مزايــای بســياری  دارد و از 
منتقــدان دعــوت ميكنــد تــا  در كنــار مخالفــت 
ــه هــای گوناگــون،  پيشــنهاد و راهــكار  و بهان
بــا قابليــت اجرايــی نيــز ارائــه دهنــد تــا بديــن 
ترتيــب  دســت در دســت هــم بهتريــن تصميم 

گرفتــه شــود.

* اجـرای طـرح زوج و فـرد و حـذف بانـد 
پـارک بـه ترتیـب راهکارهـای آتـی خطـوط 

مرکـزی شـهر میتوانند باشـند
كيامهـر برايـن بـاور اسـت در نهايـت در آينـده 
نـه چنـدان دور شـاهد خواهيـم بـود خيابـان 
سـعدی وسـط تبديـل بـه پيـاده راه ميشـود كـه 
بـا اين گونـه كارها همشـهريان بـه دليل كاهش 
ترافيـك بـرای سـفر بـه هسـته مركـزی شـهر 
رغبت  بيشـتری خواهند داشـت و بديهی اسـت 
كـه نتيجه تردد بيشـتر بـرای بازاريـان و اصناف  
داد و سـتد و  رونـق كسـب و كار خواهـد بود .

* با دسـت روی دست گذاشـتن انتظار معجزه 
باشیم  نداشته 

كيامهـر ميگويـد :  تمام تغييرات و پيشـرفت ها 
بـا ايراداتـی همـراه بوده ولـی كار بايـد از جايی 
شـروع شـود .با دست روی دسـت نهادن كاری 
پيـش نخواهد رفـت .اين امری طبيعـی در تمام 

نقاط دنياسـت .

* شـاه کلیـد حل مشـکالت ،  ارتبـاط هرچه  
بیشـتر با مردم اسـت 

ايـن كارشـناس براين باور اسـت هـر تغييری با 
مخالفـت هايـی روبـرو ميشـود كـه راه مقابله و 
كم كردن فشـار مخالفان ، تشـريح هرچه بيشـتر 
مزايـای  طـرح و ارتباط بيشـتر با مردم اسـت .

صـدا سـيما و  رسـانه ها بايـد در كنـار جنبه ی  
فيزيكـی تغييـرات  اتوبوسـرانی پای كار باشـند 
و قسـمت نـرم افـزاری پـروژه را بـا هنرمنـدی 

كنند. كنتـرل 
وی بـر ايـن بـاور اسـت اگـر مديـران شـهری 
و  بيشـتر  هرچـه  را  طـرح  ايـن  دسـتاوردهای 
بـا زبانـی گويـا و سـاده بـه مـردم انتقـال دهنـد 
،حـالوت و شـيرينی طـرح بر فشـار و مقاومت  

انـدك مخالفـان  طـرح  غلبـه خواهـد كـرد

* مـدل طـرح جدید زنجـان ، پیشـتر در دیگر  
نقاط کشـور به شـکل موفق اجرا شـده  اسـت 
در  واقـع  در   : افزايـد  مـی  كارشـناس  ايـن 
بسـياری از نقـاط ايـران حتـی ديگـر نقـاط دنيا 
در شـهرهايی كـه بـا ايـن مشـكل روبـرو بودند 
و  شـده  اعمـال  ترافيكـی  راهكارهـای  هميـن 
نتيجـه بسـيار مطلوبی بـرای بازاريان شـهرها به 

 . اسـت  آورده  ارمغـان 
وی تصريـح كـرد:  ايـن طـرح جديـد ابداعـی 
در زنجـان نيسـت و  همچـون پيـاده راه مركزی 
شـهر زنجـان ،مطمئنا  پيشـتر در منطقه ای ديگر 
اجـرای موفـق داشـته و مديـران شـهری زنجان  
بـا اطمينـان قلبی برای اجـرای آن تالش ميكنند.

جسـارت  کـرده  ثابـت  زنجـان  شـهردار   *
دارد بسـیاری 

دكتـر كيامهـر  بـا اشـاره بـه همدلـی شـورا و 
شـخص شـهردار گفـت : بـدون تعـارف بايـد 
اذعـان داشـت كـه دكتـر معصومی فردی بسـيار 

شـجاع ، كوشـا و جسـور اسـت.
وی اضافـه كـرد  : شـهر  زنجـان تـا بـه امـروز 
شـهرداران زيـادی بـه خـود ديـده كـه هـر فرد 
بسـته بـه توانايـی خويـش اقداماتی برای شـهر 
انجـام داده انـد ، امـا دكتـر معصومی بـا به جان 
خريـدن مشـكالت و تبعات ناشـی از تغييرهای 
بـزرگ و تحمـل انـواع  مخالفت ها، فشـارهای 
سياسـی و گاهی اقتصادی نشـان داده  كه در راه 

خدمـت بـه ايـن شـهر، ثابت قدم اسـت.
در پايـان اميـدوارم بتوانيـم  از وجود شـهرداری 
همچـون  دكتـر معصومـی ،  اسـتانداری ماننـد 
دكتـر حقيقـی و  نيـز شـورای شـهری منسـجم 
و متخصـص، بهـره كافـی را برده و  در راسـتای 
رفـع عقـب ماندگـی های شـهری در چنـد دهه 

اخيـر گام هـای بزرگـی برداريم.

دكتر رامين كيامهر ، چهره برجسته علمی و  كارشناس :

 تغییـر بنیادین در سیستم نـاوگان
اتوبوسرانی زنـجان الزم و اجتناب ناپذیر است

شــهر  زنجــان تــا بــه امــروز شــهرداران زیــادی بــه خــود دیــده که 
هــر فرد بســته بــه توانایی خویــش اقداماتــی برای شــهر انجــام داده 
انــد ، امــا دکتــر معصومــی با به جــان خریــدن مشــکالت و تبعات 

ناشــی از تغییرهــای بــزرگ و تحمل انــواع  مخالفت 
ها، فشــارهای سیاســی و گاهــی اقتصادی نشــان داده  
کــه در راه خدمــت بــه ایــن شــهر، ثابت قدم اســت.

 بـه گـزارش مديريـت ارتباطـات و اموربيـن 
الملـل شـهرداری زنجـان، رييـس كمسـيون  
شهرسـازی و معماری شـورای اسـالمی شهر 
انديشـی  هـم  نشسـت  سـومين  در  زنجـان 
»تغييـر خطـوط حمـل و نقـل عمومـی« در 
: نشسـت  اسـاتيد دانشـگاهی گفـت  جمـع 
هـای مختلفـی  در خصـوص تغييـر خطـوط 
حمـل و نقـل عمومـی  برگـزار شـده اسـت 
كـه هيـچ يـك بـه انـدازه نشسـت با اسـاتيد 
و متخصصـان دانشـگاهی راهگشـا و كمـك 

كننـده نبـوده اسـت . 
حميدرضـا حميـدی  چيدمان امروز شـورای 
ارزش   بـا  فرصتـی  شـهر  بـرای  را  اسـالمی 
دانسـت و افـزود: اميدواريـم هـر آنچـه كـه 
مربـوط بـه توسـعه شـهری اسـت بـا صرف 
كمتريـن انـرژی وبه دور از هر گونه حواشـی 

به سـرانجام رسـد. 
هـای  كارشناسـی  و  هـا  بررسـی  حميـدی 
صـورت گرفتـه از سـوی اسـاتيد دانشـگاهی 
رامنصفانـه و بـه دور از هرگونـه جانب داری 

دانسـت و گفـت: شـروع طرح تغييـر خطوط 
حمـل ونقـل عمومـی از آبـان ماه سـال ۹۶در 
حـال اجرا اسـت و تصور اينكه يك شـبه رخ 

داده باشـد كامال اشـتباه اسـت.

 وی تغييـر خطـوط ويـژه اتوبوسـها رابخـش 
بسـيار كوچكی از اسـتراتژی وراهبرد شـهری 
آرام  ترافيـك،  كنتـرل  افـزود:  و  تلقـی كـرد 
سـازی و قابـل زيسـت كـردن بافـت مركزی 

از  تبديـل  و  مركـزی  هسـته  سـاكنان  بـرای 
ماشـين محـوری بـه انسـان محـوری اهدافی 

اسـت كـه در ايـن طـرح دنبـال ميكنيـم.
وی عنـوان كـرد: همـه به ايـن نتيجه رسـيده 
ايم توسـعه حمل و نقل عمومی تنهـا راه آرام 
سـازی و قابل زيست بودن مركز شهر است و 
الگوهـای ترافيكی به گونه ای اسـت كه برای 
سـاكنين شـهر شـرايط بهتری را فراهم ميكند.
معمـاری  و  شهرسـازی  كمسـيون  رييـس   
شـورای اسـالمی شـهر زنجـان گفـت : پياده 
راه سـبزه ميـدان بـا وجـود همـه مخالفتهـا 
مـردم  منافـع عمـوم  بـه  توجـه  اجـرا شـد، 
باعـث مـی شـود طـرح تغييـر خطـوط حمل 
و نقـل عمومـی نيـز اجـرا شـود ومخالفـت 
تعـدادی از كسـبه نمـی تواند مانـع از اجرای 
طـرح باشـد،اعتراض هـا تنها اجـرای طرح را 
دچـار وقفـه ميكنـد كـه از جامعه دانشـگاهی 
درخواسـت داريـم بـا ورود و مداخلـه خـود 
جهت آگاه سـازی كسـبه، شـورا و شهرداری 

را كمـك كننـد.

رييس كمسيون شهر سازی ومعماری شورای اسالمی شهر زنجان:

بررسی طرح»تغییر خطوط حمل و نقل عمومی«، از سوی اساتید دانشگاهی  منصفانه است

معاون ورزشــی سازمان فرهنگی و اجتماعی  شهرداری زنجان  از 
برگزاری ويژه برنامه هايی به مناسبت هفته سالمت در زنجان خبر 
دادو گفت : جهت افزايش  سطح كيفيت زندگی وافزايش سالمت 
تن وروان شــهروندان با هدف ايجاد انگيزه ونهادينه كردن ورزش 
همگانی وجلوگيری ازكم تحركی، ســازمان فرهنگی و اجتماعی 
شــهرداری بامشــاركت نيروی زمينی ارتش، اداره كل ورزش و 
جوانان استان زنجان، هيئت ورزشهای همگانی، اداره كل آموزش 

و پرورش، مركز بهداشــت اســتان زنجان برنامه های را در سطح 
شــهراجرا خواهد كرد.  ميالد مهديون برگزاری همايش دوچرخه 
سواری را در راستای تحقق پويش دو بهتر از چهار دانست و گفت: 
ايجاد فرهنگ استفاده از دوچرخه وكاهش استفاده از وسايل نقليه 

موتوری می تواند در راستای تحقق سالمت افراد موثر باشد.
 مهديــون از برگزاری بازيهای بومی ومحلــی در برخی از  محله 
های شهر زنجان  خبر دادوگفت: هفته سالمت بهانه ای است تا با 

برگزاری بازيهای محلی موجب نزديكی وارتباط بيشتر افراد با يك 
ديگررا شاهد باشيم .  معاون ورزشی سازمان فرهنگی و اجتماعی 
شــهرداری زنجان از نحوه نشستن های اشــتباه و طوالنی كاركنان 
پشت ميز به عنوان يك مشكل نام برد و عنوان كرد: در هفته سالمت  
ســعی خواهيم كرد با آموزش حركت های اصالحی و تست های 
آرگونومی در بين كاركنان شهرداری توسط يك گروه متخصص، 
مشــكالت و ناهنجاريها پيش روی كاركنان را به حداقل برسانيم.

معاون ورزشی  سازمان فرهنگی و  اجتماعی شهرداری زنجان:

هفته سالمت، حركت های اصالحی به دادپشت ميزنشين ها ميرسد 
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خبـر

ــهار  کمک بـیست و چ
میلیون تومـان یک خیر 
به دانش آمــوزان واحد 
آموزش تحصیلی مهرانه

ایـن خیّر دریـادل که نخواسـت نامش فاش 
شـود در آستانه ورود به سـال جدید بیست 
وچهـار میلیون تومان جهت خرید پوشـاک 
و مایحتـاج دانش آمـوزان به واحـد آموزش 
تحصیلـی هدیـه  کرد تا بـار دیگـر نورامید 
هایشـان  و خانـواده  هـا  بچـه  ایـن  دل  را 

روشـن نگه دارد.
»کسی که جانب اهل وفا نگه دارد

خداش در همه حال از بال نگه دارد«

گام های طالیی مهرانه 
در حوزه تبلیغات شهری 
و محیطی با مشارکت 
دستگاه های دولتی و 

خصوصی زنجان
کمیتــه  مســوول  صنعتــکار«،  »مهنــاز 
ــزوم  ــر ل ــد ب ــه ضمــن تاکی تبلیغــات مهران
ایجــاد ارتبــاط دو ســویه بــا ادارات و 
دســتگاه هــای دولتــی و خصوصــی زنجــان 
ــی موفــق  جهــت انجــام فعالیتهــای تبلیغات
بی منــت  از همراهــی  در ســطح شــهر 
اســتانداری، فرمانــداری، شــهرداری، اوقاف 
ــگ  ــل، فرهن ــل و نق ــه، حم ــور خیری و ام
ــاف،  ــی، اصن ــالمی، هواشناس ــاد اس و ارش
بانــک هــا، اعضــای هیئــت امنــای مســاجد 

ــرد. ــی ک و ... قدردان
وی بــا اشــاره بــه روش هــای تبلیغــی 
ــا  ــک ب ــال پیام ــق ارس ــه از طری ــن کمیت ای
محتــوای آموزشــی و خبــری بــه مخاطبیــن 
ــور متوســط  ــه ط ــه ب ــرد: ماهان ــح ک تصری
عزیــز  بــه شــهروندان  پیامــک   22000

ــردد. ــی گ ــال م ارس
ــبانه روزی  ــر و ش ــور مؤث ــکار حض صنعت
بــرای  مجــازی  فضاهــای  در  مهرانــه 
ــژه  ــه وی ــی ب ــای تبلیغات ــی فعالیته اثربخش
ــت هــای  تلگــرام و اینســتاگرام را از اولوی
ــه  ــه ب ــه دانســت و گفــت: ماهان ایــن کمیت
طــور متوســط 216 پســت در اینســتاگرام و 
70 پســت در تلگــرام بــا مضامیــن خبــری 
اطــالع رســانی، گــزارش عملکــرد،  و 
از  پیشــگیری  و  آموزشــی  انگیزشــی، 
ســرطان و ... درج مــی گــردد کــه در 
و  مهرانــه  انجمــن  مخاطبیــن  افزایــش 
ــه  معرفــی رســالت هــای ایــن مجموعــه ب
مــردم تاثیــر مثبتــی داشــته اســت. تعامــل با 
کانــال هــای تلگرامــی خبــری و اجتماعــی 
ــت  ــتان جه ــارج از اس ــتان و خ ــطح اس س
ــوط  ــای مرب ــت ه ــا و پس ــپ ه ــر کلی نش
بــه مهرانــه از دیگــر اقدامــات ایــن کمیتــه 
جهــت معرفــی رســالت هــای متعالــی 

ــد. ــی باش ــه م مهران
اشــاره  بــا  تبلیغــات  کمیتــه  مســوول 
بنــر،   20 حداقــل  ماهانــه  نصــب  بــه 
بیلبوردهــای تبلیغاتــی در ســطح شــهر 
هــای  شهرســتان  از  برخــی  و  زنجــان 
ــش  ــت پوش ــاط تح ــان و نق ــتان زنج اس
مهرانــه ادامــه داد: بــرای نفــوذ در بیــن الیــه 
ــا  هــای اجتماعــی ســطح شــهر زنجــان، ب
همــکاری گــروه اجرائیــات کمیتــه تبلیغات 
مهرانــه مرکــزی و دفاتــر شهرســتانی تحت 
پوشــش، بــه طــور متوســط هــر مــاه بیــش 
ــواع  از 100 هــزار بســته تبلیغــی شــامل ان
 ،CD ،بروشــور، پمفلــت، کتابچــه زینــو
پرسشــنامه هــای مربــوط بــه مهرانــه توزیع 
بــا موضوعــات مختلــف بــا مضامیــن 
آموزشــی و تبلیغاتــی در ســطح اســتان 
زنجــان و شهرســتان هــای تابعــه و معرفــی 
چهــره بــه چهــره انجمــن توزیــع گردیــده 
ــه  ــا اشــاره بــه حضــور روزان اســت. وی ب
حداقــل 8 خیــر در کمیتــه تبلیغــات جهــت 
اداره امــورات مربــوط بــه کمیتــه تبلیغــات 
ــن  ــی از خیری ــش اعظم ــرد: بخ ــه ک اضاف
ــای  ــت ه ــل فعالی ــه دلی ــات ب ــه تبلیغ کمیت
ــا فضــای مجــازی  ــی ســطح شــهر ی میدان
بــه صــورت دورکاری بــا مهرانــه همــکاری 

ــد. ــی کنن م

مسوول کلینیک تخصصی مهرانه از ارائه خدمات 
مشاوره به 47 نفر در محل کلینیک رادیوتراپی و 
19 نفر دیگر در درمانگاه شــیمی درمانی انجمن 
مهرانــه در آخریــن ماه از ســال 97 خبر داد و 
گفت: در این مــدت، 41 نفر در محل درمانگاه 
رادیوتراپی و 167 نفر نیز در درمانگاه کموتراپی 

از خدمات مهرانه بهره مند شدند.
"مهنــدس جواد گرانمایه" با اشــاره به پذیرش 
422 مراجعه کننده در آزمایشگاه فوق تخصص 
مهرانه در اسفند 97 اضافه کرد: 42 نفر دیگر نیز 
از خدمات رایگان سی.تی.اسکن مهرانه استفاده 

کردند.
وی با اشــاره به فعالیت مهمانســرای مهرانه در 
مجاورت کلینیک این مجموعه که توسط خیرین 
زنجانی مقیم آمریکا ســاخته شده است، عنوان 
کــرد: در مدت زمان یاد شــده، 557 نفرروز از 

خدمات اســکان ســرای نیکان مهرانه به ارزش 
بیش از 501 میلیون ریال بهره مند شده اند.

انجمن خیریــه مهرانه با یاری بنیاد مرحوم حاج 
احمد مهدوی برای اولیــن بار در ایران اقدام به 
ساخت هتل سرای نیکان در کنار مرکز تشخیصی 
درمانی تخصصی ســرطان و رادیوتراپی مهرانه 
کرده است که دارای21 ســوییت مجهز بوده و 
مطابق با استانداردهای هتل های 4 ستاره طراحی 

شده است.
این هتل بــه بیمارانی که از مناطق دوردســت 
داخل اســتان و خارج ازاســتان برای درمان به 
این مرکزمراجعه مینمایند اختصاص داده شــده 
است که از این عزیزان با ارائه خدماتی همچون 
)صبحانه، ناهار، شــام( و دیگر خدمات رفاهی 
پذیرایی میشــود و کلیه ایــن خدمات رفاهی به 

صورت رایگان عرضه میگردد. 

اسفند 97 صورت گرفت؛

 ارائـه خدمات مشـاوره رایگان به 66 بیمـار
مراجعه کننده در محل کلینیک تخصصی مهرانه

422 مراجعه کننده نیز در آزمایشگاه فوق تخصص پذیرش شدند

فرمانــدار خدابنده گفت: برای پیشــگیری از 
رشد و پیشــرفت بیماری سرطان باید تمامی 
مســوولین ذیربط به ویژه جهاد کشــاورزی 
اهتمام جدی داشته و با مهرانه همکاری نمایند 

.
خدمـات 13 سـاله انجمـن مهرانـه در حـوزه 
حمایـت از بیماران مبتال به سـرطان تحسـین 
مسـوولین عضو کارگروه سـالمت شهرسـتان 
خدابنـده را برانگیخـت. در ایـن نشسـت کـه 
روز چهارشـنبه 28 فروردیـن 98 در محـل 
سـاختمان فرمانداری برگـزار گردید، بیگدلی 
مهرانه را یکی از سـازمانهای مردم نهاد و مهم 
اسـتان زنجـان معرفـی کـرد و افـز.د: این کار 
الهی در راسـتای اعتقادات مذهبی و حسـینی 
پایتخت شـور و شـعور حسـینی مردم زنجان 

خدابنـده  فرمانـدار  اسـت.  گرفتـه  صـورت 
و  رشـد  از  پیشـگیری  بـرای  کـرد:  اضافـه 
پیشـرفت بیماری سـرطان باید همه مسوولین 

ذیربـط بـه ویـژه جهـاد کشـاورزی اهتمـام 
جـدی داشـته و بـا مهرانـه همـکاری نمایند .
رییس شبکه بهداشت شهرســتان نیز در این 

نشســت مهرانه را نه یک سازمان استانی بلکه 
یــک برند جهانی معرفی کــرد و همکاری با 
مهرانه را با توجه به اهــداف آن از ملزومات 

پیشگیری دانست.
دکتر عباســی همچنین برای افزایش ارتباط با 
مهرانه در حوزه آموزش و پیشــگیری اعالم 
آمادگــی کرد. مهندس احمــدی، معاون امور 
عمومی شبکه بهداشــت و دبیر این کارگروه 
نیز در خصوص اهمیت همــکاری با مهرانه 

توضیحاتی ارائه نمود.
حضــور مســوولین و دســت انــدرکاران دفتــر 
مهرانــه خدابنــده در ایــن نشســت بــا عکــس 
العمــل مطلــوب و مثبــت اعضــا مواجــه 
شــد بطــوری کــه بیشــتر وقــت نشســت بــه 

ــه اختصــاص یافــت. امــورات مهران

فرماندار خدابنده در نشست کارگروه سالمت:

جهاد کشاورزی در زمینه »پیشگیری از سرطان« با مهرانه همکاری تنگاتنگی داشته باشد

مسـوول مهمانسـرای مهرانـه تهـران از پذیرش 
1022 نفـرروز بیمـار )92 نفـر( در محـل ایـن 
در  آنـان  بـه  رفاهـی  خدمـات  ارائـه  و  مرکـز 
گفـت:  و  داد  خبـر   97 سـال  از  مـاه  آخریـن 
بیمـاران اسـکان یافتـه تـا زمـان اتمـام مراحـل 
درمانشـان مـی تواننـد از خدمـات مهمانسـرای 

مهرانـه تهـران بهـره منـد شـوند.
"محمدهاشــم اســالمی" بــا عنــوان " مهرانــه در 
ســال 1387، جهــت رفــاه حــال بیمــاران تحــت 
ــه  پوشــش خــود کــه در طــی مســیر درمــان ب
تهــران مراجعــه می کردنــد، اقــدام بــه تاســیس 
یــک مهمانســرا در تهــران نمــود، تصریــح کرد: 
ــی  ــان اندک ــدت زم ــران در م ــرای ته مهمانس
ــاران  ــر از بیم ــزاران نف ــان ه ــه میزب ــل ب تبدی
ــه در  ــد ک ــران ش ــر ای ــان از سراس و همراهانش
طــول مــدت اقامــت خــود در تهــران، از کلیه ی 
خدمــات رفاهــی و اســکان و ســالمت محــور، 

ــدند.  ــد می ش ــگان بهره من ــورت رای ــه ص ب
وی بـا بیـان "مهمانسـرای مهرانـه تهـران تـا به 
امـروز افتخـار میزبانـی بیـش از 50 هـزار نفـر 
روز بیمـار را داشـته و امیـدوار اسـت بتوانـد از 

ایـن طریـق به رسـالت اصلـی خود کـه کاهش 
رنـج مبتالیـان بـه سـرطان اسـت جامـه ی عمل 
بپوشـاند" اضافـه کـرد: دفتر مهرانه ی تهـران نیز 
همزمـان با آغاز به کار مهمانسـرا، کار خود را با 

هـدف فراهـم نمـودن خدمـات بهتر بـه بیماران 
نمود.  آغـاز 

ــر  ــال های اخی ــی س ــت؛ ط ــر اس ــه ذک الزم ب
ــران  ــه در ته ــر مهران ــای دفت ــه ی فعالیت ه دامن
وســعت یافتــه اســت و اقداماتی نظیــر برگزاری 
همایش هــا، توزیــع قلــک، توزیــع بنــر و تــاج 
ــا  ــه و ...، ب ــای خیری ــزاری بازارچه ه گل، برگ
نظــارت دفتــر مهرانــه تهــران انجــام می پذیــرد. 
ــتانه و  ــات انسان دوس ــا اقدام ــران ب ــن ته خیّری
ــت  ــزرگ در جه ــی ب ــود گام ــه خ عام المنفع
ــه، کــه تبدیــل  محقــق شــدن چشــم انداز مهران
شــدن بــه یــک نــام جهانــی اســت، برداشــته اند. 
ـــان ســـتارخان،  نشـــانی مهمانســـرا: تهـــران، خیاب
خیابـــان پاتریـــس، بلـــوار ســـروناز، خیابـــان 

ـــالک 21 .  ـــری، پ امی
شماره تماس مهمانسرا: 66908403 – 

 021 – 66913701

اسفند 97 صورت گرفت؛

میزبانی مهرانه از 1022 نفرروز بیمار سرتاسر کشور در مهمانسرای تهران

"مریم"، بیمار تحت نظر مهرانه ای حدودا 24 ساله از روستای 
"الچوان" شهرستان خدابنده که چهار سال قبل به دلیل احساس 
توموری در کشــاله ی پای چپ خود به پزشک مراجعه کرد، 
می گوید: پزشک برایم دارو تجویز کرد و گفت اگر این تومور 
از بین نرفت حتما بــرای درمان به تهران مراجعه کنم. مصرف 
داروهــا هیچ افاقه ای نکرد تومور هر روز بزرگتر می شــد، به 
اجبار به همراه مادرم راهی تهران شدیم.  پدر مریم کشاورز از 
کار افتاده بود که با اجاره زمین کشاورزی خود امرار معاش می 
کرد. وی که در آن زمــان هیچ اطالعی از فعالیت های انجمن 
مهرانه اســتان خود نداشــت، با متحمل شــدن هزینه سنگین 
جراحی شــد.  مریم از طریق پزشــک معالج خود در تهران با 

مهرانه آشنا شد و با تحت پوشش قرار گرفتن از خدمات شیمی 
درمانی، رادیوتراپی و دیگر خدمات دارو و درمان رایگان بهره 
مند شد. در حال حاضر نیز مهرانه در کنار این خدمات، خدمات 
معیشــتی به وی و خانواده اش ارائه می دهــد. وی خواهر و 
پدرش را به دلیل بیماری ســرطان از دست داده است. در حال 
حاضر پروســه درمان را به اتمام رســانده و در ردیف بیماران 
تحت نظر مهرانه قرار گرفته اســت. مریــم که یکی از خیرین 
دفتر مهرانه خدابنده اســت، سالمتی خود را مدیون لطف خدا 
و تالش پزشــکان و حمایت های مهرانه می داند. او به کمک 
مربی خیر مهرانه ای اش توانسته هنر فرشبافی و کیف دوزی را 
آموخته و از آن طریق امرار معاش کند و برای تقدیر و تشکر از 

خدمات و حمایت های بی دریغ مهرانه اولین هنر خود )فرش 
دســت بافت( را به دفتر این مجموعــه در خدابنده هدیه کرد.

بیمار بهبودیافته مهرانه ای نخستین هنر آموخته اش را به مهرانه هدیه کرد؛

گره مهـر برگرفتـه از مهـرانه مریم بر فرش

مسوول واحد آموزش تحصیلی مهرانه؛

تشکیل 320 کالس آموزشی 
رایگان برای دانش آموزان 

مهرانه ای در سال 97 

مســوول واحد آموزش تحصیلی مهرانه از 
برگــزاری 320 کالس آموزشــی برای 272 
دانش آموز مهرانه ای در ســال 97 خبر داد و 
گفت: 18 نفر از دبیــران و معلمان نیکوکار 
بدون هیچ چشم داشتی نسبت به تشکیل این 
کالس هــا اقدام کردند کــه امیدواریم مورد 

قبول حضرت حق قرار گیرد.
»اکــرم رفیعی«، مســوول واحــد اموزش 
تحصیلی مهرانه با اشــاره بــه آمار حضور 
خیریــن )اداری و مدرســین( در دفتر این 
واحد در سال 97 تصریح کرد: 294 نفرروز 
معلم معادل 746 ســاعت در واحد آموزش 
تحصیلی مهرانه حضوری مؤثر داشــته و به 

تکلیف شرعی و انسانی خودعمل کردند.
وی با اشاره به برگزاری 320 کالس آموزشی 
برای 272 دانش آموز مهرانه ای در ســال 97 
ابراز کرد:: 18 نفر از دبیران و معلمان نیکوکار 
بدون هیچ چشم داشتی نسبت به تشکیل این 
کالس هــا اقدام کردند کــه امیدواریم مورد 

قبول حضرت حق قرار گیرد.
رفیعی با اشــاره به همکاری 32 آموزشگاه 
بــا مهرانه و ارائه خدمــات رایگان به دانش 
آموزان تحت پوشش واحد آموزش تحصیلی 
انجمن افزود: 56 نفر از دانش آموزان به این 

آموزشگاه ها معرفی شده اند.

کمک های غیرنقدی دریافتی 
انجمن مهرانه شامل اقالم 
موادغذایی به حسینیه اعظم 

زنجان تحویل داده شد
خیریـه  انجمـن  عمومـی  روابـط  مسـوول 
مهرانـه از تحویـل کمـک هـای غیرنقـدی 
اقـالم  شـامل  مهرانـه  انجمـن  دریافتـی 
موادغذایـی در مناطق سـیل زده اسـتان های 

داد. از سـیل خبـر  دیـده  آسـیب 
دریافـت  بـه  اشـاره  بـا  احـدی«  »رسـول 
آغـاز  از  مهرانـه  غیرنقـدی  هـای  کمـک 
خسـارت سـیل بـه هموطنانمان اظهـار کرد: 
مهرانـه تاکنـون 2 محمولـه دریافتـی خود را 
از طریـق جمعیـت هـالل احمـر جمهـوری 
اسـالمی به اسـتان های آسـیب دیده از سیل 

اسـت. کرده  ارسـال 
وی بـا اشـاره بـه اعـزام خادمیـن حسـینیه 
اعظـم و ارسـال کمکهـاي مردمي بـه مناطق 
سـیل زده نیـز اضافـه کـرد: نخسـتن کمـک 
هـای غیرنقـدی شـامل موادغذایـی دریافتی 
انجمـن مهرانـه جهت طبـخ غـذا در موکب 
های عزاداری حسـینیه اعظم مسـتقر در این 

مناطـق، نیز ارسـال شـد.
احـدی با بیـان اینکه اقـالم غذایـی دریافتی 
مهرانـه به موکبهـای عزاداری زنجان مسـتقر 
در مناطـق سـیل زده و دیگر اقالم بهداشـتی 
و ... از طریـق هـالل احمـر بـه ایـن مناطـق 
و  دریافـت  داد:  ادامـه  شـود،  مـی  ارسـال 
ارسـال ایـن کمک هـا همچنـان ادامـه دارد.

خدمت بی منت 2057 
 نفرروز خیر در کلیه 

دفاتر مهرانه
مسـوول کمیتـه منابـع انسـانی مهرانـه بـا 
نفـرروز   2057  ،97 اسـفند  اینکـه  بیـان 
خیـر بـه مـدت 6372 سـاعت و 30 دقیقه 
شهرسـتانی  و  مرکـزی  دفاتـر  کلیـه  در 
حضـوری مؤثر داشـته اند، گفـت: 607 نفر 
از داوطلبیـن در مهرانـه بـه صـورت ثابت 
نسـبت بـه اداره امـور محولـه اقـدام کرده 
انـد کـه امیدواریـم مـورد قبـول خداونـد 
قـرار گیـرد. »منیـره فیـروزه« بـا اشـاره به 
فعالیـت واحدهـای زیرمجموعه ایـن کمیته 
در قالـب واحدهای آنالیز، ثبت اتوماسـیون، 
بازدیـد و تعامـالت، ارتباطـات و هماهنگی، 
تشـریفات،  و  همایـش  تقدیـر،  و  جـذب 
تـدارکات و پشـتیبانی، رابطیـن دفتـر قلک، 
بنـر،  دفتـر  رابطیـن  بانـوان،  دفتـر  رابطیـن 
رابطیـن دفتـر مفیـدی، رابطیـن کانون هـای 
مهـر، هنرمنـدان تصریـح کـرد: بـه همـت 
خیریـن واحدهـای مربوطـه، 130 تمـاس، 
صـدور 29 فـرم، ارسـال 1087 پیامـک در 

آخریـن مـاه سـال انجـام گرفته اسـت.

مهرانه
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کمیته امداد

در دیدار بخشدار بخش مرکزی عنوان شد؛

پرداخت2402 فقره وام اشتغال برای مددجویان زنجانی
 باهــدف بسترســازی بــرای اشــتغال پایــدار مددجویــان تحــت حمایــت کمیتــه امــداد اســتان 
ــع  ــل مناب ــتغال زایی از مح ــهیالت اش ــان تس ــون توم ــارد800 میلی ــش از 40 میلی ــان بی زنج

ــده اســت. ــع بانکــی پرداخت ش ــاد و مناب ــن نه ــی ای داخل
ــه گــزارش ســایت خبــری کمیتــه امــداد، هدایــت صفــری، مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان  ب
ــا  ــته ب ــال گذش ــت: در س ــان گف ــزی زنج ــش مرک ــدار بخ ــی بخش ــان در دیدارباحقیق زنج
ــا  ــتغال ب ــره وام اش ــت   دوهزارو402فق ــداد والی ــدوق ام ــل وصن ــای عام ــکاری بانکه هم
اعتبــاری بالــغ بــر 40میلیــاردو 800میلیــون تومــان پرداخــت شــده، کــه بــرای  دوهــزارو882 
ــا  ــزان فرصــت شــغلی ب نفرشــغل ایجــاد شــد و برنامــه ریــزی شــده اســت امســال ایــن می
رویکــرد طــرح هــای نــو وخالقانــه بــا هــدف توانمندســازی  جامعــه هــدف بــه شــرط تامیــن 

ــد. ــع بیــش از  چهــار هــزار نفــر افزایــش یاب مناب
ــف در  ــای مختل ــاد در بخش ه ــن نه ــده ای ــذاری ش ــای هدف گ ــه برنامه ه ــاره ب ــا اش وی ب
ســال گذشــته، گفــت: بــا فعالیــت مناســب مجموعــه، همراهــی مطلــوب مســووالن اســتانی و 
ــن نهــاد در بخش هــای مختلــف  در ســال گذشــته  شهرســتانی برنامه هــای پیش بینی شــده ای

ــق شــده اســت. ــل محق به صــورت کام
ــای  ــل برنامه ه ــق کام ــم تحق ــل مه ــر از عوام ــی دیگ ــه یک ــه اینک ــاره ب ــا اش ــری  ب صف
هدف گــذاری شــده کمیتــه امــداد اســتان زنجــان در ســال گذشــته افزایــش نصــاب مشــارکت 
خیــران در برنامه هــای اجرایــی ایــن نهــاد بــوده اســت، افــزود: جمــع آوری 14میلیــارد تومــان 
زکات، اعــزام پنــج هــزار مددجــوی تحــت حمایــت بــه اردوهــای فرهنگــی ،زیارتــی وتربیتــی 
ــاء  ــان   وارتق ــر از مددجوی ــه حــدود 3هــزار و200 نف ــه ای ب ــی وحرف ــه  اموزشــهای فن ارائ
میانگیــن ســرانه ایتــام ومحســنین از برنامــه هــای شــاخص ایــن نهــاد در ســال گذشــته بــوده 

اســت. 
مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان زنجــان در ادامــه بــا اشــاره بــه نام گــذاری ســال توســط مقــام 
معظــم رهبــری )مدظله العالــی( بــه »رونــق تولیــد«، گفــت: در صــورت قــرار دادن زمیــن در 
اختیــار کمیتــه امــداد ایــن نهــاد آمادگــی دارد  مجتمــع هــای خدماتــی ورفاهــی  در جهــت 
توســعه فعالیــت هــای اشــتغال زایــی بــرای بــرای جامعــه هــدف بــا تأکیــد بــر طرح هــای نــو، 

خالقانــه و دانش بنیــان بصــورت تجمعــی دایــر نمایــد.
صفــری بــا اشــاره بــه اینکــه از راهبردهــای دیگــر کمیتــه امــداد اســتان زنجــان بــرای تحقــق 
شــعار ســال افزایــش مشــارکت و حضــور مــردم در برنامه هــای اجرایــی ایــن نهــاد اســت، 
افــزود: شبکه ســازی در بخش هــای مختلــف کاری و واگــذاری بخشــی از امــور تصدی گــری 
ایــن نهــاد بــه مراکــز نیکــوکاری و مؤسســات خیریه همســو بــا برنامه هــا ازرویکردهــای  دیگر 
کمیتــه امــداد اســتان زنجــان در ســال جدیــد اســت کــه بایــد بیشــتر موردتوجــه قــرار گیــرد.
حقیقــی بخشــدار بخــش مرکــزی نیــز بــا تقدیــر از فعالیــت هــا وخدمــات کمیتــه امــداد گفت: 
حضــور مــا در کمیتــه امــداد  اعــالم آمادگــی جهــت  ارتقاءهمکاریهــا در تمامــی زمینــه هــا 
ازجملــه آمــوزش ،اشــتغال  وتوانمندســازی  بــه ویژه در مناطــق محروم  وکم برخوردار اســت .  

مدیر کل کمیته امداد استان زنجان:

 بافت 1379 تخته فرش توسط مددجویان
کمیته امداد زنجان

در ســال گذشــته  از طریــق هــزار و 527طــرح فرش بافــی مددجویــان تحــت حمایــت کمیتــه 
امــداد اســتان زنجــان 2هــزار و 540متــر مربــع  فــرش، گلیــم و تابلــو فــرش بافتــه شــده  ودر 

بازارهــای داخلــی اســتان بــه فــروش رســیده اســت .
ــه گــزارش ســایت خبــری کمیتــه امــداد، هدایــت صفــری، مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان  ب
ــان تحــت حمایــت  ــرای مددجوی ــی ب ــان اینکــه  هــزارو 527طــرح فــرش باف ــا بی زنجــان ب
اســتان زنجــان ایجــاد شــده اســت گفــت: از محــل فــروش ، فــرش هــای بافته شــده توســط 
مددجویــان تحــت حمایــت کمیتــه امــداد اســتان در ســال گذشــته  بیــش از ســه  میلیــارد و 

139 میلیــون تومــان عایــد مددجویــان شــده  اســت. 
ــه  ــزارو170 تخت ــان، ه ــط مددجوی ــده توس ــه ش ــرش بافت ــوع ف ــه از مجم ــان اینک ــا بی وی ب
قالــی، 96تختــه گلیــم و 113عــدد تابلــو فــرش بــوده اســت، ادامــه داد: قالی هــای بافته شــده 

ــه فــروش رســیده اســت.  مددجویــان  توســط قالیبافــان در بازارهــای داخلــی ب
صفــری  بــا بیــان اینکــه در ســال گذشــته  309 طــرح اشــتغال جدیــد در زمینــه بافــت قالــی 
و تابلــو فــرش اجــرا شــده اســت، گفــت: اکنــون هــزارو 527 طــرح اشــتغال در زمینــه فــرش 
ــای  ــد از طرحه ــز بازدی ــورد نی ــش از 870م ــاد در حــال اجــرا و  بی ــن نه تحــت نظــارت ای

فرشــبافی  انجــام شــده اســت. 
مدیــر کل کمیتــه امداداســتان بــا تاکیــد بــه اینکــه قالــی بافی در اســتان وبیــن مددجویــان تحت 
حمایــت از رونــق مناســبی  برخــوردار اســت گفــت: تمرکز حــوزه اشــتغال این نهاد بــر ارتقای 
شــاخص هــای تولیــد فــرش ، شناســنامه دار کــردن تولیــدات فــرش، تهیــه اســتاندارد فــرش 
تولیــدی، تهیــه نقشــه مناســب ، برگــزاری کالس هــای آموزشــی  و تمرکــز روی مــواد اولیــه 
تهیــه شــده واز همــه مهمتــر انعقــاد تفاهــم نامــه همــکاری با شــرکت زریــن بافت کــه در قالب 
راهبــران شــغلی خریــد تضمینــی فــرش هــای مددجویــان را  در دســتور کار خــود قــرار دارد. 

خبـر

ــب و  ــان زکات واج ــارد توم ــش از 14 میلی بی
ــان  ــتان زنج ــته در اس ــال گذش ــتحبی ارس مس
ــه ســهم شهرســتان زنجــان  جمع آوری شــده ک
3 میلیــارد و 200 میلیــون تومــان بــوده کــه 107 

درصــد تحقــق برنامــه داشــته اســت.
به گزارش ســایت خبری کمیتــه امداد، هدایت 
صفری، مدیرکل و دبیر شــورای زکات اســتان 
در نشست شــورای زکات شهرستان زنجان که 
با حضور فرماندار، بخشــداران بخش مرکزی، 
قره پشتلو و اعضای شــورای زکات شهرستان 
برگزار شد گفت: رفع فقر و محرومیت در جهت 
عدالت اجتماعی است و پیشرفت منهای عدالت 
معنا ندارد و کمیته امداد اســتان زنجان با کمک 
اعتبارات دولتی وهم افزایی آن با منابع امدادی در 
جهت رفــع محرومیت و نیاز نیازمندان قدم های 
مؤثــری در کاهش آســیب های اجتماعی و کم 

کردن فاصله طبقاتی برداشته است.
وی با اشــاره بــه اینکه مشــارکت مــردم در 
فعالیت هــای خیرخوانه و کمک بــه نیازمندان 
نشــان دهنده حاکم بودن تفکر و اندیشه انقالبی 
گری در کشــور است، افزود: ارتقاء سرمایه های 
اجتماعی به نفع آحاد جامعه و افزایش آسیب ها 

نیز به ضرر کل جامعه است لذا رویکرد مقابله ای 
با فقر و تولیدکننده های آن وظیفه همه دســتگاه 
است. صفری با اشــاره به اینکه در سال گذشته 
بیــش از 14 میلیارد تومان زکات توســط کمیته 
امداد اســتان زنجان جمع آوری شده است افزود: 
بیــش از 3 میلیارد و 200 میلیــون تومان از این 
زکات در شهرستان زنجان جمع آوری شده که از 

تحقق 107 درصدی برنامه برخوردار است.
مدیرکل کمیته امداد استان زنجان گفت: شهرستان 
زنجان در هزینه کرد زکات برای محرومین بسیار 
خــوب عمل کرده بطوریکــه 71 درصد زکات 
جمع آوری شده برای محرومین و 29 درصد برای 

پروژه های عمرانی بوده است.
دبیر شورای زکات استان زنجان در ادامه با تأکید 

بر اینکه بر اســاس قانون و اذن حکومتی، کمیته 
امداد به عنوان دبیرخانه شــورای زکات تنها نهاد 
متولی جمع آوری زکات اســت، گفت: توســعه 
فرهنــگ پرداخت زکات نیازمنــد عزم و همت 
همگانی در ترویج و فرهنگ ســازی این فریضه 
الهی بوده و نیاز اســت همه در این بخش ایفای 

نقش کنند.
وی با اشاره به بخشی از پیام مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( به اجالس ســرا سری زکات که 
فرمودند: ما مسووالن از کم کاری خود دراین باره 
باید به عفــو خداوند پناه ببریــم و از او طلب 
آمرزش نماییم، ادامــه داد: پیام معظم له تکلیف 
همه مسووالن را در حوزه زکات مشخص کرده 
و باید برای نهادینه شــدن و احیای این فریضه 

الهی به صورت همگانی همت شود.
دبیر شــورای زکات اســتان زنجان با اشاره به 
اینکه درمجموع 80 درصد از روســتاهای استان 
زنجان زکات خود را به دبیرخانه شورای زکات 
پرداخت کرده اند، افزود: در شهرستان زنجان 94 
درصد روســتاها زکات خود را بــه کمیته امداد 
پرداخــت کرده اند که 16 پروژه عمرانی از محل 

زکات در این شهرستان ایجاد شده است.

مردم نوع دوســت و والیتمدار اســتان زنجان 
قریب به ســه میلیارد و 500 میلیون تومان به 
هم وطنان سیل زده کشور از طریق کمیته امداد 

استان کمک کرده اند.
امـداد،  کمیتـه  خبـری  سـایت  گـزارش  بـه 
هدایـت صفـری مدیـرکل کمیته امداد اسـتان 
زنجـان در همایـش تحکیم خانـواده و تجلیل 
از کارکنـان ایـن نهـاد بـا قدردانـی از همت و 
تـالش جهـادی همـکاران گفـت: 3 میلیـارد 
مردمـی  کمک هـای  تومـان  میلیـون   500 و 
جمع آوری شـده از طریـق کمیتـه امـداد ایـن 

بـه  محمولـه  دسـتگاه   17 قالـب  در  اسـتان 
مناطق سـیل زده کشـور اعم از گلسـتان، ایالم، 

لرسـتان و خوزسـتان ارسال شـده اسـت.
وی افــزود: کار امداد از کارهای پســندیده و 
انبیایی است که با یک تفکر اسالمی شکل گرفته 
و به دست حضرت امام )ره( تأسیس و تحت 
نظــارت عالیه ولی فقیه زمان اســت و امروز 
کارکنان این نهاد با اخالص، و حرکت جهادی 
و انقالبی در خدمــت محرومین و نیازمندان 
هستند وبر این خدمت گزاری افتخار می کنند.

مدیرکل کمیته امداد اســتان به همت و تالش 

همکاران در جمع آوری کمک به ســیل زدگان 
کشــور اشاره کرد و گفت: به لطف خداوند و 
تالش های جهادی و انقالبی 3 میلیارد و 500 
میلیون تومان کمک های نقدی و غیر نقدی در 
استان جمع آوری و توسط 17 دستگاه کامیون و 
کامیونت به مناطق سیل زده ارسال شده و استان 
زنجان در جمع آوری و کمک به سیل زدگان از 

استان های پیشرو به حساب می آید.
صفری گفت: پویش جمع آوری کمک های مردمی 
برای سیل زدگان کشور با اعالم شماره حساب و 
روش های حضــوری و غیرحضوری در کمیته 

امداد با عنوان »زندگی از سرخط« همچنان آماده 
جمع آوری کمک های مردمی به هم وطنان عزیز 

سیل زده است.
مدیرکل کمیته امداد استان زنجان ضمن قدردانی 
از حضــور مردم و خیران در یاری رســاندن به 
ســیل زدگان کشــور گفت: مردم استان زنجان 
می تواننــد کمک های نقدی خــود را به منظور 
کمک رسانی به سیل زدگان کشور به شماره حساب 
0108640425009 نزد بانک ملی شعبه میدان بار 
یا شــماره کارت مجازی 9911-9952-1133-

6037  بانک ملی واریز کنند. 

8 هزار و 687 خانواده تحت حمایت کمیته امداد استان زنجان در 
سال گذشته توسط مسووالن و خیران استانی و شهرستانی در قالب 

طرح مفتاح الجنه بازدید و مورد تفقد قرار گرفتند.
بـه گزارش سـایت خبـری کمیته امـداد هدایت صفـری، مدیرکل 

کمیتـه امداد اسـتان زنجان بابیـان اینکه طرح مفتـاح الجنه باهدف 
تمسـک بـه سـیره و رفتـار علـوی و فراهـم کـردن فرصـت الزم 
بـرای مجالسـت و کمـک بـه نیازمنـدان و ایتام برپا شـده اسـت، 
گفـت: در راسـتای اجـرای ایـن طـرح،716 نفـر از نیکـوکاران و 
بـه  رسـیدگی  به منظـور  اسـتان  اجرایـی  دسـتگاه های  مدیـران 
مشـکالت خانواده های نیازمند در سـال گذشـته از 4 هزار و 618 

خانـوار تحـت حمایـت کمیتـه امـداد بازدیـد کرده اند.
وی افزود: در سال گذشته 760 میلیون تومان در قالب طرح مفتاح 
الجنه توســط خیران و مسووالن در سطح اســتان به خانواده های 
مددجویان و ایتام تحت حمایت کمیته امداد مساعدت شده است.

مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان زنجــان اضافــه کــرد: از مجمــوع 
ــه، در  ــاعدت انجام گرفت ــان مس ــون توم ــارد و 39 میلی ــک میلی ی
ــدی و 827  ــورت نق ــان به ص ــون توم ــغ 212 میلی ــال 97 مبل س
ــرار  ــدان ق ــار نیازمن ــورت کاال در اختی ــان آن به ص ــون توم میلی

ــت ــده اس گرفته ش
 وی با تأکید بر اینکه اجــرای طرح مفتاح الجنه به منظور دیدار با 
مددجویان تحت حمایت به خصوص ایتام و محســنین و بیماران 
صعب العالج و تفقد و دلجویی از آن ها با استفاده از ظرفیت خیران 
و دســتگاه ها در اولویــت کارها قرار دارد، افــزود: ارزش معنوی 
و بســیار مهم اجرای طرح مفتاح الجنــه در کنار کمک خیران به 
خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد دلجویی عاطفی از آن ها بوده 

که با هیچ شاخص مادی قابل اندازه گیری نیست.
مدیرکل کمیته امداد اســتان زنجان به بازدید از خانوارهای تحت 
حمایت به همراه خیران و مســووالن اشــاره کرد و گفت: در این 
بازدید که به همراه مســووالن استانی و شهرســتانی و خیران در 
ســطوح مختلف در قالب طرح مفتاح الجنه انجام می شود عالوه 
بر بعد عاطفی و انسانی مســائل و مشکالت مختلف خانوارها با 

مسووالن مطرح و کارسازی های الزم می شود.

9 میلیــارد و 407 میلیون تومــان کمک های 
مردمــی از طریق 25 مرکز نیکوکاری اســتان 
زنجان جمع آوری و بین نیازمندان توزیع شده 
است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 

22 درصد رشد داشته است
به گزارش سایت خبری کمیته امداد، هدایت 
صفــری، مدیرکل کمیته امداد اســتان زنجان 
هدف از ایجاد این مراکز را ترویج و توســعه 
فرهنــگ انفاق، احســان نیکــوکاری و وهم 
افزایــی در اقدامات نیکوکارانــه عنوان کرد 
و گفــت: مراکز نیکوکاری خــط مقدم انجام 
امور خیر و رســیدگی به نیازمندان هستند و 
کمیته امداد امــام )ره( باهدف واگذاری امور 

خیر به مردم، تســریع در رســیدگی به امور 
نیازمندان، بهره گیــری از ظرفیت های موجود 
در درون محله ها، تنوع بخشــی به فعالیت ها و 
خدمات قابل ارائه به نیازمندان اقدام به ایجاد و 

راه اندازی مراکز نیکوکاری کرده است.
مدیرکل کمیته امداد استان افزود: توانمندسازی 
محرومان و کاهش فقر در جامعه، شناســایی 
نیازمندان واقعی محله و ارائه خدمت به آن ها 
در محل ســکونت خود، ترویج ســنت های 
حسنه اسالمی و توسعه مشارکت های مردمی 
ازجمله اهداف راه اندازی مراکز نیکوکاری در 

استان زنجان است.
صفری ادامــه داد: کمیته امداد با اســتفاده از 

شــیوه های نوین الکترونیکی و افزایش مراکز 
نیکوکاری در اســتان می کوشــد که ســطح 
همــکاری خیران را افزایــش داده و خدمات 

کیفی تری را به اقشار آسیب پذیر ارائه دهد.
وی از جمــع آوری 9 میلیــارد و 407 میلیون 
تومــان کمک هــای مردمی از طریــق مراکز 
نیکــوکاری خبر داد و گفت: یــک میلیارد و 
686 میلیــون تومان از ایــن میزان کمک های 
جمع آوری شــده به صورت نقــدی، و الباقی 
به صــورت کاالیی اســت کــه از طریق این 
مراکز به نیازمندان همان محل پرداخت شــده 
که در مقایســه با مدت مشابه سال گذشته 22 
درصد رشــد داشته است. صفری بابیان اینکه 

کمیته امداد هیچ گونه دخالتی در نحوه توزیع 
کمک های جمع آوری شده در مراکز نیکوکاری 
نداشــته و فقط نقش نظارتی دارد، تأکید کرد: 
فعالیت این مراکز با مدیریت مردم و خیرین، 

با محوریت هیئت امناء مراکز انجام می شود.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 25 مرکز 
نیکوکاری بــا محوریت مســاجد و نظارت 
کمیته امداد در استان زنجان فعالیت می کنند، 
گفت: برنامه ریزی شده است که امسال با ایجاد 
110 مرکز جدید نسبت به واگذاری کارها به 
مردم با محوریت مساجد و رویکرد فقرزدایی 
باعث باال رفتن نرخ شتاب خدمات رسانی به 

نیازمندان و کاهش مراجعات به امداد شود.

باهمت و تالش کارکنان و حضور و مشــارکت 
مردم استان میانگین ســرانه دریافتی ایتام تحت 
حمایت کمیته امداد استان زنجان در سال 97 به 

450 هزار تومان ارتقاء یافت
مدیــرکل کمیته امداد اســتان زنجــان در دیدار 
با امامان جمعــه از افزایــش قابل توجه نصاب 
مشارکت مردم در برنامه های اجرایی این نهاد در 

سال گذشته خبر داد.
به گزارش ســایت خبری کمیتــه امداد، هدایت 
صفری، مدیرکل کمیته امداد اســتان زنجان در 
دیدار با امامان جمعه شــهرهای استان زنجان با 
اشــاره به اینکه کارکردهای این نهاد بر اســاس 
حضور و مشــارکت مردم در برنامه های اجرایی 
شــکل گرفته و به جامعه هدف عرضه می شود، 
گفت: تــالش می کنیم بــا گفتمــان همدلی و 

کمک به همنوع زمینه مشــارکت بیشتر مردم در 
برنامه های اجرایی کمیته امداد به منظور کمک به 

نیازمندان فراهم شود.
وی بابیان اینکه روحانیت معــزز به ویژه امامان 
جمعه نقش تأثیرگذاری در ایجاد فضای سبقت 
در خیرات و توســعه فرهنگ انفاق، احســان و 
نیکوکاری در جامعه دارند، افزود: با فضاســازی 
انجام شده از طریق روحانیت معزز به ویژه امامان 
جمعه نصاب مشــارکت خیــران در برنامه های 
اجرایــی کمیته امداد اســتان زنجــان افزایش 

قابل توجهی داشته است.
صفــری ادامه داد: بــا همراهی امامــان جمعه، 
مسووالن اســتانی و شهرستانی، همت کارکنان، 
حضور و مشــارکت مردم اســتان زنجان برنامه 
ابالغــی کمیته امداد اســتان زنجــان در حوزه 

مشــارکت های مردمی در سال 97 بیش از 100 
درصد محقق شده است.

وی علت تقویت مشارکت مردم استان را اطمینان 
و اعتمــاد به حوزه کار کمیته امداد، همت و کار 
جهادی همکاران عنوان کرد و افزود: در سال 97 
امامان جمعه بزرگوارانه و کریمانه در خطبه های 
نماز جمعه به ترویج احسان و انفاق پرداختند و 
نصاب مشارکت مردم باال رفته و به عبارتی مدل 
انفجار بزرگ رخ داد و استان زنجان در میانگین 
سرانه پرداختی به ایتام موفقیت های چشم گیری 

را کسب کرد.
صفری همچنین گفت: ســال گذشــته به دلیل 
چالش های اقتصادی مراجعــات مردم به کمیته 
امداد بیشتر شــد اما با مدیریت صحیح و تالش 
جهادی همکاران سعی شد خدمات شایسته ای به 

مراجعه کنندگان ارائه شود و به لطف خداوند در 
پایان ســال هیچ پرونده پشت نوبت حمایت در 

امداد نداشتیم.
وی در ادامــه میزان زکات جمع آوری شــده در 
اســتان زنجان را 14 میلیارد تومان اعالم کرد و 
افزود: بر اســاس آمارهای موجود برنامه ابالغی 
اســتان در حوزه جمع آوری زکات 116 درصد 
محقق و نســبت به مدت مشابه سال گذشته 47 

درصد افزایش داشته است.
مدیـرکل کمیتـه امـداد اسـتان زنجان مشـارکت 
ایـن  اجرایـی  برنامه هـای  در  را  اسـتان  مـردم 
نهـاد مطلـوب ارزیابـی کـرد و گفت: در جشـن 
میلیـون   600 و  میلیـارد   7 امسـال  نیکـوکاری 
تومـان کمک هـای نقـدی و غیـر نقدی توسـط 
مـردم نیک اندیـش جمـع آوری شـد کـه قبـل از 

سـال جدیـد در بیـن نیازمنـدان توزیـع گردیـد.
صفری همچنین به ایجــاد دو هزار و 870 فقره 
فرصت شغلی جدید در سال گذشته اشاره کرد 
و افــزود: برای ایجاد این تعداد فرصت شــغلی 
مبلغ 40 میلیارد و 693 میلیون تومان تســهیالت 

پرداخت شده است.
وی رویکرد امســال کمیته امداد را ایجاد اشتغال 
و توانمندســازی و پیوند با خیران به ویژه خیران 
خارج از اســتان عنوان کرد و گفت: ایجاد 110 
مرکز نیکــوکاری جدید با محوریت مســاجد، 
توجه و تقویت آموزش های فنی و حرفه ای، ارائه 
آموزش های فکری و فرهنگی و ســبک زندگی 
دینــی و توجه به بیانیه مقــام معظم رهبری در 
خصوص گام دوم انقالب از برنامه های امســال 

کمیته امداد استان زنجان هست.

مدیرکل کمیته امداد در پایان با اشــاره به وقوع 
ســیل در استان های شــمالی به خصوص استان 
گلســتان گفــت: پایگاه های کمیته امــداد برای 
جمع آوری کمک های مردمی در ســطح اســتان 
ایجادشــده و در میعادگاه های نمــاز جمعه نیز 
این پایگاه ها آماده جمع آوری کمک های مردمی 
هست و این کمک ها در روزهای آتی به مناطق 

سیل زده ارسال می شود.
وی بـا قدردانـی از همراهی امامان جمعه اسـتان 
امـداد،  اجرایـی کمیتـه  برنامه هـای  بـا  زنجـان 
گفـت: امیدواریـم بـا افزایـش مشـارکت خیران 
در برنامه هـای اجرایـی ایـن نهاد اهـداف کمیته 
امـداد اسـتان زنجـان در حـوزه توانمندسـازی 
جامعـه هـدف و اسـتقالل اقتصـادی آن ها بیش 

از گذشـته محقق شـود.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان خبر داد:

میانگین سرانه ایتام از محل کمک حامیان به 450 هزار تومان ارتقاء یافت

در نشست شورای زکات شهرستان زنجان عنوان شد

94درصدروستاهایشهرستانزنجانزکاتپرداختکردهاند

مدیرکل کمیته امداد استان خبر داد

استان زنجان در کمک به سیل زدگان از استان های پیشرو و پیشتاز است

در سال گذشته انجام شد

مشارکت یک میلیاردی خیران زنجانی در طرح مفتاح الجنه

مدیرکل کمیته امداد استان خبر داد

افزایش 22 درصدی مشارکت مردم در مراکز نیکوکاری
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خبـر

برگزارى جشن نیمه شعبان با 
حضور مدیران عامل و کارکنان 
شرکت هاى صنعت آب و برق 

استان زنجان
به گزارش روابط عمومى شرکت آب منطقه 
اى زنجان،آیین جشن نیمه شعبان با حضور 
مدیران عامل و کارکنــان صنعت آب وبرق 
استان در سالن اجتماعات دیسپاچینگ برق 

منطقه اى زنجان، برگزارشد.
در ابتــداى ایــن آیین، مهندس الــه مرادى 
مدیرعامل شــرکت برق منطقه اى زنجان و 
رییس شوراى انسجام بخشى مدیران وزارت 
نیــرو در اســتان، ضمن عــرض تبریک و 
شادباش بمناسبت اعیاد شعبانیه، با اشاره به 
بارندگى هاى اخیر و جارى شــدن سیل در 
برخى از مناطق استان و کشور اظهارکرد:این 
بارشها شاید خسارت هایى به همراه داشت 
ولى اکثر سدها و تاالب هاى کشور سیراب 

شد.
وى به انسجام و همکارى بیشتر در راستاى 
ایفاى نقش بهتر همه شــرکتهاى صنعت آب 
وبرق استان در خدمت رسانى به سیل زدگان 
کشــور تاکید کــرد و افزود:امروز رســالت 
صنعت آب و برق اســتان کمک به استانهاى 
ســیل زده در همــه موارد چــه فنى،مالى و 
خدماتى اســت ، تا اینکه شرایط به وضعیت 

عادى خود برسد.
در ادامه، حجت االسالم رحیمى امام جمعه 
شهر ابهر در بیاناتى از فضیلت، ارزش و مقام 

ماه شعبان و به ویژه میالد منجى عالم بشریت 
در این ماه مبارك سخن گفت و عنوان داشت: 
اهل بیت(ع) همواره نگران دوره آخرالزمان و 
آسیب هاى  این دوران بودند چون شناخت 

و درك آن براى همه میسر نخواهد شد.
وى بـا تبییـن برخى از این آسـیب ها، تعیین 
وقـت بـراى ظهـور امـام زمان(عـج) را از 
جملـه آن ذکـر کـرد و افـزود: احـدى حـق 
ندارد بـراى ظهور حضرت وقت مشـخصى 
تعییـن کنـد، هـر چنـد این مسـاله بـا اینکه 
بگوییـم انشـاء الـه امـام زمـان ایـن جمعـه 

ظهـور مـى کنـد، تفـاوت دارد.
امـام جمعـه ابهـر، در خصـوص تعجیـل در 
امـام  پیـروان  و  شـیعیان  گفـت:  مهدویـت 
زمـان همـواره بایـد ضمـن دعـا به پیشـگاه 
خداونـد ظهور هـر چه سـریعتر حضرت را 
از او طلـب کننـد. حجـت االسـالم رحیمى 
امـام  بـا  مالقـات  موضـوع  بـه  اشـاره  بـا 
هـاى  آسـیب  دیگـر  از  را  آن  زمان(عـج)، 
مهدویـت عنـوان کـرد و اذعان داشـت: امام 
زمـان در نامـه بـه علـى بـن محمـد ثمـرى 
آخرین جانشـین خاص خـود پیش از دوران 
غیبـت کبـرى فرمودنـد: هـر کـس ادعـاى 
مالقـات با مـن داشـت، باید تکذیب شـود.
وى با تاکید بر اینکه عالئم ظهور نیز از دیگر 
آسیب هاى مهدویت به شمار مى آید، افزود: 
عالئم ظهور یک سلســله اتفــاق و حوادثى 
اســت که به صورت طبیعى رخ مى دهد و 
در آن زمان نعمت به وفور یافت خواهد شد 
و درختان همیشه بارور و بموقع محصوالت 

خود را در خدمت مردم قرار خواهند داد.
ایـن اسـتاد حـوزه و دانشـگاه بـا تاکیـد بـر 
اینکـه مـا نباید بـه دنبال تطبیق ایـن عالئم با 
حـوادث مختلف امروز باشـیم، خاطرنشـان 
کـرد: کسـى حـق نـدارد بـا بیان یک سـرى 
تطبیـق هـاى نـاروا، خـود و یـا دیگـران را 

جـزء یـاران آن حضـرت خطـاب کند.
ــین  ــام حس ــى ام ــالم رحیم ــت االس حج
حضــرت  حکومــت  دهنــده  ادامــه  را  
ــان ظهــور دانســت  ــان در زم صاحــب الزم
و افزود:حضــرت سیدالشــهدا(ع) چــون 
همــه چیــز خــود را در راه خــدا نثــار 
ــى  ــاى اورا در برپای ــز دع ــد نی ــرد خداون ک
و  نمــود  مســتجاب  الهــى  حکومــت 
ــه هدایتگــرى و پشــتیبانى ایــن  ایشــان را ب

حکومــت منصــوب خواهــد کــرد.
وى در پایان ســخنان خود براى همه طلب 
مغفرت کرد و افزود:بعد از ماه شــعبان وارد 
ماه رمضان،ماه میهمانى خدا خواهیم شــد و 
باید براى تعجیل در فــرج حضرت مهدى 

موعود(عج) در این ماه بسیار دعا کنیم.
در پایان این آیین ،برنامه هاى شاد و متنوعى 
برگزار شد و آیین با برپایى مسابقه فرهنگى 

و هنرى به پایان رسید.

دیدار مدیر امور منابع 
آب ایجرود با امام جمعه 

این شهرستان

به گزارش روابط عمومى شرکت آب منطقه 
اى زنجان: مدیر امــور منابع آب ایجرود با 

امام جمعه این شهرستان دیدار کرد. 
مهنــدس محمــدى مدیر امــور منابع آب 
ایجرود با ارائه گزارشــى از وضعیت منابع 
آبى در ســطح شهرســتان افزود: اقدامات 
صورت گرفته در راســتاى حفاظت از منابع 
آب زیرزمینى در ســطح شهرستان موجب 
جلوگیرى از بهره بردارى غیر مجاز شــده 
اســت که از جمله این اقدامات مى توان به 
فرهنگ سازى و نهادینه سازى مصرف بهینه 

ى آب در سطح شهرستان اشاره کرد. 
وى افزود امیدواریم در سال 98 نیز با تداوم 
برنامه هاى ابالغــى بتوانیم به اهداف مورد 

نظر برسیم. 
در ایــن دیدار حجت االســالم مقدمى امام 
جمعه شهرستان ایجرود با تقدیر از عملکرد 
امور آب اقدامات صورت گرفته را قدمى در 
جهت حفاظت از منابــع آّب بیان و افزود؛ 
معیشــت مردم در ســطح شهرستان وابسته 
به کشاورزى اســت و مى بایست اقدامات 
صــورت گرفتــه موجب بروز مشــکل در 

وضعیت زندگى مردم نگردد.
وى خاطر نشــان کرد: اقدامــات فرهنگى 
صــورت گرفته عامل مهمى در گســترش 
فرهنگ صرفه جویى در مصرف آب اســت 
و مى بایست این اقدامات با قوت ادامه یابد.

خبـر

آگهی مناقصه عمومى یک مرحله اى
شــرکت آب و فاضالب استان زنجان در نظر دارد انجام پروژه برابر اطالعات مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومى به 

یکى ازشرکتها و پیمانکاران تشخیص صالحیت شده سازمان برنامه و بوجه واگذار نماید. 
1-نام و نشــانى مناقصه گزار: شرکت آب و فاضالب استان زنجان به نشانى: زنجان کمربندى شمالى- ابتداى زیباشهر کد 

پستى 4514978757
2-عنوان و مشخصات کلی پروژه: 

شماره 
برآورد اولیهنام و محل پروژهمناقصه

رشته ومحل تامین اعتبار(ریال)
پایه مورد نیاز

تضمین شرکت 
در فرآیند ارجاع 

کار(ریال)

98-6

گابیون بندى 
مسیر راه 

دسترسى خط 
انتقال آب شرب 

شهر آببر

2/948/073/483

اسناد خزانه اسالمى با 
سررسید 1400/05/18 

با سود ساالنه 15 
درصد

حداقل پایه 5 حقوقى یا 
حداقل پایه 3 حقیقى در 
رشته راه و ترابرى یا ابنیه 
از سازمان برنامه و بودجه 
و حداقل یک نمونه تجربه 

کارى در منطقه

147/403/674

3-تاریخ ونشانى دریافت اسناد مناقصه : اسناد از  ساعت 8 صبح مورخه  98/02/04  تا ساعت 19 مورخه 98/02/10   در 
سایت h�p:��iets.mporg.ir  و سامانه تدارکات الکترونیکى به نشانى www.setadiran.ir براى دریافت موجود است 
و معامله از ثبت و دریافت اسناد تا ارسال پاکت ها توسط مناقصه گر، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى انجام خواهد شد.

نکته مهم : مناقصه گر براى شرکت در مناقصه حتما مى بایست در بازه زمانى فوق نسبت به دریافت اسناد از سامانه تدارکات 
الکترونیکى اقدام نماید در غیر این صورت امکان شرکت در مناقصه براى وى وجود نخواهد داشت .

4- نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مى بایست به یکى از صور درج شده در 
آیین نامه تضمین براى معامالت دولتى ارائه گردد که جزئیات به صورت مشروح در اسناد مناقصه توضیح داده شده است. 

5-مدت اعتبار پیشنهادها : مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه بوده و قابل تمدید تا 3 ماه دیگر مى باشد. 
 , h�p:��iets.mporg.ir h�p:��znabfa.ir , h�p:��tender.nww.ir : 6-سایتهاى ثبت آگهى

7-مهلت تحویل پاکت هاى مناقصه : پاکت هاى مناقصه باید حداکثر تا ســاعت 19 مورخه  98/02/21  از طریق ســامانه 
تدارکات الکترونیکى ارائه گردد و به پاکت هایى که خارج از سامانه تدارکات الکترونیکى برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد 

. در ضمن اصل پاکت الف نیز باید به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان زنجان تحویل داده شود .
www.setadiran.ir 8- مکان تحویل اسناد : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى به نشانى

9-زمان گشایش پاکت ها : پاکت هاى مناقصه در ساعت  8:30  مورخه 98/02/22 در سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب 
استان زنجان بازگشایى خواهد شد.

10- دیگر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
11-به پیشنهادهاى بدون امضاء ، مشروط، مخدوش و همچنین پیشنهادهایى که پس از مهلت مقرر در فراخوان واصل گردد 

ترتیب اثر داده نخواهد شد..
12-هزینه همه آگهى ها به عهده برنده مناقصه می باشد.  

دفتر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان زنجان

هرگونه اتالف قابل توجه آب(شکســتگى لوله ها،بــاز بودن لوله ها،هدر 
روى آب در هر نقطــه)را به مرکز ارتباطــات مردمى(122)اطالع دهید.

اولیــن نشســت هــم اندیشــى ، برنامــه ریــزى 
ــى  ــاى فرهنگ ــه ه ــم برنام ــى تقوی و بررس
جهــت اجــراء در ســال 98،بــا حضــور 
ــران روابــط عمومــى و مســوولین امــور  مدی
فرهنگــى شــرکت هــاى صنعــت آب و بــرق 
ــه اى  ــى شــرکت آب منطق ــه میزبان اســتان ب
ــهید  ــت ها ش ــالن  نشس ــل س ــان در مح زنج

شهریارى،برگزارشــد.
شــرکت  عمومــى  روابــط  گــزارش  بــه 
آب منطقــه اى زنجــان، حجــت االســالم 
ــت  ــى صنع ــوراى فرهنگ ــر ش ــى، دبی رحمت
ــک  ــن تبری ــتان زنجان،ضم ــرق اس آب و ب
ســال نــو و اعیــاد شــعبانیه و به ویــژه میــالد 
منجــى عالــم بشــریت حضــرت مهدى(عــج) 
اظهــار داشــت:این مــاه، پــل ارتباطــى و گــذر 
بــه مــاه رمضــان اســت و فضیلــت مــاه 
ــرآن  ــزول ق ــت ن ــه جه ــان ب ــارك رمض مب

کریــم در آن و ویژگــى هــاى منحصــرى 
ــاى ســال قمــرى،  ــاه ه ــان م ــه دارد در می ک
ــد:  ــى فرمای ــم م ــرآن کری ــت؛ ق ــن اس برتری
مــاه رمضــان ماهــى اســت کــه قــرآن بــراى 
هدایــت انســان هــا در آن نــازل شــده اســت.
وى بــه اجــراى مفــاد برنامــه هــاى فرهنگــى 
ارســال شــده از ســوى شــوراى فرهنگــى و 
دینــى وزارت نیــرو نیــز اشــاره کــرد و افزود: 
انتظــار مــى رود همــه شــرکت هــاى تابعــه 
بــا انســجام و هماهنگــى الزم در اجــراى 

برنامــه هــاى قیــد شــده اهتمــام ورزنــد.
ــاى  ــت ه ــدى فعالی ــان بن ــه زم ــپس برنام س
ــه بحــث و بررســى  فرهنگــى در ســال 98 ب
اعضــاى حاضــر در نشســت گذاشــته شــد و 
پــس از اعــالم نظــر همــه اعضــاء ، زمــان و 
شــرکت برگزارکننــده آییــن و اعیــاد در طــول 

ــد. ــن و مشــخص گردی ســال 98 ، تدوی

اولین نشست هم اندیشى مدیران روابط 
عمومى و مسوولین امور فرهنگى شرکتهاى 
صنعت آب و برق استان زنجان برگزارشد

به گزارش روابط عمومى شرکت آب منطقه اى 
زنجان، مدیر امور منابع آب ایجرود با دادســتان 

این شهرستان دیدار کرد. 
مهندس محمدى مدیر امور منابع آب شهرستان 
ایجرود، با تقدیر از دادســتان این شهرســتان به 
جهت همکارى در اجــراى طرح احیاء و تعادل 
بخشى آبهاى زیرزمنى و همچنین مساعدت در 
زمینه ى برخورد با تخلفات و صدور دستورات 
قضایــى قاطع در این حوزه افــزود: حفاظت و 
صیانت از منابــع آب زیرزمینى و احیاء و تعادل 
بخشى آن تضمینى در جهت بقاء زندگى آیندگان 
است و مى بایســت از این موهبت الهى با تمام 

توان حفاظت کرد. 
وى در این راستا، اقدامات فرهنگى و آگاه سازى 

مردم و کشــاورزان و بهره برداران  از وضعیت 
منابع آب زیرزمینى و لزوم مصرف بهینه ى آب 
را عاملــى موثر در حفاظــت از منابع آب بیان و 
خاطرنشــان نمود: اقدامات صــورت گرفته در 

سطح شهرستان، مبین همین موضوع مى باشد.
در ادامه این دیدار، دادســتان عمومى و انقالب 
شهرســتان ایجرود با تقدیر از عملکرد صورت 
گرفته توسط امور آب ایجرود در جهت حفاظت 
از منابع آب و پیشــگیرى از بــروز تخلفات در 
ایــن حوزه، افزود: دادســتانى همکارى الزم در 
این زمینه را با امور آب همچون سال هاى پیش  
را خواهد داشــت.  وب بحث آزاد سازى بستر 
رودخانه ها را خاطرنشــان و افزود: امسال موارد 

احصاء شده در با قوت رفع تصرف گردد.

به گزارش روابط عمومى شرکت آب منطقه اى 
زنجــان ، مدیر و کارکنان امورمنابع آب خدابنده  
با مهندس رضاپور، مدیر عامل شرکت آب منطقه 

اى زنجان دیدار کردند . 
در ایـن دیدار صمیمى، ابتدا مهنـدس رضاپور با 
تبریک سـال نو که از سـوى مقـام معظم رهبرى 
سـال رونـق تولیـد نامگـذارى شـده اسـت بـه 
همـکاران امورمنابع آب خدابنـده  و خانوادهاى 
آ نهـا  بـا  از فعالیتهـاى صـورت گرفتـه درسـال 
1397 ، برنامـه هـا و راهنماییهـاى الزم را بـراى 

سـال جدیـد اعـالم نمـود . درادامـه ایـن دیدار 
مهنـدس خدایى مدیر امورمنابع آب گزارشـى از 
عملکـرد امورمنابـع آب خدابنده درسـال 1397 
بـه مدیرعامـل شـرکت آب منطقـه اى زنجـان 

ارائـه نمود.
آب  منابـع  امـور  اسـت،مدیر  ذکـر  شـایان 
شهرسـتان خدابنـده گزارشـى نیـز از عملکـرد 
امـور در فروردین ماه 1398 و بارشـهاى اخیر و 
گشـت زنى و بازدیـد هاى میدانى همـکاران در 

طـول ایـام عیـد ارائـه نمود.

دیدار مدیر امور منابع آب ایجرود
با دادستان این شهرستان

دیدار مدیر و کارکنان امور منابع آب شهرستان
خدابنده با مدیرعامل شرکت آب منطقه اى زنجان

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــى شـــرکت آب 
ــا  ــرى بـ ــرد خبـ ــان، میزگـ ــه اى زنجـ منطقـ
موضـــوع مدیریـــت ســـیالب و رودخانـــه 
ـــر کل  ـــرى مدی ـــدس باق ـــور مهن ـــا حض ـــا ب ه
ـــور  ـــدس رضاپ ـــتان، مهن ـــران اس ـــت بح مدیری
ـــه اى زنجـــان  ـــل  شـــرکت آب منطق ـــر عام مدی
ـــه  ـــر مهندســـى رودخان ـــدس احمـــدى مدی ،مهن
ـــده  ـــلیان نماین ـــدس توس ـــرکت و مهن ـــن ش ای
مســـکن و شهرســـازى و دکتـــر حســـنلو 
نماینـــده دانشـــگاه آزاد اســـالمى واحـــد 
زنجـــان در خبرگـــزارى ایرنـــا برگـــزار شـــد.
ــه  ــوص رودخانـ ــرد در خصـ ــن میزگـ در ایـ
هـــاى اســـتان و وضعیـــت بســـتر و حریـــم 
ایـــن حـــوزه، بارندگیهـــاى اخیـــر و اینکـــه  

ـــه  ـــود ک ـــتانى ب ـــزء 10 اس ـــان ج ـــتان زنج اس
در معـــرض ســـیالب قرارداشـــت، ولـــى بـــا 
تدابیـــر انجـــام شـــده چـــه در کنتـــرل آب پشـــت 
ـــه  ســـدها و چـــه در آزاد ســـازى بســـتر رودخان
ـــى  ـــون ماند،مطالب ـــیل مص ـــرات س ـــا ، از خط ه
عنـــوان شـــد.  وجـــود منشـــا طبیعـــى و انســـانى 
بـــراى خســـارات ســـیل ،لـــزوم حفاظـــت از 
ـــى  ـــر الیروب ـــارت ب ـــى و مراتع،نظ ـــع طبیع مناب
ــى و  ــاى اصلـ ــه هـ ــا و آبراهـ ــه هـ رودخانـ
ــاماندهى  ــیل ها،سـ ــا و مسـ ــل هـ ــم پـ حریـ
ـــانى و  ـــالع رس ـــى و اط ـــاى فصل ـــه ه رودخان
هشـــدارهاى بموقـــع قبـــل از بـــروز بحـــران 
ـــن میزگـــرد  ـــه در ای ـــود ک ـــى ب و...  دیگـــر مباحث
بـــه بحـــث و تبـــادل نظـــر گذاشـــته شـــد.

میزگرد خبرى با موضوع مدیریت بحران با حضور مدیرعامل 
شرکت آب منطقه اى زنجان در خبرگزارى ایرنا برگزارشد

8-تاریخ ونشانى دریافت اسناد مناقصه : اسناد از  ساعت 8-تاریخ ونشانى دریافت اسناد مناقصه : اسناد از  ساعت 8 صبح مورخه  98/02/04  تا ساعت 19 مورخه 
ir  و سامانه تدارکات الکترونیکى به نشانى ir  و سامانه تدارکات الکترونیکى به نشانى www.setadiran.ir براى دریافت موجود است  h�p:��iets.mporg
و معامله از ثبت و دریافت اسناد تا ارسال پاکت ها توسط مناقصه گر، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى انجام خواهد شد.

نکته مهم : مناقصه گر براى شرکت در مناقصه حتما مى بایست در بازه زمانى فوق نسبت به دریافت اسناد از سامانه تدارکات 
الکترونیکى اقدام نماید در غیر این صورت امکان شرکت در مناقصه براى وى وجود نخواهد داشت .

- نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مى بایست به یکى از صور درج شده در 
آیین نامه تضمین براى معامالت دولتى ارائه گردد که جزئیات به صورت مشروح در اسناد مناقصه توضیح داده شده است. 
- نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مى بایست به یکى از صور درج شده در 
آیین نامه تضمین براى معامالت دولتى ارائه گردد که جزئیات به صورت مشروح در اسناد مناقصه توضیح داده شده است. 
- نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مى بایست به یکى از صور درج شده در 
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تدارکات الکترونیکى ارائه گردد و به پاکت هایى که خارج از سامانه تدارکات الکترونیکى برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد 

. در ضمن اصل پاکت الف نیز باید به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان زنجان تحویل داده شود .
تدارکات الکترونیکى ارائه گردد و به پاکت هایى که خارج از سامانه تدارکات الکترونیکى برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد 

. در ضمن اصل پاکت الف نیز باید به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان زنجان تحویل داده شود .
تدارکات الکترونیکى ارائه گردد و به پاکت هایى که خارج از سامانه تدارکات الکترونیکى برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد 
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استان زنجان بازگشایى خواهد شد.
- دیگر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

-به پیشنهادهاى بدون امضاء ، مشروط، مخدوش و همچنین پیشنهادهایى که پس از مهلت مقرر در فراخوان واصل گردد 
ترتیب اثر داده نخواهد شد..

-هزینه همه آگهى ها به عهده برنده مناقصه می باشد.  



 رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
خرم دره گفت: شــوربختانه در زندگی ماشینی 

امروز به پیاده روی توجه کمتری می شود.
به گزارش ایســنا، جلیل کریم خانی در همایش 
پیاده روی که به مناســبت هفته سالمت برگزار 
شــد، اظهار کرد:  این آیین با هدف روی آوردن 
مــردم به ورزش های همگانــی، تبلیغ جمعی و 
فرهنگ سازی سالمت، ترویج فرهنگ پیاده روی 

و تحرک بدنی است.
وی با اشاره به بایستگی ورزش و تحرک بدنی در 
شرایط جامعه امروز، اظهار کرد: ترویج پیاده روی 
عمومی یکی از نیازهای بایسته جامعه شهرنشینی 
ما است که باید مانند غذای روزانه در برنامه همه 
گنجانده شود تا در دوران کهنسالی دچار مسایل 

و مشکالت نشویم.
این مســوول خاطرنشــان کــرد: بســیاری از 
نعمت های الهی در اختیار ما اســت و ما از آن ها 
غافل هستیم و قدر و منزلت آن را نمی شناسیم و 
سپاس گزار آن نیستیم اما زمانی که این نعمت ها 
از دست برود، متوجه می شویم که چه نعمت های 

بزرگ و گران بهایی را در اختیار داشتیم.
این مســوول ادامــه داد: پیــاده روی بهترین و 
ساده ترین ورزش برای همه سنین است که تاثیر 
زیادی در بهبود روند زندگی و داشــتن تناسب 

اندام افراد دارد. این ورزش که به صورت تک نفره 
و گروهی قابل انجام است روند درمان بسیاری از 

بیماری ها را تسریع می بخشد.
رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان خرم دره 
با اشــاره به طرح تحول ســالمت به عنوان یک 
تغییر بسیار اساسی در سیستم بهداشت و درمان 
کشورمان کشــور، گفت: اجرای برنامه سفیران 
سالمت به تســهیل و باال بردن کیفیت خدمات 
بهداشتی در حال ارایه به مردم کمک کرده است.

به گزارش ایســنا، دیدار با امام جمعه، ارســال 
پیامک بهداشتی به تعداد 5000 خط تلفن همراه 
و تبریک فرا رســیدن هفته سالمت و نیز ارسال 
پیامک با مضمون روزشــمار این هفته به گروه 
مجازی دبیران و جانشــینان کانون های سالمت 
محله شهرستان خرم دره، فعالیت گسترده ادارات 
شهرســتان و برگزاری نمایشگاه هفته سالمت، 
از دیگر برنامه های برگزار شــده در این هفته در 

شهرستان است.

 مدیر روابط عمومــی اداره کل حفاظت 
محیط زیست اســتان زنجان گفت: با توجه به 
بارش برف و پوشیده شدن بخشی از علفزارهای 
دشت سهرین، آهوان این منطقه از سفره مهربانی 

محیط زیست بهره مند شدند.
امجد باقری، در گفت و گو با ایرنا افزود: محیط 
زیست این استان، صبح روز سوم اردیبهشت ماه 
با پخش 70 بســته علوفه در زمین های پیرامون 
مرکز نگهداری حیات وحش باغ دشت سهرین 
اقدام کرد تا این گونه جانوری از فرط گرسنگی، 

زیستگاه اصلی خود را ترک نکند.
وی، اظهار داشــت: هرچند بــارش برف همه 
علفزارها را محصور نکرده است اما با این حال 
علوفه مورد نیاز در این محل پخش شد تا آهوان 

منطقه برای یافتن غذا، پراکنده نشوند.
باقری با تاکید براینکه در فصل زمســتان پخش 
علوفه مورد نیاز با هدف مراقبت از آهوان صورت 
می گیرد تا امنیت این گونه باارزش به خطر نیفتد، 
افزود: پخش علوفه زمستانی در زیستگاه آهوان 
بــا هدف تغذیه و به منظور جلوگیری از خروج 
این گونه جانوری شاخص از زیستگاه اصلی و 

پراکنده شدن و پناه آوردن آنها به مناطق مسکونی 
روستایی و شهری انجام می شود.

وی افــزود: با توجه به سردســیر بودن منطقه و 
بارش های ســنگین برف، این اداره کل در فصل 
تابســتان اقدام به تهیه و ذخیره علوفه در انبارها 
کرده و زمســتان ها در صورت نیــاز در مناطق 
حفاظت شده و شکار ممنوع این استان ازجمله 
دشت سهرین و فیله خاصه، منطقه شکار ممنوع 
خرمنه سر شهرستان طارم، منطقه حفاظت شده 
انگوران در شهرســتان ماه نشــان و منطقه شکار 
ممنوع خراسانلو در شهرستان ابهر، پخش می کند.
باقری تصریح کرد: بخشــی از علوفه زمستانی 
گونه های جانوری علفخوار این استان با کاشت 
گنــدم، جو و یونجه در دشــت ســهرین که از 
زمین های تحت مالکیت اداره کل حفاظت محیط 
زیست است تهیه و تامین می شود و بخشی نیز 
با استفاده از اعتبارات اداره کل خریداری و انبار 

می شود.
وی افزود: دشــت سهرین از مناطق سرد و برفی 
زنجان می باشــد و به همین دلیل این اداره کل، 
زمستان هر ســال نسبت به تهیه، تامین و پخش 

علوفه در بین آهوان این منطقه اقدام می کند.
باقری از عموم مردم خواست در صورت مشاهده 
وحــوش علفخوار در نزدیکی ســکونتگاه های 
انســانی، با حمایت از آنها، مراتب را به صورت 
حضوری به نزدیک ترین واحد محیط زیســت 
و یا از طریق شــماره تلفن های 33541001-3 
و 09392888657 بــه این اداره کل اطالع دهند 
و از تغذیــه آنهــا و هرگونه اقــدام غیرقانونی 
خودداری کنند. وی با بیان اینکه دشــت سهرین 
که جزو منطقه حفاظت شده سرخ آباد و منطقه 
شکارممنوع فیله خاصه است تنها زیستگاه آهوان 
شمالغرب کشور در زنجان است، گفت: سال 96 
تعداد این گونه جانوری در این 2 منطقه یک هزار 
و 105 راس بود که در ســال 97 به یک هزار و 

277 راس رسید.
به گزارش ایرنا، عمر آهوان بین 10 تا 12 ســال 
است و شــکار بچه آهوان از ســوی عقاب ها، 
جانوران گوشتخواری چون گرگ، پلنگ، روباه 
و ســگ های گله، نیز از دیگر تهدیدات پیش رو 
در کاهــش جمعیت این گونــه جانوری زنجان 

محسوب می شود.
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یک مسوول در جهاد کشاورزی استان: 
تولید تخم مرغ در زنجان

30 درصد رشد یافت
 معــاون بهبود تولیدات دامی ســازمان 
جهاد کشــاورزی اســتان زنجان گفت: سال 
گذشته در این استان 12 هزار و 174 تن تخم 
مرغ تولید شــد که نسبت به مدت مشابه سال 

پیش رشد 30 درصدی را از آن خود کرد.
ســید محمدعلــی صادقی در گفــت وگو با 
خبرنگار ایرنا افزود: سال 97 در استان زنجان 
244 هزار و 58 تن فرآورده های خام دامی در 
واحدهای صنعتــی دام، طیور و دامداری های 

کوچک روستایی استان زنجان تولید شد.
وی خاطرنشان کرد: از این میزان ظرفیت تولید 
فرآورده های خام دامی در اســتان زنجان، 52 
هزار و 736 تن گوشــت طیــور، 164 هزار و 
382 تن شــیرخام، 14هزار و 214 تن گوشت 
قرمــز و یک هزار و 74 تن نیز عســل تولید و 

روانه بازار شده است.
معاون بهبــود تولیدات دامی ســازمان جهاد 
کشاورزی استان زنجان گفت: در سال 96 نیز 
تولید تخم مرغ هشــت هزار و 488 تن، عسل 
935 تن و گوشــت طیور نیز 43 هزار و 347 

تن بود.
صادقی، از رشــد 30 درصدی در تولید تخم 
مرغ خبرداد و اظهارداشــت: تولید عســل و 
گوشــت طیور نیز به ترتیب رشد 15 و بیش 
از 17 درصدی را در ســال 97 نسبت به مدت 

مشابه سال قبل داشتند.
وی یادآوری کرد: شهرســتان های خدابنده و 
زنجان، ایجرود و خرمدره در تولید گوشــت 
قرمز، شهرستان های ابهر و زنجان نیز بیشترین 
تولید گوشت طیور در استان زنجان را به خود 

اختصاص داده اند.
معاون بهبــود تولیدات دامی ســازمان جهاد 
کشاورزی استان زنجان گفت: شهرستان های 
خدابنده، ابهر و زنجان به ترتیت در تولید شیر، 

تخم مرغ و عسل بیشترین عملکرد را دارند.
صادقی افزود: واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی 
فعال در اســتان زنجان پرواربندی گوساله، بز، 
گاو شیری، پرورش بز و گوسفند داشتی است.
به گزارش ایرنا، ســال 97 در این استان 244 
هزار و 58 تن و در سال 96، 246 هزار و 446 
تن انواع فرآورده های خام دامی تولید و روانه 

بازارهای داخلی و خارجی شده است.

خبـر

معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان خبرداد:
تشکیل پرونده الکترونیک 
سالمت برای ۱00 درصد 

شهروندان زنجانی
 معاون سیاســی امنیتی اســتاندار زنجان 
گفت: برای ۱۰۰ درصد شهروندان زنجانی پرونده 

الکترونیک سالمت تشکیل شده است.
به گزارش مهــر، خدابخــش مرادی نافچی در 
ویژه برنامه هفته ســالمت در دبیرســتان فنی و 
حرفه ای دخترانه هاجر شهر زنجان با بیان اینکه 
اگر بخواهیم به توسعه پایدار دست یابیم، بی شک 
یکی از زیرساخت های مهم برای تحقق این امر، 
اهتمام به مقوله سالمت است، افزود: بین توسعه 
پایدار و نیروی انسانی ســالم ارتباط تنگاتنگی 
وجود دارد، به همین خاطر برای دســت یابی به 
نیروی انسانی سالم و توانمند نیز باید به موضوع 

سالمت در جامعه بیش از پیش بها دهیم.
وی با یادآوری اینکه توجه به مقوله سالمت باعث 
می شود تا شاخص هایی چون توسعه انسانی که 
الزمه توســعه پایدار است، محقق شــود، ادامه 
داد: برای ۱۰۰ درصد شهروندان زنجانی پرونده 

الکترونیک سالمت تشکیل شده است.
مــرادی نافچــی افزود: امــروز قشــر معلم از 
تاثیرگذارترین اقشار جامعه در رسیدن به اهداف 
توسعه پایدار به شــمار می رود؛ چرا که معلمان 
و فعــاالن این عرصه بــا فعالیت های مؤثر خود 
می کوشند تا زیرساخت های نشاط و پویایی را که 

الزمه توسعه پایدار در جامعه است، فراهم کنند.
معاون سیاســی امنیتی اســتاندار زنجان با اشاره 
بــه اینکه یکــی از رویکردهــای اصلی دولت 
تدبیر و امید، اهتمام به حوزه ســالمت و ارتقای 
شاخص های بهداشتی جامعه بوده است، تصریح 
کرد: اجرای طرح تحول سالمت را می توان یکی 
از مهمترین برنامه های دولت در راســتای بهبود 
شاخص های بهداشت و درمان در کشور قلمداد 
کرد، بنابراین تالش در حوزه بهداشت و درمان به 
گونه ای بوده که بیمار فارغ از درد جســمی، درد 

دیگری از جمله درد نداری را به دوش نکشد.
وی در ادامــه با بیان اینکه اجــرای طرح تحول 
سالمت، گامی در راستای کم کردن سهم شهروندان 
در تأمین هزینه های درمانی بوده، اظهار کرد: امروز 
برای اینکه بتوانیم به توسعه پایدار به معنای واقعی 
کلمه دست یابیم، باید بتوانیم ارتباط انسانی سالمی 
داشته باشیم که این ارتباط نیز مستلزم برخورداری 

از شرایط خوب بهداشت و درمان است.

خبـر

 مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری اســتان زنجان گفت: سال 84 که برای 
نخستین بار جشنواره آش را برگزار کردیم پیش بینی 
نمی کردیم که این کودک به بلوغی برسد که فرزندی 
به نام جشنواره غذای اکو داشته باشد و هم اکنون 
غذای اکو، فرزند خلف جشنواره آش ایرانی است.

به گزارش ایرنا، یحیــی رحمتی در آیین اختتامیه 
پنجمین دوره جشــنواره غذای اکو- جاده ابریشم 
اظهار داشت: نخســتین دوره جشنواره غذای اکو 
سال 94 برگزار شد و ســازمان جهانی اکو در آن 
سال پیشنهاد برگزاری همزمان جشنواره آش ایرانی 

و غذای اکو را داد.
وی خاطرنشان کرد: سال نخست برگزاری به این 
نتیجه رسیدیم که جشنواره ها از یکدیگر جدا شوند 
و پس از آن به صورت جداگانه برگزار شد و عنوان 

جشنواره به غذای اکو- جاده ابریشم تغییر یافت.
رحمتی افزود: در نشست وزیران خارجه کشورهای 
عضو اکو 18 اردیبهشت سال گذشته، این سازمان 
حمایت خود را از برگزاری جشنواره غذای اکو در 
شــهر زنجان و کشور ایران اعالم کرد که دستاورد 

بزرگی است.
مدیرکل میراث فرهنگی استان زنجان گفت: حضور 
15 سفارتخانه در قالب ســفیران، دبیران نخست 
ســفارتخانه ها، دیپلمات ها و وابسته های فرهنگی 

و اقتصادی کشــورهای عضو اکو در زنجان نیز از 
نکات مثبت و قابل توجه این جشــنواره بود که به 
باورپذیری جشنواره در بخش فراملی کمک شایانی 

می کند.
این مســوول افزود: 18 کشــور خارجی در قالب 

گروه های آشپزی در این جشنواره شرکت کردند.
وی خاطرنشان کرد: امسال همزمان با جشنواره اکو، 
نمایشگاهی در کنار غرفه های غذا برگزار و صنایع 
دستی وابسته به غذا، سفره و پذیرایی در آن عرضه 
شد. رحمتی با اشاره به حضور گردشگران خارجی 
در مدت برگزاری جشنواره گفت: گردشگرانی از 
کشورهای یونان، اســپانیا، ایتالیا و فرانسه در این 
جشنواره حضور پیدا کردند که از دیگر دستاوردها 

و نکات مثبت آن بود.
مدیــرکل میراث فرهنگی اســتان زنجان هدف از 
برگزاری جشــنواره ها را تبدیل اســتان زنجان به 
عنوان مقصد گردشــگری غذایی، خواند و گفت: 
تجربه کردن آش 31 اســتان و یا غذای 15 کشور، 
نیازمنــد هزینه و زمان زیاد بــرای گردش در تمام 

استان های ایران و 15 کشور بین المللی است.
وی افزود: برگزاری جشنواره های آش و غذای اکو 
فرصتی است که بتوانیم سهمی در تبدیل زنجان به 

مقصد گردشگری غذایی داشته باشیم.
رحمتی با اشاره به جمعیت باالی 2 میلیارد نفر در 

حوزه کشــورهای اکو و جاده ابریشم خاطرنشان 
کرد: در صورتی که بتوانیم از اقتصاد این حوزه بهره 
ببریم، درآمد بسیار باالیی داشته و به توسعه استان 

کمک می کند.
* جشنواره اکو نشاط اجتماعی را به استان زنجان 

هدیه کرد
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان 
نیز نشاط اجتماعی را یکی از نیازهای ذاتی انسان ها 
خواند و گفت: جشنواره غذای اکو- جاده ابریشم، 
نشاط و پویایی، ایجاد حساسیت بین نسلی و بین 
خانوادگی، فضــای تبلیغاتی، تعالی و تحرک را به 

استان و شهر زنجان هدیه کرد.
خدابخــش مــرادی نافچی افزود: برگــزاری این 
جشــنواره، فرصتی شــد تا مقام عالــی دولت در 
استان، نشستی در حوزه بهره وری های اقتصادی با 

نمایندگان کشورهای مختلف داشته باشند.
وی با بیان اینکه معرفی استان، یکی از اهداف مهم 
برگزاری این جشنواره بود که محقق شد خاطرنشان 
کرد: برگزاری این جشنواره همبستگی اجتماعی را 

نیز به همراه داشت.
* امنیت غذایی از بایستگی های داشتن جامعه 

سالم است
رییس شورای اسالمی استان زنجان نیز با بیان اینکه 
فرهنگ ســازی و توجه به اهمیت امنیت غذایی، 

یکی از بایستگی های داشــتن جامعه سالم است، 
گفت: امروز ایمنی تغذیه از مزرعه آغاز می شــود 

و تا سفره ادامه دارد.
ســجاد خدایی افزود: توجه ویــژه به غذا و تغذیه 
سالم در بسیاری از آیه های قرآن کریم، روایت ها و 
حدیث های پیامبران و امامان مورد توجه قرار گرفته 

و ارشاد شده است.
وی با بیان اینکه دولت، موظف به توجه جدی به 
این مقوله مهم است، تصریح کرد: سالمت جامعه 
در گرو تغذیه ســالم اســت در حالی که شیوع و 
گسترش روزافزون بیماری ها نشان می دهد که در 

این بخش، کم توجهی شده است.
خدایی با بیان اینکه جشــنواره غــذای اکو باید به 
عنوان یک دیپلماسی فرهنگی قلمداد شود گفت: 
معرفی آداب، آیین هــا ، اقوام و فرهنگ ها بیش از 

پیش مودت و همدلی را تقویت می کند.
رییس شــورای اسالمی استان زنجان تصریح کرد: 
شهروندان زنجانی، رکن رکین این رویداد فرهنگی 
بوده و حضور هموطنان اســتان های مختلف نیز 

مهمترین جلوه این دوره جشنواره بود.
نجمین دوره جشــنواره غذای اکو- جاده ابریشم 
از 29 فروردیــن تا یکم اردیبهشــت امســال در 
 محل دایمی نمایشگاه های فراملی کاسپین زنجان 

برگزار شد.

 مدیرکل میراث فرهنگی زنجان:

غذای اکو فرزند خلف جشنواره آش ایرانی است

 نماینده ولی فقیه در اســتان 
زنجان گفت: زمین های بالاقدام در 
شهرک های صنعتی استان زنجان در 

اسرع وقت تعیین تکلیف شود.
به گزارش روابط عمومی شــرکت 
شهرکهای صنعتی اســتان زنجان، 
حجت االســالم علــی خاتمی در 
دیدار مدیرعامل، معاونان و مدیران 
استان  صنعتی  شهرک های  شرکت 
زنجان، اظهار کرد: باید از ظرفیت 
موجــود در شــهرک های صنعتی 
استان نهایت استفاده صورت گیرد؛ 
البته این امر مســتلزم این است که 
قراردادهایی که در سال های گذشته 
منعقد شــده و به سرانجام نرسیده  
و موجب معطل مانــدن زمین در 
شهرک ها شده ، در سریع ترین زمان 

تعیین تکلیف شوند.
امام جمعه زنجان با اشاره به اینکه 
شرکت شــهرک های صنعتی مانند 
نهادهای حمایتی نیست، ادامه داد: 
شهرک های صنعتی، محیط صنعت 
و اشتغال است و باید برای جامعه 

تولید ثروت کند.
وی بــا تاکید بر پایــش و پاالیش 
مشکالت موجود واحدهای مستقر 
در شهرک های صنعتی به صورت 
مستمر، افزود: برای سرمایه گذاری 
در شهرک های صنعتی باید فرصت 
را به کسانی داد که دانش، سرمایه و 
توان الزم را داشته و به عبارتی توان 

انجام کار را داشته باشند.
خاتمی با اشــاره به لزوم اســتفاده 
از توانمنــدی نخبــگان و جوانان، 

تصریح کرد: انتظار می رود شرکت 
شهرک های صنعتی تعامل سازنده ای 
با پارک های علم و فناوری داشته و 
در راســتای حمایت از جوانانی که 
ایده ها و طرح های جدیدی دارند، 

گام بردارد.
مدیرعامل شــرکت شــهرک های 
صنعتی اســتان زنجــان نیز در این 
دیدار با ارایه گزارشــی از عملکرد 
این شرکت در سال گذشته، اظهار 
کرد: پارسال با تمام توان کار کردیم 
و توانســتیم با همکاری ســازمان 
مدیریت و برنامه ریزی اســتان در 
جذب منابع مالی در کشــور رتبه 

نخست را کسب کنیم.
ایرج احمدی ادامــه داد: واگذاری 
63 هکتار زمین در قالب 200 فقره 
قرارداد، به بهر ه برداری رسیدن 116 

واحد در سطح شهرک های صنعتی 
اســتان، اخذ مجوز زیست محیطی 
شهرک صنعتی سلطانیه و واگذاری 
زمیــن بــه متقاضیــان، تکمیــل 
زیرســاخت های ناحیــه کارگاهی 
ظریفان و به بهره برداری رساندن آن 
به عنوان نخستین مجتمع کارگاهی 
صنایع  دســتی کشــور، راه اندازی 
کلینیک صنعت، آغاز توسعه خوشه 
چاقوی زنجان، کسب رتبه نخست 
در احیای آب های صنعتی در کشور 
و اخذ 1000 فقره ســند تک برگی 
برای شــهرک های صنعتی استان از 
جمله اقدامات صــورت گرفته در 

سال گذشته است.
وی با اشــاره به جدیت شــرکت 
شــهرک های صنعتــی در تعییــن 
افزود:  قراردادهــای راکد،  تکلیف 

سال گذشــته 8 هکتار از زمین های 
بالاقــدام در شــهرک های صنعتی 
البته  استان تعیین تکلیف شــدند. 
بحث خلع ید باید روند و پروســه 
حقوقی خــود را طی کند که کمی 

زمان بر است.
احمدی تصریح کرد: برای امســال 
نیز پنج برنامه محوری و شــاخص 
در نظــر گرفته ایم که از جمله آن ها 
می توان به بهره برداری از شــهرک 
صنعتی شهید شهریاری )زنجان 4(، 
کارگاهی صنایع دستی  ناحیه  ایجاد 
نیــکان و آغاز توســعه خوشــه 
مس اســتان زنجان اشــاره کرد که 
امیدوارم با رهنمودها و حمایت های 
مسووالن ارشد استان و نیز همکاری 
دیگر نهادهای ذی ربط به سرانجام 

مطلوب برسند.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان تاکید کرد:

تعیین  تکلیف زمین های بالاقدام در شهرک های صنعتی
پیاده روی؛ حلقه مفقوده زندگی ماشینی امروز

 سفره محیط زیست برای آهوان دشت سهرین زنجان پهن شد
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قصد جان می کند این عید و بهارم بی تو 
این چه عیدی و بهاری است که دارم بی تو 

گیرم این باغ ، ُگالُگل بشکوفد رنگین 
به چه کار آیدم ای گل ! به چه کارم بی تو ؟

با تو ترسم به جنونم بکشد کار ، ای یار 
من که در عشق چنین شیفته وارم بی تو 

به گل روی تواش در بگشایم ورنه 
نکند رخنه بهاری به حصارم بی تو 

گیرم از هیمه زمرد به نفس رویانده است 
بازهم باز بهارش نشمارم بی تو 

با غمت صبر سپردم به قراری که اگر 
هم به دادم نرسی ، جان بسپارم بی تو 

بی بهار است مرا شعر بهاری ، آری 
نه همین نقش گل و مرغ نیارم بی تو 

دل تنگم نگذارد که به الهام لبت 
غنچه ای نیز به دفتر بنگارم بی تو

امروز با حسین منزوی منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ورزشی

Zanganemrooz@gmail.com   @zandgan
گردشگری و میراث

 منطقه گردشــگری گاوه زنــگ زنجان از 
جمله طرح های مهم اســتانی است که با وجود 
گذشــت 2 دهه، مشــکالت مختلــف آن نظیر 
معارضان، نبود زیرســاخت های الزم و ساخت 
و ســازهای غیر اصولی رفع نشده و این موضوع 
انجام امور مختلف در این منطقه را با کندی مواجه 

کرده است.
به گــزارش ایرنا، منطقه گاوه زنگ برای بیشــتر 
شــهروندان زنجانی نامی آشناســت، بسیاری از 
خانواده ها در روزهای پایانی هفته بسته به شرایط 
جغرافیایی ساعاتی را با دیگر اعضای خانواده در 
این مکان می گذرانند، اما تمامی زیرساخت های 
الزم برای یک منطقه گردشــگری و تفریحی در 

گاوه زنگ فراهم نیست.
منطقه گردشگری گاوه زنگ زنجان یک مجموعه 
بسیار مستعد برای تقویت اقتصاد شهری و استانی، 
بهبود شاخص های اجتماعی در نشاط، شادابی و 
سالمت جامعه، ایجاد رضایتمندی در شهروندان 
و گردشگران و همچنین ایجاد اشتغال پایدار زود 

بازده است.
به دلیل مشکالت و چالش های سال های گذشته، 
در طول 2 دهه اخیر، اهداف یاد شده در این منطقه 
تا کنون محقق نشــده است، در این میان سازمان 
همیاری شهرداری های اســتان بر پایه تفویض 
اختیار از سوی معاون عمرانی استانداری و طبق 
قرارداد با اداره کل منابع طبیعی متولی اجرای این 

طرح مهم هستند.
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری  های استان 
زنجان در این ارتباط به خبرنگار ایرنا گفت: این 
پروژه مهم اســتانی اوایل دهه 70 به عنوان منطقه 
گردشگری انتخاب و با انتقال خانوارهای ساکن 
در آن به روستای › امند‹ موضوع تملک زمین های 

مالکان برای اجرای پروژه مطرح شد.
سعید امیدی افزود: با شروع این روند، روستاییان 
موضوع واگذاری زمین خود به پروژه را با معاونت 
عمرانی وقت اســتانداری توافق کردند که در این 
فرآیند بخشی از زمین ها مستثنیات بوده و قابلیت 

معامله داشتند.
وی اضافه کرد: برخی دیگر جزو زمین های ملی 
بوده اند و مســووالن و مدیران وقت با رویکرد 
معارض از پروژه ها نســبت به صلح زمین های 

ملی با اهالی منطقه اقدام می کردند.
این مسوول ادامه داد: درسال های بعد، استانداری 
برای تســهیل روند اجرا، موضوع پــروژه را به 
سازمان همیاری شهرداری های استان زنجان )با 
سهامداری تمامی شهرداری های استان( تکلیف 

و تعویض کرد.
امیــدی افزود: متعاقب آن، موضوع به عقد قراداد 
واگــذاری زمین های 100 هکتــاری ) در قالب 
موجر- مستاجر و انتقال سند زمین پس از اجرای 

کامل طرح( به سازمان از ســوی اداره کل منابع 
طبیعی منجر شد که پس از سال ها با کسر حرایم 
راه، مســیل و تاسیســات زیر بنایی )برق و گاز( 

مساحت عرصه به 75 هکتار کاهش یافت.
وی اظهار داشت: پس از ورود سازمان همیاری به 
این طرح و در راستای تملک کامل روستا موضوع 
ایجاد شهرک مسکونی جدید با هدف و پیش بینی 
الزامات بهداشتی، آموزشی و فرهنگی و متعاقب 
آن عقد تفاهم نامه های تملک و واگذاری زمین 

معوض با روستاییان مطرح شد.
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری  های استان 
زنجان ادامه داد: پس از آن واگذاری برخی قطعات 
مسکونی یا تجاری در محل پروژه به اشخاص، با 
هدف تامین مالی پروژه انجام گرفت که از سال 92 
به دلیل ایردهای وارده از سوی برخی دستگاه های 
نظارتی، در عمل تمامی روندهای پیشین متوقف 

شد.
* فروش زمین انجام نگرفته است

وی اضافه کرد: رویکرد جدی اعضای هیات مدیره 
ســازمان )معاونت عمرانی اســتانداری به عنوان 
رییــس هیات مدیره، شــهردار زنجان، مدیر کل 
جذب سرمایه گذاری استانداری به عنوان اعضای 
هیات مدیره و شهردار سلطانیه به عنوان بازرس 
اصلی و مدیر عامل ســازمان بــه عنوان منتخبان 
سهامداران در سال 96( بر قانونمندی، شفافیت و 
بازگرداندن پروژه به مسیر اصلی و ایفای تعهدات 
دوره ای به ذینفعان حقیقی، حقوقی و مهار تبعات 

ناشی از حواشی سال های گذشته است.
این مســوول ادامه داد: در این دوره کاری به رغم 
محدودیت هــای جدی نقدینگی بــرای تامین 
هزینه های جاری و توســعه ای پروژه، هیچ گونه 
فــروش زمین انجام نگرفته و این نخســتین گام 
اصالحی مهم برای بازگرداندن پروژه به مســیر 

اصلی منطقی بوده است.
وی با اشاره به اینکه منطقه گردشگری و تفریحی 
گاوه زنــگ زنجان فاقد زیر ســاخت و گاز بوده 
اســت، اضافه کرد: افزون بر آن به لحاظ راه های 
دسترســی نیازمند عملیات تعریض باند و ایجاد 
مسیرهای جدید دسترســی برای کنترل ترافیک 
بــه ویژه در زمان های ویژه مانند روزهای بهار و 
تابستان و برگزاری جشنواره ها و رویدادهای ملی 

و استانی است.
امیدی افزود: شوربختانه در عمل به دلیل تخصیص 
نیافتــن ردیف های اعتباری تا کنــون و به رغم 
بســیاری از فعالیت های سازمان به لحاظ تملک 
زمین ها و اجرای مسیرهای دسترسی، به صورت 
کامــل حل و فصل نشــده و در این میان جذب 
سرمایه گذار و شرکای اقتصادی را با چالش جدی 

مواجه کرده است.
به گفته مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری  های 
استان زنجان هم اکنون این موضوعات با همکاری 
معاونت استانداری در حال بررسی و مطالعه بوده 
که اقدامات اجرایی از سوی دستگاه های مربوطه 
باید انجام گیرد که بــی تردید مهم ترین چالش، 

تامین منابع مالی است.
امیدی افــزود: با توجه به تغییر سیاســت های 
اجرایی برای این پــروژه در طول بیش از 2 دهه 
به لحاظ ساخت و ســاز، نابسامانی هایی در این 
منطقه حاکم شده و به دلیل وجود جذابیت های 
تجاری در منطقه به خصوص در پنج سال گذشته، 
تمایل اشــخاص بومی و به طور عمده غیر بومی 
برای سودجویی برای ایجاد واحدهای تجاری غیر 
مجاز و غیر پاســخگو به مراجع مختلف افزایش 

یافته است.
وی اضافه کرد: با توجــه به اینکه اجراییات این 
سازمان ضابط قضایی محسوب نمی شود تاکنون 
احکام صادره کمیســیون مــاده 99 )بیش از100 
حکم صاده( مبنــی بر قلع و تخریب بناهای غیر 

مجاز انجام نشده است.
این مسوول ادامه داد: ایجاد کار گروهی متشکل از 
دستگاه های مربوطه از جمله فرمانداری، نیروی 
انتظامی و مجموعه دستگاه های حقوقی و قضایی 
برای ساماندهی این مجموعه بایسته بوده و در غیر 
اینصورت تبعات اجتماعی بیشــتری قابل تصور 

است.
* توافق با شهرداری زنجان برای واگذاری و یا 

مشارکت در تکمیل طرح
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری  های استان 
زنجان ادامه داد: بازنگری در طرح گردشــگری 
گاوه زنگ با رویکرد تســهیل و تسریع در روند 
اجــرای طرح، اســتفاده بهینــه از ظرفیت های 
اقتصادی، گردشــگری و کارآفرینی با به حداقل 
رساندن مداخله برای تملک و فعال سازی مالکین 
خرد و سرمایه گذاران در راستای تکمیل طرح 2 

بستر قانونی در نظر گرفته شده است.
وی اظهار داشــت: رفع موانع حقوقی و قانونی 
موجود و هموار کردن فضا برای ادامه مســیر در 
بســتر قوانین وزارت جهاد کشــاورزی و منابع 
طبیعی، نیازمند تصمیم روشن و مشخص نهادهای 
نظارتی، تســریع در صدور سند برای قطعات 14 
گانه به نام ســازمان، تعیین تکلیف تفاهم نامه ها 
با افراد و همچنین زمین های ملی واگذار شده با 

اشخاص حقیقی و حقوقی است.
امیدی افزود: با توجه به تجربه مشابه موفق باراجین 
قزوین و ظرفیت های باالی اجرایی و قانونی در 
محل شهرداری، انجام توافق با شهرداری زنجان 
برای واگذاری کل طرح به شــهرداری با رعایت 
الزامات حقوقی، تعیین تکلیف تعهدات )ازجمله 
زمین های مسکونی و تجاری فروش رفته( انتقال 
تمامی کارکنان مرتبط با طرح به شهرداری را شامل 

می شود.
* تغییر مدیریتی و قیمــت ها از علل کندی 

اجرای پروژه گاوه زنگ زنجان
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان نیز 
در ارتباط با موانع و مشکالت منطقه گردشگری 
گاوه زنگ زنجان گفت: این طرح از 2 دهه گذشته 
به منظور توسعه گردشگری این استان مورد توجه 

قرار گرفت.
مهرداد سلطانی افزود: ابتدا استانداری در این طرح 
وارد عمل شد و سپس توسعه بخش های مختلف 
گاوه زنگ را به ســازمان همیاری شهرداری های 
زنجان واگذار کرد که برای شتاب بخشی برنامه ها 

بودجه های استانی و سازمانی نیز تزریق شد.
وی اضافــه کرد: نتیجه کارهای انجام شــده، به 
ایجاد برخی زیر ســاخت هــای الزم از قبیل راه 
های کوهستانی، دریاچه، فضای سبز و بخشی از 
امکانات تفریحــی و رفاهی در این منطقه منتهی 

شد.
این مســوول ادامه داد: در این طرح یک شهرک 
گردشــگری در نظر گرفته شده بود که انجام این 
کار نیز مستلزم جابه جایی بافت غیررسمی موجود 

در این منطقه بود.
وی یــادآوری کرد: بــرای جابه جایی بافت غیر 
رسمی این منطقه نیز تصمیم بر این گرفته شد که 
زمین هایی به صورت مسکونی اختصاص یابد و 

بافت جابه جا و سپس طرح اجرایی شود.

سلطانی افزود: این سیاست 20 سال در منطقه اجرا 
شد که برخی از بافت ها تملک شد و برخی دیگر 
انجام نشــد، اما در عمل به واسطه گذشت زمان 
و تغییر قیمت ها، تغییر سیاســت مدیریت ها در 
دولت ها، آنگونه که باید و شاید طرح به سرانجام 

نرسید.
وی اظهار داشت: بر این مبنا می توان گفت حتی 
ســکونتگاه های غیر رسمی در این منطقه نه تنها 
کاهش نیافت بلکه روند افزایشی یافت که در عمل 

نتیجه الزم محقق نشد.
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری زنجان 
گفت: وجود مســایل مختلف این مسیر پیش رو 
نشان داد که رویکرد استان برای اجرای این پروژه 
باید تغییر و بازنگری شود که در این میان بخش های 
بزرگی از طرح که اجرا نشــده بود، به دلیل صرف 

هزینه های باال، باید سبک سازی می شد.
وی اضافه کرد: این کار باید مطابق با واقعیت ها 
و امکانات انجام می شد و گام دیگر اینکه سازمان 
همیاری شــهرداری ها برای اجرای کارهای خود 
در این طرح هزینــه های زیادی را صرف کرد و 

از طرفی اقدامات غیر تخصصی را نیز انجام داد.
سلطانی افزود: بر این پایه با کارهای انجام گرفته 
قسمتی از فعالیت ها که در تخصص شهرداری بود 
با رایزنی ها، ســاماندهی و منافع حاصل از آن به 
صورت یک بسته کامل از طریق شهرداری کمک 

گرفته شده است.
وی اظهار داشــت: رویکرد دیگر استان این است 
که بــه جای تملک کل پروژه امکان اســتفاده از 
مالکیت قانونی زمین برای افراد و بهره برداری از 
آن فراهم شــود و در این راســتا از ظرفیت های 
قانونی برای تغییرات کاربری مرتبط با گردشگری 

استفاده خواهد شد.
این مســوول ادامه داد: این کار به شرط آن انجام 
می گیرد که با کلیت طرح همخوانی داشته باشد و 
احراز مالکیت نیز به درستی انجام گیرد، تا افراد از 

حقوق قانونی خود استفاده کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان، 
گفت: واگذاری بخشــی از کارها به شــهرداری، 
بخش خصوصی و افــراد و کاهش تصدی گری 
سازمان همیاری شهرداری ها از رویکردهای مورد 

توجه استان است.
وی اضافه کرد: شــوربختانه انباشــت مشکالت 
گوناگون این طرح در سالهای گذشته امکان شتاب 
بخشی به اجرای برنامه های مختلف را سلب کرده 
و در این میان پرونده های حقوقی از چالش های 

جدی این طرح است.
سلطانی خاطرنشان کرد: ورود ارگان های متولی امر 
به ویژه دستگاه های نظارتی در این طرح می تواند 
به اجرای بهتر برنامه ها کمک کند و چشــم انداز 

بهتری را برای شهروندان زنجانی فراهم کند.

بعد از گذشت 2 دهه طرح گردشگری گاوه زنگ با کندی پیش می رود؛

 گاوه زنگ زنجان در پیچ و خم موانع حقوقی
مدیر کل عتبات عالیات:

رایگان شدن هزینه 
روادید عراق به معنای 

لغو روادید نیست
 مدیر کل عتبات عالیات سازمان حج و 
زیارت گفت: رایگان شدن صدور ویزای زائران 
عتبات؛ کاهش 20 درصدی هزینه سفر زمینی 
و 15 درصدی هزینه ســفر هوایی و همچنین 

افزایش تعداد زایران را به دنبال داشته است.
به گزارش مهر، مرتضی آقایی در مورد صدور 
ویزای رایگان برای زائران عتبات عالیات عراق 
ادامــه داد: 4۸6 هزار تومان مبلغی بود که برای 
صدور ویــزا از زایران دریافت می شــد که با 
رایگان شدن آن، این مبلغ از هزینه سفر زایران 

کم شده است.
مدیر کل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت 
افزود: به همین دلیل 20 درصد از هزینه اعزام 
زمینی عتبات و 15 درصد از هزینه اعزام هوایی 

کاهش پیدا کرده است.
آقایی با اشاره به اینکه رایگان شدن صدور ویزا 
برای زایران عتبات باعث رونق این سفرها شده 
است، گفت: با توجه به اینکه در اعیاد شعبانیه 
هستیم، به همین دلیل شاهد افزایش سفرهای 
زایئــران به عتبات عالیات بــوده ایم به طوری 
که میزان اعزام ها نسبت به روزهای نوروز هم 

بیشتر بوده است.
وی با اشاره به اینکه رایگان شدن هزینه روادید 
به معنای لغــو روادید نیســت، گفت: برخی 
از عالقه مندان تشــرف برداشتشان از رایگان 
شدن این بوده که به طور کلی روادید لغو شده 
است به همین دلیل بدون داشتن ویزا به مرزها 
ســفر کرده اند که همین موضوع باعث ایجاد 

مشکالتی برای آنها شده است.
به گفته آقایی، زایران باید به حتم پیش از تشرف 
روادید دریافت نمایند و در صورت نداشــتن 
ویــزا اجازه گذر و ورود بــه عراق به آنها داده 

نمی شود.
مدیر کل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت 
اظهار داشت: مشتاقان زیارت عتبات عراق برای 
دریافت و صدور ویزا باید از طریق 2500 دفاتر 
خدمات زیارتی تحت پوشــش سازمان حج و 

زیارت اقدام کنند.
وی با اشــاره به اینکه روزانه بیش از 10 هزار 
ویزای رایگان توســط ســفارت عراق صادر 
می شود، گفت: از 17 فروردین ماه هزینه صدور 
ویزا لغو شده اســت و تاکنون 200 هزار ویزا 

برای زایران صادر شده است.

معاون سازمان میراث فرهنگی خبر داد
برگزاری جشنواره ملی 

معماری ایران

 معاون میراث فرهنگی ســازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، از تدوین 
آئین نامه برگزاری »جشنواره ملی معماری ایران« 

خبرداد.
بــه گزارش روابــط عمومی ســازمان میراث 
فرهنگی، محمد حســن طالبیان گفت: »بر پایه 
آیین نامه تدوین شــده، آثار معماری برگزیده 
جشنواره که از معیارهای قرارگیری در فهرست 
آثار ملی ایران برخوردار باشند تحت حفاظت و 

حمایت قانونی دولت خواهند بود.«
به گفته وی آثاری در این جشنواره مورد داوری 
قرار خواهند گرفت که دوره ساخت آنها مربوط 

به دوره معماری معاصر ایران است.
طالبیان با اشاره به تجربه درخشان خلق برخی 
از آثار معماری ایران در چند دهه گذشته افزود: 
»جشــنواره ملی معماری ایران به دنبال تشویق 
و معرفی آثاری از معماری معاصر اســت که 
در تداوم تاریخ ارزشــمند معماری ایران و با 
بهره گیــری الگوهای معماری بومی و مبتنی بر 

مفاهیم بنیادی این معماری خلق شده اند.«
معاون میراث فرهنگی کشور در ادامه افزود: »این 
جشنواره همچنین به آثاری خواهد پرداخت که 
منشأ خلق ایده های نو برای شکوفایی و باروری 
معماری معاصر ایران و زمینه ســاز دوره های 

تحول معماری ایران است.«
طالبیان با اشاره به اینکه دبیرخانه این جشنواره 
در اداره کل ثبــت آثــار ملی ســازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری مستقر 
خواهد بــود ابراز امیدواری کــرد اولین دوره 
»جشــنواره ملی معماری ایــران« در بهمن ماه 
1۳9۸، همزمان با جشن های سالگشت پیروزی 

انقالب اسالمی برگزار شود.

خبر خبر

خسارت ۷۰ میلیاردی سیل 
به پایگاه های میراث ملی

و جهانی
 رییس دفتر امور پایگاه های ملی و جهانی 
سازمان میراث فرهنگی می گوید: پایگاه های ملی 
و جهانی میراث فرهنگی در 12 اســتان درگیر 
سیل شده و تا کنون 70 میلیارد تومان خسارت 
به پایگاه های ملی و جهانی زیر نظر این اداره کل 

وارد شده است.
فرهاد عزیــزی در گفت وگو با ایســنا، با بیان 
این که بررسی های انجام شده از برآورد خسارت 
سیالب در پایگاه های میراث ملی و جهانی یک 
گزارش اولیه اســت، اما این بررسی ها را نهایی 
نمی داند وتاکید می کند: تا ثابت نشدن وضعیت 
پایگاه های ملی و جهانی این بررسی ها و پایش ها 

همچنان ادامه دار خواهند بود.
وی ســه پایگاه ملی »پل های تاریخی«، »بافت 
تاریخــی بروجرد« و »قلعه فلــک االفالک« در 
استان لرستان، دو پایگاه ملی »روستای تاریخی 
یوش« و »مجموعه فرح آباد ســاری« در استان 
مازندران، چهار پایــگاه جهانی »محوطه هفت 
تپــه«، »چغازنبیل«، »شــوش« و »آســیاب های 
شوشتر« در استان خوزستان، پایگاه ملی »بافت 
تاریخی دهدشت« در کهکیلویه و بویراحمد، دو 
پایگاه ملی بافت تاریخی »بیرجند« و »بشرویه« در 
خراسان جنوبی، بافت تاریخی تپه »نوشیجان« در 
همدان، بافت تاریخی »نیاسر« در اصفهان، پایگاه 
ملی »مجموعه خرقان« و »بســطام« در سمنان، 
پایگاه ملی »محوطه دره شهر« در ایالم، دو پایگاه 
ملی »روستای تاریخی رویین« و »محوطه تاریخی 
بلقیس«، دو پایگاه ملی »بافت تاریخی گرگان« و 
»دیوار تاریخی گرگان« در استان گلستان و پایگاه 
جهانی »بیستون« در کرمانشاه را پایگاه های ملی 
و جهانی معرفی می کند که از سیل نوروز 9۸ تا 
کنون آسیب دیده اند و میزان دقیق خسارت وارد 

شده را 679 میلیارد ریال بیان می کند.
او با اشاره به آسیب هایی که این سیل به سازه های 
آبی شوشتر وارد شــده، بیشتر نگرانی ها از این 
محوطه را متعلق به دیــواره غربی این محوطه 
جهانی می داند و ادامه می دهد: حضور کارشناس 
یونسکو برای بررســی دیواره غربی از چند ماه 
گذشته بوده اســت، کا از یونسکو درخواست 
کارشــناس برای ارزیابی این موقعیت داشــتیم 
که آمدن وی با وقوع ســیل همزمان شد، اکنون 
نیز مدارک و مســتندات از محوطه ی جهانی در 
اختیار وی است که منتظریم او بعد از بررسی های 

نهایی، نتیجه بازدید خود را اعالم کند.
عزیزی همچنین وضعیت »بند میزان« را نامناسب 
ارزیابی می کنــد و می گویــد: در آخرین دور 
بازدیدها در زمان حضور کارشناس یونسکو از 
22 تا 24 فروردین »بند میزان« همچنان زیر آب 
بود، اما در روزهای قبل از این تاریخ، که آب در 
این بخش فروکش کرده بود، بررسی ها ترک های 

عمیقی در بنا را نشان می دادند.
وی همچنین درباره  وضعیت سازه های آبی لرستان 
که بیشــتر پل های تاریخی را شــامل می شوند، 
توضیح می دهد: این بخش از آثار تاریخی لرستان 
در معرض سیل معمولی نبودند چون سیل رخ داده 
غیرعادی بود و پل ها در نقاطی آسیب دیده بودند، 
در برخی نقاط این سازه ها سست شده و آسیب ها 

به آن ها نیز جدی است.

جشنواره ریواس یزد 
دیدنی است

 مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری اســتان یزد از برگزاری جشنواره 
»ریواس« در محل روستای علی آباد چهل گزی 

از توابع شهرستان مهریز خبر داد.
»ســید مصطفی فاطمی« در گفت وگو با ایسنا 
با اعالم این خبر افزود: این جشــنواره به همراه 
برنامه های متنوع در روزهای پنجشنبه و جمعه 
این هفته )5 و 6 اردیبهشت ماه( در دشت ریواس 

این روستا برگزار خواهد شد.
وی هدف از برگزاری این جشــنواره را معرفی 
بهتر این روســتا و ظرفیت های آن خواند و بیان 
کرد: برگزاری جشــنواره هایی کــه برگرفته از 
ظرفیت های روستاها هستند، منجر به معرفی و 
شناخت بیشتر پتانسیل های این روستاها به ویژه 
روستاهای قدیمی و تاریخی و همچنین توسعه 

زیرساخت های گردشگری آنها می شود.
این مســوول با اشــاره به این که نام روستای 
علی آباد چهل گزی برگرفتــه از عمق مادر چاه 
واقع شــده در این روستا است، گفت: علی آباد 
چهل گزی از روستاهای زیبای توابع مهریز است 
که در کنار کوه ارنان واقع شده ولی کمتر مورد 

بازدید گردشگران قرار گرفته است.
فاطمی دشــت ریواس روســتای علــی آباد 
چهل گزی را نیز از ظرفیت های بالقوه گردشگری 
در این روستا خواند و تصریح کرد: منظره دشت 
ریواس، فضای بســیار زیبایی اســت که توجه 
زیادی را به خــود جلب می کند، ضمن این که 
در حاشیه برگزاری این جشنواره، غذاهای سنتی، 
صنایع دســتی، اماکن تاریخی و آداب و رسوم 

مردم این روستا نیز معرفی خواهند شد.

,,
پروژه گردشگری گاوه زنگ  
اوایل دهه 70 به عنوان 
منطقه گردشگری انتخاب 
و با انتقال خانوارهای ساکن 
در آن به روستای › امند‹ 
موضوع تملک زمین های 
مالکان برای اجرای پروژه 
مطرح شد ,,

,,
در این دوره کاری به رغم 

محدودیت های جدی نقدینگی 
برای تامین هزینه های جاری 
و توسعه ای پروژه، هیچ گونه 

فروش زمین انجام نگرفته و این 
نخستین گام اصالحی مهم برای 
بازگرداندن پروژه به مسیر اصلی 

,,منطقی بوده است
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