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- رویه 3
شهردار زنجان:

رداری نیست ده ش ا به  ساماندهی و  سازی بازار تن

ن استاندار زنجان: ا م

اری در زنجان نر بی
 درصد است

مدیرکل میراث فرهنگی استان زنجان:
صنایع دستی از برخورد 

سلیقه ای رنج می برد

- رویه 7   - رویه 8  

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

ر محترم زنجان هب مناسبت روز ملی ایمنی حمل و نقل ایپم استاندا
حمــل و نقــل از جمله بخش هــای زیربنایی اقتصــاد در هر 
کشوری به شــمار می رود که فرآیند توسعه اقتصادی را تحت 
تاثیر قرار داده و پایه مبادالت بازرگانی و عامل توسعه اقتصادی 
و اجتماعی اســت. از این رو بخش حمل و نقــل را باید یکی از 
مؤلفه های اصلی در تشــخیص جوامع رشــد یافته دانســت. 
ایمنی نیز از عوامل مهم و تاثیرگذار در حمل و نقل اســت که از 
یک طرف اطمینان به شبکه حمل و نقل کشور را افزایش داده و 

از دیگر سو عامل توسعه اقتصادی می گردد.
 در این میان نقش عامل انسانی از مهمترین مولفه های رسیدن 
به این مهم )ایمنی حمل ونقل( می باشد که برای رسیدن به این 
هدف، نیازمند عزمی ملی و نهادینه شدن فرهنگ آن در جامعه 

هستیم.
قطعا هماهنگــي و همدلي بخش هاي مختلــف جامعه براي 

فعالیت در زمینه ایمني حمل ونقل و عمل به مســوولیت هاي اجتماعي، انســاني، اخالقي و در کنار 
آن مســوولیت قانوني و اقتصادي همه دســتگاه هاي دولتي و غیر دولتي در رسیدن به اهداف مورد 
نظر مي تواند مســیر برون رفت از بحران سوانح ترافیکي در کشور باشد همچنین تغییر در الگوهاي 
فکري و ذهني اقشار جامعه، مشارکت همگاني در ارتقاي ایمني حمل ونقل، بهره برداري و استفاده 
از حمل ونقل منطبق با معیارهاي دانش روز و اســتاندارد، پیش زمینه حرکت در مسیر ارتقاي ایمني 

حمل ونقل محسوب مي شود.
اینجانب ضمن گرامیداشت 7 اردیبهشت روز ملی ایمنی حمل ونقل، برای فعاالن این عرصه در بخش 
های دولتی وخصوصی استان و در تمامی حوزه ها اعم از زمینی ) درون شهری و برون شهری(، هوایی و 
ریلی ، توفیق روزافزون درخدمت به مردم شریف میهن عزیز اسالمی را از درگاه خداوند منان خواستارم.

ر زنجان فتح اهل حقیقی  -استاندا

آگهی مناقصه عمومی 
۸  روز ملی ایمنی حمل و نقلشماره ۲

مدرییت ارتباطات و امور نیب الملل شهرداری زنجان 

اندار زنجان اون اس م

ک نامناس است  روند بازار م
دوده زنجان ار از م ای  میما در باره زمی  ری  ال آ ا

موم  ه  آگ منا
ه ای ی مر

 نوبت او
رورد رداری س ش

ر دارد  رورد در ن رداری س ش
د را ب  ا کارهای خدماتی خ انج
ا  ب شر  جمی در س ر 
ناد منا ب  شرای مندر در اس
ار نماید  ا اران دارای شرای  پیمان
رکت های دارای  بنابرای از هم ش
ید برای  یت دع ب عمل می 
ناد منا تا  عا  اس دریافت ا
بت د  هی ن ار  ز پ از انت  ر
هرداری  راردادهای ش ر  د ام ا ب 

رد  مرا نمایند سهر
شماره تما 
۲ ۳ ۳ ۳۲

ویل اسناد لت خرید و ت م
بت د هی ن ار  ز پ از انت  ر

تار می باشد- شهرداری در رد یا  هر ی یا  نهادها م تمامی پی
هی ها بر عهده برنده  ار  ین انت د- ه اهد ب منا خ

بهروز ندرلو - شهردار سهرورد

ن یش خرید گندم توس د با 

زن هشدار از بازار گند به گو م رسد

- رویه 2  

- رویه 2  
ترانســفورماتور  شــركت 
توزيــع زنگان در نظــر دارد از 
 طريق مناقصه نســبت به تامين 
مقره  نگهدارنــده   حلقــه 

اقدام نمايد.
بنابراين از شــركت هــا و تامين 
كننــدگان واجد شــرايط و دارای 
سوابق مرتبط درخواست می گردد 
در صورت تمايل بــه همكاری با 
شــماره تلفن 024-33791541 
تماس حاصــل نموده و حداكثر تا 
ساعت 10 روز يكشــنبه مورخه 
98/2/15 نسبت به تحويل حضوری 

اسناد مناقصه اقدام نمايند.
الزم به ذكر است جهت دسترسی به 
مدارک و شرايط شركت در مناقصه 
می توانيد به ســايت اين شركت به 

نشانی ذيل مراجعه فرماييد:
WWW.TTZCO.COM

هزينه چاپ آگهی به عهده 
برنده مناقصه می باشد.

نشانی: زنجان، كيلومتر 4 
جاده زنجان-تهران، 

جنب شركت ايران ترانسفو
شركت ترانسفورماتور توزيع زنگان 

)واحد خريد و سفارشات(

شماره 98/469-91
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7 اردتشهبی
 گرامی باد

اد ای استان زنجان م و نق  ادار ک راهداری و 

ری و حمل و نقل جاده ای سازمان راهدا
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نان مدیریت  ار مک رسانی 
ی استان  تما درمان تامی ا

زنجان به سیل زدگان
 به منظــور کمــک انسان دوســتانه به 
سیل زدگان استان های سیل زده، کارکنان مدیریت 
درمان استان زنجان و واحدهای تابعه یک روز از 

حقو خود را به سیل زدگان اختصا دادند.
به گزارش روابط عمومی مدیریت درمان استان 
زنجان، بنا به نیاز فوری ســیل زدگان، کارکنان 
ســتاد مدیریت درمان و واحدهای زیر مجموعه 
بخش درمان تامین اجتماعی در استان ، در اقدامی 
ارزشــمند یک روز از حقــو خویش را که در 
مجمــو معادل 6 میلیون ریال بود به ســیل 

زدگان عزیز اختصا دادند.
در ضمن برخی از کارکنان واحدهای درمانی و 
جمعی از پزشکان شاغل در مراکز درمانی استان 
زنجــان نیز نیز با خرید اقام مورد نیاز ، به یاری 

سیل زدگان شتافتند. 
گفتنی اســت این دومین مرحلــه از کمک های 
انساندوستانه کارکنان مدیریت درمان استان زنجان 

به سیل زدگان عزیز در سال کنونی می باشد.

مدیر عامل مجم خیران مدرس ساز استان زنجان:
 درصد مدرسه های استان 

نیاز به مقام سازی دارند
 مدیر عامل مجمع خیران مدرســه ساز 
استان زنجان گفت: بیش از ۰ درصد مدرسه های 

استان نیازمند مقام سازی و یا تخریبی هستند.
علی اکبر فاضلی در حاشیه سیزدهمین جشنواره 
خیران مدرسه ساز ابهر در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا، افزود: در استان زنجان  مدرسه با یک 
هزار و 6 کاس توسط خیران ساخته شده و 
۰ مدرسه با مشارکت سازمان نوسازی مدرسه ها 

در حال ساخت است.
وی اظهار داشــت: آموزش و پــرورش 6 رکن 
اصلــی دارد که یکی از آنها فضای آموزشــی و 
تجهیزات است که مجامع خیران در این زمینه به 

کمک دولت آمده اند.
این مسوول خاطرنشان کرد: امسال رویکرد اصلی 
مجامع خیران مدرسه ساز در استان و شهرستان ها 
ایمن سازی مدرسه ها است و در خواست داریم 
مسووالن کمک های موردی خیران را در زمینه 
ه سیستم های گرمایشی  ایمن ســازی و به وی

مدرسه ها اختصا دهند.
فاضلی با قدردانی از معلمان استان زنجان اضافه 
مدرسه یار  کرد: فرهنگیان استان در قالب تشکل 
ماهانــه ۳۰۰ میلیون ریال از حقو خود را برای 

تامین و تجهیز مدارس اختصا می دهند.
وی با اشــاره به اینکه باید مدرسه سازی به یک 
فرهن تبدیل شــود، عنوان کرد: از مسووالن و 
مه جمعه می خواهیم در این راستا ما را یاری  ا
کنند و مدرســه یاری را در میان کارکنان دیگر 

دستگاه های دولتی تروی دهند.
این مســوول تاکید کرد: عنصر اصلی توســعه، 
توسعه نیروی انسانی است و الزمه توسعه انسانی 

توسعه آموزش و پرورش است.
وی ادامــه داد: هر هزینه ای کــه در آموزش و 
پرورش انجام می شود حتی هزینه جاری مانند 
حقو و دستمزد معلمان در واقعه هزینه نیست 
بلکه سرمایه گذاری است زیرا آموزش و پرورش 
انسان تربیت می کند که به عنوان مهمترین عنصر 

توسعه وارد جامعه می شوند.

مد  یر رای  ۱ نفر زندانی 
زاد شدند زنجانی 

 مدیر دفتر نمایندگی ســتاد دیه اســتان 
زنجان گفت: 6 نفر از مددجویان جرایم غیر 
عمد این استان در سال گذشته با کمک خیران، 

ستاد دیه و گذشت شاکیان آزاد شدند.
علی خلجی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 
بر پایه آمار بت شده، هشت نفر از این مددجویان 
آزاد شــده در این مدت از بانــوان بوده و مابقی 

زندانیان از آقایان بودند.
خلجی با بیان اینکه مشارکت های مردمی نقش 
مهمی در میزان آزادســازی ها دارد، خاطرنشان 
کرد: کل بدهی این نفرات بیش از 6 میلیارد و 
۳۰ میلیون ریال بود که با کمک مالی ستاد دیه 

استان، کشور و خیران پرداخت شده است.
مدیر دفتر نمایندگی ســتاد دیه اســتان زنجان 
با اشــاره به اینکه از این مبل ۳۸ درصد معادل 
۸ میلیارد و  ریال توســط شاکیان بخشیده 
۳میلیارد و  شده است، خاطرنشان کرد: حدود 
۳6 میلیون ریال معادل  درصد از کل بدهی 
محکومــان به عنوان تســهیات بانکی اعطایی 

پرداخت شده است.
خلجی گفت: هرکسی با هر میزان که می تواند 
در این امر خیر مشارکت کند و زمینه ساز آزادی 
مددجویان را فراهم ســازد، تــا آنها هم در کنار 

خانواده خود باشند.
مدیر دفتر نمایندگی ســتاد دیه اســتان زنجان 
تصریح کــرد: مجمــو آورده مدجویان از کل 
بدهی،  میلیارد و 6۸۳ میلیون ریال معادل حدود 

چهار درصد کل مبل بت شده است.
خلجی با اشــاره به کمک های ستاد دیه، گفت: 
برای آزاد کردن تمام مددجویان ذکر شده بیش از 
 میلیارد و ۰۰ میلیون ریال کمک مالی توسط 
ستاد دیه کشور، همچنین ستاد دیه استان پرداخت 

گردیده است.

ر خب

تری استان زنجان:  ریی کل داد
ارگر زنجان  خانه 

ارگران باشد یگیر م 
 ریی کل دادگستری استان زنجان گفت: 
خانه کارگر این اســتان فار از مسایل سیاسی، 

پیگیر حل مسایل و مشکات کارگران باشد.
به گزارش روابط عمومی دادگســتری اســتان 
زنجان، حجت االسام صادقی نیارکی در دیدار 
با اعضای خانه کارگر افزود: وظیفه اصلی خانه 
کارگر فار از مســایل سیاسی، رسیدگی و حل 
مسایل، مشــکات کاری، معیشتی و اجتماعی 

کارگران است.
وی تاکید کرد: اگر اتحادیه به مسایل سیاسی دامن 
بزند نه تنها مسایل و مشــکات کارگران حل 
نخواهد شــد بلکه باری بر جامعه اضافه خواهد 

کرد.
ریی کل دادگســتری اســتان زنجــان گفت: 
رســیدگی به امور کارگران و حمایت از آنان به 
این معنی نیســت که در برابر کارفرما ایستادگی 
کنیم، بلکه این دو در کنار هم می توانند موفق تر 

عمل کنند.
حجت االســام صادقی نیارکی اظهار کرد: هم 
اکنون شاهد ۰ واحد صنفی مشکل دار در استان 
هســتیم. وی با بیان اینکه باید با نگاه و بررسی 
کارشناسی نسبت به حل مسایل این واحدها اقدام 
کنیم، ادامه داد: دستگاه قضایی استان آمادگی دارد 
برای حل مشــکات چنین واحدهایی، اقدمات 

الزم را انجام دهد.

ر داد: امی استان خ فرمانده انت
تل   و  ۸ درصدی و زایش  ا

در استان زنجان
 فرمانده انتظامی استان زنجان از افزایش 
۸6 درصدی وقو قتل  در سال گذشته در استان 

زنجان خبر داد.
به گزارش مهر، سردار رحیم جهانبخش در جمع 
خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی استان، به 
وقو قتل در استان زنجان اشاره کرد و افزود: در 

سال  حدود 6 فقره قتل در استان رخ داد.
وی از افزایش ۸6 درصدی وقو قتل ها در سال 
گذشته در اســتان زنجان خبر داد و اظهار کرد: 
استان زنجان در این زمینه وضعیت خوبی ندارد.

فرمانده انتظامی اســتان زنجان گفت: نهادهای 
فرهنگی باید برای کاهش آسیب های اجتماعی که 
تهدید بزرگی برای استان است وارد عرصه شوند.
جهانبخش بابیان اینکه زنجان شهر شور و شعور 
حسینی است، تأکید کرد: باید در استان باورهای 
دینی بیشتر تقویت شود. خا دینی و فرهنگی 
عامل مهم افزایش قتل و آسیب های اجتماعی در 

جامعه است.
فرمانــده انتظامی اســتان زنجان ابــراز کرد: با 
مشــارکت مردم و تخصصی شدن پلی استان 
زنجان، در ســال گذشته هی گونه جرایم خشن 
همچون گروگان گیری و دزدی از بانک در استان 

زنجان انجام نشد.
جهانبخش زنجان را جزو استان های امن کشور 
اعام کرد و گفت: برای تداوم امنیت در اســتان 

مردم همکاری خود را با پلی تقویت کنند.
ر اولویت  وی بابیان اینکه آسیب های اجتماعی برا
در استان زنجان رفع شود، ابراز کرد: شوربختانه 
اعتیاد و طا در ردی اول آسیب های اجتماعی 
در استان است که باید نهادهای فرهنگی به جد 

در این زمینه ورود پیدا کنند.

از استان زنجان: مدیرعامل شرکت 
ر گاز زنجانی ها  م

شت ع گ از مرز ۱۱ میلیون مترم
 مدیر عامل شــرکت گاز اســتان زنجان 
گفت: میزان مصرف گاز طبیعی مشترکان شهری 
و روستایی در روزهای گذشته به علت افت دمای 
۳ هزار متر مکعب افزایش  هوا به  میلیون و ۳

یافته است.
به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان 
زنجان موسی احمدلو، افزود: میزان مصرف گاز 
طبیعی مشترکان شهری و روستایی در روزهای 
گذشــته به علت افت دمای هوا به  میلیون و 

۳ هزار مترمکعب افزایش یافته است. ۳
وی اظهار کــرد: این میزان مصــرف در حالی 
6 هزار  است که با مصرف بیش از  میلیون و
مترمکعب در روزهای پیش شاهد افزایش یک 
66 هزار و ۴۸ مترمکعبی گاز طبیعی  میلیون و 
هســتیم و از کل مصرف اعام شده، ۳ میلیون و 
۸ هزار و مترمکعب توســط نیروگاه های 

استان استفاده شده است.
مدیرعامل شرکت گاز اســتان زنجان همچنین 
بابیان اینکه مصرف گاز مشترکان زنجانی در مدت 
مشابه سال گذشته معادل  میلیون و ۸۴۸ هزار 
مترمکعب بوده است، تصریح کرد: از این میزان، 
 میلیون و ۰۰ هزار مترمکعب گاز، مصرف سال 

گذشته نیروگاه های استان بوده است.
احمدلو تأکید کرد: در اســتان زنجان بیشــترین 
مصــرف گاز به بخش خانگی اختصا دارد و 
هم اکنون ۳۳۴ هزار و ۴ مشــترک گاز خانگی 

در استان زنجان وجود دارد.
وی اظهار کرد: دمای ۸ تا  درجه سانتی گراد 
در فضــای داخلی و بســته و دمــای ۸ درجه 
ســانتی گراد در راهروها و فضاهــای عمومی 
سرپوشیده ادارات باید مورد توجه قرار گیرد تا در 

ی صرفه جویی شود. مصرف این انر

ر خب اندار زنجان اون اس  م

ک نامناس است  روند بازار م
دوده زنجان ار از م ای  میما در باره زمی  ری  ال آ ا

 معاون عمرانی اســتاندار زنجان با اشاره 
به وضعیت بازار مسکن گفت: روند نامناسبی در 

بازار مسکن حاکم  است .
مهرداد ســلطانی در گفت وگو بــا خبرنگار موج 
رسا، با اشاره به وضعیت بازار مسکن اظهار کرد: 
افزایش بی رویه قیمت مسکن را نه تنها در استان 

بلکه در کل کشور شاهد هستیم.
وی بــا بیان اینکه قیمت مســکن متولی ویژه ای 
ندارد، ابــراز کرد: به فر مثال دولت نمی تواند 
مانند دیگر اقالم قیمتی برای مســکن اعالم کند 

و بگوید کسی حق ندارد از این باالتر بفروشد.
معاون عمرانی اســتاندار زنجان با اشاره به اینکه 
قیمت مسکن را عرضه و تقاضا مشخص می کند، 
عنوان کرد: شوربختانه در یک سال گذشته روند 

نامناسبی در بازار حاکم شده است.
وی بــا تاکید بر اینکه نظمی در قیمت مســکن 
مشــاهده نمی شود، خاطرنشــان کرد: این به این 
معنا نیســت که دولت باید اقدامی در این راستا 
انجــام دهد؛ چرا که دولتهــا هی وقت در بحث 
قیمت گذاری مســکن ورود نکرد ه اند و همیشه 

نظام عرضه و تقاضا در قیمت تاثیر داشتند.
ســلطانی با بیان اینکه بیــش از 90 درصد تولید 

مسکن توســط بخش خصوصی انجام می شود، 
افــزود: به همین خاطر دولــت دولت در قیمت 

ورود نداشــته و فقط در زمینه سیاســت گذاری 
بخش مسکن وظیفه دارد.

وی با اشــاره به اینکه این سیاست گذاری ممکن 
است در قیمت مســکن تاثیر داشته باشد، گفت: 
باید منتظر بود و دید که قیمت مســکن در آینده 

ری خواهد کرد. چه روندی را س
معاون عمرانی استاندار زنجان در باره زمین های 
خارج از محدوده شهر زنجان اظهار کرد: بیش از 
20 سال است که تقاضای ورود زمین های خارج 
از محدوده شــهر به محدوده از سوی تعاونی ها 
وجود داشته است اما با توجه به اینکه زمین کافی 
در محدوده شــهر وجود دارد و سیاست دولت 
توقف توســعه افقی شهرها اســت در عمل این 

اتفاق تاکنون نیفتاده است.
وی بیان کرد: توسعه افقی شهرها در برنامه دولت 
وجود ندارد مگر شهرهایی که با کمبود زمین در 
محدوده شهر مواجه هستند، مطالعات طرح های 
جامع شــهر زنجان نشان می دهد که ما در داخل 
محدوده شهر زنجان با کمبود زمین برای توسعه 

آتی مواجه نیستیم.

 امام جمعه خــرم دره گفت: پیش  خرید 
گندم توسط دالالن زنگ هشدار بر هم خوردن 

تعادل در بازار را به صدا در آورده است.
به گزارش ایســنا، حجت االســالم ســیدعلی 
حسینی در جمع مسووالن خرم دره با بیان اینکه 
ماه شعبان مقدمه ای برای کسب فیوضات بیشتر 
در ماه رمضان اســت، اظهار کــرد: در این ماه 
مبــارک باید با تصفیه جــان و قلب و با اعمال 
نیک تالش کنیــم از برکات ماه رمضان هر چه 

بیشتر استفاده کنیم.
وی بــا بیان اینکــه انســان دارای دو صورت 
ظاهری و باطنی اســت، تصریح کرد: صورت 
ظاهری در همه انســان ها حتی پیامبران یکسان 

اســت اما آنچه که نقطه ممیزی انسان ها است 
عملکرد مثبت آن ها اســت کــه در روز قیامت 

دارای مقام شفاعت می شوند.
امام جمعه خرم دره با اشــاره به خدمات ارزنده 
اه  اه در کشور، ادامه داد: از جان گذشتگی س س
در ســیل اخیر تنها گوشه ای از زحمات و ایثار 

اه در کشور است. س
وی با هشدار نسبت به خرید گندم توسط افراد 
غیربومــی، ادامه داد: طبق اخبار رســیده گندم  
با قیمــت ۳000 تا 5000  تومــان پیش خرید 
می شــود و این در حالی است که قیمت خرید 

تضمینی ۱۷00 تومان است.
حســینی با اشــاره به اینکه بخش قابل توجه 

گندم کشــور در ســیل اخیر از بین رفته است، 
گفت: گندم یکی از اقالم بایســته است که اگر 
دالل بازی در حوزه خرید آن امروز کنترل نشود 
چند ماه آینده ممکن است دچار مشکل شویم.

وی با اشاره به ماهیگیری دشمنان از سیل اخیر، 
تصریح کرد: دشــمنان می خواهند ســیل را به 
موضوع امنیتــی تبدیل کنند که باید حواس مان 

به این امر باشد.
این مسوول از عدالت به عنوان حلقه مفقوده در 
کشــور یاد کرد و گفت: مقام معظم رهبری نیز 
بر بایستگی پیشــرفت عدالت در کشور تاکید 

دارند.
وی بــا بیان اینکــه قطار انقالب اســالمی در 

کشــورمان چهل ساله است که در حال حرکت 
بوده و همواره با ســنگ اندازی دشمنان مواجه 
شــده است، ادامه داد: دشمنان ما بیش از سه تا 

چهار سده استعمار و استثمار در پرونده دارد.
حســینی با اشــاره به اینکه در 40 سال گذشته 
بــه برکت انقالب عمر شــاهد پیشــرفت های 
چشــم گیر در حوزه های مختلف کشور بودیم، 
افزود: اگر می خواهیم نظــام پابرجا بماند باید 
کارهایی که انجام می دهد جامع افراد باشــد و 

عدالت به معنای واقعی اجرا شود.
امام جمعه خــرم دره تاکید کرد: نقد منصفانه و 
مشــفقانه باید در دستور کار مردم قرار گیرد تا 

شاهد پیشرفت کشور در همه امور باشیم. 

 سرپرست فرمانداری شهرستان طارم گفت: 
رونق تولید تعامل و همکاری  برای تحقق شعار 
مردم با مســووالن امری بایسته و اجتناب ناپذیر 
اســت؛ چرا که تحقق رونق تولید موجب پویای، 

نشاط و شادابی در جامعه خواهد شد.
به گزارش ایرنا، ســتار صفری در آیین تکریم و 
معارفه مدیــران قبلی و جدیــد اداره آموزش و 
پرورش شهرســتان طارم، تحقق رونق تولید را از 
وظایف اصلی دســتگاه های اجرایی برشــمرد و 
خاطرنشان کرد: با توجه به دشمنی 40 ساله آمریکا 
و هم پیمانانش به ویژه اقدامات ســلطه گرانه آنها 
در یک سال اخیر علیه ایران، رونق تولید می تواند 
ه ها و  بهتریــن عامــل بازدارنده در مقابــل توط

اقدامات آمریکا باشد.
صفری اظهار داشت: با توجه به حوزه نفوذ گسترده 
آموزش و پرورش، این سازمان می تواند با تربیت 
و تامین نیروی انسانی خالق و توانمند نقش موثر 
و مفیدی در ایجاد بستر، تبیین و تحقق رونق تولید 

در کشور ایفا کند.
رییس شورای آموزش و پرورش شهرستان طارم، 
آموزش و پرورش را یکی از ســازمانهای مهم در 
جهت تبیین راهکارهای رونق تولید برشــمرد و 

تصریح کرد: خانواده بــزر آموزش و پرورش 
انتقال دهنده ارزش ها و باورهای دینی و اخالقی 
در جامعه بوده و با توجه به ارتباط مســتقیم مردم 
کشور با این مجموعه، می تواند با اصالح و تغییر 
نگرش و باورها در بخش رونق تولید گام موثری 
در جهت توســعه کشــور و به تبع آن شهرستان 

بردارد
وی بر تعیین اولویت ها بــا توجه به محدودیت 
های موجود در کشــور، تبیین شاخص ها، ارایه 
برنامه های آموزشی و پژوهشی در پایان سال برای 
ســال بعد، عملیاتی کردن اسناد ابالغی باالدستی 
از جمله ســند تحول بنیادین و اجرای برنامه های 
مربوط به ســند ایران ۱404، اســتفاده از ظرفیت 
های خیرین و مشــارکت های مردمی، استفاده از 
ظرفیت های جوانان و بانوان مطابق با سیاست های 
دولت، تقویت هماهنگی بین بخشــی، گسترش 
عدالــت آموزشــی و توجه به حوزه آســیبهای 
اجتماعی از جمله مواردی بود که مقام عالی دولت 

در شهرستان بر آنها تاکید کرد.
صفــری افــزود: انتظار مــی رود اداره آموزش و 
پرورش طارم جهت توسعه پایدار در شهرستان، در 
اجرای موارد فوق تمام تالش خود را به کار گیرد.

این مســوول بر پژوهش محور شدن مباحث در 
آموزش و پرورش تاکید کرد و گفت: این موضوع 
باید جــز اولویت هــای کاری اداره آموزش و 
پرورش شهرستان باشد تا با تربیت دانش آموزان 
توانمند، خالق و عملگــرا گام بزرگی در جهت 

ایجاد اشتغال پایدار درشهرستان برداریم.
سرپرســت فرمانداری شهرســتان طارم توجه به 
حوزه آسیب های اجتماعی در آموزش و پرورش 
را یکی از انتظارات مهم برشــمرد و تصریح کرد: 
آموزش مهارت های زندگی در مدرسه ها موجب 
کاهش آســیب های اجتماعی و تضمین سالمت 
روانی جامعه می شــود و در این راستا آموزش  و 
پرورش باید این مهم را در شهرستان طارم نهادینه 

کند.
اری  هزینه کردن در آموزش و پرورش، سرمایه گ

برای آینده بهتر کشور و استان است
معــاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انســانی 
آموزش و پرورش اســتان زنجان نیز گفت: نقش 
آموزش و پرورش در تربیت نیروی انسانی کارآمد 
و رشد و توسعه جامعه انکار ناپذیر است و هزینه 
کردن در این مســیر به نوعی سرمایه گذاری برای 

آینده بهتر کشور و استان زنجان خواهد بود.

علی محمدی موفقیت در آموزش و پرورش را در 
گرو دور اندیشی و آینده نگری عنوان کرد و افزود: 
ســند تحول بنیادین در آمــوزش و پرورش یک 
نوع آینده نگری در این مجموعه اســت و ادارت 
آموزش و پرورش در شهرســتان ها با تنظیم یک 
برنامه راهبردی مناسب می توانند اسناد باالدستی و 
وشانند. برنامه های راهبردی استانی را جامه عمل ب
محمــدی اظهار داشــت: امیدواریم بــا توجه به 
رویکرد جدید دولت با برنامه محوری، نگهداشت 
و توانمند ســازی نیروی انســانی و تعامل درون 
ســازمانی و همچنین برون ســازمانی در پیشبرد 
اهداف ســازمانی موفق عمل نماییم و بتوانیم در 

آینده دانش آموزان خالق و توانمند تربیت کنیم.
به گزارش ایرنا، در پایان این نشســت در حکمی 
از ســوی مدیــر کل آموزش و پرورش اســتان 
نقی صفری به عنوان مدیر جدید آموزش  زنجان 
وپرورش شهرســتان طارم معرفــی و از خدمات 
یعقوب رحمانی  مدیر پیشین این اداره تقدیر شد.
در شهرستان طارم حدود هشت هزار دانش آموز 
در ۱52 مدرسه مشغول به تحصیل هستند که 829 
نفر فرهنگی در قالب ستاد و صف وظیفه آموزش 

این دانش آموزان را بر عهده دارند.

ن س د ند ت با پی خرید 

دار از بازار گندم به گو می رسد زنگ ه

 رونق تولید نیازمند تعامل و همکاری بین مردم و مسووالن است

 دبیــر شــورای نظــارت و هماهنگی 
آموزشکده سما استان زنجان گفت: دانش آموزان 
سمای این استان در جشنواره فراملی پژوهش های 
دانش آموزی سینا مقام های دوم و سوم را از آن 

خود کردند.
حمیــد ماکویی در گفت و گو بــا خبرنگار ایرنا 
افزود: ســه تیم اعزامی دانش آموزی دبیرســتان 
دوره اول متوسطه دخترانه سما زنجان به جشنواره 
فراملی پژوهش های دانش آموزی سینا در گرایش 
سمینارهای پژوهشی در رشته ریاضی و فیزیک 

بودند که موفق به کسب مقام شدند.
به گفته وی، این مســابقه ها با همکاری وزارت 
آموزش و پرورش و دانشــگاه آزاد اســالمی در 
محل دانشگاه آزاد اسالمی علوم و تحقیقات تهران 

برگزار شد.
دبیر شورای نظارت و هماهنگی آموزشکده سما 
استان زنجان گفت: جشنواره سینا با پنج محور و 
۱۳0 گرایش و حضور پنج هزار و ۱۱۷ دانش آموز 
در قالب هزار و ۳00 تیم از ۱9 اســتان کشور در 

واحد علوم و تحقیقات برگزار شد.
ماکویی خاطرنشــان کرد: در پایــان این دوره از 
جشنواره ســینا که 220 تیم در بخش غرفه های 
نمایشــگاهی، 4۱0 تیم در بخش ســمینارهای 
پژوهشی، 500 تیم در بخش مسابقه های علمی، 
50 تیم در بخش محتوای دیجیتال و ۱20تیم در 
بخش سخنرانی علمی حضور داشتند، ۱00تیم به 

عنوان تیم های برگزیده معرفی و تقدیر شدند.
وی اظهارداشت: تیم اول دانش آموزان سما زنجان 
شامل شیما نوحی و فاطمه السادات حسینی رتبه 

دوم رشته سمینارهای فیزیک را کسب کردند.
دبیر شــورای نظارت و هماهنگی آموزشــکده 
سما اســتان زنجان گفت: تیم دوم نیز که آرنیکا 

منصــوری تنها عضو آن بود توانســت رتبه دوم 
سمینارهای پژوهشی ریاضی را کسب کند.

ماکویی اضافه کرد: در تیم سوم نیز آیناز پرتوی و 
روژین ذبیحیان عضو آن بودند توانستند مقام سوم 

سمینارهای پژوهشی ریاضی را کسب کنند.
وی، اســتاد راهنمای تیم را دکتر سید عمیدالدین 

موســوی عضو هیات علمی آموزشــکده فنی و 
حرفه ای سما زنجان بیان کرد.

دبیر شــورای نظارت و هماهنگی آموزشــکده 
سما اســتان زنجان گفت: پژوهشسرای ریاضی 
یوتر مدرســه های ســمای زنجان در سه  و کام
ســال فعالیت خود افتخارات مختلفی را کسب 
کــرده اند که می توان به ارایــه بیش از 20 مقاله 
در کنفرانس های فراملی و ملی، کســب عناوین 
مختلف در جشنواره های خوارزمی و چا یک 
کتاب در زمینه انرژی های تجدید پذیر اشاره کرد.
پروژه های دانش آموزی سینا  فراملی  جشــنواره 
در روزهــای ۳0،29 و ۳۱ فروردیــن ۱۳98 در 
کتابخانه مرکزی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه 
آزاد اسالمی با حضور دانش آموزان سراسر کشور 

برگزار شد.
آشــنایی با علوم مختلف دانشــگاهی و انتخاب 
هدفمند رشــته در دانشــگاه، ایجاد انگیزه برای 
باال بردن سطح علمی جهت تولید علم و جنبش 
نرم افــزاری، حمایت از طرح هــای تحقیقاتی 
گــروه های برتر دانش آموزی جهت همکاری و 
مبادالت علمی و فنی با مراکز پژوهشی، دانشگاه ها 
و دســتگاه های اجرایی و صنعتی، آشنایی دانش 
آموزان با فضای دانشگاهی و تجربه ارائه و دفاع 
از تحقیق و پژوهش خود و همچنین تبیین نقش و 
اهمیت باالی تفکر و پژوهش، از اهداف برگزاری 

این جشنواره است.

نواره  موزانی زنجان در   دانش 
راملی سینا شگفتی ساز شدند
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زنگان امروز-ریی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی 
شورای اسامی شــهر زنجان در نشست رسمی و 
م ساختمانی  علنی شورای شهر زنجان به بح جرا
و تبعی در این زمینه اشاره کرد و با انتقاد از رویه 
در پیش گرفته شده گفت : چند مدت است که  بنده 
در کمیسیون ماده ۰۰ عضو هستم از همین رو آنطور 
م مربوط به  که پرونده ها را بررســی کردم همه جرا

مردم است.
امامعلی دادخواه با اشــاره به اینکه در این شــرایط 
م فقط به مردم داده می شود،  سنگین اقتصادی جرا
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 عری 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 تخل کرده و دارای رای قطعی 

کمیسیون ماده ۰۰ هستند میلیاردها بدهی شهرداری 
را پرداخت نمی کنند.

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

غیرمجاز ساخته شده است.
ریی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسامی 
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 موضو رعایت نمی شود یعنی رانت 
بارز در ســاخت و ســاز وجود دارد از همین رو از 
دســتگاه های نظارتی نیز می خواهیم  حق و حقو 
شــهرداری را اعاده کنند، چرا که بودجه شهرداری 
مربوط به عموم مردم اســت، هرچند که شهرداری 
نیز باید بدون اغما و تبعی نســبت به این کار 

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

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

ریی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسامی 
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 پاس 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 معر اتهام نباشد.
ریی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسامی 
شهر زنجان افزود: از شما می خواهم توضیح دهید 

اری نیروها اجرایی نمی شود  چرا قانون درباره برون س
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- ریی کمیســیون نظارت و پیگیری شورای اسامی شهر زنجان گفت: بح ورود 
اســتاندار به نیروهای جدیدالورود شهرداری اذهان عمومی را به هم ریخته است و شهرداری باید 

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

تکلی نیروهای جذب شده داده است.
ریی کمیسیون نظارت و پیگیری شورای اسامی 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 مشخ شود، اگر مدیران نیرو تزریق کرده اند، اعام 
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 مشخ شود در شهرداری چه 

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

باید تکلی این موضو مشخ شود

زنگان امروز- در نشست علمی و رسمی شورای اسامی شهر زنجان 
۸ شهرداری زنجان تقدیم این  بودجه ۴۰6 میلیارد تومانی سال آینده 

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 اسامی 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 ۰ 
میلیارد تومان به ۳۰۰ میلیارد تومان در امسال افزایش یافت که رقم سال 
آینده نیز از ۳۰۰ به ۴۰۰ میلیارد تومان رســیده، یعنی در  سال بودجه 

این نهاد غیردولتی  برابر شده است.
یر شده با مبل ۰۰ هزار تا یک میلیون تومان  معصومی ادامه داد: نرم مت
به ازای هر نفر در شهرداری ها اعام شده که این رقم در سال گذشته 

6 تومان افزایش یافت. ۰۰ هزار تومان بود که در بودجه امسال به ۰
به گفته معصومی، این مبل در بودجه سال آینده  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 

ییر یافته است. ت
معصومی  بیان کرد: شــهرداری برای بودجه ریزی به سرا شهروندان 
رفته و بر این اساس باعقد قرداد با دانشگاه زنجان شهر زنجان ۰۴ محله 
تقسیم بندی و حدود یکهزار و ۰۰ پرسشنامه تهیه شده که در هر محله 
ای ۰ عدد به مردم به شکل تستی و پرسشنامه ای توزیع و اطاعات 

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 ۳۰6 میلیارد تومان به صورت واقعی لحاظ شــده بود و از طرفی 
این سازمانها چون در امدی نداشتند، در اصل ۰ میلیارد تومان بودجه 
ســازمان ها را شامل میشد و بخشی دیگر با توافقنامه بین سازمان ها 

وشهرداری ها به وقو می پیوست.
شهردار زنجان گفت: بودجه شهرداری شامل شهرداری مرکز، سه منطقه 
و ۰ 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 موضو بودجه  میلیارد تومانی 
۴6 درصد  شــهرداری در سال آینده به ۴۰6 میلیارد افزایش یافته که 

افزایش نشان می دهد.

۳ و عمرانی  معصومی افزود: در بودجه امســال هزینه های جاری 6
۴6 دهم درصد بود که این رقم در بودجه سال آینده به ترتیب  و  ۴
۴ درصد رسیده که می توان گفت که بار عمرانی و جاری برابر شده 

است.
معصومی افزود از بودجه ۴۰۰ میلیارد تومانی ، ۴ میلیارد تومان معادل 
۴ درصد در سه منطقه   و سه و ۰  ۴۸ درصد به شهرداری مرکز، 
درصد دیگر به سازمان های ۰ گان که در مجمو ۴۰6 میلیارد تومان 

شامل می شود.
معصومی افزود: البته ســهم بودجه مناطق یک،  و سه شهرداری هم 
،  و ۳ درصد تقســیم بندی شده و عاه بر آن در  ۴ به ترتیب 
ه شاخ در نظر گرفته شده که  بودجه پیشنهادی سال آینده  پرو
ه های شاخ  از مجمو ۰ درصد بودجه عمرانی ۰ درصد ان پرو

لحاظ شده است.
وی خاطر نشــان کرد: بر این باوریم باید در طر های عمرانی بجای 
ه های ریز شــهری، طر های شاخ مورد توجه  پرداختن به پرو

قرار گیرد.
این مسوول ادامه داد: به پیشنهاد سازمان بازرسی ۰ میلیارد تومان نیز به 
عنوان بدهی پیمانکاران عمرانی برای اولین بار یک ردی 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  طر تعری شده که در مجمو اعتبار در نظر گرفته شده 
برای طر های سرمایه گذاری، جاری و عمرانی یکهزار و ۴ میلیارد 

تومان است

زنگان امروز- نایب ریی شورای اسامی شهر 
زنجــان از اختصا ۰ میلیارد ریــال اعتبار از 

سازمان فرهنگی اکو برای شهر زنجان خبر داد.
 سجاد خدایی در نشست رسمی و علنی شورای 

س شهر زنجان با تبریک والدت حضرت زینب 
ه ها برای تامین منابع  اظهار کرد: در اجــرای پرو
درآمدی دقت الزم وجود داشــته باشــد، چرا که 
میزان درخواست ها نشانگر عدم دقت در تدوین 

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

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

توسعه ای شهر است، اخیرا برخی از سیاست  های 
اباغی دولت کــه در مجل 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 ریی شورای 
اســامی شهر زنجان در بخش دیگری از سخنان 
خود به وضعیت نامناسب سیستم پلی 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 تبعی 
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 
ه دهند. را ملزم کنند که این خدمات را به مردم ارا

خدایی همچنین درباره تعهدات سازمان فرهنگی 
اکــو و دیدارهای انجام شــده در ایــن باره نیز 
گفت: طبق توافقــات اولیه در ۰ محور موضو 
ه های شهری در زمینه ساماندهی بافت حاشیه  پرو
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 ریی شورای اســامی شهر زنجان افزود: 
تــاش ما این اســت که در حوزه مــورد تفاهم 
اقداماتی انجام شود و در ۰ محور مربوط اقدامات 
الزم صورت گیرد که در این زمینه قول ۰۰ میلیارد 
ریال داده شــد که به شهر زنجان اختصا داده 

شود

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

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

اتفا واگذار می شود . 
یرات آن بر انسان  گی ها ، خصوصیات و تا ه ای است که شناخت وی عنصر رن از عناصر وی
ذیر است . این مساله زمانی اهمیت بیشتری  ، راهی برای خلق محیط ها و فضا های شهری دل
می یابد که امروزه شهرهای خود را به لحاظ رنگی ، آشفته و نا بسامان می بینیم . در کنار هم 
گیهای روانشناختی  ایستادن نا هماهن بناها ، استفاده از رن های نا موزون و عدم توجه به وی
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 تاشی برای بیان اهمیت موضو رن و 

چگونگی برخورد و استفاده از آن در شهر است . 
له ای  یر عوامل مختل شکل گرفته و توسعه یافته اند . مس شهر ها در طول زمان و تحت تا
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 موضو در روند تاریخی خود ، 
ل و مشکات  دچار تحوالت شگرفی گردید و همسو با پیشرفت دانش بشر در این زمینه ، مسا
ه در آغاز قرن بیســتم و همراه با توسعه لجام  پیچیده تری مطر گردید . این شــرایط به وی
گسیخته شــهر ها اهمیتی صد چندان یافت  به گونه ای که امروز بخش قابل ماحظه ای از 
له مدیریت شهری به طور خا  سرمایه و زمان صرف بهبود شرایط زیستی به طور عام و مس

می شود . 
امروزه رن 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 فرهن افراد رن نماها ، در و پنجره ها ، مبلمان شهری ، ک سازی ، سق و بام 
بناها و اصوال تمامی عناصر شهری الزم است به رن های خاصی محدود شوند . به این ترتیب 

پالت مطلوب رنگی شهر در طیفی مشخ و هماهن شکل می گیرند . 
رنگ در شهر سازی معاصر 

شوش هستند که تنها موجب افسردگی روان  شهرهای امروز ما یک بوم رنگی بی هویت و م
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 
هی گونه اصول و مبانی مدونی برای محیط های شهری وجود ندارد تا محیط ، اقلیم و فرهن 
ما و بر اساس اصول و طراحی رن بتوان مدیران و طراحان و حتی مردم را در انتخاب رنگهای 

مناسب برای محیط زندگی شان هدایت کرد . 
رن وســیله ای برای خود نمایی شده است ، توجه به جنبه های عملکردی و فیزیکی رن 
یرات روانی آن باع آزار دهنده بودن رنگهای به کار رفته در محیط می  بدون توجه به ابعاد و تا
شود در معماری تک بناها نیز افراد غیر متخص و گاه حتی متخص تنها برای خود نمایی 
، جلوه فروشی و متمایز کردن بنا از دیگر بناهای مجاور از رن های ناهمگون و نا متجان 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 رن در منظر شهری و موانع ساماندهی سیمای شهری از جمله 
موارد زیر مطر گردیده است :نبود طر های فرادست و جامع نگر و طر های کان توسعه 
شــهری با توجه به فرهن 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 رن در شــهر و هدایت آن بر پایه ســلیقه های 

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

ییرات کادر مدیریتی ، اجرایی نبودن سیســتم شهرداری  تخصصی نبودن تصمیم گیری ها  ت
در سطح خرد و کان .

نبود سیاست گذاری واحد برای زیبا سازی مناطق مختل شهر

ر ش د
ست چهار شنبه 26 دی ماه 1397 / نمره 241/ سال ن

     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: 

ی بین شد است  ومان  یارد  ه  سا آیند   می   بود
نیروهای جدیدالورود شهرداری تعیین تکلیف شوند

ار ت یارد ریا ا ا  می اخت
ر زنجان  از سازمان فرهنگ اکو برای ش

نق رن 
ری ر ش در من

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی  شورای  شهر زنجان:

3

زنگان امروز-ریی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی 
شورای اسامی شــهر زنجان در نشست رسمی و 
م ساختمانی  علنی شورای شهر زنجان به بح جرا
و تبعی در این زمینه اشاره کرد و با انتقاد از رویه 
در پیش گرفته شده گفت : چند مدت است که  بنده 
در کمیسیون ماده ۰۰ عضو هستم از همین رو آنطور 
م مربوط به  که پرونده ها را بررســی کردم همه جرا

مردم است.
امامعلی دادخواه با اشــاره به اینکه در این شــرایط 
م فقط به مردم داده می شود،  سنگین اقتصادی جرا
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 عری 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 تخل کرده و دارای رای قطعی 

کمیسیون ماده ۰۰ هستند میلیاردها بدهی شهرداری 
را پرداخت نمی کنند.

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

غیرمجاز ساخته شده است.
ریی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسامی 
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 موضو رعایت نمی شود یعنی رانت 
بارز در ســاخت و ســاز وجود دارد از همین رو از 
دســتگاه های نظارتی نیز می خواهیم  حق و حقو 
شــهرداری را اعاده کنند، چرا که بودجه شهرداری 
مربوط به عموم مردم اســت، هرچند که شهرداری 
نیز باید بدون اغما و تبعی نســبت به این کار 

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

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

ریی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسامی 
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 پاس 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 معر اتهام نباشد.
ریی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسامی 
شهر زنجان افزود: از شما می خواهم توضیح دهید 

اری نیروها اجرایی نمی شود  چرا قانون درباره برون س
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- ریی کمیســیون نظارت و پیگیری شورای اسامی شهر زنجان گفت: بح ورود 
اســتاندار به نیروهای جدیدالورود شهرداری اذهان عمومی را به هم ریخته است و شهرداری باید 

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

تکلی نیروهای جذب شده داده است.
ریی کمیسیون نظارت و پیگیری شورای اسامی 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 مشخ شود، اگر مدیران نیرو تزریق کرده اند، اعام 
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 مشخ شود در شهرداری چه 

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

باید تکلی این موضو مشخ شود

زنگان امروز- در نشست علمی و رسمی شورای اسامی شهر زنجان 
۸ شهرداری زنجان تقدیم این  بودجه ۴۰6 میلیارد تومانی سال آینده 

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 اسامی 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 ۰ 
میلیارد تومان به ۳۰۰ میلیارد تومان در امسال افزایش یافت که رقم سال 
آینده نیز از ۳۰۰ به ۴۰۰ میلیارد تومان رســیده، یعنی در  سال بودجه 

این نهاد غیردولتی  برابر شده است.
یر شده با مبل ۰۰ هزار تا یک میلیون تومان  معصومی ادامه داد: نرم مت
به ازای هر نفر در شهرداری ها اعام شده که این رقم در سال گذشته 

6 تومان افزایش یافت. ۰۰ هزار تومان بود که در بودجه امسال به ۰
به گفته معصومی، این مبل در بودجه سال آینده  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 

ییر یافته است. ت
معصومی  بیان کرد: شــهرداری برای بودجه ریزی به سرا شهروندان 
رفته و بر این اساس باعقد قرداد با دانشگاه زنجان شهر زنجان ۰۴ محله 
تقسیم بندی و حدود یکهزار و ۰۰ پرسشنامه تهیه شده که در هر محله 
ای ۰ عدد به مردم به شکل تستی و پرسشنامه ای توزیع و اطاعات 

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 ۳۰6 میلیارد تومان به صورت واقعی لحاظ شــده بود و از طرفی 
این سازمانها چون در امدی نداشتند، در اصل ۰ میلیارد تومان بودجه 
ســازمان ها را شامل میشد و بخشی دیگر با توافقنامه بین سازمان ها 

وشهرداری ها به وقو می پیوست.
شهردار زنجان گفت: بودجه شهرداری شامل شهرداری مرکز، سه منطقه 
و ۰ 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 موضو بودجه  میلیارد تومانی 
۴6 درصد  شــهرداری در سال آینده به ۴۰6 میلیارد افزایش یافته که 

افزایش نشان می دهد.

۳ و عمرانی  معصومی افزود: در بودجه امســال هزینه های جاری 6
۴6 دهم درصد بود که این رقم در بودجه سال آینده به ترتیب  و  ۴
۴ درصد رسیده که می توان گفت که بار عمرانی و جاری برابر شده 

است.
معصومی افزود از بودجه ۴۰۰ میلیارد تومانی ، ۴ میلیارد تومان معادل 
۴ درصد در سه منطقه   و سه و ۰  ۴۸ درصد به شهرداری مرکز، 
درصد دیگر به سازمان های ۰ گان که در مجمو ۴۰6 میلیارد تومان 

شامل می شود.
معصومی افزود: البته ســهم بودجه مناطق یک،  و سه شهرداری هم 
،  و ۳ درصد تقســیم بندی شده و عاه بر آن در  ۴ به ترتیب 
ه شاخ در نظر گرفته شده که  بودجه پیشنهادی سال آینده  پرو
ه های شاخ  از مجمو ۰ درصد بودجه عمرانی ۰ درصد ان پرو

لحاظ شده است.
وی خاطر نشــان کرد: بر این باوریم باید در طر های عمرانی بجای 
ه های ریز شــهری، طر های شاخ مورد توجه  پرداختن به پرو

قرار گیرد.
این مسوول ادامه داد: به پیشنهاد سازمان بازرسی ۰ میلیارد تومان نیز به 
عنوان بدهی پیمانکاران عمرانی برای اولین بار یک ردی 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  طر تعری شده که در مجمو اعتبار در نظر گرفته شده 
برای طر های سرمایه گذاری، جاری و عمرانی یکهزار و ۴ میلیارد 

تومان است

زنگان امروز- نایب ریی شورای اسامی شهر 
زنجــان از اختصا ۰ میلیارد ریــال اعتبار از 

سازمان فرهنگی اکو برای شهر زنجان خبر داد.
 سجاد خدایی در نشست رسمی و علنی شورای 

س شهر زنجان با تبریک والدت حضرت زینب 
ه ها برای تامین منابع  اظهار کرد: در اجــرای پرو
درآمدی دقت الزم وجود داشــته باشــد، چرا که 
میزان درخواست ها نشانگر عدم دقت در تدوین 

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

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

توسعه ای شهر است، اخیرا برخی از سیاست  های 
اباغی دولت کــه در مجل 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 ریی شورای 
اســامی شهر زنجان در بخش دیگری از سخنان 
خود به وضعیت نامناسب سیستم پلی 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 تبعی 
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 
ه دهند. را ملزم کنند که این خدمات را به مردم ارا

خدایی همچنین درباره تعهدات سازمان فرهنگی 
اکــو و دیدارهای انجام شــده در ایــن باره نیز 
گفت: طبق توافقــات اولیه در ۰ محور موضو 
ه های شهری در زمینه ساماندهی بافت حاشیه  پرو
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 ریی شورای اســامی شهر زنجان افزود: 
تــاش ما این اســت که در حوزه مــورد تفاهم 
اقداماتی انجام شود و در ۰ محور مربوط اقدامات 
الزم صورت گیرد که در این زمینه قول ۰۰ میلیارد 
ریال داده شــد که به شهر زنجان اختصا داده 

شود

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

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

اتفا واگذار می شود . 
یرات آن بر انسان  گی ها ، خصوصیات و تا ه ای است که شناخت وی عنصر رن از عناصر وی
ذیر است . این مساله زمانی اهمیت بیشتری  ، راهی برای خلق محیط ها و فضا های شهری دل
می یابد که امروزه شهرهای خود را به لحاظ رنگی ، آشفته و نا بسامان می بینیم . در کنار هم 
گیهای روانشناختی  ایستادن نا هماهن بناها ، استفاده از رن های نا موزون و عدم توجه به وی
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 تاشی برای بیان اهمیت موضو رن و 

چگونگی برخورد و استفاده از آن در شهر است . 
له ای  یر عوامل مختل شکل گرفته و توسعه یافته اند . مس شهر ها در طول زمان و تحت تا
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 موضو در روند تاریخی خود ، 
ل و مشکات  دچار تحوالت شگرفی گردید و همسو با پیشرفت دانش بشر در این زمینه ، مسا
ه در آغاز قرن بیســتم و همراه با توسعه لجام  پیچیده تری مطر گردید . این شــرایط به وی
گسیخته شــهر ها اهمیتی صد چندان یافت  به گونه ای که امروز بخش قابل ماحظه ای از 
له مدیریت شهری به طور خا  سرمایه و زمان صرف بهبود شرایط زیستی به طور عام و مس

می شود . 
امروزه رن 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 فرهن افراد رن نماها ، در و پنجره ها ، مبلمان شهری ، ک سازی ، سق و بام 
بناها و اصوال تمامی عناصر شهری الزم است به رن های خاصی محدود شوند . به این ترتیب 

پالت مطلوب رنگی شهر در طیفی مشخ و هماهن شکل می گیرند . 
رنگ در شهر سازی معاصر 

شوش هستند که تنها موجب افسردگی روان  شهرهای امروز ما یک بوم رنگی بی هویت و م
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 
هی گونه اصول و مبانی مدونی برای محیط های شهری وجود ندارد تا محیط ، اقلیم و فرهن 
ما و بر اساس اصول و طراحی رن بتوان مدیران و طراحان و حتی مردم را در انتخاب رنگهای 

مناسب برای محیط زندگی شان هدایت کرد . 
رن وســیله ای برای خود نمایی شده است ، توجه به جنبه های عملکردی و فیزیکی رن 
یرات روانی آن باع آزار دهنده بودن رنگهای به کار رفته در محیط می  بدون توجه به ابعاد و تا
شود در معماری تک بناها نیز افراد غیر متخص و گاه حتی متخص تنها برای خود نمایی 
، جلوه فروشی و متمایز کردن بنا از دیگر بناهای مجاور از رن های ناهمگون و نا متجان 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 رن در منظر شهری و موانع ساماندهی سیمای شهری از جمله 
موارد زیر مطر گردیده است :نبود طر های فرادست و جامع نگر و طر های کان توسعه 
شــهری با توجه به فرهن 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 رن در شــهر و هدایت آن بر پایه ســلیقه های 

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

ییرات کادر مدیریتی ، اجرایی نبودن سیســتم شهرداری  تخصصی نبودن تصمیم گیری ها  ت
در سطح خرد و کان .

نبود سیاست گذاری واحد برای زیبا سازی مناطق مختل شهر

ر ش د
ست چهار شنبه 26 دی ماه 1397 / نمره 241/ سال ن

     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: 

ی بین شد است  ومان  یارد  ه  سا آیند   می   بود
نیروهای جدیدالورود شهرداری تعیین تکلیف شوند

ار ت یارد ریا ا ا  می اخت
ر زنجان  از سازمان فرهنگ اکو برای ش

نق رن 
ری ر ش در من

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی  شورای  شهر زنجان:

ت) ا  (ب ن ه در شهر ا فل ای
على راد منش 
 فلکـه هـا محـل توزیـع و تفرق انـد ، ولی میادین محل تجمـع. در فلکه وجه غالب اسـتفاده 
کننـدگان سـواره هـا و در میدان پیاده ها هسـتند . سـواره ها به واسـطه ویژگی هـای خودرو 

هرگـز موفـق به ایجـاد تجمعی بارور نمی شـوند .
« خودروها بـا اعطـای ازادی و فرصت زیاد به مـردم آن ها را  بـه قـول کریسـتوفر الکسـاندر 
از خانـه ، بیـرون مـی کشـند ولـی از هـم دور نگه مـی دارند و بـه این صـورت باعث مر 
» و ایـن در حالـی اسـت کـه هـر اجتمـاع فرهیخته ای نیـاز به  حیـات اجتماعـی شـده انـد 
مرکـزی بـرای زندگـی عمومـی اش دارد ، مکانی که انسـان بتوانـد برای دیدن مـردم و دیده 

شـدن توسـط آن هـا به آنجـا برود.
بـا اینکـه به واسـطه برخی مسـایل ، اذهـان مدیران شـهری ، مهندسـین و برخی شـهروندان 
همیشـه متوجـه تعریـف خیابـان و احـداث فلکـه و نظایـر اینهـا بـوده اسـت و ایـن قبیـل 
تغییـرات را نوعـی عمـران و توسـعه شـهر خود به شـمار مـی آورنـد ، ولی امـروزه اکثریت 
مـردم بـه این نتیجه رسـیده نـد که دیگر همـه فضاهای با هم بودن در حال فروپاشـی اسـت 

و هـر کـدام از مـا هـر روز تنهاتـر از دیروز می شـویم.
میادیـن در شـهرهای مـا تلفیقـی از فرم یک فلکـه ، از معنای یک میـدان و عملکردی مختلط 
از ایـن دو انـد. الزم بـه ذکـر اسـت کـه همیشـه تغییـر دادن کالبد ، راحـت تر و سـریع تر از 

معنـا و بـار ذهنی مربـوط به آن می باشـد .
اساسـا عناصـری از جنـس معنـا ، دیرپـا و ماندگارترنـد و بـه صـورت تدریجـی و در زمانی 
طوالنـی تـر یـا کمرنـگ می شـوند و یـا از بین مـی رونـد. از این رو بسـیاری از شـهروندان 
شهرسـتانی و حتـی تهرانـی هنـوز در مقابل جایگزینـی واژه میدان برای فلکـه مقاومت کرده 

انـد و آن را بـا دقتـی بیـش از مهندسـان و مدیران شـهری فلکه مـی نامند.
بـرای شـهروندان مـا میـدان همیشـه عبـارت بود از جایی گشـاده کـه برای حضـور و تجمع 
شـهروندان طراحی شـده و به لحاظ محل اسـتقرارش بسـیار مهم اسـت. میدان همیشـه مثل 
یـک گـره اجتماعی عمـل کرده و انـواع کاربری ها در مقیاس محل یا شـهر و انـواع اتفاقات 
سـاالنه ، اعـم از جشـن هـا و عـزاداری هـا در آن اتفـاق مـی افتاده اسـت . عالوه بـر این ها 
میـدان ، محـل تبـادل اطالعات و اخبـار روز نیز بوده اسـت ، یعنی مکانی با تجمع بیشـترین 

ارزش هـای موجـود در محله یا شـهر.
در طـی سـالهای اخیـر ، فـرم و عملکـرد میادیـن شـهرهای مـا در برابر تغییـرات و تحوالت 
سـریع و مخـرب ناشـی از ورود خودروی شـخصی به شـدت تغییر کرده انـد . این در حالی 
اسـت کـه معنـای آن هـا در ذهن شـهروندان مـا کماکان پـا برجاسـت و رفتارهای ناشـی از 
ایـن موضـوع نیـز همچنان بـه صورت عـادت باقی مانده اسـت و ناخـودآگاه مـورد تقلید و 
تکـرار دیگـران قـرار مـی گیـرد. عـدم هماهنگی فـرم ، معنـا و عملکـرد میادین باعـث بروز 

مشـکالت و معضالت بسـیاری شـده اسـت که از همین دسـته اند.
تمرکـز ناشـی از بـار معنایـی در اذهـان شـهروندان در مورد میدان موجب شـد کـه این فضا 
بـرای همـه گـروه هـا اعم از سـواره ، پیـاده ، طـراح ، مدیر شـهری ، نهاد هـای خصوصی و 
دولتـی و نظایـر اینهـا ارزشـمندترین نقطـه شـهر قلمداد شـود و هر نـوع کاربـری ، فعالیت، 
رفتـار و اتفاقـی را در ایـن فضاها شـاهد باشـیم کـه بعضاً با هم مغایـر و در تنش انـد . برای 
نمونـه اکثـر میادیـن ما تبدیل به محل سـفر شـده انـد. ترمینال اتوبـوس ، محل سـوار و پیاده 
شـدن مسـافر از تاکسـی و مسـافرکش ناخودآگانـه در ایـن نقـاط متمرکـز اسـت . ادارات و 
» مسـتقر می نمایند و نیز مهندسـان  « مکان مهم نهادهـا ، مراکـز و شـعبات خـود را در ایـن 

بـرق و مخابـرات تابلـو هـا و جعبـه تقسـیم های خـود را در ایـن محل برپا مـی کنند.
حضـور دسـت فروشـان و دورگردهـا در ایـن نقطـه قابل مالحظه اسـت . برپایـی چادرهای 
خیریـه و نمایشـگاه هـای موقـت نیـز در این فضا به اغتشـاش و بی سـامانی آن مـی افزایند. 
میـدان هنـوز توسـط عابریـن پیـاده به عنـوان محل میعـاد و یا مالقـات و یا پاتـوق جوانان ، 
کارگـران روزمـزد و محـل رجـوع مشـتریان مغازه ها اسـتفاده می شـود و برای آنـان مفهوم 

دارد. را  میدان 
ازدحـام سـتون هـا و تابلوهـای تبلیغاتـی نیـز در میادیـن قابـل مشـاهده اسـت همـه ی این 
قبیـل مسـائل باعث شـد عملکـرد فلکه ) توضیـع ترافیک سـواره( علی رغم همـه تمهیدات 
راهنمایـی و رانندگـی مختـل گـردد. از طـرف دیگـر نیـز بـه علت همه مسـائل فـوق الذکر 
فضـای واجـد شـرایط الزم بـرای وقـوع عملکردهای یـک میدان هم وجـود نـدارد. عابرین 
پیـاده بـه محـ مواجه بـا کوچکترین مانـع یا ازدحام ، به مسـیر سـواره تجاوز مـی کنند و 

حاشـیه فلکـه ها یـا میادین را اشـغال مـی نمایند.
عابـر پیـاده بـه طـور ناخـودآگاه کوتاه ترین مسـیر را که مسـیر مسـتقیم اسـت ، انتخاب می 
کنـد و خـود را محـق به حرکـت در نوار سـواره می داند. پیاده ها برای سـوار و پیاده شـدن، 
از تاکسـی هـا و مسـافرکش های سـطح شـهر ، یک یـا چند نوار عبور سـواره را اشـغال می 
کننـد . بـدون آنکـه متوجـه باشـند کـه توقف یا مکـث در فضای سـواره نه فقط غیـر قانونی 

بلکـه خطرناک نیز هسـت.
با ان که توقف خودروی شـخصی و مسـافرکش در فلکه ممنوع اسـت ، ولی رانندگان برای 
شـکار مسـافر نـه فقـط بـرای لحظـه ای بلکـه مـدت طوالنی را بـرای انتظـار و سـوار کردن 
تدریجـی مسـافر توقـف مـی کننـد ، و ایـن عمـل به امـری عـادی تبدیل شـده اسـت . این 

توقـف هـای نـا بـه جا حتـی بر تـردد سـواره دیگران نیـز تاثیـر منفی می گـذارد.
 در بسـیاری از مواقـع عابریـن پیـاده عـر فلکـه را بـا گـذر از فضـای سـبز میانـی طـی

می کنند .
جالـب توجـه آن کـه حتـی مدیریت برخی از شـهرهای ما برای تسـهیل حرکـت آن ها پیاده 
روهایـی را نیـز در پیرامـون و اقطـار فضـای سـبز تزئینـی ایجـاد می کننـد ، که خـود باعث 
جـذب بیشـتر عابریـن بـه جزیـره میانـی و در نتیجه عبـور از فضای سـواره فلکه می شـود.

در بسـیاری از شهرسـتان هـا و مناطـق شـهری تهـران ، از فضـای سـبز میانـی فلکـه بـرای 
پیکنیـک و محـل اسـتراحت غریبـه هـا اسـتفاده می شـود. عدم تـداوم مسـیر عابر پیـاده در 
فلکـه هـا و مبـادی ورود بـه آن هـا نه فقط عابریـن بی حوصلـه را وادار به گـذر از هر نقطه 
مـی کنـد ، بلکـه سرمشـق نا مناسـبی برای نوجوانان شـده اسـت بـه صورتی کـه حرکت از 
میـان خودروهـای در حـال حرکـت را نوعـی ورزش و بـازی تلقی کـرده انـد. وجود جوی 
میـان معبـر پیاده و سـواره اختالف سـطح روفوز وسـط خیابان ، اختالف سـطح میان سـواره 
و پیـاده و در مـواردی وجـود باغچه در امتدا مسـیر پیاده نیز نشـان از بالتکلیفـی نظری و بی 
توجهـی مسـووالن و طراحـان بـه اهمیت تداوم در مسـیر عابر پیاده اسـت. سـرریز جمعیت 
بـه علـت موارد مذکور به فضای سـواره باعث شـده اسـت کـه رانندگان نیز حساسـیت خود 
را نسـبت بـه قوانیـن و مقـررات رانندگـی از دسـت بدهنـد و به نوعـی دوئل با عابـر پیاده و 
ردازنـد . توقـف روی خـط عابر پیـاده ، حرکت یـا توقف در پیـاده رو ، تا  بقیـه خودروهـا ب

دورزدن خـالف در بخشـی از فلکه شـواهدی از این ادعاسـت.
یکـی از نـکات بسـیار جالـب توجـه که نشـان دهنده انصـراف جمعی در سـازمانی افسـران 
راهنمایـی و رانندگـی بـه عنـوان مجریـان و نگاهبانـان قانـون ، و ایسـتادن ماموریـن هدایت 

خودروهـا در سـطح سـواره می باشـد .
مشـکالت رفتـاری و پیـاده که در باال ذکر شـد ، باعـث واکنش های متفاوتی میان مهندسـان، 
طراحـان و مسـووالن مـا شـده اسـت . شـخصیت هـای تجدد گـرا ، با افسـوس زیـاد آن را 
ناشـی از )سـطح پاییـن فرهنـگ مردم( می داننـد و راه حل هایـی بدتر از رفتار مـردم تجویز 

مـی کننـد. از اینکـه چرا نسـخه هـای آنان زودگـذر و غیر موثر اسـت متعجب می شـوند.
در زیـر بـه برخـی از راه حـل هـای ایشـان اشـاره مـی گـردد: کشـیدن نـرده های بلنـد میان 
سـواره و پیـاده ، ایـن راه حـل نـه فقـط غیر موثـر و نوعی بـی احترامی بـه شـهروند پیاده و 
سـواره اسـت ، بلکـه فضـای پیـاده رو نیـز تنگ تر می گـردد و بـرای عابرینی که در حاشـیه 
سـواره فلکـه ایسـتاده اند امکان عقب نشـینی را سـلب مـی کند. اسـتفاده از نیـروی انتظامی 
) باالخـص تعـداد زیـادی از سـربازان وظیفـه( به ایـن امید کـه بتوانند همانند سـدی جلوی 

حرکـت نـا بجای سـواره و پیـاده را بگیرند .

ر خب
شهردار زنجان گفت: شهرداری مصالح مربوط به 
ساماندهی و کف سازی بازار را تهیه کرده است، 
اما اجرای این طرح نیازمند همکاری هیأت امنای 

بازار است.
مســیح اله معصومی در نشست  رسمی و علنی 
شــورای شــهر زنجان افزود: جریان کف سازی 

بازار با نهادهای مختلفی مرتبط است.
شــهردار زنجان با بیان اینکه در نشســت های 
مشــترک با نهادهــای مرتبط ســهم هر بخش 
مشخص شــد، تصریح کرد: در نشست های که 
در اســتانداری برگزار شد، این بحث سهم دهی 
تعییــن شــد، امــا در نهایت مصوب شــد که 
شهرداری مصالح را تأمین کند و امور تاسیساتی 
را شرکت های حفاری و بدنه را میراث فرهنگی 

انجام دهد.
وی با اشاره به اینکه شــهرداری در داخل بازار 
محدودیت هایــی دارد کــه از جملــه آن بحث 
همراهــی بازاریان و همچنین زمان اجرای طرح 
بوده اســت، اظهار کرد: از همیــن رو ما اجرای 

طرح را به عهده خود بازاریان گذاشتیم.
معصومی با بیان اینکه مشــارکت هیأت امنا در 
اجرای طرح کف سازی بازار موثر است، اضافه 
کرد: از همین رو ما درخواست داریم خود هیأت 
امنا نیز همراهی الزم را در این زمینه داشته باشند.
شهردار زنجان با اشــاره به اینکه اگر هیأت امنا 

تصمیم داشــته باشــند از همین فردا ما مصالح 
را در هرجا که خواســتند، دپــو می کنیم، گفت: 
درخواســت داریم  شــهرداری درگیــر اجرای 

کف فرش نباشد.
وی با اشــاره به اینکه پیش از این نیز شهرداری 
خارج از تعهدات خود کمک های بسیاری کرده 
اســت، افزود: با توجه به حساسیت موضوع در 

اجرا درخواســت داریم که خود بازاریان اجرای 
این طرح را به عهده بگیرند.

ان از  سال پی   بازار تاریخی زن
کف سازی جدیدی نشده است

رییس هیأت امنای بازار زنجان نیز در ادامه با بیان  
مشکالت بازار گفت: با وجود اینکه بازار تاریخی 

اســت و همواره بر اهمیت آن تأکید می شود، اما 
در طول دوره های مختلــف مورد غفلت واقع 

شده است.
محمد علویون با اشاره به اینکه پیش از این بحث 
ســاماندهی بازار مطرح شده بود، اضافه کرد: اما 
اتفاقی رخ نداد از همین رو همچنان طرح معطل 

مانده است.
وی با اشــاره به  مشــکالت موجود در بازار و 
میزان اعتباری که برای ساماندهی آن الزم است، 
گفت: موضوع این اســت که چون ما در آستانه 
پایــان  امور مربوط به ســازمان آب و فاضالب 
هستیم و در آســتانه کف سازی هستیم از همین 
رو از شهرداری می خواهیم که این موضوع حل 

و فصل شود.
رییس هیأت امنای بــازار زنجان افزود: با توجه 
به اینکه ماه رمضان بهترین فرصت برای اجرای 
این طرح است از همین رو درخواست داریم که 
هم نسبت به بحث مبلغی و هم زمان اجرای آن 

شهرداری کمک های الزم را انجام دهد.
وی ادامه داد: بازار زنجان ۳5 سال پیش کف سازی 
شده و در این مدت حتی یک متر هم کف سازی 
در این مکان انجام نگرفته است که این امر مایه 
تاســف است، در حالی که بازاریان هم عوار 
و مالیات را پرداخت می کنند، بنابراین شهرداری 

نیز باید نسبت به حل مشکالت بازار اقدام کند

شهردار زنجان :

ا نیست ر ن    زا  ز  ن و ک 

شـهر  اسـالمی  شـورای  رییـس 
زنجـان گفـت: بـه خاطـر شـرایط 
جـوی نمی تـوان در شـهر زنجـان 
آسـفالت ریزی انجـام داد، ولـی در 
صـورت بهتـر شـدن هـوا ایـن کار 

انجـام خواهـد شـد.
یـک   : افـزود  دویـران  اسـماعیل   
عمرانـی  پروژه هـای  از  بررسـی 
شـهرداری انجـام شـد و بـه غیـر 
مرحلـه  بـه  بقیـه  آسـفالت  از 
بایـد  کـه  اسـت  نرفتـه  مناقصـه 
ایـن امـر سـریع تـر انجـام  شـود.

شـهر  اسـالمی  شـورای  رییـس 
زنجـان افـزود: تـا دیـروز ایـن امر 
انجـام نشـده بود و ایـن امر موجب 
اجـرای  در  مـا  افتادگـی  عقـب 

شـد. خواهـد  پروژه هـا 
ــه  ــح اینک ــا توضی ــن ب وی همچنی
ــه  ــا  ب ــان ه ــفالت خیاب ــود آس نب
ــه  خاطــر شــرایط جــوی اســت ک
در شــهر حاکــم اســت، گفــت: 
مــا بــه خاطــر شــرایط جــوی 
انجــام  را  آســفالت  نمی توانیــم 
دهیــم ولــی بــه محــ بهتر شــدن 

هــوا ایــن کار انجــام خواهــد شــد.
دویـران بـا بیـان اینکـه بـا وجـود 
تاکیدهـای  بسـیار هنوز هـم مناطق 
محـروم در اولویـت قـرار نگرفتـه 
بحـث  همچنیـن  گفـت:  اسـت، 
مناقصـه نیـز بیشـتر بـرای مناطـق 

انجـام شـده اسـت. برخـوردار 
شـهر  اسـالمی  شـورای  رییـس 
شـهرداری  از  افـزود:  زنجـان 
درخواسـت داریـم کـه بـه مناطـق 
نیـز اعـالم کنند کـه مناطـق محروم 

باشـند. اولویـت  در 

ریی شورا اسالمى شهر زنجان:

ت را در زنجان نمى دهد از آسفا ازه به و ا شرای 

ــری شــورای اســالمی شــهر  ــس کمیســیون نظــارت و پیگی ریی
زنجــان گفــت: پیشــنهاد می کنــم شــهردار و معاونــان وی 
ــه آن  ــد ک ــند و ببینن ــته باش ــر داش ــهرهای دیگ ــدی از ش بازدی

ــد. ــه می کنن ــود چ ــر خ ــد معب ــفالت و س ــرای آس ــهرها ب ش
ــهر  ــورای ش ــی ش ــمی و علن ــه رس ــری در جلس ــد نصی  احم
زنجــان بــا اشــاره بــه حضــور خــود در مناطــق ســیل زده اظهــار 
کــرد: بــه خاطــر حضــور پررنــگ مــردم کــه در روز ســخت بــه 

ــم. ــکر می کن ــد، تش ــک کردن ــیل زده کم ــق س مناط
ــری شــورای اســالمی شــهر  ــس کمیســیون نظــارت و پیگی ریی
ــه  ــه همــت مــردم زنجــان روزان ــه اینکــه ب ــا اشــاره ب زنجــان ب
ــع  ــیل زده توزی ــق س ــا در مناط ــذا توســط زنجانی ه ــزار غ 20 ه
می شــود ، تصریــح کــرد: همیــن ایثــار و فــداکاری موجــب شــده 

اســت کــه نــام زنجــان همــواره در کشــور بدرخشــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اگــر کمک هــای مردمــی نباشــد دولــت 
قــادر نیســت در آنجــا کاری بکنــد، بیــان کــرد: امیدواریــم ایــن 

ــه دار باشــد. ــان ادام کمک هــا همچن
ـــف  ـــهرهای مختل ـــود از، ش ـــد خ ـــه بازدی ـــاره ب ـــا اش ـــری ب نصی
ــت،  ــیل زده داشـ ــق سـ ــه در مناطـ ــوری کـ ــاظ حضـ ــه لحـ بـ
گفـــت: در شـــهر بزرگـــی همچـــون همـــدان کـــه حتـــی از 
زنجـــان ســـردتر اســـت شـــهر بســـیار زیبـــا بـــود و ورودی و 

آســـفالت آن قابـــل مقایســـه بـــا زنجـــان نبـــود.
ــری شــورای اســالمی شــهر  ــس کمیســیون نظــارت و پیگی ریی
زنجــان تصریــح کــرد: پیشــنهاد می کنــم شــهردار و معاونــان وی 
بازدیــدی از ایــن مناطــق داشــته باشــند و ببیننــد کــه آن شــهرها 
بــرای آســفالت و ســد معبــر خــود چــه می کننــد، برونــد و ببینــد 

ــم. ــم بکنی ــا نمی توانی ــد کــه م آنهــا چــه کار می کنن
وی ادامـــه داد: امـــروز دو ســـال از عمـــر شـــورا گذشـــته اســـت و 
ـــم  ـــردم دادی ـــه م ـــه ب ـــی ک ـــدار از وعده های ـــم چـــه مق ـــد ببینی بیایی
ـــدنی  ـــل نش ـــده عم ـــردم وع ـــه م ـــر ب ـــم؟ و دیگ ـــل کردی را عم

ـــم. ندهی

یگیر شورا شهر زنجان ار و  یون ن ریی کمی

ا بازدی کن ر شهر ت دی ا یریت شهرى زنجان از  آس م

رییـس کمیسـیون شهرسـازی و معماری شـورای اسـالمی شـهر 
زنجـان نحـوه اجرای طـرح الـزام استانداردسـازی پیاده روسـازی 

هـا در زنجـان را تشـریح کرد.
حمیدرضـا حمیـدی در جلسـه رسـمی و علنـی شـورای شـهر 
زنجـان طـرح الـزام استانداردسـازی پیاده روهـا، لـزوم اسـتفاده از 
سـنگ فرش هـای مناسـب از لحاظ جنـس، رنگ و ابعـاد، رعایت 
الـزام های مناسـب سـازی بـرای معلولین از جمله نبـود ایجاد پله 
و رعایـت اصـول صحیـح شـیب بندی عرضـی و طولـی توسـط 

مالکیـن امـالک و شـهرداری را ارایـه کرد.
رییـس کمیسـیون شهرسـازی و معماری شـورای اسـالمی شـهر 
زنجـان بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر اجـرای پیـاده رو توسـط 
مالکیـن امـالک و شـهرداری صـورت می گیـرد، افـزود: معمـوالً 
پیاده روهایـی کـه توسـط شـهرداری اجـرا می شـود تـا حـدود 
زیـادی اسـتانداردهای شهرسـازی رعایـت می شـود، از همین رو 
پیاده روهایـی که به هنگام سـاخت سـاختمان یا نوسـازی پیاده رو 
توسـط مالکیـن اجـرا می شـود بـدون نظـارت کافـی و عمدتـا با 

سـلیقه شـخصی افـراد صـورت می گیـرد.
وی افـزود: چـون هی گونـه دسـتورالعملی بـرای نحـوه اجـرای 
آن  تبـع  بـه  و  نمی شـود  ارایـه  مالکیـن  بـه  و  تدویـن  پیـاده رو 
نظارتـی بـر نحـوه اجـرای آن صـورت نمی گیـرد، ایـن شـرایط 
باعـث شـکل گیری پیاده روهـای غیـر اسـتاندارد و غیر هم شـکل 
و برگرفتـه  از سـلیقه شـخصی افـراد می شـود کـه اغلـب بـدون 

اصـول فنـی الزم اسـت.
پیاده روهـا  ایـن  دوبـاره   اصـالح  چـون  داد:  ادامـه  حمیـدی 
هزینه هـای دوبـاره ای  را به مدیریت شـهری تحمیـل می کند، در 
اجـرای پیاده روها اشـکال هـای  مثل مرغوبیـت در جنس و رنگ 
کـف پـوش، عـدم رعایت اصول مناسـب سـازی بـرای معلولین، 

شـیب نامناسـب طولـی و عرضـی، ایجاد پلـه، بد منظری شـهری 
در مسـیر پیاده رو و ... قابل مشـاهده اسـت، و ضرورت دخالت و 
نظارت شـهرداری در احـداث پیاده رو به صورت جدی احسـاس 

می شـود.
اسـالمی  شـورای  معمـاری  و  شهرسـازی  کمیسـیون  رییـس 
شـهر زنجـان در تشـریح اجـرای ایـن طـرح نیـز گفـت: معاونت 
له  شهرسـازی شـهرداری زنجـان موظـف اسـت بـرای رفـع مسـ
مـورد اشـاره  و شـکل گیری پیاده روهـای یکدسـت و بـا رعایـت 

اصـول فنی و اسـتانداردهای الزم، نسـبت به تدوین دسـتورالعمل 
پیاده روسـازی اقـدام کنـد.

وی افـزود: در ایـن دسـتورالعمل بایـد مـوارد زیر به طور شـفاف 
مشـخص و تشریح شـود که شـامل میزان حداقل و حداکثر شیب 
عرضـی و طولـی پیـاده رو، اصول مناسـب سـازی بـرای معلولین 
و کم تـوان جسـمی، حرکتـی مطابـق ضوابـط مربوطـه، تعریـف 
وش، حـذف زوائد بصـری از پیـاده رو  طیـف رنـگ و جنـس کف
و  جانمایـی محـل کاشـت درخـت و الـزام به کاشـت درخت در 

پیـاده رو در صورتـی کـه فضـای کافی موجود باشـد.
رییـس کمیسـیون شهرسـازی و معماری شـورای اسـالمی شـهر 
زنجـان گفـت: ضـروری اسـت بـه هنگام سـاخت  یـا تعمیرهای 
سـاختمان توسـط مالکیـن، دسـتورالعمل تدویـن شـده بـه عنوان 
پیوسـت پروانه سـاختمانی به مالـک و پیمانکار ارایـه و الزام های  
قانونـی بـرای رعایـت آن مـد نظر قـرار گرفته و صـدور پایان کار 
بایـد به شـرط رعایـت پیاده روسـازی مطابق دسـتور العمل باشـد.
وی افـزود: همچنیـن در صورتـی کـه  مالکیـن امـالک بـدون 
سـاخت  سـاختمان صرفـا قصـد اجـرا یا بهسـازی پیـاده رو برای 
خود را داشـته باشـند موظف به اخذ مجوز از شـهرداری هسـتند 
و شـهرداری بایـد در کمتریـن زمـان دسـتورالعمل مربوطـه را به 
صـورت کتبـی  بـه مالـک ابـالغ و نظـارت الزم را بـرای اجـرا، 
مطابـق دسـتورالعمل اعمـال کنـد در ایـن شـرایط الزامـی به اخذ 

پایـان کار بـرای سـاختمان وجود نـدارد.
حمیـدی ادامـه داد: همچنین شـهرداری موظف اسـت در صورت 
ـوش مـورد نظـر را بـا اخـذ هزینـه آن در  درخواسـت مالـک کف
اختیـار متقاضـی قرار دهـد و یـا راهنمایی های الزم را بـرای تهیه 
آن ارائـه و  حداکثـر ظـرف یکمـاه پـس از ابالغ این طرح نسـبت 
بـه تهیـه و ابالغ دسـتورالعمل به شـهرداری های مناطـق اقدام کند

یون شهرساز و معمار شورا اسالمى شهر زنجان ریی کمی

ا در زنجان اد رو اردسازى  وم استان ری 



آییــن ویــژه هفتــه ســالمت ۱۳98 در زنجــان 
باحضــور معــاون سیاســی امنیتــی اســتانداری، 
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی، رییــس 
مســووالن  دیگــر  و  پــرورش  و  آمــوزش 
اســتانی در هنرســتان فنــی و حرفــه ای هاجــر 

ــد.  برگزارش
 – وب دا  اطالع رســانی  و  خبــری  پایــگاه 
ــت ماه  ــنبه دوم اردیبهش ــح دوش ــان، صب زنج
۱۳98 و دومیــن روز از هفتــه ســالمت بــا 
ــرکل  " مدی ــالمت ــن س ــوزش رک "آم ــوان  عن
در  زنجــان  اســتان  پــرورش  و  آمــوزش 
ویــژه آییــن آغــاز هفتــه ســالمت در زنجــان 
ــه  ــن هفت ــژه آیی ــزاری وی ــت: برگ اظهارداش
ســالمت چنــد پیــام ضمنــی آشــکار دارد و آن 
اینکــه مســووالن ارشــد اســتان و شهرســتان 
بــرای یــک موضــوع پیرامونــی آمــوزش جمع 
شــدند کــه از منظــر آمــوزش بســیارحایز 

ــت. ــت اس اهمی
علیرغــم  افــزود:  رفیعــی  ابراهیــم  دکتــر 
اینکــه ایــن ویــژه آییــن نمادیــن اســت ولــی 
پیام هــای ضمنــی متعــددی دارد و آمــوزش و 
پــرورش بــا یــک راهبــرد مشــخص و بــا یک 
ســند راهبــردی، تحــت عنــوان ســند تحــول 
ــد را  ــرورش، ایــن دوره جدی در آمــوزش و پ

ــد.  ــی می کن ط
ــا بیــان اینکــه در مدرســه دانش آمــوزان  وی ب
ابعــاد مختلــف تربیــت ازجملــه دینــی و 
ــتی و  _ زیس ــی ــی و سیاس _ اجتماع ــادی اعتق

_ اقتصــادی  ــری _ زیبایی شناســی و هن ــی مدن
و حرفــه ای و علمــی و فنــاوری دارد تصریــح 
کــرد: مدرســه در ســند تحــول بنیادیــن 
آمــوزش و پــرورش، کانــون تحــول در جامعه 
ــاخت های  ــم س ــاد مه ــی از ابع ــت و یک اس
ششــگانه تربیــت در ســند تحــول، توجــه بــه 
ــی دانش آمــوزان  بعــد ســالمت و تربیــت بدن

اســت.
معــاون سیاســی امنیتــی اســتانداری زنجــان در 
ایــن آییــن اظهارداشــت: تحقــق توســعه پایدار 
ــاخت های الزم  ــانی از زیرس ــعه انس ــه توس ک
بــرای آن اســت از الزامــات هر کشــور اســت.
ــه  ــان اینک ــا بی ــرادی ب ــش م ــر خدابخ دکت
ــاخص هایی  ــانی، ش ــعه انس ــه توس ــه ب توج
ماننــد ســالمت، آمــوزش و طــول عمــر نیــاز 
دارد افــزود: اگــر خواهــان توجــه بــه این ســه 
لفــه توســعه انســانی کــه در قانــون اساســی  م
کشــور هــم به آن اشــاره شــده اســت، هســتیم 
بایــد بــه ســالمت توجــه کافی داشــته باشــیم.
وی بــا تاکیــد بــر توجــه بــه جوانــان و افــراد 
زیرســاخت های  عنــوان  بــه  التعلیــم  الزم 
ــه  ــرد: ب ــح ک ــه تصری ــی جامع نشــاط و پویای
ــالش  ــا ت ــاخص ب ــن ش ــد ای ــل خداون فض
ــرورش  ــوزش و پ ــاالن در آم ــان و فع معلم

ــت. ــه اس ــق یافت تحق
معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار 
زنجــان بــا تاکیــد بــر وابســتگی بیــن آمــوزش 
و ســالمت افــراد جامعــه تصریــح کــرد: 

نمی تــوان بــه ســالمت مــردم بی توجــه بــود، 
بــه همیــن دلیــل توجــه بــه ایــن حــوزه یکــی 

از رویکردهــای دولــت بــود.
دکتــر مــرادی بــا تاکیــد براینکــه همــراه 
ــن  ــداری از مهم تری ــا درد ن ــاری ب ــدن بیم ش
ــرح  ــتا ط ــن راس ــه در ای ــت ک ــا اس دغدغه ه

ــهم  ــش س ــدف کاه ــا ه ــالمت ب ــول س تح
ــرا  ــان اج ــه درم ــن هزین ــهروندان در تامی ش

ــد. ش
والن بــه حوزه  وی جلــب توجــه مردم و مســ
ســالمت را از اهــداف تعریــف هفتــه ســالمت 
ــد  ــه داد: بای ــان و ادام ــف بی ــور مختل در ام

ــای  ــا در حوزه ه ــه تالش ه ــود ک ــه ب متوج
دیگــر از جملــه عمــران موقعــی نتیجه بخــش 
اســت کــه امــکان تعامــل بــا انســان ســالم بــه 
ــه لحــاظ روحــی و  ــی ب ــی کامــل آن یعن معن
ــه  ــی در جامع ــبات اجتماع ــمی و مناس جس
فراهــم شــود. معــاون سیاســی، امنیتــی و 

ــش  ــار پوش ــان آم ــتاندار زنج ــی اس اجتماع
را  اســتان  ســالمت  حــوزه  پرونده هــای 
حــدود 99 درصــد اعــالم و اظهارداشــت: بــار 

ــت. ــد اس ــراد 9۱ درص ــن اف ــه ای مراجع
ــه جــای توجــه  ــد کــرد: ب ــر مــرادی تاکی دکت
ــه  ــه رابط ــالمت ک ــه س ــور، ب ــر ام ــه دیگ ب

مســتقیم بــا پویایــی جامعــه دارد توجــه کافــی 
داشــته باشــیم.

ــات  ــکی و خدم ــگاه علوم پزش ــس دانش  ریی
بهداشــتی درمانــی اســتان زنجــان ایــن هفتــه 
ــه در حیطــه ســالمت  ــه همــه کســانی ک را ب
جامعــه و مــردم فعالیــت و زحمــت می کشــند 
ــه  تبریــک گفــت و اظهارداشــت: هــدف هفت
ســالمت در وهلــه اول، جلــب توجــه اســت.
ــان اینکــه همــه  ــا بی ــاش ب ــز قزلب ــر پروی دکت
اطــالع دارنــد کــه بــرای همــه انســان ها 
ــزود:  ــت اف ــرمایه اس ــن س ــالمتی بزرگتری س
ــه  ــم ک ــوش می کنی ــا فرام ــع م ــی مواق بعض
قــدر ســالمت خودمــان را بدانیــم ولــی 
جاهایــی الزم اســت کــه تذکــر بدهیــم، 
یــادآوری کنیــم و بگوییــم کــه ســالمت 
انســان ها محــور توســعه پایــدار یــک کشــور 

ــت. اس
وی افــزود: ســالمتی ســرمایه عظیمــی اســت 
کــه بایــد از آن محافظــت شــود و بــا تذکــر و 

تکــرار بــر اهمیــت آن پافشــاری شــود.
مدیــر ارشــد دانشــگاه علــوم پزشــکی زنجــان 
پوشــش همگانــی ســالمت را از اهــداف 
نام گــذاری هفتــه ســالمت برشــمرد و تصریح 
کــرد: ایــن مهــم از اهــداف ســازمان بهداشــت 
جهانــی اســت کــه همــه مــردم بــدون ســختی 
ــالمت  ــاخت های س ــه زیرس ــت ب ــا عدال و ب
دسترســی داشــته باشــند، ولــی بــا ایــن وجــود 
نیمــی از جمعیــت دنیــا از دسترســی بــه ایــن 

اولیــه  مراقبت هــای  یعنــی  زیرســاخت ها، 
ســالمت محــروم هســتند.

رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی زنجــان 
بــه راه طــی شــده توســط کشــورمان در 
حــوزه بهداشــت کــه یکــی از قدرتمندتریــن 
ــاره  ــان را دارد اش ــتی جه ــبکه های بهداش ش
و ابرازداشــت: ایــن مســیر بــا قــدرت و 
توانمنــدی و ارائــه خدمــات اولیــه بهداشــتی 
ــی  ــق ط ــن مناط ــردم در دور افتاده تری ــه م ب

می شــود.
دکتــر قزلبــاش بــا بیــان اینکــه پوشــش 
ــا  ــتان تقریب ــت اس ــه بهداش ــای اولی مراقبت ه
سیســتم  تاکیدکــرد:  اســت  درصــد   ۱00
دلیــل موفقیــت  در  بــه  ایــران  بهداشــتی 
ســازمان  توســط  ۱00درصــدی،  پوشــش 
جهانــی بهداشــت بــه عنــوان الگــو در جهــان 

ــت. ــده اس ــی ش معرف
وی ســالمت را شــامل: رفــاه و ســالمت کامل 
جســمی، روانــی و معنــوی دانســت و تصریح 
ــاری  ــود بیم ــه نب ــود ک ــد متوجــه ب ــرد: بای ک

ــد تعریــف ســالمت باشــد. نمی توان
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی در ایــن ویژه 
ــن  ــت مهم تری ــوزان خواس ــن از دانش آم آیی
ــوزه  ــود را در ح ــائل موج ــکالت و مس مش
ــر از  ــه ۳ نف ــه ب ــد ک ــان کنن ــالمت را بی س
ــی  ــوزه مطالب ــن ح ــه در ای ــوزان ک دانش آم

ــد. ــدا ش ــزی اه ــد، جوای ــان کردن بی
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دومی روز از هفته سالمت  با نواخته شدن زن 
سالمت در دبیرستان دخترانه امیرکبیر شهرستان 

از شد   انیه آ سل

» همراه با نواختن  «آموزش رکن سالمت  دومین روز ازهفته سالمت در شهرستان سلطانیه با شعار
زنگ سالمت در دبیرستان دخترانه امیرکبیر برگزار گردید.

 این آیین که با حضور ریاست شبکه بهداشت شهرستان سلطانیه ، امام جمعه و معاون فرماندار و 
دیگر روسای ادارات برگزار شد، دکترصادقی مقدم رییس شبکه بهداشت شهرستان سلطانیه با بیان 
شعار هفته سالمت )مراقبت های بهداشتی اولیه  راهی به سوی پوشش همگانی سالمت ( به تشریح 
برنامه های پیش بینی شده ویژه این هفته پرداخت.  رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان  در 
ادامه صحبت های خود درخصو ارائه خدمات فعال برای کلیه گروههای سنی و جنسی و فعالیت 
های شبکه بهداشت و درمان، مراکزخدمات جامع سالمت و خانه های بهداشت مطالبی را بیان نمود.
در ادامه برنامه آیین هفته سالمت با نواختن زنگ در دبیرستان دخترانه امیر کبیر توسط حجه السالم 

حسینی نسب امام جمعه شهرستان سلطانیه شروع شد.

هرستان الیت های   دیگر ف
زی در مدرسه دخترانه امیر کبیر - برگزاری جشنواره آش

- درج شعار هفته در سر بر فیش های حقوقی و نامه های اداری
- جمع آوری زباله از سطح روستا با مشارکت مردم و بهورزان

- برگزاری مســابقه نقاشی)پایه ابتدایی( و مقاله نویسی ویژه دانش آموزان)مقاطع متوسطه اول و 
دوم( مراکز روستایی

- توزیع بسته های آموزشی
- برگزاری کارناوال هفته سالمت ویژه نونهاالن کانون فکری پرورشی

- ید سنجی نمک مصرفی درمدارس پایه ابتدایی روستایی و شهری
- برگزاری جلســات آموزشــی برای جوانان در زمینه ، تغذیه مناسب وسالمت در مراکز و خانه 

های تحت پوشش
- برگزاری کالس آموزشــی خود مراقبتی و پیشــگیری از اختالالت اسکلتی در محیط کار ویژه 

پرسنل شاغل در نیرو گاه برق سلطانیه.
– قلیان( در مدارس متوسطه اول و دوم - برگزاری کارگاه آموزش مضرات مصرف دخانیات )سیگار 

- دیـدار بـا اهالـی روسـتای ارجیـن و اولنگبـه همـراه نماینـدگان ادارات و بررسـی مسـال و 
مشـکالت بهداشـتی

ر خب

ار شد ایش آگاهى عمومى برگ ا س سواد سالمت و اف ور ار به من

ه خودرویى با درج شعارها بهداشتى   ر
انیه در س شهرستان سل

در نخســتین روز از هفتــه ســالمت، آییــن رژه خودرویــی شــبکه بهداشــت و درمــان ســلطانیه 
ــش آگاهــی  ــا ســطح ســواد ســالمت و افزای ــه منظــور ارتق ــا درج شــعارهای بهداشــتی ب ب

عمومــی بــر روی خودروهــا در ســطح شهرســتان انجــام شــد.
ــا  ــان ب ــت 98، همزم ــنبه اول اردیبهش ــان، یکش – زنج ــانی وب دا  ــری و اطالع رس ــگاه خب پای
ــن رژه  »؛ آیی ــالمت ــه س ــه ب ــی عادالن «دسترس ــوان  ــا عن ــالمت ب ــه س ــتین روز از هفت نخس
خودرویــی شــبکه بهداشــت و درمــان ســلطانیه بــا حضــور رییــس شــبکه بهداشــت و درمــان 
ســلطانیه، فرماندهــی نیــروی انتظامــی و پرســنل شــبکه بهداشــت و درمان شهرســتان ســلطانیه 

و نیــروی انتظامــی برگــزار شــد..
ــی در  ــس شــبکه بهداشــت شهرســتان مطالب ــدم ریی ــی مق ــر مهــدی صادق ــن دکت ــن آیی درای
خصــو اهمیــت ســالمت جامعــه و اجتماعــی بــودن مقولــه ســالمت، دسترســی عادالنــه بــه 

خدمــات ســالمت و تغذیــه ســالم بیــان فرمــود .
ــد  ــن در رژه در محــل گنب ــا حضــور حاضری ــالم ب ــه س ــن صبحان ــه آیی ــن برنام ــان ای در پای

ســلطانیه برگــزار شــد.

هرستان    از دیگر برنامه های این 
- برگزاری آیین پیاده روی در روستاهای تحت پوشش و مسابقات ورزشی

- نصــب تراکت هــای و درج شــعارهای بهداشــتی روی وســایل نقلیــه بــرون شــهری و درون 
ی شهر

ــزان  ــه می ــی ب ــته غذای ــ گذش ــالم و تاری ــالم ناس ــازی اق ــدوم س ــت مع ــع آوری جه - جم
ــهر ــطح ش ــرم در س ــاه کیلوگ ششــصد و پنج

تی روز از هفته سالمت راهپیمایى و  در ن
رسن شبکه خدابنده انجا شد معى از  یمایى  کوه 

نخســتین روز از هفتــه ســالمت در خدابنــده بــا برنامه هــای مختلفــی ازجملــه: انجــام 
ــد. ــاز ش ــده آغ ــبکه خدابن ــنل ش ــی از پرس ــی جمع ــی و کوه پیمای یمای راه

ــا  ــان ب ــت 98، همزم ــنبه اول اردیبهش ــان، یکش – زنج ــانی وب دا  ــری و اطالع رس ــگاه خب پای
ــا  ــبکه ب ــنل ش ــی از پرس ــی جمع ــی و کوه پیمای یمای ــالمت، راه ــه س ــتین روز از هفت نخس
ــتاد   ــان  از محــل س ــی از کارکن ــی و جمع ــور عموم ــدی مســوول ام ــدس احم حضــور مهن
شــبکه تــا دامنــه کــوه )پــادگان مالــک اشــتر( بــه همــراه صــرف صبحانــه ســالم انجــام شــد.

هرستان خدابنده ت و درمان  بکه بهدا مت  الیت های نخستین روز هفته س دیگر ف
ــر آندمیــک تــب  - برگــزاری جلســه آموزشــی در روســتای غــالم ویــس از روســتاهای های

مالــت بــه روش شــی توســط بهــورز
- پیــاده روی خانوادگــی و برگــزاری جلســه آموزشــی آمــوزش در خصــو عــدم مصــرف 

ــا همــکاری شــورای اســالمی روســتا قار هــای خــودرو و محلــی در روســتای بزیــن ب
- تهیــه و توزیــع ضربتــی محیــط کــری بلــر التــور بــه تعــداد 500 عــدد توســط کارشناســان 

آزمایشــگاه شــماره 2 
- انجـام مراقبت هایـی اولیـه بهداشـتی بـه مناسـبت هفتـه سـالمت در روسـتای قمـر شـورجه 

توسـط بهورز کسـیک
- کاشـت تـاک انگـور در مرکـز خدمـات جامـع سـالمت گوگجـه ییـالق و خانـه بهداشـت 
پیرمرزبـان در روز اول هفتـه سـالمت و نیـز کاشـت نهال های پسـته، فندق، گالبی، شـاه توت، 

سـیب سـبز و آلو توسـط پرسـنل و بهـورزان
- انجـام وارنیـش تراپـی در مدرسـه ابتدایی امام خمینـی )ره( بجقین و آموزش بهداشـت دهان 

ودنـدان بـه دانـش آموزان با شـعار دسترسـی عادالنه به خدمات سـالمت 
- برگـزاری جلسـه آموزشـی جهت دانـش آموزان در جشـن  روز میالد حضـرت مهدی )عج( 
در روسـتای بگه شـیر با شـعار مراقبت بهداشـتی اولیه راهی به سـوی پوشـش همگانی سالمت
- برگزاری جلسـه آموزشـی در مورد بیماری های غیر واگیر، فشـارخون، انجام مراقبت ایراپن و 
مراقبت های اولیه بهداشتی در کلیه خانه های بهداشت و مرکز جامع خدمات سالمت حسام آباد
نخسـتین روز هفتـه سـالمت سـالجاری با شـعار دسترسـی عادالنه بـه خدمات سـالمت مزین 

شـده است.
برابــری یکــی از مهمتریــن معیارهــا و شــاخص ها بــرای داوری دربــاره موفقیــت سیاســت های 

بخــش بهداشــت اســت، اساســا برابــری بــه نوعــی متــرادف بــا انصــاف و عدالــت می باشــد.
منظـور از عدالـت یـا برابـری عدالـت در دسترسـی، عدالـت در تامیـن مالـی از شـاخص های 
مهـم در ارزیابـی عدالـت در سـالمت اسـت و یکـی از مهمتریـن راهکارهـا در مسـیر نیـل بـه 
عدالـت اجتماعـی برابـری در سیسـتم های نظام سـالمت کشـورها، دسترسـی آسـان و مسـتمر 
آحـاد جامعـه به خدمات بهداشـت و درمان مورد نیازشـان می باشـد کـه با راه اندازی و توسـعه 
شـبکه های بهداشـتی درمانی، خوشـبختانه این امر مهم در کشـور ما محقق شـده اسـت که در 
دورتریـن و محروم تریـن روسـتاها از نعمـت خدمات سـالمت برخوردار هسـتند و نظام ارجاع 

الکترونیـک عمـال موضـوع مذکـور را به منصه ظهور رسـانده اسـت.

ر خب

ا  ر ن  ت  زن ف  ی و  ن  ن ا سوو و   ح

اســتاندار زنجان در دومین روز از هفته سالمت با عنوان 
" از مرکز خدمات جامع سالمت  " آموزش رکن سالمت

شهری شماره ۱8 به صورت سرزده بازدید کرد.
– قبـل  – زنجـان  پایـگاه خبـری و اطالع رسـانی وب دا 
فتح الـه  دکتـر   ۱۳98 اردیبهشـت ماه  دوم  دوشـنبه  از 
حقیقی اسـتاندار زنجـان در دومین روز از هفته سـالمت 
" از مرکـز خدمـات  " آمـوزش رکـن سـالمت بـا عنـوان 
در  واقـع  زنجـان  شـماره ۱8 شـهری  جامـع سـالمت 

گلشـهر کاظمیـه بازدیـد نمـود و از نزدیـک در جریـان 
خدماتـی کـه در ایـن مرکز توسـط اعضای تیم سـالمت 

بـه شـهروندان ارائـه می شـود، قـرار گرفـت.
ویـژه آییـن آغاز هفته سـالمت با حضور معاون سیاسـی 
پزشـکی،  علـوم  دانشـگاه  رییـس  اسـتانداری،  امنیتـی 
شـهردار زنجـان، مدیـرکل آمـوزش و پـرورش اسـتان 
زنجـان، مدیـرکل امـور بانـوان و خانـواده اسـتانداری، 
بهداشـت  مرکـز  رییـس  دانشـگاه،  بهداشـت  معـاون 

شهرسـتان زنجان، دکتر شـاکری معاون ریاسـت دانشگاه 
آزاد و دیگر مسـووالن اسـتانی و شهرسـتانی در هنرستان 
دیگـر  از  نیـز  زنجـان  شـهر  هاجـر  حرفـه ای  و  فنـی 

برنامه هـای ایـن روز بـود.

ده در روز دوم  دیگر برنامه های اجرا 
- انجام خطرســنجی ســکته قلبی مغــزی و غربالگری 
 ) ســرطان های )برســت، ســرویکس و روده بــزر

جهت40 نفر از کارکنان اداراه بهزیســتی استان و ثبت 
خدمات در سامانه سیب

- برگزاری جشنواره طب غذای سالم در مرکز ۱6و مرکز 
2 با شرکت داوطلبان سالمت

- اســتقرار تیم سالمت در پیاده راه ســبزه میدان و ارایه 
مراقبت های اولیه بهداشتی برای شهروندان

- چا مقاله در روز نامه مردم نو
- برگــزاری مســابقات فرهنگی، ورزشــی در مدارس 

روستاهای بوغداکندی و واالرود
- برگزاری پیــاده روی در روســتای دوالناب با حضور 

کارکنان بخشداری بخش زنجانرود.
- اجرای برنامه صبحانه سالم در مدرسه ابتدایی روستای 

آلمالو، مدرسه سمیه، گلشنی، طهماسبی،
- مراجعه دانش آموزان دبیرستان جهت انجام مراقبت های 

اولیه بهداشتی به مرکز ۱5
- پیاده روی شهروندان ارشد عضو مرکز خردمندان

ام سالمت شهرى شمار  ما  ار زنجان از مرک  ته سالمت بازدی سرزد استان در دوم روز از 

بـا  سـالمت  هفتـه  از  روز  دومیـن  در 
 « سـالمت  رکـن  آمـوزش   » عنـوان 
نمایشـگاه اطـالع رسـانی هفته سـالمت 
شهرسـتان خـرم دره بـا حضـور مهندس 
بخشـدار  ثنایـی  فرمانـدار،  محمـدی 
مرکـزی و جمعی از مسـووالن ادارات و 
دسـتگاههای اجرایی شهرسـتان در طبقه 
اول مجتمـع تجـاری بهـاران افتتاح شـد.
ایـن  در  وبدا-زنجـان:  گـزارش  بـه 
دره  خـرم  بهداشـت  شـبکه  نمایشـگاه 
مختلـف  واحدهـای  از  غرفـه   ۱۱ بـا 
دهـان  خانـواده،  )سـالمت  کارشناسـی 
و دنـدان، مبـارزه بـا بیماریهـا، آمـوزش 
سـالمت، داوطلبیـن سـالمت، بهداشـت 
بهبـود  ای،  حرفـه  بهداشـت  محیـط، 
تـرک  مرکـز  روان،  سـالمت  تغذیـه، 
دخانیـات و مدیریـت بحـران( اقـدام بـه 
اطـالع رسـانی و ارائـه مشـاوره در زمینه 

اسـت. نمـوده  مختلـف  هـای 
همچنین ارگانها و سـازمانهای: بهزیستی، 
ارشاد اسـالمی، جهاد کشاورزی، ورزش 

فکـری  پـرورش  کانـون  جوانـان،  و 
کـودکان، مرکـز تـرک اعتیـاد امیـد، امور 
کتابخانه هـا، انجمنهای مهرانه و حمایت 
ای  و حرفـه  فنـی  کلیـوی،  بیمـاران  از 
خواهـران و غـذای خانگـی گل بانـو بـا 
تجهیـز غرفـه بـه هماهنگی بین بخشـی 
در ارتقـا سـالمت جامعـه ، جلـوه ای 

ویـژه بخشـیدند .
سـالمت،  حـوزه  خدمـات  معرفـی 
خطرسـنجی بیماری هـای قلبـی، مغـزی 
و سـرطان، مشاوره های: سـالمت روان، 
تغذیـه، سـالمت بـاروری، از اهم اهداف 

برپایـی ایـن نمایشـگاه اسـت.
همچنیـن در ادامـه برنامـه هـای این روز 
آموزشـگاه بهداشـت اصناف شهرسـتان 
خـرم دره بـا حضـور نماینـدگان ادارات 
افتتـاح شـد. ایـن آموزشـگاه بـا هـدف 
آمـوزش بهداشـت متصدیـان مراکز تهیه 
و توزیـع مـواد غذایـی و اماکـن عمومی 
بهداشـت  هـای  نامـه  گواهـی  ارائـه  و 
علـوم  دانشـگاه  نظـر  تحـت  عمومـی 

پزشـکی زنجـان راه انـدازی گردیـد.
در ایـن روز دکتـر کریـم  خانـی ریاسـت 
شـبکه بهداشـت و درمـان خـرم  دره بـه 
همـراه جمعـی از همـکاران بـا حضـور 
در محـل فرمانداری بـا مهندس محمدی 
معاونـت  کاظمـی  دکتـر  فرمانـدار، 
فرمانـدار و ثنایی بخشـدار مرکـزی خرم 
از  ارائـه گزارشـی   دره دیـدار و ضمـن 

عملکـرد ایـن شـبکه در سـال 9۷، رونـد 
اجرایـی برنامـه  هـای هفتـه سـالمت را 
تشـریح نمودنـد. طی این دیـدار مهندس 
رسـیدن  فـرا  تبریـک  محمـدی ضمـن 
از  خرسـندی  ابـراز  و  سـالمت  هفتـه 
دیدار با پرسـنل خدوم شـبکه بهداشـت، 
ایـن هفتـه را فرصتـی مناسـب جهـت 
اطـالع رسـانی و افزایـش آگاهـی مـردم 

نسـبت بـه خدمـات ارائه شـده خواندند.

ت و  بکه بهدا  دیگر برنامه  های 
دره در دومین  تان خرم  هرس ان  درم

مت  روز از هفته س
- پاکسـازی مسیر سـایت شمالی مجتمع 
غـزال و انتهـای خیابـان کشـاورز بـا 
همـکاری سـمن زیسـت بانـان سـبز 

خرم دره بمناسـبت دوم اردیبهشت ماه 
پاک زمیـن  روز 

- برگــزاری نشســت مطبوعاتــی رییــس 
شــبکه بهداشــت بــا اصحاب رســانه و 
خبرنــگاران و تشــریح عملکــرد برنامه 
هــای بهداشــت و درمــان شهرســتان، 
ــالمت  ــه س ــای هفت ــی برنامه ه معرف

ســال 98 و تقدیــر از خبرنــگاران
آمــوزش  کالســهای  برگــزاری   -
ــذای  ــرم غ ــن ه ــا عناوی ــی ب گروه
مــواد  هــای  جایگزیــن  و  ایرانــی 
غذایــی، کاهــش مصــرف قنــد، نمــک 
و چربــی، رعایــت صحیــح بــرای 
پیشــگیری از چاقــی و بیماریهــای 
غیرواگیــر در روســتاهای اردجیــن، 
ســطح  در  مدرســه   5 و  شــویر 
ــه ــان تغذی ــط کارشناس ــتان توس شهرس
" نحـوه  آموزشـی  برگـزاری جلسـه   -
انجـام فعالیتهای فیزیکی در میانسـاالن 
پوشـش  تحـت  میانسـاالن  "جهـت 
کمیتـه امداد امـام )ره( و توزیع پمفلت 

و ویتامیـن دی بهمراه دعـوت از بانوان 
جهـت مراجعـه بـه نزدیکتریـن مراکز 
بهداشتی و دریافت مراقبتهای بهداشتی
- برگزاری جلسـه آموزشـی خودآزمایی 
بـا  بسـیج  بانـوان  جهـت  برسـت 
مشـارکت موسسـه مهرانـه در پایـگاه 

مسـجد زینبیـه
- برپایـی ایسـتگاه هـای تـن سـنجی و 
ارائه مشاوره توسـط کارشناسان تغذیه 
روزهـای  تراکـت  توزیـع  همـراه  بـه 
کاری کارشـناس تغذیه در  پایگاه های 
سـالمت و  مراکـز خدمـات  جامـع 
سـالمت در آییـن جشـن نیمه شـعبان 

در فرهنگسـرای امـام
یـن  - برگـزاری برنامـه آموزشـی و کم
خودمراقبتـی فـردی در مرکـز شـماره 
2 خـرم دره بـرای داوطلبـان سـالمت-

یـن خـود مراقبتـی فـردی  - برگـزاری کم
جهـت داوطلبـان سـالمت شهرسـتان در 
مرکز شماره ۱ و آموزش از فصل بهداشت 
سـالم زندگـی  سـبک  کتـاب  بـاروری 

در دومی روز از هفته سالمت افتتا نمایشگاه هفته سالمت و آموزشگاه اصنا شهرستان خر دره

به منظور افزایش سـطح اطالعـات و آگاهی 
مـردم در خصـو تحـرک بدنـی و تغذیـه 
پیـاده روی صبحگاهـی در  سـالم، همایـش 

شهرسـتان ابهـر برگزار شـد.
 – وب دا  اطالع رسـانی  و  خبـری  پایـگاه 
زنجان، یکشـنبه اول اردیبهشت 98، همزمان 
بـا نخسـتین روز از هفتـه سـالمت بـا عنوان 
"؛ همایـش  "دسترسـی عادالنـه بـه سـالمت
پیـاده روی صبحگاهـی به همـراه توزیع آش 
بـه عنـوان غـذای سـالم، بـه منظـور افزایش 
سـطح اطالعات و آگاهـی مردم درخصو 
تحـرک بدنـی و تغذیـه سـالم، مسـیر میدان 
تمـدن تـا مجموعـه تفریحـی زرکوپـان ابهر 
سـالمت،  سـفیران  از  جمعـی  حضـور  بـا 
دوسـتداران محیط زیسـت و کارکنان دولت 
بـه همـراه خانـواده و مشـارکت فرمانداری، 
ت ورزش های  شـهرداری، شورای شـهر، هی
همگانـی و شـبکه بهداشـت و درمـان ابهـر 

شـد. برگزار 

الیت های زیر  ل این برنامه ف  در خ
یرفت  صورت پ

- انجـام مسـابقات ورزشـی طنـاب کشـی، 
طنـاب زنـی، شـوت دارت و ... و اهـدای 

جوایز بین برندگان 
- برپایی ایسـتگاه سالمت در محل برگزاری 
همایـش و توزیـع 500 بـر پمفلت هـای 

آموزشـی بین شـرکت کنندگان .

B و  M I - غربالگـری و تـن سـنجی، ارزیابی 
انـدازه گیری فشـار خـون از 208 نفر 

- مشــاوره و ارجــا 9 مــوارد مشــکوک 
فشــارخون بــاال بــه پایــگاه ســالمت محــل 

ــری  ــت پیگی ــکونت جه س
فراگیــران  بــرای  کوه نــوردی  برنامــه   -
بــا حضــور  بهــورزی  آمــوزش  مرکــز 
ــز در ارتفاعــات  ــر و همــکاران آن مرک مدی
ــه  ــرف صبحان ــک و ص ــوی نی ــتای ک روس

ــالم . س
- همایــش پیــاده روی خانوادگــی روســتای 
پیرســقا بــه همــراه اهــدای جوایــز و توزیــع 
ــورا،  ــارکت ش ــا مش ــتی ب ــور بهداش بروش

ــه بهداشــت روســتا  ــاری و خان دهی
بـا  بیلبـورد شـهری  - اطالع رسـانی در دو 

هماهنگـی شـهرداری ابهـر .
- اطالع رسـانی و چـا بنـر هفته سـالمت 
توسـط شـورای شـهر و شـهردار ابهـر در 

سـطح شـهر ابهر 

از هفته سالمت در ابهر  با همایش  آ
م ذا سا وزی آش به عنوان  گاهى به همراه  یاده رو صب

همایش پیاده روی بازنشستگان بهداشت و درمان و سفیران سالمت 
شهرستان خرم دره از مرکز خدمات جامع سالمت دانش به سمت 

مجتمع تفریحی گردشگری باران برگزار شد. 
– زنجان، یکشنبه اول اردیبهشت  پایگاه خبری و اطالع رسانی وب دا 
"دسترسی  98، همزمان با نخســتین روز از هفته سالمت با عنوان 
"؛ همایش پیاده روی بازنشستگان بهداشت و  عادالنه به ســالمت
درمان و ســفیران سالمت شهرستان خرم دره با هدف روی آوردن 
مردم به ورزش های همگانی، تبلی جمعی و فرهنگ سازی سالمت، 

ترویج فرهنگ پیاده روی و تحرک بدنی اجرا شد.
رییس شبکه بهداشــت و درمان خرم دره در این همایش با اشاره 
به ضــرورت ورزش و تحــرک بدنی در شــرایط جامعه امروز 
اظهارداشــت: ترویج پیاده روی عمومی یکی از نیازهای ضروری 
جامعه شهرنشینی ما اســت که باید مانند غذای روزانه در برنامه 
همه گنجانده شود تا در دوران کهنسالی دچار مسائل و مشکالت 

نشویم. 
دکتر جلیل کریمخانی خاطر نشان کرد: بسیاری از نعمت های الهی 
در اختیار ما اســت و ما از آنها غافل هستیم و قدر و منزلت آن را 
اسگزار آن نیستیم، اما زمانی که این نعمت ها از  نمی شناســیم و س
دست برود، متوجه می شویم که چه نعمت های بزر و گرانبهایی 

را در اختیار داشتیم. 
وی ضمن اشاره به طرح تحول سالمت به عنوان یک تغییر بسیار 
اساسی در سیســتم بهداشت و درمان کشورمان کشور، از حضور 
بازنشستگان و سفیران سالمت در این همایش پیاده روی قدردانی 

و بیان داشــت: اجرای برنامه سفیران سالمت به تسهیل و باالبردن 
کیفیت خدمات بهداشتی در حال ارائه به مردم کمک کرده است. 

اجرای موسیقی آذری و پذیرایی با آش محلی از دیگر برنامه های 
این آیین بود. 

در ادامه برنامه های این روز، پیاده روی خانوادگی در روستای قلعه 

حسینیه به همت شبکه بهداشت، دهیاری روستا و کانون سالمت 
محله و با حضور جمع کثیری از اهالی روستا برگزار شد.

 طی این برنامه حاضرین مسیر ۳ کیلومتری کوچه باغ های باصفای 
قلعه حســینیه را پیمودند و در انتها ضمــن ارائه توضیحاتی در 
خصو هفته ســالمت و خدمات نوین سالمت توسط رییس 
شبکه بهداشت و درمان خرم دره، به برگزیدگان پیاده روی جوایزی 

از جمله لوازم ورزشی، مرغ، خروس، و ... اهدا شد.  

هرستان خرم دره ت و درمان  بکه بهدا  دیگر برنامه های 
- حضور ریاســت و پرسنل شبکه بهداشت و درمان در بیت امام 

جمعه شهرستان و تقدیم برنامه های هفته سالمت. 
- طی این دیدار، حجت االسالم حسینی ضمن تبریک فرارسیدن 
هفته سالمت و تقدیر از فعالیت های مطلوب انجام شده توسط 
حوزه بهداشت و درمان در سطح شهرستان؛ سالمتی را یکی از 
نعمت های بزر خداوندی نام برد که تا این نعمت از دســت 

انسان نرود متوجه بزرگی آن نخواهد شد. 
- ارسال پیامک بهداشتی به تعداد 5000 خط تلفن همراه و تبریک 
فرارســیدن هفته سالمت و همچنین ارســال پیامک با مضمون 
روزشمار این هفته به گروه مجازی دبیران و جانشینان کانون های 

سالمت محله شهرستان خرم دره 
- فعالیت گسترده ادارات شهرستان و کلیه واحدهای بهداشتی شبکه 
جهت غرفه بندی نمایشگاه هفته سالمت در مجتمع بهاران که در 
دومین روز از هفته سالمت و با حضور مسووالن افتتاح خواهد شد.

تی روز از هفته سالمت در شهرستان خر دره  ن
از شد تگان بهداشت و درمان و سفیران سالمت آ یاده رو بازنش با 
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بررسى بازار طال و سکه 
در یک هفته گذشته

زنــگان امروز- یک کارشــناس بازار طال و 
ســکه با اشاره به رشــد حباب قیمت سکه 
تمام گفت: قیمت طالی خام ۱8 عیار بدون 
لفه های  هی گونه حباب قیمتی با توجه به م
تأثیرگذار بر آن، روند صعودی به خود گرفته 
و این در حالی است که سطح خرید و فروش 
خرد کاهش یافته و تقاضا برای خرید سکه و 

تبدیل نقدینگی به طال رشد یافته است.
محمد کشــتی آرای در گفت وگو با ایســنا، 
درباره وضعیت بازار طال و ســکه در هفته 
گذشته گفت: در هفته گذشته ارزش طال در 
بازار جهانی تا اواســط هفته روند نزولی به 
خود گرفت و از قیمت ۱2۷8 دالر به ارزش 
۱2۷0 دالر رسید که از میانه ی هفته تا پایان 
هفته با تغییر مسیر بار دیگر به ارزش ۱2۷8 

دالر رسید.
این کارشــناس بازار طال و سکه خاطرنشان 
کرد: در کنار روند تغییــرات ارزش طال در 
بازارهای جهانی نــرخ دالر در بازار داخلی 
روند صعــودی به خود گرفــت که این دو 
لفــه ارزش طال در بازار داخلی را افزایش  م
داده که بررسی ها درباره قیمت طالی خام ۱8 
عیار در بازار ایران، نشان از عدم حباب قیمت 
طال و همخوانی رشد قیمت طالی خام ۱8 

عیار با ارزش گذاری انس و دالر دارد.
وی یادآور شــد: در ابتدای هفته ارزش هر 
گرم طالی خام ۱8 عیار 4۳0 هزار تومان بود 
که در انتهای هفته به ارزش 440 هزار و 500 
تومان رسید و به طور میانگین افزایش قیمت 
۱0 هزار و 500 تومانی بــرای طال در بازار 

ایران به ثبت رسیده است.
کشــتی آرای بیان کرد: ارزش سکه تمام در 
ابتدای هفته در حدود 4 میلیون و ۷20 هزار 
تومان بود که در انتهای روز گذشته به حدود 
4 میلیون و 920 هزار تومان رسید و این رشد 
قیمت ناشی از روند صعودی انس جهانی و 

دالر بوده است.
این کارشــناس بازار طال و ســکه تصریح 
کرد: بررســی بــازار حکایــت از آن دارد 
که رشــد قیمت حباب ســکه تمام بیانگر 
افزایش تقاضــای جدید و حرکت نقدینگی 
و سرمایه های سرگردان به بازار طال و سکه 
است و این در حالی است که سطح دادوستد 

خرد کاهش یافته است.
کشــتی آرای با بیان این که تبدیل نقدینگی 
به طال و ســکه طی هفته گذشته رشد داشته 
است، گفت: با نزدیکی به ماه مبارک رمضان، 
سطح خریدوفروش در زمینه مصنوعات طال 

و سکه های اهدایی خرد کاهش یافته است.

کاهش فروش و درآمد 
رنو با خروج از ایران

 زنگان امروز - به نوشــته ی جماران : رنو 
اعالم کرد، خروج سال گذشــته از ایران به 
علت تهدیدهــای تحریمی آمریکا به کاهش 
۳۱ درصــدی در فــروش منطقــه آفریقا، 
خاورمیانه و هند این شرکت منجر شده است.
درآمــد رنو در بازه زمانــی ژانویه تا مارس 
 5 )سه ماه نخست 20۱9( به علت کاهش 6
این  تولیدی  درصدی تحویل خودروهــای 
شــرکت به تعداد 908 هزار و ۳48 دستگاه 
که ناشــی از خروج از ایران در سال گذشته 
۱۳ میلیارد  ۱2 میلیارد یورو )95 بود، به 52۷

دالر( کاهش یافت.
اولیور مرگوئت، مدیر ارشــد فروش رنو در 
گزارش به خبرنــگاران و تحلیلگران گفت: 
حجم فروش این ســه ماهه در تمامی مناطق 
خارج از اروپا کاهــش یافت، اما در اروپا 2 

درصد رشد داشت.
این خودروساز فرانسوی اعالم کرد: خروج 
ســال گذشــته از ایران به علت تهدیدهای 
تحریمی آمریکا بــه کاهش ۳۱ درصدی در 
فروش منطقه آفریقا، خاورمیانه و هند منجر 
شد. به استثنای ایران، تحویل خودروهای این 
۱ درصد کاهش  شرکت در جهان بیش از ۷
داشــته است. حجم فروش در منطقه آمریکا  
5 درصد و در آســیا اقیانوسیه شامل چین  ۳

۱8 درصد کاهش یافته است.
روز گذشــته نیز گروه خودروســازی پژو 
فرانســه اعالم کرد: درآمد این شــرکت در 
پی کاهش فروش خارجی و نیز خروج این 
شــرکت از ایران در پی تحریم ها، در سه ماه 
۱ درصد کاهش یافته است نخست امسال ۱

آگهی مناقصه عمومى یک مرحله اى  (نوبت دوم)
مومی به  ه  ری مناق یل را از  ات مشروحه  ه برابر ا ام پرو ر دارد ان ان در ن رکت آ و فا استان زن

ار نماید  ده سازمان برنامه و بوجه واگ حیت  رکتها و پیمانکاران تشخی ص یکی از
هر کد  مالی ابتدای زیبا ان کمربندی  ان به نشانی زن رکت آ و فا استان زن ه گزار  انی مناق نام و نش

پستی 
ه  ات کل پرو نوان و مشخ

ماره 
ه همناق ل پرو برآورد اولیهنام و م

تبارریال ل تامین ا ته وم ر
پایه مورد نیاز

رکت  مین  ت
در فرآیند ارجا 

ریال کار

98-6

گابیون بندی 
مسیر راه 

دسترسی خط 
انتقال آب شرب 

شهر آببر

2 948 0۷۳ 48۳

اسناد خزانه اسالمی با 
 ۱400 05 سررسید ۱8

با سود ساالنه ۱5 
درصد

حداقل پایه 5 حقوقی یا 
حداقل پایه ۳ حقیقی در 
رشته راه و ترابری یا ابنیه 
از سازمان برنامه و بودجه 
و حداقل یک نمونه تجربه 

کاری در منطقه

۱4۷ 40۳ 6۷4
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ت علمی  زنگان امروز- عضو هی
دانشگاه عالمه گفت: در شرایطی 
کــه تحریم هســتیم و مشــکل 
نقدینگی در گردش داریم و همه 
ی وزیران اقتصادی به دنبال تامین 
مواد اولیه کارخانه ها هستند وقتی 
ما با این هیجان ها درگیر هستیم به 
نظر حذف 4 صفر و تغییر واحد 

پول ملی عقالنی نمی آید.
به گــزارش خبرنــگار اقتصادی 
ت  ایلنا، عباس شــاکری عضو هی
علمی دانشگاه عالمه طباطبایی که 
در نشســت هفتگی موسسه دین 
و اقتصاد حضور پیــدا کرده بود 
درباره ی حذف 4 صفر آرای خود 

را مطرح کرد.
در ابتدای این نشســت شاکری با 
اشاره به ســابقه چنین طرحی در 
کشور گفت: در سال 92 پژوهشی 
در همین باره برای وزارت اقتصاد 
و دارایی انجام دادم، به طور کلی 
هر موقع دولتمردان ما سیاســتی 
اتخاذ می کنند که منجر به بی ثباتی 
در اقتصاد می شود گریزی به مقوله 
حذف صفر می زنند که آن زمان 

هم وضعیت همین گونه بود.
وی ادامه داد :من تصمیم نداشتم 
در این مورد صحبت کنم اما آقای 
مومنی اصــرار کردند گفتند چند 
روز گذشته پیامک  آمده که قرار 
اســت صفرها حذف شود و من 
گفتم بگذارید هر کاری دلشــان 
می خواهد بکنند در این شرایط که 
همه چیز قاطی شده دخالت نکنیم 
بهتر است اما ایشان اصرار کردند و 

من هم اطاعت کردم.
داد: بحث پول  ادامــه  شــاکری 
اســت  پیچیــده ای  موضــوع 
اندیشــمندانی مانند هیوم پول را 
مانند روغن می دانند که چرخ های 
اقتصاد را بــه حرکت وا می دارد 
البته این را باید در نظر داشت که 
آن زمان پول ها به صورت سکه و 
نقره بود و ارزش ذاتی داشته ولی  
االن هر وقت  رییس بانک مرکزی 

دلش بخواهد پول چا می کند.
وی گفت: هیوم و آدام اســمیت 
اقتصاددان های دهــه ۷0 بر این 
باورند که پولی که تزریق می شود 

به تورم تبدیل می شود و همه به 
یک نسبت تحت تاثیر آن قرار می 
گیرد اما در کشور ما وضعیت این 
گونه نیســت مطابق آمارهایی که 
خود بانک مرکزی اعالم کرده ۷0 
رده های بانک ها متعلق  درصد از س
رده  به نیــم درصد صاحبان ســ
است همین عامل باعث شده که 
این پرش قیمت ها به مذاق برخی 
خوش بیایــد و االن دارند زمینه 
چینی می کنند که چون نقدینگی 
باال هست باید باز هم منتظر گران 
شدن کاالها باشید این درحالیست 
که ما اگر 2۳ میلیون شاغل داشته 
باشــیم تنها ۷ درصد نقدینگی در 
دست آنها است پس چگونه می 
شود این تغییرات تورمی به وجود 
می آید وقتی که اینهــا در اقلیت 
هســتند یا وقتی آپارتمان در یک 
منطقه معمولــی تهران از متری 4 
میلیون به 20 میلیــون تومان می 
رســد این فقط حاصل کار همان 
نیم درصد است که برای افزایش 

ثروت خود این کار را کرده اند. 
ت علمی دانشگاه عالمه  عضو هی
طباطبایی بیان کــرد: نکته جالب 
دیگر اینکه در همه جای دنیا می 
گویند بورس نب بازار اســت 
در حالی که ما طبق آمار رســمی 
رشــد صنعتی منفی داریم اما یک 
دفعه در یــک روز بورس 4 هزار 
واحــد افزایش پیــدا می کند این 
نشان می دهد که پول دست آن نیم 

درصد چه کارها که می کند.
شاکری با اشــاره به سابقه حذف 
پول در کشورهای مختلف گفت: 
نخستین بار حذف صفر در آلمان 
پس از جنگ جهانی اول رخ داد و 
پس از آن چندین کشور هر کدام 
چندین بار این کار را انجام دادند 

که برخــی موفقیت آمیز و برخی 
هم ناموفق بوده به طور مثال پول 
در آلمان به گونه ای عمل کرده که 
اثرگذاری اش به قول خودشان از 
صنعت بخار بیشــتر بوده اما یک 
کشوری مانند ما ۳0 هزار میلیارد 
تومان برای جبران موسسات مالی 
غیر مجاز به جامعه تزریق شد که 
همان باعث به هم ریختن اقتصاد 
ما شد ،زیرا شفافیت نبود و معلوم 
نبود که چــه فعالیت هایی با این 
پول ها دارد انجام می شود و گویا 
باز هم از این پول ها و موسسات 

در نوبت داریم.
وی ادامه داد: کشــورهایی که این 
کار را انجام می دهند یک ابر تورم 
را دارند که اگر متناســب باشــد 
مانند یک ســیالب پس از مدتی 
فروکش می کند و اگر نامتناســب 
باشد تا سالهای سال تخریب گر 
و گریبانگیر اقتصــاد خواهد بود 
امروز ابر تورمی که اقتصاد ما با آن 
درگیر شده خیلی پیچیده و خیلی 

نامتناســب اســت به طور نمونه 
قیمت  کاالها چند برابر شــده اما 
حقوق کارمندان را تنها نزدیک به 
۳0 درصد افزایش داده اند یا برای 
مثال من به عنوان یک پژوهشگر 
اگر بخواهم کتاب چا کنم باید 
۷ برابر قبل قیمت کاغذ پرداخت 
کنم در حالی که فقط شش درصد 
حقوق من افزایش پیــدا کرده و 
یا نکته دیگر اینکــه ما نهاده های 
دامــی را بــا ارز 4200 تومانــی 
وارد می کنیم امــا در آخر لبنیات 
و دیگرمحصوالت دامی با قیمت 
بازار آزاد محاســبه می شــود این 
یعنی انحصار و فساد در اقتصاد و 
تورم ما وجود دارد و هی کســی 

هم جلودار آن نیست.
شاکری افزود: از برنامه اول تا حاال 
هزار برابر پــول ملی ما تضعیف 
شده است که این افتخاری برای 
روسای بانک  مرکزی ایران است 
اصالحات پولی که به خاطر پرش 
قیمت ها صورت می گیرد بسیار 

آسان تر است از اصالحاتی است 
که به خاطر فســاد و رانت وجود 
دارد که وضعیت ما االن مورد دوم 

است.
اســتاد اقتصاد دانشــگاه عالمه با 
اشــاره به وضعیت فعلی کشــور 
و آثــار حذف 4 صفــر گفت: با 
اینکه ما االن تورم نامتناســب را 
تجربه می کنیــم اما هنوز قیمت 
هــا مضربی از 4 نیســت. اکنون 
شرایط ویژه ای داریم. ما با تحریم 
هــا  رو به رو هســتیم و به جای 
اینکه سیاست های ما خنثی کننده 
آنها باشد مکمل این تحریم ها بوده 
بنابراین این اقدام و حذف 4 صفر 
نمی تواند کاری از پیش ببرد و فقط 
هزینه های ضرب سکه و اسکناس 
و امحای اسکناس های قبلی باالتر 
می رود از طرف دیگر سبک ها و 
حســابداری تغییر پیدا کند که آن 

هم دردسرهای خودش را دارد.
وی ادامــه داد: ما اگر قیمت ها را 
مضربی از 4 قرار دهیم بســیاری 

از کاالهای ما قیمت های اعشاری 
پیدا می کنند برای نمونه قیمت یک 
کاالی ۱2۷0 تومانی و یا ۱2 هزار 
و ۷00 تومانی به اعشار تبدیل می 
شود نکته اینجاست که تجربه نشان 
می دهد که قیمت واگذاری ها هی 
وقت منصفانه نبوده است در حالی 
که نظریه پردازان بازار مانند اسمیت 
بر قیمت گذاری منصفانه و حقوق 
منصفانه تاکید می کند اما می بینیم 
وقتی ارز سه برابر می شود قیمت ها 
۷ برابر می شــود پس ما یک نظام 
قیمتگذاری دلبخــواه و به دور از 
انصاف در کشور داریم و از طرف 
دیگر هیــ گونه نظارتی بر روی 
قیمت گــذاری ها و نحوه فروش 
نداریــم به طوریکه همــه از این 
موضوع شاکی هستند پس به طور 
حتم در هنگامی که صفرها حذف 
می شود قیمت های اعشار به سمت 
باال روند می شود و این باعث اثر 

تورمی باالیی خواهد شد. 
شــاکری گفت: حاال اگر در زمان 
پرداخت حقوق و دســتمزدها به 
ســمت پایین اعداد رند می شود 
شــما می بینید که برای کار کردن 
در یک موسســه یا یک کارخانه 
انــواع ضمانت هــا و چک های 
و ســفته های تضمینی از کارگر 
تا جای هیچگونه  گرفته می شود 
اعتــرا و شــکایت در آینده 
وجود نداشــته باشد پس طبیعی 
است که این رقم به سمت پایین 
رند شود. نکته دیگر ریخته شدن 
قبح قیمت ها اســت برای نمونه 
در شهران خانه متری 20 میلیون 
تومان اســت حاال اگــر 4 صفر 
حذف شود می شود متری 2 هزار 
تومان این در حالی اســت که ۷0 
درصد درآمد کارمندان و کارگران 

برای اجاره خانه صرف می شود.
شــاکری ادامه داد: نکته دیگر باال 
رفتن احتمال پولشویی است اکنون 
در دنیا همه بانک ها کنترل می شود 
و دیگر امکان ضعیفی وجود دارد 
که بانکی پولشویی انجام شود پس 
بهترین روش نگه داشتن اسکناس 
و پــول فیزیکی اســت که با این 
روش و کم شدن حجم اسکناس 
احتمال پولشــویی باالتر خواهد 
رفت. وی افــزود: پس انجام این 
کار با این وضعیــت اقتصادی و 
اجتماعی اقتصاد ما درست نیست. 
آقایان می گویند با 200 اقتصاد دان 
صحبت کردیم و مشورت کردیم 
که قیمت ارز باید این عدد فعلی 
باشد این اقتصاددان ها چه افرادی 
هستند پس ما چرا آنها را نمی بینیم 
که حداقل بتوانیم استدالل آنها را 

بفهمیم.
وی با اشــاره به شــاخص های 
اقتصادی گفت: رشــد ســرمایه 
گذاری صنعتــی در دوران جنگ 
با نفــت ۷ دالری مثبــت بود اما 
االن منفی شــده اســت از طرف 
اقتصادی  دیگر مــا در شــرایط 
پایدار نداریم و اعتماد میان مردم 
و سیاســت گذاران به پایین ترین 
حد خود رســیده است.در حالی 
که همه نظریه پــردازان و مکتب 
های اقتصادی یا به نظارت اعتقاد 
دارند یا برای کنترل بازار رقابتی را 
سفارش می کنند اما اکنون ما هی 

کدام از آنها را نداریم. 
وی تاکیـد کـرد: بر همیـن پایه من 
باور دارم االن وقت این کار نیسـت 
و در صـورت انجـام ایـن کار هی 
اثـر حقیقـی شـاهد نخواهیـم بود 
بلکـه فقط شـاهد اثـر تورمـی باال 
و شکسـتن قبح قیمت ها و اضافه 
کـردن هزینه ها خواهیم بود آن هم 
در شـرایطی کـه تحریم هسـتیم و 
مشـکل نقدینگی در گردش داریم 
و همـه ی وزیـران اقتصـادی بـه 
دنبـال تامین مواد اولیـه کارخانه ها 
هسـتند وقتی ما بـا ایـن هیجان ها 
درگیـر هسـتیم بـه نظـر حـذف 4 
صفـر و تغییـر واحـد پـول ملـی 

عقالنـی نمـی آید.

سایت های اینترنتی عرضه کننده گوشت قرمز که 
از اواخرسال گذشته به تنظیم بازار این محصول 
ورود کردنــد با قطع شــدن ارز دولتی واردات 
گوشــت قرمز و تبدیل شــدن آن به ارز نیمایی 
می گوینــد که مانند قصابی ها با باال رفتن قیمت، 

مشتری شان قدری کمتر از گذشته شده است.
از اواخر ســال گذشــته که قیمت گوشت قرمز 
افزایــش یافــت و دولت تصمیم گرفــت تا از 
طریــق واردات و با ارز دولتی 4200 تومانی این 
محصول پروتیینی را بــه صورت یارانه ای برای 
مردم تأمیــن و توزیع کند، برخی ســایت های 
اینترنتی که در این زمینــه کار می کردند عرضه 
اینترنتی گوشت قرمز را در کنار دیگر محصوالت 
پروتیینی به صورت تنظیم بازاری آغاز کردند و 
روزانه حدود 5000 تن ظرفیت توزیع در استان 
تهران داشــتند که به گفته خودشان می توانستند 
در صورت حمایت دولت کارشــان را به عنوان 
یک استارت آ اینترنتی توسعه دهند اما پس از 
تعطیالت نوروزی اعالم شد که ارز دولتی برای 
واردات گوشت قرمز حذف شده و جای خود را 
له سبب شد تا  به ارز نیمایی داده است. این مس
قیمت گوشت قرمز که با ارز نیمایی وارد می شود 
تقریبــی با نرخ بازار آزاد برابری کند و فلســفه 
تنظیم بازار آن زیر سوال برود. حال این پرسش 
به وجــود می آید که برخی از این ســایت های 
اینترنتی فروش گوشت که  با فلسفه تنظیم بازار 
گوشــت قرمز و حذف شدن صف های طوالنی 
مردم برای تأمین گوشت راه افتادند و آغاز به کار 

کردند، امروز چه می کنند؟
در این رابطــه عمل فیاضی - مدیر فروش یکی 
از سایت های اینترنتی فروش گوشت - به ایسنا 
گفت: سامانه اینترنتی ما از بهمن ماه ۱۳9۷ آغاز 
به کار کرد و از 28 اســفند ماه عرضه گوشــت 
قرمز تنظیم بازاری با نرخ ارز دولتی را آغاز کرد. 
هم اکنون نیز گوشــت قرمز را با ارز نیمایی هم 

عرضه می کنیم.
وی در پاس به این  پرسش که برخی مسووالن 
اعــالم کردند که عرضه اینترنتی گوشــت قرمز 

له اطالعی  نیمایی تخلف است، گفت: از این مس
نداریم چرا که شرکت پشتیبانی امور دام و دیگر 
دستگاه های متولی این محصول را برای ما تأمین 
می کننــد و ما آن را عرضــه می کنیم و توزیع ما 
تغییر چندانی نسبت به گذشته نداشته که البته با 
افزایش قیمت گوشت قرمز، مسلماً قدری قدرت 
خرید مردم کمتر می شــود و هم اکنون با کاهش 

مواجه شده است.
همچنیــن گــودرزی - مدیــر یکــی دیگر از 
ســایت های فروش اینترنتی گوشت - اینگونه 
توضیح داد که قیمت گوشت قرمز نسبت به پیش 
از عید ارزان تر شــده و هم اکنون یک کیلوگرم 
گوشت گرم گوســفندی قطعه بندی شده )ران( 
۱08 هــزار تومان فروخته می شــود در حالیکه 
برخی از سایت ها گوشت استرالیایی را 99 هزار 

تومان می فروشند که آن هم 900 گرم است.
وی افزود: به طور قطع  با افزایش قیمت گوشت 
قرمز و حذف شــدن ارز دولتــی 4200 تومانی 
قدرت خرید مردم پایین آمده و فروش کمتر شده 
اســت اما همه دلیل آن حذف شــدن ارز دولتی 
نیســت چرا که همه کســب و کارها با مشکل 
مواجه شده اند. گودرزی گفت: در کنار گوشت 
قرمز، گوشــت مرغ تنظیم بازاری که مسووالن 
به صورت دســتوری نرخ ۱۱ هزار تومان برای 
هر کیلوگرم آن مشــخص کرده اند را نیز عرضه 
می کنیم که کشــتار روز اســت. محمد فوزی - 
مدیر یکی دیگر از این سایت های اینترنتی - نیز 
گفت: هم اکنون تغییر چندانی در عرضه اینترنتی 
گوشــت برای ما به وجود نیامده چرا که ما تنها، 
عرضه کننده آن هستیم و شرکت های تولیدکننده و 
بسته بندی کننده این محصوالت پروتیینی هستند 
که با این مســائل درگیرند. بنابراین ما مشکلی از 
این نظر نداریم اما روشــن است که وقتی قیمت 
یک محصول افزایش پیدا می کند تقاضا برای آن 
نیز با توجه به کاهــش قدرت خرید مردم، کمتر 
می شــود و امیدواریم با تنظیم بازار گوشت قرمز 
وضعیت به گونه ای شود که مردم بتوانند به این نیاز 
مهم و اساسی خود دسترسی بهتری داشته باشند.

عضو هیئت علمى دانشگاه عالمه:

اکنون وقت حذف صفر از پول نیست
70 درصد سپرده بانکها متعلق به نیم درصد صاحبان سپردها است

عرضه اینترنتى گوشت به کجا رسید؟



 دو بانوی زنجانی این شانس را خواهند 
داشت که با قرار گرفتن در لیست نهایی تیم ملی، 
عازم رقابت های چهارجانبه فوتســال در روسیه 

شوند.
به گزارش فدراســیون فوتبال، تیم ملی فوتسال 
بانوان میانه هــای اردیبهشــت ماه در تورنمنت 
چهارجانبه روسیه حضور خواهد شد که بر همین 
پایه کادر فنی نام بازیکنان دعوت شده به اردو را 

اعالم کرد.
در لیست ۱۷ نفره نفرات دعوت شده به اردوی 
تیم ملی فوتســال بانوان ایران، نام دو ورزشکار 
زنجانی به نام های فاطمه رحمتی و مهسا کرمی 
نیز دیده می شــود که در صورت قرار گرفتن در 
لیست ۱4 نفره کادر فنی، این شانس را خواهند 
داشت که شایســتگی های خود را در تورنمنت 

چهارجانبه روسیه به منصه ظهور بگذارند.
در این لیست نام بازیکنانی چون فرشته خسروی، 
فاطمه و ســحر پاپــی و طاهــره مهدی پور از 
خوزستان، زهرا لطف آبادی از مازندران، نسیمه 
سادات غالمی، مهســا مددی و فرشته کریمی از 
تهران، فاطمه اعتدادی از قزوین، سیده رویاکالتی 

از خراسان رضوی، ســارا شیربیگی از کرمانشاه، 
مهتــاب بنایی از فارس، نجمه کریمی نســب و 
نرجس کریمی نسب از کرمان و فهیمه زارعی از 

هرمزگان نیز دیده می شود.
این اردو از عصر روز یکشــنبه 8 اردیبهشت ماه 
آغــاز و تا روز ۱5 این ماه ادامه خواهد داشــت. 

بازیکنان روز ۱5 اردیبهشت ماه، تهران را به مقصد 
روســیه برای حضــور در تورنمنت چهارجانبه 
انیا، روسیه، ایران  فوتسال که با حضور تیم های اس

و پرتغال برگزار می شود، ترک می کنند.
گفتنی است، از ۱۷ بازیکن فوق، ۱4 ملی پوش به 

این تورنمنت اعزام خواهند شد.

 مدیر توســعه بازرگانی جهاد کشاورزی 
اســتان زنجان گفت: قیمت شکر تنظیم بازار ۳ 
هزار و ۴۰۰ تومان است و بر پایه تمهیدات اتخاذ 
شده توزیع شکر با نرخ مصوب در ماه رمضان در 

زنجان تداوم خواهد داشت.
به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی استان 
زنجان، عبداله جعفری بر تداوم عرضه شــکر با 
نرخ مصوب در استان زنجان تأکید کرد و افزود: 
قیمت شکر تنظیم بازار ۳ هزار و ۴۰۰ تومان است 

و بر پایه تمهیدات اتخاذشده توزیع شکر با نرخ 
مصوب در مــاه مبارک رمضان نیز تداوم خواهد 

داشت.
وی اظهار کرد: توزیع شکر با نرخ مصوب از سال 
گذشته در استان زنجان آغازشده و شهروندان و 
صنایع مصرف کننده می توانند شکر موردنیاز خود 

را از طریق فروشگاه های معین خریداری کنند.
مدیر توســعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی 
اســتان زنجان گفت: به دلیــل افزایش تقاضا در 

روزهای پایانی ســال توزیع شکر با نرخ تنظیم 
بازار نیز از طریق فروشگاه های مذکور به صورت 

گسترده از چند روز آینده در استان انجام شد.
جعفری بابیــان اینکــه به منظور تأمین شــکر 
واحدهای صنفی و صنعتی و زنبورداران اســتان 
ســهمیه ای جداگانه لحاظ و توزیع خواهد شد، 
افزود: پیش بینی می شــود با تأمین و توزیع شکر 
در استان، نرخ این کاال و فرآورده های مرتبط در 

بازار منطقی شود.
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استاندار زنجان:

ور  ن ایگاه زنجان در 
و نیست ابل 

 اســتاندار زنجــان گفت: بــا توجه به 
ظرفیت های علمی اســتان، جایــگاه زنجان در 

کنکور قابل قبول نیست.
فتح اله حقیقی در شــورای آمــوزش  و پرورش 
اســتان زنجان با اعالم آمادگی برای همکاری با 
آموزش وپرورش افزود: با توجه به اهمیت نهاد 
تعلیم و تربیت در صورت نیاز تعداد نشست های 

شورای آموزش وپرورش افزایش یابد.
جایــگاه  اینکــه  بابیــان  زنجــان  اســتاندار 
آموزش وپرورش باید رفیع باشد، ادامه داد: باید 
هر آنچه از دست ما برمی آید، برای رفع مشکالت 
آموزش وپرورش کوشا باشیم و از حرف کم کرده 

و به عمل بیفزاییم.
وی با اشــاره به اینکه یــک مصوبه عملیاتی از 
هزاران ســاعت گفتار بهتر اســت، بیــان کرد: 
باید از ظرفیت موجود بــرای کمک و یاری به 
آموزش وپرورش استفاده کرد. حقیقی بابیان اینکه 
باید برای پویایــی آموزش وپرورش باور عملی 
منهای شعار وجود داشته باشد، گفت: باید همه 

به یاری آموزش وپرورش بشتابند.
استاندار زنجان با اشاره به اینکه اجرای طرح نماد 
بسیار خوب است، ادامه داد: نباید همه کارها را 
یک دفعه انجام داد و باید طرح با توجه به امکان 

جغرافیایی و به ترتیب اجرایی شود.
حقیقی بابیان اینکه آموزش وپرورش باید در گام 
دوم انقالب حضوری فعال داشته باشد، تصریح 
کــرد: باید از ظرفیت آموزش وپــرورش در این 

بخش استفاده شود.
اســتاندار زنجان با اشاره به اینکه مشابه دانشگاه 
علوم پایه در ســطح کشور انگشت شمار است، 
تصریح کرد: با توجه به ظرفیت های علمی استان، 

جایگاه زنجان در کنکور قابل قبول نیست.
حقیقی با بیــان اینکه در طرح نمــاد، موضوع 
نوجوانان و جوانان در معر خطر یا آسیب دیده 
مورد بررسی قرار می گیرد، ادامه داد: باید برای هر 

کدام از این موارد، برنامه تدوین شود.
وی با اشاره به آمار مدرسه های تخریبی و فرسوده 
در اســتان زنجان عنوان کرد: بر اساس آمار 5۷ 
درصد مدرسه ها نیازمند تخریب یا مقاوم سازی 
بوده و مدرسه های دو نوبته نشان می دهد وضعیت 
مطلوب نیست و اقدامات الزم برای بهبود فضای 

فیزیکی باید در کشور و استان پیگیری شود.

ر خب

مت اداره کل  ن تربیت بدنی  س ا م
ر داد ر استان خ ز  پر م

ابت های  برگزاری ر
ی معلمان  لمی تخ

تربیت بدنی در زنجان
 معاون تربیت بدنی و ســامت اداره کل 
آموزش و پرورش استان زنجان گفت: سی امین 
دوره رقابت هــای علمــی - تخصصی معلمان 
تربیت بدنــی با حضور ۸۰ مربــی تربیت بدنی 

استان برگزار شد.
به گزارش ایســنا، ذبیح اله تاراســی در حاشیه 
مرحلــه اســتانی ســی امین دوره رقابت های 
علمی - تخصصی معلمان تربیت بدنی در جمع 
خبرنگاران، اظهار کرد: این دوره از مسابقات در 
مرحله استانی با حضور ۸۰ مربی منتخب استان 

زنجان برگزار می شود.
این مســوول با اشــاره به اینکه سی امین دوره 
رقابت های علمی تخصصی معلمان و آموزگاران 
در دو مرحله علمی و عملی برگزار می شــود، 
ادامه داد: این رقابت هــا در مرحله آموزگاران 
درس تربیت بدنی و معلمان پایه برگزار می شود 
و هــدف از برگــزاری این رقابت هــا ارتقای 
شایستگی به لحاظ علمی است. برای تحقق این 
مهم کارگاه آموزشــی نیز در هفته گذشته برای 
منتخبان مربوط به رقابت های مرحله شهرستانی 

برگزار شد.
معاون تربیت بدنی و ســامت اداره کل آموزش 
و پرورش اســتان زنجان افــزود: این رقابت ها 
برای آموزگاران در هر ســه رده ســنی برگزار 
می شــود و امروز معلمان برگزیده از بین ۴۰۰ 
نفر از معلمان تخصصی و آموزگاران پایه که در 
مرحله شهرســتان شرکت داشتند، در این دوره 

شرکت کنند.
تاراســی تصریح کرد: در پایان این مســابقه ها 
در هر ســه رده ســنی یک منتخب به مرحله 
کشــور فرستاده خواهند شد و این اعزام در دو 
بخش خواهران و برادران به مسابقه های  کشور 

صورت می گیرد.
معاون تربیت بدنی و ســامت اداره کل آموزش 
و پرورش اســتان زنجان، با اشاره به اینکه اگر 
آموزگاران   بتواننــد 6۰ درصد نمره پایانی را 
کســب کنند برای آن هــا دوره ضمن خدمت 
محسوب می شود، خاطرنشــان کرد: همچنین 
افــراد برگزیــده در آیینی مــورد تقدیر قرار 

می گیرند.

ر خب

 در نشســت کار گروه مدیریت پسماند بر 
تعیین تکلیف نهایی انتقال پســماندهای شهرک 
صنعتــی روی زنجان با در نظر گرفتن پیوســت 

سالمت، تاکید شد.
به گزارش ایرنا، بر پایه اعالم مسووالن پنج میلیون 
تن پســماند ســرب و روی در شهرک تخصصی 
روی زنجان انبار شــده است که به گفته مدیرکل 
محیط زیست در زمان کنونی مهم ترین خطر زیست 

محیطی برای شهر زنجان محسوب می شود.
از سال گذشــته مسووالن اســتان به طور جدی 
موضوع شناســایی زمین های دارای شرایط برای 
بــرای انتقال قطعی و دایمی این پســماندها را در 

دستور کار قرار دادند.
ســرانجام پس از مکان یابی های مختلف، منطقه 
مرصع از توابع دهستان بوغداکندی شهرستان زنجان 

برای اجرای این طرح انتخاب شد.
آنگونه که کارشناسان محیط زیست می گویند بر 
پایه ارزیابی های اولیه به علت بافت سنگی منطقه، 
انتقال پســماندها به مرصع، مشکل جدید زیست 

محیطی برای استان ایجاد نخواهد کرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در کار گروه 
پســماند استان گفت: مقدار پســماندها تا یک ماه 
گذشته در شهرک صنعتی روی نزدیک به 6 میلیون 

و 840 هزار تن بوده است.

حسین آبساالن اظهارداشت: پسماندهای ویژه جزو 
پسماندهایی هستند که تولید کننده موظف است آن 
را به پســماند عادی تبدیل کند که قابل نگهداری 

باشد.
این مسوول ادامه داد:هم اکنون به لحاظ کارشناسی 
پســماندهای شــهرک تخصصی روی، وضعیت 
نامناســبی دارد، به طــوری که حتــی محل دپو 
پســماندها دیوار کشی هم نشده است و از طرفی 
روزانه بین 2 تا ســه هزار تن از پســماندها به این 

محل اضافه می شود.
وی اضافه کرد: عالوه بر گرد و غبار ناشی از وزش 
باد در محل دپو پســماندها، هنــگام بارندگی نیز 
هرزآب هایی که دارای عناصر ســنگین هستند در 

محیط پراکنده می شود.
آبساالن افزود: در این شرایط مهمترین پیشنهاد انتقال 

پسماند به محل روستای مرصع است.
به گفته مدیر کل محیط زیســت اســتان زنجان 
محل جدید از شــهرک صنعتی روی ۳۷ کیلومتر، 
از انگــوران ۱2 کیلومتر و از واحدهای روی دندی 

۳5کیلومتر فاصله دارد.
آبساالن اظهار داشت: محل جدید تعیین شده برای 
دپو پسماند روی واجد جنبه های مناسبی همچون 
اســتفاده حداکثری از عوار طبیعی منطقه نظیر 
الگوی زهکشــی و توپوگرافــی منطقه، و رعایت 

فواصل الزم از مراکز مسکونی است.
ال  ، بهترین مکانیابی برای انت  روستای مرص

پسماند روی
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری 
زنجان گفت: از ســال 92 مکان یابی محل دایمی 
برای دفن پســماندهای سرب و روی زنجان آغاز 
و در ســال 96 روستای مهر آباد انتخاب شد که از 

سوی شورای عالی محیط زیست به تایید نرسید.
محمد رضا آبی پور افزود: دی ماه 96 با تشــکیل 
کمیته ساماندهی، تعیین مکان دایمی پسماند آغاز 
شد که حداقل 25 جلسه با مشارکت دستگاههای 

متولی امر برگزار شد.
س پنج  وی اظهار داشت: بر این پایه 6 منطقه و س
منطقه برای این منظور مورد توجه قرار گرفت که 

در پایان روستای مرصع، انتخاب شد.
این مســوول ادامه داد: هم اکنون زمین  مورد نظر 
تحویل شــده و چهار ماه طبــق برنامه زمان بندی 
به شــرکت بهین فرآور فرصت داده شده است تا 

نخستین عملیات دفع پسماند را آغاز کنند.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری 
زنجان ادامه داد: مطالعات زیست محیطی در مکان 
جدید، توسط شــورای عالی محیط زیست مورد 
موافقت و تایید قرار گرفته و اســتانداردهای الزم 

رعایت شده است.

ر آسیب  تا مردم را در م  جابه جایی روس
قرار می دهد

رضا عسگری، فرماندار شهرستان زنجان با بیان اینکه 
موضوع جابه جایی روستای مرصع ارتباطی به انتقال 
پســماندها ندارد، گفت: دغدغه ای که وجود دارد 
این است که موقعیت محل دفن پسماند جابه جایی 
مردم این روستا را در معر آسیب قرار می دهد 
چرا که در مطالعات انجــام گرفته مکان جدید به 

عنوان حریم در نظر گرفته شده است.
رییس ســازمان صمت اســتان زنجان نیز در این 
نشست گفت: بحث مالکیت پسماندها تاثیری در 

ساماندهی و یا اجرای پروژه انتقال ندارد.
ناصر فغفوری افزود: تالش شــده اســت 2 مقوله 
یاد شده ارتباطی به هم نداشته باشد و در ارتباط با 
مالیکت ها نیز مرجع تصمیم گیری درحال رایزنی 

است که نتیجه نهایی خواهد شد.
وی اظهار داشت: نکته مهم این است که محل کنونی 
محل دپو برای انباشت کیک به هی وجه جوابگو 
نیست و این موضوع نگرانی ها را به شدت افزایش 
داده است چرا که با فعالیت واحدهای تولیدی در 2 

ماه آینده این معضل مضاعف تر خواهد شد.
این مسوول ابراز امیدواری کرد تا 2 ماه آینده انتقال 
کیک های روی به محل دایمی پسماندها محقق شود 
تا از مسایل زیست محیطی آن پیشگیری به عمل آید. 

 معــاون اســتاندار زنجان 
اســتان  در  بیکاری  نــرخ  گفت: 
زنجان 9 درصد اســت و این در 
حالی اســت کــه میانگیــن نرخ 
بیکاری در برخی از استان ها به ۱8 

درصد نیز می رسد.
فرامــرز نیک سرشــت در گفتگو 
با خبرنگار مهر با اشــاره به اینکه 
اگر موانعــی در زمینه تأمین منابع 
ارزی وجــود دارد، دولت باید به 
بخــش خصوصی باور کرده و در 
حد توان خــود این مهم را تأمین 
کند، افزود: این در حالی است که 
انتظاراتی  نیز  بخش خصوصی  از 
وجود دارد و اگر محصول نهایی 
از کشــور خــارج شــود، منابع 
ارزی حاصــل از صادرات باید به 
منابع بانکــی و نظام مالی و پولی 
کشــور بازگردد که شــوربختانه 
و  دیده ایم  را  بی اعتمادی هــا  این 
اگر پرونده پتروشیمی در دستگاه 
از  ناشــی  اســت،  مطــرح  قضا 
همین بی اعتمادی ها اســت و این 

بی اعتمادی باید برطرف شود.
وی اظهــار کرد: تأمین بســیاری 
از مایحتــاج اولیــه ملت بر عهده 
دولت است و دولت نیز باید منابع 
ارزی در اختیار داشته باشد، لذا به 
ازای حمایت هــای صورت گرفته 
و تأمین ارز یارانــه دار، به همان 
نســبت نیز از بخــش خصوصی 

انتظار دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و 
توسعه منابع استاندار زنجان گفت: 
در بحث واردات، دولت به بخش 
خصوصــی باور کــرده و در قدم 
نخســت مبل ۳00 میلیون دالر به 
این امر اختصا داده اســت، به 
این صورت که هــر واردکننده تا 
ســقف ۳0 هزار دالر و فقط برای 
یــک بار بتوانــد از ارز حاصل از 
صادرات خود بــدون انتقال ارز، 
مواد اولیه یا ماشــین آالت خود را 
وارد کنــد و اگر بخش خصوصی 
بتوانــد در ادامه راه، اعتماد دولت 
را جلب کنــد و دولت نیز بتواند 
بــر روی منابــع ارزی حاصل از 
صادرات حســاب باز کند، به طور 
حتم مبل ۳00 میلیون دالر افزایش 

خواهد یافــت، بنابراین دو طرف 
باید اعتماد یکدیگر را جلب کنند.

نیک سرشــت با یــادآوری اینکه 
این موضــوع را قبــول داریم که 
در ثبت سفارش ها مشکل داشتیم 
ولی خوشبختانه هر چه که جلوتر 
می رویم با تفویــ اختیاری که 
شــده، فرآیند تخصیص ارز خیلی 
کوتاه تر شده است، ادامه داد: امروز 
علی رغم غافل گیری که به واســطه 
برهه ای  در  آمریکا  شــیطنت های 
صــورت گرفت، آرامــش دوباره 
به نظام بانکی کشور، بدنه دولت و 
بخش خصوصی بازگشته است و 
امیدواریم با آرامش بیشــتر، جلب 
اعتمــاد دو طــرف و تصمیمات 
ســازنده تر و با یک بازه زمانی و 
بروکراسی اداری کوتاه تر، این امر 

اتفاق بیافتد.
ان  درصد  نرخ بیکاری در زن

است
نیک سرشــت در ادامه با اشــاره 
نارضایتی ها در  برخــی  به وجود 
کشــور، از مقوله بیکاری به عنوان 
یکی از این نارضایتی ها یاد کرد و 
گفت: بیکاری یک معضل ملی بوده 
و محدود به استان زنجان نیست، 
با این توضیح که خوشبختانه نرخ 
بیکاری در استان زنجان پایین ترین 

نــرخ کشــوری اســت، یعنی از 
میانگین کشوری به مراتب پایین تر 
است؛ چراکه میانگین نرخ بیکاری 
در سطح کشور ۱2 درصد بوده و 
این در حالی است که این نرخ در 
استان زنجان 9 درصد است و این 
در حالی اســت که میانگین نرخ 
بیکاری در برخی از استان ها به ۱8 

درصد نیز می رسد.
وی یادآور شــد: اگر این موضوع 
را در پژوهش هــای میدانی رصد 
کنیم خواهیم دید که استان زنجان 
برخی از نرخ بیکاری اســتان های 
هم جــوار خــود را نیز پوشــش 
بســیاری  نمونه  به عنوان   می دهد. 
از کارگــران روزمــزد و فصلــی 
شهرســتان طارم از اســتان گیالن 
در این منطقه حضور پیدا می کنند 
و ممکن اســت بضاعتی که استان 
زنجان دارد اگــر محدود به ایجاد 
اشتغال بومی باشد، این میزان نرخ 
بیکاری به مراتــب کمتر از میزانی 

باشد که امروز اعالم کرده ایم.
ردم متفاوت از  قدرت خرید م

ل است تن  ندا
نیک سرشــت بیــان کــرد: اعتقاد 
راســ به این مهم داریم که شغل 
باید در شــأن و عالقه افراد باشد 
ولی در هی کشوری این موضوع 

به صورت مطلق اتفاق نمی افتد.
اقتصادی و  امور  معاون هماهنگی 
توسعه منابع استاندار زنجان گفت: 
افراد  که  داریم  امروز شــغل هایی 
بیکار آن را در شأن خود نمی بینند و 
موردعالقه شان نیست و شوربختانه 
ایــن فرهنگ وجود دارد که برخی 
از مشاغل فقط در شأن گروهی از 
شهروندان است و این بدان معنی 
است که فرهنگ کار هنوز فرهنگ 

کار تعریف شده ای نیست.
نیک سرشــت از کاهــش قدرت 
خریــد به عنــوان یکــی دیگر از 
یاد  کنونی  برهــه  در  نارضایتی ها 
کرد و ادامه داد: نباید فراموش کنیم 
که قــدرت خرید مردم متفاوت از 
نداشتن شغل است، یعنی مردم از 
شغل و درآمد برخوردارند اما این 
میزان درآمــد برای گذران زندگی 
کفایــت نمی کند کــه دلیل اصلی 
آن نیز بــه پایین آمدن ارزش پول 
ملی ما برمی گردد و درواقع جنس 
گران نشده، بلکه ارزش پول پایین 
آمده است و فردی که حقوق ثابت 
دریافــت می کند، قدرت خریدش 
پایین آمــده و به همین خاطر یک 
نارضایتی در این زمینه وجود دارد 
که برای جبران این امر، راهی جز 

رونق تولید نداریم.

ن استاندار زنجان: ا م

اری در زنجان  درصد است نر بی
وتسالیست های زنجانی در راه تورنمنت روسیه

آگهی ابالغ اجراییه مربوط به پرونده اجرایی ۹۷۰۱۸۷۴
بدین وســیله به ۱. خانم فهیمه پورتاند فرزند مختار شناســنامه شــماره  ۱۵۶۹۳  و ۲. محســن رازقی فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه ۷۱۴۶ و ۳. 
ســمانه رازقی فرزند ابراهیم به شماره شناســنامه ۱۲۹۱۵ و ۴. محمد مهدی رازقی فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه ۰۰۱۵۲۸۵۳۷۵ ساکنین زنجان 
شهرک صنعتی شماره یک، فاز ۲، خ سهروردی، خ آذر جنوبی یک ابالغ می شود که بانک تجارت زنجان به استناد سند رهنی شماره ۲۸۷۲۹ و متمم 
۳۸۶۱۷ و ۳۴۳۸۱ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۳۴ زنجان بابت وام اعطایی به مجتمع ذوب آهن و نورد فوالد آلیاژی اشراق زنجان جهت وصول مبلغ 
۲۵۳.۷۷۹.۴۵۰.۵۱۷ ریال تا تاریخ ۲۵ دی ۹۷ به انضمام خســارت تاخیر متعلقه روزانه ۶۷.۱۲۳.۲۸۸ ریال از تاریخ مذکور تا روز تســویه کامل بدهی 
طبق مقررات علیه شما اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه ۹۷۰۱۸۷۴ در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ ۱۵ اسفند ۹۷ مامور 
ابالغ، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده ، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده ۱۸ آیین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد،  نسبت به پرداخت 
بدهی خود اقدام ننمایید،  مورد وثیقه مندرج در سند رهنی فوق با تقاضای بستانکار پس از ارزیابی از طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش آن طلب 

بستانکار و حقوق دولتی استیفا خواهد شد. 
ریاست اداره اجرای اسناد رسمی زنجان

نوان شد سماند  ار گروه مدیریت  ست  در ن

یط زنجان ت م دی زی ماند روی مع   

و در زنجان تداوم خواهد داشت ر با نر م توزیع ش
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پر گشودیم و به دیوار قفس ها خوردیم
وه که در حسرت یک بال پریدن مردیم
فدیه واری است به زیر قدم گل، باری
نیمه جانی که ز چنگال خزان در بردیم

مشت حسرت به نوازش نرسیده خشکید
ناتمامیم که در غنچه ی خود پژمردیم

سهم خاکیم لبی از نم مان تر نشده

خود گرفتم می صافیم و گرفتم ُدردیم
تا چه آریم به کف وقت درو؟ ما که به خاک

جز تنی خسته و قلبی نگران نسپردیم
خم نکردیم سر سرو به فرمان ستم

گر چه با تیشه ی توفان ز کمر تا خوردیم
زهرخندی که نچید از لب مان دوزخ نیز
آه از این میوه ی تلخی که به بار آوردیم

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

Zanganemrooz@gmail.com   @zandgan
گردشگری و میراث

 معــاون صنایع دســتی، اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان 
گفت: ایجاد هرگونه مشکل در صنعت مس، تامین 
معیشــت صنعتگران زنجانی را با مخاطره مواجه 
می کند و این صنعتگران در تامین معیشت برای 

خانوار دچار مشکل می شوند.
النــاز خدایی فرد در گفت و گو با خبرنگار موج 
رسا، اظهار داشت: هم اکنون 800 واحد مس در 

استان زنجان فعالیت می کنند.
وی بــا بیان اینکــه در مجموع 2 هــزار نفر در 
واحدهای ریخته گری،تولید ورق، ظروف مسی 
و ســفیدگری فعالیت می کنند، افزود: در نوروز 

امسال مس در رتبه نخست فروش قرار داشت.

این مسوول با اشاره به افزایش قیمت مس در یک 
سال گذشته، افزود: این امر مشکالت مختلفی را 

برای این صنعتگران در سال گذشته  ایجاد کرد.
معاون صنایع دســتی، اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان زنجان 
خاطرنشــان کرد: افزایش وحشتناک قیمت اولیه 
موجب گرانی مس در زنجان شد و این امر تولید 

کنندگان را با مشکالت بسیاری مواجه کرد.
خدایی فرد انبار کردن ورق های مسی،عدم ثبات 
قیمــت را موجب گرانــی در زمینه صنعت مس 
عنوان کرد و گفت: برخی تولید کنندگان به امید 
گرانتر شدن ورق، این ماده اولیه را انبار کردند و 

این امر موجب گرانی بیشتر مواد اولیه شد.

وی با بیان اینکه به تبع گران شدن مایحتاج اولیه 
مــردم همچون مرغ و گوشــت، بــازار مس نیز 
پرتالطم شــد، تصریح کرد: این امر موجب شد 
تا صنعتگران زنجانــی در تامین مواد اولیه دچار 

مشکل شوند.
این مسوول با اشاره به اینکه هم اینک  وضعیت 
کمی بهبود یافته اســت، بیان داشت: اما همچنان 
گرانی مس، موجب کاهــش فروش صنعتگران 

زنجانی شده است.
معاون صنایع دســتی، اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری استان زنجان یکی 
دیگر از مسایل پیش روی صنعتگران مس زنجان 
را فعالیت مردان در این حوزه عنوان کرد و گفت: 

برخالف دیگر شــهرها که بانوان بیشتر در زمینه 
صنایع دســتی فعالیت می کنند در استان زنجان 
مردان مشغول به این کار هستند و تامین معیشت 

خانوار را برعهده دارند.
خدایی فرد تصریح کرد: ایجاد هرگونه مشکل در 
صنعت مس، تامین معیشــت صنعتگران زنجانی 
 را بــا مخاطره مواجه می کنــد و این صنعتگران 
در تامین معیشــت برای خانوار دچار مشــکل 

می شوند.
وی با اشــاره به تامین مــواد اولیه مس از جمله 
ورق های مســی و گرده از استان های اصفهان، 
تهران و باهنر کرمان، بیان داشــت: بخشی از این 

مواد اولیه نیز از طریق استان تامین م شود.

 سرپرست فرمانداری شهرستان خدابنده 
گفت: برای رونق اقتصاد باید صنعت گردشگری 

در خدابنده رونق یابد.
ایوب بیگدلی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
صد درصد جمعیت شــهری خدابنده از نعمت 
گاز طبیعی بهره مند هستند و عملیات گازرسانی 
برای افزایش بهره مندی روستاییان از گاز طبیعی 

همچنان ادامه دارد .
وی، برقراری عدالت اجتماعی و محقق شــدن 
توســعه متوازن را از نتایــج اقدامات دولت در 
شهرستان خدابنده دانســت و افزود: با توسعه 
روستاها و افرایش سطح خدمات رسانی به آن ها، 
شــاهد پدیده مهاجرت معکوس از شهرها به 

روستاها هستیم.
این مســوول ادامه داد: ارتقای راه های ارتباطی 

ســلطانیه - قیدار - کبودرآهنگ و قیدار - ابهر 
عاملی مهم در توســعه این شهرستان بوده و به 
نتیجه رساندن این طرح ها جزو اولویت های مهم 

است.
بیگدلــی تصریح کرد: جذب ســرمایه گذار در 
حوزه های مختلــف و حمایــت از بنگاه های 
تولیدی کوچک و متوسط از برنامه های تعریف 
شــده در حوزه اقتصادی در خدابنده اســت و 
تاســیس و راه اندازی پارک علــم و فناوری در 
این شهرستان برای فراهم کردن زمینه شکوفایی 
توانایی های جوانان و نخبگان، در دســتور کار 

قرار دارد.
سرپرســت فرمانداری شهرســتان خدابنده به 
بایستگی هدایت درآمدهای سنت حسنه وقف 
در خدابنده بــرای انجام کارهــای عام المنفعه 

تاکید کرد و گفت: در این راســتا بر پایه توافق 
و مشارکت دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی زنجان و اداره کل اوقاف و امور 
خیریه استان، بخش مستقل و مجهز دیالیز از محل 
عایدات موقوفه ها، در بیمارســتان امیرالمومنین 

خدابنده تاسیس و راه اندازی می شود.
سرپرست فرمانداری شهرستان خدابنده، رونق 
دادن به صنعت گردشگری را از دیگر اولویت ها 

و بایســتگی ها در این شهرســتان برشــمرد و 
یادآور شــد: با توجه به تعدد و تنوع جاذبه های 
گردشــگری در خدابنده، از جمله وجود بقعه 
قیدار نبی )ع(، غار بی نظیر کتله خور، مســجد 
تاریخی سجاس و شهرهای تاریخی و توریستی 
ســهرورد و کرســف، باید بــرای ماندگاری 
حداقل 48 ساعته گردشگران در این شهرستان 

برنامه ریزی مناسبی داشته باشیم.

به دلیل گرانی مواد اولیه

معیشت فعاالن صنعت مس در خطر است
مدیرکل میراث فرهنگی استان زنجان:

صنایع دستی از برخورد 
سلیقه ای رنج می برد

 مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشگری اســتان زنجان گفت: شوربختانه 
صنایع دستی در برهه کنونی از برخورد سلیقه ای 

با قوانین مرتبط با این حوزه رنج می برد.
یحیی رحمتی در گفتگو با مهر، با بیان اینکه در 
کل دنیا مشاغل خانگی و کارگاه های کوچک 
نقش عمده ای در تولید و میزان اشتغال زایی در 
جوامع دارد، افــزود: به همین خاطر در حوزه 
صنایع دستی به واســطه اینکه بیشتر تولیدات 
در جــوار خانواده ها اتفــاق می افتد و یا حتی 
کارگاه هــای تولیدی نیز پیرامون شــهرها و یا 
بافت شــهرها است، سهم عمده ای در تولید و 

اشتغال دارد.
وی با اشــاره به اینکه فرق این حوزه با دیگر 
بخش ها این است که بیشتر تولیدات در حوزه 
صنعت به واسطه نوع تولید و نوع نیازشان در 
مواد اولیه شان به خارج از تولید جغرافیایی اثر 
وابسته هستند، تصریح کرد: این در حالی است 
که ماهیت صنایع دستی این است که معموالً به 
واسطه تاریخی بودن و عمق تاریخی که دارد، 
مواد اولیه آن نیز از منطقه جغرافیایی تولید اثر به 
دست می آید و این یکی از ویژگی های عمده و 

برجسته صنایع دستی است.
رحمتــی ادامه داد: همین امر باعث شــده که در 
تکانه های اقتصادی و نامالیماتی که در این عرصه 
وجود دارد، صنایع دستی آسیب کمتری را به شرط 

اعمال مدیریت مطلوب در آن، متحمل شود.
مدیــرکل میراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری استان زنجان با بیان اینکه شوربختانه 
صنایع دستی در برهه کنونی از برخورد سلیقه ای 
با قوانینی که با این حوزه در ارتباط است، رنج 
می برد، خاطرنشــان کرد: در بعضی از قوانین 
جاری به واسطه تلقی شخصی افراد، معموالً در 
برخی مواقع با مشکل مواجه می شویم که یکی 
از آن قوانین، ممنوعیت ساخت ابزارآالتی مانند 
قمه و ... است که در برخی مواقع تلقی شخصی 

افراد از این قانون ما را دچار مشکل می کند.
رحمتی بــا یــادآوری اینکه پارســال فعاالن 
صنایع دستی با مشــکالتی چون هزینه باالی 
تولید و تأمین دشوار مواد اولیه دست به گریبان 
بودند، افزود: همه این مسایل بدان معنی است 
که در این بخش ها لزوم حمایت دولت احساس 
می شــود تا مواد اولیه بدون واســطه به دست 
صنعتگر رســیده و هزینه تمام شده محصول را 

نیز پایین بیاورد.

انجام حج با ۲۸میلیون تومان
 رییس ســازمان حــج و زیارت گفت: 
حداقل هزینه تمام شــده ســفر حج تمتع 2۱ 
میلیون تومان و حداکثر 28 میلیون تومان است.

علیرضا رشیدیان در همایش آموزشی توجیهی 
زایران حج تمتع سال 98، اظهار داشت: امسال 
نیز تمام تالشمان را کردیم تا در برنامه ریزی های 
انجام شــده آرامش و راحتــی زایران را فراهم 
کنیم. از این رو با کمک دولت و بانک مرکزی 
سفر زایران با ارز هفت هزار تومان قابل انجام 

خواهد بود.
وی افــزود: تالش کردیم تا با سیاســت های 
انقباضــی صرفه جویی هــای الزم برای انجام 
این ســفر صورت گیرد و درعیــن حال رفاه 
حال زایران لحاظ شود. هزینه سفر بر پایه نوع 
کاروان ها و امکانتشان از 2۱ تا 28 میلیون تومان 
و متوســط رقم تعیین شــده 25 میلیون تومان 
اســت. رییس ســازمان حج و زیارت با اشاره 
بــه رزرو هتل برای زایران گفت: همکاران من 
تالش گســترده ای را انجام دادنــد تا به تعداد 
حجاج هتل اجاره شود در عین حال توانسته ایم 
حدود 55 میلیون ریال ســعودی در اجاره هتل 
زایران صرفه جویی داشته باشیم. شوربختانه در 
مدینه به دلیل عدم ســاخت وسازهای مناسب 
با کمبود هتل مناســب مواجه هســتیم از این 
رو اقامت زایران 6 روز و 5 شــب خواهد بود 
بنابرایــن مدیران کاروان ها باید اطالع رســانی 

درستی به زایران داشته باشند.
رشیدیان با اشاره به دو مریضی شایع فشار خون 
و دیابت در بین زایران، تالش شــده تا برنامه 
غذایی مناسبی وجود داشــته باشد، گفت:  به 
دلیل دوری هتل ها از مســجد الحرام تدارکات 
الزم اندیشیده شده تا آمد و شد زایران به راحتی 
انجام شود. در عین حال سفارش ما این است 
زایران قدر فرصت ایجاد شده را بدانند و وقت 

خود را کمتر در مراکز خرید بگذرانند.

خبر خبر

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری  های استان:
 بسته های حمایتی نسخه 

شفابخش توسعه گردشگری 
گاوه زنگ است

 مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های 
اســتان زنجان گفت: با توجه به عدم تخصیص 
و تعریف منابع مالی برای منطقه گردشــگری 
گاوه زنگ، استفاده از بسته های سرمایه گذاری 
با تعریف مشــوق های حمایتی تنها نسخه شفا 

بخش برای توسعه این منطقه بشمار می رود.
سعید امیدی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 
در این راســتا بسته ها و طرح های اولویت دار 
سرمایه گذاری برای منطقه گردشگری گاوه زنگ 
از جمله ایجاد انوع رستوران، هتل، شهربازی و 
دیگر طرح های گردشگری و تفریحی تعریف 

شده است.
وی اظهار داشت: در این راستا همکاری بیش از 
پیش ســازمان ها و دستگاه های خدمات رسان 
از جملــه آب و فاضالب، بــرق ، گاز و راه و 
شهرسازی می تواند نقش تعیین کننده و موثری 
برای جذب سرمایه گذاران و در نهایت توسعه 

عمران و آبادانی این منطقه ایفا کند.
این مســوول ادامه داد: در سال های گذشته و با 
وجود مشکالت حقوقی و معارضین مختلف، در 
عمل فعالیت های گسترده ای در منطقه گاوازنک 

شهر زنجان انجام گرفته است.
وی اضافــه کرد: در این میــان با اندکی تمرکز 
بــر رفع موانع و گره های موجــود پروژه های 
گردشگری و تفریحی با قابلیت تاثیرگذاری در 
اقتصاد شهر و اســتان و همچنین اشتغال زایی 
پایدار می تواند در اندک مدت به سرانجام برسد.
امیدی افزود: از طرفی با توجه به تاکیدات استانی 
مبنی بر اشــتغالزائی در حوزه خدمات که یکی 
از اولویت های اســتان قرار گرفته ، ایجاد مراکز 
کســب و کار در حوزه خدماتی و تفریحی در 
منطقه گردشــگری گاوه زنگ بــه عنوان قطب 
گردشگری و تفریحی می تواند مورد توجه باشد.
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری  های استان 
زنجان ادامه داد: بطــوری که پش از رفع موانع 
حقوقی دوره ای، عالوه بر ایجاد امکان ساماندهی 
تثبیت مشــاغل خــرد و غیر رســمی موجود، 
اشــتغالزایی در حدود 500 نفر در فاز اول برای 

یکسال می تواند متصور باشد.
وی خاطر نشان کرد: نکته مهم اینکه اشتغالزایی 
یاد شده با ســرمایه گذاری حداقل و در زمانی 
بســیار کوتاه و در مقایســه با دیگر حوزه های 
اقتصادی مانند صنعت کشــاورزی امکان پذیر 

خواهد بود.
استان زنجان 2۱ شــهرداری دارد و سهامداران 
سازمان همیاری شهرداری مجموعه شهرداری های 
اســتان را شــامل می شود. ســازمان همیاری 
شــهرداری ها یک ســازمان عمومی غیردولتی 
است، که استاندار رییس شورای سازمان، معاون 
عمرانی استاندار رییس هیات مدیره و سهامداران 

نیز شهرداری های استان هستند.

یک میلیون و ۱۳ هزار نفر 
در نوبت حج تمتع

حجت االسالم و المسلمین قاضی عسکر گفت: 
86 هزار و 520 نفر امســال به حج تمتع اعزام 

خواهند شد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران، حجت االسالم 
و المسلمین ســید علی قاضی عسکر، نماینده 
ولی فقیــه در امور حج و زیــارت در همایش 
ویژه زایران حج تمتع 98 که آدینه روز ششــم 
اردیبهشت ماه برگزار شد، در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: امیدواریم امســال هم مانند دو سال 

گذشته حج خوبی را برگزار کنیم.
او افزود: 86 هزار و 520 نفر طبق توافقات انجام 
شده به حج اعزام خواهند شد که این رقم نسبت 

به سال گذشته افزایش داشته است.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با اشاره به 
اینکه حدود یک میلیون و ۱۳ هزار نفر در نوبت 
حج تمتع هستند، افزود: سازمان حج و زیارت در 
خواست حدود ۱0 هزار نفر سهمیه اضافه را داده 

است که امیدواریم با آن موافقت شود.
حجت االسالم و المسلمین قاضی عسکر تصریح 
کرد: با عنایت مقام معظــم رهبری و دولت آن 
نرخی که برای حج در نظر گرفته شــده است، 
مبلغی درســت و صحیح اســت. همچنین ما 
شماره حساب تمام زائران را دریافت کرده ایم تا 
در صورت کاهش هزینه آن را به حساب آن ها 

بازگردانیم.
او افزود: مبلغی که اکنون اعالم شــده بین 2۱ تا 
28 میلیون تومان است و این تفاوت تنها در نرخ 

مسکن است، اما کیفیت را از دست نداده ایم.

سرپرست فرمانداری شهرستان خدابنده تاکید کرد:

لزوم ایجاد رونق در صنعت 
گردشگری خدابنده

 رییــس انجمــن صنفی دفاتــر خدمات 
مســافرتی ایران مرخصی اجبــاری آژانس ها را 
اتفاق تازه ای ندانســت و آغاز دوره آن را به یک 
سال گذشــته، همزمان با افزایش هزینه ها و نرخ 
ســفرهای خارجی و داخلی نسبت داد و گفت: 
نکته این اســت که وقتی این آژانس ها »موقتا« از 
مدار خدمات خارج می شــوند، ســازمان میراث 
فرهنگی و گردشگری در همان فاصله و به همین 

اندازه، مجوز جدید آژانس صادر می کند.

حرمت الــه رفیعی در گفت وگو با ایســنا اظهار 
کرد: یک سال است که شــاهد »خودتعلیقی« یا 
»مرخصی اجباری« آژانس های مسافرتی هستیم، 
ولــی نکته جریان حاکم این اســت که به همان 
اندازه که آژانس ها درخواســت »تعلیق موقت« یا 
»مرخصی اجبــاری« می کنند، مجوز جدید برای 
متقاضیان دیگر صادر می شود و این یعنی افزایش 
بی حساب و کتاب آژانس های مسافرتی؛ مساله ای 
که در شرایط کنونی نباید از کنارش ساده بگذریم.
او تخمین زد که در هر ســه ماه حدود ۷0 تا 80 
آژانس در بخش فروش بلیت هواپیما )بند الف( 
و فروش خدمات تور و هتل )بند ب( در سراسر 

کشور درخواست تعلیق می دهند.
رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات 
مسافرتی ایران آن دسته از آژانس هایی را که تعلیق 
اختیاری یا مرخصــی اجباری می گیرند غاصبان 
بازار گردشگری نامید و افزود: پرسش این است 
این گروه چه ســهمی در بازار گردشگری و چه 
جایگاهی در صنعت گردشگری دارند؟ آیا اصال 

فعالیتی انجام می دادنــد؟ چرا چنین اتفاقی برای 
آژانس هــای قدیمی و پرفــروش رخ نمی دهد؟ 
قطعا مشکالت مالی و شرایط دشوار اقتصادی کل 
صنف گردشگری را در برگرفته و در هر نشست 
تعــدادی از آژانس ها موضوع اقدام برای تعلیق و 
مرخصی اجبــاری را مطرح می کنند اما با مذاکره 
آن ها را متقاعد می کنیم که دست به چنین کاری 

نزنند.
او کــه بر این باور اســت صدور مجــوز برای 
آژانس های گردشــگری از جمله اموری اســت 
کــه دولت باید تصدی آن را به بخش خصوصی 
واگذار کند، گفت: سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دســتی و گردشــگری نیاز بازار گردشگری را 
نمی شناســد؛ این صنف است که از صالحیت ها 
و تخصص هــا و نیاز بازار اطالع دارد و می تواند 
غربالگری کند. دولت باید اجرا را از فعالیت های 
خود کنار بگذارد و روی نظارت بیشــتر متمرکز 

شود.
رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات 

مســافرتی ایران از سوی دیگر به کمیته رسیدگی 
به شــکایات که در اداره های میــراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری با حضور آژانس ها و 
نماینده اداره متبوع تشکیل می شود، اشاره کرد و 
افزود: کامال با این شــیوه رسیدگی به شکایت ها 
مخالفم. بر این باورم این کار وجهه قانونی ندارد. 
چطور یک آژانس می تواند برای هم صنفی خود 
رأی صادر کند!؟ مگر ما قاضی هســتیم که رأی 
بدهیم. روش درست این است که دادگاه صالحه 
به شــکایت ها و اختالفات مــردم و آژانس های 
مسافرتی رسیدگی کند و از صنف هم نظر بگیرد 
و رأی را بــا توجه به همه جوانب صادر کند. ما 
نهایت می توانیم شــورای صلح و سازش داشته 

باشیم و براساس تجربه نظر بدهیم.
رفیعی گفت: دریافت ضمانت نامه و رســیدگی 
به شکایت ها در سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشــگری اساسا کار اشتباهی است و 
تنها راه جلوگیری از بروز تخلفات بیشتر، اصالح 

این جریان های غلط است. 

   نقد به مجوز آژانس ها و کمیته شکایات گردشگری


