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- رویه 7
فرنشین استاندارد استان زنجان:

وجود وسایل بازی غیراستاندارد در پارک ها، توجیه ندارد

فرنشین راه و شهرسازی استان زنجان خبر داد:
سهم 5000 واحدی زنجان 
برای تولید مسکن در طرح 

اقدام ملی

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان زنجان:
بار ش ها در زنجان

 ۲۹ درصد رشد دارد

- رویه 3   - رویه 6  
مرغ، به باالترین قیمت در سال های گذشته رسیده است

رییس اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان خبر داد:دور باطل مرغ در چرخه قیمت
فعالیت ۹۲ شرکت فعال 

در حوزه صادرات در استان زنجان
 رییس اتحادیه صادرکنندگان اســتان زنجان 
با اشاره به فعالیت شــرکت های صادراتی در استان 
زنجان گفــت: هم اکنــون 92 شــرکت در حوزه 

صادرات در استان زنجان فعال هستند.
به گزارش موج رســا، مهدی رنگ رونا در نشست 
خبری با اصحاب رســانه اســتان زنجان با اشاره به 
اینکــه کل صادرات اســتان زنجان توســط بخش 
خصوصی انجام می شود افزود: در سال گذشته 461 
میلیون دالر توســط صادرکنندگان استان صادرات 

اتفاق افتاد.
وی بیان کرد: این میزان صادرات توسط 92 شخص 
حقیقی و حقوقی به خارج از کشور انجام شده است.
رییس اتحادیه صادرکنندگان اســتان زنجان عنوان 
کرد: همه صادرکنندگانی که در سطح استان زنجان 
فعالیت می کنند بومی بوده و ساکن این استان هستند 

و تولیدات این استان را صادر می کنند.
وی بیان کرد: ســال گذشته توانستیم رتبه صادراتی 
اســتان زنجان را که معموال زیــر یک درصد بود به 
1.3درصد از صادرات کل کشور ارتقا دهیم که این 

میزان رشد جای تقدیر از صادرکنندگان دارد.
رنگ رونا با اشــاره به وضعیت کنونی صادرکنندگان 
در اســتان زنجان اظهار کرد: شــوربختانه هم اکنون 
صادرکنندگان زیر هجمه های بسیار سنگینی قرار دارند.
وی با اشــاره به اینکه به صادرکننــدگان اتهام های 
زیادی زده می شــود عنــوان کرد: اخیــرا نیز یکی 
از نشــریات از دادســتان کل کشــور نیز نقل قولی 
مبنی براینکه صــادر کنندگان باید به مراجع قضایی 

پاسخگو باشند منتشر کرده بود.
رییس اتحادیه صادرکنندگان اســتان زنجان افزود: 
صادرکنندگان همان کســانی هســتند که سال های 
گذشــته مورد تقدیر قرار می گرفتند و اکنون باید به 

مراجع قضایی پاسخگو باشند.

توسط رییس سازمان چای کشور؛

دلیل افزایش قیمت 
چای خارجی اعالم شد

 رییس ســازمان چای کشور حذف ارز 42۰۰ 
تومانی واردات چای خارجی در راستای تقویت تولید 
داخلــی را، یکی از دالیل افزایش قیمت این محصول 
وارداتی دانست و گفت: البته دستگاه های نظارتی باید 
با گران فروشی چای خارجی برخورد کنند چرا که نرخ 

چای وارداتی مشخص است.
اردیبهشت ماه امسال ارز دولتی 42۰۰ تومانی واردات 
چای به همراه برخی دیگر از محصوالت کشــاورزی 
همچون حبوبات و کره حذف شد و همین مساله سبب 
شد تا قیمت چای خارجی تا بیش از دو برابر گذشته 
افزایش یابد و به کیلویی حدود ۷۰ هزار تومان تا 12۰ 

هزار تومان در انواع مختلف برسد.
در این رابطه حبیب جهانســاز - رییس سازمان چای 
کشور - به خبرنگار ایسنا گفت: در میانه اردیبهشت ماه 
نرخ ارز برای چای وارداتی از دالر 42۰۰ تومانی دولتی 
به نرخ ارز نیمایی تغییر کرد که البته به همین دلیل قیمت 
چای خارجی نیز افزایش یافت اما این سیاست گذاری، 
در راستای حمایت از چایکاران داخلی و تقویت تولید 
داخلی بود، ضمن اینکه جلوگیــری از واردات چای 

بی کیفیت خارجی از جمله اهداف بود.
وی افــزود: البته در این میان نکته مهم این اســت که 
دســتگاه های نظارتی باید بر فــروش و قیمت چای 
خارجــی نظارت کنند؛ چرا کــه هم اکنون قیمت های 
باالیــی هم در بازار وجود دارد و ناظران و متولیان امر 
می توانند با محاسبه قیمت سه تا نهایتا چهار دالری هر 
کیلوگرم چای خارجی وارداتی باکیفیت باال و ســود 
منطقی، قیمت درســتی برای عرضه چای خارجی در 

نظر بگیرند.
رییس ســازمان چای کشــور ادامه داد: اگرچه چای 
مشمول قیمت گذاری نیست اما نباید مشمول رهاسازی 
هم بشــود و باید با گران فروشان و سودجویان در این 
زمینه برخورد کرد تا نتوانند بازار این کاالی اساســی 

مورد نیاز مردم را با مشکل مواجه کنند.
در این رابطه بررســی ها نشان می دهد که هر کیلوگرم 
چای خارجی با کیفیت باال هم اکنون در بازار مولوی و 
بورس چای تهران از حدود ۷۰ هزار تومان تا 12۰ هزار 

تومان فروخته می شود.

خبـر

خبـر

رویه 2  

 نایب رییس کمیســیون بهداشــت و 
درمان مجلس شــورای اسالمی گفت: طرح 
افزایش 1۰۰ درصدی پذیرش دانشــجو در 
دانشــگاه های علوم پزشــکی بدون در نظر 
گرفتن نیازهای آن، بر نظام سالمت ضربه ای 

بزرگ وارد می کند.

دکتر مرتضی خاتمــی افزود: طرح نامطلوب 
افزایــش 1۰۰ درصــدی  ظرفیــت پذیرش 
دانشــگاه های علوم پزشــکی بدون توجه به 
زیرســاخت ها، امکانات آموزشــی و کمک 
آموزشی نتایج ناخوشایندی به همراه داشته و 
نظام سالمت را با مشکل جدی مواجه می کند.

نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

افزایش پذیرش 
دانشجوی پزشکی 

به نظام سالمت آسیب می زند

رویه 2  
 رویه 5

 رویه 2

 نبــود مدیریت پســماند ، تهدیدی برای 
محیط زیست به شمار می رود و از دید کارشناسان 
طبیعت، هیچ توجیهی برای رها سازی پسماند ها 

در محیط زیست و طبیعت قابل قبول نیست.
به گزارش ایســنا، پســماندها در صورتی که به 
صورت غیراصولی و در مکان های نامناســب از 
جمله پیرامون محل اولیه تولید رها شود، مقادیر 
بسیار زیادی شیرابه خطرناک تولید می کند که در 

بردارنده سموم و فلزات سنگین است. 
عالوه بــر این، با توجــه به تاثیــرات مخربی 
هم چــون آلودگی خاک و آلودگی آب که نتیجه 
عدم ســاماندهی و رهاســازی پسماندها است، 
پروسه دفن زباله نیز باید بر اساس پژوهش های 
جامع و کامل انجام گیرد و همه جوانب در نظر 
گرفته شــود؛ چراکه در غیر این صورت مسایل 
زیســت محیطی و متعاقب آن، سالمت بشر به 
مخاطره می افتد و انســان باز تیشه به ریشه خود 

می زند.
البتــه جمع آوری پســماند ها با توجــه به نوع 
آن هــا به عهــده مجموعه های مختلفی اســت 
و هــر مجموعه بایــد مســوولیت جمع آوری 
پســماند خود را عهده دار باشد. به عنوان نمونه، 
تولید کنندگان بخش  صنعتی، متولی جمع آوری و 
ساماندهی پسماند های صنعتی هستند. همین طور 
جمع آوری پســماند های کشــاورزی به عهده 
کشاورزان، پسماندهای پزشکی به عهده دانشگاه 

علوم پزشکی، پسماند های عادی شهری به عهده 
شهرداری ها و پســماند های عادی روستایی به 
عهده دهیاری ها اســت. سازمان حفاظت محیط 
زیســت نیز فقط می تواند به عنوان یک مرجع 
نظارتی، به نحوه فعالیت این مجموعه ها نظارت 

داشته باشد. در همین رابطه، عضو شورای مرکزی 
خانه کشاورز ایران اظهار می کند: اگر پسماندها 
به چرخــه تولید باز نگردد، گویی کمر به همت 

نابودی خاک بسته ایم.
نازخند صبحی با تاکید بــر این که 35 درصد از 

پسماندها از قابلیت بازگشــت به چرخه تولید 
برخوردارنــد، ادامه می دهد: نــگاه دنیای امروز 
به مساله پســماند، نگاهی اقتصادی است ولی 
شــووربختانه در کشــور ما هیچ برنامه ای برای 
ســاماندهی پسماندها وجود ندارد و بیشتر آن ها 

بدون استفاده در محیط رها می شود.
وی با اشاره به این که بخش زیادی از پسماندها 
در طبیعت رها و مابقی نیز دفن می شود، می افزاید: 
پســماندها و به عبارتی طالی کثیف و پساب ها 
که پسماندهای پزشکی، صنعتی و کشاورزی را 
شامل می شود، بیشترین عامل آلوده کننده محیط 
زیست به شمار می رود. در این میان، پسماندهای 
عادی و روزمره خانواده ها نیز اثرات خطرناک تری 

روی سالمت محیط زیست می گذارد.
محیط یار محیط زیســت تصریــح می کند: در 
صورت بازیافت و بازگشــت پسماند به چرخه 
تولید، می توانیم جلوی آلودگی طبیعت و آب های 
زیرزمینی و ســطحی را بگیریم و مانع هدررفت 
انرژی باشــیم؛ در واقع مصرف کننده، محکوم به 
مصرف اســت و تولیدکننده نیز باید با استفاده 
از تکنولوژی هــای روز و به کارگیری مواد قابل 
بازیافت و تجزیه، تولیدات درجه دوم را به دست 

مردم برساند.
صبحی خاطرنشان می کند: این که جامعه به شدت 
مصرف گرا شــده است، جای تاسف دارد و باید 
مورد موشــکافی های جامعه شناسانه قرار گیرد. 
در چنین شرایطی، روند رو به رشد پسماندها به 
شدت نگران کننده است و رشد آن ها در طبیعت 
منجر به نابودی خاک های کشاورزی می شود. از 
همین رو، به صراحت می توان گفت که مدیریت 

پسماندها بسیار ضروری است.

 نویسنده کتاب »تاریخ زنجان« گفت: 
زنجان شهری است که نباید به لحاظ تاریخی در 
مورد نقش آن اغراق کرد، بلکه با جایگاه و نقش 

واقعی باید با آن برخورد کرد.
رامین ســلطانی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به جایگاه تاریخی زنجان در طول تاریخ تمدن 
ایرانی، اظهار کرد: جایگاه تاریخی شهر زنجان 
در چند جنبه قابل بررسی است که از آن جمله 
می توان به وجهه ملی، جهانی و محلی اشاره کرد.
این نویســنده زنجانی ادامه داد: شهر زنجان از 
جمله شــهرهای قبل از دوران اسالم است و بنا 
بر آنچه که در تاریخ آمده اســت قبل از حمله 
اعراب به ایران در اواخر دوره ساسانی زنجان هم 
جزو شهرهایی بوده است که ضرب سکه در آن 
صورت می گرفته که در آن دوره سپهر اجتماعی 

شهر قابل توجه بوده است.
وی تصریح کرد: حمداله مستوفی در کتاب »نزهه 
القلوب« نگاشته است: »اردشیر ساسانی این شهر 

را بازســاخت« و از این جمله این گونه می توان 
استنباط کرد که شهر زنجان قبل از دوران ساسانی 
وجود داشته اســت و در زمان اردشیر بازسازی 

شده است.
سلطانی یادآور شــد: در دوره بعد از اسالم، در 
دوره ســلجوقی امنیت و آبادانی که در پی روی 
کار آمدن این سلسله حکومتی به وجود آمد به 
تبع شهر زنجان به رشد و بالندگی دست یافت 
و سپس در دوره قراقویونلوها مبنای بازار کنونی 

بنا نهاده شد.
وی گفت: بعد از دوره تیموریان با یک شــیب 
مالیم ما شاهد رشد تمدنی اقتصادی و اجتماعی 
در شهر زنجان هستیم که این شکوه و آبادانی در 

دوره صفوی به اوج خود می رسد.
نویســنده کتاب »تاریخ زنجان« عنوان کرد: در 
دوران قاجــار با جهش تمدنی و مدنیت مواجه 
می شــویم. در این دوران شورش بابی در سال 
1265 قمری در زنجان صورت می گیرد. در دوره 
قاجار سپاهی که امیرکبیر اعزام کرده بود، به خاطر 

سرکوب بابی ها درهم شکسته می شود.
سلطانی با اشــاره به اینکه در ســال 13۰6 در 
این شــهر با یک حرکت رو به جلوتری مواجه 
می شویم، یادآور شد: شهر زنجان، شهری است 
که نباید به لحــاظ جایگاه تاریخی نقش اغراق 

شده، بلکه یک نقش واقعی مشهود است.
وی یادآور شد: زنجان شهری است که نباید به 

لحاظ تاریخی در مورد نقش آن اغراق کرد بلکه 
با جایگاه و نقش واقعی باید با آن برخورد کرد. 
شهری همچون نیشابور همچون گوهری تابناک 
بر تارک تمدن اســالمی، ایران است ولی امروز 
فاقد ویژگی های یک شهر در مقایسه با جایگاه 

تاریخی خود است.
سلطانی خاطرنشان کرد: پیشرفت و آبادانی یک 
شــهر در طول تاریخ به عوامل مختلفی بستگی 
دارد و تنها با استناد به پیشینه تاریخی آن نمی توان 

آینده ای در خشان را برای آن در نظر گرفت.

سه ضلع مثلث انسان ساخت؛

مصرف گرایی، رهاسازی پسماند، نابودی خاک

فرنشین آموزش و پرورش استان زنجان:

انجمن کلیوی 
دارای جایگاه 
رفیع فرهنگی 
و اجتماعی است

نویسنده کتاب »تاریخ زنجان« عنوان کرد؛

زنجان شهر بدون اغراق ها

نگوییم و ننویسیم مرداد
بگوییم و بنویسیم اَُمرداد

»مرداد« به معنی مرگ و نیستی، 
درحالیکه نیاکانمان نام ماه پنجم سال را 
»اَُمرداد« نهاده بودند، به معنی بیمرگی،

جاودانگی، پایندگی، نامیرایی

۱۰ تن بار چوب قاچاق 
در طارم توقیف شد



چهارشنبه 9 اَُمرداد ماه  1398 / نمره 362 / سال دوم2
جـــامعــه

مدیرعامل شرکت آبفار استان خبر داد؛
رفع کمبود آب 6 روستای 

تحت پوشش مجتمع 
آبرسانی آالچمن

 بــا ترمیم خط انتقال مســیر ینگجه به 
محمدآباد شهرستان خدابنده، کمبود آب شرب 
6 روســتای تحت پوشــش مجتمع آبرسانی 

آالچمن مرتفع گردید.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایی 
اســتان زنجان بــا اعالم خبر فــوق گفت: در 
راستای تامین آب شرب 6 روستای شهرستان 
خدابنده که تحت پوشــش مجتمع آبرســانی 
آالچمن قرار دارد 3 کیلومتر و 200 متر از خط 

انتقال این مجتمع اصالح و بازسازی شد.
رضا کابلی افزود: خط انتقال مسیر روستاهای 
ینگجه و محمدآباد به دلیل فرسودگی و وجود 
انشــعابات غیرمجاز مکرر دچار شکستگی و 
قطعی آب می گردید که با طراحی و مشــاوره 
مجدد بیش از 3 کیلومتر از خط انتقال این مسیر 

اصالح و بازسازی گردید.
وی اعتبار هزینه شــده در این پروژه را رقمی 
افزون بر 285 میلیــون تومان عنوان و تصریح 
نمــود: برآورد هزینــه اجرای پروژه توســط 
پیمانکار 700 میلیون تومان بود که شــرکت با 
مشارکت اهالی این رقم را 60درصد کاهش داد.
این مقام مسوول دلیل عمده قطعی آب در این 
مسیر را وجود انشعابات غیر مجاز و فرسودگی 

تاسیسات عنوان کرد.
کابلــی در ادامه یادآور شــد: مجتمع آالچمن 
30 روستای شهرستان های ایجرود، خدابنده، 
ســلطانیه و زنجان را تحت پوشش خود دارد 
که بیشترین روستا شامل شهرستان های ایجرود 

با 17 روستا و خدابنده با 10 روستا می باشد.
وی گفت: مجتمع آالچمن دارای 111 کیلومتر 
خط انتقال، 108 کیلومتر شبکه توزیع، 4 هزار 
و 800 مترمکعب مخزن با 16 ایســتگاه پمپاژ 

است.
مدیرعامل شــرکت آبفار اســتان زنجان محل 
تامین آب مجتمع آبرسانی آالچمن را 5 رشته 
قنات و چشــمه و 10 حلقه چاه اعالم کرد و 
افزود: بالغ بر 8 هزار مشــترک تحت پوشــش 

مجتمع آبرسانی آالچمن قرار دارد.

ربیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری طارم:
۱۰ تن بار چوب قاچاق

در طارم توقیف شد
 یک دستگاه کامیون باری حامل 10 تن 
چوب قاچاق از شهرستان طارم، توسط ماموران 
یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
این شهرستان و عوامل نیروی انتظامی مستقر در 
پاسگاه گیلوان متوقف و محموله چوب ضبط 

شد.
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
طــارم در گفت وگو با خبرنــگار ایرنا ارزش 
ریالی این محموله چوب قاچاق را 200 میلیون 
ریال ذکر کرد و افزود: این محموله از شهرستان 
طارم سفلی در استان قزوین بارگیری شده بود 
و قرار بود از طریق گیلوان طارم به اســتانهای 
شمالی کشــور منتقل شــود، که با هوشیاری 
پرسنل پاسگاه انتظامی گیلوان و بازرسی یگان 
حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری طارم 

این محموله کشف و ضبط شد.
ضیاءالدین حسنلو اظهار داشت: محموله قاچاق 
توقیفی از نوع درخت چنار بوده که به صورت 
کامال حرفه ای در کامیون جاسازی شده بود و 
راننده آن قصد داشت شــبانه آن را از قسمت 

شرقی شهرستان طارم خارج کند.
وی با بیان اینکه اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
شهرستان طارم با دقت کامل گلوگاه ها و نقاط 
بحرانی برای قاچاق چــوب را رصد می کند، 
خاطرنشــان کرد: نیروهای یگان حفاظت این 
اداره جاده های زنجان- تهم- چورزق، زنجان- 
طارم- منجیل، طارم به ماسوله و همچنین طارم 
به سمت خلخال را به شدت زیر نظر دارد تا با 

هر گونه قاچاق چوب برخورد کنند.
این مســوول از مشــارکت هــای مردمی در 
حفاظت از عرصــه های منابع طبیعی قدردانی 
کرد و با اعالم خط ارتباطــی 1504 از تمامی 
طبیعت دوســتان خواست در صورت مشاهده 
هرگونــه قاچاق چوب، تخریــب و تجاوز به 
عرصه های منابع طبیعی و یا بروز آتش سوزی 
در طبیعت از طریق این پل ارتباطی که شــبانه 
روز آماده دریافت گزارش های مردمی اســت 

تماس گرفته و اطالع رسانی کنند.
شهرستان طارم با 47 هزار نفر جمعیت )حدود 
5 درصد جمعیت و 10 درصد مساحت استان 
زنجان( در ۹0 کیلومتری شــمال شرقی زنجان 
واقع شده و با استانهای قزوین، اردبیل و گیالن 

همسایه است.

خبـر

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان عنوان کرد:
رشد ۱۱3 درصدی مشترکان 

فاضالب شهرهای استان 
در دولت تدبیر و امید

 مدیــر عامل شــرکت آب و فاضالب 
اســتان زنجــان گفت: تمامی شــاخص های 
مربوط بــه حوزه آب و فاضالب شــهرهای 
اســتان زنجان به ویژه در بخش فاضالب در 
دولــت تدبیر و امید با روند افزایشــی روبرو 

بوده و رشد داشته است.
علیرضا جزء قاســمی اظهار داشت: بیشترین 
میزان رشد این شــاخص ها مربوط به حوزه 
فاضالب و تعداد مشــترکین ایــن بخش در 

شهرهای استان زنجان می باشد.
وی تصریح کرد: در طول دولت های یازدهم و 
دوازدهم تا کنون تعداد کل مشترکین فاضالب 
در استان زنجان با رشد 113درصدی به بیش 

از ۹3 هزار فقره رسیده است.
مدیر عامل شرکت آبفای استان زنجان گفت: 
این شــرکت با ترســیم برنامه هایی مدون در 
بازه هــای زمانی مختلف تالش داشــته تا در 
مدت کم عقب ماندگی شهرهای استان زنجان 
در حوزه فاضالب را که طی ســالیان متمادی 

اتفاق افتاده است جبران نماید.
وی به ساخت 4 باب تصفیه خانه فاضالب در 
شهرهای استان نیز در این مدت اشاره کرده و 
افــزود: افزون بر این تصفیه خانه فاضالب در 
شهرهای خرمدره ، زرین آباد و ارمغانخانه نیز 

در دست احداث می باشد.
جزء قاسمی بیان داشت: جذب 1500 میلیارد 
ریال ســرمایه گذاری بخش خصوصی برای 
احداث شــبکه فاضالب در شــهرهای استان 
زنجان برگ زرینی در کارنامه عملکرد شرکت 
آبفای اســتان زنجان محسوب می شود که در 
راســتای تحقق فرامین رهبر معظم انقالب و 
اصلل 44 قانون اساســی جمهوری اســالمی 

ایران اتفاق افتاده است.
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
زنجان افزود: جمعیت تحت پوشش خدمات 
فاضالب در ســال ۹7 در اســتان زنجان نیز 
نسبت به ســال پیش از آن 25 هزار نفر رشد 
داشــته و تعداد کل مشترکین فاضالب در این 
یکســاله 5 هزار و 5۹5 فقره افزایش داشــته 

است.

فرنشین ثبت احوال استان زنجان خبر داد؛
ثبت یک واقعه وفات 

از هر ۲ ساعت در زنجان
 بر پایه آمار اداره کل ثبت احوال زنجان 
میانگین آمار فوت جاری ثبت شــده در چهار 
ماهه نخست امســال در این استان روزانه 12 
واقعه بوده که به طور تقریبی در هر 2 ساعت 

یک واقعه وفات به ثبت رسیده است.
فرنشــین ثبت احوال استان زنجان در این باره 
بــه خبرنگار ایرنا گفت: تعــداد وفات جاری 
ثبت شــده در چهار ماه نخست امسال در این 
اســتان یک هزارو 576 واقعــه و تعداد فوت 
ثبت شده تا یکسال پس از وقوع 1616 واقعه 
بوده که بر این پایــه درصد ثبت در مهلت تا 

یکسال ۹۹.44 درصد است.
علی شــفیعی تعداد فوت ثبت شده در مهلت 
قانونی را یک هــزار و 607 واقعه ذکرکرد و 
افزود: این میزان در مدت مشــابه ســال پیش 

برابر تا یک هزارو 674 واقعه بوده است.
وی همچنین تعداد کل والدت ثبت شــده در 
4 ماه نخست امسال را پنج هزار و 738 واقعه 
ذکرکــرد و گفت: تعداد والدت ثبت شــده تا 
یکســال پس از وقوع پنج هزار و717 واقعه و 
درصد ثبت والدت در مهلت قانونی تا یکسال، 

۹۹.63 درصد است.
شــفیعی تعداد والدت ثبت شــده در مهلت 
قانونــی را پنج هــزارو 6۹6 واقعه ذکرکرد و  
اظهار داشــت: در چهار ماهه نخســت امسال 
بــه طور میانگین از هر یک ســاعات 2 واقعه 

والدت در این استان ثبت شده است.
مدیرکل ثبت احوال استان زنجان تعداد موالید 
پسر در مدت ذکر شده را 2 هزارو 850 واقعه 
ذکرکــرد و گفت: در این مدت 2 هزار و 888 

دختر در استان متولد شده است.
وی نسبت تولد پسر به دختر در 4 ماه نخست 
امسال را  ۹8 درصد بیان کرد و افزود: به ازای 
ثبت تولد هر 100 دختر، ۹8 نوزاد پسر در این 

استان متولد شده است.
فرنشــین ثبت احوال استان زنجان با اشاره به 
تعداد 200 نــوزاد حاصل از چند قلوزایی در 
اســتان در مدت بیان شــده، تصریح کرد: 8۹ 
مورد دوقلــو زایی، 6 مورد ســه قلو زایی و 
 یــک مورد چهار قلو زایی در اســتان به ثبت

رسیده است.

خبـر مرغ، به باالترین قیمت در سال های گذشته رسیده است

دور باطل مرغ در چرخه قیمت
 هر از چندگاهی همت خود 
را بلند می کند و همانند ســیمرغ پر 
می گشاید تا بیشــتر و بیشتر از سبد 
خانوار دور شــود، بــا وجود قیمت 
باالی گوشــت قرمز، افزایش قیمت 
مــرغ گرم، می تواند آخرین ســنگر 
خانوار برای مصرف پروتئین حیوانی 

را فرو بریزد.
بــه گزارش ایســنا، ســرنخ کالف 
سردرگم افزایش قیمت ها، از جمله 
افزایش قیمت مــرغ با اجرای قانون 
هدفمندسازی یارانه ها کلید خورد و 
در طول این سال ها با عناوین و دالیل 
مختلف ادامه داشــته و حال مرغ در 
روزهــای اخیر به باالترین قیمت در 

سال های گذشته رسیده است.
مرغ جزو آن دســته از اقالم غذایی 
اســت که جایگاه ویژه ای در ســبد 
خانوار دارد و همیــن جایگاه ویژه 

باعث شده اســت که از چرخه این کاالی غذایی 
مهم به عنوان یکی از عجیب ترین چرخه های تولید 
موادغذایی در کشور یاد شود؛ چراکه اگر بخواهیم 
از ابتدای این چرخه و یا همان جوجه یک روزه به 
چرخه آخر که مرغ کشتار شده در مرغ فروشی ها 
است نیم نگاهی بیاندازیم، خواهیم دید که در این 
چرخه بسیاری از افراد از نزدیک و بسیاری دیگر از 
دور، دستی بر آتش دارند و شاید همین پرجمعیت 
بودن افراد حاضر در این چرخه باعث شده است 
که کمتر کسی بتواند سر از کار چرخه تبدیل جوجه 
یک روزه به محصولی که در مرغ فروشی ها عرضه 

می شود، درآورد.
باز تکرار به بار آمده است

پس از شوک قیمتی ســال گذشته در قیمت مرغ 
گرم، امســال نیز دوباره با افزایش قیمت رو به  رو 
شــد و این افزایش قیمت دالیل مختلفی دارد که 
برخی از آن با توجه به شــرایط فصلی قابل قبول 

است.
در این رابطــه، رییس اتحادیه مــرغ داران زنجان 
می گوید: افزایش قیمت ها یک شبه اتفاق نمی افتد، 
بلکه تامین گران نهاده ها، عدم تامین و جوجه ریزی 
کم و نبود افق روشن برای تولید، از عوامل افزایش 

قیمت مرغ گرم محسوب می شود.
جعفری حصاری ادامه می دهد: با توجه به گرمای 
هوا در فصل تابســتان، جوجه ریزی در استان های 
جنوبی کشور اتفاق نمی افتد و تامین مرغ گرم این 
مناطق از اســتان های سردســیر انجام شده و باید 
توجه داشــت که این کاهش جوجه ریزی، توازن 

طبیعی موجود در بازار را برهم می ریزد.
وی می افزاید: در اســتان زنجان نیز به دلیل تلفاتی 
که داشــت، در برهه ای شاهد کاهش جوجه ریزی 
بودیم، به طوری که مرغ داری ها به لحاظ تعدادی، 

در کم ترین سطح جوجه ریزی قرار دارد.
این مســوول با بیان اینکه نزدیــک به 30 درصد 

جوجه ریزی مرغ داری های استان به خاطر تلفات 
از بین رفته است، تصریح می کند: یکی از دالیلی 
که سبب این حجم از تلفات شده، واکسینه نشدن 
جوجه یک روزه قبل از ورود به ســالن اســت و 
این مهم ســبب پایین آمدن دوام جوجه و ایجاد 
تلفات شــده و این به دلیل افزایش قیمت گزاف 
واکسن است؛ چراکه این واکسن ها خارجی بوده 
که یا امکان تهیه آن وجود ندارد و یا از گمرک دیر 

ترخیص شده و کیفیت خود را از دست می دهد.
حصــاری یــادآور می شــود: عالوه  بــر این که 
جوجه ریزی و عرضه کم به بازار ســبب افزایش 
قیمت شــده، هم اکنون نیز به علت شرایط جوی، 
جوجه ها در دوره زمانــی تقریبا 60 روزه به وزن 
ایده آل برای فروش می رسد و این خود نیز سبب 
می شود که مرغ با تاخیر به مرحله کشتار و در پایان 

به بازار مصرف برسد.
رییس اتحادیه مرغ داران زنجان از حضور نداشتن 
این صنف در جلسات تنظیم بازار و نشست های 
تصمیم گیری در رابطه با مــرغ گرم گالیه کرد و 
خاطرنشــان می کند: شــوربختانه سیستم نظارتی 
معیوب اســت و این ایراد، نظــام تولید را مختل 
می کنــد و از آنجایی کــه بخــش خصوصی در 
ندارد، سبب  نشســت های تصمیم گیری حضور 
پررنگ شــدن حضــور دالالن در چرخه تولید و 

توزیع و زیان مردم و تولیدکننده می شود.
خرده فروشان متضرر می شوند

نایب رییس اتحادیه مرغ، تخم مرغ و ماهی فروشان 
زنجان در رابطه با افزایش قیمت مرغ گرم، اظهار 
می کند: در روزهای اخیر، شاهد افزایش قیمت مرغ 
بودیم که این مهم تاثیر زیادی در مصرف اقشــار 

متوسط جامعه به همراه خواهد داشت.
سید ناصر موســوی می افزاید: حاشیه سود فعاالن 
حوزه فروش مرغ و تخم مرغ  در ســال های قبل به 
ازای فــروش هر کیلو مــرغ 350 تومان بود که از 

ابتدای ســال گذشــته این مهم به 500 تومان و یا 
به عبارتی 6 درصــد به ازای هر کیلو فروش مرغ 

رسیده است.
وی می افزاید: حاشیه ســود 6 درصدی با وجود 
پرداخت مالیات 8 درصدی خرده فروشان را با زیان 
مواجه کرده اســت و فعاالنی که سود خود را به 8 
درصد و برابر بــا مالیات دریافتی از جانب دولت 

افزایش داده اند، جریمه شده اند.
افزایش قیمت بدون مصوبه کارگروه تنظیم بازار 

غیرقانونی است
همه ســاکنان شــهری و روســتایی بــه عنوان 
مصرف کننده محســوب می شــوند که کاالها و 
خدماتی را مصرف می کنند و برای به  دست آوردن 
این کاالها و خدمات، ناگزیر از ارتباط با اشخاص 
حقیقی و حقوقی و به عبارت دیگر با تولیدکنندگان 

هستند.
حقوق مصرف  کننده، مجموعه اختیارات و امتیازاتی 
است که مصرف  کننده در قبال عمل خرید یک کاال 
یا خدمت از فروشنده دریافت می  کند تا در صورت 
بروز اشکال، معلوم شدن عیب و نقص، احراز ضرر 
و زیان و کارآیی نداشتن و ثمربخشی، برای جبران 

ضرر و زیان خود، از آن بهره ببرد.
رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
اســتان زنجان در ایــن رابطه، می گویــد: بنا بر 
دســتورالعمل صادره از دفتر ریاســت جمهوری، 
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
تنها مرجــع قیمت گــذاری کاال و خدمات بوده 
و واحدهای تولیدی می بایســت قبــل از افزایش 
هرگونه قیمت محصوالت، درخواست خود مبنی 
بر افزایش قیمت را بــه کارگروه های تنظیم بازار 

استان ارایه و پس از تصویب اجرایی کنند.
رضا اســتجلو ادامــه می دهد: در صــورت عدم 
رعایــت فرآیند قانونی ذکر شــده، موارد تخلف 
جهت رسیدگی و صدور رای به اداره کل تعزیرات 

حکومتی ارجاع داده می شــود، ولی 
شوربختانه در استان نماینده انجمن 
حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده 

به نشست دعوت نمی شود.
کشتارگاه ها تاثیری در افزایش مرغ 

گرم ندارند
به باور بسیاری، قیمت گوشت مرغ 
در کشــتارگاه تغییرات جدی داشته 
و به عبارت دیگــر این بخش تاثیر 
بسیاری در این زمینه دارند، در حالی 
که ناظران مدعی هستند که تغییرات 
قیمتی صــورت  گرفته در این بخش 
کامال بر اســاس فرمــول و قیمت 

مصوب است.
مدیر کشــتارگاه طیــور زنجان در 
این رابطه می گوید: کشــتارگاه ها به 
هیچ وجه در کاهش و افزایش قیمت 
گوشت مرغ نقشی نداشته و سودی 
که از قبل این فعل و انفعاالت دست 
آن ها را می گیرد، بر حســب فرمولی اســت که از 

سوی مراجع ذی صالح تعیین شده است.
ناصر رمضانلو ادامــه می دهد: اصل قیمت مرغ از 
تهران گرفته شــده و شهرستان ها هیچ دخالتی در 
قیمت گذاری آن ندارند. بر حســب فرمولی که در 
اختیار داریم، سود کشتارگاه در این زمینه مشخص 
اســت و به هیچ وجه نمی تواند تاثیر آن چنانی بر 

افزایش قیمت گوشت مرغ داشته باشد.
وی می افزاید: 6 امرداد  ماه کشــتارگاه های استان 
فعالیت نداشتند، کشتارگاه هایی که فعالیت داشتد 
به صورت حق العمل کاری برای ســایر استان های 
همجــوار که مرغ خریداری کرده بودند، کشــتار 

انجام دادند.
این مســوول با بیــان اینکه بهتریــن روش برای 
قیمت گذاری مرغ گرم رســیدن بــه نقطه تعادل 
عرضه و تقاضا است، یادآور می شود: اجرای قانون 
مصوب برای مرغ گرم در اســتان باید همزمان با 
دیگر استان های همجوار باشد تا مشکالتی که در 
ســال گذشته شاهد آن بودیم، دوباره پیش نیاید و 
با اجرای این قانون ســود کشتارگاه ها 150 تومان 

کاهش می یابد.
دور باطل مرغ در چرخه قیمت

با وجود تورم 46.4 درصدی در بخش خوراکی و 
آشامیدنی ها در خرداد ماه امسال، افزایش قیمت مرغ 
سبب کاهش این محصول از سبد خانوار می شود، 
ولی باید توجه داشــت که قیمت گذاری دستوری 
شاید در کوتاه مدت موثر باشد ولی طبق آنچه که 
در سال گذشته تجربه شد، مشکالتی برای بخش 
تولید پیش می آید و پس از فروکش کردن التهاب 
بازار، در دوره های بعدی تولید دوباره مشکل بروز 
می کند و این راه حل دائمی نیســت، بلکه مسکنی 
برای جلوگیری از برخی مشــکالت است و این 
مهم ســبب ایجاد دور باطل مرغ در چرخه قیمت 

شده است.

 نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس شورای اســالمی گفت: طرح افزایش 
100 درصدی پذیرش دانشجو در دانشگاه های 
علوم پزشکی بدون در نظر گرفتن نیازهای آن، 

بر نظام سالمت ضربه ای بزرگ وارد می کند.
دکتر مرتضی خاتمی در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افــزود: طــرح نامطلــوب افزایش 100 
درصدی  ظرفیت پذیرش دانشــگاه های علوم 
پزشکی بدون توجه به زیرساخت ها، امکانات 
آموزشــی و کمک آموزشی نتایج ناخوشایندی 
به همراه داشــته و نظام ســالمت را با مشکل 

جدی مواجه می کند.

وی اظهــار داشــت: بر این پایــه طراحان این 
موضــوع و افــراد دیگر در ایــن ارتباط تامل 
بیشتری داشته باشند و ابعاد آن  رامورد بررسی 

قرار دهند.
نماینده مردم ماه نشــان و ایجــرود در مجلس 
شــورای اســالمی ادامه داد: افزایش پذیرش 
دانشجوی علوم پزشــکی در کشور موضوعی 
نیســت که صرفا بتوان با تحلیل تک عاملی یا 
مبتنــی بر نیاز آنی و برخی بــرآورده های غیر 
اصولی نیاز کشور را تامین کند، چرا که عوامل 

گوناگونی در کنار آن باید قرار بگیرد.
وی اضافه کرد: درآمد ســرانه، تولید ناخالص 

داخلی، سهم سالمت در تولید ناخالص داخلی، 
ساختار سالمت و عوامل تاثیر گذار دیگر باید 
در کنار هم قرار گیرد و صرف افزایش پذیرش 
دانشــجو نمی تواند راهکار مناسبی در شرایط 

فعلی باشد.
نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
شــورای اســالمی گفت ادامه داد: پیش از این 
قــرار بود که موضــوع  افزایش 100 درصدی 
ظرفیت پذیرش دانشــگاه های علوم پزشــکی 
امروز در صحن علنی مجلس به رای نمایندگان 
گذاشته شود  که با توجه تصمیم اتخاذ شده این 

موضوع منتفی شده است.

خاتمی افزود: بر این پایه سرنوشــت این طرح 
به کار گروهی  متشــکل از چند نفر از اعضای 
کمیســیون بهداشــت، نمایندگان  امضا کننده 
طرح و نمایندگانی از وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی سپرده شده است.

نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

افزایش پذیرش دانشجوی پزشکی به نظام سالمت آسیب می زند

 مدیرعامــل جمعیت هالل احمر اســتان 
زنجــان، از آغاز نخســتین دوره اردوی منطقه ای 
کشور به میزبانی زنجان خبرداد و گفت: در این اردو 
دبیران کانون های دانشجویی، جوانان و روستایی 

هالل احمر 10 استان حضور دارند.
به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر استان 
زنجان، شهرام میرزایی افزود: از امروز شاهد افتخار 
میزبانی نخستین دوره اردوهای منطقه ای نشاط و 
امید در زنجان هستیم که به مدت سه روز تدارک 

دیده شده است.
وی خاطرنشان کرد: دوره های آموزشی، فرهنگی 
و هنری برای شرکت کنندگان لحاظ شده تا نشاط، 

شادابی را دربین جوانان داشته باشیم.
مدیرعامل جمعیــت هالل احمر اســتان زنجان 
گفت: آشــنایی جوانان با فعالیت های عام المنفعه 

و مشــارکت بیشتر در خدمات شــهری که امروز 
نیاز است توســط اعضای جوانان هالل احمر این 
مشــارکت ها توســعه یافته و فرهنگ داوطلبی و 
خدمات راترویج دهیم تا به لطف خداوند این مهم 

را به هموطنان در جامعه ارائه دهیم.
میرزایی یادآوری کرد: این اردو با مشــارکت خود 
جوانان مدیریت و سرپرستی است تا ممارستی برای 
آینده باشــد، درآینده که در بخش های اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی کشــور ورود پیدامی کنند از 
هم اکنون تمرینی داشــته باشند تا ضمن گسترش 
خدمــات عام المنفعه و داوطلبانــه دیدگاه آنها به 

جامعه نیز متفاوت تر از گذشته باشد.
وی ادامــه داد: اردوی نشــاط و امیــد نیز یکی از 
این برنامه هایی محســوب می شــود که امسال با 
شعار« نشاط جوانی، مشارکت اجتماعی«، رویکرد 

تشکیالتی و ارایه آموزش های کاربردی در پیشبرد 
امور و انجام فعالیت های کانونی و ارتقای محتوایی 
برنامه ها توسط دبیران کانون های دانشجویی است.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان زنجان گفت: 
زنجان میزبان اردوی منطقه ای نشاط و امید است 
که در 2 بخش خواهران و برادران برگزار می شود.

وی ادامــه داد: از 6 تا ۹ مرداد مــاه این اردو برای 
خواهران و از 13 تا 16 همین ماه نیز برای برادران 
می باشــد. مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان 

زنجان گفت: هم اکنون دختران شــرکت کنندگان 
در این اردوها از دبیران و اعضای فعال کانون های 
دانشجویی، جوانان و روستایی از استان های البرز، 
قزوین، گیالن، آذربایجــان غربی، اردبیل، همدان، 
کردســتان، آذربایجان شــرقی، کرمانشاه و زنجان 

هستند.
گفتنی است در اردوی منطقه ای »نشاط و امید« با 
حضور 132 خانم، 205 آقا به همراه 20 سرپرست 

حضور خواهند داشت.

به میزبانی جمعیت هالل احمر زنجان صورت گرفت؛

آغاز اردوی » نشاط و امید« دختران 
منطقه شمالغرب کشور
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۱۱۵ دستگاه استخراج ارز دیجیتال در زنجان کشف شد
AAAمیلیاردA۱۴AازAبیشAارزشAبهA)کوئینAبیت(AدیجیتالAارزAاستخراجAهایAدستگاهA۱۱۵

ریالAتوسطAپلیسAزنجانAکشفAشد.
AپیAدرA:گفتAخبرAاینAبارهAدرAزنجانAاســتانAانتظامیAفرماندهA،پلیسAخبریAپایگاهAگزارشAبه
AیکAدرAA)کوئینAبیت(AدیجیتالAارزAتولیدAهایAدستگاهAبکارگیریAوAقاچاقAبرAمبنیAخبریAکسب
AپلیسAمأمورانAکارAدستورAدرAموضوعA،زنجانAصنعتیAهایAشــهرکAازAیکیAدرAواقعAکارخانه
AوAصحتAتاییدAوAبررسیAازAپسAمامورانA:افزودAجهانبخشAرحیمAســردارA.گرفتAقرارAآگاهی
AبازرسیAدرAوAشدهAاعزامAنظرAموردAمحلAبهA،زنجانAاستانAقضاییAمقامAباAهماهنگیAوAخبرAسقم
Aبیت(AدیجیتالAارزAتولیدAهایAدستگاهAتغذیهAمنبعAدستگاهA۷۸AهمراهAبهAمایونرAدستگاهA۶۵AمحلAاز

کوئین(AکهAبهAصورتAسریAنصبAوAدرAحالAکارAبودAراAکشفAوAضبطAکردند.
AوAشدAدســتگیرAمامورانAســویAازAمتهمAعنوانAبهAنفرAیکAرابطهAاینAدرAاینکهAبهAاشــارهAباAوی
AکردهAاعالمAگرفتهAصورتAتحقیقاتAاینAدرAمتهمA:داشتAاظهارA،استAرسیدگیAتحتAموضوع

استAدستگاهAهایAکشفAشدهAراAبهAصورتAاینترنتیAخریداریAکردهAاست.
AشدندAموفقAزنجانAاستانAآگاهیAپلیسAمامورانA:کردAنشانAخاطرAزنجانAاستانAانتظامیAفرمانده
AاستخراجAدستگاهA۶AAنیزA،زنجانA-AبیجارAارتباطیAمسیرAدرAاتوبوسAدستگاهAیکAازAبازرسیAدر
AراAدیگرAدستگاهA۴۴AایجرودAوAابهرAشهرستانAانتظامیAمامورانAتالشAباAهمچنینAوAدیجیتالAارز

نیزAکشفAکنندAکهAدرAاینAارتباطA۵AنفرAدستگیرAشد.

 »گرانفروشی«  بیشترین تخلف صنفی

ثبت شده در سال  98
AAAاستانAحکومتیAتعزیراتAفرنشین

AبیشترینAفروشیAگرانAامسالA:گفتAزنجان
A.استAشدهAثبتAصنفیAتخلف

AمنطقهA،ایسناAباAوگوAگفتAدرAممیزیAمرتضی
A۴92AتعدادA9۸AســالAدرA:اظهارکردA،زنجان
AبهAفروشــیAگرانAتخلفAبخشAدرAپرونده
AرتبهAدرAحیثAاینAازAوAواصلAکلAادارهAاین
AداردAقرارAشدهAثبتAتخلفAبیشــترینAاول
AفاکتورAصــدورAعدمA،قیمتAدرجAعــدمAو
AصنفیAواحدهایAکسبAپروانهAنداشــتنAو
AاینA.دارندAقــرارAبعدیAهــایAرتبهAدرAنیز
AصنفیAتخلفAهرگونهAباA:دادAادامهAمسوول
AوAگرفتهAصورتAالزمAبرخوردAقانــونAبرابر
AمصرفAبازارAدرAآرامــشAایجادAجهتAدر

A.استAشدهAانجامAخوبیAهایAریزیAبرنامه
AدرAتعزیراتیAجرائمAوصولAبهAاشارهAباAوی

AپروندهA۱۵33AهمچنینAداردAافزایشAدرصدA۸3AزنجانAدرAتعزیراتیAجرائمAوصولA:افزودA،زنجان
A.استAشدهAارجاعAکلAادارهAاینAاحکامAاجرایAواحدAبهAصادرهAاحکامAقطعیتAازAپسAتخلفاتی
AجرایمAازAریالAمیلیونA200AوAمیلیاردA3۴AازAبیشA،قانونیAمراحلAسیرAازAپسA:کردAتصریحAممیزی

A.استAشدهAوصولA9۸AسالAاولAماههAچهارAدرAشدهAتعیینAنقدی

خبـر

تولید محصوالت سواری افت کرد ؛

روزهای سرد تولید خودرو

AAAتولیــدAآمــارAجزئیــاتAهمچنــانAتجــارتAوAمعــدنA،صنعــتAوزارتAکــهAحالیAدر
Aــه ــویAس ــورسAازAس ــهAب ــدهAب ــایAارائهAش ــد،AگزارشAه ــالمAنمیAکن ــازانAراAاع خودروس
AطــیAــا ــراژAمحصــوالتAســواریAآنه ــدAتی ــیAصنعــتAخــودروAنشــانAمیAده بازیگــرAاصل
Aــر ــهAمــدتAمشــابهAســالAگذشــته،AافــتAکــردهAاســت.Aبناب چهــارAمــاهAامســالAوAنســبتAب
AهــزارA2۷۱AمجمــوعAدرAکشــورAبــزرگAخودروســازAســهA،بــورسAبــهAشــدهAارائهAاطالعــات
AتــاAاندAرســاندهAتولیــدAبــهAامســالAمــاهAچهــارAدرAراAســواریAمحصــولAانــواعAدســتگاهA۱۴۴Aو
درAمقایســهAبــاAبــازهAزمانــیAمشــابهAســالAگذشــتهAحــدودA2۶AدرصــدAافــتAراAتجربــهAکننــد.
Aــر ــانAتی ــاAپای ــتگاهیAت ــزارAوA۴۷3Aدس ــراژیA9۷Aه ــاAتی ــاس،AایرانAخودروییAه ــنAاس ــرAای ب
AمجمــوعAدرAآنهــاA،شهرســتانیAهایAســایتAتولیــدAاحتســابAبــاAالبتــهAکــهAاندAداشــتهAامســال
A،حســابAاینAبــاA.اندAرســاندهAتولیــدAبــهAموردنظــرAزمانــیAبــازهAدرAدســتگاهA9۶۷AوAهــزارA۱۱۷
AســالAمشــابهAمــدتAبــهAنســبتAوAامســالAابتدایــیAمــاهAچهــارAدرAمخصــوصAجــادهAهــایAآبی
A۷2۸AوAهــزارA۱2۱AکــهAنیــزAســایپاA.انــدAکردهAتجربــهAراAتولیــدAکاهــشAدرصــدA2۷A،گذشــته
AتوانســتهAاگرچــهA،رســاندهAتولیــدAبــهAامســالAتیــرAپایــانAتــاAراAســواریAمحصــولAدســتگاه
AکاهــشAدرصــدA۱2A/۸AگذشــتهAســالAمــاهA۴AبــاAمقایســهAدرAامــاA،بگــذاردAجــاAراAخــودروAایران
A۴۴9AوAــزار ــراژیA3۱Aه ــزAتی ــاAنی ــارسAخودروییAه ــاAپ ــتAام ــراژAداشــتهAاســت.AدرAنهای تی
AنســبتA،بنابرایــنAوAگذاشــتهAجــاAبــهAخــودAازAبررســیAتحــتAزمانــیAبــازهAدرAراAدســتگاهی

بــهAچهــارAمــاهAنخســتAســالAگذشــتهAافــتAتولیــدیA۵2AدرصــدیAراAتجربــهAکردهAانــد.
A.داردAادامــهAهمچنــانAکشــورAدرAخــودروAتولیــدAنزولــیAرونــدAدهــدAمیAنشــانAمنتشــرهAآمــار
AعمــدهA،مالــیAمشــکالتAوAقطعــاتAکمبــودA،ایــرانAخودروســازیAعلیــهAآمریــکاAهــایAتحریم
AاندAــده ــببAش ــهAس ــدAک ــمارAمیAرون ــورAبهAش ــودروAدرAکش ــدAخ ــتAتولی ــداومAاف ــلAت دالی
Aــا ــد.Aت ــالAباش ــانAفع ــتAاسمیAش ــرAازAظرفی ــیارAکمت ــازانAبس ــدAخودروس ــوطAتولی خط
AمــالکAتجــارتAوAصنعت،معــدنAوزارتAســویAازAمنتشــرهAآمارهــایA،امســالAماهAاردیبهشــت
AگذشــتهAمــاهAســهAدوAطــیAوزارتخانــهAایــنAامــاA،بــودAخودروســازانAتولیــدAگــزارشAاصلــی
AدارAادامــهAافــتAرســدAمیAنظــرAبهA.اســتAکــردهAمتوقــفAراAخــودروAتولیــدAجزئیــاتAانتشــار
AبــهAروAتــاAوAفعــالAتــاAداشــتهAآنAبــرAراAصنعــتAوزارتA،آمارهــاAانتشــارAحواشــیAوAتولیــد
راهAشــدنAاوضــاعAخودروســازی،AآمــارAمربــوطAبــهAتولیــدAخودروســازانAراAمنتشــرAنکنــد.
AکــهAنحــویAبــهA،دادهAتغییــرAخــودروAتولیــدAدرAراAخــودAسیاســتAهمچنیــنAوزارتخانــهAایــن

تکمیــلAمحصــوالتAناقــصAدرAاولویــتAقــرارAگرفتــهAاســت.
A،ــام ــدادAوAارق ــردنAاع ــاالAب ــرایAب ــتAب ــرارAداش ــتAاص ــن،AوزارتAصنع ــشAازAای ــاAپی ت
AموضــوعAایــنAکــهAدهنــدAرشــدAراAتیــراژA،ناقــصAمحصــوالتAتولیــدAبــاAولــوAخودروســازان
AکــهAحــاالA.کــردAقبــلAازAتــرAناراضیAراAمشــتریانAوAگذاشــتAقیمــتAرویAافزایشــیAاثراتــی
AاینAوAآمــدهAپاییــنAنیــزAخودروســازانAروزانــهAتیــراژA،کــردهAتغییــرAصنعــتAوزارتAسیاســت

موضــوعAخــودAراAدرAآمارهــایAماهانــهAنشــانAخواهــدAداد.A/AدنیــایAاقتصــاد
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AAA9۷AســالAاوایلAازAدالرAنرخAتالطمات
AکنندگانAمصرفAبرایAویژهAبهAراAناگواریAپیامدهای
AشــوکAصورتAبهAاگرAکهAاقدامیA.آوردAوجودAبه
AســازAزمینهAتوانســتAمیA،کردAنمیAپیــداAظهور
A.شودAجامعهAرفاهAافزایشAجهتAدرAمثبتیAتحوالت
AمهمیAبخشAبرایAدالرAسرکوبAپایانA،حالAاینAبا
AبررسیA.شدAسازAفرصتAکشورAتولیدکنندگانAاز
AمختلفAصنایعAدرAهاAبنگاهAســودآوریAوضعیت
Aاست؛AگذاشتهAنمایشAبهAراAرونقAازAهاییAنشــانه
AصرفاAدالرAجهشAکهAاولیهAتصورAبرخالفAیعنی
AسهAازAاکنونAزندAمیAدامنAرکودAوAهاAهزینهAرشدAبه
A.استAشدهAکمکAداخلیAتولیدکنندگانAبهAجبهه
AصادراتAجذابیتAپیAدرAتولیدAتقویتAنخســت
AتولیدAصرفهAدومA.استAجدیدAبازارهایAیافتنAو
AهایAظرفیتA،اقتصادAازAتریAمتنوعAهایAبخشAدر
AســومینA.اســتAکردهAفعالAراAگذاریAســرمایه
AترAپیشAکهAوارداتیAرقبــایAحذفAبــاAاماAجبهه
A.گرفتAرونقA،کردنــدAمیAاســتفادهAارزانAارزAاز
AهایAفرصتAصادرکنندهAهایAبنگاهAتنهاAنهAبنابراین
AداخلیAتولیدیAهایAبخشAبلکــهA،یافتندAایAتازه
AباAوAکردهAپیداAرقابتــیAمزیتAکنونیAفضــایAدر
AاینAهرچندA.اندAشــدهAهمراهAسودآوریAافزایش
AاجبارAباAنوعیAبهAاقتصادیAهایAبخشAدرAتوفیــق
AدرAاماAشد؛AحاصلAغلطAهایAAسیاستAشکستAو
A،بیشــترAتدبیرAباAتواندAمیAگذاریAسیاســتAادامه
AویژهAبهA.برساندAحداکثرAبهAراAآمدهAدستAبهAمنافع
AمشاهدهAقیمتیAسرکوبAهایAبازماندهAهنوزAآنکه
AکشورAکلیدیAصنایعAبرخیAدرAتواندAمیAوAشودAمی

تبعاتAنامطلوبیAداشتهAباشد.
AازAیکیAمختلفAمتغیرهایAتعــادلAدرAکهAزمانی
AنبایدAشودAمواجهAنوســانAباAدلیلیAهرAبهAمتغیرها
AتعادلAشرایطAدرAعواملAدیگرAکهAداشــتAانتظار
AجهشAموضوعA.دهنــدAادامهAخودAکارAبــهAقبلی
AازAتهرانAبورسAوAکشــورAاقتصادAبرایAنیزAارزی
AهاAسالAکشورAاقتصادA.نیستAمستثنیAموضوعAاین
AخودAکارAبهAارزAپایینAفرمایشیAوAدستوریAنرخAبا
AگذشــتهAماهA۱۸AدرAدلیلیAهرAبهAاماAدادAمیAادامــه
AوAبندAبیAدلیلA.گرفتAپیشAدرAراAپرنوسانیAمسیر
AمختلفAهایAگزارشAدرAمدتAاینAدرAدالرAباری
AمحلAوAگرفتهAقرارAبررسیAموردA»اقتصادAدنیای«
AنتایجAشدیدAنوسانAاماAنیستAگزارشAاینAبحث
AاینAدرA.استAانکارناپذیرAکهAداشتهAتوجهیAقابل
AدولتAبندAازAارزAآزادسازیAاثرAبررسیAبهAگزارش
AتوجیهA.استAشــدهAپرداختهAمختلفAصنایعAدر
AبینAازAارزیAجهشAباAوارداتیAکاالیAاقتصــادی
AصادراتAاقتصادیAصرفهAدیگرAســویAازAوAرفته
AازAبرخیA،ارزAAنــرخAجهشAدنبالAبهAکشــورAدر
AشرایطیAچنینAدرA.استAساختهAمتحولAراAصنایع
AتولیدAتوجیهAکاالییAهرAگفتAبتوانAشایدAکهAاست
AبستریAAاکنونAهمA.استAداراAراAصادراتAصرفهAو
AشرطAبارAاینAوAاستAآمدهAفراهمAتولیدAرونقAبرای
AبهAنیزA»سود«AیعنیAگذارانAســرمایهAورودAاصلی
AدخالتAازAنگرانیAحالAایــنAباA.داردAوجودAنظر
AاقتصادAمختلــفAهایAبخشAدرAدولــتAدوباره
AاجباریAتوفیقAیکAدرAالبتهAکهAداردAوجودAکشور
AتاAاقتصادAدرAکنندهAفلجAدخالتAبرایAدولتAدست
AدولتAانتظارAمطابقAوAاستAشدهAخالیAحدودی
AاخیرAماهA۱۵AدرAراAخودAاختیارAتحتAمنابعAعمده
AحالAاینAباA،استAدادهAهدرAتقریباAرانتAقالبAدر
AقابلAاطمینانAبهAتولیدAدرAگذاریAسرمایهAهمچنان
AامنیتAتضمینAمانندAمــواردAکهAداردAنیازAتوجــه
AاقتصادیAتالطمAپایانAهمچنینAوAگذاریAسرمایه
AازAبایدAدولتAشــرایطیAچنینAدرA.طلبــدAمیAرا
AمخربAهایAدخالتAوAصنایــعAوAهاAزمینهAتمــام
AوAکندAنشینیAعقبAنظارتیAهایAسازمانAقالبAدر
A،باشدAکالنAمتغیرهایAتالطمAکاهشAدنبالAبهAتنها
AهشدارAهایAنشــانهAدیگرAبارAصورتAاینAغیرAدر
AباAدیگرAسویAازA.داشــتAانتظارAاحتماالAبایدAرا
AمتوجهAصنایعAدرAدولتAدخالتAمسیرهایAرصد
AتولیدA،صنعتAبهAکهAشدیدیAصدماتAشویمAمی
AبعضاA،شدهAواردAداخلیAکنندهAمصرفAادامهAدرAو
AدرA.استAرساندهAهشــدارAحالتAبهAراAوضعیت
AصنایعAبرخیAازAفوقAمــواردAتوضیحAبرایAادامه
AشــدهAآوردهAتوضیحاتیAمختصــرAصــورتAبه
AوAارزیAجهشAمســیرAبخواهیمAاگرAاست.شاید
AدنبالAجزئیاتAدرAراAکشــورAاقتصــادیAتالطم
AارزAنرخAمدتAطوالنیAســرکوبAمشخصاAکنیم؛
A،دولتAاشتباهAهایAسیاســتAوAکشورAاقتصادAدر
AراAزمینهAوAدادAافزایــشAراAوارداتAبهAوابســتگی

AتوجهAجالبAنکتهA.آوردAفراهمAارزیAجهشAبرای
AدولتAبیشترAدخالتAباAکهAصنعتیAهرAاتفاقاAاینکه
AکاالهایAتولیدکنندگانAمانندAاســتAبودهAمواجه
AصنایعAازAپذیرترAآسیبAکنونیAشرایطAدرAاساسی
AصنایعAاینAوضعیتAبرایAنگرانیAوAهستندAدیگر

بیشترAاست.

دو*عامل*رونق*ساز*داخلی*و*خارجی*تولید *
AباAزیرمجموعهAهایAشرکتAکهAهاییAگروهAازAیکی
AگروهAاندAشدهAمواجهAسودآوریAوAفروشAتحول
AاینAسهامA.اســتAتهرانAبورسAبرقیAتجهیزات
AاندAکردهAAتجربهAراAتوجهیAقابلAرشــدAهاAشرکت
AازAبــرآوردAوAســهامAقیمتیAنوســانAازAفارغAاما
AنگاهیAنیمAاگرA،قیمتیAحبابAتشکیلAیاAارزندگی
AقابلAرشدAباشیمAداشــتهAصنعتAکلیAوضعیتAبه
AهاAشــرکتAازAبرخیAدرAراAفــروشAمبلغAتوجه
AتوجیهAارزیAجهشAصنعتAاینAدرA.هستیمAشاهد
AمیانAاینAدرAوAدادهAکاهشAشــدتAبهAراAواردات
AشدهAفراهمAهاAشرکتAظرفیتAافزایشAبرایAفضا
AکاهشAدنبالAبهAداخلAنیازAتامینAکنارAدرA.اســت
AگفتAتوانAمیAحتیAوارداتیAمحصــوالتAعرضه
AجهشA.استAشدهAفراهمAنیزAصادراتAبرایAفضا
AوارداتیAبرقیAتجهیزاتAکهAشدهAباعثAدالرAنرخ
AشرایطیAچنینAدرAوAباشندAنداشــتهAخریدAتوجیه
AسودآوریAبهAتوجهAباAتولیدAزنجیرهAتکمیلAامکان
AارزAنرخAجهشAA.داردAوجــودAبخشAاینAبــاالی
AمنعکسAنیزAپالســتیکAبازارAبهAراAخــودAاثرات
AقیمتAرشــدA،شــدهAتمامAبهایAافزایشAوAکــرد
AدنبالAبهAراAظروفAمانندAپالســتیکیAمحصوالت
AبهAتوانAمیAموضوعAاینAاثرAدرکAبرایA.داشــت
AآبAبطریAهــرAقیمتAتوجهAقابلAجهــشAعلت
AرشدA.کردAرجوعA9۶AسالAپایانAبهAنسبتAمعدنی
AراAتقاضاAتواندAمیAایAعدهAنگاهAازAپالستیکAقیمت
AجایگزینAظروفAوAجایگزینAمحصوالتAبــرای
AدرA.دهدAافزایشAشیشــهAمانندAمتفاوتAجنسAبا
AبرندAمیAبهرهAرایگانAانرژیAازAگرچهAشیشهAگروه
AمشخصAصورتAبهAنیزAگروهAاینAســودآوریAاما
AگروهAهایAشرکتAازAبرخیAدرA.استAشدهAمتحول
AدرAاحتماالAکهAهستیمAشاهدAراAتولیدAمقدارAجهش
AافزایشA.استAخالیAهایAظرفیتAشدنAپرAنتیجه
AمصارفAدرAشایدAشیشــهAبرایAداخلیAتقاضای
AصادراتAاقتصادیAصرفهAهمچنیــنAوAجایگزین
AداشتهAدنبالAبهAراAصنعتAاینAســودآوریAبهبود
AدرAگذاریAسرمایهAسمتAبهAراAافرادAآنچهA.اســت
AبرAکهAزمانیAوAاستA»سود«AکشاندAمیAبخشAیک
AترینAمهمAشودAمیAتاکیدAهاAشرکتAسودآوریAبهبود
AجذبAوAتولیدAانگیزهAتقویتAجذبAدرAموضوع
AتولیدAزنجیرهAبهAاگرA.استAجدیدAگذاریAسرمایه
AهایAشرکتAوAباشیمAداشتهAنگاهیAنیمAنیزAپوشاک
AکنیمAدنبالAتهــرانAبورسAدرAراAمجموعــهAاین
AاینAسودآوریAبهبودAبرAارزیAجهشAاثرAمشخصا
AپتروشیمیAشرکتA.شــودAمیAمشاهدهAهاAشرکت
AنخAتولیدکنندگانAاولیهAمادهAتولیدکنندهAباالدستی
AهمراهAســودآوریAتوجهAقابلAجهشAباAپارچهAو
AهایAصورتAدرAراAخــودAاثرAجهــشAاینA.شــد
AبهAروAوضعیتAوAکردAمنعکسAAشــرکتAاینAمالی
AمشاهدهAصنعتAکلAدرAتولیدAوAسودآوریAبهبود
AنیزAنهاییAکنندهAمصرفAمنظرAازAاگرAحالA.شودAمی
AبازارAدرازیAســالیانAکنیمAنگاهAتولیدAزنجیرهAبه
AقاچاقAالبتهAوAوارداتAاختیارAدرAداخلیAپوشــاک
AداخلAتولیدAشــدیدAتضعیفAبهAموضوعAاینA.بود
AبخشAاینAدرAبســیاریAهایAشرکتA.شــدAمنجر
AازAیکیAشایدAوAشــدندAکشیدهAورشکســتگیAبه

AمطرحAارزیAســرکوبAبتوانAراAآنAاصلیAدالیل
AپوشاکAوارداتAامکانAارزانAارزAباAکهAزمانیA.کرد
AتوانAداخلیAتولیدکنندهAداشــتAوجودAکشورAبه
AنداشــتAراAارزانAوارداتیAمحصوالتAباAرقابت
AبهAراAتولیدیAبنگاهAمتوالیAهایAســالAدرAAزیانAو

ورشکستگیAکشید.
AدهدAمیAنشانAپارچهAتولیدکنندهAوضعیتAبهAنگاه
AاینAدیگرAبــارAشــدهAموجبAارزیAجهشAکــه
AاینکهAدردناکAنکتهA.برسندAسودآوریAبهAهاAشرکت
AاتفاقاAوAداردAوجودAمختلفAصنایعAدرAتولیدAزمینه
A،نبودهAهاAسالAاینAدرAتجهیزاتAنبودAازAمشــکل
AکهAبودهAدولتAاشتباهAگذاریAسیاســتAدقیقاAبلکه
AسودAوAکشــیدهAزیانAورطهAبهAراAهاAکارخانهAاین
AبهAکشــورAداخلAدرAپوشــاکAمصرفAازAحاصل
AقاچاقچیانAوAدالالنAبهAداخلیAتولیدکنندگانAجای
AاستAمشخصAکهAطورAهمانA.رسیدAمیAحوزهAاین
AبلکهAنبودAقاچاقAباAمبــارزهAنیرویAنیازAاینجاAدر
AپرهیزAدرازAسالیانAدرAارزAرویهAبیAسرکوبAازAباید
AشدهAتقویتAتولیدAانگیزهAنیزAبخشAاینAدرA.شدAمی
AدخالتیAدولتAاگرAکهAبودAامیدوارAتوانAمیAوAاست
AپرAخالیAهایAظرفیتAباشدAنداشتهAبخشAاینAدر
AتقویتAنیزAبخشAاینAدرAتولیدAهایAانگیزهAوAشده
AدستAباAدولتAاجباریAتوفیقAیکAدرAالبتهA.شود
AایجادAرانتAوAدخالتAاقتصادAدرAتواندAنمیAخالی
AانگیزهAتواندAمیAاقتصادAگذاشتنAآزادAهمینAوAکند
AاینAدرAگذارAســرمایهAالبتهA،کندAتقویتAراAتولید
AموضوعAاینAلزومAکهAداردAنیازAاطمینانAبهAبخــش

پایانAتالطمAاقتصادیAاست.

هشدار*برای*کاالهای*اساسی *
AصرفهAدالرAنــرخAافزایشAمشــخصAصورتAبه
AســویAازA.کندAمیAبیشــترAراAصادراتAاقتصادی
AدولتAدخالتAارزیAجهــشAهمینAدرAاماAدیگر
AکشورAاقتصادAبهAگذشــتهAازAبیشAحتیAتواندAمی
AهشــدارAمنطقهAبهAراAوضعیتAوAکندAواردAضربه
AروغنAتولیدAصنعــتAدرAمثــالAبرایA.بکشــاند
AاینAاولیهAموادAکهAاستAدرازیAســالیانAخوراکی
AیابیAریشهAدرA.شــودAمیAتامینAوارداتAازAصنعت
AرویهAبــهAمشــخصAصورتAبهAموضــوعAایــن
AصنعتAاینAبهAکهAرسیمAمیAدولتیAارزAاختصاص
AبرایAالبتهAکهAسنگینAارزیAرانتAاینA.شدAمیAداده
AبهAبرنداشتAدرAچندانیAســودAنیزAتولیدکنندگان
A.کردAواردAشدیدیAضربهAتولیدAباالدستیAزنجیره
AهمچنینAوAروغنیAهایAدانهAکاشتAترتیبAاینAبه
AنداشتAاقتصادیAتوجیهAکشیAروغنAهایAکارخانه
AاینA.شدندAکشــیدهAتعطیلیAبهAهاAکارخانهAاینAو
AوابستهAوارداتAبهAکامالAکنونیAشرایطAدرAصنعت
AهاAکارخانهAتولیدAارزیAنوسانAکمترینAدرAوAاست
AوA)وارداتAارزAتامینAعــدم(AکندAمیAپیداAکاهش
AدســتیAپایینAزنجیرهAکهAبودهAدولتیAتفکرAدقیقا
AراAکشــیAروغنAهایAکارخانهAیعنیAصنعتAایــن
AدولتAشرایطیAچنینAدرA.استAکشاندهAرکودAبه
AروغنیAهایAدانهAکشتAازAتشویقیAهایAسیاســت
AچنینAدرA.کندAمیAاجــراAراAخامAروغنAتولیــدAو
AآنچهAشودAAتاکیدAدیگرAبارAبایدAکهAاستAشرایطی
A»سود«AکندAمیAتشویقAکلزاAکشتAبهAراAکشاورز
AدولتAشعاریAپشتیبانیAوAهوراAوAکفAنهAوAاست
AنابودAراAاقتصادیAفعالAبنیادیAمشــوقAاتفاقاAکه
AمختلفAهایAبخشAدرAمواردAاینAنمونــهA.کندAمی
A.شودAمیAمشاهدهAاساسیAکاالهایAدرAخصوصAبه
AکندAمیAعملAگونهAاینAشعارزدهAاقتصادیAسیاست
AدرAاماAداردAتولیــدAازAحمایتAدادAســخنAدرAکه
AحالA.اســتAبســتهAتولیدAتضعیفAبهAکمرAعمل

AنهاییAکنندهAمصرفAبهAضربهAجزAآنAنتیجهAاینکه
AهایAماهAدرAدولتA،خوراکیAروغنAمثالAدرA.نیست
AتومانیA۴200AارزAبــاAروغنAتامینAدنبالAبهAقبل
AاینAنداشتنAتداومAکهAاســتAحالیAدرAاینAوAبود

سیاستAکامالAمشخصAبود.
AروغنAبزرگAتولیدکنندگانAوضعیــتAبهAنگاهی
AراAسیاســتAاینAاثرAتواندAمیAبهارAدرAخوراکــی
AگروهAدرAموضوعAاینAدیگرAنمونهAA.دهدAنشــان
AکهAزمانیAوAاشتباهAسیاستیAدرA.استAشــکرAوAقند
A۸AسطحAتاAوAیافتAجهشAبازارAدرAشــکرAقیمت
AفروشAمصوبAنرخAدولتA،رسیدAنیزAتومانAهزار
AوارداتAطرفیAازAوAندادAتغییرAراAهاAکارخانهAشکر
AاینکهAحالA.دادAقرارAکارAدستورAدرAراAدولتیAارزAبا
AدرAمعاملهAقابلAشکر(AبازارAکفAدرAشــکرAقیمت
AاســتAتومانAهزارA۵AازAبیشA)توجهAقابلAحجم
AبهAکارخانهAدربAتومانیAهزارA3AنرخAباAشکرAاینکه
AرانتAاست؛AتوجهیAجالبAنکتهA،رسدAمیAفروش
AوAرسدAمیAکســیAچهAبهAاختالفAاینAازAحاصل
AAنداریم؟AصحیحیAتوجــهAتولیدAزنجیرهAبهAچــرا
AبخشAاینAبــهAدولتAکهAایAضربــهAدرکAبرای
AدرAکهAکشاورزیAهایAزمینAبایدAاستAکردهAوارد
AراAبودندAمشغولAچغندرAکاشتAبهAگذشتهAسالیان
AاستAموضوعAاینAازAحاکیAهاAشنیدهA.کنیمAبررسی
AبهAچغندرAکاشتAجایAبهAکشــاورزانAبرخیAکه
Aاند؛AکردهAحرکتAگوجهAمانندAمواردAدیگرAسمت
AافزایشAبدونAگذاریAنرخAدولتیAنظامAدرAتوانAنمی
AرشــدAانتظارAشــکرAیعنیAنهاییAمحصولAقیمت
AچغندرAکاشــتAعدمA.داشــتAراAچغندرAقیمت
AاینA.داردAدنبالAبهAراAشکرAتولیدAاولیهAموادAکاهش
AهایAکارخانهAتولیدAکاهشAکنــارAدرAاگرAموضوع
AمانندAطبیعیAسوانحAدنبالAبهAبهارAفصلAدرAشکر
AگذاشــتهA)اولیهAموادAتولیدAحجمAکاهش(Aســیل
AراهیA.بردAپیAکنونیAوضعیتAبهAتوانAمیA،شــود
AدرAوارداتAباAشکرAقیمتAکنترلAبرایAدولتAکه
AایAآیندهAدرAیاAکندAپیداAادامهAبایدAیاAگرفتAپیــش
AواردAضربهAصنعــتAاینAبــهAتواندAمیAنزدیــک
AنیزAبودجهAجدیدAتغییــراتAدرAکهAحالیAدرA.کند
AنداردAتومانیA۴200AارزپاشــیAبرایAجاییAدولت
AعدمAزایAرانتAسیاستAاگرAشــرایطیAچنینAدر
AگرفتهAپیشAدرAشــکرAتولیدکنندگانAباAهمراهی
AموضوعAاینAمنفیAاثرAانتظارAدرAتوانAمیA،نشــود
AشــودAمیAتاکیدAدیگرAبارAA.بودAآیندهAهــایAماهAدر
AبهAجاییAهرAدرAکشاورزAمانندAاقتصادیAفعالAکه
AراAبرآوردAاینAکشاورزیAاگرA.استA»سود«Aدنبال
A،صادراتیAقابلیتAعدمAباAچغندرAکهAباشدAداشــته
AرشدAبرایAدولتAســدAباAنیزAکشــورAداخلAدر
AدیگرAقیمتAکهAشرایطیAدرA،شــودAهمراهAقیمت
AدرA،هستندAجهشAحالAدرAکشاورزیAمحصوالت
AخواهدAجایگزینAمحصولAتولیدAسمتAبهAنتیجه
AضربهAبخشAاینAدرAتولیدAترتیبAاینAبهAوAرفــت
AدرAدولتیAمدیرانAاستAممکنA.خوردAمیAاساسی
AکاالهایAبخشAدرAخودAانبارهایAذخایرAبهAخیال
AموضوعAاینAازAافرادAاینAاماAشــوندAغرهAاساسی
AشودAترAطوالنیAروندAاینAهرچهAکهAهستندAغافل
AکلAوAکنندهAمصرفAوAتولیدکننــدهAکهAایAضربــه
AشــدیدترAکندAمیAدریافتAناحیهAاینAازAاقتصــاد
AکشاورزیAکمترAدیگرAآیندهAسالAدرA.بودAخواهد
AبایدAشرایطیAچنینAدرAوAکاشــتAخواهدAچغندر

کلAنیازAشکرAازAبازارAوارداتAتامینAشود.

برآورد*حباب*به*بررسی*دقیق*تر*نیاز*دارد *
AمختلفAصنعتA۴0AازAبیشAکشورمانAسهامAبازار
AسهامAگرانAمعاملهAبرایAشــایدA.شودAمیAشاملAرا
AازAتحلیلیAبارهاAکهAباشدAعادیAتهرانAبورسAدر
AراAاساسیAفلزاتAیاAپتروشیمیAمانندAبزرگAصنایع
AکمترAاماAباشندAدیدهAمختلفAتحلیلیAهایAگروهAاز
AدالیلAازAیکیA.شودAمیAتوجهAترAکوچکAصنایعAبه
AسهامAمعامالتAبرAحاکمAفضایAشایدAموضوعAاین
AتشکیلAشــائبهAکهAبودهAترAکوچکAهایAشــرکت
AبهAراAارزندگیAعدمAفــرضAپیشAوAقیمتیAحباب
AباAسهامAبازارAازAبخشیAقطعاA.استAداشــتهAهمراه
AبهAهاAشرکتAسهامAکوچکAظرفAوAنقدینگیAسیل
AبایدAگرانAمعاملهAوAاندAکردهAحرکتAحبابAسمت
AبدونAاینکهAاماAباشندAداشــتهAایAویژهAتوجهAآنAبه
AوضعیتAدربارهAاظهارنظرAبهAصنعتAیکAبرررسی
AراAتحلیلیAاعتبارAتواندAمیA،شــودAپرداختهAبنیادی
AتاریخیAالگوهایAبرAصرفAتکیهA.ببردAسوالAزیر
AمواجهAتردیدAباAراAتحلیلگرانAاعتبارAتواندAمیAنیز

کند.A/AAدنیایAاقتصاد

فرصت سازی از تهدید ارزی

AAAطرحAدرA:گفتAزنجانAاستانAشهرسازیAوAراهAفرنشین
AبرایAواحدیA۵000AســهمA،مســکنAعرضهAوAتولیدAملیAاقدام

استانAدرAنظرAگرفتهAشدهAاست.
AبهA،زنجانAمنطقــهAایســناAباAوگوAگفتAدرAمنشAبیاتAمســعود
AشورایAدبیرخانهAتوسطAکهAمســکنAعرضهAوAتولیدAهایAبرنامه
AملیAاقدامAطرحAدرAدولتA:کردAاظهارAوAاشارهA،شدهAارائهAمسکن
AکشورAکلAدرAراA۱۴00AسالAتاAمسکونیAواحدAهزارA۴00Aساخت
A،واحدAهزارA200AجدیدAشــهرهایAســهمAکهAکردهAریزیAبرنامه
AنفرAهزارA۱00AزیرAوAجمعیــتAنفرAهزارA۱00AباالیAشــهرهای
AزنجانAاستانAسهمAویA.استAواحدAهزارA۱00AکدامAهرAجمعیت
AوAبرشمردAواحدA۵000AراAملیAاقدامAطرحAدرAمسکنAتولیدAبرای
AفرهنگAکویAدرAهکتاریA۵.۵AزمینAطرحAاینAراستایAدرA:گفت
AشدهAواگذارAمتقاضیانAبهAنفرهA۴AهایAگروهAقالبAدرAوAسازیAآماده

A.استAواحدA۵۵0AساختAمستعدAزمینAاینAکه
AتولیدAبرایA:دادAادامهAزنجانAاســتانAشهرسازیAوAراهAفرنشــین
AمترمربعA۸۱30AمساحتAبهAکوهAپایینAاراضیAدرAزمینیA،مسکن
AکویAدرAدیگریAمشــارکتیAپروژهAوAواحدA23۵AســاختAبرای
A.استAشدهAبینیAپیشAمسکونیAواحدA۶0AساختAبرایAسازانAنیک
AراAهکتاریA۷3AزمینAسازیAآمادهAعملیاتAاجرایAمســوولAاین
AمقدماتA:گفتAوAخواندAملــیAاقدامAطرحAهایAبرنامهAدیگــرAاز
AظرفیتAباAپونکAکویAمسکونیAوAتجاریAمشارکتیAپروژهAآغاز

A.استAشدهAفراهمAمسکونیAواحدA۸۵0Aاستقرار
AهیدجAوAآببرAشهرAدرAزمینAسازیAآمادهAمطالعهA:کردAتصریحAوی
AخیرانAتوسطAمسکنAتامینAبرایAوAداردAقرارAکارAدستورAدرAنیز
AپوششAتحتAافرادAجملهAازAهدفAهایAگروهAبرایAســازAمسکن

A.شودAمیAریزیAبرنامهAنیزAحمایتیAهایAسازمان

فرنشین راه و شهرسازی استان زنجان خبر داد:

سهم 5000  واحدی زنجان برای تولید مسکن در طرح اقدام ملی
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 بیمـاران مبتال به
ام.اس و مشکالت ازدواج از زبـان آنها

i | پریسـا محــمدی 
روانشــناس و هیپنــوتراپیست 
جمعیت حمایـت از بیماران مبتال 
به ام.اس اسـتان زنجـان )امید(

AAAکهAزمانــیAاز
AباAروانشــناسAعنوانAبه
Aهمکاری A Aامید Aجمعیت
AدلAدردAپــایAکنمAمــی
AمجردAپســرانAوAدختران
AبهAکهAAامAنشســتهAزیادی
AازدواجAبیماریAاینAدلیل
AAاستAشدهAســختAشان
AاحساسAدلیلAهمینAبهAو
AطردAوAانزواAوAافسردگی
Aامیدی Aو Aکنند Aمی Aشدن
AهمینAبهA.ندارندAآیندهAبه
AمتفاوتیAهایAروشAبگریزندAدائمیAمجردیAازAوAکنندAازدواجAبتوانندAاینکهAبرایAبیمارانAازAبرخیAدلیل
AکردهAانتخابAAراAهمسرشانAخانوادهAازAبیماریAکردنAمخفیAیاAهمسرشانAازAبیماریAکردنAپنهانAجملهAاز
اندAکهAشوربختانهAبرخیAازAاینAروشAهاAباعثAایجادAافسردگیAوAافزایشAمشکالتAبیمارانAشدهAاست.
AازAیکیAازدواجAوAکنـدAمـیAدرگیـرAراAسـالهA40AتـاA20AافرادجـوانAام.اسAبیمـاریAکـهAآنجایـیAاز
AباعثAبنابراینAA.AگـذاردAمـیAاخالقیاتAرویAمثبتـیAتاثیـرAکهAاسـتAسـنینAایـنAدرAمهـمAمسـائل
AاگرAاماAاسـتAموثرAبیماریAکنتـرلAدرAقطعاAAوAشـدهAروحیAاختـالالتAوAتنـشA،اسـترسAکاهـش

موجـبAایجـادAتنـشAوAتالطـمAدرAزندگیAشـودAممکنAاسـتAبیماریAتشـدیدAپیـداAکند.
A.باشـدAهوشـمندانهAبایـدAانتخـابAپـسA،اسـتAانسـانیAهـرAزندگـیAدرAمهمـیAاتفـاقA،AازدواجA
AمهارتA،متقابـلAروابطAبحـثA،AآشـناییAبحثA،AازدواجAازAقبـلAمشـاورهAدرAبایـدAحتمـاAبیمـاران
AآیندهAدرAمشـکالتAوAمسـائلAبـروزAازAتاAشـوندAو...آشـناAیکدیگـرAبـاAارتبـاطAدرAزوجیـنAهـای
AفرهنگAجـوانAبیمـارانAازدواجAتسـهیلAامـرAدرAمهـمAخیلـیAدالیـلAازAیکـیAA.شـودAAجلوگیـری
AاینAمـوردAدرAصحیـحAسـازیAفرهنـگAاگـرAشـایدA.باشـدAمـیAام.اسAبیمـاریAمـوردAدرAسـازی
.AشـدAمیAترAآسـانAهمAبیمـارانAایـنAازدواجAAبشناسـندAراAآنAمـردمAوAشـودAدادهAبهبـودAبیمـاری
A.میشـویAبیماریAاینAباAمردمAآشـناییAعدمAمتوجهAنشـینیAمیAامیدAهمیـارانAدلAدردAپـایAوقتـیA
AفکرAداریمAراAبیمـاریAاینAشـوندAمیAمتوجهAمـردمAوقتیAمیگویـدAبـارهAایـنAدرAبیمـارانAازAیکـی
AاینکهAیاAکننـدAمیAاذیتAراAمـاAهویAدلسـوزیAباAاینکهAیـاAاسـتAدارAواگیـرAبیمـاریAایـنAمیکننـد
AبلکهAبیمـارانAبرایAتنهاAنـهAاینAوAشناسـندAمیAایدزAبیمـاریAردیـفAهـمAراAام.اسAمـردمAبعضـی
AآگاهیAعـدمAبهAمشـکالتAاینAیAهمـهAوAاسـتAدردنـاکAبسـیارAنیـزAآنهـاAهـایAخانـوادهAبـرای

مـردمAدربارهAایـنAبیماریAمربوطAمیشـود.
AبیمارانAمشکالتAکاهشAبهAAجامعهAمختلفAاقشارAآگاهیAبردنAباالAوAAام.اسAبیماریAمعرفیAپس

A.کردAخواهدAمهمیAکمکAآنهاAازدواجAجملهAازAام.اسAمبتال

حس مفید بودن و رضایت درونی ام از زندگی، 
نتیجه فعالیت و حمایتم از جمعیت امید است

AAAهستمAادریسیAفاطمه
AباAمیشــودAســالیAیکAتقریباAو
A.امAشــدهAآشــناAامیدAجمعیت
AمسیرAاینAدرAهمیشــهAهمسرم
AوAاســتAبودهAکنارمAوAهمــراه
AجمعیتAبهAکردنAخدمتAبرای
امیدAحســابیAتشــویقمAمیکند.
AنمیدانـمAخیـریAفـردAراAخـودم
AعملکـردAوAنـگاهAایـنAازAبلکـه
Aحـس Aبـزرگ Aخیریـن Aهـای
AمیدانیمAهمـهAماA.میگیرمAخوبـی
AمیدهیمAانجامAخوبـیAکارAوقتـی
AشـورAپرAهـایAلحظـهAدرAغـرق
AبنابراینAمیشـویمAخوشحالیAAو
Aیـک Aاز Aحتـی A Aمیکنـم Aسـعی
Aگـره Aباعـث Aکـه Aسـاده Aعمـل
AسـمتAگرفتارAهایAانسـانAمقابلAدرAمسـوولیتAحسA.نکنمAغفلتAبشـودAکسـیAکارAازAگشـایی
AجامعهAدرAکنیـدAتصورA.میدهـدAسـوقAبودنAهمAبـاAوAهمدلـیA،AمهربانـیAبـهAراAجامعـهAسـویAو
AزناشـوییAزندگیAوAخانوادهA.بـودAخواهدAترAرنگیـنAوAزیباترAزندگـیAچقـدرAشـادAوAمهربـانAای
AهمسـرمAهمراهیAوAهمدلـیAگفتـمAکـهAهمانطـورAداردAرفتارهـاAایـنAگسـترشAدرAخوبـیAتاثیـر
AرسـاندنAانجامAبـهAبرایAجامعـهAافـرادAAکهAچـراAبودAبرایـمAمسـیرAایـنAدرAتوجهـیAقابـلAکمـک

یـکAتصمیـمA،AمسـتلزمAهماهنگـیAوAهمراهـیAاطرافیـانAهسـتند.
AAمنAپیشنهادA.هستیمAانزواAوAتنهاییAبهAجامعهAگرایشAشاهدAAدارمAکهAدیدگاهیAخالفAبرAشوربختانه
AخواهیدAوAکنیمAشروعAکوچکAهایAخوبیAAازAاستAکافیAارزدAمیAامتحانشAبهAوAاستAسادهAخیلی

دیدAاحساسAمفیدAبودنAوAرضایتAدرونیAشماAراAازAAزندانAتنهاییAنجاتAخواهدAداد.
AواقعاAکهAکسانیAبهAرساندنAیاریAوAماســتAاولویتAبودنAانســانAهنوزAکهAبکنیمAفراموشAنبایدA

نیازمندAهستندAحسAخوبیAراAبهAقلبAوAروحAانسانAمنتقلAمیکند.
AفکرAبهAکهAسپاسگزارمAواقعاAوAکنندAمیAکمکAامیدAجمعیتAبهAکهAاستAبزرگوارانیAباAاخرمAکالم
AبرویAمتعالAخداوندAازAوAمیزنمAبوسهAهمAامیدAهمیارانAهمهAمهربانAدستانAبرAوAهستندAهمنوعان

آروزیAسالمتیAوAخوشبختیAطلبAمیکنم.

یادداشت

ام . اس

AAAمدیرهAهیــاتAاعضــایAازAجمعــی
AاستانAام.اسAبهAمبتالAبیمارانAازAحمایتAجمعیت
AالهAمســیحAدکترAدفترAدرAحضورAباA)امید(Aزنجان
AانتقالAوAنظرAتبادلAبهAزنجانAشــهردارAمعصومی

مطالباتAپرداختند.
AرویکردAتشریحAباAزنجانAشهردارAمعصومیAدکتر
AابرازAآتــیAوAاقدامAدســتAدرAهایAفعالیــتAو
AبهAدستیابیAوAاساسیAتغییراتAمنظورAبهAداشــت
AشهروندانAیAهمهAبایستیAشهریAاستانداردهای
A:AافزودAویA.AباشیمAتالشگرAوAهمدلAمسووالنAو
AهایAحوزهAگردانندگانAویژهAبهAشهروندانAباAدیدار
AساختارAباAکهAهاAسمنAوAمردمیAهایAمشــارکت
AخیریهAبهشتAبهAنیزAراAشــهرAاینAنامAایAخیریه
AگذاریAسیاســتAهایAزمینهAاندAکردهAمبدلAهــا
AمطالباتAوAهاAنگرشAباAAجامعAگیریAتصمیــمAو
AحفظAراستایAدرAدرنتیجهAمیکندAایجادAراAعمومی
AمناسبAشــهریAفضایAایجادAوAمهمAجایگاهAاین

AخودAنیزAشــهرداریAمجموعهA،AمردمAهمهAبرای
AبسترهایAوAشــرایطAیAپایهAبرAمیداندAموظفAرا
AنیزAراAهــاAخیریهAفعالیــتAوAحضــورAموجود

AA.نمایدAساماندهی
AجمعیتAمدیرهAهیـاتAرییسAجاویـدانAمهندس
AوAزحمـاتAازAسـپاسAAبـاA،ادامـهAدرAنیـزAامیـد
AمبسـوطیAگزارشAارایهAبهAA،شـهرداریAاقدامـات
AراسـتایAدرAامیدAجمعیـتAاهـدافAوAرسـالتAاز
AA:گفـتAوAAپرداخـتAام.اسAبیمـارانAازAحمایـت
Aوابسـتگی Aآنهـا Aتـداوم Aو A Aهـا Aسـمن Aرشـد
AنسـبتAجامعهAدرAآگاهیAیAتوسـعهAبهAشـدیدی
AمجموعـهAکـهAداردAانهـاAعملکـردAوAماهیـتAبـه
AهاAپتانسـیلAازAمندیAبهـرهAباAمیتوانـدAشـهرداری
AمهمیAبسـیارAنقشAمهمAاینAسـاختنAعملیاتیAدر
AA:کردAنشـانAخاطـرAهمچنیـنAویA.باشـدAداشـته
AارزشـمندAهـایAحمایـتAتاکنـونAخوشـبختانه
اسـت. Aبـوده Aهـا Aخیریـه Aمتوجـه Aشـهرداری

دیدار و تبادل نظر با فعاالن حوزه های مشارکت های 
مردمی موجب سیاست گذاری های جامع خواهد شد

AAAاولAنوبتAعــادیAعمومیAمجمــع
AباA98AمــاهAتیرA28AروزAآدینــهAامیدAجمعیــت
A.شدAبرگزارAامناAهیاتAاعضایAاکثریتAحضور
AعنوانAبهAوثوقAاصغرAمهنــدسAمجمعAاینAدر
A،منشــیAعنوانAبهAپرداختیAاکبرAحاجA،رییس
AگیلکAصمدAوAاولAناظرAعنوانAبهAنصرتیAرقیه
A.شدندAانتخابAرییسهAهیاتAدومAناظرAعنوانAبه
AرییسAجاویدانAمهنــدسA،AبرنامهAســینAطبق
A،آمدگوییAباخوشAامیدAجمعیتAمدیرهAهیات
AیافتهAانجامAهایAفعالیتAازAمبســوطیAگزارش
AارائهAباشــندگانAبهAتصویریAصــورتAبهAرا

AامیدAجمعیتAبازرسAرســتمخانیAAسپسA.Aداد
AتحلیلAوAتجزیهAباAمالیAوAاداریAعملکردAAAبــه
A97AوA96AسالAهایAفعالیتAمقایســهAوAآماری
AافزایشAدرصدAذکرAباAوAتصویریAصــورتAبه
AوثوقAجمالAادامهAدرAوAپرداختــهAAهاAفعالیت
AسالAبودجهAوAبرنامهAامیدAجمعیتAعاملAمدیر
AهایAگزارشAبهAتوجهAباAسپسA.کردAبیانAراA98
AتوسطAAباشندگانAهایAپرســشAبهAشدهAارایه
AوAمدیرهAهیاتAریاستA،بازرسA،رییسهAهیات
A،نشستAاینAیAادامهAدرA.شدAدادهAپاســخAمالی
A،بحثAبهAامیدAجمعیتAامنــایAهیاتAاعضای

AآراAاکثریتAباAوAپرداختهAنظرAتبادلAوAبررســی
A98AسالAپیشنهادیAبودجهAوAبرنامهA،مالیAتراز
AباAنشســتAاینAپایانAدرA.کردندAتصویــبAرا
AســالAدرAامیدAجمعیتAعملکردAکلیپAنمایش

A97ازAمهمانانAپذیراییAبهAعملAآمد.
AاولAنوبتAالعادهAفوقAعمومــیAمجمعA،ادامهAدر
AتغییرAوAانتقالAنشستAAاینAدرA.شــدAبرگزارAنیز
AوAدرمانیAآموزشیA،تخصصیAمجتمعAنشــانی
AجادهAبهAزنجانAاســتانAام.اسAبیمارانAتحقیقاتی
AامیدAســرایAخیابانA،AمهرانهAبلوارA،زنــگAگاوه
AباشندگانAتوسطAوAمطرحAعاملAمدیرAتوســط

AمدیرA.AگرفتAقــرارAتصویبAوAبررســیAمورد
AاعضایAعضویتAســپسAامیدAجمعیتAعامــل
AبهAنفرAیکAانتخابAوAامناAهیاتAدرAپیشــنهادی
AبعدAکهAنمودAمطرحAراAامناAهیــاتAرییسAعنوان
AعنوانAبهAشکوریانAاحمدAالزمAهایAبررســیAاز
A،جمالیAرویاA،اذانیAمرتضیAوAامناAهیاتAرییس
AبرایAمقدمیAعلیرضاAوAمحرمیAکمالA،فیروزهAامیر
AپایانAدرA.شــدندAانتخابAامناAهیاتAدرAعضویت
AازAامناAهیاتAاعضایAالعادهAفوقAعمومیAمجمع
AتحقیقاتیAوAدرمانیAآموزشیA،تخصصیAمجتمع
بیمــارانAام.اسAاســتانAزنجانAبازدیــدAکردند.

 مجمع عمومی عادی و فوق العاده جمعیت حمایت از بیمـاران
مبتال به ام.اس اسـتان زنجان )امید( در سال 98 برگـزار شد

AAAاســکلروزیس Aمالتیپــل Aبیمــاری
A"خودایمــن"AهــایAبیمــاریAگــروهAجــزوA)MS(
AایمنــیAسیســتمAآنAدرAکــهAشــودAمــیAمحســوب
AمغــزAشــامل(AمرکــزیAعصبــیAسیســتمAوAAفــرد
AمــیAقــرارAخــودAحمــالتAهــدفAراA)نخــاعAو
AسیســتمAداخــلAدرA،حملــهAایــنAنتیجــهAدرAدهــد
AمــیAوجــودAبــهAالتهابــیAهــایAواکنــشA،عصبــی
Aــی ــبAبرخ ــببAتخری ــتAس ــهAدرAنهای ــدAک آی
Aــی ــنAم ــالفAمیلی ــژهAغ ــهAوی ــاAب ــمتAه قس
Aــای ــتهAه ــانندهAرش ــنAپوش ــالفAمیلی ــودA)غ ش
Aــرعت ــرایAس ــالمتAآنAب ــتAوAس ــیAاس عصب
AالزمAــی ــایAعصب ــامAه ــالAپی ــهAانتق بخشــیدنAب
AهــایAقســمتAکــهAدانیــمAمــیAامــروزA.)اســت
AخــودAبلکــهAنیســتAمیلیــنAفقــطAدیــدهAآســیب
AهــایAحملــهAهــدفAنیــزAعصبــیAهــایAرشــته
Aــب ــدAوAتخری ــیAگیرن ــرارAم ــیAق سیســتمAایمن

مــیAشــوند.
A،عصبـیAسیسـتمAمختلـفAنواحـیAبـهAآسـیب

AراAمختلفـیAعالیـمA،ناحیـهAآنAعمـلAبـهAبسـته
AعالیمAایـنA.کنـدAمیAایجـادAمذکـورAفـردAبـرای
AشـدتAوAمختلـفAگونـهAبـهA،مختلـفAافـرادAدر
AدرAهـاAآسـیبAایـنA.کنـدAمـیAبـروزAمتفـاوت
AچندAازAپـسAنباشـندAشـدیدAخیلیAکـهAصورتـی
AصورتیکهAدرAاماAشـوندAمیAبرطرفAهفتـهA–Aروز
AمغزAنسـجAدرAاسـتAممکنAباشـندAشـدیدAخیلی
AآنAبهAکـهAکنندAایجـادAدایمیAتغییراتـیAنخـاعAیـا
AضایعاتAاینAکـهAآنجاAازAوAگویندAمـیAاسـکلروز
Aمـی Aایجـاد Aپراکنـده Aو AگوناگـونA Aنواحـی Aدر
AاسـکلروزیسA)متعدد(AمالتیپلAبهAبیمـاریAشـوند

معروفAشـدهAاسـت.
AهمAامـاAنیسـتAمشـخصAاسAامAبیمـاریAعلـت
AتداخـلAکـهAباورنـدAایـنAبـرAدانشـمندانAاکنـون
A.AاسـتAبایسـتهAبیماریAبهAابتالAبرایAعاملAچنـد
AسیسـتمAغیرطبیعیAهایAپاسـخA،ژنتیکیAعوامـل
AدسـتAبهAدسـتAهمهAمحیطیAعوامـلAوAایمنـی
هـمAمـیAدهنـدAوAبیمـاریAراAایجادAمـیAکنند.

توصیف بیماری ام.اس

AAAمبتالAبیماران Aاز AحمایــتAجمعیت
AنیازAAبهAتوجهAباA)امید(AزنجانAاســتانAام.اسAبه
AبیمارانAشــرایطAبهبودAوAدرمانAملزومــاتAو
AدادهAتشــکیلAراAتخصصیAهایAکمیتهAAام.اس
AبهAهاAکمیتهAازAیــکAهرAکهAایAگونهAبهAاســت
AدرمانیAفضایAتوسعهAوAمشــکالتAرفعAدنبال
AجملهAازA.باشدAمیAمعینAیAاAحوزهAدرAبیماران
AتشکیلA،پزشکیAیAکمیتهAوظایفAوAهاAبرنامه
A،جدیدAمراجعانAبرایAپزشکیAتخصصیAپرونده
AخدماتA،رایگانAدارویAدریافتAبــرایAرایزنی
AدندانپزشکانAحمایتAباAرایگانAدندانپزشــکی
AباAرایگانAآزمایشــاتAفراینــدAترتیبAA،خیــر
AهمچنینAA،خیرAهایAآزمایشــگاهAازAمندیAبهره
AانجامAبرایAخیرAهایAفیزیوتراپیســتAباAرایزنی
AهایAشــرکتAباAرایزنیA،رایگانAفیزیوتراپــی
AداروهاAازAاستفادهAصحیحAآموزشAجهتAدارویی
AازAبسیاریAوAبیمارانAهایAپرســشAبهAپاسخAو
AقابلAبیمارانAنیازAدرAتمرکــزAباAکهAدیگرAموارد
AهاییAکمیتهAجملهAازAامــاA.بودAخواهدAپیگیری
AکمیتهAدیگرAهمــکاریAباAوAقواAیAهمهAبــاAکه

AهمیارانAمعیشتیAمشــکالتAکندAمیAتالشAAها
AاســتانداردAبهAراAآنهاAزندگیAشــرایطAوAرفعAرا
AکهAباشــدAمیAرفاهAوAامدادAکمیتهAکندAنزدیــک
AوAتامینA،غذاییAبستهAتامینAوAتوزیعAمســوول
AپوشاکAتوزیعAوAتامینA،AیلداAشــبAپکAتوزیع
AهايAخانوادهAازAعیــادتAوAبازدیدA،نوروزAعید
A،بیمارستانAوAمنزلAدرAجمعیتAپوشــشAتحت
AخیرینA،جمعیتAاعتبارAیAپایهAبرAوامAپرداخت
A،مســکنAهزینهAکمکAپرداختA،بانکیAمنابعAو
AپوشینهAتوزیعAوAتهیهAهمچنینAوAخریدAوAاجاره
A.AباشــدAمیAدیگرAمواردAازAبســیاریAوAرایگان
AحیاتیAمطالباتAجملهAازAافــزودAبایدAادامهAدر
Aام.اسAبهAمبتــالAبیمارانAازAحمایتAجمعیــت
AپررنگAحضورAتقویــتA)امید(AزنجانAاســتان
AبنابراینAباشــدAمیAجامعهAدرAهمیارانAفعالAو
AهایAدورهAبررسیAباAآموزشیAوAفرهنگیAکمیته
AنتایجAگرفتنAنظرAدرAبــاAوAنیازAموردAآموزشــی
AدستگاهAدیگرAهمکاریAباAهمچنینAوAسنجیAنیاز
AهایAظرفیتAازAمنــدیAبهرهAوAاجرایــیAهای
AشرایطAوAآوردهAفراهمAراAمهمAاینAمراتبA،معین

AجاریAراAبانوانAبرایAویژهAبهAمهارتAفراگیری
AوAاساسیAرویکردAکهAورزشیAکمیتهA.سازدAمی
AهدفAجامعهAوAجمعیتAساختارAدرAتاثیرگذاری
AهاAرســالتAاصلیAبارAگفتAمیتوانAتقریباAدارد

AبرایAکردنAورزشAکهAچراAمیکشدAدوشAبهAرا
A.شودAمیAتلقیAموثرAبسیارAدرمانAنوعیAهمیاران
AهایAکالسAبرگــزاریA،اســتخرAکارتAتوزیع
A...AوAشطرنجA،پنگAپینگA،پتانگA،پیالتسA،یوگا

AAA.آیدAمیAشــمارAبهAکمیتهAاینAاقداماتAجملهAاز
AدرAحضورAتبعاتAاستAذکرAبهAالزمAدادAادامهAوی
AدرAهموارهAاجتماعیAهایAارتباطAنقشAوAجامعــه
AباشدAمیAمفیدAوAمثبتAهمیارانAدرمانAیAپروسه
AبینAدرAحضورAیAتجربهAوAزمانAگذرAAباAولیکــن
AآنAباAراAبیمارAکهAایAعدیدهAمشــکالتAهمیاران
AجامعهAافرادAسازگاریAعدمAکندAمیAدرگیرAبسیار
AازAوAاستAبیماریAازAنادرستAبرداشــتAوAآنهاAبا
AدرAام.اسAبیماریAبهAابتالAمیزانAآمارهاAکهAآنجایی
AپیامدهاAازAشکلAاینAمیدهدAنشانAبیشترAراAزنانAبین
AکمیتهAایجادAباAکهAکنندAمیAسپریAراAصعودیAروند
AموقعیتAوAمواردAچنینAدرAایمAکردهAتالشAحقوقی
AطبیعیAحقوقAازAوAبودهAبیمارانAکنارAدرAنیزAهایی
AبرنامهAکمیتهAجملهAازAهاAکمیتهAدیگرA.کنیمAدفاعAآنها
AسیستمAکلیAساختارAراهبردیAیAنقشهAباAکهAریزی
AرویکردهایAدرAنظرAاعمالAباAAکندAمیAطراحیAرا
AازAمشیAوAخطAتبیینAAدیگر،باAهایAکمیتهAمختلف
AهمچنینAوAجلوگیریAهاAکاریAموازیAوAتداخل
AمتمرکزA،هاAکمیتهAمیانAارتباطAچگونگیAوAحفظAدر
AباAهمیشهAکهAداوطلبانAجذبAکمیتهA.باشــدAمی

AداوطلبانAســراغAبهAایAویژهAوAخاصAهایAروش
AبهAنیزAجمعیتAویترینAعنوانAبهAرودAمیAخیرینAو
AخیرینAوAداوطلبانAحضورAکهAچراAآیدAمیAشمار
AکنندهAتسهیلAنقشAتواندAمیAفرایندهاAپیشبردAبرای
AاعضایAمنظورAهمینAبهAباشدAداشتهAتوجهیAقابلAو
AسریAیکAازAبایستیAســاکنAبهAابتداAAکمیتهAاین
AدیگریAکمیتهA.باشندAبرخوردارAذاتیAمشخصات
AرفاهAوAامدادAکمیتهAکنندهAتکمیلAنوعیAبهAشایدAکه
AجذبAکمیتهAباشــدAمیAداوطلبانAجذبAکمیتهAو
AحضورAباAکهAاستAمردمیAهایAمشارکتAوAکمک
AمجموعهAقلبAخوشAهایAانسانAوAخیرینAبینAدر
AاماA.نمایدAمیAتامینAراAهمیــارانAمایحتــاجAازAای
AاقداماتAوAتدابیرAکهAعمرانیAوAمالیAهــایAکمیته
AباشدAمیAزیرساختاریAبسترهایAبهAمعطوفAآنها
AایAمجدانهAطورAبهAکهAاستAنیازهاییAوAتخصص
A.AشودAمیAدادهAپوششAشدهAیادAهایAکمیتهAتوسط
AاستAشدهAسعیAسازمانیAچارتAدرAاستAگفتنی
AراهکارهایAیAارائهAبــرایAفکرAاتاقAگنجاندنAبا
AازAهموارهAنوAهایAایدهAتزریقAوAزودبازدهAوAبدیع

همراهیAوAهمفکریAآنهاAنیزAبهرهAمندAگردیم.

جمعیت امید چه خدماتی به بیماران ام.اس استان زنجان میدهد؟
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5
کلیوی

مدیر انجمن کلیوی زنجان:

دغدغه ی اصلی ما افزایش بیماری های کلیوی است
AAAکلیهAبیمـاریAافزایـش

Aمثـل Aای Aزمینـه Aبیماریهـای Aو
AازAیکـیAخـونAفشـارAوAدیابـت
Aانجمـن Aاصلـی Aهـای Aدغدغـه

اسـت. Aزنجـان Aکلیـوی
AAعمومــیAروابــطAازAنقــلAبــه
AضروتAبــهAاشــارهAبــاAطهماســبی
Aمهمانســرای Aســازی Aآمــاده
Aــزا ــوئیتAمج ــارانAدرA12Aس بیم
AدیالیــزیAAبیمــارانAبیتوتــهAبــرای
Aکــه Aکــرد Aتصریــح Aغریبــه
AابتــدایAدرAانجمــنAاولAAاولویــت
Aو Aپیگیــری Aخــود A Aفعالیــت
AکمکAمحــلAازAگــذاریAســرمایه
AمراکــزAانــدازیAراهA،Aخیریــن
AوAتابعــهAشهرســتانهایAدیالیــز
AوهماهنگــیAکلیــهAپیونــدAبخــش
Aــه ــدAب ــارانAنیازمن ــیAبیم راهیاب
AحــالAرفــاهAجهــتAدرAپیونــد

AوAــوزش ــیAوAآم ــاتAدرمان ــعAخدم ــرAتجمی ــنAام ــلAای ــقAکام ــسAازAتحق ــودهAوAپ ــارانAب بیم
AطبقــهA5AمربعــدرAمتــرA4000بنــاءAزیــرAبــاAانجمــنAمرکــزیAســاختمانAدرAحمایتــیAوAپیشــگیری
AاختصاصــیAکمــکAبــاAدیگــریAازAپــسAیکــیAآنAطبقــهAهــرAوA.AشــدAزنــیAکلنــکA92AســالAدر

A.Aــت ــیدهAاس ــرداریAرس ــرهAب ــهAبه ــیAب ــنAزنجان خیری
AمرتبطAدولتــیAدســتگاههایAوAزنجانــیAخیریــنAهمدلــیAوAهمراهــیAازAتشــکرAضمــنAطهماســبی
AمجموعــهAیــکAانــدازیAراهAAآرزویAدرAکلیــویAانجمــنAخادمــانAبــودAســالهاAکــهAداشــتAاظهــار
Aــاه ــهAایAدرAجهــتAرف ــویAوAبیمــاریAزمین ــهAخدمــاتAبیمــارانAکلی ــعAکلی ــرایAتجمی جامــعAب
AبــرایAایAمشــاورهAوAپژوهــشAوAآمــوزشA،AبیمــاریAاولیــهAدرمــانAوAتشــخیصA،AبیمــارانAحــال

ســامتیAهمنوعــانAعزیــزAبــود.
AتحقــقAمهــمAامــرAایــنAیAمرکــزAســاختمانAدرAنظــرAمــوردAکاربریهــایAتجهیــزAوAتکمیــلAبــاAکــه

A.AیافــتAخواهــد
Aــت ــلAدیاب ــهAایAمث ــهAوAبیماریهــایAزمین ــویAزنجــانAافزایــشAبیمــاریAکلی ــرAانجمــنAکلی مدی
Aــرد ــدواریAک ــارAامی ــیAانجمــنAدانســتAوAاظه وAفشــارAخــونAراAیکــیAازAدغدغــهAهــایAاصل
AوAانجمــنAمرکــزیAســاختمانAدرAنظــرAمــوردAکاربریهــایAهمــهAشــدنAآمــادهAصــورتAدرAکــه
AمطلــوبAآموزشــیAوAدرمــانAخدمــاتAارائــهAبــاAانجمــنAحامــیAخیریــنAهــایAکمــکAتــداوم
AهــایAهزینــهAوAداشــتهAهمــراهAراAدیالیــزAبیمــارانAبهبــودیAوAزندگــیAکیفیــتAالزمAپشــتیبانیAبــا
AکاهــشAمراتــبAبــهAههــاAآموزشــگاAوAکلینیــکAدرAطوالنــیAهــایAنوبــتAوAدرمانــیAوAداروئــی
AدرAاســتانAکلیــویAانجمــنAبرتــریAعنــوانA:Aــد ــرAانجمــنAکلیــویAدرAادامــهAافزودن ــدA.Aمدی یاب
AوAدلAــدار ــنایAبی ــهریانAدردAآش ــوبAهمش ــاریAخ ــیAوAهمی ــلAهمراه ــورAحاص ــطحAکش س
AدرAزنجانــیAAخیریــنAصداقــتAوAبــودهAتخصصــیAکمیتــهA12AمدیریــتAبــاAســاختاریAعملکــرد

طــولAزمــانAفعالیــتAانجمــنAثابــتAشــدهAاســت.
AبیمــاریAهیــچAگذاشــتAنخواهیــمAخیریــنAکمــکAبــاAدادنــدAادامــهAAالهــیAلطــفAبــهAنظــرAبــاAوی
AدرAراAاختصاصــیAدرمــانAوAداروAهــایAهزینــهAوAکلیــهAپیونــدAهزینــهAدغدغــهAنــداریAعلــتAبــه

طــولAدرمــاAنAخــودAداشــتهAباشــد.

مدیرامور شعب بانک سپه استان  :

 خیران زنجانی نشان لیاقت جهانی 
در امر خیر را بر سینه دارند

AAAوAجامعهAدرAشـکAبدونAA:گفتAسـخنانیAدرAزنجانAاسـتانAسـپهAبانکAشـعبAمدیرامور
AکلیویAAانجمنAبـهAمنظرAاینAازAوAماسـتAگردنAبرAاجتماعیAتکلیـفAوAمسـوولیتAامـروزAفضـای
AراAخودAوAمیکنیـمAاحسـاسAدوشـمانAبرAسـنگینیAوظیفهAدولتـیAبانـکAعنـوانAبـهAوAکـردهAنـگاه
AAهمکارانمAوAمـنAامـروزAوAباشـیمAسـهیمAانجمنAنیازهایAتامیـنAجهـتAدرAکـهAAمیدانیـمAموظـف
AحاضرAانجمنAدرAکلیـویAخیرینAوAخادمـانAبوسـیAدسـتAوAتشـکرAوAتقدیـرAوAدیـنAادایAبـرای
AباAوAشـدمAآشـناA63AسـالAازAنزدیکانمAازAیکـیAابتایAخاطـرAبـهAدیالیـزAبخـشAبـاAبنـدهAوAشـدیم

دیالیـزAوAمشـکاتAآنAبیگانـهAنیسـتمAوAازAکمـکAAبـهAبیمارانAمضایقهAنخواهدAشـد.
AوAمرکــزیAســاختمانAدرAکــهAAاســتانAAکلیــویAانجمــنAمدیــرAاندیشــیAهــمAوAنشســتAایــنAدر
AایجــادAبــاAکنیــمAمــیAتــاشAکلیــویAانجمــنAدرAگفت:کــهAAگرفــتAصــورتAاجــاسAســالن
AهــایAهزینــهAوAبیمــاریAدغدغــهAآنــانAخانــوادهAوAکلیــویAبیمــارانAبــرایAالزمAرفاهــیAشــرایط

A.دهیــمAکاهــشAراAآنAAجانبــی
AخیرینAحمایتAوAAپشـتیبانیAازAکلیویAخیریهAخدماتAبـودنAآرمانیAوAالهیAافتخـارAاظهـارAبـاAوی
AورفعAبیمـاریAازAپیشـگیریAدرAراAهـاAحمایتAوایـنAنمـودهAقدردانـیAوAتشـکرAAزنجانـیAمتعهـد
AوAالهیAلطـفAبهAکـهAگفـتAوAکـردAذکـرAمطلـوبAحـدAدرAبیمـارانAمعیشـتیAوAدرمانـیAنیازهـای
AدرمانیAکاربریهـایAAتکمیـلAباAAحمایتـیAخدماتAافزایـشAضمنAکـهAآنیمAبـرAکمکهـاAایـنAادامـه
AبهAمبتایانAتعـدادAالزمAسـازیAفرهنـگAبـاAانجمـنAمرکـزیAدرسـاختمانAپژوهشـیA،آموزشـیAو

A.دهیمAکاهشAراAایAزمینـهAبیماریهـایAوAکلیـویAبیمـاری

خبـر

AAAAپرورشAوAآموزشAفرنشــینAرفیعیA
AازAحمایتAخیریهAانجمنA:AگفتAزنجانAاســتان
AوAAفرهنگیAرفیعAجایگاهAدارایAکلیــویAبیماران

A.باشدAمیAاجتماعی
AکلیویAانجمنAازAکهAشناختیAبا:AکردAاظهارAرفیعی
A.دارمAآنAخواهانهAخیرAوAاجتماعیAهایAفعالیتAو
AوAAاجتماعیAرفیعAجایگاهAدارایAوAموفقAانجمــن

A.AاستAAفرهنگی
AآموزشــیAکارگاههایAوAهمایشAبرگــزاریAوی
AهمکاریAباAکنونAتاAکهAکلیویAانجمنAAبهداشتی
AوAموفقAبسیارAراAAداشتهAاستانAسطحAدرAکلAAاداره

A.AنمودAعنوانAگذارAتاثیر
AAآموزشیAوAرفتاریAالگوهایAتاثیرAبهAاشارهAباAوی
AدانشAاجتماعیAهایAشـخصیتAگیریAشـکلAدر
AکاسAبرگزاریAهرگونهAکـهAAکردAاضافهAآمـوزان
AآمـوزانAدانـشAبـرایAبهداشـتیAآموزشـیAهـای
AآنانAتحصیلـیAوAسـنیAمقاطعAتناسـبAبـهAبایـد
AموجـودAمقـرراتAوAقوانیـنAچـوبAچهـارAدرAو
AجوانـبAوبایـدAبـودهAپـرورشAوAآمـوزشAوزارت
A.کـرد Aرعایـت Aهـا Aزمینـه Aهمـه Aدر Aرا Aاحتیـاط

AآمـوزشAفرنشـینAدفتـرAدرAکـهAدیـدارAایـنAدر
AمدیـرAطهماسـبیAAگرفـتAصـورتAپـرورشAو
Aپیرامـون Aابتـداء Aدر Aاسـتان Aکلیـوی Aانجمـن

AنقاشـیAفراخـوانAدربـارهAدوجانبـهAهمکاریهـای
AنقاشـیAجشـنوارهAفراخوانA:AکـردAنشـانAخاطـر
AماهAاَُمـردادAدرA)همهAبـرایAسـالمAکلیه(AعنوانAبـا

AبرگزارAپـرورشAآموزشAمشـارکتAباAکهAامسـال
AکردندAاضافهAوAتلقـیAAعطفAنقطهAAشـدAخواهـد
AوAتخصصیA،AعلمـیAهایAهمایـشAبرگـزاریAA:
AبرنامهAواجـرایAبهداشـتیAآموزشـیAکارگاههای
AبروشـورهایAAتوزیعAبـاAAآموزشـیAAمتنوعAهـای
AدرAاسـتانAآموزشـگاههایAAسـطحAدرAبهداشـتی
AالزمAتوضیحاتAهـاAفعالیتAارتقاءسـطحAجهـت
AدانسـتنAAضـروریAوAمهـمAوبـاAنمـودهAارائـهAرا
AسـبکAکردنAنهادینـهAبـرایAپیشـگیریAموضـوع
AAآمـوزی Aدانـش A Aجامعـه Aدر Aسـالم Aزندگـی
AجهـتAدرAمسـتمرAAهمـکاریAادامـهAخواسـتار
AدرAAبهداشـتیAآموزشـیAهـایAبرنامـهAگسـترش

AA.AشـدندAگوناگـونAسـطوح
AکلیـویAانجمـنAاکنـونAهـمAکـهAکـردAبیـانAوی
AبـاAAآموزشـیAهـایAفضـاAبالقـوهAظرفیـتAدارای
Aایـن Aدر Aمشـخص Aکارشناسـان Aو Aپزشـکان
AهـایAنشسـتAAبرگـزاریAآمـادهAوAبـودهAحـوزه
Aو A Aکاس Aگونـه Aهـر Aبرگـزاری Aو Aتخصصـی
AانجمنAاجاسAسـالنAدرAAآموزشـیAکارگاههای

A.AشـدندAاسـتانAآموزشـگاههایAو

انجمن کلیوی دارای جایگاه  رفیع فرهنگی و اجتماعی است
 فرنشین آموزش و پرورش  استان زنجان؛

AAAبیمـاران Aورزش Aهیـأت Aرییـس
A:گفتAزنجـانAاسـتانAاعضایAپیوندAوAخـاص
Aورزش Aملـی Aتیـم Aاردوی Aمیزبـان Aزنجـان

اسـت. Aاعضـا Aپیونـد AوAخـاصAبیمـاران
AزنجـانA:کـردAاظهـارAطهماسـبیAمحمدرضـا
Aبیمـاران Aورزش Aملـی Aتیـم Aاردوی Aمیزبـان

پیونـدAاعضـاAاسـت. AوAخـاص
AپیوندAوAخـاصAبیمارانAورزشAهیـأتAرییـس
AاینکـهAبـهAاشـارهAبـاAزنجـانAاسـتانAاعضـای
AخـاصAبیمـارانAورزشAملـیAتیـمAاردویAدر
AورزشـیAقهرمانـانAازAنفـرA60AاعضـاAپیونـدAو
AیکAمدتAبـهAاردوAاینA:گفتA،دارنـدAحضـور

میAشـود. Aبرگزار Aهفتـه
Aــی ــمAمل ــهAاردویAتی ــهAاینک ــارهAب ــاAاش ویAب
AورزشAبیمــارانAخــاصAوAپیونــدAاعضــا
Aــم ــاAهفت ــدهAوAت ــازAش ــاهAآغ ــمAاَُمردادAم ازAیک
کــرد: Aتصریــح A،دارد Aادامــه AمــاهAاَُمردادA
Aــگاه ــزAدانش ــنAاردوAنی ــزاریAای ــلAبرگ مح

ــت. ــانAاس زنج
AورزشـکارانA:کـردAنشـانAخاطـرAطهماسـبی
A،میـزAرویAتنیـسA،دارتA،شـطرنجAهایAرشـته
AورزشAملـیAتیـمAاردویAدرA... AوAبدمینتـون

بیمارانAخاصAوAپیوندAاعضاAحضورAدارند.
AپیوندAوAخـاصAبیمارانAورزشAهیـأتAرییـس
AازAاینکهAبـهAاشـارهAبـاAزنجـانAاسـتانAاعضـای
AاردویAدرAورزشـکارAدوAنیـزAزنجـانAاسـتان
AپیونـدAوAخـاصAبیمـارانAورزشAملـیAتیـم
AورزشـکارانAاینA:افزودA،دارنـدAشـرکتAاعضا

AفعالیـتAمیـزAرویAتنیـشAوAدارتAرشـتهAدر
Aورزشـکاران Aاینکـه Aبیـان Aبـا Aوی A.کننـدAمی
AنخسـتAهایAمقامAاخیرAهایAسـالAدرAزنجانـی
Aبراسـاس A:گفـت A،کردنـد Aکسـب Aرا Aدوم Aو
AاینAمیزبانـیAبـرایAاسـتانAبرتریـنAهـاAرایزنی

A.اسـتAبـودهAزنجـانAاردوهـاAازAدوره

زنجان*300*ورزشکار*در*هیأت*ورزش* *
بیماران*خاص*و*پیوند*اعضا*دارد

A300 Aزنجـان Aاینکـه Aبیـان Aبـا Aطهماسـبی
AوAخاصAبیمارانAورزشAهیـأتAدرAورزشـکار
A،داشـتندAفعالیتAزنجانAاسـتانAاعضایAپیونـد
AرشـتهA14AدرAورزشـکارانAایـنA:کـردAعنـوان

ورزشـیAفعالیـتAداشـتند.
AوAخــاصAبیمــارانAورزشAهیــأتAرییــس
AبــهAاشــارهAبــاAزنجــانAاســتانAاعضــایAپیونــد
AزنجــانAاســتانAورزشــکارانAازAنفــرA70Aاینکــه
Aــان ــتند،Aبی ــوریAهس ــیAوAکش ــانAمل قهرمان
AدارایAنیــزAورزشــکارانAایــنAازAنفــرAدوA:کــرد

ــتند. ــیAهس ــایAجهان مدالAه
Aــدال ــرد:AدرAســالAگذشــتهA25Aم ــانAک ویAبی
AورزشAهیــأتAورزشــکارانAتوســطAکشــوری
Aــتان ــایAاس ــدAاعض ــاصAوAپیون ــارانAخ بیم

زنجــانAکســبAشــدهAاســت.
AورزشــکارانAاینکــهAبیــانAبــاAطهماســبی
AدارایA،اعضــاAپیونــد AوAخــاصAبیمــاران
A:کــردAاظهــارA،هســتندAفراوانــیAاســتعدادهای
Aــتعداد ــاییAاس ــرایAشناس ــترAالزمAب ــدAبس بای

ــود. ــمAش ــرادAفراه ــنAاف ای

رییس هیأت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضای استان زنجان:

زنجان میزبان اردوی تیم ملی بیماران خاص

AAAــی ــهAدرAآگاه ــایAعلمی ــوزهAه ح
AپیشــگیریAجهــتAســازیAفرهنــگAوAبخشــی
AدیالیــزAAســختAبیمــاریAAبــهAابتــاءAاز
AوAتاشــگرانAــا ــدAهمــراهAوAهمــگامAب میتوانن
AمبلغــانAوAســفیرانA،AکلیــویAانجمــنAخادمــان

AA.Aــند ــامتیAباش س
AادامــهAدرAکلیــویAانجمــنAمدیــرAطهماســبی
AهــایAحــوزهAطــابAوAاســاتیدAبازدیــد
AانجمــنAازAخواهــرانAوAبــرادارنAعلمیــه
AحرکــتAایــنAازAگــرمAاســتقبالAضمــن
AخیریــنAکمــکAبــهA:AافزودنــدAفرهنگــی
Aــز ــهAمجه ــزAراAک ــمAبخــشAدیالی ــتهAای توانس
Aــد ــیAباش ــتگاههاAم ــنAدس ــرفتهAتری ــهAپیش ب
AAکــهAبرســانیمAبــرداریAبهــرهAبــهAAانجمــنAدر
AســهAدرAدیالیــزیAبیمــارA90AازAبیــشAــه روزان

AاینAبنابــرA.قرارمیگیرنــدAدرمــانAتحــتAنوبــت
AرودAمــیAانتظــارAAدینــیAعلمــایAوAطــابAاز
Aــر خادمــانAخــودAراAدرایــنAمســوولیتAخطی
AبرنامــهAوAرمجالــسAدAتبلیــغAبــاAخداپســندانه
AA.Aــانند ــاریAرس ــیAوAفرهنگــیAی ــایAدین ه

AبیمــارانAازAعیــادتAوAبازدیــدAایــنAادامــهAدرA
Aــای ــوزهAه ــابAح ــاتیدAوAط ــزیA،Aاس دیالی
AتقدیــرAضمــنAAخواهــرانAوAــرادارن علمیــهAب
AشــدهAانجــامAچشــمگیرAاقدامــاتAازAتشــکرAو
AباA.وگفتنــدAنمــودهAآمادگــیAاعــامAدرانجمــن
AAســازیAفرهنــگAوAAتبلیــغAامــرAدرAتــوانAهمــه
AســویAــه ــیAب ــتAکمــکAهــایAمردم وAهدای
AرســیدنAــرا ــهAف ــاAتوجــهAب ــودهAوب انجمــنAب
Aــاران ــاریAبیم ــهAی ــینیAب ــرمAحس ــاهAمح م

A.AشــتافتAــم ــویAخواهی کلی

دربازدید اساتید و طالب حوزه های علمیه زنجان ازانجمن کلیوی عنوان شد؛

حوزه های علمیه میتوانند سفیران و مبلغان سالمتی باشند

AAAنمایندهAهماهنگـیAبـاAکـهAبازدیـدAایـن
A98AتیـرA22AدرAAزنجـانAمقـدسAآسـتانAخادمـان
AبخشـهایAازAدیـدAبـازAبـاAAبـودAگرفتـهAصـورت
AانجمـنAمرکـزیAسـاختمانAدرAمسـتقرAمختلـف
AحرمAسـبزAپرچمAوحملAحضـورAباAکهAشـدAانجـام
AآمدAعملAبـهAدلجوییAبیمـارانAتکAتـکAازAمطهـر
AخیرینAبهAخادمـانAتوسـطAآسـتانAمتبرکهAیادگارAو
AسـالنAدرAکهAدیدارAادامهAدرA.AاهداگردیدAبیمـارانAو
AمدیـرAطهماسـبیAشـدAبرگـزارAانجمـنAاجـاس
AخجسـتهAمیادAسـالروزAتبریکAAباAکلیویAانجمـن
AابـرازAوAمعرفـتAوAعلـمAآسـمانAاختـرAهشـتمین
A:AگفتندAحضرتAآنAخادمـانAحضورAازAخرسـندی
AاسـتAشـهرکریمانAوAخیریـنAبهشـتAزنجـان
AپیشـرفتهAبهAکهAسـازAخیـرAدیالیـزAمرکـزAواولیـن
AباالAبـرایAاینAوAاسـتAمجهـزAAتجهیـزاتAتریـن
AتاثیـرAبیمـارانAزندگـیAوAدرمـانAکیفیـتAAبـردن
AکامAیـشAفرماAتحقـقAبـرایAوAداشـتهAفراوانـی
AرنجAفقطAبیمارAکنیـدAکاریAفرمودندAکـهAرهبـری
AنداشـتهAدیگریAهایAدغدغهAوAداشـتهAراAبیماری
AدرAویAاستAشـدهAمحققAدیالیزAبخشAدرAباشـد

AکشـورAسـطحAدرAکهAایمAتوانسـتهAافزودندAادامـه
Aکنیم.وAتجمیعAخیریـهAمرکزAیـکAدرAراAخدمـات
AوبـاAAخیریـنAویـژهAAکمـکAبـهAوAخـداAبیـاری
AراAAدیگریAخدماتAAکلینیکAوAدرمانـگاهAتکمیـل
AتحقیقاتیAپژوهشـیA،Aآموزشـی،AAحمایتیAازAاعم
Aهـدف Aجامعـه Aبـه Aوآزمایشـگاهی Aدرمانـی Aو

AAبخـشAدرAوAAکـردAخواهیـمAارائـهAAبیمـارانAو
AبیمارAهمراهانAوAبیمـارانAاسـتراحتAوAخوابـگاه
AویAAهسـتیمAبیمـارانAآسـایشAوAرفـاهAبدنبـال
AAبیمـارانAبهAروانـیAوAروحـیAنیـازAبـهAاشـارهAبـا
AالزمAAمقدمـاتAتمهیـدAوAهماهنگـیAخواسـتار
A.AشـدندAمقدسAمشـهدAبهAبیمـارانAاعـزامAبـرای

Aگـروه Aسرپرسـت Aصـراف Aنشسـت Aدادمـه Aدر
AشاکریمAراAخداوندAA:AگفتAسـخنانیAدرAAخادمان
AشـماAخدمـتAدرAکـهAشـدAحاصـلAتوفیقـیAکـه
AپیداAAجدیدیAدوسـتانAامسـالAوAباشـیمAAعزیزان
AبازدیـدAکـهAهایـیAمجموعـهAازAانصافـاAوAAکنیـم
AمجموعهAکلیـویAانجمـنAمجموعـهAAایـمAکـرده
AAمتمادیAسـالیانAدرAشـکAبیAکـهAفاخراسـتAای
AدادAادامهAویAاسـتAپیوسـتهAوقوعAبـهAدلسـوزان
AدشـواریAکارAAخیـرAامـرAوAخیریـهAدرAکارکـردن
AمقدسAآسـتانAبهAبرگشـتAمحضAبهAلـذاAاسـت
AبـهAروزAیـکAوAبـودAخواهیـمAشـماAگـویAدعـا
AادبAعـرضAزائریـنAبـهAشـماAطـرفAازAنیابـت
AبهAبیمارانAاعـزامAراسـتایAدرAویAAکـردAخواهیـم
AعهدهAبرAراAبخشـیAیکAA:AگفتنـدAمقـدسAمشـهد
AمیگذاریمAواAاحـدیAآقایAوAزنجـانAA...ثـاراAهیئـت
AدرAماAنماینـدهAعزیـزانAاینAAانتقـالAوAنقـلAوبـرای
AهمAماAوخـودAبـودهAاعزامAکننـدهAتسـهیلAAزنجـان
AAاسـکانAوAAپذیراییAباAشـریفAآسـتانAدرAروزAسـه
AقبلA...اAانشـاAتا.AبـودAخواهیـمAخدمـتAدرAزائریـن
.AباشـیمAعزیزانAاینAخدمـتAدرAکلیـویAهفتـهAاز

 خادمان آسـتان مقدس حضـرت امام رضـا )ع(
با مدیر انجمن، خیـرین و بیمـاران از نزدیک دیدار کردند
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 دیدار مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان
با دادستان جدید این شهر

AAAوAحفاظتAمعاونA،مدیرعاملAزنجانAایAمنطقهAآبAشــرکتAعمومیAروابطAگزارشAبه
AجدیدAدادستانAکرمیAاالســامAحجتAباAحقوقیAدفترAمدیرAوAحراســتAدفترAمدیر،AبرداریAبهره

زنجانAدیدارAوAدربارهAمسائلAوAمشکاتAمنابعAآبیAاستان،گفتگوAکردند.
AاستانAسنجیAبارانAایســتگاهA9AازAشــدهAثبتAبارندگیAآمارAدربارهA،دیدارAاینAدرAرضاپورAمهندس
A۴۱۵AزنجانAاستانAدرAهاAبارشAمیزانAامسالAتیرماهA۲9AتاAگذشتهAســالAمهرماهAاولAازA:اظهارکردA،
AدشتهایAوضعیتA،زنجانAایAمنطقهAآبAشرکتAمدیرعاملA.داردAرشدAدرصدA۲9AکهAمتربودهAمیلی
AآبAترازAدرصدیA۵۵AافتAشــاهدAســاالنهAمیانگینAطورAبهA:افزودAوAکردAاعامAوخیمAراAاســتان
AمترA۱۴AتجمعیAبطورAاستانAزمینیAزیرAآبهایAترازA9۴AسالAتاA۷۱AسالAازA:گفتA،هستیمAزیرزمینی
A۷۰۰AوAهزارAسهAوAمجوزAدارایAچاهAحلقهA۵۸۶AوAهزارAســهAوجودAازAپورAرضاA.اســتAکردهAافت
AغیرمجازAهایAچاهAازAحلقهA۲۴9AوAهزارA:کردAتأکیدAوAدادAخبرAزنجانAاستانAدرAپروانهAفاقدAچاهAحلقه
AدربارهAکرمیAاالسامAحجتAادامهAدرA.شوندAمسدودAبایدAکهAشدهAاندازیAراهA۸۵AسالAازAبعدAاستان
AحفاریAادواتAچیدنAبر،AمجازAغیرAچاههایAازحفرAجلوگیریAازAاعمAآبیAتخلفاتAبهAرســیدگی
AآبAشرکتAداشت:ازAاظهارAوAنمودAتاکیدAمجازAچاههایAبرداشــتAاضافهAازAممانعتAوAمجازAغیر
AباشدAنداشتهAاغماضیAهیچگونهAآبیAمنابعAمتخلفینAباAبرخوردAدرAرودAمیAانتظارAزنجانAایAمنطقه

وAدادستانیAراAدرAاینAخصوصAپشتیبانAخودAبداند.

 مصاحبه مدیر امور منابع آب
شهرستان زنجان با خبرنگار صدا و سیما 

AAAامورAمدیرAسرمستیAمهندسA،زنجانAایAمنطقهAآبAشــرکتAعمومیAروابطAگزارشAبه
A،مصاحبهAابتدایAدرA.کردAگفتگوAزنجانAمرکزAسیمایAوAصداAخبرنگارAباA،زنجانAشهرستانAآبAمنابع
AوAمجازیAآبAرفتAهدرAمیزانAوAاستانAدرAغذاییAضایعاتAماحظهAقابلAمیزانAبهAاشارهAباAسرمستی
AشدهAاستفادهAمجازیAآبAازAدرصدA3۰AحداقلAدارایAریزAدورAغذاییAموادA:گفتAضایعاتAاینAانرژی
AدرAاسرافAمعنیAبهAاینAوAرفتهAبینAازAآبیAمنابعAدرصدA3۰AواقعAدرAآنهاAرفتAهدرAباAوAدارندAخودAدرAرا
AمردمAازAخداوندAآنAدرAکهAشریفهAآیاتAبهAاشارهAباAویA.استAانرژیAوAمالیAمنابعAرفتAهدرAوAمصرف
AدهندAقرارAاعتدالAچارچوبAدرAراAخویشAهايAهزینهAوAورزیدهAدوریAتبذیرAوAاسرافAازAخواهدAمی
AیاAاسرافA،دینیAهایAآموزهAاساسAگفت:برAنکنندAاسرافAولیAکردهAاستفادهAخداوندAهایAنعمتAازAو
AمدیونAایندگانAوAجامعهAبهAنسبتAراAشخصAبلکهA،استAحرامAوAنادرستAتنهاAنهAغذاییAموادAریزAدور
AلیترA۷۰۰AمعادلAسیبAکیلوAیکA،کهAمثالAاینAبیانAباAزنجانAشهرستانAآبAمنابعAامورAمدیرA.AسازدAمي
AسمAیاAپاشیAسمAعدمAازAاعمAدلیلیAهرAبهAاگرAعزیزAکشاورزانA:داشــتAاظهارAAکندAمیAمصرفAآب
AیکAیاAوAاندAدادهAهدرAراAآبAلیترA۷۰۰AواقعAدرAنمایندAضایعAراAسیبAکیلوAیکA...AوAنادرستAپاشی
AتغییرAدهد.ویAمیAهدرAراAآبAلیترA۱3۰۰AحدودAزدگیAسنAیاAوAبموقعAبرداشتAعدمAباAگندمAکیلو
الگویAکشتAوAانتخابAروشهایAنوینAآبیاریAرا،AراهAحلیAمناسبAدرAجهتAحفظAمنابعAآبیAدانست.

خبـر

AAAشــرکتAعمومیAروابطAگــزارشAبه
AمعاونAافشــاریAزنجان،مهندسAایAمنطقــهAآب
AبرنامهAدرAشــرکتAاینAبرداریAبهرهAوAحفاظــت
AیافتAزنجان،حضورAمرکزAاشراقAشبکهA_مطالبه
AوAمسائلAدربارهAبرنامهAمجریAهایAپرســشAبهAو
مشکاتAآبAاراضیAشهرستانAطارمAپاسخAداد.

AسـپاسAباAافشـاریAبرنامه،مهندسAاینAابتدایAدر
AوAسـازیAشـفافAجهـتAبـهAمطالبـهAبرنامـهAاز
AباA،AمـردمAوAدولتAبیـنAدوسـویهAارتبـاطAایجـاد
AشهرسـتانAوAاسـتانAآبAمنابعAوضعیـتAتشـریح
Aو Aیازدهـم Aهـای Aدولـت Aکـرد:در Aطارم،اظهـار
AحراسـتAوAحفاظتAراسـتایAدرAًانصافاAدوازدهم
AعالیAشـورایAجلسـاتAدرAکشـورAآبAمنابـعAاز
AسیاسـتAوAشـدAاتخـاذAمهمـیAتصمیمـاتAآب
AقالـبAدرAوAمصـوبAنشسـتAآنAدرAکانAهـای
AهایAشـرکتAوAاسـتAشـدهAاباغAاسـتانیAبرش
Aمصوبـات Aایـن AچارچـوبAدر Aای Aمنطقـه Aآب
AایAمنطقـهAآبAشـرکتAوAکننـدAمـیAحرکـت
زنجـانAنیـزAازAایـنAقاعـدهAمسـتثنیAنمیAباشـد.
AاسـتانهاییAوAاوزنAقزلAآبریـزAحوزهAبـهAافشـاری
AشـودAمیAجاریAآنهاAازAبزرگAرودخانـهAاینAکـه
AاسـتانهاییAازAیکـیAافزود:زنجـانAوAکـردAاشـاره
AدرAAراAمسـافتAبیشـترینAرودخانهAاینAکهAاسـت
AاینAازAزیـادیAکشـاورزانAوAکندAمـیAسـپریAآن

رودخانـهAامـرارAمعاشAمـیAکنند.
AاوزنAقـزلAرودخانـهAازAافزود:اگـرAادامـهAدرAوی
AدرAکهAدرامAروسـتایAاهالیA،طـارمAشهرسـتانAدر
AبرداشـتAدارنـدAقـرارAرودخانـهAایـنAباالدسـت
AکشـاورزانA،باشـندAداشـتهAمعمولAحـدAازAبیـش
AرودخانـهAایـنAازAکمتـریAسـهمAدسـتAپاییـن

داشـت. Aخواهند
Aتوسـعه Aمشـمول Aکـه Aگفت:اراضـی Aافشـاری
AآنهـاAآبAمقتضـیAنحـوAبـهA،نیسـتندAکشـاورزی

تامیـنAخواهـدAشـد.
AآبAشـرکتAبرداریAبهـرهAوAحفاظـتAمعـاون
AدرAآبAکمبـودAمشـکلAبـهAزنجـانAایAمنطقـه
AسـالهایAگفت:درAوAکردAاشـارهAشهرسـتانAاین
AشهرسـتانAکشـاورزیAآبAتامینAبـرایA9۷9۶و
AمتـرAمیلیـونA۲۰AبـهAنزدیـکAسـالهAهـرAطـارم
AآذربایجـانAآیدوغمـوشAسـدAازAآبAمکعـب
AکشاورزیAزمینهایAتاAشـدهAرهاسـازیAشـرقی
AهمانAقالبAدرAرهاسـازیAایـنAوAشـوندAاحیـاء
Aایـن Aدر Aکـه Aاسـت Aآب Aیکپارچـه Aمدیریـت
AآبـیAبـیAازAراAطـارمAاراضـیAسـالA۲Aمـدت

نجـاتAدادهAاسـت.
AنمودAارائـهAتوضیحاتـیAمشـمپاAسـدAدربـارهAوی
AمخزنAحجـمAلحاظAبهAسـدAکرد:ایـنAتصریـحAو
AکمبودAکـهAاسـتAاسـتانAبزرگAسـدهایAازAیکی
AبـرداریAبهـرهAبـهAازAمانـعAالزمAاعتبـارAوAبودجـه

AایAمنطقهAآبAشـرکتAوAشـدهAسـدAاینAرسـیدن
AفاینانسAجـذبAطریقAازAاسـتAدرصددAزنجـان
AبـرداریAبهـرهAبـهAراAمهـمAسـدAایـنAخارجـی

برساند.
A۲۱وAمیزراخانلـوAسـدAدوA:دادAادامـهAافشـاری
AرسـیدهAبـرداریAبهـرهAبـهAطـارمAشهرسـتانAدر
AدسـتAپاییـنAبـرانAحقابـهAوAاراضـیAکـهAانـد
AاسـتفادهAسـدAایـنAآبAازA۱AمیرزاخانلـویAدر

کنند. Aمـی
A،شـرکتAاینAبـردایAبهـرهAوAحفاظـتAمعـاون
AدرAکشـاورزیAمجـازAآبـیAمنابـعAکلA:افـزود
AمیAتامینAچـاهAحلقـهA9۸۴AازAطـارمAشهرسـتان
AآبAمکعبAمتـرAمیلیـونA۵۰AحـدودAکـهAگـردد

باشـد. Aمی
A۱۲AطارمAدرAراAعمومـیAپمپـاژAایسـتگاههایAوی
A3۰۰AوAهـزارA3:داشـتAعنوانAوAکردAذکـرAمـورد

AتامینAایسـتگاههاAاینAازAکشـاورزیAزمینAهکتار
AاینAازAثانیهAدرAآبAلیتـرAهزارA۲AوAشـوندAمیAآب

ایسـتگاههاAپمپاژAمیAشود.
Aایـن Aدر Aبسـتر Aهکتـار Aهـزار A:افـزود Aافشـاری
AهکتارA۵۰۰AحـدودAکهAاسـتAموجودAشهرسـتان
AبصورتAمابقیAوAاسـتAدولتAتملـکAتحـتAآن
AبـردارانAبهـرهAوAکشـاورزانAاسـتفادهAمـوردAآزاد

منطقـه،AقـرارAمـیAگیرد.
AرشـتهA۲۶AوAچشـمهAدهنـهA۶۰AوجـودAبـهAوی
AعنوانAوAکـردAاذعانA،طـارمAشهرسـتانAدرAقنـات
AآبAمکعبAمتـرAمیلیونAنیـمAوA3AحـدودA:داشـت
AآبAمکعبAمتـرAمیلیـونA۴AوAهـاAچشـمهAایـنAاز
AباAکهAشـودAمیAتخلیهAشهرسـتانAایـنAقنـواتAاز
AآبAایـنAتـوانAمـیA،معیشـتیAسـدهایAسـاخت
AتاAکـردAذخیـرهAوخشـکAگـرمAفصـولAبـرایAرا
مشـکلAکـمAآبیAایـنAشهرسـتانAمرتفعAشـود.

AآبAشـرکتAبـرداریAبهـرهAوAحفاظـتAمعـاون
Aکرد:طبـق Aنشـان Aخاطـر A،زنجـان Aای Aمنطقـه
AاجرایـیAنامـهAشـیوهAوAوزیـرانAهیئـتAمصوبـه
AآبیAکـمAبـاAسـازگاریAملـیAکارگـروهAمصـوب
AدرAبرنجAزیرکشـتAتدریجـیAکاهـشAهـدفAبـا
AدرAمحصـولAایـنAحـذفAوAسـالهA3AدورهAیـک
AکمAمحصوالتAبـاAآنAجایگزینیAوAچهـارمAسـال
AگیانAاسـتانهایAبرایAبجـزAبرنـجAبر،کشـتAآب
AوAشـدهAممنوعAاسـتانهاAدیگـرAبـرایAمازنـدرانAو
AمناطقAایـنAدسـتورکارAدرAکشـتAالگـویAتغییـر

قـرارAگرفتهAاسـت.
AبردارانAبهـرهAوAکشـاورزانAکلیهAازAپایـانAدرAوی
AوAشهر،اسـتانAبقـایAوAحفـظAبـرایA،خواسـت
AوAدقتAنهایـتAآبیAمنابـعAازAاسـتفادهAدرAکشـور
AراAماAآینـدگانAکهAببرند،چراAبـکارAراAحساسـیت
AمواخذهAآبـیAمنابعAنادرسـتAمصـرفAجهتAبـه

خواهنـدAنمود.

حضور معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای 
زنجان در برنامه مطالبه شبکه اشـراق صدا و سیمای استان

AAAایAمنطقـهAآبAشـرکتAمدیرعامـل
AتاAگذشـتهAسـالAمهرماهAاولAازA:گفـتAزنجـان
A۴۱۵AزنجـانAاسـتانAدرAهاAبارشAمیـزانAکنـون

میلیAمتربـودهAکـهA۲9AدرصـدAرشـدAدارد.
Aآب Aشـرکت Aعمومـی Aروابـط Aگـزارش Aبـه
Aبـه Aرضاپـور Aمهنـدس A،زنجـان Aای Aمنطقـه
AکردAاشـارهAزنجـانAاسـتانAدرAهـاAبارشAمیـزان
A3AتـاAگذشـتهAسـالAمهرمـاهAاولAازA:افـزودAو
AاسـتانAدرAهـاAبارشAمیـزانAسـالجاریAاَُمـرداد

اسـت. Aبـوده AمتـرAمیلی A۴۱۵Aزنجـان
AبازهAایـنAدرAهاAبارشAمیـزانA:کـردAاظهـارAوی
AدرصـدA۲9AمشـابهAمـدتAبـهAنسـبتAزمانـی
AبلندمدتAمتوسـطAبـهAنسـبتAوAداردAافزایـش
هـمAازA3۶AدرصـدAافزایـشAبرخـوردارAاسـت.
Aاسـتان AایAمنطقـه Aآب Aشـرکت Aمدیرعامـل
A9AتوسـطAبـارشAمیـزانAایـنA:گفـتAزنجـان

اسـت. AشـدهAثبت AسـنجیAباران Aایسـتگاه
AسـدهایAبهAآبAورودیAاینکهAبابیـانAرضاپـور
AاسـتAمترمکعبAمیلیونA۲۸3AازAبیـشAاسـتان

AبرابـریA۴AرشـدA،AآبAورودیAمیـزانAایـنAو
AتهـمAسـدAبـهAآبAورودیA:کـردAتأکیـدA،دارد

AنسـبتAکهAبودهAمترمکعبAمیلیـونA۴۲Aزنجـان
AرشـدAمترمکعـبAمیلیـونA۱۴AقبـلAسـالAبـه

است. Aداشـته
A،گابـرAسـدهایAبـهAآبAورودیA:گفـتAوی
A۴۷،A۱9ازAبیشAترتیـبAبهAتالوارAوAورسAکینـه
AنسـبتAکهAاسـتAمکعبAمتـرAمیلیـونA۱۷۵Aو
بهAسـالAگذشتهAرشـدAخوبیAراAشاهدAهستیم.
Aـــتان ـــهAایAاس ـــرکتAآبAمنطق ـــلAش مدیرعام
AدرAــبختانه ــرد:Aخوشـ ــحAکـ ــانAتصریـ زنجـ
AهـــاAبارندگیAمیـــزانAامســـالAبهـــارAفصـــل
AوAـــت ـــودهAاس ـــوبAب ـــانAخ ـــتانAزنج درAاس
AایـــنAازAدرســـتAمدیریـــتAبـــاAامیدواریـــم
AجانبـــهAهمه Aتوســـعه Aبـــرای AهـــاAبارش

اســـتانAاســـتفادهAکنیـــم.
AمصـرفAمدیریـتAبـرAهمچنیـنAپـورAرضـا
AاسـتانAدرAآبAمصرفAصحیـحAالگـویAوAآب
توسـطAکشـاورزانAوAبهرهAبـردارانAتأکیدAکرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان زنجان:

بارش ها در زنجـان ۲۹ درصد رشد دارد

AAAعمومیAروابـطAگزارشAبـه
A،زنجـان Aای Aمنطقـه Aآب Aشـرکت
AجدیدAمدیـرAمیـریAحاجـیAمهنـدس
AهمـکارانAوAطـارمAآبAمنابـع Aامـور
Aرییـس،AجمعـهAامـامAبـاAمجموعـهAآن
Aناحیـه AسـپاهAفرمانـده AوAدادگسـتری
ایـنAشهرسـتانAدیـدارAوAگفتگوAکرد.
AتبریکAضمـنAمیریAحاجـیAمهنـدس
Aبـه،A)ص(AمعصومـهAحضـرتAوالدت
AمنابـعAامـورAعملکـردAوAآمـارAتشـریح
AوAسـطحیAآبهایAبحـثAدرAطـارمAآب
AسدAازAشـدهAرهاسـازیAآبA،Aزیرزمینی
Aبررسـی Aبـه Aوهمچنیـن Aآیدوغمـوش
Aدر Aکشـاورزان Aمشـکات Aو Aمسـائل

حـوزهAآبAپرداخـت.
AصادقـیAوالمسـلمینAاالسـامAحجـت
AبهAطـارمAشهرسـتانAجمعـهAامـامA،پـور
AجمعـهAنمـازAهـایAخطبـهAظرفیتهـای
Aجمعـه Aنمـاز A:کـرد Aاظهـار Aو Aاشـاره
AکمبودAمهـمAمسـئلهAتـاAاسـتAفرصتـی
AخسـارتAوAزمینیAزیـرAوAسـطحیAآب
AبرداشـتهایAطریقAازAآبخـوانAبـهAوارده
غیـرAمجـازAمـوردAبررسـیAقـرارAگیرد.
AمجموعهAآنAهمـکارانAوAمیریAحاجـی
Aسـرهنگ،AطارمAناحیهAسـپاهAفرماندهAبـا
A.کردندAگفتگوAوAنیزدیدارAجهانبخشـی
AتوانمندیهایAبهAجهانبخشـیAسرهنگ
AاسـتفادهAبـهAوAاشـارهAبسـیجAوAسـپاه

AاجـرایAدربـارهAبسـیجAظرفیتهـایAاز
AمنابعAازAبخشـیAتعادلAوAاحیاءAطـرح

زیرزمینـیAاشـارهAنمود.
Aو Aطـارم Aآب Aمنابـع Aامـور Aمدیـر
Aریاسـت Aبـا Aمجموعـه Aآن Aهمـکاران
A،طارمAشهرسـتانAدادگسـتریAمحتـرم
Aنـوری Aو Aامیـری Aاالسـام Aحجـت
A،شهرسـتان Aایـن Aدادسـتان Aشـیرازی

کردنـد. Aگفتگـو Aو Aدیـدار
A:داشـتAاظهارAامیریAاالسـامAحجت
AآبAبحثAوAحساسـیتAبـهAتوجـهAبـا
Aاقـدام Aهرگونـه Aاز Aجامعه،قبـل Aدر
AدرAسـازیAفرهنگAبـهAنسـبتAقهـری

میـانAبهـرهAبـردارانAاقـدامAگردد.

 دیدار مدیر جدید امورمنابع آب طارم
 با امام جمعه رییس دادگستری و فرمانده

سپاه ناحیه این شهرستان

AمنطقــهAآبAشــرکتAعمومــیAروابــطAگــزارشAبــه
AمهــارتAروانشناســیAآموزشــیAزنجــان،کارگاهAای
AشــرکتAایــنAکارکنــانAحضــورAبــاAمســئلهAحــل
AمحــلAدرAدورهAــن ــدرسAای ــرAمحمــدیAم وAدکت
AآبAشــرکتAفــارسAخلیــجAهمایــشAســالن

منطقــهAایAزنجــانAبرگزارشــد.
AآموزشــیAکارگاهAــن ــدرسAای ــرAمحمــدی،Aم دکت
Aــری ــمAگی ــئلهAوAتصمی ــلAمس ــهAح ــارهAب ــاAاش ب
AشــناختیAپروســهAیــکAمســئلهAحــلA:کــردAاظهــار
AگیریAتصمیــمAوAمســئلهAحــلAوAاســتAرفتــاری–

AگاهAانســانAــه ــیAهســتندAک ــیAدرAپ ــدAپ دوAفرآین
AآنAبــاAشــدنAروبــروAازAمــوردAبــیAتــرسAبخاطــر
AراAفرآینــدAایــنA،برخــیAبرعکــسAوAداردAهــراس

مرحلــهAرشــدAوAنمــوAخــودAمــیAداننــد.
Aــای ــانAویژگیه ــاAبی ــگاهAب ــدرسAدانش ــنAم ای
AازAــرس ــت:درAت ــئلهAگف ــلAمس ــرایAح الزمAب
Aــان ــطAوAاطرافی ــهAمحی ــعAب حــلAمســئلهAدرAواق
Aــد ــمAبگیرن ــاAتصمی ــایAم ــمAبج ــازهAدادهAای اج
Aبــی Aو Aوابســتگی Aنوعــی AخــودAایــن Aکــه
Aــپس ــت،Aس ــدAداش ــیAخواه ــیAراAدرAپ ارادگ

AراAــی ــئلهAدارAوAهیجان ــایAمس ــهAه ــواعAمقابل ان
AمختلــفAفکــریAهــایAبــارشAبــهAویA.برشــمرد
AوAاشــارهAانســانAذهــنAــه درAشــرایطAخــاصAب
AشــرایطAوAزمــانAمــرورAحتــیAکــرد:گاهAتصریــح
AراAمناســبیAحــلAراهAتواننــدAنمــیAنیــزAمحیطــی
Aــائل ــعAمس ــثAتجم ــطAباع ــدAوAفق ــرحAکنن مط
Aــر ــدهAت ــرAوAپیچی ــزرگAت وAایجــادAمشــکاتAب
AمســئلهAیــکAشناســاییAشــوند.بنابراینAمــی
Aمیتوانــد A،موقعیــت Aدرســت Aتعریــف Aو Aئ
Aــوب ــراتAمطل ــادAتغیی ــرایAایج ــیAب گامAابتدای

ــد. ــاAباش ــایAم ــدافAوAارزشAه ــتAاه درAجه
Aخود،روشــهاییAســخنانAدرAکارگاهAایــنAمــدرس
AآگاهــیAنفس،خــودAبــهAاعتمــادAافزایــشAبــرایAرا
Aــت ــهAمدیری ــتAهرچ ــمردAوAگف ــیAبرش وAهمدل
Aــر ــیAبهت ــائلAزندگ ــد،حلAمس ــاالAباش ــانAب هیج

خواهــدAشــد.
Aــن ــرورشAای ــایAپ ــارهAراهAه ــانAدرب ویAدرAپای
AســپسA،AنمــودAارائــهAســخنانیAانســانAدرAویژگــی
AوAســئواالتAآموزشــیAکارگاهAدرایــنAحضــار

ــد. ــانAکردن نظــراتAخــودAراAبی

کارگاه آموزشی روانشناسی  مهارت حل مسئله در شرکت آب منطقه ای زنجان برگزار شد
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 فرنشین استاندارد اســتان زنجان گفت: 
وجود وســایل بازی غیراستاندارد و خطرآفرین 

در پارک ها هیچ گونه توجیهی ندارد.
داود کارگــرزاده در گفت وگو با ایســنا، اظهار 
کرد: وســایل بازی، ارتباط مستقیمی با سالمتی 
کودکان دارد و وجود وسایل بازی غیراستاندارد 
و خطرآفریــن در پارک هــا هیچ گونه توجیهی 
ندارد و شــهرداری موظف به برقراری ایمنی و 
استانداردسازی وسایل بازی موجود در پارک ها 

است.
این مســوول ادامه داد: عالوه  بر وســایل بازی، 
ســطوح جذب ضربه باید متناســب بــا ارتفاع 
ســقوط وســیله باشــد تا در هنــگام حوادث 

احتمالی، کمترین آسیب به کودکان وارد شود.
وی افــزود: متناســب نبودن ارتفاع ســقوط و 
کف پــوش، عــدم تداخل فضــای برخورد دو 
وسیله بازی، عدم وجود هرگونه مانع در فضای 
برخورد دو وســیله بازی، از جمله موارد مورد 

تاکید در استانداردسازی تجهیزات بازی موجود 
در پارک ها است.

کارگرزاده تصریح کرد: گاهی شاهد این هستیم 
که وسایل بازی اســتاندارد، توسط شهرداری ها 
خریداری شده ولی نکات ایمنی در نصب مورد 
توجه قرار نمی گیــرد که این مهم، خود موجب 

می شود که وسیله بازی ناایمن تلقی شود.
وی با بیان اینکه وقتی اســتانداردی به صورت 
قانونی تصویب می شود، همه دستگاه ها مکلف 
بــه اجرای آن هســتند و دیگر نیــازی به ابالغ 
مجدد آن نیســت، یادآور شد: از ابتدای اجباری 
شدن استاندارد وسایل بازی موجود در پارک ها، 
 ایــن مســاله بارها به شــهرداری ها که نصب و 
نگه داری این وســایل را بر عهــده دارند، ابالغ 

شده است.
فرنشــین اســتاندارد اســتان زنجان با اشاره به 
اقدامــات انجام شــده در رابطه با اســتاندارد، 
خاطرنشــان کرد: در مقایسه با پنج یا شش سال 

پیش وضعیت استاندارد تجهیزات بازی پارک ها 
تغییرات بســیاری یافته ولی بــا وجود ارتقایی 
که به وجود آمده، این وســایل هنوز استاندارد 

نیســت، به همین دلیل امیدواریم که تا دریافت 
گواهی اســتاندارد، اجازه بهره بــرداری از این 

تجهیزات داده نشود.

فرماندار سلطانیه خبر داد:
تعریض جاده ترانزیت 

زنجان - سلطانیه
  فرماندار شهرستان سلطانیه گفت: امسال، 
تعریض جــاده ترانزیت زنجان - ســلطانیه در 

دستور کار قرار دارد.
حســین رحمانی هزاررود در گفت وگو با ایسنا،  
اظهــار کرد: از ابتدای بــه روی کار آمدن دولت 
تدبیر و امید تاکنون، نزدیک به 70 طرح و پروژه 
راه سازی با اعتباری بالغ بر 400 میلیارد ریال در 
شهرستان سلطانیه اجرا و به مرحله بهره برداری 

رسیده است.
فرماندار سلطانیه افزود: همچنین تاکنون تعداد 20 
دستگاه ماشین آالت سنگین به ارزش ریالی 76 
هزار و 350 میلیون ریال به ناوگان راهدارخانه های 

شهرستان تخصیص یافته است.
رحمانی هزاررود تصریح  کرد: از سال 92 تاکنون 
هر ساله عملیات لکه گیری محورهای مواصالتی 
واقع در حوزه استحفاظی راهداری شهرستان از 
ســوی عوامل خدوم این ارگان انجام یافته و در 
مجمــوع اعتباری بالغ بر 27 هزار و 750 میلیون 

ریال را به خود اختصاص داده است.
این مســوول یکی دیگــر از مهم ترین اقدامات 
عمرانی در حوزه راهسازی را روکش محورهای 
مواصالتی دانســت و گفت: در 12 فقره طرح و 
پروژه مجزا این دســته اقدامات به منصه ظهور 
رســیده و اعتباری افزون بــر 138 هزار و 200 

میلیون ریال به خود اختصاص داده است.
وی یادآور شد: همچنین اجرای خط کشی، نصب 
عالیم ایمنی و ایمن ســازی حریم راه ها در 14 
طرح مجزا در طول سال های مختلف، از جمله 
دیگر اقدامات حوزه راه سازی با اعتباری افزون بر 

22 هزار و 550 میلیون ریال است.
رحمانی هزاررود ابراز کرد: دیگر عملیات ها نیز 
اعم از بازگشــایی مســیرها و ورودی روستاها، 
جدول گــذاری در رفیوژهای میانی شــریان ها، 
تعمیرات  روســتایی،  مســیرهای  شــن ریزی 
ابنیه، حریم زنی، شانه ســازی، تسطیح، ساخت 
 کانــال، بازســازی، زیرســازی و ســاخت راه 
پاکســازی،  و  ریزش بــرداری  روســتایی، 
ترانشــه برداری، تیغ زنی و ایجاد کانال مجموعه 
اقدامات دولت تدبیر و امید در حوزه راه ســازی 
به شــمار می رود که در مجموع اعتباری بالغ بر 
 67 هزار و 370 میلیون ریال به خود اختصاص 

داده است.

خبـر

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش ابهر خبر داد:
استقرار سه پایگاه ثابت آماده 

سنجش نوآموزان پایه اول
 معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش 
ابهر گفت: در این شهرســتان سه پایگاه ثابت در 
مدرسه ها تعیین شده، آماده سنجش نوآموزان پایه 

اول ابتدایی هستند.
اسماعیل افشــاری در گفت و گو با ایسنا، اظهار 
کرد: در شهرســتان ابهر سه پایگاه سنجش ثابت 
در مدرسه های دکتر کاشانی ابهر واقع در طالقانی 
جنوبی، دبستان غزالی هیدج و آسیه صایین قلعه 
بر اساس تاریخ های اعالم شــده، آماده سنجش 

نوآموزان پایه اول ابتدایی هستند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه تاکنون بیش از یک 
هزار نفر از خدمات این پایگاه ها بهره مند شده اند، 
گفت: ســنجش سالمت جســمانی و آمادگی 
تحصیلی دانش آموزان شامل دو مرحله مقدماتی 

و تخصصی است.
افشاری خاطرنشان کرد: ارزیابی آمادگی تحصیلی 
و ســنجش شــنوایی، بینایی، دید رنگ، حس 
شناختی، گفتار، توان جســمی و حرکتی و نیز 
ســنجش رفتاری از نوآموزان به عمل می آید و 
نوآموزانی که مشکلی را در این حوزه ها نداشته 
باشــند برای تکمیل ثبت نام به مدارس معرفی 
می شوند ولی نوآموزانی که در مرحله غربال گری 
دچار مشکل باشند ارزیابی های تخصصی از آن ها 

به عمل خواهد آمد.
این مســوول با بیان این که پیش بینی می شود تا 
میانه شهریور ماه 98 بیش از یک هزار نوآموز دیگر 
به پایگاه های ســنجش مراجعه و مورد ارزیابی 
قرار گیرند از فعالیت دو پایگاه سنجش سیار در 

روستاهای ارهان و آلگزیر خبر داد.
وی بــه خانواده نوآموزان ســفارس کرد که در 
هنگام ثبت نام از فرزنــدان خود در کالس های 
پیش دبســتانی اطمینان حاصل کنند که مرکز و 
مهد کودک مورد انتخاب آنها دارای مجوز فعالیت 

از آموزش و پرورش باشد.
این مســوول ادامه داد: طبق قانون، ارایه هر نوع 
خدمات تربیتــی به کودکان گروه ســنی پیش 
دبستانی )دو سال قبل از دبستان( منوط به داشتن 

مجوز فعالیت از آموزش و پرورش است.
وی گفت: خانواده ها بر پایه زمان بندی اعالم شده 
از طریق مدارس هرچه ســریع تر به مراکز مورد 
نظر مراجعه کنند تا در روند ثبت نام فرزندان خود 

دچار مشکل نشوند.

خبـر

 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شــماره ۱۳۹۷۶۰۳۲۷۰۰۱۰۰۱۹۱۵ مورخه ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۷ هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی 
خانم فاطمه قربانی فرزند محمد علی به شماره شناسنامه ۶۱۸ صادره از در عرصه دویست 
و هفتاد و دو صد هزارم شعیر مشاع از ۹۶ شعیر پالک ۳ اصلی واقع در بخش ۷ زنجان 

خریداری از مالک رسمی آقای ابوالفضل عاشوری و علی گنجی محرز گردیده است.

بنابراین به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود و در 
صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رســید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۲۵ تیر ماه ۱۳۹۸-تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹ امرداد ماه ۱۳۹۸
مجتبی محمدلو - رییس ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ناحیه ۱ زنجان

آگهی دعوت به افراز
بنا بر درخواست شــماره ۱۰۰۸۶۹۱-۲۹ تیر ۱۳۹۸ آقایان امین زنجانی و سیامک 
صدیقیان به وکالت از وراث شــادروان حسین صدیقیان مبنی بر تقاضای افراز سهم 
مشــاعی حســین صدیقیان فرزند زین العابدین از ششدانگ پالک ثبتی ۳۹ اصلی 
بخش هفت زنجان روســتای زرنــان در پنج قطعه مجزا که به موجب گواهی حصر 
وراثت شــماره ۱/۲۸4/۸۶ مورخه ۱۰ خرداد ۱۳۸۶ شورای حل اختالف شهرستان 
زنجان حســین صدیقیان فوت و وراث عبارتنداز: مهین صدیقیان)دختر متوفی( و 
غالمرضا صدیقیان)پسر متوفی( و اعالم داشته اند دسترسی به نشانی اغلب مالکان 

را ندارند.بنابراین به استناد ماده ۱۸ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا 
از همه مالکان حقیقی یا حقوقی یا نمایندگان قانونی و یا قائم مقام ایشان در پالک 
مذکور دعوت به عمل می آید که راس ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخه ۳ شهریور 
۱۳۹۸ که عملیات افراز توســط نماینده و نقشه بردار این اداره در محل صورت می 
گیرد حضور به هم رســانند عدم حضور مالکان مانع انجام افراز نخواهد بود. بدیهی 
است در صورت افراز ملک  آگهی افرازی به همراه صورتجلسه و نقشه افرازی دوباره 

منتشر خواهد شد.
مجتبی محمدلو - رییس ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ناحیه ۱ زنجان

آگهی فقدان سند مالکیت
۱. ســند مالکیت کاداســتری به مقدار سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک دستگاه 
آپارتمــان به پالک ثبتی ۲۳۹4 فرعی ۵۲۳۳ اصلــی واقع در بخش یک زنجان به 
شــماره چاپی ۵۰۸۷۷۰-ج ۹۶ به نام سید مرتضی موسوی فرزند خلیل دارای کد 

ملی ۵۰۷۹4۷۸۷۶4 
۲. ســند مالکیت کاداســتری به مقدار سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک دستگاه 
آپارتمــان به پالک ثبتی ۲۳۹4 فرعی ۵۲۳۳ اصلــی واقع در بخش یک زنجان به 
شــماره چاپی ۵۰۸۷۷۰-ج ۹۶ به نام سیده اســمر احمدی قلعه فرزند سید زین 
العابدین دارای کد ملی 4۲۸4۹۷۵۷۸۱ به نشــانی : زنجان، اعتمادیه، خیابان ۱۱ 
وســط پالک 4۱ طبقه 4 صادر و تسلیم گردیده است، سپس نامبردگان با ارایه ۲ 

برگ استشــهادیه مصدق، مدعی مفقود شدن ســند مالکیت به علت سهل انگاری 
گردیده و تقاضای صدور سند المثنی را نموده است که مراتب به استناد ماده ۱۲۰ 
اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهــی می گردد تا هر کس به نحوی از انحا ادعایی 
نسبت به ملک مذکور دارد یا معامالتی به نفع ایشان انجام شده است، از تاریخ انتشار 
ایــن آگهی به مدت ۱۰ روز ضمن مراجعه به این اداره اعتراض خود را با ارایه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید در غیر اینصورت یند مالکیت المثنی به نام 

متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد.
در ضمن پالک مذکور به موجب ســند رهنی شماره 4۵۶۷۵-۹۷/۶/۲۲ - دفتر ۶۰ 

زنجان در رهن بانک مسکن - شعبه فرودگاه زنجان در رهن می باشد. 
ابراهیم اکبری - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه 2 زنجان

 رییس شــورای اسالمی شــهر زنجان 
گفت: مقرر شده اســت از امروز )9 امردادماه( 

پروژه پادگان بار دیگر آغاز به کار خواهد کرد.
به گزارش ایســنا ، اسماعیل دویران در نشست 
علنی شــورای اسالمی شهر زنجان، اظهار کرد: 
 بــر پایه آخرین نشســتی که با مســووالن امر 
داشــتیم، مقرر شــد تا کار در پادگان ارتش هر 
چه زودتر آغاز شــود و دیگر مشــکلی در این 

رابطه نداریم.
عضو دیگر شــورای اسالمی شــهر زنجان در 
این جلســه با بیان اینکه از شهردار گالیه دارم، 
تصریح  کرد: بیشتر وقت در شهرداری به مسائل 
ترافیکی گذاشته شده است و به مسایل عمرانی 
توجه نمی شود و برآورد ما این است که تا آخر 
سال هم اتفاقی نخواهد افتاد و علت اصلی این 
است که بیشترین وقت شهرداری به این مسئله 

پرداخته خواهد شد.
مســعود مرادخانی به وضعیت پارک های شهر 
زنجان نیز اشــاره کرد و گفت: مردم به پارک ها 

می روند ولی عمال بیشتر فضاها غیرقابل استفاده 
اســت. باید در تعیین فضای سبز به مواردی از 
جمله دکل های مخابراتــی و کانال ها نیز توجه 
شــود. حمیدرضا حمیدی، عضو دیگر شورای 
اســالمی شــهر زنجان نیز در این نشســت به 
موضوع اصالح خطوط اتوبوســرانی اشاره کرد 

و گفت: منکر مشــکالت نیستیم ولی موارد در 
دســت بررسی اســت و تا پایان هفته اقدامات 
الزم برای رفع مشــکالت انجام خواهد شــد. 
همچنین اظهارنظر در رابطه با رضایت مندی یا 
عدم رضایت شهروندان نیز در این مدت کوتاه 

امکان پذیر نیست و باید منتظر زمان باشیم.

رییس شورای اسالمی شهر زنجان خبر داد؛

آغاز دوباره پروژه پادگان از امروز

تولیدی فرش نقش و نگار آموزش فرش ، تابلوفرش و گلیم 
در انواع طرح های مختلف بصورت مبتدی و حرفه ای  

)خانم( به دو روش کد و نقشه خوانی 
*به چند نفر بافنده ماهر و نیمه ماهر نیازمندیم

  0919 059 58 95
 36 73 32 33 با مدیریت خانم نوروزی 

خ فردوسی ، خ ضیائی ، جنب شعبه نفت ، پ 126 

به چند کارگر ماهر 
ساندویچی

 با حقوق عالی در بلوار 
آزادی پیتزا برشته 

نیازمندیم
 0910 473 54 63

نوبت دومآگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

هرگونه اتالف قابل توجه آب)شکستگی لوله ها،باز بودن لوله ها،هدر روی آب در هر نقطه(را به مرکز ارتباطات مردمی)۱22(اطالع دهید.

شــرکت آب و فاضالب استان زنجان در نظر دارد انجام پروژه برابر اطالعات مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به 
شرکتهای تشخیص صالحیت شده شرکت مهندسی آبفای کشور و سازمان برنامه و بودجه واگذار نماید.

۱- نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت آب و فاضالب استان زنجان به آدرس: زنجان کمربندی شمالی- ابتدای زیباشهر کد 
پستی 4۵۱4۹۷۸۷۵۷

2-عنوان و مشخصات کلي پروژه:
 

شماره 
برآورد اولیه نام و محل پروژهمناقصه

)ریال(
محل تامین 

اعتبار
رشته و

پایه مورد نیاز

تضمین 
شرکت در 

فرآیند ارجاع 
کار)ریال(

98-۱4

مدیریت و راهبری ، نگهداری 
و بهره برداری صحیح از تصفیه 
خانه ، ایستگاه پمپاژ فاضالب 

به انضمام کلیه عملیات اجرایی 
و اصولی مربوط به شستشو، 

الیروبی و رفع به موقع و 
دقیق کلیه حوادث و اتفاقات، 
سمپاشی کامل و مناسب از 

شبکه های جمع آوری و خطوط 
انتقال فاضالب شهر ابهر 

۳/400/000/000
منابع 
داخلی

دارا بودن صالحیت پایه 4 
نگهداری و بهره برداری از 
تصفیه خانه های فاضالب 
و بهره برداری و نگهداری 
از خطوط انتقال و شبکه 

فاضالب از شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشور به 
همراه حداقل رتبه 5 در 
رشته تاسیسات یا آب از 

سازمان برنامه و بودجه

۱70/000/000

 ۳- تاریخ و نشــانی دریافت اســناد مناقصه : اســناد مناقصــه فــوق از مورخــه ۹۸/۰۵/۰۸  تــا ۹۸/۰۵/۱۲ در 
سایت هایhttp://iets.mporg.ir و  http://znabfa.ir به صورت رایگان جهت دریافت موجود است و مناقصه گر می بایست 

جهت شرکت در مناقصه ، نسبت به دانلود اسناد مناقصه اقدام نماید.
4- نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست به یکی از صور درج شده 
در آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی ارایه گردد که جزئیات به صورت مشروح در اسناد مناقصه توضیح داده شده است. 

5- مدت اعتبار پیشنهادها : مدت اعتبار پیشنهادها ۳ ماه بوده و قابل تمدید تا ۳ ماه دیگر می باشد.
 http://iets.mporg.ir http://znabfa.ir , http://tender.nww.ir : 6- سایتهای ثبت آگهی

7- مهلت تحویل پاکت های مناقصه : مهلت تحویل اسناد مناقصه فوق حداکثر تا ساعت ۱۵:4۵ مورخه ۹۸/۰۵/۲۳
8- مکان تحویل پاکت ها : دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان زنجان به نشانی زنجان کمربندی شمالی- ابتدای زیباشهر

کد پستی:4۵۱4۹۷۸۷۵۷ 
9- زمان گشایش پاکت ها : پاکت های مناقصه در ساعت ۱۱ مورخه ۹۸/۰۵/۲۶ در سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب 

استان زنجان بازگشایی خواهد شد.
۱0- دیگر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

۱۱- به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش و همچنین پیشنهاداتی که پس از مهلت مقرر در فراخوان واصل گردد 
ترتیب اثر داده نخواهد شد.

هزینه کلیه آگهی ها به میزان مندرج در اسناد مناقصه بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.  -۱۲ -۱2

دفتر روابط عمومی شركت آب و افضالب استان زنجان

فرنشین استاندارد استان زنجان:

وجود وسایل بازی غیراستاندارد در پارک ها، توجیه ندارد

 معاون امور فرهنگی و جوانان اداره کل 
ورزش و جــوان اســتان زنجان بــر ضرورت 
راه اندازی مراکز تخصصی مشــاوره ازدواج در 

شهرستان ها تاکید کرد.
به گزارش ایســنا، لیال کریمی در نشست ستاد 
ســاماندهی امور جوانان شهرســتان خرم دره، 
عنوان کــرد: خــرم دره در حــوزه جوانان از 

قوی ترین شهرستان های استان است.
وی با اشــاره به بایســتگی پرداختن جدی به 
موضــوع اوقات فراغت، یادآور شــد: با توجه 
به شتاب پیشــرفت و توسعه در جهان نباید از 

مقوله اوقات فراعت به راحتی گذشت.
کریمی با بیان اینکه پارســال شــاهد فعالیت 
1755 پایــگاه اوقــات فراغت ثبت شــده در 
ســامانه با 22 هزار مخاطب بودیم، عنوان کرد: 
70 درصد از این مخاطبان شهری و 30 درصد 

روستایی بودند.
این  مســوول با بیــان این که امســال در کنار 
آموزش هــای مهارتی و توانمندســازی، ایجاد 
روحیه امید و نشــاط در بین جوانان نیز مدنظر 
قرار دارد، گفت: جوانان ما در کنار آموزش های 
مهارتی نیاز به شــادی و نشــاط سالم از لحاظ 
شــرعی و عرفی را نیز دارند که در این راســتا 
برنامه هایــی مانند پاتوق هــای فرهنگی، چند 
دقیقه همدلی و نشســت مســئوالن با جوانان 

برگزار می شود.
کریمــی با بیان این که بایــد از ظرفیت جوانان 
برای اجــرای برنامه ها در حوزه اوقات فراغت 
بهره گرفــت، ادامه داد: ســمن های خوبی در 
ســطح شهرستان فعال اســت که با حمایت و 
بهره گیــری از ظرفیت آنان می تــوان گام های 

موثری در این حوزه برداشت.

این مسوول با تاکید بر این موضوع که از اعتماد 
به جوانان ضرر نکرده ایم، یادآور شــد: باید از 
ظرفیت نیروهــای جــوان و خوش فکر برای 

ساختن آینده کشور بهره گیری شود.
کریمی در ادامه با اشــاره به در پیش رو بودن 
هفته ازدواج، تصریح کرد: ازدواج از مهم ترین 
مســایل امروز جامعه اســت که شــاید تصور 
بر این باشــد که یک موضوع فردی اســت اما 
بعد اجتماعــی نیز دارد، زیرا اگر جوان ازدواج 
درست نداشــته باشــد تبعات بعدی آن مانند 
طالق جامعــه را نیز درگیر می کنــد، بنابراین 

ازدواج نیاز به برنامه ریزی اجتماعی دارد.
وی به کمبود مراکز تخصصی مشــاوره ازدواج 
در شهرســتان ها نیز گریــزی زد و افزود: هم 
اکنون ســه مرکز تخصصی ازدواج در ســطح 
استان فعال اســت که برای جبران کمبودها از 

متقاضیــان ایجاد این مراکز کــه دارای مدرک 
تحصیلی ارشد روان شناســی و دکترا و پروانه 
نظام روان شناســی بوده و واجد شــرایط الزم 

باشند، استقبال می شود.
کریمــی از برگــزاری 256 کارگاه در حــوزه 
ازدواج در سطح اســتان خبر داد و گفت: این 
دوره ها عمدتا دوره هــای پیش از ازدواج بوده 
و بیشــتر تاکید آن بر روی مناطق روســتایی و 

کم برخوردار است.

معاون امور فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوان استان زنجان عنوان کرد؛

جای خالی مراکز مشاوره تخصصی ازدواج در شهرستان ها
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وضعیت آب و هوای زنجان:

14
32

چون آفتاب خزانی ، بی تـو دل من گرفته است
جانا ! کجایی که بی تو ، خورشید روشن گرفته است؟

این آسمان بی تو گویی ، سنگی است بر خانه امروز
سنگی که راه نفس را ، بر چاه بیژن گرفته است

از چشم می گیرم آبـی  تا پای تا سر نسوزم
زین آتش سرکشی که در من به خرمن گرفته است

ترسم نیـایی و آید  ،  خاکستر من به سویت

آه از حریقی که بی تو در سینه دامن گرفته است
از ُکشتنم  دیگر انگار ، پروا  نمی داری  ای یار!

حالی که این دیر و دورت ، خونم به گردن گرفته است
چــون خستگان زمین گیر ، تن بسته دارم به زنجیر
بال پریدن شکسته است ، پای دویدن گرفته است
آه ای سفر کرده ! برگرد ،  ای طاقتم برده ، برگرد

برگرد کاین بی قراری ، آرامش از من گرفته است
امروز با حسین منزوی منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ورزشی

Zanganemrooz@gmail.com   @zandgan
گردشگری و میراث

 حج یعنی آهنگ، مقصد، یعنی حرکت نیز 
هم و همه چیز با کندن از خــود، از زندگی و از 
همه علقه هایت آغاز می شود، صدای ابراهیم را بر 
پشت زمین نمی شــنوی؟ او در خانه اش تو را به 

فریاد می خواند، دعوتش را لبیک گوی.
به گزارش ایسنا، تاریخ همواره دارای جذابیت های 
دیداری و شنیداری اســت که کانون توجه همه 
نسل های بشری بوده است. شاید انسان نخستین 
نیز وقتی پا بر روی کره زمین گذاشــت، با خود 
اندیشید که پشینیان پیش از این چگونه در این دیار 
زیســته اند و ملزم به رعایت چه آداب و رسومی 
بوده اند؟ از همین رو، همواره هر نســلی مشــتاق 
رسوم نسل گذشته خود بوده و در بسیاری موارد 
با وجود پیشرفت در شئون مختلف، همچنان در 
مراســم خود بر میراث نیاکان خویش، متناسب با 

مقتضیات زمان عمل کرده اند.
فرهنگ و آداب و آیین عامیانه هر اقلیمی، نشــان 
از شاخص های هویت فرهنگی، عقاید و تفکرات 
آن منطقه دارد که همواره در گذرگاه، دچار تغییر 
و تحول شده اند. آداب و سنن مردم استان زنجان 
نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با توجه به قدمت 
تاریخی و طی فراز و نشــیب های بسیار در طول 
تاریــخ، دارای آداب و رســوم و فرهنگ ویژه ای 
هستند و با وجود وجوه اشتراک بسیار در مناطق 

مختلف این شهر، افتراق نیز قابل رویت است.
حج در این میان یکی از آیین ها و آداب و آیین های 
مذهبی اســت که از دیرباز مشتاقان بسیاری را به 
ســوی خویش فراخوانده است و در طول تاریخ، 
تغییر و تحوالت بسیاری در شیوه برگزاری آداب 
و آیین های قبل از تشرف، سفر و پس از آن ایجاد 

شده است.
آیین »حاجی تویو« یا همان »عروسی حاجی«

یک کارگزار قدیمی حج با اشاره به اینکه از سال 
53 وارد سیســتم حج و زیارت شده است، اظهار 
می کند: در آن ســال ها هزینه ثبت نام حج 4000 
تومان بود که به صورت دستی در دفاتر خدمات 
زیارتی انجام شــده و در ســازمان اوقاف و امور 

خیریه حج و زیارت مورد تایید قرار می گرفت.

علی روحانی راد ادامــه می دهد: برای رزرو بلیت 
هواپیما به تهران مراجعه کرده و پس از تهیه بلیت ها 
در زمان مقرر برای اعزام به حج در فرودگاه مهرآباد 

حاضر می شدیم.
وی یادآور می شــود: زنجانی ها قبل از تشرف به 
سرزمین وحی، اقوام و دوستان را به منزل خویش 
دعــوت کرده و با دادن چای و شــیرینی به آنان، 
طلب حاللیــت می کردند؛ از طرفــی افرادی که 
متمول بودند عالوه بر چای و شیرینی یک وعده 
شام نیز دوستان و اقوام را مهمان می کردند. مهمانان 
نیز با پاکت های پول در این مهمانی حضور یافته و 
در قالب هدایا این مبالغ را به زایر هدیه می دادند تا 

کمک هزینه سفر شود.
این کارگزار زنجانــی در حج، ادامه می دهد: آش 
پشت پا از ولیمه هایی بود که چند روز بعد از رفتن 
حاجی و با جمع شدن اقوام کنار هم، پخته شده و 
معموال عالوه بر اعضای فامیل بین همسایگان نیز 
توزیع می شد و این آیین قدیمی هنوز هم در شهر 
زنجان رایج است و در همه سفرهای زیارتی نیز 

آش پشت پا پخته و توزیع می شود.
روحانی راد تصریح می کند: در زمان اعزام نیز همه 
اقوام، یک کیلومتــر باالتر از میدان آزادی حضور 
یافته و زایر را بدرقه می کردند؛ البته ناگفته نماند که 

آن مکان در آن سال ها بیابانی بیش نبود.
وی می گوید: برخالف االن که ســاک  حجاج 24 
ســاعت قبل از حرکت باید تحویل دفتر خدمات 
زیارتی شود، در آن سال ها فی المجلس تحویل داده 
و سوار هواپیما می شدند. در هواپیما نیز صندلی ها 
شــماره نداشــت و هرکس هر کجا که دوست 

داشت، می نشست.
این کارگزار حج بیان می کند: از آنجایی  که وسایل 
ارتباط جمعی محدود و امــکان برقراری تماس 
توسط حجاج با خانواده ها ممکن نبود، کارگزاران 
بــا حضور در کابین های تلفن که در مکه و مدینه 
مستقر بود، زمان بازگشت خود را از طریق حج و 

زیارت اعالم می کردند.
روحانی راد خاطرنشــان می کند: پس از بازگشت 
نیز، زنجانی ها یک وعده شــام یا ناهار به اقوام و 

آشــنایان ولیمه می دادند اما اقوامی که از راه دور 
و نزدیــک مهمان خانه حاجی بودند، تا یک هفته 
در آن خانه منتظر می نشســتند تا ساک حاجی باز 
شود و سوغاتی ها را مشاهده کنند. پس از رویت 
سوغاتی ها، مهمان هایی که هفت شبانه روز مهمان 
خانه حاجی بودند، منزل میزبان را ترک می کردند.

یکی دیگر از آیین هایی که در زمان های قدیم برای 
حجاج در شهر زنجان برگزار می شد، آیین »حاجی 
تویو« یا همان »عروسی حاجی« بود که هم زمان با 
شب عید قربان، جشنی بین اقوام و آشنایان برگزار 
شده و در آن با پخت آش و پخش میوه و شیرینی، 
حاجی شــدن زایر را جشن می گرفتند. امروز این 
آییــن با کیفیتی نه چندان بهتــر در بین برخی از 

خانواده های زنجانی برگزار می شود.
ذبح گوسفند توسط خانواده حاجی در صبح روز 
عید قربان که همزمان با فردای حاجی شدن زایر 
در سرزمین وحی بود نیز از دیگر رسوم رایج و در 

حال اجرای خانواده های زنجانی است.
از اتاق های دو کفتره تا هتل های چند ستاره

یکی دیگر از کارگزاران قدیمی حج با اشــاره به 
اینکه قبل از سال 50 کاروان ها آزاد بوده و دولت 
دخالتی در امور حج نداشت، اظهار می کند: دفاتر 
خدمات زیارتی از متقاضیان ثبت نام به عمل آورده 

و برای آنان ویزا اخذ می کردند.
رحیــم محمدپور ادامه می دهد: بعــد از انقالب، 
تغییرات زیادی در روند اعزام حجاج به سرزمین 
وحی اعمال شــد و ثبت نام به صورت متمرکز از 

طریق بانک ملی صورت می گرفت.
این کارگزار قدیمی حج با اشاره به اینکه در سال 
62 هزینه اعزام به ســفر حج 12 هزار تومان بود، 
می گوید: این هزینه در سال بعد به 27 هزار تومان 
افزایش یافت. حجاجی که به صورت مشــترک 
با همســر خود قصد تشرف به سرزمین وحی را 
داشتند، از تخفیف برخوردارشده و 52 هزار تومان 

پرداخت می کردند.
رحیم پور یادآور می شود: در طول سالیان متمادی، 
تغییــرات زیادی در هزینه ها صــورت گرفت و 
حجاجی که قصد تشرف بدون رعایت نوبت اعزام 

را داشتند، با پرداخت 350 هزار تومان می توانستند 
به سرزمین وحی اعزام شوند.

وی با اشــاره به اینکه به دلیل نبود محدودیت در 
آوردن برخــی لوازم خانگی به عنوان ســوغاتی، 
حجاج در آن ســال ها اقالمــی همچون یخچال، 
ماشین لباس شویی و تلویزیون را به عنوان سوغات 
خریداری می کردند، می گوید: در حال حاضر این 

هزینه وجود ندارد.
رحیم پور با اشــاره به اینکــه چاووش خوانی از 
آیین های رایج در اعزام حجاج به سرزمین وحی 
بود، بیان می کند: »آب گوشت« از غذاهای رایج در 
ولیمه حجاج روســتایی و شهری در سطح استان 

بود.
وی اضافه می کند: آیین روضه خوانی نیز از گذشته 
در سطح اســتان رایج بوده و حجاج بدین وسیله 
می توانســتند از دوستان و آشــنایان خود طلب 

حاللیت کنند.
رحیم پور همچنین به روایت پیشکسوتان خود از 
حج اشاره کرده و می گوید: زمانی که در عربستان 
برق نبود، نزدیک به 150 ســال پیش، حجاج در 
باغ ها و نخلستان ها مســتقر می شدند و به جای 
حضور در هتل های چندســتاره، در خانه های دو 
کفتره ساکن می شدند. وجه تسمیه آن هم این بود 
که در قدیم در هر اتاق، طاقچه های کوچکی وجود 
داشــت که در اصطالح به آن ها رف می گفتند و 
کفترها روی این رفچه ها ساکن بودند و به عنوان 
وسیله خنک کننده از آن ها استفاده می شده است. 
وقتی یکی از حجاج خواب بود دیگری با استفاده 
از چوب دستی موجب حرکت کفتر در اتاق شده و 

بدین ترتیب اتاق خنک می شد.
وی خاطرنشــان می کند: در ســال های دور حتی 
وســایل خواب را خودمان یک سال قبل از سفر 
در مکه و مدینه انبار کرده و سال بعد از آن استفاده 
می کردیــم که در کمال نابــاوری با فضله موش 
در بین رختخواب ها مواجه می شــدیم. حتی در 
سرزمین وحی و عرفات آب وجود نداشت و سر 
یک کاسه آب حجاج به بحث و جدل با یکدیگر 

می پرداختند.
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طرح توسعه 
امامزاده اسماعیل شناط

مطالبه چندین ساله مردم ابهر
 فرماندار ابهر گفت: طرح توسعه امامزاده 
اسماعیل شــناط، مطالبه چندین ساله مردم این 

شهرستان است.
به گزارش ایسنا، علی حیدری در نشست بررسی 
پایانی طرح جامع توســعه آستان مقدس حرم 
امام زاده اسماعیل شــناط ابهر، تاکید کرد: طرح 
توسعه این امام زاده در پروسه اداری گرفتار بود 
کــه با پیگیری های صــورت گرفته طرح نهایی 
ساخت شبستان و الحاق شبستان جدید به قدیم 

مورد تایید و تصویب استان قرار گرفت.
وی با بیان اینکه طرح توسعه این امام زاده به تایید 
ارگان های مرتبط رسیده است، اظهار کرد: اجرای 
طرح توســعه گامی موثر در راســتای عمران و 
آبادانی و حل مشکالت این مکان  مقدس است.

حیدری با اشاره به اختالف نظرهای موجود بین 
هیئت امنا، اداره اوقاف و میراث فرهنگی، یادآور 
شد: باید این اختالف نظرها کنار گذاشته شود تا 

بتوانیم شاهد عملیات اجرایی این پروژه باشیم.
فرماندار شهرســتان ابهر با اشاره به اینکه مدت 
زمان طوالنی برای تهیه این طرح ســپری شده 
است، تصریح کرد: اگر طرح متوقف شود مدت 
زمان زیادی برای طراحی جدید نیاز است، پس 
برای حل این مشــکل باید به جای پاک کردن 

صورت مساله، خود مسئله حل شود.

جایزه »کتاب شیخ اشراق« 
در دستان سه نویسنده زنجانی

 عضو هیات  موسس انجمن دوست داران 
تاریخ و فرهنگ زنجان گفت: سه نویسنده موفق 
شدند که تندیس اولین دوره »جایزه کتاب شیخ 

اشراق« را از آن خود کنند.
هادی عباســی در گفت وگو با ایســنا، با اشاره 
به این که در زمان کنونی، انجمن دوســت داران 
تاریخ و فرهنگ زنجان که یکی از پرتعدادترین 
و فعال ترین ســمن های استان است، اظهار کرد: 
هم زمان با روز بزرگداشــت شیخ شهاب الدین 
 ســهروردی و روز زنجان، آییــن »جایزه کتاب 
شــیخ اشــراق« برگزار و از برگزیدگان تقدیر 

می شود.
وی ادامــه داد: در قالب این آییــن، بیش از ۸0 
جلد از کتاب های منتشــر شده در سال گذشته 
با مضامین تاریخ، فرهنگ و هنر زنجان از جانب 
هیئت داوران مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت 
و خوشبختانه سه کتاب موفق شد که تندیس و 

جایزه »کتاب شیخ اشراق« را از آن خود کند.
عباســی با تاکید بر این که اعضای هیات  داوران، 
خبرگانی از دانشگاه زنجان، دانشگاه آزاد اسالمی 
زنجان، اداره کل میراث فرهنگی، اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی و اداره کل کتابخانه های عمومی 
استان زنجان هستند، افزود: در زمینه فلسفه شیخ 
اشراق و سهروردی نیز یکی از تالیفات سال 97، 
شایسته تقدیر شــده و تقدیرنامه هیات  داوران 
نخســتین جایزه »کتاب شیخ اشراق« را دریافت 

خواهد کرد.
به گزارش ایســنا، این آیین امروز )سه شــنبه ۸ 
امرداد( از ســاعت 1۸ تا 20 در ســالن کتابخانه 

سهروردی زنجان برگزار خواهد شد.

کشف و ضبط سکه های 
اشکانی و عتیقه هنگام معامله 

در رامشیر
 سرپرســت اداره میراث فرهنگی رامشیر 
گفت: بیش از 50 سکه تاریخی، اشیای فرهنگی 
و تاریخی مربوط به دوره های اشکانی و ایلیمایی 

حین معامله کشف و ضبط شد.
به گــزارش ایلنــا، محمدصالح شــیخ علی پور 
)سرپرست اداره میراث فرهنگی رامشیر( با اعالم 
خبر کشــف و ضبط ســکه های اشکانی هنگام 
معامله در رامشــیر، گفت: در روزهای گذشــته 
تعداد زیادی ســکه های تاریخی و اشیا تاریخی 
و فرهنگی از دو فرد که در حال معامله این اشیا 

بودند، کشف و ضبط شد.
او با بیان این که افراد مذکور دســتگیر شــده اند 
افزود: اشیای کشف شــده شامل 4۸ قطعه سکه 
اشــکانی )الیمایی(، یک قطعه ســکه اشکانی 
دراخما، دو قطعه ســکه اسالمی، 9 قطعه سکه 
صدر اســالم، یک قطعه سکه اسالمی متعلق به 
سده 11، دکمه های ســیمین زراندود شده، 22 
مهره عقیق، دستبندهای فلزی، انگشتر مفرغی و 
قطعات فلزی مختلف اســت که توسط دستگاه 
فلزیاب کشــف و از سوی نیروی انتظامی ضبط 

شدند.
شیخ علی پور عنوان کرد: این اشیا، پس از ضبط 
در اختیار کارشناســان میراث فرهنگی قرار داده 
شــد و پس از بررسی تاریخی بودن آن ها محرز 
شــد، پس از انجام روند قضایی، اشیای کشف 
شــده از طریق دادگســتری به اداره کل میراث 

فرهنگی، استان تحویل داده شد.

معاون امور عمرانی استاندار زنجان:
گاوه زنگ به منطقه گردشگری 

تبدیل می شود
 معــاون امور عمرانی اســتاندار زنجان 
گفت: تالش می کنیم تا با ورود شــهرداری به 
این موضوع، گاوازنگ به منطقه توریستی تبدیل 

شود که انتفاعش به مردم برسد.
مهــرداد ســلطانی امــروز در گفــت و گو با 
خبرنگار موج رســا، اظهار داشت: برای توسعه 
و بهره برداری از پروژه های گاوه زنگ در گذشته 
سازمان همیاری شــهرداری های استان زنجان 
تعهداتی را برای افراد به ویژه ساکنان ایجاد کرده 

است.
وی با بیان اینکــه در قالب این تعهدات گاهی 
زمین هایی نیز به اهالــی و برخی افراد واگذار 
شده اســت، افزود: تعیین تکلیف این تعهدات 
شــود برای توســعه از مهمترین برنامه ها در 

گاوازنگ محسوب می شود.
این مسوول خاطرنشان کرد: سازمان همیاری 
بــه نهاد متولــی هم اکنون درصدد اســت تا 
همکاری شــهرداری زنجــان را برای اجرای 
پروژه ها کســب کند و در این زمینه رایزنی 
هایی نیز با شهرداری و شورای اسالمی شهر 

انجام شده است.
معاون امور عمرانی اســتاندار زنجان ادامه  داد: 
تالش مــی کنیم تا با ورود شــهرداری به این 
موضوع، گاوه زنگ به منطقه توریســتی تبدیل 

شود که انتفاعش به مردم برسد.
ســلطانی با بیان اینکه برای توسعه این منطقه 
بایسته است تعهدات ایجاد شده تعیین تکلیف 
شود،افزود: همچنین تخلفات اتفاق افتاده نیز باید 
سریعا رسیدگی شود تا راه توسعه این منطقه باز 
شود که از شــهرداری انتظار داریم نقش خود 
را برای تبدیل این منطقــه به مهمترین منطقه 

گردشگری استان ایفا کند.
وی بیان داشــت: در صورت حل مشــکالت 
موجود، مسیر توسعه این منطقه فراهم می شود.

این مسوول با اشــاره به اینکه همه پروژه های 
تعریف شــده در این منطقه به قوت خود باقی 
است، افزود: باید گیرهای حقوقی این پروژه ها 

برای اجرا حل شود.
معاون امور عمرانی استاندار زنجان با بیان اینکه 
در دوره هیات مدیــره جدید هیچ زمینی ملی 
واگذار نشده اســت، افزود: به صورت قانونی 
تالش می شود تا زمینه توسعه الزم ایجاد شود.

سلطانی با اشاره به اینکه راه اندازی فروشگاه های 
مواد غذایی نیز در راستای سرمایه گذاری است، 
افزود: در صورت استقبال این فروشگاه های تازه 

تاسیس نیز واگذار می شود.

رییس سازمان حج در بازدید از فرودگاه مدینه مطرح کرد:
سختگیری فرودگاه های 

عربستان در برابر تکنولوژی 
همراه زایر

 رییس ســازمان حــج و زیارت گفت: 
مشکل خاصی از فرودگاه های عربستان گزارش 
نشده اســت، اما همچنان در برابر ورود تبلت، 
لپ تــاب، نوت بوک و دوربین همراه مســافر 

سختگیری می شود.
به گزارش ایسنا، علی رضا رشیدیان در جریان 
بازدید از فرودگاه مدینه به همراه نماینده وزیر 
حج عربستان، برخورد ماموران فرودگاه های جده 
و مدینه را نسبت به سال های قبل بهتر دانست 
و گفت: مشکل ویژه ای در این باره وجود ندارد، 
جز آنکه برای ورود تبلت، لپ تاب، نوبت بوک 
و دوربین های فیلمبرداری ســخت گیری هایی 
می شود،   هرچند تا کنون بیشتر آن ها به زایران 

تحویل داده شده است.
وی که روند ورود زایران ایرانی به فرودگاه های 
جده ومدینه را بدون مشــکل و سریع ارزیابی 
کرد، افزود: در سال های اخیر  تعداد پرروازهای 
مسیر جده کاهش یافته و بیشتر عملیات انتقال 
زائران از طریق فرودگاه مدینه انجام می شــود. 
حتــی عملیات بازگشــت بخشــی از زایران 
»مدینه قبل« به این فرودگاه منتقل می شــود. از 
این رو تعداد پروازها از فرودگاه مدینه و حجم 

خدمات دهی در آن بیشتر است.
رشیدیان گفت: تالش می شود آرامش و اطمینان 
خاطر هنــگام ورود زائران برقرار شــود؛ چرا 
که به طور طبیعی زایــران هنگام ورود به یک 

کشورخارجی اندکی دغدغه و استرس دارند.
به گفته رییس سازمان حج و زیارت، از ابتدای 
عملیات اعزام زایران به عربســتان تا کنون، 70 
هزار و 7۸3 نفر در قالب 2۸6 پرواز به عربستان 
منتقل شده اند که حدود ۸0 درصد زایران ایرانی 

را شامل می شود.
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 رییس کار گروه تخصصی گردشــگری 
اتاق فکر توســعه مازندران گفت: در استانی که 
گردشــگری با مرزعه تقابل دارد، زمان و انرژی 
زیادی برای پذیرش و مطالعه در این زمینه وجود 

دارد.
رمضان زاده در گفت و گو با ایســنا اظهار کرد: 
کارشناسان میراث اســتان باید در زمینه بررسی 
الگوهای گردشگری مزرعه در دنیا آموزش دیده 
تا راندمان تولید باال و گردشــگری مرزعه را در 

سطح کشور رواج دهیم.
وی با بیان اینکه چرا کشورهایی مانند بالروس، 
روســیه، رومانی، انگلیس و آمریکا وارد مقوله 
گردشــگری مزرعه شــدند، تصریح کرد: باید 
سیاست های الگویی کشورهایی که گردشگری 
مزرعــه را تجربه کردند، مطالعه شــود زیرا این 
کشــورها ابتدا مرز بین واژه ها را آموختند و بعد 
آن سیاست گذاری و پایه گذاری کردند. الگوهای 
گردشگری مزرعه یکی از الگوهای موفق در دنیا 

است.
رییس کار گــروه تخصصی گردشــگری اتاق 
فکر توسعه مازندران با بیان اینکه بعد از مطالعه 
گردشــگری مزرعه و داشتن زمین برای اجرایی 
کردن این طرح میراث می تواند بخشی از مجوزها 

را صادر کند، گفت: برای رشد گردشگری مزرعه 
نیاز به چند شاخص مانند بخش آموزش، تقویت 

آگاهی و غذا داریم که باید تامین شود.
رمضان زاده خاطرنشــان کرد: آیا وزارت جهاد 
کشــاورزی کــه اداره کل آن در مازندران وجود 
دارد قانونی دارد که به من اجازه دهد تا مقداری 
از مساحت زمین را زیر ســازه ببرم؟ اگر جهاد 
کشــاورزی راضی شود بنیاد مســکن به خاطر 

اجــرای طرح های هادی که در مســیر ســازه 
مشخص است، اجازه ادامه کار را می دهند؟

وی افزود: اجرای طرح گردشــگری مزرعه کار 
پیچیده ای بوده و نیاز بــه همکاری با نهاد های 
مختلف با محوریت استانداری و اداره کل میراث، 
منابع طبیعی، محیط زیست و بنیاد مسکن دارد تا 
فعالیت های قانونی و اجرایی داخل یک روستا را 
که بــر عهده دارند، با همکاری همدیگر قانونی، 

مصوب و اجرا کنند. رییس کار گروه تخصصی 
گردشــگری اتاق فکر توسعه مازندران گفت: تا 
زمانی که تناقضات قانونی بین بنیاد مسکن اجازه 
ساخت ســازه خارج از بافت روستا را بدهد یا 
جهاد کشــاورزی اجازه ندهد آنقدر از مساحت 
زمین کشاورزی زیر سازه برود )تغییرات کاربری 
اراضی( این چالش ها باعث می شود که اگر کسی 

بخواهد گردشکری مزرعه را اجرا کند، نتواند.
وی ادامه داد: در این صــورت فقط نمونه ای از 
گردشگری مزرعه  را در کنار اقامتگاه بوم گردی 
ارائه می دهد که درست نبوده و گردشگری مزرعه 

خود تعریف جداگانه ای دارد.
مدیر گروه جهانگردی دانشگاه مازندران گفت: 
آیا این صنعت توانسته جلوی تغییرات کاربری، 
گرفتن سواحل توسط نهادها در بخش خصوصی، 
شبکه های توریستی که دور آن محفوظ شده و یا 

بحث ساخت خانه های دوم را در استان بگیرد؟
رمضان زاده خاطرنشان کرد: درست است اشتغالی 
ایجاد شده و درآمدی وارد استان می شود اما اگر 
به دقت مورد بررسی قرار گیرد متوجه می شویم 
که بخش زیادی از توسعه پایدار زیر پرسش رفته 
است بنابراین نمی توان گفت صنعت گردشگری 

در مازندران یک صنعت موفق است.

تفاوت گردشگری مزرعه در دنیا و ایران

روایت کارگزاران حج زنجان در آینه تاریخ
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