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- رویه 3 هشدار درباره خاموشى چراغ کرسى هاى زبان پارسى

معاون اداره کل محیط زیست استان زنجان:
ارایه راهکار براى کنترل 
پساب واحدهاى زیتون 

از وظایف محیط زیست نیست

مدیرکل کمیته امداد استان:
راهبرد کمیته امداد ، تغییر روش 
فقرزدایى دولتى به الگوى مردمى 

و اجتما ع محور است

- رویه 2   - رویه 5  
استاندار زنجان تاکید کرد:

جانشین رییس پلیس راه استان زنجان:رسیدگی به مدرسه های محروم در اولویت قرار گیرد

طرح تابستانى پلیس 
آغاز شد

 جانشین رییس پلیس راه استان زنجان گفت: 
به منظور امنیت انتظامی و ترافیکی و کاهش سوانح 
رانندگــی و تلفات در ســطح جاده هــای ارتباطی 
اســتان، طرح تابستانی پلیس راه زنجان از دیروز در 

جاده های این استان به مرحله اجرا درآمد.
ســرهنگ محمدعلی عظیمی، با بیــان اینکه طرح 
تابستانی پلیس تا پایان شهریور ادامه خواهد داشت، 
اظهار کرد: چهار تیم نامحســوس و ۷۵ تیم گشت 
پلیــس راه به صورت محســوس همه مســیرهای 
ارتباطی اســتان به ویژه جاده های اصلی و فرعی را 

تحت پوشش قرار خواهند داد.
وی با بیان اینکه طرح تابســتانی پلیس راه اســتان 
زنجان با بهره گیری حداکثری از امکانات، تجهیزات 
و ماموران به صورت محســوس و نامحسوس اجرا 
می شــود، اظهار کرد: در اجرای هــر چه بهتر این 
طرح ارگان هایی از جمله اداره کل راه و شهرسازی، 
اداره کل راهــداری و حمل و نقل جاده ای، جمعیت 
هالل احمر، اورژانس و آتش نشانی زنجان همکاری 

خواهند داشت.
عظیمــی افــزود: در طول اجرای طــرح، پلیس راه 
این اســتان نسبت به انجام تســت الکل و اعتیاد از 
رانندگان مشکوک اقدام خواهد کرد و اتوبوس های 
مســافربری نیز به صورت نامحسوس تحت کنترل 

قرار خواهند گرفت.
جانشین پلیس راه استان زنجان گفت: خودروهایی 
که دو تخلف همزمان انجام دهند از ســوی عوامل 
پلیس راه به مدت ۷۲ ساعت توقیف خواهند شد و 
کنترل هرچه بیشــتر موتورسیکلت ها نیز در دستور 
کار قرار گرفته اســت و از واحدهای کمکی پلیس 
 و پاســگاه های انتظامی نیز برای این کار اســتفاده 

خواهد شد.

خبـر

رویه 2  

 مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
اســتان زنجان گفــت: ۴۹ قــرارداد راکد در 
شهرک های صنعتی این استان با تشکیل نشست 
هیات حل اختــالف و داوری در پایان خرداد 

امسال بررسی و تعیین تکلیف شد.
ایــرج احمــدی در جمع خبرنــگاران اظهار 
داشت: زمین های موضوع قراردادهای مذکور 
در شهرک های صنعتی اشراق زنجان، هیدج، 
خرمدره، افق ابهر، شــریف ابهــر، انگوران و 

نوآوران زنجان قرار داشتند.
وی خاطرنشان کرد: ۲۹ فقره از قراردادهای یاد 
شده، فسخ و به ۲۰ مورد دیگر نیز مهلت جهت 
تکمیل ســاخت و ساز و تســویه بدهی های 

معوق، اعطاشد.

احمدی افزود: با رســیدگی به قراردادهای یاد 
شده، بیش از ۸ هکتار از زمین های بالاقدام در 
سطح شهرک های صنعتی استان، تعیین تکلیف 
گردید که پس از سپری کردن مراحل قضایی، 
آزادسازی شده و در اختیار متقاضیان جدید قرار 

خواهد گرفت.
این مسوول ادامه داد: وصول مطالبات و فسخ 
قراردادهای راکــد از اولویت های اصلی این 

شرکت به شمار می رود.
وی گفت: این نشست، نخستین نشست هیات 
حل اختالف و داوری با حضور نماینده حقوقی 
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ایران در سال ۹۸ بود و برگزاری ۳ نشست دیگر 
نیز تا پایان سال در برنامه های این شرکت است.

مدیرعامل شرکت شهرک هاى صنعتى استان زنجان:

۴۹ قرارداد راکد 
در شهرک های صنعتی زنجان 

تعیین تکلیف شد

رویه 7  

بوکسورهای تیم ملی جوانان
 در مصاف با تیم قزوین محک خوردند

شرکت ایران ترانسفو در نظر دارد مجتمع رفاهی خود شامل  10 دستگاه ويال واقع در استان مازندران 
ساحل سرخرود را به طور يکجا از طريق برگزاری مزايده عمومی به فروش برساند.

بنابراين از متقاضيان شرکت در مزايده دعوت به عمل می آيد به مدت 14 روز از تاريـخ انتشار آگهي جهت 
بازديد به نشانی: جاده آمل به محمودآباد، جاده سرخرود ، 5 کيلومتر مانده به فريدون کنار، خيابان دريا، 
خيابان بوستان غربی، مجتمع رفاهی ايران ترانسفو  و جهت اخذ مدارک و تحويل پاکت شرکت در مزايده  

ازساعت 9 تا 16 به نشانی ذيل مراجعه نمايند.
 مشخصات ویالها: يک واحد 153 مترمربعی به همراه 82 مترمربع سرايداری و 9 واحد 235 مترمربع 

)متراژ حدودی می باشد(
 شرکت ایران ترانسفـو در رد یا قبــول پيشنهادها مختار است.

نشانی: زنجان، کيلومتر 4 جاده زنجان-تهران ، شرکت ایـران ترانسفـو 
تلفن : 6-33790761 -024   )داخلی 2386(

www.iran-transfo.com : وب سایت

آگهي مزايده
شماره : ۹8/3-1

شرکت ایران ترانسفو
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بیماری های منتقلــه از آب و موادغذایی 
بیماری هایــی هســتند کــه از خوردن 
 و آشــامیدن غــذا یا نوشــیدنی آلوده 
ناشــی می شــود و عوامل این آلودگی 
باکتری ها، توکسین ها، ویروس ها و انگل ها 

هستند.
صبح چهارشنبه ۲۹ خرداد ۹۸ دکتر محمود 
حریری رییس مرکز بهداشــت شهرستان 
زنجــان در کنفرانس یکروزه بیماری های 
منتقلــه از آب و موادغذایــی با اولویت 
بیماری التور که به همت معاونت بهداشت 
استان و مرکز بهداشت شهرستان زنجان در 
سالن اجتماعات ابن سینا دانشکده پزشکی 
برگزار شــد، در زمینه اهداف برگزاری 
همایش و اپیدمیولوژی التور در استان و 

کشور مطالبی را ایراد نمود .  
در این کنفرانس یکروزه دکتر عبدالحسین 
اسماعیلی کارشناس مسوول گروه مبارزه 
با بیماری های واگیر شهرستان زنجان در 
مورد سیاســت های اجرایی برنامه مبارزه 
با بیماری های اسهالی حاد )التور(، دکتر 
امیرحســین مقتدر مژدهــی متخصص 
بیماری های عفونی و فوکال پوینت علمی 
بیماری های منتقلــه از آب و غذا و دکتر 
افســانه کرمی متخصص عفونی و عضو 
هیئت علمی دانشگاه در مورد مکانیسم ابتال 
به بیماری های اسهالی حاد )التور( و عالیم 
و روش های تشــخیص و درمان بیماری، 
دکتر حســن نیشــابوری فوق تخصص 
گوارش و عضو هیات علمی دانشگاه در 

بــاره روش هــای تشــخیص و درمان 
مسمومیت های ناشی از قارچ های خودرو 
و سمی و درمان مسمومیت ناشی از آن، 
دکتر احمدرضا مبیــن مدیرگروه عفونی 
دانشگاه در مورد مکانیسم ابتال و روش های 
تشخیص و درمان مسمومیت های ناشی از 
بیماری تیفوئید یا حصبه، معصومه دوستی 
معاونت  آزمایشــگاه  مسئول  کارشناس 
بهداشت دانشگاه در زمینه نحوه صحیح 
نمونه گیری از بیماری های اســهالی حاد 
)التــور( و ارســال و آزمایش نمونه ها و 
مهندس جلیل نصیری کارشــناس ارشد 
استان  بهداشت  مرکز  محیط  بهداشــت 
زنجــان در مــورد میکروبیولوژی آب و 

فاضالب مطالبی ارائه نمودند.

دانشگاه علوم پزشکى زنجان برگزارکرد؛

کنفرانس یکروزه بیماری های منتقله از آب 
و موادغذایی با اولویت بیماری التور

نظارت »ناعم« بر مدرسه هاى غیردولتى
رویه 2  

گان امروز       تبلیغات  رد    زن
     هب سود      شماست

آگهى مناقصه 
دهیارى هاى 

رامین و دیزج آباد
شرح در رویه 6
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ساعت کار اداره های زنجان 
تغییر یافت

 معاون توســعه منابع انسانی استانداری 
زنجان اعالم کرد: ساعت کاری همه دستگاه های 
اجرایی استان از امروز )یکشنبه ۲ تیرماه( تغییر 

خواهد کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری زنجان، 
امیــر مرزبان اظهــار کرد: در راســتای کاهش 
مصرف برق به ویژه در ساعات اوج مصرف، با 
درخواست مدیرعامل شرکت توزیع برق استان، 
طرح تغییر ساعات اداری در استان زنجان آغاز 

خواهد شد.
وی تصریح کرد: تغییر ســاعات کاری ادارات 
زنجان به گونه ای اســت که ادارات از شــنبه تا 
چهارشــنبه هر هفته از ساعت ٦:٣٠ تا ١٣:٣٠ و 
در روز پنج شنبه از ساعت ٦:٣٠ تا ١۲:٣٠ فعالیت 

خواهند داشت.
این مســوول خاطرنشــان کرد: در پایان دوره، با 
دســتگاه های اجرایی که مصرف بــرق خود را 
در مقایســه با ماه های گذشته کاهش نداده باشند 
برخورد قانونی خواهد شد و مسوولیت نظارت بر 
ُحسن اجرای این مصوبه و ارایه گزارش هفتگی بر 

عهده شرکت توزیع برق استان خواهد بود.

رییس دادگستری ابهر تاکید کرد:

نقش موثر اقدامات 
پیشگیرانه در کاهش جرایم

 رییس دادگســتری ابهر گفت: اقدامات 
پیشگیرانه نقش موثری در کاهش جرایم دارد.

به گزارش ایسنا، بهروز عباسی در دیدار با امام 
جمعه ابهر با اشاره به اینکه با توجه به شهادت 
آیت اله بهشتی معمار اصلی نظام قضا و سیستم 
قضایی کشــور، این هفته مزین به نام هفته قوه 
قضاییه شده اســت، اظهار کرد: شهید بهشتی 
دانشمندی دانش ساز بودند که کسب دانش در 
حوزه و دانشــگاه را تواما تجربه کرده و بنا به 
فرموده امام راحل این شهید افتخار امت و خار 

چشم دشمنان بود.
وی با اشــاره به اینکه با توجه به اینکه ورودی 
پرونده های دادگســتری ابهر در سال گذشته به 
تعداد ۲١ هزار و ١9١ فقره بوده اســت، ادامه 
داد: خوشبختانه با همت و تالش همکاران در 
شهرســتان، نه تنها اطاله دادرسی نداریم، بلکه 
سعی می شود تا زمان رسیدگی به پرونده ها از 

۵۴ روز، به زیر چهل برسد.
رییس دادگســتری ابهر، حفظ کرامت انسانی 
و حفظ حقوق افــراد را از ملزومات دادگاه و 
دادسرا دانســت و تاکید کرد: کاهش جمعیت 
کیفری در دســتورات این نهاد است و تالش 
شــده تا با الگوگیری از مرکز استان، روزهای 
یک شــنبه هر هفته به مالقات هــای مردمی و 
شنیدن نقطه نظرات مردم منطقه اختصاص داده 

شود.
این مسوول از برخورد جدی با جرایم سازمان 
یافته مانند مواد مخــدر، تهدید، افترا، ضرب و 
جرح عمدی، تهدید و افتــرا خبر داد و تاکید 
کــرد: با همه تــوان از اخــالل در نظم جامعه 

جلوگیری خواهیم کرد.
عباسی با اشاره به نبود زندانی مهریه در منطقه 
قانون مندی مردم، تالش در جهت حل و فصل 
اختالفات خارج از سیستم قضایی و همین طور 
پیگیری ها و اقتدار قضات دادگســتری ابهر را 
دلیل پایین بودن آمار جرایم در منطقه دانســت 
و گفت: مهم ترین دلیل این امر نیز موفقیت در 

اقدامات پیشگیرانه قضایی است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان خبر داد:
مشکل افت فشار آب

 4 هزار مشترک در شهر قیدار 
رفع شد

 مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان 
زنجان گفت:  عملیــات زون بندی و مدیریت 
فشار در مناطق باال دست شــهر قیدار به پایان 
رســیده و با تکمیل این عملیات مشــکل افت 
 فشار آب بیش از ۴ هزار مشترک در شهر قیدار 

رفع شد.
علیرضا جزء قاســمی اظهار داشــت: با اجرای 
زون بندی و مدیریت فشار در شهر قیدار مشکل 
کمبود آب شــهروندان قیداری در هنگام پیک 
مصرف رفع و دیگر شاهد افت فشار آب در این 

مناطق نخواهیم بود.
وی افزود: این عملیات در یک سال انجام و بیش 
از ۵ میلیارد ریال اعتبــار برای اجرای آن هزینه 

شده است.
مدیر عامل شــرکت آبفای استان زنجان گفت: 
عملیات زون بندی و مدیریت فشار در شهر قیدار 
شامل نصب شیر آالت جدید ، نصب شیر های 
فشار شکن ، تغییرات در خروجی مخازن ۲ هزار 

و ۵ هزار متر مکعبی قیدار می باشد.
جزء قاسمی اضافه کرد: این عملیات ٣۵ درصد 
از جمعیت شهر قیدار را تحت پوشش قرار داده 
و با اجرای آن فشــار پایدار در این مناطق حاکم 

خواهد شد.
گفتنی است شهر قیدار با ٣۵ هزار نفر جمعیت 
در اســتان زنجان یکی از ۲١ شهر ی است که 
تحت پوشش خدمات شرکت آب و فاضالب 

این استان قرار دارد.

خبـر

جانشین یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان زنجان:

کشیک های مهار آتش منابع 
طبیعی 24 ساعته شد

 جانشــین یگان حفاظت اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری اســتان زنجــان گفت: از 
یکم تیرماه فعالیت کشیک های مهار آتش منابع 

طبیعی ۲۴ ساعته شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان زنجان، عباس لطفی با اشاره 
به این که از از اول تیر ماه فعالیت کشــیک های 
مهار آتش منابع طبیعی درهمه شهرســتان های 
استان ۲۴ ساعته شــد گفت: ١٠٠ کشیک برای 
مهار آتش در جنگل و مراتع اســتان به صورت 

۲۴ ساعته درآماده باش کامل هستند.
وی افــزود: این اقدام در راســتای حفظ منابع 
خدادادی و جلوگیری از کاهش خسارات ناشی 
از آتش سوزی با حضور به موقع ماموران یگان 
حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در 

مراتع و جنگل ها انجام می گیرد.
جانشین یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان به همکاری دهیاران و همچنین 
جوامع محلی برای مهار آتش در مناطقی که آتش 

گرفته است تاکید کرد.
لطفی اظهار کرد : در خرداد ماه امسال ١٠ هکتار 

از زمین های ملی  و طبیعی طعمه آتش شد.
وی علت این آتش ســوزی ها را عمدی اعالم 
کرد و گفت: طبق ماده ۴۵ قانون مجازات آتش 
ســوزی نباتات، مزارع، باغات و یا محیط های 
مجاور جنگل بدون اجــازه و نظارت ماموران 
منابع طبیعی ممنوع است و در صورتی که منجر 
به آتش شود مرتکب به حبس ۲ ماه تا یک سال 

محکوم می شود.
این مقام مسوول همچنین خاطر نشان کرد: طبق 
ماده ۴٦ هرکس مبادرت به روشن کردن آتش در 
تنه درختان جنگلی نماید به حبس از ٣ ماه تا یک 
سال برای هر درخت که پی زده و روشن کرده 
اســت همراه با پرداخت جریمه نقدی محکوم 

خواهد شد.
به گفته لطفی برای آتش ســوزی های عمدی 
مراتع و جنگل ها نیز قانون مجازات هایی در نظر 
گرفته اســت و متخلفین به ٣ تا ١٠ سال حبس 

محکوم می شوند.
جانشین یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان افزود: در سال 98 برای مقابله 
با آتش ســوزی ها تعداد ١٠ دســتگاه دمنده، 
٣٠٠ عدد آتش کوب،۵٠ عدد فلکس بک )آب 
پاش کوله ای(، ۲٠٠ جعبه کمک های اولیه ، 8 
دستگاه خودروهای مجهز به دستگاه های پترو 
فایر ، ١٠٠ عدد چراغ قوه ، ١٠٠ ثوب البسه مهار 
آتش و ١٠٠ جفت پوتین در اختیار منابع طبیعی  

تمامی شهرستان های استان قرار گرفته است.

معاون اداره کل محیط زیست استان زنجان:
ارایه راهکار برای کنترل پساب 

واحدهای زیتون از وظایف 
محیط زیست نیست

 معاون اداره کل محیط زیســت اســتان 
زنجــان در مورد ارایــه راهکار و مشــاوره به 
واحدهای فرآوری زیتون در باره کنترل پســاب 
گفت: سازمان محیط زیست بر پایه قانون در این 

مورد هیچ وظیفه ای ندارد.
علی اســدی در گفت و گو با موج رسا، با اشاره 
به موضوع ساماندهی پساب واحد های فرآوری 
زیتون اظهار کرد: این موضوع از طریق کارگروه 

امنیت غذایی استان در حال پیگیری است.
وی ابراز کرد: واحدهای فرآوری زیتون موظف 
هستند مشاور متخصص بگیرند و مشاور برای 

این واحدها روش تصفیه را اعالم می کند.
معاون نظارت و پایش اداره کل محیط زیســت 
اســتان زنجان با اشــاره به اینکه سازمان محیط 
زیست یک سازمان نظارتی بوده و ما نمی توانیم 
برای این واحدها مشــاوره دهیم افزود: محیط 
زیســت بر پایه قانون اجازه دادن مشاوره برای 
واحدهای فرآوری زیتون به منظور کنترل پساب 

زیتون را ندارد.
وی ابــراز کرد: تولیدکننده خود موظف اســت 
همانطوری که برای روند تولید هزینه می گذارد 

برای کنترل پساب واحد خود نیز هزینه کنند.
اسدی عنوان کرد: خروجی فاضالب هم بخشی 
از رونــد تولید اســت و این گونه نیســت که 
سیســتم های خط تولید وجود داشته باشد ولی 
برای کنترل پساب هیچ سیستمی وجود نداشته 
باشد. وی بیان کرد: بر پایه قانون باید این واحدها 
تجهیزات کنترل پســاب را تهیه و نصب کنند و 
اگر خودشان تخصص دارند نصب کنند و اگر 
این تخصص را ندارند از مشاور ذیصالح برای 

نصب تجهیزات کنترل پساب استفاده کنند.
معاون نظارت و پایش اداره کل محیط زیســت 
اســتان زنجان ابراز کرد: این واحدها می توانند 
مشــاوره های خود را از اســاتید دانشگاه و از 
دانش برخی شــرکت هایی که کارشــان ارایه 
مشاوره سیستم های تصفیه است که می  توانند از 
این شرکت ها در راه اندازی سیستم های تصفیه 

استفاده کنند.
وی افزود: طبق قانون مشاورها باید از مدیریت 
برنامه ریــزی مجوز فعالیت بگیرند و ســازمان 
محیط زیست در زمینه صدور مجوز و ارایه هیچ 

مشاور نقشی ندارد.

خبـر استاندار زنجان تاکید کرد:

رسیدگی به مدرسه های محروم در اولویت قرار گیرد
 اســتاندار زنجــان با اشــاره به 
نوســازی و بازســازی، تعمیر و تجهیز 
مدرســه ها در مناطق محروم تاکید کرد: 
رســیدگی به مدرسه های مناطق محروم 

باید در اولویت قرار گیرد.
به گزارش موج رســا، حقیقی استاندار 
زنجان در نشســت شــورای آموزش و 
پــرورش اظهار کرد: برگزاری ســی و 
هفتمین دوره مسابقه های قرآن، عترت و 
نماز برای استان زنجان مساله بسیار مهم 
بوده واقدامات الزم در جهت اســکان، 
پذیرایی و بازدید از اماکن تاریخی استان 

به بهترین شکل انجام گیرد.  
حقیقی افــزود : در باره نهضت ســواد 
آمــوزی باید بیشــتر تــالش کنیم و با 
پیش رویم  اجرایی وعملیاتی  نقشه های 
به طوری که هدف برای امسال این باشد 
که آمار بی ســوادی اســتان از متوسط 

کشوری باالتر باشد.  
وی بیان کرد : اهمیت رفع بی سوادی ، 
همانند اهمیت رفع یک مساله اجتماعی 

است. 
اســتاندار زنجان خاطر نشــان کرد : نوسازی و 
بازســازی، تعمیر و تجهیز مدرســه ها در مناطق 
محــروم و دور افتاده بایــد در اولویت کار قرار 

گیرد.
زنجان میزبان ســی و هفتمین دوره مسابقات 

قرآن، عترت و نماز   
رفیعی مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان 
در نشســت شــورای آموزش و پرورش گفت: 
اســتان زنجان از ۲۲ تا ٣٠ تیرماه میزبان ســی و 
هفتمین دوره مســابقه های قرآن، عترت و نماز 

دانش آموزان خواهد بود.  
رفیعــی با اشــاره بــه اینکــه زنجان از ســال 
١٣8٠میزبان این دوره از مســابقه ها است افزود: 
این مسابقه ها جزیی از هویت تاریخی و فرهنگی 

استان محسوب خواهد شد.  
وی بیان کــرد : اقدامات الزم در زمینه برگزاری 
این مسابقه ها انجام شــده و دستگاه های دیگر 
در جهت اجرای هرچه بهتر این مسابقه، اهتمام 

ورزیده اند.  
احمدنیا معاون سواد آموزی استان زنجان در این 
نشســت با اشــاره به اینکه ٣ برنامه عمده برای 

امسال پیش بینی گردیده است گفت : برنامه های 
ســواد آموزی در قالب ٣ دوره ی سواد آموزی، 
انتقال و تحکیم ســواد اجرا خواهد شد و پیش 
بینی می شــود امســال حدود ۵ هزارو ٣٠٠ نفر 

تحت آموزش این برنامه ها قرار گیرند.
احمدنیا در ادامه افزود: توســعه مراکز یادگیری 
محلی از دیگر برنامه های اجرایی برای امســال 
اســت که عالوه بــر آموزش های ســواد پایه، 
آمــوزش مهارت های اجتماعــی جهت ارتقای 

فرهنگ عمومی انجام میشود .  
وی بیان کرد: تا سال گذشــته ۴ مرکز یادگیری 

محلی در نواحــی ١ و ۲ زنجان، ابهر و 
خدابنده فعالیت داشتند که امسال ١ مرکز 

به این آمار اضافه خواهد شد.  
معاون ســواد آمــوزی اســتان زنجان 
را  انســانی  نیــروی  توانمندســازی 
دیگربرنامه پیش بینی شده  برای امسال 
برشــمرد و تشریح کرد: حدود ۵٠٠ نفر 
آموزگار در زمینه ســواد آموزی فعالیت 
می کنند که امسال، ٣۴٠ نفر از این تعداد  
تحت آموزش های فصلی و ساالنه قرار 

خواهند گرفت.  
احمــد نیا با اشــاره به اینکه در ســال 
هــای اخیــر آمار باســوادی زنــان از 
رشــد چشــم گیری برخورد بوده است 
خاطرنشــان کرد: جوانــان زنجانی در 
بحث شــاخص باســوادی رتبه دوم را 

کسب نموده اند.  
صفری مدیرکل توسعه ، تجهیز ونوسازی 
مدرسه های اســتان در ادامه این نشست 
عنوان کرد: حدود ٣٣٠٠ کالس که دارای 
بودند  غیراســتاندارد  گرمایشی  سیستم 
دراستان وجود داشــت که با اعتبارات صورت 
گرفته، ۲هزار و ٣٠٠ کالس استانداردسازی شد 
و پیش بینی می شــود تا پایان ســال با همکاری 
خیرین مدرسه ساز؛ تمامی مدارس روستایی که 
سیســتم گرمایشی غیر استاندارد دارند، تجهیز و 

مجهز به سیستم استاندارد خواهند شد.  
صفــری افــزود : یک هــزار و ۵7١ مدرســه 
شناسنامه دار در استان وجود دارد که از این تعداد 
حدود ٣٠8 فضا تخریبی بوده و ۵8٠ فضا نیاز به 
مقاوم سازی دارد که اعتباری بالغ بر 9٠٠ میلیارد 

تومان نیاز است.

 جانشــین مرکز حفاظت و اطالعات قوه 
قضائیه گفت: تاکید نظــام، رهبر معظم انقالب و 
رییس قوه قضاییه بر این اســت کــه این قوه باید 
اعتماد مردم را جلب کند و تکریم ارباب رجوع در 
این راه، الزمه سالمت دستگاه قضایی و معطل کردن 

آن ها حرام است.
حجت االســالم علی عبدالهی در همایش تقدیر از 
قضات و کارکنان نمونه دستگاه قضایی در زنجان 
و معارفه رییس حفاظت و اطالعات دادگســتری 
این اســتان تاکید کرد: امروز دستگاه قضا به عنوان 
شــاخص ترین اعتبار نظام اســالمی بوده و ایجاد 
اعتماد، آرامش و تحول در این قوه با معیار تکریم 

ارباب رجوع در هر شانی، مورد تاکید است.
وی با بیان اینکه تحول مورد نظر رییس قوه قضاییه، 
کمک گرفتن از تمام صاحبان فکر و اندیشه است، 
اظهار داشــت: آرای صادره توســط قاضی ها باید 

متقن، مستدل و مدلّل باشد.
عبدالهی تصریح کــرد: اتفاق های عظیمی در این 
مدت برای ضربه زدن به نظام جمهوری اســالمی 
افتاده اما وجود اقیانوس آرامش در کشور به دست 

قاضی است.
جانشــین مرکز حفاظت و اطالعات قوه قضاییه 

خاطرنشان کرد: حفاظت و اطالعات به دنبال چرایی 
انجام کار نیست بلکه به دنبال برای چه و لزوم انجام 
کار بوده و هدف آن پیشگیری و ممانعت از انجام 

کاری است که لزومی ندارد.
وی اظهار داشــت: امروز دنیای غرب به این نقطه 
رســیده که برای مقابله با مکتب هــای توحیدی 
از کارهایی که انســان های معتقــد به مکتب را به 
انحرافات اعتقادی گرفتار می کند، اســتفاده کرده و 
آن ها را در چه کنم های واهی در مقابل نیازمندی های 

مالی قرار دهد.
جانشین مرکز حفاظت و اطالعات قوه قضاییه در 
بخش دیگری از ســخنان خود با بیان اینکه پیامبر 
)ص( در قرآن کریم با خطاب های مختلفی مواجه 
شده است، گفت: خداوند در جایی پیامبر را الگوی 
نیکو، راهبرد و نقشه راه معرفی کرده و در یک جمله 
کوتاه، معنای وســیعی را ارایه داده و چراغ روشن، 
طریق مســتقیم و هدف مشــخص را با محور و 

جایگاه پیامبر برای مسلمانان معرفی می کند.
وی افزود: خداونــد در جای دیگری پیامبر )ص( 
را »اشّداء علی الکفار« نامیده و معیار زیست سالم 
را به برکت این موجــود به مخلوقات روی زمین 

اعالم می کند.

این مســوول اظهار داشت: در زمان حضور پیامبر 
)ص( در مکــه به دلیل وقوع جنگ های پرشــمار 
بــرای تخریب اهداف پیامبر، فرصتــی برای پیاده 
کردن اهداف حاکمیت اســالمی فراهم نشد اما با 
حضور ایشان در مدینه، شرایط برای بنیانگذاری و 

تاثیرگذاری حکومت انسانی و اسالمی فراهم شد.
عبدالهی خاطرنشان کرد: ایمان و معنویت، عدالت 
و قسط، علم و معرفت، ایجاد ارتباط صمیمانه در 
جامعه، ایجاد محیط های فرهنگی و اخالقی، اقتدار 
و عزت نظام اسالمی و کار و پیشرفت از مهم ترین 
شــاخص ها و معیارهای پیامبر برای تاســیس و 

شکل گیری حکومت اسالمی بود.
جانشــین مرکز حفاظت و اطالعــات قوه قضائیه 
گفت: مسوولیت ها امانتی در اختیار افراد بوده و با 
تودیع، امانت از دست آن شخص به شخص دیگر 

موجود در مجموعه سپرده می شود.
وی اظهار داشت: معارفه در بدو کلمه، تودیع را به 
همراه دارد یعنی مسوولیت ها و موقعیت ها با عناوین 
مختلف، تقسیم بندی شده و در زمان های مشخصی 

برای افراد نقش می بندد.
عبدالهی خاطرنشــان کــرد: زنجــان از دیرباز به 
عنوان شهر مومن و فرهنگی شــناخته شده و در 

دوره های مختلف از جمله انقالب اسالمی و دفاع 
مقدس، نمونه ها و نشــانه هایی از آن بروز کرده و 
شخصیت های برجسته ای در طومار معارف ایرانی 
و اسالمی این استان در زمینه های مختلف مشاهده 

می شود.
وی ادامه داد: اســتان زنجان، نقش برجسته ای در 
والیت مداری و تاسی به مکتب الهی از خود نشان 
داده و شــهر مکتب الحســین )ع( و مکتب الزینب 
)س( اســت و آنچه که شایسته این مکتب بوده را 

در ارادت به اهل بیت )ع( به نمایش درمی آورند.
در پایان این آیین بهروز عباســی به عنوان رییس 
 جدید حفاظت و اطالعات دادگســتری اســتان 

معرفی شد.

 رییس اتاق اصناف زنجان گفت: هم اکنون 
تبعیض بین صنوف زیاد است.

ســیدمحمود موســوی در گفت وگو با ایسنا، با 
تبریک یکم تیرماه به عنوان روز ملی اصناف، اظهار 
کــرد: هم اینک ۲٣ هزار واحــد صنفی در مرکز 
استان در قالب ۵١ اتحادیه به صورت قانونی و با 

داشتن پروانه کسب فعالیت می کنند.
این مسوول ادامه داد: پیش بینی می شود که بین ۲ 
تا ٣ هزار واحد صنفی نیز در مرکز اســتان بدون 
پروانه کسب فعالیت می کنند که با بازرسی هایی 

که انجام می شود، متخلفان برابر با قانون مجازات 
می شوند.

وی افــزود: اتحادیه خواروبارفروشــان، اتحادیه 
فروشندگان پوشــاک و اتحادیه مشاوران امالک 
و خودرو پرجمعیت ترین اتحادیه های صنفی در 

استان زنجان هستند.
موسوی با اشاره به تقسیم بندی اتحادیه ها، تصریح 
کرد: اتحادیه ها بــه دو بخش تولیدی و خدمات 
فنی و اتحادیه های توزیعی تقســیم می شــود و 
اتحادیه های توزیعی بیشتر اتحادیه هایی هستند که 

عنوان فروشگاه به آنان اطالق می شود. عالوه  بر 
آن اتحادیه های تولید و خدمات فنی واحدهایی 
هســتند که محصوالتی را تولید و یا خدماتی را 

ارایه می کنند.
رییس اتاق اصناف زنجان یادآور شــد: هم اکنون 
بیشــتر اتحادیه های تولیدی در تامین مواد اولیه 
مشکل دارد ولی این مشــکل برای اتحادیه های 
توزیعی وجــود ندارد و این به معنای نداشــتن 
مشکل نیست، بلکه رفتار تبعیض آمیز تاثیر باالیی 
بر این واحدها دارد و باید توجه داشت که اصناف 

پیاده نظام جنگ اقتصادی هستند.
وی با بیان اینکه تبعیض بین صنوف زیاد است، 
خاطرنشان کرد: با وجود اعمال قانون به صورت 
ســخت گیرانه بر واحدهای کوچــک این اعمال 
قانــون در مورد واحدهای بزرگ و اصنافی چون 

طالفروشان و خودروسازان اعمال نمی شود.
هم اکنون کشور وارد جنگ اقتصادی شده و باید 
توجه داشت آیا ما آماده این جنگ شده ایم یا فقط 
در حد حرف باقی مانده است و آیا ایثارگران این 

جنگ شناسایی شده است.

تبعیض؛ تیری بر قلب پیاده نظام جنگ اقتصادی کشور

جانشین مرکز حفاظت و اطالعات قوه قضاییه:

تکریم ارباب رجوع، الزمه سالمت دستگاه قضایی است

 رییــس اداره مدرســه های غیردولتــی و 
مشارکت های مردمی استان زنجان گفت: با اجرای 
طرح »ناعــم« بر مدرســه های غیردولتی نظارت 

می شود.
علی بیات در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: نظارت 
بر فعالیت مدرســه های غیردولتــی از مهم ترین 
برنامه ها و وظایف اداره مدرســه های غیردولتی و 
مشارکت های مردمی اســت که با هدف ارزیابی 
اجــرای دقیق قوانین، مقررات و بخشــنامه ها در 
مدرسه های غیردولتی و ارتقای کیفی امور آموزشی 

و پرورشی این مدارس انجام می شود.
این مسوول ادامه داد: اهمیت و ضرورت نظارت و 
ارزیابی مستمر فعالیت ها و برنامه های مدرسه ها از 
یک سو و حساسیت باالی جامعه و از جمله خانواده 
دانش آموزان مدرسه های غیردولتی بر رعایت دقیق 
قوانین و مقررات در این گونه مدرسه ها؛  موجب 

شد تا اداره مدرسه های غیردولتی و مشارکت های 
مردمی نسبت به اجرای طرح »ناعم« یا به عبارت 
دیگر طرح نظارت و ارزیابی عملکرد مدرسه های 

غیردولتی در سال 98 اقدام کند.
وی افــزود: بر اســاس این طــرح عملکرد همه 
مدرسه های غیردولتی استان به صورت فصلی و با 
حضور همزمان ١۴ گروه ارزیاب در سه روز کاری 

مورد بررسی و نظارت قرار می گیرد.
بیــات تصریح کرد: اداره مدرســه های غیردولتی 
و مشــارکت های مردمــی تالش می کنــد تا با 
نظارت مســتمر و فصلی همراه با دقت و سرعت 
در نظارت ها، نســبت به شناســایی نقاط قوت و 
فرصت های قابــل بهبود در مجموعــه مدارس 
غیردولتی زمینه تقویت مدارس غیردولتی، بهبود 
نظام پاسخ گویی و نهایتا افزایش رضایت مندی مردم 

را فراهم کند.

وی با اشاره به اهداف اجرای طرح گفت: نظارت 
مســتمر بر عملکرد مدرسه های غیردولتی استان، 
اجــرای دقیق قوانین و مقررات در مدرســه های 
غیردولتی، افزایــش رضایت مندی در مخاطبان و 
اولیای دانش آموزان، تشویق موسسان و مدرسه های 
فعال و قانونمنــد و کمک بــه ارتقای وضعیت 
مدرســه هایی که نیاز به اصالح و بهبود فعالیت ها 

و برنامه ها دارند از جمله اهداف این طرح است.

رییس اداره مدرسه های غیردولتی و مشارکت های 
مردمی استان زنجان با اشاره به گستره اجرایی طرح، 
خاطرنشان کرد: همه مدرسه های غیردولتی استان 
مشمول این طرح بوده و در شهرهای زنجان، ابهر، 
خرمدره و خدابنده که بیشترین تعداد مدرسه های 
غیردولتی را دارا دارد، انجام خواهد شــد و در هر 
مورد متناســب با تعداد مدرسه های غیردولتی آن 
شهرستان تیم های نظارت استانی اعزام خواهند شد.

نظارت »ناعم« بر مدرسه های غیردولتی
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آشنایی با جشن های ایرانی

جشن آغــاز تابسـتان
پریسا امام وردی

AAAباA،تابســتانAروزAآغازینAدر
AاینA،شــیواتیرAآرشAماهA،تیرAآغازیدن
AپرشمارAهایAجشنA،کمانگیرAیAاستوره
A.شدAمیAآغازAباستانAایرانAدرAتابستانی
AبیشترAروشناییAستایشAدرAهاییAجشن
AدرAهاییAجشنA،ســالAروزAبلندترینAو
AبرایAهاییAجشنAوAفرزانگیAســتایش
AجشنیAنیزAخردادAروزAواپسینA!شادی
AبرپاAتابستانیAهایAجشنAپیشوازیAبرای

میAشد.
Aَفرشیم/َورشـیم Aهـر Aآغـاز Aایـران Aدر
AوAبودAجشـنAبـرایAایAبهانـهA)فصـل(
AآغازA،ایـرانAگاهنباریAگاهشـماریAدر
AاینAدرA.بـودAتابسـتانAآغازAدرAنوAسـال
AچمـارAبـهAتموز)تمـوزAیAچلـهAزمـان
AشـدAمی Aآغـاز Aنیـز A)سـخت Aگرمـای
A.داشـتAدنبالـهAامردادمـاهAدهـمAتـاAو
AهایAجشـن A،تابسـتان AهایAجشـن
AوAبودنـد Aآفتـاب AوAآبAگرامیداشـت

A،تابسـتانAآغازAدرA.بـودAریشـهAیکAازA،شـدAمیAبرگزارAتموزAیAچلهAدرAکـهAهاییAجشـنAبیشـتر
AبلندAبسـیارAروزهاAوAبـودهAخـودAجایـگاهAباالتریـنAدرAدیگـریAزمـانAهـرAازAبیـشAخورشـید
AوAداشـتندAبسـیاریAدلبسـتگیAکیهانـیAهـایAپدیدهAبـهAباسـتانAجهـانAمـردمAسـوییAازA.اسـت

رویدادهـایAکیهانـیAراAبـاAباورهایشـانAمیAآمیختنـد.
AازAــتانی ــیAتابس ــتانAوAدگرگون ــتAتابس ــخیص(AروزAنخس ــرایAبازشناسی)تش ــانAب ایرانی
Aــه ــدAک ــرهAمیAبردن ــیAهمچــونA»چهارتاغــی«Aبه ســازهAهایAخورشــیدیAوAگاهشــمارAآفتاب

ــود. ــرداریAمیAش ــانAبهرهAب ــرAکاش ــهAازAآنAدرAنیاس ــکAنمون ــوزAازAی هن
AروزAبلندتریــنAفرارســیدنAپیشــوازAبــرایAخــوردادAروزAواپســینAدرA»زیــادیAروز«Aجشــن
AبــهAخــردادAنــامAهمیــنAبــرایAکــهAشــودAمیAگفتــهAوAشــدAمیAبرگــزارAتابســتانAآغــازAوAســال

مانَک)معنــی(AرســاییAراAبــرایAایــنAمــاهAبرگزیدنــد.
AوAکردنــدAمیAدودAاســپندAزنــانA،خورشــیدAزدنAســرAبــاAهمزمــانAوAتیــرAیکــمAپــگاهAدر

راAآبAوAجــاروAمیAکردنــد. AخانــهA)ی)ورودیAدرآیــه
Aگرامیداشـت Aبـرای Aیادبـودی Aبرگـزاری A،تیـر Aیکـم AهـایAآیین AترینAشـدهAشناخته Aاز Aیکـی
AراهAدرAباسـتانAایرانیـانAازAبسـیاریAروزAایـنAدرAپیشـینیانAبـاورAبـهA.بـودAمیهـنAجانسـپاران
پاسـداریAازAخـاکAمیهـنAجانAسـپردند.AاکنـونAاینAآیینAدرAمیانAزرتشـتیانAبرگزارAمیAشـود.
AدرAپاشـونکAآبAجشـنAوAخراسـانAاسـتانAدرAتموزAیAچلهAگرامیداشـتAتیـرAیکـمAدرAامـروز
A،پاشـونکAآبAجشـنAدرA.شـودAمیAبرگزارAفراهانAوAاراکAهمچـونAکشـورAمیانـیAشـهرAچنـد
AجشـنAباAریشـهAهمAوAهمسـانAآیینAاینA.کنندAمیAبـازیAآبAهاAدشـتAوAهاAگردشـگاهAدرAمـردم

آبریـزگانAدرAمیانهAیAتیرAاسـت.
AجهانیAروزAنـامAبـاAراAتیـرAیکـمAروزAتوانسـتAهندوسـتانA،)ترسـایی)میالدیA۲۰۱۴AسـالAدر
AنیزA)متحدAهمبسـته)مللAکشـورهایAسـازمانAدرA»خورشـیدAبـرAدرود«AهـایAآیینAبـاAوAیـوگا
AآنAباAهماهنگیAوAخورشـیدAگرامیداشـتAهایAآیینA،اینAازAپیشAبسـیارA.کندA)آیینَمند)رسـمی

درAآییـنAمهرپرسـتیAیـاAمیتراگراییAپدیدAآمـدهAبود.

* برگرفته از:
A-۱راهنمایAزمانAجشنAهاAوAگردهماییAهایAملیAایرانAباستانAرضاAمرادیAغیاثAآبادی

A-۲گاهشماریAوAجشنAهایAایرانAباستانAهاشمAرضی
A-۳گاهشماریAوAجشنAهایAملیAایرانیانAذبیحAاهللAصفا

نوشتار

ایرانشهر

AAAایــران Aو Aفارســی Aزبــان Aمعــاون
AعلــومAوزارتAکشــورAازAخــارجAدرAشناســی
Aــل ــهAدلی ــهAب ــهAوAبودج ــازمانAبرنام ــت:Aس گف
AهــایAکرســیAبخــشAــار مشــکالتAارزی،Aاعتب
AایــنAوAنــدادهAاختصــاصAراAفارســیAزبــان

ــتند. ــیAهس ــرAتعطیل ــاAدرAخط ــیAه کرس
AدرAشناســیAایــرانAوAفارســیAزبــانAمعــاون
AســازمانA:گفــتAعلــومAوزارتAکشــورAازAخــارج
A،ارزیAــکالت ــلAمش ــهAدلی ــهAب ــهAوAبودج برنام
AراAفارســیAــان ــارAبخــشAکرســیAهــایAزب اعتب
AخطــرAدرAهــاAکرســیAایــنAوAنــدادهAاختصــاص

تعطیلــیAهســتند.
Aــر ــگارAمه ــاAخبرن ــوAب ــریAدرAگفتگ ــادرAباق به
AهایAــی ــتAکرس ــنAوضعی ــهAآخری ــارهAب ــاAاش ب
AدرA:گفــتA،کشــورAازAبیــرونAدرAفارســیAــان زب
AعلمــیAهــایAهمکاریAمرکــزA،علــومAوزارت
Aــگاهی ــطAدانش ــهAیAرواب ــی،Aهم ــنAالملل وAبی
AراAــور ــارجAازAکش ــگاهAهایAخ ــاAدانش ــرانAب ای
AمرکــزAایــنA.ــد برنامــهAریــزیAوAهدایــتAمیAکن
Aــت ــا،Aمعاون ــهAیکــیAازAآنه ــتAداردAک دوAمعاون
AدرAــی ــرانAشناس ــیAوAای ــانAفارس ــترشAزب گس
AکشــورAازAخــارجAعلمــیAــز دانشــگاهAهاAوAمراک
AاینجانــبAعهــدهAــر اســتAکــهAمســوولیتAآنAب
AکــهAاســتAســالA۴۰AحــدودAمرکــزAایــنA.اســت
Aــی ــاتAفارس ــانAوAادبی ــتادAزب ــشAازA۲۶۰Aاس بی
AخــارجAهایAدانشــگاهAبــهAشناســیAزبــانAو
Aــران ــانAفارســیAوAای ــرایAتدریــسAزب کشــورAب
AدرخشــانAبســیارAســابقهAوAکــردهAاعــزامAشناســی
AوAگــردآوریAمشــغولAمــاAوAداردAپرافتخــاریAو

ــتیم. ــهAآنAهس ــازیAتاریخچ مستندس
AشناســیAایرانAوAفارســیAزبــانAگســترشAمعــاون
AهــایAهمکاریAمرکــزAکشــورAازAخــارجAدر
Aــه ــومAادام ــیAوزارتAعل ــنAالملل ــیAوAبی علم
AسراســرAبــهAهاAســالAایــنAدرAکــهAاســتادانیA:داد
AعلمــیAبــرکاتAمنشــأA،انــدAشــدهAاعــزامAجهــان
AارتباطــاتA،انــدAبــودهAفراوانــیAفرهنگــیAو
AبرقــرارAکشــورهاAآنAبــاAخوبــیAبســیارAفرهنگــی
Aــوز ــوارد،Aهن ــیاریAازAم ــهAدرAبس ــدAک ــردهAان ک
Aــرای هــمAادامــهAدارد.AاســتادانAاعزامــیAفقــطAب
Aــده ــزامAنش ــیAاع ــانAفارس ــایAزب ــسAالفب تدری
Aــی ــد؛AبلکــهAچــونAدارایAشــخصیتAهایAادب ان
Aــور ــرونAازAکش ــد،AدرAبی ــودهAان ــیAب وAفرهنگ
Aــاط ــزAوAشــخصیتAهایAفرهنگــیAارتب ــاAمراک ب
Aــه ــاAترجم ــتهAوAی ــابAنوش ــرده،Aکت ــرارAک برق
A،ــان ــیاریAازAآن ــوع،Aبس ــدAوAدرAمجم ــردهAان ک
AادبیــاتAوAفرهنــگAبرجســتهAوAراســتینAنماینــده

ــد. ــودهAان ــاAدرAآنAکشــورهاAب کشــورAم
AبودجهAوضعیــتAکــهAزمانــیAاینکــهAبیــانAبــاAوی
A۶۳Aــدود ــهAح ــودAب ــوبAب ــومAخ درAوزارتAعل
AاســتادAجهــانAدرAفارســیAــان کرســیAفعــالAزب
Aــل ــهAدلی ــیAب ــهAتازگ ــزود:Aب ــرد،Aاف ــزامAمیAک اع

Aــی ــهAعل ــدهAوAاینک ــشAآم ــکالتAارزیAپی مش
A،مــا AمکــررAوAفــراوان AهــایAپیگیری Aرغــم
Aــار شــوربختانهAســازمانAبرنامــهAوAبودجــه،Aاعتب
Aــن ــدادهAاســت،Aای ــنAبخــشAراAاختصــاصAن ای
کرســیAهاAدرAخطــرAتعطیلــیAقــرارAگرفتــهAانــد.
Aــی ــدودA۲۰۰Aکرس ــهAح ــانAاینک ــاAبی ــریAب باق
AهایAدانشــگاه Aدر Aفارســی Aادبیــات Aو Aزبــان
AاندAمســتقلAآنهــاAازAبســیاریAکــهAفعالنــدAجهــان
AامــاAــد؛ ــاAوزارتAعلــومAندارن ــاطAکاریAب وAارتب
AآنهــاAبــاAســازندهAوAمتقابــلAارتبــاطAایجــادAازAمــا
A۶۳AازAــون ــمAاکن ــزود:Aه ــم؛Aاف ــتقبالAمیAکنی اس
AحــدودAبــهAتنهــاAایــمAتوانســتهA،یادشــدهAکرســی
Aــم ــزامAکنی ــانAفارســیAاســتادAاع A۱۶کرســیAزب
A،ــد وAاگــرAبودجــهAایــنAبخــشAاختصــاصAنیاب
AوAشــودAتعطیلAاســتAممکنAهــمAتعــدادAهمیــن
AچــراغAشــدنAخامــوشAشــاهدAبایــدAشــوربختانه
زبــانAفارســیAدرAبســیاریAازAکشــورهاAباشــیم.
AبیرونAدرAشناســیAایــرانAوAفارســیAزبانAمعــاون
Aــن ازAکشــورAمرکــزAهمکاریAهــایAعلمــیAوAبی
AنظــرانAصاحــبA:افــزودAعلــومAوزارتAالمللــی
AتأســیسAوAتشــکیلAــرای ــدAکــهAب نیــکAمیAدانن
Aــه ــال،Aچ ــالیانAس ــولAس ــیAهاAدرAط ــنAکرس ای

Aــورده ــاAخ ــونAدلAه ــهAخ ــده،Aچ ــاAش تالشAه
AایجــادAوAهماهنگــیAوAــی شــدهAوAچقــدرAرایزن
AصــورتAآنAــرای ــلAب ــادAمتقاب ــانAوAاعتم اطمین
AاســتادانAمســتمرAوAفعالAحضــورA.اســتAگرفتــه
A،کشــورAازAخــارجAدرAفارســیAــات ــانAوAادبی زب
AدرAکشــورAعمومیAدیپلماســیAدرAوAمهــمAبســیار

گســترهAگیتــیAتأثیرگــذارAاســت.
A،شــدهAــاد ــرAکشــورهایAی ویAافــزود:AعــالوهAب
Aــران ــفAای ــایAمختل ــهAازAنمایندگیAه ــرAهفت ه
AمــاAدســتAبــهAهایــیAنامهA،کشــورAازAخــارجAدر
AهایAــی ــیسAکرس ــانAتأس ــهAخواه ــدAک میAرس
AآنAدرAشناســیAــران ــانAفارســیAوAای ــدAزب جدی
AامــورAوزارتAدرAمــاAدوســتانA.هســتندAکشــورها
AدرAایــرانAهایAســفارتAویــژهAبــهA،خارجــه
AبســیارAحیاتیAوAمهــمAموضــوعAایــنAبــهA،جهــان
AنگــرانAوAهمراهنــدAوAهمــدلAمــاAــا واقــفAوAب
A،هاAکرســیAاســفناکAــی ــهAتعطیل ــدAک وAمعترضن
Aــر ــریAب ــرانAناپذی ــیبAهایAجب ــاAوAآس لطمهAه
AهایAدانشــگاهAبــاAمــاAعلمــیAوAفرهنگــیAروابــط
AتأمــلAقابــلAنکتــهA.اســتAزدهAکشــورAازAخــارج
A،امــرAایــنAــرای ایــنAاســتAکــهAبودجــهAالزمAب
AکهAعظیمــیAمانــدگاریAوAتأثیرگــذاریAبرابــرAدر

دارد،AدرAواقــعAناچیــزAاســت.
Aــن ــرایAچندمی ــم،Aب ــازAه ــنAب ــهAداد:Aم ویAادام
AبرنامهAســازمانAرییــسAازA،مصاحبــهAایــنAدرAبــار
Aخواهــش A،کنــمAمی Aدرخواســت Aبودجــه Aو
AعنایــتAوAتوجــهAموضــوعAایــنAبــهAکــهAکنــمAمی
AوAــگام ــرگAزودهن ــندAوAازAم ــتهAباش ــژهAداش وی
A.کننــدAجلوگیــریAمــاAهایAکرســیAِبــارAتأســف
AهــزارAهــزارانAجــایAوAاســتAحیــفAواقــعAدر
Aــه ــودAک ــتAش ــرانAثب ــخAای ــهAدرAتاری ــغAک دری
AامیــدAوAتدبیــرAدولــتAکــهAروحانــیAدولــتAدر
AوAــف ــانAفارســیAتضعی اســت،AکرســیAهایAزب
Aــی ــهA۱۶Aکرس ــیAب ــدAوAازA۶۰Aکرس ــلAش تعطی

کاهــشAیافــت.
AایــنAبــهAپیــشAســالAمهرمــاهAازA:افــزودAباقــری
AاســتادانمانAحقــوقAایمAنتوانســتهAهنــوزA،ســوی
Aــه ــاAمشــکلAجــدیAروب ــمAوAب راAپرداخــتAکنی

روAهســتیم.
AدرAشناســیAایــرانAوAفارســیAزبــانAمعــاون
A:ــد ــادآورAش ــومAی ــارجAازAکشــورAوزارتAعل خ
AفارســیAزبــانAرفیــعAجایــگاهAدربــارهAهمــهAایــن
Aــی ــلAیک ــهAمحم ــیAک ــود؛Aزبان ــدAمیAش تأکی
Aو AهــاAادبیات AترینAدرخشــان Aو Aبهتریــن Aاز
Aجهــان Aجاودانــه Aو Aدیریــن AهــایAفرهنگ
AتبلیغــاتAبــهAتوجــهAبــاAدیگــرAســویAازA.اســت
Aــان ــاAدرAجه ــورAم ــهAکش ــهAعلی ــمومیAک مس
Aو AهــاAفرصت Aاز Aیکــی A،گیــردAمی Aصــورت
AتوانــدAمی Aکــه AایAارزنــده AهــایAتوانمندی
Aــا چهــرهAواقعــیAفرهنــگAوAفرزانگــیAملــتAم
AهایAکرســیAهمیــنA،کنــدAمعرفــیAجهــانAبــهAرا
AاســتAشناســیAایرانAوAفارســیAادبیــاتAوAزبــان
Aــدر ــرAص ــمAوAب ــدرAبدانی ــاAراAق ــدAآنه ــهAبای ک

ــانیم. بنش
AیAهمــهAدنبــالAبــهAامیــدوارمAمــنA:دادAادامــهAوی
Aپیــام Aایــن A،مــا AهــایAتالش Aو AهــاAپیگیری
AســازمانAرییــسAــه ــهAمــاAب دوســتانهAوAدردمندان
AکــهAبرســدA»نوبخــتAدکتــرA«بودجــهAوAبرنامــه
Aــد ــهAچن ــولAســعدیAشــیرازی:AســنگیAب ــهAق ب
AیــکAــه ــاAب ــارهAای،AزنهــارAت ســالAشــودAلعــلAپ

ــهAســنگ! نفَســش،AنشــکنیAب
AهــزارانAجایAوAاســتAحیــفA:دادAادامــهAباقــری
AوAفــروزانAچــراغAکــهAافســوسAوAدریــغAوAدرد
AجهــانAدرAفارســیAزبــانAهایAکرســیAپرافتخــار
A،ــده ــنAش ــالAروش ــنA۴۰Aس ــولAای ــهAدرAط ک
A،ــی ــی،Aعرب ــایAچین ــودAوAزبانAه ــوشAش خام
Aــم ــرد.Aبدانی ــایAآنAراAبگی ــری،Aج ــیAوAعب ترک
A،ــخ ــم،Aتاری ــالشAنکنی ــعAت ــهAموق ــرAب ــهAاگ ک
Aــوش ــاAراAفرام ــرAم ــمAکاریAوAتقصی ــال،Aک اهم
Aــه نخواهــدAکــردAوAنخواهــدAبخشــید.AدســتAب
AافتخارAبــاAراAفارســیAزبــانAوAدهیــمAهــمAدســت
AگیتــیAگوشــهAگوشــهAدرA،عــزتAوAســربلندیAو

ــم. گســترشAدهی

هشدار درباره ی خاموشی چراغ کرسیهای زبان پارسی

 عالوه بر کشـورهای یاد شـده، هر هفتـه از نمایندگی های مختلف ایران در خـارج از 
کشـور، نامه هایی به دسـت ما می رسد که خواهان تأسیس کرسـی های جدید زبان فارسی و 
ایران شناسی در آن کشورها هستند. دوستان ما در وزارت امور خارجه، به ویژه سفارت های ایران 

در جهان، به این موضوع مهم و حیاتی بسیار واقف و با ما همدل و همراهند و 
نگران و معترضند که تعطیلی اسـفناک کرسی ها، لطمه ها و آسیب های جبران 
ناپذیری بر روابط فرهنگی و علمی ما با دانشگاه های خارج از کشور زده است.

جشن چله تابستان

AچلهAجشنAخورشــیدیA)گاهشــماری)تقویمAدرAماهAتیرAیکم
A.بادAشادA)تابستان)تموز

AجشنAچلهAتابستانAیاAچلهAتموزAفرخندهAباد.
AترینAگرمAایرانـیAکهنAگاهشـمارAدرAتیرمـاهAباAهمزمـانAتمـوز

ماهAسـالAوAآغازAتابسـتانAاسـت.
AکهـنAهایAجشـنAازAیکـیAتابسـتانAچلـهAیـاA»تمـوزAچلـه«

ایرانـیAاسـت.
AشـودAمیAآغازA)سـالAروزAبلندترین(AتیرماهAیکـمAازAتموزAچلـه

وAتـاAدهمAامردادمـاهAادامهAدارد.
Aشـمالی AکـرهAنیم Aدر Aسـال Aروز AتریـنAبلند Aتیرمـاه Aیکـم Aروز
AروزهایAبـهAنسـبتAخورشـیدAروزAایـنAدرAزیـراAاسـتAزمیـن
AکهAپدیدهAایـنA.مانـدAخواهدAآسـمانAدرAبیشـترAکمـیAگذشـته
AمیAرویAتیرماهAیکـمAبیشـترAداردAآوازهAتابسـتانیAدگرگونیAبـه

دهد.
Aچله«AراAامردادمـاهAدهمAتاAتیرمـاهAیکمAازAخراسـانAجنـوبAدر
A،»خردAچله«AراAمـاهAاینAآخـرAتاAامردادمـاهAدهـمAازAوA،»تمـوز

A.گویندAمی
A.اسـتAپاشـانAآبA،جشـنAایـنAهـایA)تراداد)سـنتAازAیکـی
AهایAجشـنAدرAراAریزگانAآبAیـاAپاشـونکAآبAیـاAپاشـانAآب
A۱۳(AدرAبـهAسـیزدهAیـاAوA)۱۳تیرمـاه(AتیـرگانAمثـلAدیگـری
فروردیـنAمـاه(AAکـهAهمگـیAدرAروزA"تیر"AهسـتندAنیـزAداریم.

گردآورنده: پارسا آریامنش

AAAباA)پاس)سپاسAسـهAیAواژهAپیوند
AکردارA،نیـکAگفتارA،نیـکAاندیشـهA:یAآمـوزه
AاندیشـهAیAسـاختهAوAنیسـتAروشـنA،نیـک

مردمانAاسـت.
AنسـبتAاشوزرتشـتAهایAآموزهAبهAهاAبرخی
AA.دانندAمیAپهلویAیAواژهAبرخـیAوAدهندAمـی
AراAگفتـارAاینAاسـتواریAبتوانیـمAاینکـهAبـرای
AنمونهAبـهAنگاهـیAتوانیـمAمـیAدهیـمAنشـان

هایAدیگـرAبیندازیم.
AازAخودشAبرداشتAشــاهنامهAدرAفردوسی

:AاستAآوردهAاینگونهAراAسپاسAیAواژه
نخستAآفــــرینشAخردAراAشناس

نــــگهبانAجانAستAآِنAسپاس
سهAپاسAتوAچشمAستAوAگوشAوAزبان

کزینAسهAبودAنــیکAوAبدAبیگمان
AایـنAیAدربـارهAفردوسـیAکـهAاسـتAروشـن
AسرودهAراAخودشAبرداشـتAوAاندیشـیدهAواژه

AبخواهدAکهA)چمار)معنـاAبـدانAنهAولیAاسـت
AچمواژهAوAبـکاودAمـاAبـرایAراAواژهAیAریشـه
Aبیشـتر AسـپاسAیAواژهAشـاهنامهAدرA،کنـد
AوAتشـکر(Aامـروزی)معنی(AچـمAهمیـنAبـه
AهـمAگاهـیA.اسـتAرفتـهAبـکارA)قدردانـی
A.استAشـدهAآوردهA"گذاریAمِنت"AAهمسـنگ

دقیقیAمیAگوید:
AسپاسAراAجهانAخدایAنکردی

نبودیAبدینAبرAدریAرهAشناس.
AواژهAچمAخوانیمAمیAهمAدهخداAنامهAلغتAدر

سپاس)ِس(A)اِ(AپهلویA»سپاسA»Aاست.
A.کنیمAمیAبررســیAنمونهAبرایAراAدیگرAبیتی
AیAســرودهA%۱۰۰AتوانAنمیAراAبیــتAاین
AکهAهرAیAســرودهAولیAدانستAفردوســی
AبهرهAآنAازAتوانAمیAجســتارAاینAدرAهست
A،شودAمیAزادهAرســتمAکهAهنگامیA.جست
AبگویدAخواهدAمیAسرایندهAوAآمدهAبیتAاین
AنابهنجارAایAبشیوهAوAبودهAتنومندAرستمAچون

AزادهA)گویندAمیAسزارینAامروزهAکهAرستمزاد(
A،دردAازAرستنAازAپسAمادرشA،اســتAشده
:AنهدAمیAرســتمAبنیادAهمینAبرAراAفرزندAنام

بَرستــــمAبگفتاAغــمAآمدAبهAسر
نـــهادندAُرستـمشAنامAپســـر
AراAُرسـتمAیAواژهAکـهAاسـتAروشـنA،خـوب
AبرداشـتAاینAاگر(AنیسـتAَرسـتنAباAپیوندی
AنهادندAمیAَرسـتمAراAنامAبایدAمیAبودAدرسـت
AهمAُرسـتمAیAواژهA)معنی(چمAوA)ُرسـتمAنهAو
AتوانیـدAمـیAاینجـاAکـهAاسـتAدیگـریAچیـز
AخـودشAبرداشـتAسـرایندهAولـیA.بخوانیـد
AآهنگAخـوشAبـرایAهمچنیـن(AواژهAایـنAاز

شـدنAچامـه(AراAبدیـنAگونهAآوردهAاسـت.
AپیوندیAتواندAنمیAسـپاسAیAواژهAبنابرایـن
AوAگفتـارAوAاندیشـه(AزرتشـتAیAآمـوزهAبـا
A)معنـی(چمAوAباشـدAداشـتهA)نیـکAکـردار
Aشـده Aبرداشـت Aآن Aاز Aکـه Aای Aبرسـاخته
اسـت. Aبرسـاخته Aو Aنـو Aبرداشـتی A،اسـت

واژه ی سپاس واژه ای پهلوی است یا زرتشتی؟

AAAهمسرAَکساندانAیاAکاســادانA،کاساندان
AکاساندانA.بودAهخامنشــیAتبارAازA،بزرگAکوروش
AکنارAدرAهموارهAوAبودهAآســیابیAکشــورA۲۸Aملکه
AوAکردهAمیAپادشــاهیAبزرگAکوروشAهمســرش
AشــمارAبهAهخامنشــیانAدربارAزنAمندترینAقدرت
AتوجهAباAرسدAمیAنظرAبهAحالAاینAباA.اســتAآمدهAمی
AعنوانAبهAاوAباســتانAایرانAدرAمردســاالریAنظامAبه
AراAسیاســیAامورAدرAدخالتAحقAدرباریAزنAیــک
AفرناسپAدخترAوAاوتاناسAخواهرAاوA.استAنداشــته
AفرزندA۵AکوروشAوAاوAازدواجAحاصلA.بودAهخامنشی
AکهAدختریAوAآتوسا،آرتیستونA،بردیاA،کمبوجیهAبود؛
AگویاAوAداندامایفAگفتهAبهA.اســتAنشدهAذکرAنامش

دخترAسومیAرکساناAبود.
AدوستAبسیارAراAاوAکوروشA،هرودوتAنوشتهAبرAبنا
AتاAدادAدستورAدرگذشتAاوAکهAهنگامیAوAداشتAمی
AبزرگیAعزاداریAاوAبرایAشاهنشــاهیAاتباعAیAهمه
AآمدهAنبونیدAســالنامهAدرAگــزارشAاینA.کنندAبرپــا
AبابلAدرA،کردAفوتAپادشــاهAهمسرAوقتیAکهAاست

A)۵۳۸AسالAمارسA۲۶-۲۱(AنیســانA۳AتاAآدارA۲۷Aاز
AکهAاستAمحتملAبسیارA.شدAبرپاAهمگانیAعزاداری
AبویسA.باشــدAعزاداریAآنAباعثAکاســاندانAمرگ
AســلیمانAزندانAآنAبهAکهAبناییAدرAاوAزندAمیAحدس
میAگویند،AدرAپاسارگادAبهAخاکAسپردهAشدهAباشد.

AAAبرایAنادرAکهAزمانیA،خورشیدیA۱۱۲۶AسالAدر
AخراسانAبهAزیادAمالیاتAعلیهAمردمAهایAشورشAازAیکیAرفع
AخانAقلیAعلیAرهبریAبهAسردارانشAازAجمعیA،بودAرفته
شبانهAبهAچادرAویAحملهAکردندAوAاوAراAبهAقتلAرساندند.
AاینAازAماجراAانگلیسیAمورخهAالکهارتAالرنسAگفتهAبهA
AخشــونتAاوجAدرAعمرAپایانیAهایAماهAدرAنادرA:بودهAقرار
AسردارانشAیAهمهAبهAچندAدالیلیAبهAوAکردAمیAحکومت
AچنینAوAکردAاحضارAراAهاAآنAربیسAشبیAنادرA.بودAبینAبد

AدلیریAوAوفاAازAوAنیستمAراضیAخودAنگهبانانAازAمنA:گفت
AتوقیفAراAآنانAهمهAصبحAفرداAکنمAمیAحکمA.آگاهمAشما
AزندگیA.نکنیدAابقاAکندAمقاومتAکسیAاگرAوAکنیدAزنجیرAو
AاعتمادAشماAبهAفقطAجانAحفظAبرایAوAاستAخطرAدرAمن
AســردارانAاطالعAبهAراAموضوعAاینAگرجیAنوکریA.دارم
AراAنادرA،نشدهAدیرAتاAشدندAمصممAایشانAوAرســاندAنادر
AخیمهAبهAمواضعینA،رفتAشبAازAپاسیAتاA.بردارندAمیانAاز
AراAشبAآنAنادرAکهA،قاجارAخانAمحمدحسنAدخترA،چوکی
AکردAغلبهAچنانAآنانAبهAترسA.آوردندAروA،بودAاوAسراپردهAدر
AمحمدAفقطA.نکردندAراAخیمهAبهAورودAجراتAبیشترشانAکه
AواردAدیگرAمتهورAشخصAیکAوAخانAصالحA،قاجارAخان
AنادرA.کردAبیدارAراAنادرAشدAهاAآنAمتوجهAتاAچوکیAوAشدند
AدرAپایشA.کشیدAشمشیرAوAبرخاستAجایAازAخشمناک
A،برخیزدAخواستAتاA.درافتادAوAکردAگیرAچادرAریسمان
AقطعAراAاوAدســتAیکAوAآوردAواردAضربتیAخانAصالح
AجداAتنAازAراAشاهAنادرAسرAقاجارAخانAمحمدAسپسA.کرد
AباAبرابرA۱۱۶۰AالثانیAجمادیA۱۱AیکشنبهAبامداد(A.ساخت

A۲۸خردادA۱۱۲۶Aخورشیدی

کاسندان همسرکوروش بزرگروزی که نادرشاه کشته شد

سـپاس
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یادداشت

 تکــریم اصــناف
درنــظام مالیـاتی

AAAمالیاتیAدستگاهAاصلیAاهدافAازAیکی
AاسالمیAنظامAالگویAحسبAبرA،اخیرAسالیانAدر
AاربابAتکریمAوAشهروندیAقوانینAبراساسAنیزAو
AوAاصنافAباAتفاهمنامهAامضایAوAتوافقA،رجوع

صاحبانAمشاغلAاست.
AمطابقAاســتAســالیAچندAکهAآنجایــیAاز
AگرفتنAنظرAدرAباAوAاقتصادیAکالنAسیاستهای
AدرآمدهایAبهAاتکاءAکاهشA،کشــورAشرایط
AمالیاتیAدرآمدهایAکــردنAجایگزینAوAنفتی
AقرارAامورAراسAدرAکشــورAامورAادارهAبــرای
AمتولیAعنوانAبــهAمالیاتیAدســتگاهAلذاAگرفته
AبرایAراAراهکارهاییAســتانیAمالیاتAمستقیم
AآنهاAمشارکتAافزایشAوAمودیانAاعتمادAجلب
درAجهتAپرداختAمالیاتAبهAکارAبستهAاست.
AوAجلساتAتشــکیلA،راهکارهاAاینAمهمترین
AتفاهمAوAتوافقAدرخصوصAالزمAپیگیریهــای
AبهAاعتمادAوAمشــاغلAصاحبانAوAاصنــافAبا
AمودیانAکهAاستAسالیAچندA.اســتAبودهAآنها
AدرآمدهایAمیزانAوAشــغلیAاطالعاتAمالیاتی
AاداراتAبهAوAدرجAمالیاتیAاظهارنامهAدرAراAخود
AمالیاتیAســازمانAوAنمایندAمیAارائهAمالیاتــی
AبهAاقدامA،اطالعاتAایــنAصحتAبهAاعتمادAبا

دریافتAمالیاتAمربوطهAمیAکند.
AبخشــنامهA،AتوافقAاینAادامهAدرAنیزAامســال
A97AســالAعملکردAمقطوعAمالیاتAبهAمربوط
AاستAذکرAشایانA.شدAاعالمAمشاغلAصاحبان
AاختیارAگرفتنAنظــرAدرAباAبخشــنامهAاینAکه
AمصوبAاصالحیA100AمادهAتبصرهAازAحاصل
AوAمستقیمAهایAمالیاتAقانونA1394AتیرماهA31
AبودجهAقانونA)8(AتبصرهA)هـ(AبندAبهAتوجهAبا
AتکریمAمنظورAبهAوAکشــورAکلA1398Aســال
AایجادAوAمالیــاتAوصولAتســهیلAوAمودیان
AمالیاتAتعیینAدرAرویهAوحــدتAوAهماهنگی
AمشاغلAصاحبانAازAبرخیA1397AسالAعملکرد
AاجراییAنامهAآیینA)A2(AمادهAسومAدرگروهAکه
AبخشنامهAموضوعAفوقAقانونA95AمادهAموضوع
A9/12/1394 Aمورخه A118/94/200 Aشــماره
AامورAکلAاداراتAبهAوAتنظیــمAگیرندAمیAقرار

مالیاتیAابالغAشدهAاست.
AشاملAامســالAمقطوعAمالیاتAدســتورالعمل
A)2(AمادهAموضوعAسومAگروهAمشاغلAصاحبان
AفوقAقانونA95AمادهAموضوعAاجراییAنامهAآیین
AدرAآنهاAخدماتAوAکاالAفــروشAمجموعAکه
AموضوعAمعافیتAبرابرAسیAحداکثرA1397Aسال
Aمبلغ(AمســتقیمAهایAمالیاتAقانونA84Aمــاده
AصورتAدرAوAاستA،باشدA)تومانAمیلیونA828
AدستورالعملAاینAموضوعAفرمAارسالAوAتکمیل
AقرارAکشورAمالیاتیAامورAسازمانAسامانهAدرAکه
AوAمدارکAوAاســنادAنگهداریAازA،شــدهAداده
AمالیاتAقانونAموضوعAمالیاتیAاظهارنامهAتسلیم

هایAمستقیمAمعافAمیAباشند.
AصاحبانAمالیاتA،دســتورالعملAاینAبراساس
AمبنایAبرA،1397AسالAعملکردAبابتAمشــاغل
AصورتAبهA1396AسالAعملکردAقطعیAمالیات
AمودیانAکهAصورتAاینAبهA;شدهAتعیینAمقطوع
A،ریالAمیلیونA25AتــاAقطعیAمالیاتAمیزانAبــا
A1396AسالAعملکردAبهAنسبتAافزایشAبدون
AمیزانAباAمودیانAهمچنینA.استAگردیدهAتعیین
A50AتاAریالAمیلیــونA25AبیشAقطعیAمالیــات
AباAمودیانA،افزایشAدرصــدA5AباAریالAمیلیون
AریالAمیلیونA50AازAبیشAقطعیAمالیاتAمیزان
AوAافزایشAدرصدA9AبــاAریالAمیلیونA100Aتــا
A100AازAباالترAقطعیAمالیاتAمیزانAبــاAمودیان
AبهAنســبتAافزایشAدرصدA15AباAریالAمیلیون

عملکردAسالA1396AتعیینAشدهAاست.
AبهAمربوطAفــوقAبندهایAکــهAاســتAگفتنی
AوAکاالAفروشAمجموعAکهAباشــدAمیAمودیانی
A828AمبلغAازA1397AسالAدرAآنهاAخدماتAارایه
AکهAمودیانیAفلذاAنباشدAبیشــترAتومانAمیلیون
AدستورالعملAاینAشرایطAازAاستفادهAبهAتمایل
AسیســتمAطریقAازAبایســتAمیA،دارنــدAرا
AطریقAازA)مربــوطAفرمAطبق(Aالکترونیکــی
Aرا AمراتبAwww.tax.gov.irAاینترنتی Aپایگاه
بهAسازمانAامورAمالیاتیAکشورAاعالمAنمایند.

AشرایطAاینAاعالمAباAهمزمانAمالیاتیAســازمان
AمشــاغلAصاحبانAباAبیشــترAهمکاریAبرای
AدرنظرAآنهاAبــرایAراAتســهیالتیA،اصنافAو
AدرA:AشدهAتاکیدAبخشنامهAاینAدرA.استAگرفته
AمالیاتAپرداختAامکانAکهAمودیانیAخصوص
AصورتAبهAراAدستورالعملAاینAموضوعAمقطوع
AمالیاتA،ندارندA1398AخردادمــاهAدرAیکجــا
AصورتAبهAماهAچهارAتاAحداکثرAفوقAمقطــوع
AبهAپرداختAعدمAوAگرددAمیAتقسیطAمساوی
AعدمA،تقســیطAصورتAدرAیاAوAمالیاتAموقع
A،مقرر AسررســیدهایAدرAاقســاط Aپرداخت
AقانونA190AمــادهAموضوعAجریمهAمشــمول

مالیاتAهایAمستقیمAخواهدAبود.
AاینAبهAبخشــنامهAاینAبندهایAازAدیگرAیکی
AدرAمذکورAمشاغلAصاحبانA:اســتAصورت
AفعالیتAسالAنخستینA1397AسالAکهAصورتی
A»باشندAفعالیتAفاقدA1396AسالAدر«Aآنهاست
AکهAمشــارکتیAمشــاغلAصاحبانAهمچنینAو
AکردهAتغییرAآنهاAشــرکایA1397AســالAطی
AمشــمولA،»شــرکاAازAیکAهرAباشــد»تغییر
AبهAمکلفAوAنبــودهAدســتورالعملAاینAمفاد
AتسلیمAجملهAاز«AمقررAقانونیAتکالیفAانجام

اظهارنامهAمالیاتیAدرAموعدAمقرر«Aاست.

پیام مالیاتی

AAAعمومـــیAروابـــطAگـــزارشAبـــه
A،ـــان ـــتانAزنج ـــیAاس ـــورAمالیات ادارهAکلAام
Aــی ــورAمالیاتـ ــرکلAامـ ــوی،Aمدیـ رضـ
AدســـتورالعملAپیـــروAداشـــتAبیـــانAاســـتان
Aمورخـــه A200/98/507/ص Aشـــماره
AهماهنگـــیAایجـــادAجهـــتAوA1398/3/12
AمالیـــاتAتعییـــنAدرAرویـــهAوحـــدتAو
AازAــکه ــدگانAسـ ــردAدریافتAکننـ عملکـ
Aـــدی ـــکAمرکـــزی،AدســـتورالعملAجدی بان
AتســـلیمAنحـــوهAآنAدرAکـــهAگردیـــدAصـــادر
AوAحقیقـــیAاشـــخاصAمالیاتـــیAاظهارنامـــه
Aـــک ـــکهAازAبان ـــدAس ـــتAخری ـــیAباب حقوق

ـــت. ـــدهAاس ـــخصAش ـــزیAمش مرک
Aایـــن Aمفـــاد Aخصـــوص Aدر Aوی
Aـــخاص ـــرد:Aاش ـــوانAک ـــتورالعملAعن دس
Aـــکه ـــشAازA200Aس ـــدارAبی ـــیAخری حقیق
AدرآمدهـــایAبـــرایA،مرکـــزیAبانـــکAاز
AهایAســـکه Aواگـــذاری Aاز Aحاصـــل
Aـــد ـــرAدرآم ـــاتAب ـــمولAمالی ـــور،Aمش مزب
Aـــف ـــامAتکالی ـــهAانج ـــفAب ـــودهAوAمکل ب
AاظهارنامـــهAتســـلیمAجملـــهAازAقانونـــی
AقانونـــیAمقـــررAموعـــدAدرAمالیاتـــی
AکـــهAمودیانـــیAاســـتثنایAهســـتند; بـــه
AبابـــتAمقطـــوعAمالیـــاتAمشـــمول
Aــده ــکهAشـ ــرAازA200Aسـ ــدAکمتـ خریـ
AاســـتانAمالیاتـــیAامـــورAمدیـــرکلA.انـــد
AاشـــخاصAازAـــک ـــزود:AچنانچـــهAهـــرAی اف
Aــکه ــرAازA200Aسـ ــهAکمتـ ــیAکـ حقیقـ
AدســـتورالعملAمشـــمولAوAکـــردهAدریافـــت
AامـــاA،بـــودهAســـکهAمقطـــوعAمالیـــات
AتســـهیالتAازAاســـتفادهAبـــهAمایـــل
A،نباشـــند Aموردنظـــر Aدســـتورالعمل
AمـــادهAمقـــرراتAاجـــرایAدرAتواننـــدAمی
A،مســـتقیمAهـــایAمالیاتAقانـــونA100
AتســـلیمAراAخـــودAمالیاتـــیAاظهارنامـــه
Aـــاد ـــرAاســـاسAمف ـــاAب ـــدهAآنه ـــدAوAپرون کنن
AوAبررســـیAمـــوردAدســـتورالعملAایـــن

رســـیدگیAقـــرارAمـــیAگیـــرد.
Aتکلیـــف AخصـــوصAدر A،رضـــوی
AســـکهAــدار اشـــخاصAحقوقـــیAخریـ
AکلیـــهA:گفـــتAنیـــزAمرکـــزیAبانـــکAاز

Aحقوقـــی Aاشـــخاص
AفـــارغAســـکهAخریـــدار
AهایAســـکهAتعـــداد Aاز
A،شـــده Aخریـــداری
Aــن ــادAایـ ــمولAمفـ مشـ
AوAـــتند ـــتورالعملAهس دس
Aـــی ـــدادAمال ـــدAروی مکلفن
AوAخریـــدAبـــهAمربـــوط
AدرAـــز فـــروشAســـکهAراAنی
AخـــودAمالیاتـــیAاظهارنامـــه
Aاعمـــال Aو Aمنعکـــس

کننـــد.
AکلیـــهAدریافـــتAازAوی
Aمربـــوط Aاطالعـــات
AپیـــشAوAخریـــدAبـــه
AاشـــخاصAســـکهAـــد خری
AهمچنیـــنAوAحقوقـــی
AمربـــوطAاطالعـــاتAکلیـــه
Aـــی ـــخاصAحقیق ـــهAاش ب
Aـــد ـــهAخری ـــادرتAب کـــهAمب
A،انـــد AکـــردهAســـکه
Aـــن ـــت:Aای ـــرAدادAوAگف خب

AمربوطـــهAهـــایAســـامانهAدرAاطالعـــات
Aـــیدگی ـــتAرس ـــدهAوAجه ـــذاریAش بارگ
Aـــه ـــیAمربوط ـــورAمالیات ـــهAاداراتAکلAام ب
A:داد Aادامـــه AویAA.شـــودAمیAارســـال
Aـــای ـــشAه ـــهAتراکن ـــوطAب ـــاتAمرب اطالع
AموضـــوعAاشـــخاصAـــه ـــوطAب بانکـــیAمرب
Aــر ــقAدفتـ ــتورالعمل،AازAطریـ ایـــنAدسـ
Aـــویی ـــاAپولش ـــارزهAب ـــژه،Aمب ـــیAوی بازرس
AامـــورAاداراتAبـــهAمالیاتـــیAفـــرارAو
مالیاتـــیAذیربـــطAارســـالAمـــیAشـــود.
AدرAاســـتانAمالیاتـــیAامـــورAمدیـــرکل
Aـــده ـــهAپرون خصـــوصAنحـــوهAرســـیدگیAب
Aــخاص ــکهAاشـ ــروشAسـ ــدAوAفـ خریـ
AچنانچـــهA:گفـــتAنیـــزAحقوقـــیAوAحقیقـــی
AاظهارنامـــهAتســـلیمAبـــهAاقـــدامAمـــودی
Aـــا ـــروشAوAی ـــد،Aف ـــرازAخری ـــیAوAاب مالیات
Aـــورد ـــبAم ـــکهAحس ـــودیAس ـــالمAموج اع
Aـــور ـــردهAباشـــد،AادارهAام ـــررAک ـــدAمق درAموع
AمودیAمالیاتـــیAاظهارنامـــهA،مربـــوطAمالیاتـــی

AوAدادهAـــق ـــیAتطبی ـــاتAدریافت ـــاAاطالع راAب
AخصوصAدرAاظهارنظـــرAوAرســـیدگیAضمن
Aـــودی ـــنAموج ـــروشAوAهمچنی ـــزانAف می

AمقـــرراتAوفـــقA،ســـکهAدورهAپایـــان
AبـــهAنســـبتA،دســـتورالعملAایـــنAوAمربـــوط
ـــد. ـــیAنمای ـــدامAم ـــاتAاق ـــخیصAمالی تش

AدرA:کـــردAاضافـــهAوی
Aــودی ــهAمـ ــواردیAکـ مـ
AاظهارنامـــهAتســـلیمAاز
Aموعـــد Aدر Aمالیاتـــی
Aـــرده ـــودداریAک ـــررAخ مق
Aمـــدارک Aو Aاســـناد Aو
Aبـــر Aمبنـــی Aمثبتـــه
AعـــدمAیـــاAوAفـــروش
A)موجـــودی(Aواگـــذاری
AازAشـــدهAخریـــداریAســـکه
AجمهوریAمرکـــزیAبانـــک
A،ـــد ـــهAنکن اســـالمیAراAارائ
Aصـــورت Aایـــن Aدر
AمـــدارکAوAاســـنادAچنانچه
AبـــرAمبنـــیAایAمثبتـــه
Aـــروش ـــتAف ـــرازAقیم اح
Aـــل ـــاAواص ـــهAی ـــکهAارائ س
AرعایـــتAبـــاAنشـــود
A)2(AتبصـــرهAمقـــررات
Aاصالحـــی A97 Aمـــاده
A1380/11/27 Aمصـــوب
AهـــایAمالیـــاتAقانـــون
AازAــد ــغAخریـ ــاوتAمبلـ ــتقیم،Aتفـ مسـ
Aـــا ـــوریAاســـالمیAب ـــزیAجمه ـــکAمرک بان
AازAـــل ـــخAتحوی ـــکهAدرAتاری ـــایAروزAس به
Aـــازمان ـــطAس ـــهAتوس ـــیAک ـــتمAبانک سیس
Aـــود ـــیAش ـــالمAم ـــورAاع ـــیAکش امورمالیات
AوA152Aــواد ــرراتAمـ ــتAمقـ ــاAرعایـ بـ
Aـــد ـــوانAدرآم ـــهAعن ـــورAب ـــونAمذک A153قان
Aــبه ــایAمحاسـ ــات،Aمبنـ ــمولAمالیـ مشـ

ــرد.. ــیAگیـ ــرارAمـ ــاتAقـ مالیـ
AدرAــتان ــیAاسـ ــورAمالیاتـ ــرکلAامـ مدیـ
Aــه ــیAکـ ــخاصAحقیقـ ــوصAاشـ خصـ
Aـــا ـــاطAب ـــیAدرAارتب ـــدهAمالیات ـــدAپرون فاق
Aـــز ـــند،Aنی ـــکهAباش ـــروشAس ـــدAوAف خری
Aـــد ـــیAبای ـــیAم ـــت:AاداراتAکلAمالیات گف
Aاشـــخاص(AمـــودیAکـــهAمـــواردیAدر
AدرAمالیاتـــیAپرونـــدهAفاقـــدA)حقیقـــی
AازA(AســـکهAـــروش ـــدAوAف ـــاAخری ـــاطAب ارتب
A،ـــد ـــی(Aباش ـــیAوAصراف ـــهAطالفروش جمل
AپرونـــدهAتشـــکیلAبـــهAنســـبتAابتـــدا

AوAـــرده ـــدامAک ـــودیAاق ـــرایAم ـــیAب مالیات
AاحـــکامAصـــدورAبـــهAنســـبتAســـپس
AمنابـــعAکلیـــهAبـــهAرســـیدگیAجهـــت
Aـــور ـــانAمزب ـــتقیمAمودی ـــایAمس مالیاتAه
AتکلیفـــیAوAحقـــوقA،مشـــاغلAازAاعـــم

حســـبAمـــوردAاقـــدامAکننـــد.
Aــای ــروهAهـ ــرد:Aکارگـ ــهAکـ ویAاضافـ
AازAـــس ـــدAپ ـــیAبای ـــبAم ـــیدگیAمنتخ رس
Aـــه ـــتAارای ـــودیAوAدرخواس ـــوتAازAم دع
A،مـــوردAحســـبAمربـــوطAمـــدارکAوAاســـناد
Aـــه ـــدارکAارای ـــنادAوAم ـــرAوAاس ـــقAدفات طب
Aـــات ـــاAاطالع ـــودی،Aی ـــطAم ـــدهAتوس ش
AوAـــی ـــایAبانک ـــشAه ـــهAتراکن ـــوطAب مرب
Aـــای ـــگاهAه ـــاتAمأخـــوذهAازAپای ـــاAاطالع ی
AطبـــقAمالیاتـــیAامـــورAســـازمانAاطالعاتـــی
AدرAـــوی ـــد.Aرض ـــدامAکنن ـــتورالعملAاق دس
AمالیـــاتAـــه خصـــوصAنحـــوهAاعتـــراضAب
AچنانچـــهA:گفـــتAنیـــزAشـــدهAتعییـــن
A،ـــتورالعمل ـــنAدس اشـــخاصAموضـــوعAای
Aــده ــنAشـ ــاتAتعییـ ــهAمالیـ ــبتAبـ نسـ
AنســـبتAتواننـــدAمیA،باشـــندAمعتـــرض
AمراجـــعAدرAخـــودAادعـــایAطـــرحAبـــه
Aـــت ـــدامAوAدرخواس ـــیAاق ـــیAمالیات دادرس

ـــد. ـــددAکنن ـــیدگیAمج رس
Aـــروش ـــت:Aف ـــارAداش ـــنAاظه ویAهمچنی
AتوســـطAشـــدهAضـــربAطـــالAســـکه
AاســـالمیAجمهـــوریAمرکـــزیAبانـــک
Aــط ــهAتوسـ ــهAعرضـ ــران،AدرAمرحلـ ایـ
Aـــر ـــاتAب ـــمولAمالی ـــور،Aمش ـــکAمذک بان
AازAـــد ـــنAبع ـــودهAوAبنابرای ـــزودهAب ارزشAاف
Aـــور ـــکAمزب ـــطAبان ـــروشAتوس ـــنAف اولی
AوAـــات ـــمولAمالی ـــدیAمش ـــالمAبع ـــاAاع ت
A.ـــود ـــدAب ـــزودهAنخواه ـــوارضAارزشAاف ع
AخاتمهAدرAاســـتانAمالیاتـــیAامـــورAمدیـــرکل
AموضـــوعAـــی ـــانAمالیات ـــرد:Aمودی ـــدAک تاکی
Aـــت ـــدAجه ـــیAبای ـــتورالعملAم ـــنAدس ای
Aـــت ـــیAوAپرداخ ـــهAمالیات ـــلیمAاظهارنام تس
Aـــات ـــامانهAعملی ـــهAس ـــقAب ـــاتAمتعل مالی
Aـــازمان ـــیAس ـــانAمالیات ـــیAمودی الکترونیک
ــانی ــهAنشـ ــورAبـ ــیAکشـ ــورAمالیاتـ Aامـ
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مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان تشریح کرد:

تکالیف قانونی خریداران بیش از 200 سکه از بانک مرکزی

چنانچـــه مـــودی اقـــدام بـــه تســـلیم اظهارنامـــه 
ـــودی  ـــام موج ـــا اع ـــروش و ی ـــد، ف ـــراز خری ـــی و اب مالیات
ســـکه حســـب مـــورد در موعـــد مقـــرر کـــرده باشـــد، 
ـــودی را  ـــی م ـــه مالیات ـــوط، اظهارنام ـــی مرب ـــور مالیات اداره ام
ـــیدگی  ـــن رس ـــق داده و ضم ـــی تطبی ـــات دریافت ـــا اطاع ب
و اظهارنظـــر در خصـــوص میـــزان فـــروش و همچنیـــن 

ـــررات  ـــق مق ـــکه، وف ـــان دوره س ـــودی پای موج
مربـــوط و ایـــن دســـتورالعمل، نســـبت بـــه 
ــد. ــی نمایـ ــدام مـ ــات اقـ ــخیص مالیـ تشـ

AAAکلAادارهAعمومیAروابطAگزارشAبه
AمدیرکلA،رضویA،زنجانAاســتانAمالیاتیAامور
AپیشخوانAدفاترAازAزنجانAاســتانAمالیاتیAامور
AتکمیلAخصوصAدرAهــاAنتAکافیAوAدولت
A.آوردAعملAبهAبازدیدAمالیاتــیAهایAاظهارنامه
AمطلوبAخدماتAارائهAبهAبازدیدAاینAدرAایشان
AکافیAوAپیشخوانAدفاترAتوسطAقانونAحیطهAدر
A100AمادهAتبصرهAفرمAتکمیلAزمینهAدرAهاAنت

A.کردندAتاکیدAاظهارنامهAوتسلیم
AمالیاتAقانونAاصالحیهAبراساسAاستAگفتنی

AمشاغلAصاحبانAگذشتهAســالAهمچون،Aها
AاظهارنامهAدارندAمهلــتAماهAخردادAپایانAتا
AبهAالکترونیکیAصــورتAبهAراAخودAمالیاتی
AاشــخاصAکلیهAلذاA.AنمایندAارایهAســازمان
AخردادماهA31AتاAحداکثرAبایســتAمیAحقیقی
AعملیاتAســامانهAبهAورودAباAجاریAســال
AبهAکشورAمالیاتیAامورAســازمانAالکترونیک
AارسالAبهAنسبت www.tax.gov.irAنشــانی
AاداراتAبهAمراجعهAبــدونAمالیاتیAاظهارنامه

A.AکنندAاقدامAمالیاتی

بازدید مدیرکل از روند تکمیل اظـهارنامه های 
مالیاتی دفاتـر پیشخـوان دولت و کافی

AAAادارهAــی ــطAعموم ــزارشAرواب ــهAگ ب
A،ــوی ــان،Aرض ــتانAزنج ــیAاس ــورAمالیات کلAام
AمالقــاتAایــنAدرAاســتانAمالیاتــیAامــورAمدیــرکل
AوAــره ــهAچه ــرهAب ــدارAچه ــنAدی ــیAضم مردم
Aــان ــاتAمودی ــاAوAمطالب ــتAAه ــتماعAدرخواس اس
AراAالزمAــای ــیAه ــتوراتAوAراهنمای ــرم،Aدس محت

A.Aــود ــهAنم ارائ
AحاشــیهAدرAاســتانAمالیاتــیAامــورAمدیــرکل
AصیانــتAوAرجــوعAاربــابAتکریــمAدیــدارAایــن
AاصلــیAوظایــفAازAراAشــهروندانAحقــوقAاز
AدانســتAزنجــانAاســتانAمالیاتــیAامــورAکلAاداره
AراســتایAدرAراAخــودAــالش ــیAت ــزود:Aتمام وAاف
A.بســتAخواهیــمAکارAبــهAمــردمAمشــکالتAحــل
AدرAــور ــاAحض ــنAب ــویAهمچنی ــدرAرض میرحی
AدرAــرکت ــانAوAش ــیمایAزنج ــداAوس ــزAص مرک
Aــریح ــهAتش ــراقAب ــبکهAاش ــهAش ــهAمطالب برنام
AوAمشــاغلAصاحبــانA97AســالAعملکــردAمالیــات

A.پرداختAمالیاتــیAمســائلAمــوردAدرAروشــنگری
Aبــا AزنجــانAاســتانداریAاســتAبذکــرAالزم
Aــکاری ــاAهم ــهAب ــتAک ــوسAخدم ــتقرارAاتوب اس
AمدیــرانAزAاA،AمیگیــردAانجــامAزنجــانAشــهرداری
AدرAحضــورAبــرایAاجرایــیAهــایAدســتگاه
AباAچهــرهAبــهAچهــرهAدیــدارAوAخدمــتAاتوبــوس

A.آوردAAــی ــلAم ــهAعم ــوتAب ــردمAدع م

دیدارچهره به چهره مدیرکل با مردم در مصلی نمازجمعه
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امام جمعه خدابنده عنوان کرد: 

استقبال مساجد از ایجاد مراکز 
نیکوکاری نشان دهنده اعتماد 
مردم به کمیته امداد اســت

AAAاستقبالA:گفتAخدابندهAجمعهAامام
AافزایشAوAنیکوکاریAمراکزAایجادAازAمساجد
AدهندهAنشانAزنجانAاستانAدرAمراکزAاینAتعداد
AهمگانیAسازیAگفتمانAدرAامدادAکمیتهAتوفیق
AبهAمردمAاعتمادAوAجامعهAدرAفقرزداییAکــردن

کارکردهایAاینAنهادAاست.
AوAزنجانAازAشبســتانAخبرگزاریAگزارشAبه
AاســتانAامدادAکمیتهAعمومیAروابطAازAنقلAبه
AدرAخدابندهAشهرســتانAجمعهAامامA،زنجــان
AزنجانAاســتانAامدادAکمیتهAمدیرکلAباAدیدار
AحوزهAدرAنهادAایــنAاثربخشAکارکردهایAاز

محرومیتAزداییAقدردانیAکرد.
A:گفتA»موسویAعلیAســیدAاالسالمAحجت«
AهایAدســتگاهAارشــدAمدیرانAمیدانیAحضور
AافزایشAموجبAهاAشهرستانAدرAاستانAاجرایی
AبودنAجــاریAوAشــودAمیAمردمAامیــدواری
AزنجانAاســتانAامدادAکمیتهAدرAرویکردAایــن

قابلAتقدیرAاست.
AاینکهAبابیانAخدابنــدهAشهرســتانAجمعهAامام
AزنجانAاستانAامدادAکمیتهAاثرگذارAکارکردهای
AافزایشAموجبAزداییAمحرومیتAحــوزهAدر
AاینAاجراییAهــایAبرنامهAدرAمردمAمشــارکت
AازAمساجدAاســتقبالA:افزودA،استAشدهAنهاد
AاینAتعدادAافزایشAوAنیکوکاریAمراکــزAایجاد
AتوفیقAدهندهAنشــانAزنجانAاســتانAدرAمراکز
AهمگانیAســازیAگفتمانAدرAامــدادAکمیتــه
AبهAمردمAاعتمادAوAجامعهAدرAفقرزداییAکــردن

کارکردهایAاینAنهادAاست.
AاثربخشAفعالیتAبهAموســویAاالسالمAحجت
AوAترویجAدرAزنجــانAاســتانAامــدادAکمیته
AاشــارهAنیزAزکاتAپرداختAســازیAفرهنگ
AکمیتهAمؤثرAفعالیتAعلیرغمA:دادAادامهAوAکــرد
AوAزکاتAآوریAجمــعAوAترویــجAدرAامــداد
A،بخشAاینAدرAنهادAاینAتوجــهAقابلAتوفیقات
AبیشترAبایدAجامعهAدرAزکاتAپرداختAفرهنگ
AامرAاینAمتولیAهایAدستگاهAســایرAموردتوجه
AتبدیلAغالبAگفتمــانAیکAبهAوAقرارگرفتــه
AاینAظرفیتAازAبیشترAگیریAبهرهAزمینهAتاAشود
فریضهAالهیAدرAحوزهAفقرزداییAفراهمAشود.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان خبر داد: 

برپایی ۱۴۷۶ پایگاه جمع 
آوری زکات فطره در زنجان

AAAاسـتان Aامـداد Aکمیتـه Aمدیـرکل
AپایـگاهA۴۷۶AوAهـزارAیکAبرپایـیAازAزنجـان
AعیـدAبـاAهمزمـانAفطـرهAزکاتAآوریAجمـع
AوAنیکـوکاریAمراکزA،مسـاجدAدرAفطرAسـعید

معابـرAزنجـانAخبـرAداد.
AخبرنگارAبــاAگفتگوAدرA»صفــریAهدایت«
AدرA:گفتA،زنجــانAازAشبســتانAخبرگزاری
A،مردمAفطریهAزکاتAآوریAجمــعAراســتای
AاستانAدرAفطرهAزکاتAآوریAجمعAهایAپایگاه

زنجانAمستقرAمیAشود.
AاستفرارAازAزنجانAاستانAامدادAکمیتهAمدیرکل
AدرAفطرهAزکاتAآوریAجمــعAپایــگاهA1۴۷۶
AدرAهاAپایگاهAایــنA:گفتAوAدادAخبرAاســتان
AوAنیکوکاریAمراکزA،مساجدA،نمازAمصالهای

معابرAدایرAخواهدAشد.
AقانونAبراســاسA:دادAادامهAمســئولAمقامAاین
AعهدهAبرAفطرهAزکاتAآوریAجمــعAمحوریت
AموسساتAوAاستAاستانAهرAزکاتAشــورای
AزکاتAآوریAجمعAبهAتصمیمAکهAهایــیAنهادAو
AمجوزAشوراAاینAدبیرخانهAازAبایدAدارندAفطره

الزمAراAاخذAکنند.
AهایAصندوقAهمهAاینکهAبهAاشــارهAباAصفری
AدارایAبایــدAزکاتAآوریAجمــعAبهAمربــوط
A،باشــدAزکاتAشــورایAدبیرخانهAلوگــوی
AموجودAفقهیAاحکامAبراساسA:کردAخاطرنشان
AنیازمندانA،فطرهAزکاتAکردAهزینــهAبخشAدر

درAاولویتAنخستAقرارAدارند.
AگیریAشــمارهAباAتوانندAمیAدارAروزهAمومنیــن
AازAسکهAوAسناAاپلیکیشنAنصبAوA*88۷۷*1#
AشمارهAباAتلفنیAتماسAیاAوAهمراهAتلفنAطریق
A۰۹۶88۷۷زکاتAفطرهAخودAراAپرداختAکنند.
Aــان ــدهAدرAهم ــعAآوریAش ــرهAجم زکاتAفط
Aــل ــانAمح ــدانAهم ــرایAنیازمن ــهAوAب منطق

ــد. ــدAش ــهAخواه هزین

خبـر

 خبر خوش رئیس کمیته
امداد کشور به زنجانی ها؛

همه مددجویـان زنجانی 
فاقـد مسـکن تـا پایان 
امسال خـانه دار می شوند

AAAهمکاری AنامــهAتفاهم Aانعقــاد Aبا
AزنجانAاســتانداریAوAنهــادAاینAمابیــنAفی
A۶۰۰AشــدنAدارAخانهAمنظورAبهAالزمAافزاییAهم
AامسالAپایانAتاAمسکنAفاقدAزنجانیAمددجوی

انجامAمیAشود.
AاستانAاستاندارAباAدیدارAدرAامدادAکمیتهAرئیس
AدارAخانهAبرایAامدادAکمیتهAآمادگیAازAزنجان
AدرAنهادAاینAمســکنAفاقدAمددجویانAکردن

استانAزنجانAدرAسالAجاریAخبرAداد.
AسیدA،امدادAکمیتهAخبریAســایتAگزارشAبه
A،دیدارAاینAدرA،امدادAکمیتهAرئیسAفتاحAپرویز
AازAمددجویانAمسکنAتأمینAاینکهAبهAاشارهAبا
A،استAنهادAاینAدارAاولویتAوAمهمAهایAبرنامه
AدارAخانهAبخشAدرAامدادAکمیتهAرویکردA:گفت
AحمایتAتحتAمسکنAفاقدAمددجویانAکردن
AهایAظرفیتAتمامیAازAگیــریAبهرهA،نهادAاین

موجودAدرAکشورAاست.
AتحتAخانوادهA۶۰۰AاینکــهAبهAاشــارهAباAوی
AحالAدرAزنجانAاســتانAامدادAکمیتهAحمایت
AامدادAکمیتهA:افزودA،هستندAمسکنAفاقدAحاضر
AاستانداریAباAهمکاریAنامهAتفاهمAانعقادAآماده
AبرایAمناسبAمســکنAساختAبرایAزنجان

مددجویانAتحتAحمایتAاینAنهادAاست.
AانعقادAباAوAرویکردAهمینAباA:دادAادامــهAفتاح
AوAنهادAاینAمابیــنAفیAهمکاریAنامــهAتفاهم
AمنظورAبهAالزمAافزاییAهمAزنجانAاســتانداری
AفاقدAزنجانیAمددجویA۶۰۰AشــدنAدارAخانه

مسکنAتاAپایانAامسالAانجامAمیAشود.
AنامهAتفاهمAانعقــادAباA:افــزودAهمچنینAوی
AزنجانAاســتانداریAوAنهادAاینAبینAهمکاری
AزنجانAاســتانداریAطریقAازAمنابعAدرصدA5۰
AکمیتهAداخلیAمنابعAازAنیزAدیگرAدرصدA5۰Aو

امدادAتأمینAخواهدAشد.

مدیر کل کمیته امداد استان خبر داد؛

بازدیــد از ۶5۶۴خانواده  
تحت حمایت  زنجانی در 
قالب طــرح مفتاح الجنه  

AAA۷۷2میلیونAازAبیشAزنجانیAخیران
AدرAالجنهAمفتــاحAطــرحAقالــبAدرAتومــان
AاندAکردهAمشارکتAنهادAاینAاجراییAهایAبرنامه
AگذشتهAســالAمشــابهAمدتAبهAنســبتAکه

۷۹درصدAرشدAداشتهAاست.
AهدایتAامدادAکمیتهAخبریAسایتAگزارشAبه
AدرAزنجانAاستانAامدادAکمیتهAمدیرکلA،صفری
AترینAمهمAاینکهAبابیانAAمدیرانAشورایAجلسه
AتقویتA:گفتAاســتAخانوادهAجامعهAرکــن
AحمایتAتحتAهایAخانوادهAفکریAهایAبنیان
AوتوانمندAخانوادهAتحکیمAباهدفAامدادAکمیته
AرویکردهایAازAهاAآنAفرهنگیAوAفکریAسازی

مهمAاینAنهادAاست.
AکردAاشارهAاســالمAدرAانفاقAمبانیAبهAصفری
AهایAآموزهAازAنیازمندانAبهAرسیدگیA:افزودAو
AمعصومانAائمهAتأکیداتAازAوAاسالمAمبینAدین
AاحســانA،انفاقAفرهنگAترویجAوAبــودهA)ع(
AنیازمندانAوAفقــراAبهAکمکAوAنیکــوکاریAو
AهایAشاخصAازAدینیAهایAآموزهAاســاسAبر

A.استAاسالمیAجامعه
AمفتاحAطرحAاجرایAاینکــهAبرAتأکیدAبــاAویA
AتحتAمددجویانAبــاAدیدارAمنظورAبهAالجنــه
AازAدلجوییAوAتفقدAوAامــدادAکمیتهAحمایت
AدستگاههاAوAخیرانAظرفیتAازAاستفادهAباAهاAآن
AمحورAواجتماعAAفقرزداییAAســازیAگفتمان
AدیدارهایAدرAکهAداد:آنچهAادامهAاستAآنAکردن
AحمایتAتحتAهــایAخانوادهAازAمســئوالن
مهمAاســتAحضورAآنهاAدرAخانوادهAهاست.
AبرنامهAبراساس:AگفتAامدادAکمیتهAکلAمدیر
AدرAبازدیدAبرایAو1۰۴خانوادهA5هــزارAریزی
AافزایشAباAتعدادAاینAکهAAبودAشدهAگرفتهAنظر
AوAAرسیدAو5۶۴خانوادهA۶هزارAبهA۷۹درصدی
AهاAخانوادهAازAبازدیدAهایAبرنامهA12۹درصد
درAقالبAطرحAمفتاحAالجنهAAتحققAیافتهAاست.
A5۹2بستهA2هزارAکردAاضافهAهمچنینAصفری
AگرمAغذایAپــرسAو11۶هزارAغذاییAســبد
AمددجویانAبینAدرAوافطــاریAاطعامAجهــت

تحتAحمایتAاستانAAتوزیعAشدهAاست.

خبـر

کمیته امداد

AAAامــداد Aکمیتــه Aراهبــرد
A،فقرزدایــیAحــوزهAدرAزنجــانAاســتان
AمشــارکتAافزایشAبــرایAبسترســازی
Aــن ــیAای ــایAاجرای ــردمAدرAبرنامهAه م
Aمراکــز Aتوســعه Aطریــق Aاز Aنهــاد
AفقرزداییAروشAتبدیــلAوAنیکــوکاری
Aو Aمردمــی Aالگــوی Aبــه Aدولتــی
اجتماعAمحــورAدرAایــنAبخــشAاســت.
AزنجانAاســتانAامــدادAکمیتــهAمدیــرکل
AایــنAمدیــرانAشــورایAجلســهAدر
AســیدAمهندسAحضــورAبــاAکــهAاســتان
AارائــهAبــاA،شــدAبرگــزارAفتــاحAپرویــز
AشــدهAانجام AهــایAفعالیت Aگــزارش
AســالAراهبردهــایA،گذشــتهAســالAدر
AزنجــانAاســتانAدرAنهــادAایــنAجــاری

ــرد. ــزAتشــریحAک راAنی
Aــه ــریAکمیت ــهAگــزارشAســایتAخب ب
Aــرکل ــری،Aمدی ــتAصف ــداد،Aهدای ام
AایــنAدرAزنجــانAاســتانAامــدادAکمیتــه
Aــای ــهAویژگیAه ــاAاشــارهAب نشســتAب
Aــوزه ــانAدرAح ــتانAزنج ــتهAاس برجس
AویــژهAبه Aاجتماعــی AهــایAفعالیت
A:گفــت A،خیرخواهانــه Aکارهــای
AقربانــگاهAدومیــنAزنجــانAاســتان
AخیــرانAبهشــتAوAاســالمAجهــان
Aامــداد Aکمیتــه Aرویکــرد Aو Aبــوده
Aــای ــبAازAظرفیتAه ــریAمناس بهرهAگی
AحــوزهAدرAزنجــانAاســتانAبــاالی
Aنفــع Aبــه Aمردمــی AهایAمشــارکت
Aــق ــنAنهــادAازAطری جامعــهAهــدفAای
AهمگراییAوAانســجامA،همدلــیAارتقــاء

ــت. ــشAاس ــنAبخ درAای
AنگاهAوAاندیشــهAاینکــهAبهAاشــارهAبــاAوی
AنهادAایــنAزدایــیAمحرومیتAکارگــزاران
Aــروز ــتAام ــحAازAوضعی ــاAدرکAصحی ب
Aــیجی ــرAبس ــرAتفک ــقAب ــور،Aمنطب کش
AســطحAدرAحاکــمAجهــادیAفعالیــتAو
AســطحAدرAنهــادAایــنAمدیریتــیAعالــی
AهمیــنAبــاA:افــزودA،اســتAکشــور
AهــایAچالش Aعلیرغــم A،رویکــرد

AحجــمAافزایــشAوAاقتصــادی
A،ــاد ــنAنه ــهAای ــاتAب مراجع
AزنجــانAاســتانAامــدادAکمیتــه
AدرAتوجهــیAقابلAتوفیقــات
AویــژهAبه AهــاAبخش Aهمــه
AهایAمشــارکت Aحــوزه Aدر
AگذشــتهAســالAدرAمردمــی
Aــه ــت.صفریAادام ــتهAاس داش
A5۰AازAبیــشAمشــارکتA:داد
Aخیــران Aتومانــی Aمیلیــارد
AهــایAبرنامه Aدر Aزنجانــی
AتحقــقAوAنهــادAایــنAاجرایــی
Aتکالیــف Aدرصــدی A123
Aامــداد Aکمیتــه Aابالغــی
AحــوزهAدرAزنجــانAاســتان

Aافزایــش AوAمردمــیAهایAمشــارکت
AدریافتــیAماهیانــهAســرانهAمیانگیــن
Aمحــل Aاز Aحمایــت Aتحــت Aایتــام
A۴81AبــهAخیــرانAوAحامیــانAکمــک
AگذشــتهAســالAپایــانAدرAتومــانAهــزار

AاســتانAاینAمهــمAتوفیقــاتAازAایAنمونــه
AدغدغــهAتبدیــلAوAبخــشAایــنAدر
AحوزهAدرAغالــبAگفتمــانAبــهAســازمانی

اســت. Aبــوده AزدایــیAمحرومیت
AامــدادAکمیتــهAراهبردهــایAبــهAوی

AحــوزهAدرAزنجــانAاســتان
Aدر Aمردمــی AهایAمشــارکت
AاشــارهAنیــزAجــاریAســال
AراهبردهــایAازA:گفــتAوAکــرد
Aــتان ــدادAاس ــهAام ــمAکمیت مه
A،فقرزدایــیAحــوزهAدرAزنجــان
Aــش ــرایAافزای ــازیAب بسترس
Aدر Aمــردم Aمشــارکت
Aایــن AاجرایــیAهــایAبرنامه
AکمیAتوســعهAطریــقAازAنهــاد
AمراکــزAهــایAفعالیتAکیفــیAو
AروشAتغییــرAوAنیکــوکاری
AالگویAبــهAدولتــیAفقرزدایــی
AدرAــور ــیAوAاجتماعAمح مردم

ــت. ــشAاس ــنAبخ ای
AزنجانAاســتانAامــدادAکمیتــهAمدیــرکل
AهــایAفعالیتAــه ــاAاشــارهAب درAادامــهAب
Aحــوزه Aدر Aنهــاد Aایــن Aمؤثــر
Aــرای ــازیAب ــازیAوAبسترس توانمندس
AاقتصــادیAاســتقاللAوAاشــتغالAایجــاد

AاشــارهAنیزAهــدفAجامعــهAمعیشــتیAو
AوAهــزارAدوAایجــادA:دادAادامــهAوAکــرد
Aــرای ــدAب ــغلیAجدی A882فرصــتAش
AایــنAحمایــتAتحــتAمددجویــان
AAــه ــبAب ــرمایهAگذاریAقری ــاAس ــادAب نه
AبخــشAــن ــیAدرAای ــاردAتومان A۴1میلی
Aــداد ــهAام ــمAکمیت ــایAمه ازAفعالیتAه
AگذشــتهAســالAدرAزنجــانAاســتان

ــودهAاســت. ب
AعنــوانA31AایجــادAــه ــاAاشــارهAب ویAب
AدرAخالقانــهAوAنــوAاشــتغالAطــرح
AمددجویــانAبــرایAگذشــتهAســال
AافزایشAازAنهــادAایــنAحمایــتAتحــت
Aــی ــاراتAتخصیص ــریAاعتب ــهAبراب س
AســالAدرAزنجــانAاســتانAامــدادAکمیتــه
AنیزAگذشــتهAســالAبــهAنســبتAجــاری
Aــده ــزود:AبرنامهAریزیAش ــرAدادAوAاف خب
Aــارد ــتفادهAازA13۰Aمیلی ــاAاس ــتAب اس
Aــه ــیAب ــهیالتAتخصیص ــانAتس توم
AدرAزنجــانAاســتانAامــدادAکمیتــه
AتامیــنAشــرطAزایی،بهAاشــتغالAبخــش
AچهــارAبانکهــاAوهمــکاریAمنابــع
AزنجانــیAمددجــویA5۰۰AوAهــزار
Aــغل ــبAش ــالAصاح ــانAامس ــاAپای ت

ــوند. ــبAش مناس
AبــهAاشــارهAبــاAپایــانAدرAصفــری
AاســتانAامــدادAکمیتــهAتوفیقــاتAاینکــه
Aــل ــاAحاص ــهAبخشAه ــانAدرAهم زنج
Aایــن Aبــر Aحاکــم Aارزشــی Aنــگاه
Aــئوالن ــبAمس ــیAمناس ــاد،Aهمراه نه
Aــوده ــردمAب ــوبAم ــارکتAمطل وAمش
AبــاAامیدواریــمA:دادAادامــهA،اســت
Aــوزه ــترAدرAح ــازیAبیش ــانAس گفتم
AوAجهادیAنــگاهAتقویــتAوAفقرزدایــی
AرســیدگیAحــوزهAدرAبســیجیAتفکــر
AجامعــهAنیازمنــدان Aبــه Aاثربخــش
AهایAآســیب Aشــدن Aکــم Aزمینــه
Aارتقــاء Aو Aحفــظ Aو Aاجتماعــی
Aــش ــامAبی ــیAنظ ــرمایهAهایAاجتماع س

ازAگذشــتهAفراهــمAشــود.

AAAبــرای Aاشــتغالزایی Aمنظــور Aبــه
Aــداد ــهAام ــتAکمیت ــتAحمای ــانAتح مددجوی
AاســتانAایــنAاعتبــاراتAســهمAزنجــانAاســتان
AنســبتAافزایــشAــر ــاAســهAبراب درAســالA۹8Aب
AتومــانAمیلیــاردA13۰AگذشــتهAســالAبــه

تخصیــصAدادهشــدهAاســت.
Aــتان ــهAاس ــفرAب ــدادAدرAس ــهAام ــسAکمیت رئی
AاســتانAایــنAدرAولیفقیــهAنماینــدهAــا زنجــانAب

ــرد. ــوAک ــدارAوAگفتگ دی
A،ــداد ــهAام ــریAکمیت ــایتAخب ــزارشAس ــهAگ ب
AکمیتــهAرئیــسA،فتــاحAپرویــزAســیدAمهنــدس
AمشــارکتAازAقدردانیAباAدیــدارAاینAدرA،امــداد
AازAنیازمنــدانAــه خیــرانAزنجانــیAدرAکمــکAب
AمشــارکتAمیانگینA:گفــتA،نهــادAایــنAطریــق
AکمیتهAاجرایــیAهــایAبرنامــهAدرAاســتانAمــردم

امــدادAباالتــرAازAمتوســطAکشــوریAاســت.
Aــی ــرانAزنجان ــهAخی ــهAاینک ــارهAب ــاAاش ویAب
A،هســتندAرکــورددارAایتــامAبــهAکمــکAدر
AایتــامAدریافتــیAســرانهAمیانگیــنA:افــزود
Aــور ــدادAدرAکش ــهAام ــتAکمیت ــتAحمای تح
AدرAــم ــنAرق ــهAای ــانAاســتAک A22۰هــزارAتوم
AبرابرAدوAتومــانAهــزارA۴81AبــاAزنجــانAاســتان

ــت. ــوریAاس ــنAکش میانگی
AهمــوارهAمــردمAمشــارکتAاینکــهAبابیــانAفتــاح
Aطــول Aدر Aامــداد Aکمیتــه Aبرنامههــای Aدر
AنهــادAایــنAخدمــاتAاثربخشــیAدرAســال
AباوجــودA:دادAــه ــیAدارد،Aادام ــشAقابلتوجه نق
A،کشــورAدرAاقتصــادیAچالشــهایAوAمشــکالت
AبرنامههــایAدرAمــردمAمشــارکتAافزایــش

AطرحهــایAدرAبهویــژهAامــدادAکمیتــهAاجرایــی
Aــردم ــاهAرمضــانAنشــانAمیدهــدAم ــیAم اجرای
Aــن ــهAای ــدAوAب ــودAبازنماندهان ــرAخ ازAکارAخی

ــد. ــامAدارن ــوعAاهتم موض
AازAدیگــریAبخــشAدرAامــدادAکمیتــهAرئیــس
AصفهــایAشــدنAبرداشــتهAبــهAخــودAســخنان
AمختلــفAهــایAســرفصلAدرAخدمــتAانتظــار
AمطلوبAمشــارکتAبــاA:گفــتAوAکــردAاشــاره
Aدر Aانتظــار Aصفهــای Aزنجانــی Aخیــران
AدرAجهیزیــهAوAکارگشــاییAوامAســرفصل

ــت. ــیدهAاس ــرAرس ــهAصف ــرAب ــالAحاض ح
AدرAنهـــادAایـــنAخدمـــاتAافزایـــشAبـــهAوی
Aـــه ـــردAوAادام ـــارهAک ـــزAاش ـــتغالAنی ـــوزهAاش ح
AمددجویـــانAبـــرایAاشـــتغالزاییAبهمنظـــورA:داد
Aــتان ــدادAاسـ ــهAامـ ــتAکمیتـ ــتAحمایـ تحـ
AدرAاســـتانAایـــنAاعتبـــاراتAســـهمAزنجـــان
Aـــبت ـــشAنس ـــرAافزای ـــهAبراب ـــاAس ـــالA۹8Aب س
AتومـــانAمیلیـــاردA13۰AگذشـــتهAســـالAبـــه

تخصیـــصAدادهشـــدهAاســـت.
AنماینـــدهA،خاتمـــیAعلـــیAشـــیخA...اAآیـــتA

AایـــنAدرAنیـــزAزنجـــانAاســـتانAدرAولیفقیـــه
AهـــایAتـــالشAازAقدردانـــیAبـــاAدیـــدار
Aـــی ـــتAزدای ـــدادAدرAحـــوزهAمحرومی ـــهAام کمیت
Aـــه ـــبAکمیت ـــتAمناس ـــهAفعالی ـــی،Aب وAفقرزدای
AحـــوزهAدرAســـازیAگفتمـــانAحـــوزهAدرAـــداد ام
AزنجـــانAاســـتانAدرAخیرخواهانـــهAکارهـــای
Aـــارکت ـــشAمش ـــت:Aافزای ـــردAوAگف ـــارهAک اش
AکمیتـــهAاجرایـــیAهـــایAبرنامـــهAدرAمـــردم
AمناســـبAفعالیـــتAــده ــانAدهنـ ــدادAنشـ امـ
Aـــای ـــاAوAظرفیته ـــلAفرصته ـــادAدرAتبدی ـــنAنه ای
Aـــاِن ـــرAخواه ـــایAخی ـــوزهAکاره ـــوهAدرAح بالق
Aـــی ـــلAدرAحـــوزهAفقرزدای ـــایAبالفع ـــهAفعالیته ب
AهمـــکاریAتفاهمنامـــهAانعقـــادAبـــاA.اســـت
AاســـتانداریAوAامـــدادAکمیتـــهAفیمابیـــن
Aـــت ـــکنAتح ـــدAمس ـــانAفاق ـــانAمددجوی زنج
Aــتان ــنAاسـ ــدادAایـ ــهAامـ ــتAکمیتـ حمایـ

خانهـــدارAمـــیAشـــوند.
Aــا ــدارAب ــاحAدرAدی ــزAفت ــدسAســیدAپروی مهن
AکمیتــهAآمادگــیAاعــالمAبــاAزنجــانAاســتاندار
AAAAAAAــکاری ــهAهم ــادAتفاهمنام ــرایAانعق ــدادAب ام
AزنجــانAاســتانداریAوAنهــادAایــنAمابیــن
Aــه ــلAآنAب ــعAوAتبدی ــیAمناب ــرایAهمافزای ب
AدرAــدف ــهAه ــهAجامع ــشAب ــتAاثربخ خدم
AانعقادAبــاAامیدواریــمA:گفــتA،مســکنAبخــش
Aــداد ــهAام ــنAکمیت ــکاریAبی ــهAهم تفاهمنام
Aموردنیــاز Aمنابــع Aزنجــان Aاســتانداری Aو
AفاقــدAخانــوادهA۶۰۰AشــدنAخانهــدارAبــرای
AامــدادAکمیتــهAحمایــتAتحــتAمســکن

ــود. ــمAش ــانAفراه ــتانAزنج اس

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان عنوان کرد:

راهبرد کمیته امداد استان زنجان تغییر روش فقرزدایی 
دولتی به الگوی مردمی و اجـتماع محور است

برنامه ریزی شده است با استفاده از 130 میلیارد 
تومان تسـهیالت تخصیصی بـه کمیته امداد اسـتان 
زنجـان در بخـش اشـتغال زایی،به شـرط تامین منابع 
وهمکاری بانکها چهار هـزار و 500 مددجوی زنجانی 
تا پایان امسـال صاحب شـغل مناسب شـوند. ایجاد 
دو هزار و 882 فرصت شـغلی جدید برای مددجویان 
تحت حمایـت این نهاد بـا سـرمایه گذاری قریب به  

41 میلیـارد تومانـی در ایـن بخش از 
فعالیت های مهـم کمیته امداد اسـتان 
زنجـان در سـال گذشـته بوده اسـت.

مهندس فتاح در سفر به استان زنجان عنوان کرد:

افــزایش سه برابـری تسهیالت اشتغال در سال رونـق تـولید
مردم استان زنجان در کمک به ایتام رکورددار هستند

AAAمقاومتAپایــگاهAبســیجیAامدادگران
AاستانAخمینیAامامAامدادAکمیتهAالمبینAفتحAبسیج
AوAگمنامAشــهدایAمزارAدرAحضورAباAزنجانA)ره(
A8AگمنامAشهدایAوAامامAباAعاشوراAزیارتAقرائت

سالAدفاعAمقدسAتجدیدAمیثاقAکردند.
AاســتانAامدادAکمیتهAعمومیAروابطAگــزارشAبه
AبسیجیانAپیماییAکوهAباAکهAمراســمAاینAدرAزنجان
AازAجمعیAشــدAانجامAامدادAالمبینAفتــحAپایگاه
AهمراهAبهAنهادAاینAامدادگرانAوAبســیجیAکارکنان

AمدیرانAوAمعاونانA،اســتانAامدادAکمیتهAمدیرکل
AهایAآرمانAباAدوبارهAمیثاقAتجدیدAمنظورAبهAستادی
AمقدسAدفاعAهایAارزشAحفظAراستایAدرAوAشهدا

برAمزارAشهدایAگمنامAحضورAیافتند.
A،زنجانAاســتانAامدادAکمیتــهAمدیرکلAصفــری
AاینAبسیجیانAوAامدادگرانAعظمتAوAســرافرازی
AمقامAوAفقیهAوالیتAازAپیرویAدرگروAراAســازمان
AداریمAهرچهAماA:گفتAوAکردAعنوانAرهبریAمعظم
AانقالبAواالمقامAشــهیدانAپاکAخونAبرکــتAاز

AسینهAبرAافتخاریAمدالAامرAاینAوAاســتAاسالمی
یکایکAامدادگرانAکمیتهAامدادAاست.

AواسطهAبهAاسالمAمبینAدینA:افزودAامدادAکمیتهAمدیرکل
AبیمهAباوفایشAویارانAالسالمAعلیهAحسینAامامAخون
AازAشهیدانAراهAشناختAوAافزاییAبصیرتAوAشــد
وظایفAمردمAوAمســئوالنAدرAزمانAحاضرAاست.
AجمهوریAمقدسAنظامAاینکهAبرAتأکیدAبــاAصفری
AهرAاسالمیAایرانAوالیتمدارAمســئوالنAوAاسالمی
AشهداستAمقدسAوAپاکAخونAبرکتAازAدارندAچه

AکارAوAخدمتAبهAحاضرAزمانAدرAکشــورA:گفت
AبرایAبســیجیAتفکرAوAجهادیAباروحیهAمنتAبی
AعلیهAدشمنانAتهدیداتAمشــکالتAتمامAازAعبور

نظامAاسالمیAنیازAدارد.
AحضورAباAکهAمیثــاقAتجدیدAآیینAاینAپایــانAدر
AنیرویAوAاستانAکارمندیAبســیجAحوزهAفرمانده
AباAبسیجیانA،شدAانجامAرجاییAشهیدAحوزهAانسانی
AشهداAباAشهداAمطهرAقبورAزیارتAوAفاتحهAقرائت

وAامامAراحلA)ره(AتجدیدAمیثاقAکردند.

تجدید میثاق بسیجیان امدادگر با شهدای گمنام دفاع مقدس

یک شنبه 2تیر ماه 1398 / نمره 334 / سال دوم
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فشارخـون چـیست؟
A  هایپرتنسیون یا فشارخون باال یک وضعیت پزشکى است که در آن فشار وارد شونده بر

دیواره رگ ها و فشار جریان خون از یک حد نرمال و پذیرفته، باالتر مى رود. به گزارش خبرنگار 
بهداشت  و  درمان باشگاه خبرنگاران،هنگامى که فشار خون به هر علت باال باشد، قلب را با هدف پمپاژ 
دوباره و به گردش درآوردن خون، وادار به افزایش حرکت و کار بیشتر مى نماید.  فشار خون بر دو نوع 
سیستولى و دیاستولى تقسیم و نام گذارى مى گردد که گاهى با نام حد باال و حد پایین نیز شناخته مى شود.

* فشار خون سیستولى
فشار موجود در هنگامى است که ماهیچه قلب بطور کامل منقبض شده و خون را به درون سرخرگ 
یا شــریان فرستاده باشــد و در مقابل، هنگامى که قلب در حالت استراحت بین دو ضربان به سر 
مى برد و خون به واســطه فشار درون رگ ها و دریچه هاى درون وریدى در حال بازگشت به قلب 
و پر نمودن بطن راســت است. از دید دانش فیزیک فشار خون به نیرویى گفته مى شود که توسط 
خون در جریان، به دیواره  رگ ها وارد مى آید و یکى از عالئم اصلى حیات است.فشار یک مفهوم 

فیزیکى است، مقصود از فشار اشاره به «قدرت» یک مایع متحرك است.
فشــار خون با جریان یافتن به شــاهرگ ها و به رگ ها کم مى شود. اصوالً فشارخون در بخشهاى 
مختلف سیستم گردش خون متفاوت اســت. معمول ترین روش اندازه گیرى فشار خون به وسیله 
فشارســنج است که با اســتفاده از ارتفاع جیوه براى اندازه گیرى فشار خون در حال چرخش در 
رگ ها استفاده مى کند. با این که خیلى از فشارسنج هاى فعلى دیگر از جیوه استفاده نمى کنند، فشار 

خون هنوز در تمام دنیا با mmHg یا میلیمتر جیوه اندازه گیرى مى شود.
پرفشارى خون در اکثر مواقع عالمتى ندارد و به همین دلیل بسیارى از مردم براى سال ها به فشار 

خون باال مبتال هستند بدون اینکه مطلع باشند.
اگر فشار خون باال تحت درمان قرار نگیرد، مى تواند به سرخرگ ها و اندام هاى حیاتى بدن آسیب 

برساند. به همین دلیل است کـه از آن به عنوان قاتل خاموش نام مى برند.
گفتنى است،فشــارخون نرمال در انسان درحال استراحت در محدوده 100 الى 140 میلیمترجیوه 
(سیســتولیک) و 60 الى 90 مم/ج (دیاســتولیک) قرار دارد.بطور معمول اگر فشار خون بصورت 

پایدار باالتر از 140 سیستول و 90 دیاستول قرار گیرد، پاتولوژى و بیمارى محسوب مى گردد.
 به عارضه افزایش فشار خون بیش از حد طبیعى، هایپرتنسیون و فشار خون باال یا پرفشارى خون 

گفته مى شود. همچنین کاهش فشارخون را هیپوتانسیون مى نامند.

* مقدار فشار خون خود را بدانید
دیاستول (عدد پایین)سیستول (عدد باال)طبقه

کمتر از 80کمتر از 120مطلوب/ طبیعى
80-12089-139پیش فشار خون باال

90-14099-159فشار خون باال: مرحله 1
100 و بیشتر160 و بیشترفشار خون باال: مرحله 2

تنظیم فشار خون در بدن توسط چند اندام مانند قلب، کلیه، رگ انجام مى گیرد و عالوه بر رژیم غذایى 
به ویژه مصرف نمک، هورمونهایى مانند رنین، آنژیوتانسین دو، آدرنالین و آلدوسترون بر آن موثرند.

* عالئم فشار خون باال
فشار خون باال به دو دسته اولیه و ثانویه تقسیم مى گردد. در دسته اول علت فشار خون باال مشخص 
نمى باشد و به صورت اولیه ایجاد شده است. در فشار خون ثانویه افزایش فشار خون به دنبال یک 
بیمارى دیگر اتفاق مى افتد و آن بیمارى را مى توان به عنوان علت افزایش فشار خون در نظر گرفت 
که در صورت کنترل بیمارى اصلى، پرفشــارى خون نیز به صورت مناسب ترى کنترل مى گردد.

سالمت

دهیارى رامین از بخش مرکزى شهرستان زنجان در نظر دارد اجراى عملیات بهسازى معابر 
در این روستا را از طریق برگزارى مناقصه عمومى به پیمانکاران داراى شرایط حقیقى و حقوقى داراى 
صالحیت و گواهینامه پیمانکارى در رشــته راه و باند داراى دو قــرارداد مرتبط با اجراى جدول و یا 
محوطه سازى در روستا در 4 سال گذشته واگذار نماید بنابراین از همه متقاضیان دعوت مى گردد براى 

دریافت اسناد مناقصه در موعد مقرر به نشانى مشروحه ذیل مراجعه نمایند.
اطالعات مناقصه:

1- نوع مناقصه : مناقصه عمومى یک مرحله اى
2- مشــخصات مناقصه :  اجراى عملیات بهســازى معابر (جدول گذارى و دیوار سنگى) روســتاى رامین به مبلغ برآورد اولیه 

1،909،474،374ریال طبق مشخصات فنى و بر اساس فهرست بهاى راه ، راه آهن و باند فرودگاه سال 1398
3- مدت اجراى عملیات : 6 ماه از تاریخ تحویل زمین یا عقد قرارداد

4- محل و مدت دریافت اسناد مناقصه : شهرستان زنجان ، دهیارى رامین از روز دوشنبه مورخه 1398/04/03 لغایت روز چهارشنبه 
مورخه 1398/04/12 از ساعت 7:30 لغایت 12

5- نحوه تامین اعتبار : از محل اعتبارات دهیارى تامین گردیده است.
6- مدت اعتبار پیشنهادها : پیشنهادها باید تا دو ماه بعد از آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشد .

7- مهلت قبول پیشنهادها : ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخه 1398/04/12
8- محل تسلیم پیشنهادها : بخشدارى مرکزى زنجان ، دفتر امور فنى دهیارى ها

9- سپرده شرکت در مناقصه : ده درصد مبلغ برآورد اولیه برابر با 190،947،437 ریال که به صورت ضمانت نامه بانکى و یا چک 
تضمین شده معتبر به مدت سه ماه و به نفع دهیارى رامین باید ارائه شود .

10- در صورتى که برندگان اول و دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنان ضبط و وصول خواهد شد.
11- نام و نشانى مناقصه گزار : دهیارى رامین واقع در شهرستان زنجان ، بخش مرکزى ، روستاى رامین 

12- تاریخ بازگشایى پاکتهاى مناقصه : 1398/04/13
13- تمام اسناد مناقصه ، از جمله این دعوت نامه باید به مهر و امضاى مجاز تعهد آور پیشنهاد دهنده برسد .

14- یک نسخه کپی از اساسنامه و نسخ روزنامه رسمی مربوط به تاسیس شرکت و تغییرات بعدي ارائه گردد .
15- یک نسخه کپى از رتبه بندى معتبر براى پیمانکارى حقیقى و کپى کارت ملى ارائه گردد .

16- یک نسخه کپى از رتبه بندى معتبر براى پیمانکارى حقوقى تایید صالحیت شده و کپى کارت ملى کلیه اعضاى هیئت مدیره ارائه گردد .
17- ارائه قیمت پیشنهادى بر اساس فهرست بهاى راه ، راه آهن و باند فرودگاه سال 1398 و به عدد و حروف نوشته شود ، قیمتهاى 

پیشنهادى قلم خورد شده و الك خورده نوشته شده باشد رد خواهد شد.
18- برنده مناقصه موظف است پروژه را بیمه تمام خطر پیمانکاران و مسئولیت مدنى (بیمه حوادث در قبال کارگران و کارکنان) نماید 

و مبحث 12 مقررات ملى ساختمان و قوانین کار و بیمه تامین اجتماعى را رعایت نماید .
19- عقد قرارداد این مناقصه تابع شرایط عمومى پیمان (پیوست  بخشنامه  شماره 54/842-102/1088 مورخه 3/3/ 78 هیات دولت 

یا معاونت برنامه ریزى و نظارت راهبردى ریاست جمهورى) مى باشد و پیمان فاقد تعدیل مى باشد.
20- به این قرارداد هیچگونه تعدیل آحاد بها و ما به التفاوت مصالح و امثالهم تعلق نمیگیرد.

21- شرکت کنندگان در مناقصه به شرط رعایت سقف مجاز انجام عملیات عمرانى مى توانند در مناقصه شرکت نمایند.
22- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف آیین نامه مالى دهیارى مى باشد .

23- کلیه پیمانکاران شــرکت کننده مى بایست داراى صالحیت راه و باند باشند و تصویر 2 قرارداد اخیر مرتبط با اجراى جدول و 
یا محوطه ســازى در روستا در 4 سال گذشته و تاییدیه کارفرمایان قبلى و صورتجلسه تحویل موقت یا قطعى پروژه را به همراه سایر 

مدارك جهت بررسى در کمسیون معامالت ارائه نمایند در غیر این صورت پیشنهاد آنها بررسى نخواهد شد.
24- پیمانکارانى که مشمول مالیات بر ارزش افزوده میباشند مدارك معتبر ثبت نامى خود را ضمیمه اسناد نمایند.

25- کلیه اسناد تحویلى از طرف پیمانکار مى بایست بصورت مهر موم باشد.
26- دهیارى به پیشــنهادات بدون امضا،مشروط، مخدوش و پیشنهاداتى که بعد از تاریخ انقضا مدت زمان مقرر در فراخوان واصل 

شود ترتیب اثر نخواهد داد.
27- هزینه خرید اســناد مناقصه مبلغ 500،000 ریال مى باشد که باید به حساب شماره 54570451061266/02 بنام دهیارى رامین 

نزد پست بانک واریز گردد.
28- همه هزینه هاى مربوط به چاپ آگهى هاى مناقصه و تجدید مناقصه 

پس از بازگشایى اسناد به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

اجراى عملیات بهســازى معابر (جدول گذارى و دیوار سنگى) روســتاى رامین به مبلغ برآورد اولیه 
ریال طبق مشخصات فنى و بر اساس فهرست بهاى راه ، راه آهن و باند فرودگاه سال 

اجراى عملیات بهســازى معابر (جدول گذارى و دیوار سنگى) روســتاى رامین به مبلغ برآورد اولیه 
ریال طبق مشخصات فنى و بر اساس فهرست بهاى راه ، راه آهن و باند فرودگاه سال 

اجراى عملیات بهســازى معابر (جدول گذارى و دیوار سنگى) روســتاى رامین به مبلغ برآورد اولیه 

 ماه از تاریخ تحویل زمین یا عقد قرارداد
 شهرستان زنجان ، دهیارى رامین از روز دوشنبه مورخه 

 از ساعت 7:30 لغایت 12
- نحوه تامین اعتبار : از محل اعتبارات دهیارى تامین گردیده است.

- مدت اعتبار پیشنهادها : پیشنهادها باید تا دو ماه بعد از آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشد .
- مهلت قبول پیشنهادها : صبح روز چهارشنبه مورخه 

- محل تسلیم پیشنهادها : بخشدارى مرکزى زنجان ، دفتر امور فنى دهیارى ها
190،947،437 ریال که به صورت ضمانت نامه بانکى و یا چک  - سپرده شرکت در مناقصه :

تضمین شده معتبر به مدت سه ماه و به نفع دهیارى رامین باید ارائه شود .
 در صورتى که برندگان اول و دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنان ضبط و وصول خواهد شد.

تضمین شده معتبر به مدت سه ماه و به نفع دهیارى رامین باید ارائه شود .
 در صورتى که برندگان اول و دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنان ضبط و وصول خواهد شد.

تضمین شده معتبر به مدت سه ماه و به نفع دهیارى رامین باید ارائه شود .

- نام و نشانى مناقصه گزار : دهیارى رامین واقع در شهرستان زنجان ، بخش مرکزى ، روستاى رامین 
 در صورتى که برندگان اول و دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنان ضبط و وصول خواهد شد.

- نام و نشانى مناقصه گزار : 
 در صورتى که برندگان اول و دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنان ضبط و وصول خواهد شد.

- تاریخ بازگشایى پاکتهاى مناقصه :
تمام اسناد مناقصه ، از جمله این دعوت نامه باید به مهر و امضاى مجاز تعهد آور پیشنهاد دهنده برسد .

یک نسخه کپی از اساسنامه و نسخ روزنامه رسمی مربوط به تاسیس شرکت و تغییرات بعدي ارائه گردد .
یک نسخه کپى از رتبه بندى معتبر براى پیمانکارى حقیقى و کپى کارت ملى ارائه گردد .

یک نسخه کپى از رتبه بندى معتبر براى پیمانکارى حقوقى تایید صالحیت شده و کپى کارت ملى کلیه اعضاى هیئت مدیره ارائه گردد .
1398 ارائه قیمت پیشنهادى بر اساس فهرست بهاى راه ، راه آهن و باند فرودگاه سال 1398 ارائه قیمت پیشنهادى بر اساس فهرست بهاى راه ، راه آهن و باند فرودگاه سال 1398 و به عدد و حروف نوشته شود ، قیمتهاى 

پیشنهادى قلم خورد شده و الك خورده نوشته شده باشد رد خواهد شد.
 برنده مناقصه موظف است پروژه را بیمه تمام خطر پیمانکاران و مسئولیت مدنى (بیمه حوادث در قبال کارگران و کارکنان) نماید 

 مقررات ملى ساختمان و قوانین کار و بیمه تامین اجتماعى را رعایت نماید .
 عقد قرارداد این مناقصه تابع شرایط عمومى پیمان (پیوست  بخشنامه  شماره 842

یا معاونت برنامه ریزى و نظارت راهبردى ریاست جمهورى) مى باشد و پیمان فاقد تعدیل مى باشد.
به این قرارداد هیچگونه تعدیل آحاد بها و ما به التفاوت مصالح و امثالهم تعلق نمیگیرد.

شرکت کنندگان در مناقصه به شرط رعایت سقف مجاز انجام عملیات عمرانى مى توانند در مناقصه شرکت نمایند.
 شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف آیین نامه مالى دهیارى مى باشد .

شرکت کنندگان در مناقصه به شرط رعایت سقف مجاز انجام عملیات عمرانى مى توانند در مناقصه شرکت نمایند.
 شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف آیین نامه مالى دهیارى مى باشد .

شرکت کنندگان در مناقصه به شرط رعایت سقف مجاز انجام عملیات عمرانى مى توانند در مناقصه شرکت نمایند.

 کلیه پیمانکاران شــرکت کننده مى بایست داراى صالحیت راه و باند باشند و تصویر 
 سال گذشته و تاییدیه کارفرمایان قبلى و صورتجلسه تحویل موقت یا قطعى پروژه را به همراه سایر 
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یا معاونت برنامه ریزى و نظارت راهبردى ریاست جمهورى) مى باشد و پیمان فاقد تعدیل مى باشد.

شرکت کنندگان در مناقصه به شرط رعایت سقف مجاز انجام عملیات عمرانى مى توانند در مناقصه شرکت نمایند.
 شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف آیین نامه مالى دهیارى مى باشد .

شرکت کنندگان در مناقصه به شرط رعایت سقف مجاز انجام عملیات عمرانى مى توانند در مناقصه شرکت نمایند.
 شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف آیین نامه مالى دهیارى مى باشد .

شرکت کنندگان در مناقصه به شرط رعایت سقف مجاز انجام عملیات عمرانى مى توانند در مناقصه شرکت نمایند.شرکت کنندگان در مناقصه به شرط رعایت سقف مجاز انجام عملیات عمرانى مى توانند در مناقصه شرکت نمایند.

 قرارداد اخیر مرتبط با اجراى جدول و 
 سال گذشته و تاییدیه کارفرمایان قبلى و صورتجلسه تحویل موقت یا قطعى پروژه را به همراه سایر 

شرکت کنندگان در مناقصه به شرط رعایت سقف مجاز انجام عملیات عمرانى مى توانند در مناقصه شرکت نمایند.
 شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف آیین نامه مالى دهیارى مى باشد .

شرکت کنندگان در مناقصه به شرط رعایت سقف مجاز انجام عملیات عمرانى مى توانند در مناقصه شرکت نمایند.
 شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف آیین نامه مالى دهیارى مى باشد .

شرکت کنندگان در مناقصه به شرط رعایت سقف مجاز انجام عملیات عمرانى مى توانند در مناقصه شرکت نمایند.

 قرارداد اخیر مرتبط با اجراى جدول و 
 سال گذشته و تاییدیه کارفرمایان قبلى و صورتجلسه تحویل موقت یا قطعى پروژه را به همراه سایر  سال گذشته و تاییدیه کارفرمایان قبلى و صورتجلسه تحویل موقت یا قطعى پروژه را به همراه سایر  سال گذشته و تاییدیه کارفرمایان قبلى و صورتجلسه تحویل موقت یا قطعى پروژه را به همراه سایر 

مدارك جهت بررسى در کمسیون معامالت ارائه نمایند در غیر این صورت پیشنهاد آنها بررسى نخواهد شد.
 پیمانکارانى که مشمول مالیات بر ارزش افزوده میباشند مدارك معتبر ثبت نامى خود را ضمیمه اسناد نمایند.
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یا معاونت برنامه ریزى و نظارت راهبردى ریاست جمهورى) مى باشد و پیمان فاقد تعدیل مى باشد.

به این قرارداد هیچگونه تعدیل آحاد بها و ما به التفاوت مصالح و امثالهم تعلق نمیگیرد.
شرکت کنندگان در مناقصه به شرط رعایت سقف مجاز انجام عملیات عمرانى مى توانند در مناقصه شرکت نمایند.

 شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف آیین نامه مالى دهیارى مى باشد .
شرکت کنندگان در مناقصه به شرط رعایت سقف مجاز انجام عملیات عمرانى مى توانند در مناقصه شرکت نمایند.

 شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف آیین نامه مالى دهیارى مى باشد .
شرکت کنندگان در مناقصه به شرط رعایت سقف مجاز انجام عملیات عمرانى مى توانند در مناقصه شرکت نمایند.

 کلیه پیمانکاران شــرکت کننده مى بایست داراى صالحیت راه و باند باشند و تصویر 
 شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف آیین نامه مالى دهیارى مى باشد .

 کلیه پیمانکاران شــرکت کننده مى بایست داراى صالحیت راه و باند باشند و تصویر 
 سال گذشته و تاییدیه کارفرمایان قبلى و صورتجلسه تحویل موقت یا قطعى پروژه را به همراه سایر 

به این قرارداد هیچگونه تعدیل آحاد بها و ما به التفاوت مصالح و امثالهم تعلق نمیگیرد.
شرکت کنندگان در مناقصه به شرط رعایت سقف مجاز انجام عملیات عمرانى مى توانند در مناقصه شرکت نمایند.

 شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف آیین نامه مالى دهیارى مى باشد .
شرکت کنندگان در مناقصه به شرط رعایت سقف مجاز انجام عملیات عمرانى مى توانند در مناقصه شرکت نمایند.

 شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف آیین نامه مالى دهیارى مى باشد .
شرکت کنندگان در مناقصه به شرط رعایت سقف مجاز انجام عملیات عمرانى مى توانند در مناقصه شرکت نمایند.

 کلیه پیمانکاران شــرکت کننده مى بایست داراى صالحیت راه و باند باشند و تصویر 
 سال گذشته و تاییدیه کارفرمایان قبلى و صورتجلسه تحویل موقت یا قطعى پروژه را به همراه سایر 

دهـیارى رامیـن

آ��ی ��دید  �نا��ه ��و �یآ��ی �نا��ه ��و �ی

دهیـارى دیزج آباد

دهیـارى دیزج آباد از بخش مرکزى شهرسـتان زنجـان در نظـر دارد اجراى عملیات بهسـازى معابر 
و کـف سـازى کانـال در ایـن روسـتا را از طریق برگـزارى مناقصـه عمومى به پیمانـکاران داراى شـرایط 
حقیقـى و حقوقـى داراى صالحیـت و گواهینامـه پیمانکارى در رشـته راه و بانـد داراى دو قـرارداد مرتبط 
بـا اجـراى جـدول و یـا محوطه سـازى در روسـتا در 4 سـال گذشـته واگذار نمایـد لذا از کلیـه متقاضیان 
دعـوت مـى گـردد جهت دریافت اسـناد مناقصـه در موعد مقرر به نشـانى مشـروحه ذیل مراجعـه نمایند.

اطالعات مناقصه:
1- نوع مناقصه : مناقصه عمومى یک مرحله اى

2- مشـخصات مناقصـه : اجـراى عملیات بهسـازى معابر (جـدول گذارى، رویه بتنى،سـنگفرش و دیوار سـنگى) روسـتاى دیـزج آباد 
بـه مبلـغ بـرآورد اولیـه 3/431/145/483 ریال طبق مشـخصات فنى و بر اسـاس فهرسـت بهـاى راه ، راه آهـن و باند فرودگاه سـال 1398

3- مدت اجراى عملیات : 6 ماه از تاریخ تحویل زمین یا عقد قرارداد
4- محـل و مدت دریافت اسـناد مناقصه : شهرسـتان زنجـان ، دهیارى دیـزج آبـاد از روز یکشـنبه مورخـه 1398/03/26 لغایت روز 

پنجشـنبه مورخه 1398/04/06 در طول سـاعات ادارى
5- نحوه تامین اعتبار : از محل اعتبارات دهیارى تامین گردیده است.

6- مدت اعتبار پیشنهادها : پیشنهادها باید تا دو ماه بعد از آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشد.
7- مهلت قبول پیشنهادها : ساعت 11 صبح روز پنج شنبه مورخه 1398/04/06

8- محل تسلیم پیشنهادها : دبیرخانه بخشدارى مرکزى زنجان
9- سـپرده شـرکت در مناقصه : ده درصد مبلـغ برآورد اولیـه برابر بـا 343/114/548 ریال که بـه صورت ضمانت نامـه بانکى معتبر یا 

چـک تضمیـن شـده بانکى به مدت سـه مـاه و به نفع دهیـارى دیزج آبـاد باید ارائه شـود .
10- در صورتى که برندگان اول و دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنان ضبط و وصول خواهد شد.

11- نام و نشانى مناقصه گزار : دهیارى دیزج آباد واقع در شهرستان زنجان ، بخش مرکزى ، روستاى دیزج آباد 
12- تاریخ بازگشایى پاکتهاى مناقصه : 1398/04/09

13- تمام اسناد مناقصه ، از جمله این دعوت نامه باید به مهر و امضاى مجاز تعهد آور پیشنهاد دهنده برسد.
14- یک نسخه کپی از اساسنامه و نسخ روزنامه رسمی مربوط به تاسیس شرکت و تغییرات بعدي ارایه گردد.

15- یک نسخه کپى از رتبه بندى معتبر براى پیمانکارى حقیقى و کپى کارت ملى ارائه گردد .
16- یک نسخه کپى از رتبه بندى معتبر براى پیمانکارى حقوقى تایید صالحیت شده و کپى کارت ملى کلیه اعضاى هیئت مدیره ارایه گردد .

17- ارایه قیمت پیشـنهادى بر اسـاس فهرسـت بهاى راه ، راه آهن و باند فرودگاه سـال 1398 و به عدد و حروف نوشـته شـود ، قیمتهاى 
پیشـنهادى قلم خورد شـده و الك خورده نوشـته شده باشـد رد خواهد شد.

18- برنـده مناقصـه موظـف اسـت پـروژه را بیمه تمام خطر پیمانـکاران و مسـوولیت مدنى (بیمه حـوادث در قبال کارگـران و کارکنان) 
نمایـد و مبحـث 12 مقـررات ملى سـاختمان و قوانین کار و بیمـه تامین اجتماعـى را رعایت نماید .

19- عقـد قـرارداد این مناقصه تابع شـرایط عمومى پیمان (پیوسـت  بخشـنامه  شـماره 54/842-102/1088 مورخـه 3/3/ 78 هیات دولت 
یـا معاونـت برنامـه ریزى و نظـارت راهبردى ریاسـت جمهورى) مى باشـد و پیمان فاقد تعدیل مى باشـد.

20- به این قرارداد هیچگونه تعدیل آحاد بها و ما به التفاوت مصالح و امثالهم تعلق نمى گیرد.
21- شرکت کنندگان در مناقصه به شرط رعایت سقف مجاز انجام عملیات عمرانى مى توانند در مناقصه شرکت نمایند.

22- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف آیین نامه مالى دهیارى مى باشد.
23- پیمانکارانـى کـه داراى صالحیـت راه و بانـد مى باشـند مى بایسـت 2 قـرارداد اخیر مرتبط با اجـراى جدول و یا محوطه سـازى در 
روسـتا در 4 سـال گذشـته را بـه همراه سـایر مدارك جهت بررسـى در کمسـیون معامـالت ارائه نماینـد در غیر این صورت پیشـنهاد آنها 

بررسـى نخواهد شد.
24- پیمانکارانى که مشمول مالیات بر ارزش افزوده مى باشند مدارك معتبر ثبت نامى خود را ضمیمه اسناد نمایند.

25- همه اسناد تحویلى از طرف پیمانکار مى بایست به صورت مهر و موم باشد.
26- دهیـارى به پیشـنهادهاى بدون امضا،مشـروط،مخدوش و پیشـنهادهایى که بعد از تاریخ انقضـا مدت زمان مقرر در فراخوان واصل شـود 

ترتیب اثـر نخواهد داد.
27- هزینـه خریـد اسـناد مناقصـه مبلـغ 1/000/000 ریال مى باشـد که باید بـه حسـاب شـماره 54069853157021/02 بنـام دهیارى 

دیـزج آباد نـزد پسـت بانک واریـز گردد.
28- هزینه چاپ آگهى پس از بازگشایى اسناد به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

A  کنگـــره فصلـــى یـــک روزه ســـکته مغـــزى
باحضـــور دکتـــر زمانـــى رئیـــس انجمـــن ســـکته مغـــزى 
ـــات علمـــى سراســـر کشـــور  ـــى از اعضـــاى هی ـــران و جمع ای
ـــج)  ـــتان ولیعصر(ع ـــات بیمارس ـــالن اجتماع ـــرداد در س 30 خ

زنجـــان در برگـــزار شـــد.
ــکته  ــى س ــاى علم ــتاورد ه ــن دس ــره آخری ــن کنگ  در ای

ــکان  ــط پزش ــى توس ــاى تخصص ــورت پنله ــه ص ــزى ب مغ
متخصــص و اســاتید از دانشــگاههاى علــوم پزشــکى 
ــه ؛  ــى ازجمل ــد و موضوعات ــه گردی ــور ارائ ــر کش سراس
ــا  ــه ب ــتاران در مواجه ــکى و پرس ــاى پزش ــش فوریته نق
ســکته مغــزى، مدیریــت زمــان و بررســى وضعیــت ســکته 

ــد. ــى ش ــا و ... بررس ــزى در دنی ــاى مغ ه

با هدف ارائه جدیدترین دستاوردهاى علمى؛

کنگره فصلى سکته مغــزى
در بیمارستان ولیعصر زنجـان برگـزار  شد

A  معـاون تحقیقـات و فناورى وزیر بهداشـت بـا بیان این
کـه تحقیقـات در زمینه سـرطان، امیدهـاى زیادى را بـراى درمان 
بـه وجود آورده اسـت، گفت: به سـختى مى تـوان از حمایت هاى 
دولتـى بـراى حمایـت از تحقیقـات بهره گرفـت، لـذا چنانچه به 
منابـع مردمـى وصـل شـویم، موفق تـر عمـل کـرده و حمایـت از 

طرح هـاى بیشـترى را دنبال خواهیـم کرد.
بـه گـزارش ایسـنا، دکتـر رضـا ملـک زاده در مراسـم امضـاى 
تفاهم نامـه همـکارى بین موسسـه "نیماد" و موسسـه غیـر دولتى 
خیریـه حمایـت از بیمـاران مبتال به سـرطان "نـور"، اظهـار کرد: 
سـرطان ها، 20 درصـد از علـل مـرگ و میـر در ایـران را تشـکیل 
مى دهنـد. از طرفـى بـا توجـه به پیر شـدن جمعیت، آمار سـرطان 
رو بـه افزایـش بـوده و بـه نظـر مى رسـد، در آینـده اى نزدیک، با 

چالـش بزرگـى در این زمینـه روبرو باشـیم.
وى افزود: تحقیقات در زمینه ســرطان در سال هاى اخیر، امیدهاى 
زیادى را براى درمان سرطان به وجود آورده است تا بتوانیم در آینده 
درصد بیشترى از بیماران مبتال به سرطان را درمان کنیم؛ چراکه در 
حال حاضر، 50 درصد از ســرطان ها با تشخیص زودهنگام قابل 
درمان بوده و 50 درصد از سرطان ها، قابل معالجه نیستند و روندى 
که تحقیقات سرطان در تمام دنیا طى مى کند، این امید را ایجاد کرده 

که طى 20 سال آینده، 85 درصد سرطان ها را درمان کنیم.
معاون تحقیقات و فناورى وزیر بهداشت بیان کرد: روش هایى در 
دنیا مطرح شده که سرطان ها قبل از بروز یا وخیم شدن، تشخیص 
داده شــوند. براى مثال در سرطان مثانه که هر سال به طور متوسط 
جان 1000 نفر را مى گیرد، روش هایى ابداع شده که با یک آزمایش 
ادرار مشخص مى شــود، فرد در معرض سرطان مثانه قرار دارد یا 
خیر و به کمک این روش، مى توان فرد را از ابتال به سرطان نجات 

داد یا اینکه به محض بروز بیمارى، وى را معالجه کرد.

دکتر ملک زاده با تاکید بر اینکه درمان ســرطان ها باید بر اســاس 
نوع ســرطانى که بیمار را درگیر کرده اســت، انجام شود، افزود: 
گاهى، درمان ســرطان ها نیز دقیق نیست. مثًال براى سرطان معده 
یا مغز، انواع مختلفى شناســایى و معرفى شده و براى درمان این 
قبیل ســرطان ها، باید در ابتدا نوع آن تشخیص داده شده و داروى 

متناسب و ویژه همان سرطان، تجویز و مصرف شود.
معاون تحقیقات و فناورى وزیر بهداشت با بیان اینکه 200 محقق 

فعال در ســطح کشور در زمینه تحقیقات ســرطان مورد حمایت 
قرار گرفته اند، تصریح کرد: با حمایت از محققان و پژوهشــگران، 
مى توانیم مطالعات و تحقیقات در زمینه سرطان را توسعه داده و در 

حوزه تشخیص زودرس سرطان، گام هاى موثرى برداریم.
دکتر ملک زاده در پایان با تاکید بر ضرورت مشــارکت هاى مردمى 
و خیّرین در زمینه حمایت از تحقیقات در زمینه بیمارى ها، اظهار 
کرد: مشارکت با موسســه غیر دولتى خیریه و حمایت از بیماران 
مبتال به سرطان "نور" دست ما را باز مى کند تا حمایت از طرح هاى 
تحقیقاتى بیشترى را بپذیریم. چراکه هزینه هاى دولت سنگین است 
و بیشترین هزینه دولت صرف کادر استخدامى اش شده و در نتیجه، 
به سختى مى توان از حمایت هاى دولتى براى حمایت از تحقیقات 
بهره گرفت. لذا چنانچه به منابع مردمى وصل شویم، موفق تر عمل 
خواهیم کرد. در عین حال، بهترین روش براى پیشگیرى از سرطان، 

انجام تحقیقات بیشتر و تولید روش درمانى جدیدتر است.
بر اساس اعالم وزارت بهداشت، تفاهم نامه همکارى بین موسسه 
نیماد و موسسه غیر دولتى خیریه حمایت از بیماران مبتال به سرطان 
(نور) در راســتاى توسعه مشارکت هایى مردمى، اشاعه و گسترش 
فرهنگ نیکوکارى و بهره گیرى از این فرهنگ در اعتالى پژوهش 
و فناورى و به منظور ایجاد و گســترش همکارى هاى پژوهشــى 
بین موسسه ملى توسعه تحقیقات علوم پزشکى جمهورى اسالمى 
ایران (نیماد) و موسســه غیر دولتى خیریه حمایت از بیماران مبتال 

به سرطان نور امضا شد.
بـا امضـاى ایـن تفاهم نامـه طرفیـن تـالش خویـش را در جهـت 
و  هم افزایـى  معنـوى،  و  مـادى  توانمندى هـاى  از  بهره گیـرى 
گسـترش همکارى هـاى مشـترك در حـل مشـکالت و معضالت 
علمـى و تحقیقاتـى موضوع ایـن تفاهم نامه و نیل بـه خوداتکایى 

ملـى مبـذول خواهنـد کرد.

معاون تحقیقات و فناورى وزیر بهداشت مطرح کرد

«سرطان» عامل 20 درصد از مرگ ومیر ایرانیان

نوبت اولنوبت دوم

یک شنبه 2تیر ماه 1398 / نمره 334 / سال دوم



7
زنگان

یکشنبه 2 تیر ماه  1398 / نمره 334 / سال دوم

مدیرکل بیمه سالمت استان زنجان:
واقعی نبودن بودجه بیمه 
سالمت، پرداختی ها را 
با مشکل مواجه می کند

 مدیرکل بیمه ســامت اســتان زنجان 
گفت: واقعی نبودن بودجه این سازمان موجب 
می شود پرداخت به موقع مطالبات مراکز طرف 
قرارداد امکان پذیر نباشــد و گاه با تاخیرهای 

چند ماهه مواجه شود.
دکتر خدیجه ابراهیم خانــی در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا افزود: طرح تحول نظام سامت 
نیازمند توجــه به منابع جداگانه و پایداری بود 
چرا که پس از اجرای آن هزینه بســیار باالیی 
را برای بیمه ها بر جای گذاشــت و مشکاتی 

عدیده ای را ایجاد کرد.
وی اظهار داشت: سامت جامعه برای سازمان 
بیمه ســامت جزو اولویت های مهم قرار دارد 
و در ایــن میان وجود منابع پایدار به پیشــبرد 
برنامه ها و اهداف ترســیم شده کمک فراوانی 

می کند.
این مســوول خاطرنشــان کرد: مبلغ دریافتی 
بیمه سامت از بیمه شدگان بسیار ناچیز است 
و بر این پایه ســازمان بیمه سامت و وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی به دنبال 
تأمین منابــع مالی پایــدار از قبیل یک درصد 
مالیات بر ارزش افــزوده یا درصدی از مواد یا 

محصوالت آسیب رسان به سامتی، هستند.
وی اضافه کرد: ســال گذشــته پرداختی ها به 
بخش خصوصی با چهار مــاه و بخش دولتی 
نیز با سه ماه تاخیری مواجه بود چرا که در این 
ســال ۳۰ تا ۴۰ درصد اعتبار تخصیص یافته، 

محقق نشد.
مدیرکل بیمه سامت اســتان زنجان ادامه داد: 
واقعی نبــودن بودجه ها موجب می شــود که 
مشکاتی در پرداختی ها به مراکز طرف قرار داد 
به وجود آید و حتی بدهی های مربوط به سال 
۹۶ این سازمان نیز از طریق صندوق توسعه ملی 
تأمین شد که این موضوع چندان خوشایند نبود.
وی اظهار داشت: سازمان بیمه سامت با سازمان 
دیگر بیمه ای حوزه سامت متفاوت است، در 
حالی که تأمین اجتماعی برخی درآمدهای خود 
را از طریق مراکز تحت پوشــش از قبیل تغییر 
تعرفه ها تأمیــن می کند اما ۹۵ درصد منابع این 
سازمان، دولتی و پنج درصد آن از طریق حقوق 

کارمندان دولت است که کافی نیست.

خبـر

بوکسورهای تیم ملی جوانان 
در مصاف با تیم قزوین

محک خوردند
 ســرمربی تیم ملی بوکس جوانان گفت: 
بوکسورهای جوان حاضر در اردوی تیم ملی که 
به میزبانی زنجان درحال برگزاری است در برابر 
حریفانی از قزوین قرار گرفته و سطح توانمندی 

خود را نشان دادند.
امید رشید در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: تیم 
بوکس قزوین با تنی چند از بوکسورهای نوجوان، 
جوان و بزرگسال برای رقابت تدارکاتی و دوستانه 
با تیم زنجان در این اســتان حضور داشتند که به 
منظور ارزیابی تیم ملی بوکس جوانان ایران، چند 
دیدار نیز با ملی پوشان انجام شد که در مجموع 
مثبت بود و نتایج به دست آمده نشان داد که روند 

رو به جلویی طی می شود.
وی از عملکرد بوکســورهای ملی پوش در این 
پیکارهای دوســتانه ابراز رضایــت کرد و اظهار 
داشــت: اردوی تیم ملی تا امروز  در زنجان ادامه 
خواهد داشــت و پس از آن به مدت سه یا چهار 

روز، عازم بیجار خواهیم شد.
رشید خاطرنشان کرد: هم اکنون ۱۷ بوکسور در 
اردوی زنجان حضور دارند و پس از اردوی بیجار 
نیز، بوکسورهای ملی پوش به مدت یک هفته استر 
احــت خواهند کرد و پس از آن در مرحله پنجم 

اردوی تیم ملی حضور خواهند یافت.
رشید یادآور شد: در روزهای نخست، ۲۲ بوکسور 
در این اردو شرکت داشتند اما با توجه به اینکه درب 
اردوی تیم ملی برای دیگر ورزشکاران نیز باز است 
بنابراین چهار بوکسور نیز از استان های خوزستان، 
گلستان و سیستان و بلوچستان به جمع اردونشینان 
پیوستند تا توانمندی و شایستگی های خود برای 

حضور در تیم ملی مورد سنجش قرار دهند.
سرمربی تیم ملی بوکس جوانان تصریح کرد: برای 
انتخاب بوکسورهای مستعد و برتر، مسابقه های 
درون اردویی تیم ملی بوکــس جوانان در خانه 
بوکس زنجان برگزار شــد که در پایان ۹ نفر از 

بوکسورها خط خوردند.
اردوهای آمادگی و انتخابی تیم ملی بوکس جوانان 
ایران تا زمان اعزام به رقابت های آســیایی ۲۰۱۹ 
اوالن باتور مغولستان، در استان های مختلف کشور 
برگزار خواهد شــد که تاکنون سه مرحله آن در 
استان های دیگر برگزار شده و مرحله چهارم نیز به 
میزبانی استان زنجان از روز شنبه ۲۵ خرداد آغاز 

شده است.

خبـر در سه ماهه گذشته اتفاق افتاد؛

کشفبیشاز۴۵کیلوگرمموادمخدردرخرمدره
 معاون فرماندار شهرستان خرم دره گفت: 
انواع مواد روان گردان شناخته شده جهان به ۸۳۹ 

نوع رسیده است.
به گزارش ایسنا، شــاهپوررضا کاظمی در جمع 
فعــاالن اجتماعی خرم دره با اشــاره بــه اینکه 
موادمخدر از ابزارهای تهاجم فرهنگی، اقتصادی 
و سیاسی دشمنان برای به زانو درآوردن کشورها 
است، اظهار کرد: موادمخدر یکی از دغدغه های 
جدی مســئوالن و خانواده هــا در طول دهه های 

اخیر است.
وی با تأکیــد بر اینکه با توجه بــه حجم باالی 
تولید انواع مواد مخدر و روان گردان ها در ســطح 
جهان هیچ جامعه و فــردی از گزند تهدیدهای 
مواد مخدر در امان نیســت، تصریح  کرد: پس از 
پیروزی انقاب اسامی کشــور ما در راه مبارزه 
با مواد مخدر و روان گردان ها یکی از کشورهای 
پیشــگامان و مصمم بوده و در این راه شــهدا و 

جانبازان زیادی تقدیم کرده است.
کاظمی با اشــاره به ۲۶ ژوئن برابر با پنجم تیرماه 
روز جهانی مبــارزه با موادمخدر، بر بایســتگی 
عــزم جدی در ایــن حوزه تاکید کــرد و افزود: 
آگاه سازی جامعه در زمینه مضرات مواد مخدر و 
اطاع رسانی مناسب به ویژه به خانواده ها، جوانان 
و نوجوانــان می تواند نقش موثــری در کاهش 
گرایش به مصرف این بای خانمان ســوز داشته 

باشد.
معاون فرماندار شهرستان خرم دره با اشاره به روند 
افزایش تقاضای مواد مخــدر در جهان، تصریح 
کــرد: حداقل ۲۷۵ میلیون نفــر یعنی معادل ۵.۶ 
درصد جمعیت ۱۵ تا ۶۴ سال جهان یکی از انواع 

موادمخدر را در سال مصرف کرده اند.
وی به افزایش انواع روانگردان های جدید شناخته 
شــده در جهان نیز اشاره کرد و گفت: انواع مواد 
روان گردان جدید شناخته شده در جهان به ۸۳۹ 
نوع رسیده است که شــاهد رشد ۳۸۴ درصدی 

آن هستیم.
کاظمی از موادمخــدر به عنوان یکی از ابزارهای 
سیاسی و اقتصادی در سطح بین الملل یاد کرد و 
افزود: گــردش مالی اقتصاد قاچاق موادمخدر در 
جهان با ســود سرسام آور باالیی همراه است که 
همین امر موجب رشد تجارت قاچاق مواد مخدر 

شده است.

این مسوول با اشاره به کاهش سن مصرف مواد و 
شیوع مصرف آن در بین نوجوانان و جوانان، بیان 
کرد: شبکه های سایبری و ماهواره ای نیز با تبلیغ 
این مواد بر باورها و نگرش های نادرست در این 
زمینه در جامعه دامن می زنند که همین امر موجب 

افزایش مشتریان آن ها می شود.
وی با اشاره به همسایگی کشور ما با کشورهای 
تولیدکننــده مواد مخــدر از جمله افغانســتان 
و پاکســتان، تصریــح کرد: همســایگی ایران با 
افغانســتان و پاکستان از یک سو و از سوی دیگر 
نقش وســیع تهاجم فرهنگی و اجتماعی دشمنان 
نظام از طریق نفوذ و هجــوم نرم و خاموش در 
حصــار فرهنگی جامعه و وجود برخی از عوامل 
ساختاری بعضا معیوب در عرصه های اجتماعی، 
فرهنگی و اقتصــادی می تواند به عنوان برخی از 

دالیل روند فزاینده موادمخدر کشور تلقی شود.
وی، عوامل سیاســی از طریق توطئه استکبار به 
منظــور به بروز خســارت به اقتصاد کشــور و 
جلوگیری از رشد و پیشرفت و تاش جدی برای 

انحطاط نســل نوجوان و جوان کشور را از دیگر 
اهداف دشمنان برای ترویج فرهنگ مصرف مواد 

مخدر در جامعه ما عنوان کرد.
کاظمی با اشاره به تاش های وسیع کشور ما در 
عرصه مبــارزه با موادمخدر در چهار دهه پس از 
انقاب اســامی در ابعاد مختلف شــامل مبارزه 
با عرضه مواد مخــدر و روان گردان ها و اقدامات 
پیشــگیرانه اولیه از اعتیاد و مقابله با آن، تصریح 
کرد: از دیگــر اقدامات صــورت گرفته در این 
حوزه می توان به اقدامات درمانی و حمایت های 
اجتماعی، توسعه مشارکت های مردمی و صیانت 
از معتــادان بهبود یافته، علمی کردن امر مبارزه با 
بهره گیری از ظرفیت دانشگاه ها و مراکز علمی و 
اباغ و تصویب قوانین و سیاست های کلی مبارزه 
با موادمخدر از ســوی رهبر معظم انقاب اشاره 

کرد.
وی با اشــاره به اقدامات مقابله ای صورت گرفته 
توسط کشــورمان در زمینه مبارزه با موادمخدر، 
اضافه کــرد: از مهم ترین این اقدامات می توان به 

ایجاد اســتحکامات مرزی و انسداد فیزیکی در 
مرزها با ســاخت و نصب ۲۰۰۹ کیلومتر موانع 
فیزیکی و الکترونیکــی، توقیف و مصادره اموال 
قاچاقچیان، دستگیری قاچاقچیان و خرده فروشان، 
ساماندهی معتادان متجاهر، تقدیم ۳۸۱۱ شهید و 
بیش از ۱۲ هزار جانباز اشــاره کرد که همه آن ها 
دست به دست هم داده تا ایران به عنوان کشوری 
پیشــگام در ســطح بین الملل در حوزه مبارزه با 

موادمخدر تبدیل شود.
معاون فرماندار شهرســتان خرم دره با اشــاره به 
آخرین وضعیــت منطقه در حــوزه موادمخدر، 
تصریح کرد: افزایش ســطح زمین های کشــت 
خشخاش و رشد تولید ۵۰ برابری مواد افیونی در 
سال های اخیر حکایت از جنایت و نقش استکبار 
جهانی و آمریکا برای نابودی جوامع بشریت دارد.
وی از کشف بیش از ۴۵ کیلوگرم انواع موادمخدر 
در ســه ماه گذشــته در این شهرستان خبر داد و 
افزود: این امر نشــان از جدیــت عوامل نیروی 

انتظامی در مبارزه با مواد مخدر شهرستان دارد.

دفاع در طول تاریخ همیشه جزء مهمی از زندگی 
بشر بوده است ؛ زیرا اقدامات دفاعی انسان سبب 
دفع یا کاهش میزان اثر تجاوز مهاجمان می شود. 
اما چگونگی دفاع به عوامل و شــرایط مختلفی 
بســتگی دارد و انســان ها در دوران حیات خود 
سعی کرده اند تا با استفاده از عقل و تدبیر و اراده 
خود بهترین راه دفاع را در وضعیت های متفاوت، 
در مقابل تهاجم دشمنانشــان انتخاب و آن را به 

کار بندند.
در این ارتباط اقدامات دفاعی انســان همیشــه 
با استفاده از ســاح و تجهیزات جنگی صورت 
نگرفته اســت ؛ بلکه در موارد زیادی انسان برای 
دفــاع ، شــیوه هایی را به کار برده که ســاح و 
تجهیزات جنگی در آن نقشی نداشته است و در 
دنیای امروز از آن با عنوان »پدافند غیر عامل« یاد 

می شود.
برای نمونه، در جنگ خندق وقتی مســلمانان به 
فرماندهی رســول گرامی اسام )ص( به پیشنهاد 
سلمان فارسی، پیرامون مدینه، خندقی حفر کردند 
تا دشــمنان اســام نتوانند از آن عبور نمایند، در 
واقع از شیوه دفاعی » پدافند غیر عامل « استفاده 

کرده اند. 
چرا تهاجم ، چرا دفاع؟

ویژگی های اخاقی انسان و داشتن اراده و اختیار، 
باعث شده تا انسان ها از همان آغاز خلقت به دو 

گروه حق و باطل تقسیم شوند.
گروهی از انسان ها که از فطرت پاک و خدادادی 
و وجدان بیدار خود پیروی می کردند و ســعی 
داشتند تا خواسته های خود را از راه های درست 
و پسندیده و مشروع به دست آورند و به دیگران 
ظلم و ستم نکنند، در صف حق طلبان قرار گرفتند 
و گروهی دیگر از آن ها که هواهای نفســانی و 
گناهان زیاد ، زنگاری شده بود تا فطرت خدادادی 
آن ها را بپوشاند و از شیطان درون و برون پیروی 
کرده و برای رســیدن به آرزوهای خود هر راهی 
را مشروع می دانستند و از ظلم و ستم به دیگران 
هم ترسی به دل راه نمی دادند ، در جبهه ی باطل 

قرار گرفتند.
جدال حق و باطل گاهی بین دو یا چند نفر پدید 
می آمد و وسعت زیادی نداشت ، اما گاهی اوقات 
درگیری بین آن ها گسترده می شد و مجموعه ی 
وسیعی از انسان ها را در بر می گرفت. از برخورد 
گــروه های بزرگ با یکدیگر ، جنگ ها شــکل 
می گرفت و افراد بسیار زیادی را درگیر خود می 
کرد. البته منشأ شروع جنگ ها همیشه جدال حق 
و باطل نبوده اســت ، بلکه در بسیاری از اوقات ، 
دو یا چند گروه باطل برای مقاصد مادی و دنیایی 

رودرروی یکدیگر قرار گرفته اند.
این را همه می دانند که درگیری میان حق و باطل 
فقط مربوط به یک دوره ی زمانی خاص نیســت 
و تا زمانی که ظالمان می خواهند با ظلم و ستم ، 
راه و رسم خود را بر دیگران تحمیل کنند ، راست 
قامتان تاریخ ، مقاومت می کنند و به جهانیان درس 
ایستادگی آموخته ، و به آن پیشوای بزرگ کربا 

اقتدا می کنند که فرمود :
» اگر بدن ها برای مرگ آفریده شــده اند ، همانا 
کشته شدن با شمشیر در راه خدا بهتر است. « زیرا 
به این پیام الهی باور دارند که حق پایدار و ماندنی 

و باطل ناپایدار و رفتنی است.
برای این که جنگی شروع نشود ، می شود گفتگو 
کرد ، می شود کوتاه آمد ، می شود حساسیت ها 
را کم کرد ، می شود بسیاری کارهای دیگر انجام 
داد تا جنگ شروع نشود. اما وقتی جنگی شروع 

شد الجرم باید جنگید و دفاع کرد.
بســیاری از مردم جنگ را بیهوده و قابل اجتناب 
می دانند و کم تر کســی اســت که آن را دوست 
داشته باشد. به قول کرزوس پادشاه لیدیه : »جنگ 
را هیچ کس دوست ندارد ، در جنگ پدران پسران 
را به خاک می سپارند ، حال آن که در صلح پسران 
پدران را به خاک می ســپارند « کسانی که سابقه 
مبــارزه در میادین جنگــی را دارند ، به خوبی به 
خاطر می آورند که در میدان نبرد ، مرگ انسان ها 

بسیار ساده اتفاق می افتد.
کسانی که جنگ را تجربه کرده اند به نکته دیگری 

هم واقف اند و آن مرگ قهرمانان اســت. معموال 
در جنگ ها بهترین ها دلیرانه می جنگند و کشته 
می شوند و بعدها به اسطوره های ملت ها تبدیل 
می شــوند. هیچ کس به اندازه مردان جنگ دیده، 
سختی ها و آسیب های جنگ را از نزدیک حس 
و لمس نکرده است. به همین جهت ، مردان جنگ 
معموال موافق جنگ دیگری نیســتند؛ زیرا نمی 
خواهند یک بار دیگر دوستان عزیز و بزرگ خود 
را به خاک بســپارند. البته جنگ یکسره پدیده ای 
منفی نیســت. جنگ، سبب رشــد خاقیت ها، 
افزایش دالوری ها ، پدیدار شــدن ایثارگری ها و 

بروز اخاق مردانه می شود.
جنگ، ادبیات پایداری می ســازد ، گذشت و از 
خود گذشــتگی می آموزد. جنگ، از جوانان مرد 
و از دختران شــیرزن می سازد. جنگ ، دوستان و 
دشمنان را می شناساند. جنگ ، حماسه سازی می 

کند و جلوه های حماسی می آفریند.
آیا می توان همه چیز را به مهاجمان بیگانه سپرد؟ 
آیا اگر همه مقدرات را به آن ها بســپاریم و خود 
نظاره گر باشــیم ، آرامش و آسایش به کشور باز 
می گردد. خوبی و بدی خیلی از چیزها را می شود 
با تجربه به دست آورد ، اما تجربه کردن بعضی از 
امور، هزینه ای بســیار باال و در مواردی غیر قابل 
جبران برای انســان دارد. کدام انسان عاقلی یک 
لیوان آب جوش را می نوشد تا نتیجه ی آن را با 

تجربه به دست آورد.
بســیاری از عراقی ها برای شکســت دیکتاتور 
ستمگری همچون صدام ، از نظامی های آمریکایی 
و اروپایی اســتقبال کردند نتیجه ی آن چه شد ؟ 
اکنون خود عراقی ها می گویند : از شر ستمگری 
رها شدیم و به شر ستمگران دیگری گرفتار شدیم.
هر کس برای رســیدن به ســعادت ، به جز خدا 
، دســت به دامان دیگران شــود ، گرفتار آن ها 
خواهد شــد. برای رســیدن به آرزوهای دست 
یافتنی باید با توکل بر خدا ، به خود متکی بود و 
از توانمندی های خویش استفاده کرد. این مطلب 
مورد تایید تمام عقای دنیا و تجربه ی بسیاری از 

کشورها در مبارزه با ظلم و استبداد است.
در دنیای امروز ، نزاع های پنهان و آشکار بسیاری 
از کشورها با یکدیگر مشهود است. به ظاهر آرام 
جهان نگاه نکنید به خواســته های اعام شده و 
اعام نشــده بعضی از کشــورها اگر دقت داشته 

باشید ، متوجه این موضوع می شوید.
شما کافی است به بودجه نظامی چند کشور مدعی 
حقوق بشر جهان توجه کنید. فقط بودجه نظامی 
کشور آمریکا برابر با کل بودجه ی ساالنه چندین 

کشور جهان است.
اگر واقعا دنیا آرام است و قدرت های نظامی دنیا 
فقط به فکر حقوق بشر هستند ، هزینه های سرسام 
آوری که صرف طراحی ، ســاخت و تولید انبوه 
تجهیزات پیش رفته نظامی می شود برای چیست؟ 
آیا این ها برای دفاع از حقوق بشر است یا بهانه ای 

برای سلطه گری و استیا بر کل جهان است.
ما در کشوری زندگی می کنیم که از گذشته های 
دور تاکنون ویژگی هایی داشــته و دارد که باعث 
طمع ورزی قدرت های سلطه گر نسبت به میهن 

عزیز ما می شود.
۱- موقعیت ژئوپلتیک و جغرافیای سیاسی کشور 
ما به گونه ای است که از زمان های گذشته تاکنون 
قدرت های سلطه گر چشم طمع به سرزمین ما را 
داشــته اند. دارا بودن بیش ترین مرز آبی با خلیج 
فارس در میان کشورهای منطقه و نزدیکی به تنگه 
یهرمز و همسایگی با کشورهای نفت خیز ، ما را 
در شرایطی قرار داده که همیشه در معرض تهدید 

دشمنان بوده ایم.
۲- از حدود یکصد ســال پیش بــه این طرف ، 
نفــت و پس از آن گاز ، یکی از مهم ترین انرژی 
های مورد نیاز بشــر بوده است. بهره مندی ایران 
از ذخایر عظیم نفت و گاز ما را در شرایطی قرار 
داده که قدرت های اســتکباری تاش کرده اند تا 
تصمیم گیرندگان حکومت ایران کسانی باشند که 
آن ها به راحتی و با شرایط مناسب بتوانند به این 
ذخایر دسترسی داشته باشــند. ) اهمیت نفت و 
گاز به اندازه ای است که بسیاری از تحلیل گران 
سیاسی از اشغال سرزمین عراق توسط نیروهای 

آمریکایی با عنوان جنگ نفت یاد می کنند(.
۳- بــا پیروزی انقاب اســامی ایران و برچیده 
شدن سفارت رژیم اشــغالگر قدس در تهران و 
تأسیس سفارت مردم مظلوم فلسطین به جای آن، 
حرکتی در منطقه و بلکه در جهان آغاز شــد که 
مقاومت چند ساله مردم مظلوم افغانستان در مقابل 

تهاجم همه جانبه ی ارتش اتحاد جماهیر شوروی 
) سابق ( و خروج اشغالگران اسرائیلی از سرزمین 
لبنان و... بخشی از نتایج این انقاب رهایی بخش 

می باشد.
از طرف دیگر پایبندی جمهوری اســامی ایران 
به اســام ناب محمدی و مخالفت با رفتارهای 
سلطه گرانه ی قدرت های استکباری در فلسطین 
اشغالی، لبنان ، عراق ، افغانستان و... طبیعتاً مورد 

پسند و رضایت قدرت های زورگو نمی باشد.
۴- فناوری هسته ای یکی از آن مواردی است که 
کشورهای سلطه گر به هیچ عنوان تمایل ندارند 
کشور ما وارد این عرصه شود. زیرا آن ها در جمع 
کشورهای دارای این فناوری ، ایران را هماهنگ 
با خود نمی دانند و مایل نیســتند کشوری که از 
جنس خودشان نیست به این تکنولوژی دسترسی 

داشته باشد.
اما بــا رژیم اشــغالگر قدس علی رغــم آن که 
عضویت در معاهد ی ان. پی. تی را نپذیرفته و به 
همین جهت به بازرسان آژانس بین المللی انرژی 
اتمی اجازه ی بازدید از تـأسیسات اتمی خود را 
نمی دهد، چون از جنس خودشــان اســت هیچ 

مشکلی ندارند.
جنگ روانی:

در بین موجودات زنده انسان تنها موجودی است 
کــه صاحب عقل و اختیار اســت و می تواند با 
اســتفاده از فکر و اراده و اختیار خود ، اموری را 
قبول کند و بپذیرد و اموری را قبول نکند و نپذیرد.
در عصــر کنونی، افکار عمومی و پذیرش یا عدم 
پذیرش امور توســط مردم ، نکته ی قابل توجه و 

مورد نیاز تمام حکومت هاست.
اگر در دوران گذشته برای حکومت های دیکتاتور 
رأی و نظر مــردم اهمیتی در تصمیم گیری های 
حاکمان نداشت، در دنیای امروز رأی و نظر مردم 
اهمیت قابل توجهــی دارد؛ زیرا در عصر کنونی 
غالب حکومت ها بــا رأی و نظر مردم می آیند 
و می روند. به همین جهت تمام حاکمان ســعی 
می کنند رأی و نظر مردم را همراه داشته باشند و 
به همین منظور رســانه ها نقش حساس و تعیین 

کننده ای پیدا کرده اند.
حکومت ها عاوه بر این که از طرق مختلف سعی 
می کنند تا رأی و نظر مردم کشور خود را همراه 
داشته باشند ، تاش می کنند تا بر رأی و نظر مردم 
دیگر کشــورها نیز اثر بگذارند و از این طریق ، با 

هزینه  کم تری به اهداف خود برسند.

بسیاری از آن ها برای رسیدن به اهداف خود ، به 
اخاقی بودن یا غیر اخاقی بودن وسیله، توجهی 
ندارند؛ چون هدف برای آن ها مهم است و برای 
رسیدن به هدف ، هر وسیله ای را مشروع می دانند.

به این ترتیب ، در دنیای امروز اصطاحی پدیدار 
شــده که به آن »جنگ روانی« می گویند. جنگ 
روانی عبارت است از هر نوع اقدامی که به منظور 
نفوذ در فکر و رفتار طــرف مقابل و تضعیف و 

تخریب روحیه آن ها صورت می گیرد.
جنــگ روانی فقط اختصاص به غربی ها ندارد و 
ما هم از آن استفاده می کنیم ، اما تفاوت ما با آن ها 
در این اســت که ما برای رســیدن به هدف ، هر 
وسیله ای را مشروع نمی دانیم و رسیدن به هدف 

را از راه های غیر اخاقی درست نمی دانیم.
 اهداف سلطه گران از جنگ روانی :

بــرای جنگ روانی اهداف مختلفی را می توان ذکر 
کرد، اما تمام آن ها را می شــود در سه دسته تقسیم 

کرد :
- از بین بردن روحیه ی امیدواری مردم

- ایجاد بی اعتمادی مردم نسبت به رهبران خود
- ایجاد شکاف و چند دستگی در بین مردم

دشــمنان ما برای این که به اهداف خود برسند از 
راه های مختلفی اســتفاده می کنند که به آن شیوه 

های جنگ روانی گفته می شود.
شیوه های جنگ روانی عبارت اند از:

تبلیغات، تهدید، شایعه، تحریف واقعیت، تفرقه 
افکنی، ترور

ما در این مقال به علت محدودیت، فقط به توضیح 
تبلیغات و تهدید می پردازیم و شــما می توانید 
بــرای آگاهی از بقیه ی مــوارد ، به منابعی که در 

انتهای کتاب معرفی شده مراجعه نمایید.
1. تبلیغات:

تبلیغات همانند چاقویی است که هم می توان با 
استفاده از آن در جراحی جان یک انسان را نجات 
داد و هم می توان با آن جان انســان بی گناهی را 

گرفت.
تبلیغات بزرگ ترین حربه ی رســانه ای استکبار 
در شرایط امروز است. در تبلیغات از تاکتیک ها و 
تکنیک هایی استفاده می شود که قدرت فکر کردن 

را از مخاطب بگیرد.
استفاده از برهنگی زن در عصر مدرن کنونی، یکی 
از شــیوه های بسیار زشــت دنیای متمدن امروز 
اســت. تکنیک عنصر اساسی موفقیت تبلیغات و 

اقناع مردم است.

بایستگیپدافندغیرعاملدرعصرکنونی
 علیرضا بهاری - بخش نخست

آگهیمفقودی
پروانه اشتغال به کار پایه ۳ نظارت در رشته عمران به 
شماره ۱۴۲۵۶-۳۰۰-۳۰-۰ اینجانب سحر عاشوری 

راد به شماره ملی ۴۲۸۵۷۱۷۴۸۴ و شماره شناسنامه 
۲۰۶۴ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی دعوت به جلسه افراز و معاینه محلی
نظر بــه اینکه آقای اســداله فتحعلی بیگــی طبق تقاضای وارده شــماره 
9114/98/112 - 98/3/18 درخواســت افراز مالکیت مشاعی خود از پالک 
64/431 اصلی بخش 3 زنجان واقع در سلطانیه معروف به قنات شاه بالغی را 
نموده است و در درخواست اعالم داشته دسترسی به نشانی اغلب مالکان ندارد 
. لذا به استناد ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا از کلیه 

مالکین حقیقی یا حقوقی یا نمایندگان قانونی و یا قائم مقام ایشان در پالک 
مذکور دعوت به عمل می آید که راس ساعت 8:3۰ صبح روز دوشنبه مورخه 
98/4/24که عملیات افراز توسط نماینده و نقشه بردار این اداره در محل صورت 
می گیرد حضور بهم رسانند ، عدم حضور مانع انجام افراز نخواهد بود بدیهی 
است در صورت افراز ملک، آگهی افرازی به همراه صورتجلسه و نقشه افرازی 

نیز جهت اطالع عموم و ذینفعان دوباره منتشر خواهد شد.
اصغر بیگدلی-رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سلطانیه
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اذان ظهر

13:18

غروب آفتاب

20:38

اذان مغرب

20:59

نیمه شب

00:23

اذان صبح فردا

4:08

طلوع صبح فردا

5:58
وضعیت آب و هوای زنجان:

14
33

من نمی خواهم بپندارم ، تو خوابی بوده ای
در گمانم آسمانم ، آفتابی بوده ای

تا که با طعم زاللت کام ذهنم تازه است
چون به خود گویم : تو رویای سرابی بوده ای ؟

تا نگارین است از تصویر هایت خاطرم ،
چون کنم باور که تو نقش بر آبی بوده ای ؟

مثل قّصه ، عینی و ملموس و جان داری ، تو کی ،
قّصه ای موهوم و بی جان از کتابی بوده ای ؟

دیگران هم بوده اند ، ای دوست ! در دیوان من
زان میان تنها تو اّما ، شعر نابی بوده ای

مثل لبخندی گریزان ، پیش روی دوربین

لحظه ای بر چهره ی اشکم ، نقابی بوده ای
جرعه ای جانانه ، با کیفیت ُخم خانه ای

مایه ی یک عمر مستی را ، شرابی بوده ای
چون که می سنجم تو را با آن چه در من بوده است

خانه ای آباد در شهر خرابی بوده ای
در دل این کوهـ  این کوهی که نامش زندگی است

ناله هایم را ، طنینی باز تابی ، بوده ای
از تمام آن چه با معیار من سنجیدنی است

عشق من ! تنها ، تو دلخواه انتخابی بوده ای
تا که رمز عشق را از هر کسی پرسیده ام ،
امروز با حسین منزویهم تو در خورد سوال من جوابی بوده ای منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ورزشی

Zanganemrooz@gmail.com   @zandgan
گردشگری و محیط زیست

 هنــوز می تــوان ردپــای گذشــته را در 
جای جای آن دیــد، ردپایی که هر کدام حکایتی 
بس طوالنی از روزهــای خوش و ناخوش آبا و 
اجداد ما دارد، روزهایی که امروز در ســایه طمع 
سیری ناپذیر انسان ها گرد فراموشی به خود گرفته، 

امروز دلتنگی های رود، روان است.
به گزارش ایســنا، با وجود اینکــه اخبار پیرامون 
سیل اخیر در کشــور تقریبا فروکش کرده است 
اما عمق فاجعه به قدری است که گویی هنوز هم 
صدایی ما را به سمت خود می کشد و از ما یاری 
می خواهد. شاید امروز »روز واقعه« دیگری باشد 
اما در زندگی ماشــینی امروز به آنچه که اهمیت 
نمی دهیم، همین روزهای واقعه ای اســت که اگر 
گوش جان به آن ها نسپاریم، در بی تفاوتی انسان 
امروزی به صدای مهیب و گوش خراشــی تبدیل 

خواهد شد که تا سال ها در خاطرمان بماند.
امروز می خواهیم از دلتنگی های رود ســخن به 
میان آوریم، رودی که خانه اش را ویران کرده ایم 
و برای خود خانه های پرمدعا بنا ساخته ایم. شاید 
به مانند خواجه حافظ شیرازی نتوانیم با »نشستن 
بر لب جوی و گذر عمــر دیدن«، حق مطلب را 
در مورد بی رحمی هایی کــه امروز در مورد رود 
روا داشــته ایم، ادا کنیم اما به نوش داروی بعد از 
مرگ سهراب هم عادت کرده ایم و مدام به دنبال 
مقصر می گردیم، غافــل از اینکه نتایج بی رحمی 
و اقدامات نســنجیده ما به دنبال کســی که قایق 

مشترک مان را سوراخ کرده است، نیست.
حریم رود؛ از دیروز تا به امروز

بــا توجه به ماده 2 قانون توزیع عادالنه آب، همه 
بســترها و حریم رودخانــه در اختیار حکومت 
جمهوری اسالمی ایران است و تعیین حریم برای 
انتفاع و حفاظت کمی و کیفی، طبق آیین نامه این 
قانون تعیین می شود. در تعریف حریم آمده است 
که آن قســمت از زمین های پیرامــون رودخانه، 
مسیل، نهر طبیعی یا ســنتی، مرداب و برکه های 
طبیعی است که بالفاصله پس از بستر قرار دارد و 
به عنوان حق ارتفاق برای کمال انتفاع و حفاظت 
کمی و کیفی آن ها الزم است و طبق مقررات این 
آیین نامه توســط وزارت نیرو یا شرکت های آب 

منطقه ای تعیین می شود. 
وکیل دادگستری، قاطعانه با تاکید بر اینکه ایجاد 
هر نــوع اعیانی و دخل و تصــرف در حریم و 
بستر رودخانه ها ممنوع است، مگر اینکه با اجازه 
وزارت نیرو باشد، اظهار می کند: هر نوع تصرف 
در بســتر و حریم ، منوط به موافقت کتبی و قبلی 
وزارت نیرو اســت. متخلفان از ایــن ماده طبق 
مقررات موضوعه تعقیب و مجازات خواهند شد. 
همچنین تبصره 4 ماده 2 همان قانون این اجازه را 
به وزارت نیرو داده که با اجازه و نظارت دادستان 
یــا نماینده او، اقدام به تخلیــه و قلع اعیانی های 
موجود در بستر و حریم رودخانه ها که بدون اخذ 

مجوز از وزارت نیرو احداث شده، کند.
محسن بزرگی تاکیدات خود را با بیان این عبارت 
که »خرید و فروش بستر رودخانه ها مطلقاً ممنوع 
اســت«، تکمیل کرده و ادامه می دهد: با توجه به 
ماده 7 آیین نامه بســتر و حریــم رودخانه، گاهی 
برای کشــت با موافقت کتبی و قبلی  شرکت آب 
منطقــه ای ذی ربط به صورت اجــاره و رعایت 
اولویت برای مجاوران بالمانع است، ولی مستأجر 
بــه هیچ وجه حق ایجــاد اعیانی و غرس نهال و  
درخت ) به جز زراعت ســطحی( را نداشته و در 
ایــن زمینه در قانون به طــور صریح جرم انگاری 

نشده است.
تجاوز به حریم رودخانه؛ متهم ردیف اول سیل
یادتان باشــد، یادمان باشــد، ... سال ها است که 
به هنگام وقوع مشــکالت در جامعــه، به جای 
رفع کارشناســی دغدغه ها، مدام به دنبال محکوم 
کردن یکدیگر و تبرئه اقدامات نسنجیده خودمان 
هســتیم، اقداماتی که عالوه بــر خودمان، جامعه 
را نیــز با چالش مواجه می کند. در ســیلی که در 
روزهای پایانی سال گذشته و نخستین ماه امسال 
در تعدادی از شــهرهای کشور رخ داد، تجاوز به 
حریــم رودخانه ها به عنوان یکی از عوامل اصلی 
وقوع آن مطرح شــد و ما امــروز این متهم را در 

دادگاه به چالش می کشیم.
در شــرایط موجود که تجربه سیل مخرب امسال 
را نیز در ذهن خود داریــم، باید تأمین اعتبارات 
مطالعه و اجرای قانون برای تعیین حد و بســتر 
و حریــم در اولویت قرار گیرد. همچنین در یک 
اقدام نظام مند، بخش های مختلف نظام سیاسی و 
اجتماعی باید در اجرایی کردن این قانون همراهی 
کنند تا با آزادســازی بســتر قانونی، خطرخیزی 
سیالب رودخانه ها کاهش یابد. در کل باید گفت 
که هنوز قوانین تعیین بســتر و حریم رودخانه ها 

برای همه رودخانه ها اجرا نشده است.
شــاید به جرأت بتوان گفت که ناهماهنگی بین 
دســتگاه ها باعث بی اعتبار شــدن مطالعات و در 
نهایــت تجاوز بــه حریم رودخانه ها می شــود. 
محمدابراهیم بنی حبیب، اســتاد دانشگاه با صحه 
گذاشــتن بر این موضوع، یادآور می شود: گاهی 

اجرای دقیق بســتر و حریــم رودخانه می تواند 
نارضایتی بخشــی از مردم را که اراضی را تملک 
کرده اند به دنبال داشته باشد. در این موقعیت الزم 
اســت گروه های اجتماعی و مردم نهاد همراهی 
الزم را با اجرای قانون داشــته باشــند و به سراغ 
راه حل هایی نروند که باعث کوچک تر شدن بستر 

قانونی رودخانه ها شود.
وجود 810 کیلومتر رودخانه در استان زنجان

پروســه تعیین حد حریم بســتر رودخانه، یک 
پروسه زمان بر بوده و به کار مطالعاتی و مشاوره ای 
نیــاز دارد، بنابراین نمی توان آن را در مدت زمان 
کوتاهی به سرانجام رساند. 810 کیلومتر رودخانه 
در استان زنجان وجود دارد که با مطالعات انجام 
شــده، نقشــه همه این رودخانه ها احصا شــده 
و در اختیار ثبت اســناد قرار گرفته اســت تا این 
اطالعات در نقشه های کاداستر ثبت شود که این 
پروســه چندین ساله بوده و مطالعات آن در سال 
92 به اتمام رســید و در سال 93 از طریق جراید 

کثیراالنتشار اطالع رسانی شده است.
بــرای اینکه دغدغه های تجاوز به حریم رودخانه 
را در استان زنجان بررســی کنیم، به سراغ مدیر 
دفتر مهندسی رودخانه های شرکت آب منطقه ای 
زنجان رفتیم. بهزاد احمدی می گوید: در حاشــیه 
رودخانه هایی که روان آب در بیشــتر فصول سال 
در آن جریان دارد، توســعه باغات و کشــت و 
زرع هایی صورت گرفته اســت که شوربختانه در 
آن زمان روش تعیین حد حریم بستر رودخانه ها 
نبــوده و وزارت نیــرو از دهه هشــتاد برای این 
منظور بودجه تعیین کرده است تا این تعیین حد 
بســتر رودخانه ها به صورت فنی تعیین شود، نه 

مشاهداتی.
وی با اشــاره به اینکه در مناطقی که شــهرها در 
حاشــیه رودخانه قرار گرفته اســت، طبق قانون 
موظف هســتیم این موضوع را به شــهرداری ها 
اعالم کنیم تا ایــن مهم را در طرح های تفصیلی، 
جانمایی هــا و کاربری هایی کــه در این محدوده 
اســت، لحاظ کنند، می افزاید: بحث حقوقی که 
در این زمینه مطرح شــده، این است که موضوع 
پهنه بنــدی ســیالب و تعیین حد حریم بســتر 

رودخانه را در سال 93 اعالم 
کردیم، بــه همین خاطر این 
امکان وجود دارد که قبل از 
انجام  استعالم هایی  سال 93 

و سند صادر شده باشد.
توجیهی  کوتاه مدت،  منافع 
برای تصرف بستر رودخانه

کارشناسان حوزه منابع طبیعی 
و شــرکت آب منطقه ای بر 
این باورند کــه دلیل اصلی 
تصرفات در حریم و بســتر 
رودخانــه، توجیهی اســت 
به  آن  از  که تصرف کنندگان 
کوتاه مدت«  »منافــع  عنوان 
یاد می کننــد. از همه مهم تر 
اینکه خالء های قانونی را نیز 
اضافه  دغدغه ها  این  به  باید 
کرد. امروز با حجم عظیمی 
بستر  در  که  کاربری هایی  از 
می گیرد،  قــرار  رودخانه ها 

مواجه هســتیم و این به واســطه نبود مطالعات 
فنی در سال های گذشته و انجام مطالعات بر پایه 

مشاهدات بوده است.
مدیر دفتر مهندســی رودخانه های شــرکت آب 
منطقــه ای زنجان بــا اعالم این خبــر خوش که 
خوشــبختانه امــروز می توانیم به صــورت نقطه 

به نقطه، حد بســتر رودخانه هــا را تعیین و اینکه 
کاربری ها در داخل بســتر قرار می گیــرد یا نه را 
مشخص کنیم، اظهار می کند: هم اینک کاربری هایی 
که در حریم رودخانه ایجاد شده، در استان زنجان 
وجود دارد که هم شامل کاربری های دولتی و هم 
بخش خصوصی است. این موضوع در زمینه کشت 
و زرع نیز صادق اســت و داخل پهنه بندی سیل با 

دوره بازگشت بیست و پنج ساله قرار دارد.
احمدی با یادآوری اینکه هر رودخانه حوزه آبریز 
مشخصی داشــته و حوزه آبریز محدوده ای است 
که هر بارندگی که اتفــاق بیافتد، روان آب آن در 
رودخانه جاری می شود، یادآور می شود: هر چقدر 
وسعت و شیب حوزه آبریز بیشتر باشد، بر میزان 
روان آب رودخانه تاثیرگذار اســت، بنابراین نباید 
این طور تصور کرد که چون رودخانه چندین سال 
متوالی خشک بوده، به همین خاطر می توانیم در 
آن کشت و زرع انجام دهیم. اکثر خساراتی که بر 
اثر وقوع سیالب ها اتفاق می افتد، نشأت گرفته از 

اقدامات نسنجیده و غیرفنی انسان است.
کمبود اعتبارات؛ سدی برای آزادسازی حریم 

رودخانه ها
رودخانه بــا آنچه که دست ســاز خود انســان 
مانند جاده اســت، متفاوت است. وقتی جاده ای 
می  ســازیم، این جاده دارای عرض مشــخصی 
بوده و این گونه نیســت که در نقطه ای 20 متر و 
در نقطه ای دیگر 50 متر باشــد، بلکه عرض آن 
مشخص بوده و حریم آن نیز بعد از جاده شروع 
می شــود، این در حالی است که رودخانه محلی 
برای عبور آب اســت که حال ممکن است این 
آب ناشــی از روان آب حاصل از بارندگی، ذوب 
برف ها و ... باشد. این روان آب در طول سالیان و 
فصــول مختلف متغیر بوده و حجم آبی که از آن 
عبور می کند نیز بــه لحاظ کمی و کیفی متفاوت 

خواهد بود.
مدیــر دفتــر مهندســی رودخانه های شــرکت 
آب منطقــه ای زنجان با بیان اینکه انســان به تبع 
خشکســالی ها، وقتی با خشک شــدن رودخانه 
مواجه می شود، به سمت حریم رود پیشروی کرده 
و بخشی از آن را با این دید که تا سالیان سال، آبی 
از این رودخانه عبور نخواهد 
کرد، تصرف می کند، تصریح 
منافع  شــوربختانه  می کند: 
اقتصادی که در این تصرف 
اســت، بیشــتر از خسارتی 
اســت که احتمال آن وجود 
امــر باعث  دارد و همیــن 
می شــود که روند تصرفات 
در حریم رودخانه با شــیب 

تندتری انجام شود.
وی با اشاره به اینکه ساخت 
و ســازهایی که به صورت 
رودخانه  بســتر  در  مجــاز 
انجام شده است، اگر مزاحم 
جریان آب باشــد، باید بعد 
مالک،  پرداخت خسارت  از 
قلع و قمع شود، خاطرنشان 
حاضر  حــال  در  می کنــد: 
اولویت بندی هایــی را برای 
رودخانه ها  حریم  آزادسازی 
انجام داده ایم اما شوربختانه ردیف اعتباری برای 
آزادسازی حریم بستر رودخانه نداریم و این کار 
را به صورت موردی انجام می دهیم. آزادســازی 
حریم رودخانه ها هم در بخش تخریب و هم در 
بخش هزینه پیمانــکار تخریب، نیاز به اعتبارات 

قابل توجه دارد.

زنجان؛ استانی که تجاوز به حریم رودخانه دارد
در قانــون، بحث انفال شــامل جنــگل، مراتع و 
رودخانــه می شــود ولی با توجه به گســتردگی 
کار در جهت تفکیک وظایف در کشــور، متولی 
رودخانه ها وزارت نیرو اســت. رودخانه، بســتر 
رودخانــه و حریم رودخانه تعاریفی دارد و آنچه 
که از نظر قانونی برای منابع طبیعی تعریف شده، 
بحث آبخیزداری اســت تا بتواند در زمینه کنترل 
ســیل در باالدســت ها، بحث تولید آب، کاهش 
رسوب و کاهش فرســایش خاک اقدامات الزم 
را انجام دهد ولی در رودخانه های اصلی، متولی 

اصلی وزارت نیرو است.
مدیرکل منابع طبیعی اســتان زنجان با بیان اینکه 
پدیده های طبیعی، پدیده هایی هستند که همیشه ما 
با اطمینان خاطر نمی توانیم بگوییم که در صورت 
اتخاذ تمهیدات نیز با مشکلی مواجه نخواهیم بود، 
می افزاید: ولی ما باید بــه قوانین طبیعت احترام 
بگذاریم. رودخانه دارای حریم و بستر است و اگر 
رعایت شود، قطعا خساراتی به وجود نخواهد آمد 
و اگر هم خسارتی باشد، خسارت جانی نخواهد 
بــود ولی اگر بــه قوانین طبیعــت توجه نکنیم، 
چه در حوزه رودخانــه و چه در حوزه تخریب 

منابع طبیعی، بازخورد آن را خواهیم دید.
خلیــل آقاجانلو بــا یادآوری اینکه شــوربختانه 
مــواردی در زمینه تجاوز به حریــم رودخانه ها 
در اســتان زنجان وجــود دارد، تاکیــد می کند: 
خشکســالی های اخیر باعث تشــدید ساخت و 
ســازها و کشت و زرع در حریم رودخانه ها شده 
است و باید به این نکته مهم توجه داشت که اگر 
بخواهیم همین رونــد را در زمینه تصرف حریم 
رودخانه در استان داشــته باشیم، دیری نخواهد 
پایید که آالم قصه پرغصه خسارت هایی که سیل 
اخیر در چند استان به جا گذاشت، نصیب استان 

زنجان نیز خواهد شد.
خانه رود کجاست

کم کم به انتهای رود نزدیک می شوم، رودی که با 
زبان بی زبانی به من می گوید نتوانسته ام حق مطلب 
را برای بازپس گیری حریم از دســت رفته اش ادا 
کنم. بی تردید اگر قرار بود ما انســان ها استعداد 
خود را به خاطر تصرفات خودخواهانه ای که در 
طبیعت انجام داده ایم، در »عصر جدید« به نمایش 
بگذاریم، هیچ کس حاضر نمی شــد به خاطر این 
طمع سیری ناپذیر، چهار چراغ سفید به ما بدهد اما 
در عمل این گونه نیست؛ چرا که همه ما به دنبال 
منافع خود هستیم، حتی اگر قرار باشد در پاره ای 

از اوقات چشم مان را به روی طبیعت ببندیم.
وقتی عشــق های قدیمــی را از روی متون کهن 
بازخوانی می کنم، سهم رود در میزبانی از عشاق، 
جایگاه ارزنده ای داشــت و ما امروز این ســهم 
انکارناپذیــر را از رود گرفته و به حریم اش رحم 
نکرده ایم و این همان دسته گلی است که سال ها 
اســت به آب می دهیم و انتظــار داریم اوضاع ما 
انسان ها به هنگام وقوع بالیای طبیعی مساعد باشد 
اما یادمان نرود که سیل همین نزدیکی است و اگر 
قرار باشد با سیل مدارا نکنیم، همان سیل به سیلی 
محکمی تبدیل خواهد شد که سرخی آن تا ابد بر 

گونه های مان نقش خواهد بست.
یــک روز با رود بودیم، حــال او را با همه آمال 
و آالمش تنها می گذاریم ولی سئوال های بی پاسخ 
زیادی را با خود به همراه می بریم. آخرین سخن 
رود با من این بود که »رود، خانه رود است« و من 
هم چون جوابی برایش نداشتم، زیر لب گفتم پس 
ما انسان ها اینجا چه می کنیم. اگر عباس کیارستمی 
»خانه دوســت« را به ما نشان داد، ای کاش کسی 
پیدا می شد و به ما می گفت: »خانه رود کجاست«.

یک روز با رود

خـانه رود کجـاست
گفت وگو با یک هنرمند پپیشکسوت صنایع دستی

میکی موس به جای 
گل الله عباسی!

 یک هنرمند پیشکســوت صنایع دستی 
مهمترین دغدغه صنایع دستی را در شرایط کنونی 
بازاریابــی برای هنرمنــدان می داند و می گوید: 
صنایع دستی می تواند به تدوین تاریخ فرهنگی 
ایران کمک کند؛ به عنوان نمونه سفال کشف شده 
در شهر سوخته زابل به ما نشان داد که پنج هزار 
سال پیش ما انیمیشن داشته ایم. اگر سفال نبود 

ما چطور می توانستیم به این موضوع پی ببریم؟
زهرا محســنی که به تازگــی و در هفته صنایع 
دستی صاحب هشــتمین کاشی ماندگار استان 
خراسان رضوی شــد، در گفت وگویی با ایسنا 
مهمترین دغدغه صنایع دســتی را در شــرایط 
کنونی بازاریابی برای هنرمندان این حوزه می داند 
و می گوید: به هر حال صنایع دســتی در درجه 
دوم اهمیــت زندگی مردم قرار دارد و به همین 
خاطر هم نیاز است که برای بازاریابی بیشتر به 

هنرمندان این عرصه کمک شود.
او ادامه می دهد: شــاید جوان ترها به یاد نداشته 
باشــند، اما من یادم است که در گذشته در هر 
شــهری و حتی در روستاهای کوچک هم یک 
فروشــگاه ویژه صنایع دســتی وجود داشت 
کــه از طریق ادارات مختلــف کار می کردند و 
هنرمندان صنایع دستی می توانستند بدون اینکه 
اجاره ای پرداخت کنند محصوالتشان را در این 
فروشــگاه ها ارایه کنند. نکته جالب توجه این 
بــود که هر کدام از این فروشــگاه ها عالوه بر 
ارایه محصوالت استان خودشان، صنایع دستی 

استان های دیگر را هم ارائه می دادند.
محسنی با بیان اینکه »وجود این فروشگاه ها بیش 
از هر موضوع دیگری باعث کاهش نگرانی های 
هنرمندان صنایع دســتی می شــد«، می گوید: 
بســیاری از هنرمندان این عرصه زندگی شان را 
از طریق صنایع دستی می گذرانند و کار مشکلی 

است که بخواهند فروشگاهی داشته باشند.
ایــن هنرمنــد که بر این باور اســت پیشــتر 
حمایت های بیشتری از هنرمندان صنایع دستی 
صورت می گرفت در نمونه ای دیگری، یادآور 
می شود: پیشتر موادی که هنرمندان برای تولید 
صنایع دستی نیاز داشتند، برایشان تهیه می شد. 
یادم اســت وقتی برای احیای یک هنر بومی به 
استان سیستان و بلوچســتان رفته بودم و چند 
ماه در آنجا ســاکن بودم، یکی از آشــنایان که 
کار سوزن دوزی بلوچ انجام می داد می گفت از 
ســمت بهزیستی و معاونت صنایع دستی به او 
پارچه و نخ و ســفارش کار می دهند. این کار 
برای بسیار خوب بود. چراکه دیگر مانند اکنون 
الزم نبود که هنرمندان صنایع دستی مجبور باشند 

هر روز مواد اولیه را به یک قیمت تهیه کنند.
او خاطرنشــان می کند: البته با همه این اوصاف 
مشکالت صنایع دستی نســبت به حوزه های 
دیگر کمتر است. درســت است که هنرمندان 
صنایع دستی باید با قیمت های متغیر مواد اولیه 
سر و کله بزنند، اما باز هم می تواند در خانه شان 

کار کنند.
محســنی همچنیــن در بخــش دیگــری از 
صحبت های خــود می گوید: توجــه مردم و 
به ویژه جوان ها به صنایع دســتی در سال های 
اخیر ســیر خوبی داشته اســت. سال ها پیش 
بــه یکی از مســووالن گله کردم کــه چرا در 
تلویزیون ما که »ملی« است، فرش ایرانی با طرح 
میکی موس تبلیغ می شود؟ به او گفتم فرزندان 
من روی فرش هایی چهار دست و پا می روند که 
طرح های گل الله عباسی و نقوش اسلیمی دارند 
و این نقوش در ذهن آنها حک می شــوند، ولی 
شما طرح میکی موس را روی فرش های ایرانی 
تبلیغ می کنید تا خانم های جوان هم خریداری 
کنند. اما امروز خوشبختانه در سریال ها از وسایل 

تزئینی سنتی ایرانی استفاده می شود.
او می گوید: به طور کلی امروز توجه خوبی به 
صنایع دســتی می شود. اگر دقت کنید تزیینات 
خانم ها به سمت صنایع دستی سوق پیدا کرده 
است و هنرهای ســنتی مورد توجه مردم قرار 

گرفته است.
این هنرمند با باور بر اینکه صنایع دستی می تواند 
به تدوین تاریخ فرهنگی ایران کمک کند، یادآور 
می شود: ما در تاریخ کشورمان چند کتاب سوزی 
مهم داشتیم و به همین خاطر هم هویت فرهنگی 
تدوین شده ای نداریم. اسکندر نمی خواست کاخ 
را بسوزاند، بلکه آمد تا کتاب های ما را بسوزاند 
و آنقدر تعداد کتاب ها زیاد بود که سقف تخت 
جمشــید که از چوب بود سوخت و منجر به 

آتش کشیده شدن تخت جمشید شد.
محسنی ادامه می دهد: اما در این شرایط صنایع 
دســتی به کمک ما آمده است. به عنوان نمونه 
تصاویر حکم شده روی دیوارها نشان می دهد 
که پادشاه در تخت جمشید روی تختی نشسته 
که خراطی شــده است و لباسش طرح و نقش 
دارد. ایــن اطالعــات قطعاً بــه تدوین تاریخ 
هویت فرهنگی ما کمک می کند. یا اینکه سفال 
کشف شده در شهر سوخته زابل به ما نشان داد 
که پنج هزار سال پیش ما انیمیشن داشته ایم. اگر 
سفال نبود ما چطور می توانستیم به این موضوع 

پی ببریم؟

خبر خبر

آتش سوزی روال طبیعی 
محوطه های تاریخی می شود؟

آتشی که علف ها به جان 
محوطه های تاریخی 

انداخته اند ...
 یک استاد باستان شناسی دانشگاه تهران 
بر این باور اســت: آتشــی که علف های هرز 
به جــاِن یافته های منقول عرصه ی شــهرهای 
باســتانی مانند اردشــیرخوره، ایــوان کرخه، 
دارابگرد یــا هگمتانه می اندازنــد، به راحتی 
می تواند ویژگی های قابل مطالعهی هر نوع اثر 

تاریخی را از بین ببرد.
به گزارش ایســنا، آتش گرفتن علف های هرزِ 
محوطه های باســتانی و تاریخی، از چند سال 
گذشــته تا امروز، در حال تبدیل شدن به یک 
عادت است، عادتی که به نظر می رسد از دیِد 
مسووالن باالدست میراث فرهنگی دور مانده 
و در این میان گرمای بیش از حِد آتشــی که 
هر بار بهانه ای برای وقوعش مطرح می شــود، 
به راحتی بخــش زیادی از تاریخ محوطه های 
مختلــف را از بین می برد و در این میان بعضًا 
مسووالن میراثی استان ها، این اتفاق را روندی 
طبیعــی قلمداد می کنند و به راحتی از کنار آن 
می گذرند! دکتر حســن کریمیان در گفت وگو 
با ایســنا توضیح می دهد: از ســوی دیگر در 
مــواردی مانند آنچــه در عرصه شــهر ایوان 
کرخه قابل مالحظه اســت، در سطح محوطه 
تعداد قابل توجهی اجزای معماری )آجر، ساقه 
ستون، پایه ستون، سر ستون و...( پراکنده اند که 
به یقین آتش ســوزی زمینه ی تالشی و انهدام 

آنها را به راحتی فراهم می کند.
آتش و گرمای حاصــل از آن در محوطه های 
تاریخی چه آسیبی به محوطه های باستانی که 
هنوز کاوش نشــده اند وارد می کند؟ با توجه 
به اینکه بیشــتر آتش ســوزی در محوطه های 
تاریخی ســرباز رخ می دهد کــه هنوز کاوش 
نشده اند یا بخش هایی از آن ها بررسی شده اند و 
الیه های زیرین خاک را آثار و الیه های تاریخی 
شکل داده اند، مانند هگمتانه، دهدشت، شوش، 

کرخه یا دیگر محوطه های تاریخی
کریمیــان با تاکیــد بر این که »بی شــک همه  
باعث  باستانی  آتش ســوزی های محوطه های 
آسیب رساندن به داده های منقول و غیرمنقول 
فرهنگی عرصه آنها می شــود«، ادامه می دهد: 
بخش قابل توجهی از اطالعات باستان شناسان 
در محوطه هــای باســتانی از مطالعه  داده های 

سطحی به دست می آید.
او یافته های منقول عرصه یک شــهر باستانی 
)مانند اردشــیر خوره، ایوان کرخه، دارابگرد، 
هگمتانــه و...( را کــه می تواننــد در جهت 
گاه نگاری نســبی محوطه، تعیین نوع عملکرد 
محله ها، ارتباطات فرهنگی، سازمان اجتماعی 
و شیوه معیشت ساکنان شهر قابل استفاده باشند 
را از نمونه هایی می داند که با یک آتش سوزی 
از بین می روند و تاکید می کند: آتش سوزی در 
عرصه یک محوطه / شــهر باستانی به راحتی 
می توانــد ویژگی های قابل مطالعــه داده های 
منقول )مانند لعاب و تزئینات قطعات سفالی( 
را دچار آســیب کند که این خود خســارتی 

جبران ناپذیر است.
این اســتاد باستان شناسی دانشگاه تهران، ادامه 
می دهد: از سوی دیگر در مواردی مانند آنچه 
در عرصه شهر ایوان کرخه قابل مالحظه است، 
در ســطح محوطه تعداد قابل توجهی اجزای 
معماری )آجر، ســاقه ســتون، پایه ستون، سر 
ســتون و...( پراکنده اند که یقیناً آتش ســوزی 
زمینه ی تالشی و انهدام آنها را به راحتی فراهم 

می کند.
او به این بیت از شــعرهای فردوســی اشاره 
می کند که »ز بــاران و از تابش آفتاب، بناهای 
آباد گردند خراب« و ادامــه می دهد: بنابراین 
قرن ها باران و تابش آفتاب تخریب کامل این 
شــهرها را رقم زده و آثار سطحی آن ها امروز 
بســیار آســیب پذیرند و در این شرایط، آتش 

می تواند رمق آخر آنها را نیز بگیرد.
کریمیان اما پوشش های گیاهی قرار گرفته در 
این محوطه ها را نیز عاملی برای آسیب رسیدن 
به این بخش های تاریخی می داند و می افزاید: 
اگرچه پوشــش گیاهی بر عرصه  محوطه های 
باستانی به نســبت دیگر مناطق تُنُک تر است، 
اما ریشه درختان و گیاهان ریشه دار می تواند به 
ویژه آثار باســتانی منقول را حتی اگر در زمین 

مدفون باشند، دچار تخریب و فرسایش کند.
او »دژ امــام مریــوان« کــه در 10۶۶ هجری 
تخریب شــده را نمونه ای از این اتفاق می داند 
و می گوید: ریشه درختان آن قدر در رگ و پی 
دیوارهای مســجد و مدرسه کشف شده، نفوذ 

کرده بود که تقریباً دیوار متالشی شده بود.
کریمیان تاکید می کند: در این شرایط و با توجه 
به تخریب های جبران ناپذیر آتش ســوزی های 
مکرر در عرصــه ی محوطه های باســتانی و 
خســارت های دیگری کــه به آثار باســتانی 
وارد می کنند، ضــرورت دارد تا وجین کردِن 
علف های هرز با فوریت در دستور کار مدیران 

و مسووالن میراث فرهنگی کشور قرار گیرد.

,,
810 کیلومتر رودخانه در 
استان زنجان وجود دارد 
که با مطالعات انجام شده، 
نقشه همه این رودخانه ها 

احصا شده و در اختیار ثبت 
اسناد قرار گرفته است تا 
این اطالعات در نقشه های 
کاداستر ثبت شود که این 
پروسه چندین ساله بوده و 
مطالعات آن در سال 92 به 
اتمام رسید و در سال 93 از 
طریق جراید کثیراالنتشار 

,,اطالع رسانی شده است
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