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- رویه 6
مدیر صندوق بازنشستگی کشوری مدیریت استان زنجان:

پرداخت های صندوق بازنشستگی زنجان به روز است

رییس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی:
شناسایی استعدادها 

محدود به المپیاد استعدادهای 
برتر ورزشی نیست

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان عنوان کرد:
غیرقابل پیش بینی بودن 

قیمت مواد اولیه؛ 
چالش محیط کسب و کار

- رویه 2   - رویه 2  
وزیر کشور در زنجان:

سرمایه دولت ها، اعتماد مردم است
رویه 3  

در گفتگو با مسووالن و صاحب نظران عنوان شد؛

دفع پسماند روی
نیازمند راهکار زیست محیطی 

و اقتصـادی

به مناســبت هفته دولت، پانزدهمین جشــنواره 
استانی شهید رجایی در استان زنجان با تجلیل از 
برگزیدگان دستگاه های اجرایی استان برگزارشد.

روز دوشــنبه چهارم شــهریورماه امسال و در 
ســومین روز از هفتــه دولــت، در پانزدهمین 
جشنواره اســتانی شــهید رجایی که با حضور 
وزیر کشور در سالن همایش های مهرانه زنجان 
برگزارشد، از دکتر پرویز قزلباش رییس دانشگاه 
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان 
زنجان در راستای تحقق سیاست های کلی نظام 

اداری تجلیل به عمل آمد.
به گزارش وب دا، دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی 
وزیر کشور در ســفر یک روزه جهت بازدید از 

چند طرح عمرانی و نمایشــگاه دســتاوردهای 
دســتگاه های اجرایی و حضور در نشست ستاد 

اقتصاد مقاومتی در زنجان حضور یافت.
 

در متن این لوح آمده است:
کارآمدی و اثربخشی نظام اداری هر کشور عامل 
مهم و حیاتــی در تحقق برنامه های همه جانبه و 
الزمه توسعه و گسترش مناسب وظایف دولت و 
سازمان های دولتی پایش مداوم نحوه انجام امور 
و اســتقرار نظام مدیریت عملکرد است. از این 
رو ارزیابی عملکرد به عنوان فرآیندی مستمر به 
منظور بهبود و بالندگی سازمان ها ضروری است .
در راســتای تحقق سیاست های کلی نظام اداری 

ابالغی مقام معظــم رهبری و تاکید دولت تدبیر 
و امید بر اجرای نقشــه راه اصالح نظام اداری به 
صورت شــفاف و کارآمد آن دستگاه در ارزیابی 
عملکرد سال ۱۳۹۷ استان زنجان و گروه حمایتی 
سالمت و بهداشت  حائز رتبه برتر گردیده است.

بدین وســیله مراتب قدردانی و تشــکر خود را 
از مدیران کارشناســان و کارکنــان پرتالش آن 

مجموعه اعالم می نمایم.
امیداست در سال مزین به شعار رونق تولید، در 
زمینه تحقق برنامه های توسعه استان را با درایت 

خویش فراهم آورید.
  فتح اله حقیقی استاندار و رییس جشنواره 

شهید رجایی استان زنجان

درپانزدهمین جشنواره استانی شهید رجایی و در راستای تحقق سیاست های کلی نظام اداری؛

از دکتر پرویز قزلباش رییس دانشگاه علوم پزشکی 
استان زنجان تجلیل شد

رویه های 4 و 5
 رویه 2

 رویه 2

نخستین رویداد استارت آپی 
جشنواره وب و موبایل ایران
 در زنجان برگزار می شود

رییس انجمن داروسازان استان زنجان عنوان کرد:

افزایش هزینه  شرکت های بیمه گر 
و تاخیر در پرداخت بدهی داروسازان گفتگوی اختصاصی زنگان امروز 

با مصدق آقاجانلو؛ شاعر و نویسنده:

حاصل انتخاب 
و زیست خویش ایم

دعوت به همکاری
روزنامه زنگان امروز 

از میان عالقه مندان کار خبرنگاری 
)آقا و خانم( دعوت به همکاری 

می نماید.
عالقه مندان می توانند 

با شماره تلفن
 ۰۹۱۹۶۱۰۹۷۶۱

تماس بگیرند.
آخرین مهلت ثبت نام 

تا ۱۳ شهریور ۹۸

نشانی و شماره تلفن 
دفتر جدید روزنامه 

زنگان امروز
زنجان ، کوی قائم، خیابان 

خیبر ۷ ، داخل میدان، 
کاشی ۴۸۱۷ 

طبقه یک، واحد ۲
شماره تلفن : ۳۳۴۶۴۶۶۲

 رویه 7

 رییس کمیســیون اقتصاد ســالمت اتاق 
بازرگانی تهــران بر این باور اســت با توجه به 
مشــکالتی که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای 
اقتصاد ایران به وجود آورده، در حوزه دارو امکان 
آن وجود دارد که با حذف این ارز برای حمایت 

از بیماران، بیمه ها تقویت شود.
به گزارش ایسنا، محمود نجفی عرب در نشست 
خبری اظهار کرد: در ماه های گذشته بحث هایی 
درباره افزایش قیمت دارو در بازار به گوش رسید 
که بخش قابــل توجهی از آن ها واقعیت ندارد و 
شــوربختانه حتی  برخی نیز با استفاده از برخی 
اطالعات نادرست برای جامعه یک نگرانی فکری 

به وجود می آورند.
به گفته وی با وجود آنکه نرخ ارز به شکل قابل 
توجهی افزایــش یافت و تورم نیز به بیش از ۴۰ 
درصد رسید اما برآوردها نشان می دهد که میانگین 
افزایش قیمت دارو در بسیاری از موارد تنها حدود 

۱۵ درصد بوده است.
رییس کمیســیون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی 
تهران با بیــان این که حتی در صورت حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی نیز میــزان افزایش قیمت داروها 
در بــازار بیش از ۳۰ درصد نخواهد بود، تصریح 
کرد: اتاق بازرگانــی از همان روز اول اعالم کرد 
که با چند نرخی شدن ارز مخالف است زیرا این 
موضوع ایجاد رانت و فساد می کند. با این وجود 
با توجه به شفافیتی که در عرصه دارو وجود دارد، 
در این عرصه بهترین عملکــرد برای این ارز را 
شــاهد بوده ایم اما با این وجود می توان با حذف 

ارز ۴۲۰۰ تومانی به راه حل های بهتری فکر کرد.
وی ادامه داد: یکی از این گزینه ها در حوزه دارو 
تقویت بیمه هــا خواهد بود. نظر ما این اســت 
که با انتقال کمک های دولــت از ارز یارانه ای به 
شرکت های بیمه از یکسو برای بیماران هیچ هزینه 
جدیدی به وجود نمی آید و از ســوی دیگر راه  

رانتخواری بسته می شود.
به گفته نجفی عرب آمارها نشــان می دهد که با 
وجود مشکالت شرکت های دارویی توانسته اند 
بخش زیادی از تعهد بازگشت ارزشان را نهایی 
کنند و از این رو ما گله مند هستیم که چرا در نامه 
رییــس کل بانک مرکزی بــه رییس جمهور نام 
تعدادی از این شــرکت ها قرار داشت که بخش 

زیادی از تعهدات خود را اجرایی کرده بودند.
در ادامه این نشســت هالــه حامدی فر  - عضو 
اتاق بازرگانی تهران - نیز با بیان این که در حوزه 
ســالمت باید دقت جدی در زمینــه ارایه  اخبار 
انجام شود، گفت: شــرکت های وارد کننده دارو 
به طور رسمی نمایندگی یک شرکت تولید کننده 
بین المللی را دارد و از این رو امکان انتقال داروهای 

غیرمجاز یا فاقد نظارت به کشور وجود ندارد.
به گفته وی، در این مسیر تنها برخی شرکت هایی 
که مجوز واردات فوریتی دارو را دریافت می کنند، 
به دلیل این که نمایندگی رسمی ندارند امکان خطا 
در کارهایشان وجود دارد که باید با بهبود نظارت 

این مشکالت نیز برطرف شود.
در ادامه این نشســت، امیرحسین معینی - نایب 
رییس انجمن واردکنندگان دارو - نیز اعالم کرد 
که کل رقم ارز فعال شــده در این بازار در سال 
۱۳۹۷ حدود دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون دالر بوده 
اســت که ارقام ریز آن ثبت شده و قابل پیگیری 

هستند.
وی در این باره توضیح داد: در ســال ۱۳۹۷ برای 
واردات دارو حدود یــک میلیارد و ۳۷۰ میلیون 
دالر ارز تخصیص یافت و برای واردات مواد اولیه 
نیز ۹۱۸ میلیون دالر ارز گرفته ایم که از این عدد 
۸۰۰ میلیون دالر بــرای مواد اولیه و ۱۲۰ میلیون 
دالر برای مواد بینابینی استفاده شد. از دیگر ارقام 
موجود در این زمینه می توان به واردات ۸۹ میلیون 

دالری بســته بندی دارو و ۳۳ میلیون دالری شیر 
خشک اشاره کرد.

نایب رییس انجمن واردکنندگان دارو تاکید کرد: از 
داروهای وارداتی حدود ۱۵ درصد مشابه داخلی 
نداشتند و ۸.۶ درصد آن ها مشابه داخلی داشتند 
که بنا به نیاز کشــور تامین شــده است. از سوی 
دیگر با توجه بــه این که یک تعرفه ۳۲ درصدی 
گمرکی بر داروها وضع شــده بخشی از افزایش 

قیمت داروهای وارداتی به این دلیل بوده است.
در ادامه این نشســت، خازری - مدیرعامل یکی 
از شــرکت های تولید کننده دارو - نیز با اشاره به 
مشکالتی که این شــرکت ها در ماه های گذشته 
برای واردات مواد اولیه داشته اند، توضیح داد: در 
دوران برجام و دورانــی که اقتصاد ایران تحریم 
نبود، واردکننده می توانســت با ارایه درخواست 
خود به یکی از بانک های بین المللی وصل شــود 
و پس از گشایش ال ســی و پرداخت مبلغی از 
قرارداد واردات خود را انجام دهد و سپس پس از 
ورود کاال به ایران با صادرکننده تسویه حساب کند.
مدیرعامل یکی از شــرکت های تولید کننده دارو 
خاطر نشان کرد: شرکت های دارویی بخش قابل 
توجهــی از تعهدات ارزی خود را اجرایی کردند 
و تنها درخواست شــان از دولت این است که با 
دیدن شرایط واقعی جامعه و تحریم ها مشکالت 
را درک کرده و شرکت های فعال در این عرصه را 

همراهی کند.

رییس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی تهران:

دولت به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی بیمه ها را تقویت کند

گان امروز       هب سود      شماست تبلیغات  رد   زن
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آتش سوزی بیش از 10 هکتار 
از مراتع شهرستان طارم

 فرمانــده انتظامی شهرســتان طــارم از 
آتش ســوزی بیش از 10 هکتار از مراتع طبیعی 

دهستان درام این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایسنا، سرهنگ داوود مرادی در جمع 
خبرنگاران، اظهار کرد: در پی تماس های مردمی با 
پلیس، مبنی بر آتش سوزی در مناطقی از دهستان 
درام، مامــوران انتظامی شهرســتان طارم برای 

بررسی به منطقه اعزام شدند.
وی افــزود: گزارش مامــوران انتظامی حاکی از 
آن اســت که در یک آتش ســوزی در مراتع و 
چراگاه های دهستان درام شهرستان طارم بیش از 
10 هکتار از مراتع طبیعی طعمه حریق شده است.
مرادی با بیان این که تحقیقات برای مشــخص 
شــدن علت و عامل آتش ســوزی ها در دست 
بررسی اســت، ادامه داد: آتش سوزی با حضور 
به موقع ماموران انتظامی و آتش نشانی، منابع طبیعی 
 و نیز کمک های مردمی بدون خســارت جانی 

مهار شد.

فرنشین شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان:
همه مطالبات کلزاکاران 

پرداخت شده است
 فرنشین شرکت غله و خدمات بازرگانی 
اســتان زنجان گفــت: تاکنون همــه مطالبات 

کلزاکاران پرداخت شده است.
محمد ایزدی در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: 
تاکنون 766 تن کلزا به ارزش 25 میلیارد تومان از 
زارعان زنجانی خریداری شده و خوشبختانه همه 

مطالبات کلزاکاران پرداخت شده است.
این مســوول با اشــاره به این که خرید این دانه 
روغنی تا حدودی کاهش یافته ولی همچنان ادامه 
دارد، افزود: خرید تضمینی دانه های روغنی کلزا 
از سال 95 و به منظور حمایت از کشاورزان آغاز 
شد و امسال قیمت خرید این دانه روغنی، 3440 

تومان تعیین شده است.
به گزارش ایســنا، امسال 1500 هکتار از اراضی 
کشــاورزی استان زنجان زیر کشــت کلزا قرار 
دارد و ارقامی از جمله اوکاپی، نپتون، گابریال و 
هایوال 4۸15 را شامل می شود. البته بنا بر اظهارات 
سازمان جهادکشاورزی استان زنجان، سطح قابل 
برداشت کلزا در اثر سرمازدگی و سیل به 1150 
هکتار کاهش پیدا کرده و برداشتی بالغ بر 2320 

تن کلزا در استان برآورد شده است.

نخستین رویداد استارت آپی 
جشنواره وب و موبایل ایران
 در زنجان برگزار می شود

 نخستین رویداد استارت آپی »هفت شهر« 
دوازدهمین جشــنواره وب و موبایــل ایران به 

میزبانی زنجان برگزار می شود.
مسوول هماهنگی برگزاری این رویداد استارت 
آپی در زنجان روز دوشنبه به خبرنگار ایرنا گفت: 
جشــنواره وب و موبایل ایران امسال در اقدامی 
برای کمک به رشــد اکوسیســتم استارتاپی در 
سراســر ایران برای اولین بار به غیر از تهران در 
شهرهای دیگری نیز در قالب کنفرانس های یک 

روزه برگزار می کند.
اصغر نیتی افزود: از این رو شهر زنجان به عنوان 
دومین شــهر برای برگزاری این رویداد پس از 

شهر اصفهان انتخاب شده است.
گفتنی اســت »هفت شــهر« نام بخش جنبی از 
جشــنواره وب و موبایل ایران است که تالش 
می کند به اکوسسیتم استارتاپی شهرهای در مسیر 

رشد کمک کند.
نیتی اظهار داشــت: این رویداد هفتم شــهریور 
جاری با سخنرانی ها و پنل هایی با حضور مدیران 
کســب و کارهای موفق بومی اســتان زنجان و 
تهران در ســالن بین المللی همایشــهای روزبه 
دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار خواهد شد.

وی افزود: عالقه مندان با حضور در این رویداد 
می توانند با فضای حرفه ای کســب و کارهای 
موفق و همین طور مدیران آنها آشــنا شده و از 

نزدیک با آنها مالقات و گفت و گو کنند. 
نیتی گفت: متقاضیان حضور در نخستین رویداد 
استارت آپی »هفت شهر« دوازدهمین جشنواره 
وب و موبایل ایــران در زنجان می توانند برای 
https:// کسب اطالعات بیشتر به نشانی اینترنتی

 zanjan-evand.com/events/iwmf98
مراجعه کنند.

کشف 1۲ هزار لیتر 
سوخت قاچاق در زنجان

 رییس پلیس آگاهی فرمانده انتظامی استان 
زنجان گفت : ماموران انتظامی استان زنجان 12 

هزار لیتر سوخت قاچاق کشف کردند.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، ســرهنگ جعفر 
رحمتی گفت: ماموران انتظامی استان زنجان 12 

هزار لیتر سوخت قاچاق کشف کردند. 
وی اظهــار کرد: ایــن محموله هنــگام کنترل 
خودروهای گذری در آزادراه زنجان به تبریز از 

یک دستگاه کامیون تانکردار کشف شد. 
رییس پلیس آگاهی فرمانده انتظامی استان زنجان 
گفت: ســوخت از نوع نفت گازوییل اســت و 
راننده متخلف پس از تشکیل پرونده برای سیر 

مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

خبـر

 مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان:
مرکز فناوری و کسب و کار 
شهرک صنعتی افق ابهر 
آماده بهره برداری است

 مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
اســتان زنجان بــا بیان اینکه ســاختمان مرکز 
فنــاوری و خدمــات کســب و کار شــهرک 
صنعتی افق ابهر آماده بهره برداری است، گفت: 
این مرکــز، امکانات مطلوبی از جمله ســالن 
آمفی تئاتر برای برگزاری دوره های آموزشی و 

دیگر امکانات دارد.
ایرج احمدی در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: 
ایــن مرکز، محلی اســت که در شــهرک های 
فنــاوری و یا شــهرک های صنعتی بزرگ و به 
منظور ایجاد امکانات مناســب جهت استقرار 
ارائه کنندگان خدمات کسب و کار در زمینه های 
مختلف فنی و مهندسی، فناوری، مدیریتی، مالی 

و حقوقی، بازاریابی و آموزشی ایجاد می شود.
وی خاطرنشــان کرد: در ایــن مرکز عالوه بر 
بهره مندی مشــاوران از فضای فیزیکی مناسب 
جهــت دفتر کار، امکان اســتفاده از تجهیزات 
مشــترک نظیر ســالن کنفرانس و جلســات، 
کالس های آموزشی و کتابخانه نیز وجود دارد.

احمدی گفت: عالوه بر ایجاد مرکز کســب و 
کار، مخابرات )فیبر نوری( و پست برق شهرک 
صنعتی افق ابهر نیز آماده بهره برداری است که 
در آینده ای نزدیک با حضور مسووالن کشوری 
و اســتانی به صورت رسمی مورد بهره برداری 

قرار می گیرد.
وی خاطرنشان کرد: برای اجرای این پروژه ها 

بالغ بر 165 میلیارد ریال هزینه شده است.
احمدی اظهار داشت: شهرک صنعتی افق ابهر 
با 700 هکتار مساحت در کیلومتر 100 آزادراه 
زنجان- تهران )ضلع شــمالی( واقع شــده و 
امکانــات زیربنایی آن از قبیل آب، برق، گاز و 

شبکه مخابرات تامین شده است.

رییس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی:
شناسایی استعدادها 

محدود به المپیاد استعدادهای 
برتر ورزشی نیست

و  کوهنــوردی  فدراســیون  رییــس   
صعودهــای ورزشــی تاکید کرد: شناســایی 
المپیاد  بــه  اســتعدادهای ورزشــی، محدود 

استعدادهای برتر ورزشی کشور نیست.
به گزارش مهر، رضا زارعی در حاشــیه دومین 
دوره المپیاد اســتعدادهای برتر ورزشی کشور، 
در جمع خبرنــگاران با بیان اینکه زنجان یکی 
از میزبانــان خوش نام در المپیاد اســتعدادهای 
برتر ورزشــی کشور به شــمار می رود، افزود: 
خوشبختانه رقابت های سنگنوردی دختران به 

خوبی و شایستگی در زنجان برگزار شد.
وی بــا یادآوری اینکه در حال حاضر شــاهد 
المپیاد  پیگیری مسابقه های سنگنوردی دومین 
اســتعدادهای برتر ورزشی کشــور در بخش 
پســران به میزبانی زنجان هســتیم، ادامه داد: 
توزیع مدال های طال حاکی از آن است که روند 
رشد و توسعه رشــته سنگنوردی در کشور به 
خوبی انجام شــده و این طور نیست که همانند 
ادوار گذشته، مدال های طال از آن استان کرمان 

باشد.
زراعی با اشاره به اینکه کسب مدال طال توسط 
اســتان هایی چون خراســان رضوی، زنجان و 
تهران حاکی از آن است که رشته سنگنوردی از 
انحصار یک یا چند اســتان خارج شده است و 
این خود می تواند به توسعه این رشته ورزشی 
در کشور کمک کند، تصریح کرد: خوشبختانه 
در مسابقه های ســنگنوردی بخش دختران که 
چندی پیش در زنجان برگزار شد، شاهد ثبت 
رکوردهای قابل قبولی از ســوی ورزشکاران 

بودیم.
رییس فدراســیون کوهنــوردی و صعودهای 
ورزشــی با تاکید بــر اینکه برگــزاری چنین 
رویدادهایــی می توانــد به پشتوانه ســازی در 
بیانجامد، اظهــار کرد:  رشــته های مختلــف 
خوشــبختانه نتایج کســب شــده در المپیاد 
اســتعدادهای برتر ورزشی کشور، حاکی از آن 
است که می توان به پشتوانه سازی در این رشته 
امیدوار بود، این در حالی اســت که نباید فقط 
به برگزاری این مســابقه ها در راستای کشف 

استعدادهای برتر اکتفا کنیم.
زارعی در ادامه از کســب نتایج خوب توسط 
تیم ملی سنگنوردی ایران در رقابت های جهانی 
ژاپن خبر داد و خاطرنشــان کــرد: در ماه های 
آتی نیــز رقابت های مختلفی چــون انتخابی 
 المپیک و مسابقه های قطر را پیش رو داریم که 
امیدواریم ورزشــکاران اعزامی از کشــورمان 
بتوانند نتایجی درخــوری را در این رقابت ها 

کسب کنند.

خبـر رییس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان:

علی رغم غوغاساالری
تجویز دارو توسط پزشکان منطقی است

 رییس دانشگاه علوم  پزشکی 
و خدمات بهداشــتی درمانی استان 
زنجان گفت: در حوزه داروســازی 
و  فارغ التحصیالن  بیــن  تناســبی 

فرصت های شغلی وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، پرویز قزلباش در 
آیین ویژه روز پزشــک و داروساز 
با اشــاره به این که خدمات جامعه 
پزشکی در دوران بحران مانند جنگ 
تحمیلی محفوظ است، اظهار کرد: 
شوربختانه مجاهدت های این قشر 
در این مقاطع حســاس بر اثر مرور 

زمان به فراموشی سپرده می شود.
وی با بیان این که امروز شاهدیم در 
حق جامعه پزشــکی بی مهری هایی 
صورت می گیرد و دامنه آن در حال 
گســترش اســت، ادامه داد: جامعه 
پزشــکی باید ثابت کند به اصول و 
قواعد حرفه ای خود پایبند اســت، 
چنانچــه آمار ها نیــز نمایانگر این 

موضوع است.
قزلبــاش بیان کرد: ممکن اســت مانند هر صنفی 
خطاهایی نیز در جامعه پزشکی رخ دهد اما بر این 
باوریم در جامعه پزشــکی این خطاها با شفافیت 
پیگیری می شود و آمار این خطاها در سطح استان 

بسیار ناچیز است.
رییس دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

درمانی استان زنجان، با انتقاد از برخی فضاسازی ها 
علیه پزشکان در جامعه، گفت: به نظر می رسد این 
مساله سرپوشی برای مسایل دیگر در سطح جامعه 

است.
این مســوول با بیــان این که فــرار مالیاتی و عدم 
استفاده از کارت خوان ها، قصورهای پزشکی، بحث 
نوبت دهی، از جمله مسایلی است که دایما به آن ها 

در ســطح جامعه دامن زده می شود که بیشتر آن ها 
فضاســازی علیه جامعه پزشکی است، اظهار کرد: 
از سویی دیگر به این مساله تاکید می شود که چرا 
مطب پزشک ارتوپد در طبقه چندم یک ساختمان 
قرار دارد و این در حالی اســت که هیچ گاه به این 
مساله پرداخته نمی شود که چرا ساختمان پزشکان 

استاندارد در سطح استان وجود ندارد.

قزلبــاش در زمینه حفــظ کرامت 
مراجعان نیز یادآور شد: قطعا شهادت 
می دهم جامعه پزشکی ما در حفظ 
این کرامت کوشا بوده و بحث های 
اخالقی محوریت امــور در جامعه 

پزشکی است.
وی در ادامــه بــا تاکید بــر این که 
در حوزه داروســازی تناســبی بین 
فارغ التحصیالن و فرصت های شغلی 
وجــود ندارد، گفــت: بیمارپذیری 
و مصرف دارو ظرفیت مشــخصی 
دارد و خود این موضوع یک چالش 
ایجاد کرده است که امیدواریم با یک 

رویکرد منطقی ساماندهی شود.
قزلبــاش عنــوان کــرد: علی رغم 
غوغاســاالری که در زمینه تجویز 
منطقی دارو وجود دارد، این مساله 
چندان منطبق بــر واقعیات نبوده و 
اصول و ضوابط علمی بر آن حاکم 

است.
رییس دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی اســتان زنجان خاطرنشــان کرد: یکی از 
دغدغه  های جامعه پزشکی طرح دوفوریتی افزایش 
پذیرش دانشجو در مجلس شورای اسالمی بود و 
آماری که بر مبنای طرح ارائه شده منطبق بر واقعیات 
نیست و خوشبختانه روز گذشته در صحن علنی 

مجلس مطرح نشد.

 رییس ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی 
استان زنجان گفت: غیرقابل پیش بینی بودن قیمت 

مواد اولیه، چالش محیط کسب و کار است.
به گزارش ایســنا، شهرام طهماسبی در نشست 
ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان 
زنجان که با حضور وزیر کشــور برگزار شــد، 
اظهار کرد: هم اکنون اختیارات در وزارتخانه ها 
متمرکز اســت و نظام تصمیم گیــری متمرکز، 
امکان کوتاه کردن فرآیندها در استان ها را سلب 

کرده است.
وی با اشــاره به اینکه مناطق محروم روستایی، 
توانایی زیادی در حوزه تولید دارد، تصریح کرد: 
از دولت اجازه می خواهیــم افزایش قیمت در 
برخی تولیدات روستایی را داشته باشیم تا توان 
تولیدکنندگان را افزایش دهیم؛ البته این افزایش 

را طوری در نظر می گیریم که در نرخ تورم تاثیر 
زیادی نداشته باشد.

رییس ســازمان مدیریت و برنامه  ریزی اســتان 
زنجان، ریشه مشکالت کشور را ناشی از کنترل 
شدید نرخ ارز در ســال های گذشته دانست و 
گفت: باید تامین ســرمایه در گردش به شکل 
موثــر به واحدهای تولیدی اختصاص یابد تا به 

رونق تولید کمک کند.
این مسوول ادامه داد: پیوند نامناسبی بین قانون 
حمایت از اشتغال روستایی با برنامه های توسعه 
اســتان وجود دارد؛ از طــرف دیگر بخش های 
اقتصادی سهم خود را بر پایه ظرفیت های اعالم 
شده از طرف مرکز در نظر می گیرند اما پیشنهاد 
ما این است که این سهم ها با توجه به برنامه های 

کارگروه اشتغال انجام گیرد.

وی یکی دیگر از مشکالت محیط کسب و کار 
را غیرقابل پیش بینی بــودن قیمت مواد اولیه و 
محصوالت برشــمرد و افزود: بیشتر بنگاه های 
اقتصادی کوچک و متوســط، متقاضی دریافت 
تسهیالت هســتند تا مشکالت خود را برطرف 

کنند.
طهماسبی تاکید کرد: پیشنهاد می کنیم بنگاه های 
اقتصادی را از طریق کلینیک های صنعتی هدایت 
کنیــم؛ از دیگر ســو به کارگیری شــرکت های 
دانش بنیان نیز می تواند در راســتای مشاوره به 
این واحدها مفید باشــد؛ چراکــه کلینیک های 
صنعتــی می توانند از انحراف ســرمایه گذاری 

جلوگیری کنند.
رییس ســازمان مدیریت و برنامه  ریزی اســتان 
زنجان، موضــوع تکلیف به بانک هــا مبنی بر 

آزادسازی وثایق به صورت مرحله به مرحله با 
پرداخت اقساط بر اساس قانون رفع موانع تولید 
را مطرح کرد و گفت: درخواست کاهش حقوق 
ورودی مواد اولیه که در داخل تولید نمی شــود 
و یا امکان تولید در حد نیاز کشور وجود ندارد 

را داریم.
وی به فراهم کردن امکان واردات بدون انتقال ارز 
برای فعاالن اقتصادی که در خارج از کشور دارای 
شعبه هستند، تاکید کرد و افزود: اعمال مشوق های 
مالیاتی و تامین اجتماعی برای واحدهای تولیدی 
خوش حساب می تواند به ترغیب فعالیت مدیران 

بخش خصوصی کمک کند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان عنوان کرد:

غیرقابل پیش بینی بودن قیمت مواد اولیه؛ 
چالش محیط کسب و کار

 رییس انجمن داروســازان استان زنجان 
گفت: بالغ بر 5 درصد از داروهای مصرفی کشور 
یعنی حدود 97 درصد در داخل تولید و کمتر از 

3 درصد داروها وارداتی است.
به گزارش ایسنا، مهدی بیگدلی در نشست خبری 
با اشاره به اینکه داروسازان یکی از ارکان مهم و 
موثر نظام ســالمت در جوامــع مختلف در دنیا 
هســتند، افزود: با توجه به این که داروسازان در 
دسترس ترین افراد جامعه پزشکی هستند، نقش 
بی بدیلی در مشــاوره به مراجعان در زمینه های 
پیشگیری، درمان و تشــخیص بیماری ها دارند؛ 
پــس داروخانه ها به عنوان یکی از موسســات 
پزشــکی نه تنها در تامین و عرضه حیاتی ترین 
نیاز های انسان ها نقش دارند، بلکه محل مطمئنی 
برای دریافت پاسخ به پرسش ها و حل مشکالت 

مربوط به نظام سالمت در جوامع دارا هستند.
این مســئول در رابطه با وضعیت داروسازی در 
کشــور، تصریح کرد: تالش داروســازان برای 
تسهیل دسترسی مردم به نیازهای دارویی است و 
در همین راستا 140 داروخانه در مناطق مختلف 
اســتان در حال ارایه خدمت به مردم هستند که 
70 باب از آن ها در مرکز استان فعال است. باید 
به این نکته توجه کرد که ارائه مشــاوره صحیح 
داروساز به بیماران موجب صرفه جویی در زمان 
و هزینه مراجعان و همچنین سبب افزایش اعتماد 
مردم به آنان می شود؛ به همین منظور باید جایگاه 

واقعی داروسازان شناسانده شود.
بیگدلی به وضعیت اشــتغال داروســازان اشاره 
و تاکیــد کــرد: بــا توجه بــه افزایــش تعداد 
فارغ التحصیالن این رشته، باید برای اشتغال این 
افراد برنامه ریزی شود که از جمله آن به کارگیری 
داروســازان در بیمارســتان های دولتی اســت. 
دانشکده های فعال داروســازی 23 دانشکده در 
کشــور است که این دانشــکده ها ساالنه 1500 
دانشــجو در مقطع دکترا تربیــت می کنند و هم 
اکنون 25 هزار داروساز در کشور فعالیت دارند.

رییس انجمن داروسازان استان زنجان در رابطه 
با وضعیت داروســازی پیش و پس از انقالب، 
اظهار کرد: در بحث داروســازی قبل از انقالب 
شــرکت های معدودی وجود داشــت که شامل 
کارخانه هــای تولید دارو وابســته به شــرکت 
اصلــی اروپایی و آمریکایی بودند و ما هیچ گونه 
اســتقاللی از لحاظ علمی در بحث داروســازی 
نداشته ایم؛ اما پس از انقالب در این زمینه مستقل 
عمــل کرده ایم. از اینرو در حال حاضر بالغ بر 5 
درصد از داروهای مصرفی کشــور یعنی حدود 
97 درصــد تولیــد داخل و کمتــر از 3 درصد 

داروهای وارداتی هستند.
وی ادامــه داد: هــم اکنون در اســتان زنجان ما 
بیش از 250 داروســاز در بخش داروخانه های 
خصوصی، دانشــگاه ها، بخــش دولتی و هیات 
علمی مشــغول فعالیت هستند. همه نقاط استان 

حتی روســتاها دارای یک داروخانه خصوصی 
است که دسترسی شهروندان را به داروها میسر 
کرده و مــا از لحاظ وضعیــت صنعت و میزان 
تولید، وضعیت خوبی را داریم و طبیعی است که 
در زمان تحریم با مشکالتی در زمینه تامین مواد 
اولیه دارویی در زمینــه تامین موادی نگه دارنده 
روبه رو شویم که این مشکالت درایت مسووالن 

بهداشت و تامین به موقع ارز رفع می شود.
رییــس انجمن داروســازان اســتان زنجان در 
ادامــه به عوامل تاخیــر در پرداخت های بیمه ها 
به داروخانه ها اشــاره کرد و گفــت: هزینه های 
شــرکت های بیمه گر به دلیل اجرای طرح تحول 
ســه برابر شده و این امر باعث چنین تاخیرهایی 

شده است.
رییس انجمن داروســازان استان زنجان با تاکید 
بر مفید بودن اجرای طرح تحول ســالمت برای 
مردم به ویژه مردم استان زنجان گفت: این طرح 
هزینه شرکت های بیمه گر را سه برابر کرده است 
که همین موضوع مشکالتی را در تامین و توزیع 

اعتبار موجب شده است.
وی، طوالنی شــدن پرداخت های شــرکت های 
بیمه گر به همــکاران خود در بخــش درمان و 
دارویی را از عواقب اجرای طرح تحول سالمت 
دانست و ادامه داد: تامین اجتماعی از اسفند سال 
97 و بیمه ســالمت از ابتدای آذر 97 بدهی هایی 
را بــه داروخانه ها دارند هر چند بیمه ســالمت 

بدهی دو ماه نخســت امســال را پرداخت کرده 
است.

این مسوول همچنین به اقدامات کنترلی دولت بر 
بازار دارو  اشاره کرد و یادآور شد: این امر ناشی 
از نیاز برخی از بیماران است و درصد سود تعیین 
شــده بر برخی از این داروها 3 تا 6 درصد است 
که امکان فعالیت را از بخش خصوصی می گیرد.

بیگدلی فعالیت برخــی از داروخانه ها از جمله 
داروخانه هالل احمــر را در زنجان فاقد توجیه 
عنــوان و تصریح کرد: اقالم دارویی ارایه شــده 
در ایــن داروخانه ها با دیگــر داروخانه ها هیچ 
تفاوتی ندارد، هر چند فعالیت دارویی داروخانه 
هالل احمر در برخی از استان ها از جمله قزوین 
بــا زنجان تفاوت زیادی دارد و این داروخانه در 

تامین داروهای خاص فعال است.
وی دیگر طرح مفید در حال اجرا را الکترونیکی 
کردن نسخ پزشکی اعالم کرد و افزود: این طرح 
کنترل و نظارت را موجب شده و کاهش هزینه را 
برای شرکت های بیمه گر به همراه خواهد داشت.

رئیس انجمن داروسازان اســتان زنجان، فراهم 
نبودن زیرســاخت ها در داروخانه ها، کلینیک ها 
و مطب های پزشــکان را از مشــکالت همه گیر 
شــدن اجرای این طرح دانســت و افزود: این 
طرح در حال حاضر هم اجرا می شــود و ارتقای 
زیرســاخت ها، اجرای طرح را بهبــود خواهد 

بخشید.

رییس انجمن داروسازان استان زنجان عنوان کرد:

افزایش هزینه  شرکت های بیمه گر 
و تاخیر در پرداخت بدهی 

داروسازان
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 وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطالعات 
اعــالم کــرد: کابینه دولت دوازهــم و وزارت 
ارتباطات با انگیزه و تالش درصدد این هستند 
که شــکاف بین مناطق شهری و روستایی را از 

بین ببرند تا عدالت اجتماعی خدشه دار نشود.
محمدجواد آذری جهرمی روز گذشته)دوشنبه 
4 شهریور( ، همزمان با سومین روز هفته دولت 
و در حاشــیه همایش و نمایشگاه دستاوردهای 
دولت تدبیر و امید در توســعه زیرساخت های 
روســتایی، در جمع خبرنگاران حاضر شــد و 
در خصوص شــکافی که بین مناطق شــهری 
و روســتایی وجود دارد و منجر بــه ناعدالتی 
اجتماعی می شــود صحبت کرد. او به اشاره به 
این نکته که تمام تالش و انگیزه اش در وزارت 
ارتباطات از بین بردن این شکاف است، توضیح 
داد: در گذشــته کمتر به حوزه خدمات توجه 
می شــد. شــرکت ها و حتی دولت ها متناسب 
با درآمدهایی که وجود داشــت برای توســعه 

بخش های مختلف سرمایه گذاری می کردند.
وی اضافــه کرد: این کار باعث ایجاد شــکاف 
در بین مناطق شــهری و روســتا می شــد که 
همین شکاف زمینه ساز خدشه دار شدن عدالت 
اجتماعی و ایجاد حاشیه نشــینی می شد. تبعاتی 
که نه تنهــا مردم مناطق محــروم، بلکه مناطق 
شــهری و شــهروندان را نیز با چالش روبه رو 

می کرد.

وزیر ارتباطات افزود: توسعه عدالت اجتماعی 
به درســتی از ابتدای انقالب اسالمی در دستور 
کار دولت هــا قــرار گرفته اســت، دولت های 
مختلف بنا به مســوولیتی که داشــتند در این 
عرصــه کار کرده اند. دولت یازدهم و دوازدهم 
نیز توســعه زیرســاخت های روســتایی را در 
دستور کار قرار داده که نتایج آن با عدد و رقم 

قابل مشاهده است.
او درباره نقــش وزارت ارتباطات برای از بین 
بردن این شــکاف گفت: درباره پوشــش تلفن 
همــراه که حوزه کاری ماســت، قبل از دولت 
یازدهم ساالنه ۹۰۰ روستا به تلفن همراه متصل 

می شدند، در دولت یازدهم و دوازدهم این عدد 
پنج برابر شد و ساالنه 4۹۰۰  روستا به پوشش 

تلفن همراه مجهز شدند.
آذری جهرمــی با اشــاره به این که پیشــرفت 
پوشش تلفن ثابت نیز همین وضعیت را داشته 
است، افزود: توسعه شبکه ملی اطالعات نیز از 
دیگر مسائلی اســت که برای از بین بردن این 
شــکاف بر آن بارها تاکید شــد. تا قبل از این 
ســال ۹۲ میزان اتصال روســتاها به شبکه ملی 
اطالعات صفر بــوده و اکنون بیش از ۳۰ هزار 
روســتای باالی ۲۰ خانوار، به این شبکه متصل 
شده اند و تنها ۱۲ هزار روستا باقی مانده است.

وی با اشــاره به این که در حوزه راه، گاز، برق 
و دیگر زیرساخت ها خدمات زیادی به مناطق 
محروم ارائه شــده اســت، گفت: از بین رفتن 
این شکاف زمینه ساز رونق روستاها، مهاجرت 
معکوس از شهر به روستا، مولد شدن روستاها 
برای ارائه خدمات به ســایرین و تولید ثروت 
برای خودشــان و کاهش فقر و رفع آسیب های 
اجتماعی را به دنبــال دارد که همواره در نظام 
اســالمی و به طور خاص در این دولت مورد 

توجه قرار گرفته است.
وزیــر ارتباطــات در پایان خاطرنشــان کرد: 
امروزه  بیش از ۱۷ هزار کســب و کار خانگی 
روستایی با استفاده از بستر شبکه ملی اطالعات 
محصوالت خود را تنها از طریق یک استارتاپ 
به نام »با ســالم« به متقاضیــان عرضه می کنند، 
این اتفاق مهم و بزرگی است که روستاییان به 
واسطه آن می توانند اقتصاد خود را فعال کرده و 
زندگی راحت تری را برای خود و خانواده شان 

ایجاد کنند.
او افزود: البته همچنان این شــکاف است اما با 
وجود فشــارهای بین المللی و محدودیت هایی 
که در منابع مالی دولتی وجود دارد، عزم رییس 
جمهوری و دولت این اســت تــا کاری که با 
شدت و حدت و تاکید مقام معظم رهبری آغاز 
شده در این دولت به پایان برسد و تمام تالش 

و انگیزه ما نیز در همین راستاست.

  پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
مبنی بر اصالح موادی از قانون مالیات های مستقیم 
مرتبط با صندوق های بیمه اجتماعی در کمیسیون 

اقتصاد هیات دولت آغاز شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر هیات دولت، 
وزارت تعاون پیشــنهاد حــذف معافیت مالیاتی 
صندوق های بیمه بازنشســتگی موضوع بند )ج( 
ماده )۱۳۹( قانون مالیات های مستقیم را ارائه کرده 

است.
بر همین اساس، مطابق این بند »کمک ها و هدایای 
دریافتی نقــدی و غیرنقدی صنــدوق پس انداز 
بازنشســتگی و ســازمان بیمه خدمات درمانی و 
سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی 
کشاورزان، روســتائیان و عشایر و همچنین حق 
بیمه و حق بازنشستگی سهم کارکنان و کارفرما و 
جریمه های دریافتی مربوط توسط آنها از پرداخت 
مالیات معاف اســت«. با توجه به اینکه هزینه های 
صندوق های مذکور از درآمدشــان بیشتر است، 

عمال این معافیت هیچ مزیتی برای آنها ندارد.
همچنین معافیت مالیاتی صرفا مربوط به درآمدهای 
»ســال«  یک موسسه است. در این خصوص حق 
بیمه های دریافتی سازمان تامین اجتماعی، درآمد 
همان »ســال وصول«  نیست، بلکه پیش دریافت 
تلقی و با توجــه به اینکه تعهدات وجوه دریافتی 
بعضا ۲۰ تا ۳۰ ســال بعد پرداخت شود، لذا عمال 
وجود دریافتی فعلی، درآمد ۲۰ تا ۳۰ ســال بعد 
اســت. این درحالی اســت که در بنــد )ج( ماده 
)۱۳۹( قانون مالیات های مستقیم حق بیمه و حق 

بازنشستگی و جرائم 
پرداخت  از  مربوط، 
است  معاف  مالیات 
بــرای  معافیــت  و 
معنــی  غیردرآمــد 

ندارد.
بر اساس این پیشنهاد 
و طبق تبصــره )۲( 
قانون   )۱۴۷( مــاده 
مستقیم  مالیات های 
»هزینه هــای مربوط 
به  به درآمدهایی که 
قانون  ایــن  موجب 

از پرداخــت مالیات معاف یا مشــمول مالیات با 
نرخ صفر است یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود 
به عنــوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شــناخته 

نمی شوند«.
همچنیــن، وزارت تعاون پیشــنهاد اصالح ماده 
)۱۰۹( قانــون مالیات های مســتقیم را ارائه کرده 
است به نحوی که برای »سازمان تامین اجتماعی« 
قابل کاربرد باشد. این ماده درآمد مشمول مالیات 
»موسسات بیمه ایرانی«  را تعیین و نحوه محاسبه 
ذخایر فنی آنها را بر عهده آئین نامه ای گذاشته که به 
پیشنهاد بیمه مرکزی بعد از تایید شورای عالی بیمه 
به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی می رسد. 
با توجه به کاربرد عبارت »موسسه بیمه ایرانی«  که 
همه بیمه ها از جمله »بیمه های اجتماعی«  را در بر 
می گیرد و نیز با توجه به تشابه فعالیت و حسابداری 

بیمــه  موسســات 
اجتماعی با بیمه های 
نظر  بــه  تجــاری، 
موضوع  می رســد 
شامل  باید  ماده  این 
بیمه  صندوق هــای 
بشود،  نیز  اجتماعی 
امــا ســازمان امور 
آن  کشــور  مالیاتی 
شــامل  صرفــا  را 
»موسســات بیمــه 

تجاری«  می داند.
بر همین اســاس و 
در پیشــنهاد این وزارتخانه با الحاق یک تبصره به 
ماده مذکور، نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات 
و نیز ذخایر فنــی صندوق های بیمه اجتماعی به 
آئین نامه ای موکول شده که به پیشنهاد وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی ]به عنوان رییس هیات امنای 
صندوق ها[ به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
همچنیــن وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی 
درخواست اعاده حکم تبصره )۱( ماده )۸۰( قانون 
مالیات های مســتقیم و یا تبصره )۱( ماده )۱۰۵( 
قانون مالیات های مستقیم را که طی اصالحیه سال 
۱۳۸۰ حذف و سپس طی اصالحیه مجدد مبهم شد 
ارائه کرده است. براساس تبصره مذکور »در موقع 
احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از 
ایرانی یا خارجــی، مالیات هایی که قبال پرداخت 
شده و همچنین مالیاتی که اشخاص حقوقی دیگر 

بابت سود ســهام یا سهم الشرکه پرداختی به آنها 
پرداخت کرده اند از مالیات متعلق کسر خواهد و 
اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد می باشد«، 
این تبصره برای همه اشخاص حقوقی بوده که در 
اینجا درخواست شده الاقل برای صندوق ها برقرار 

شود.
بر همین اساس، در قانون مالیات های مستقیم قبل 
از اصالحیه سال ۱۳۸۰ و البته در قوانین کشورهای 
دیگر جهت محاســبه مالیات یک بنگاه، مجموع 
درآمد بنگاه اصلی و زیرمجموعه آن را به صورت 
تجمیعی مدنظر قــرار می دهند، بدین صورت که 
سود یا زیان کل بنگاه اصلی و زیرمجموعه را جمع 
و براساس آن مالیات محاسبه می شود. متاسفانه این 
موضوع در اصالحیه ســال ۱۳۸۰ حذف شده که 

مغایر اصول اولیه بنگاهداری است.
همچنیــن صندوق های بیمه بازنشســتگی حق 
بیمه های دریافتی را در شــرکت ها سرمایه گذاری 
می کنند تا از محل آن بتوانند تعهدات قانونی خود 
از جمله حقوقی بازنشســتگی را پرداخت کنند. 
لذا پرداخت مالیات زمانی موضوعیت می یابد که 
درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها بیشتر از حقوقی 
بازنشستگی و سایر تعهدات قانونی که از سوی این 
صندوق ها ارائه می شود، باشد. علیرغم کمتر بودن 
عوائد حاصل از سرمایه گذاری ها نسبت به تعهدات 
آنها، عمال بخشی از این درآمدها به صورت من غیر 

حق به عنوان مالیات پرداخت می شود.
بر این اســاس، این پیشــنهاد هم اکنون در حال 

رسیدگی در کمیسیون اقتصاد هیات دولت است.

بررسی پیشنهاد حذف معافیت مالیاتی صندوق های بیمه بازنشستگی آغاز شد

خبر

نرخ اشتغال در زنجان ۴۴ درصد است
   

   استاندار زنجان گفت: نرخ اشتغال در بهار سال ۹۸ به ۴۴.۶ درصد رسیده و زنجان 
در نرخ رشد اقتصادی، رتبه دوم کشور را دارا است.

به گزارش زنگان امروز فتح اله حقیقی با حضور در برنامه زنده گفت وگوی ویژه خبری شبکه 
اشراق زنجان به مناســبت هفته دولت، به ارائه آمارها و اطالعاتی از دستاوردها و اقدامات 
دولت در استان پرداخت و اظهار کرد: اکنون تعداد یک هزار و ۴03 کارگاه تولیدی در استان 
زنجان فعال شده و تسهیالت پرداختی 13 بانک استان زنجان به مشاغل استان از 5۶ هزار و 
32۴ میلیارد ریال طی سال گذشته در امسال به بیش از ۶5 هزار و 77۶ میلیارد ریال رسیده 

و رقمی بالغ بر ۹522 میلیارد ریال در شرایط کنونی رشد داشته است.
مقام عالی اســتان همچنین به نرخ اشتغال در استان زنجان در سال گذشته  اشاره کرد و یاد 
آور شــد: در سال ۹7 نرخ اشتغال استان ۴2.۶ درصد بود و در بهار سال ۹۸به ۴۴.۶ درصد 

رسیده است.
حقیقی گفت: نرخ  متوسط رشد اقتصادی کشور ۴0.۶ است و استان زنجان در نرخ اشتغال 

رتبه دوم کشوری را دارد.
وی به وضعیت نرخ بیکاری در استان زنجان اشاره کرد و افزود: نرخ بیکاری در سال گذشته 
۸.5 درصد بود که امسال به ۸.3 درصد رسیده است که شاهد کاهش نرخ بیکاری در استان 
هستیم و استان زنجان در بحث کاهش نرخ بیکاری رتبه ششم کشوری را به خود اختصاص 

داده است.
نماینده عالی دولت در استان، در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: در استان زنجان 
ســهم ایجاد مسکن تا پایان دولت تدبیر و امید 5 هزار واحد مسکن است و امسال ساخت 

هزار و ۸00 واحد مسکونی برای ایجاد آغاز می شود.
وی با بیان اینکه ۴50 واحد تاکنون ثبت نام شده و در منطقه گلشهر زنجان پیشرفت فیزیکی 
خوبی دارد و مابقی هم به مرور ثبت نام می شود، ادامه داد: با آماده سازی 5.5 هکتار از اراضی 
استان، واگذاری مســکن به جوانانی که تازه ازدواج کرده اند و اقشار آسیب پذیر در اولویت 

قرار می گیرد.
استاندار زنجان با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف پروژه های مسکن نیمه تمام در استان ابراز 
کرد: حدود ۴ هزار واحد مسکونی در استان زنجان بَنا به دالیلی دست نخورده و نیمه تمام 
باقی مانده است که در شورای مسکن تعاونی های مسکن دعوت می شوند تا مشکالت این 

واحدها مشخص شود و بتوانیم تعداد زیادی از مردم استان را خانه دار کنیم.
حقیقی در ادامه گفتگو به انجام سفرهای شهرستانی خود اشاره کرد و از مدیران و مسؤولین 
اســتان خواست بیشتر در بین مردم شــهرها و روستاها حضور داشته باشند تا از نزدیک در 

جریان مسائل مردم قرار گیرند.
وی از آماده ســازی منظومه روســتایی و توزیع اعتبارات روستایی بر اساس توانمندی ها و 
نیازهای واقعی هر منطقه خبر داد و افزود: اولویت گذاری آســفالت و بهســازی راه های 
روستایی، مشــارکت در تامین قیر مورد نیاز برخی روستاها، تسهیل در تامین وثائق و ارائه 

تسهیالت روستایی در سفر به این مناطق محقق شده است.

اســتاندار زنجــان با اشــاره به اجــرای طــرح کاداســتر و مرزبندی اراضی کشــاورزی 
اســتان، خاطر نشــان کــرد: طرح های بــزرگ روســتایی، کشــاورزی و دامــداری در 
ســفر بــه روســتاهای اســتان مــورد بهره بــرداری و حمایت مســتمر قــرار می گیرد.

واعظی: دولت متعلق به کارگران است
 رییــس دفتــر رییــس جمهور 
رســیدگی به امــور کارگــران و حل 
مشکالت این قشر زحمتکش جامعه را 
از اولویت های دولت یازدهم و دوازدهم 
عنوان کرد و گفت که این دولت متعلق 

به کارگران عزیز است.
دکتر محمود واعظی عصر دوشنبه و در 
دیدار اعضای هیات اجرایی مرکزی خانه 
کارگر با اشــاره به شرایط سخت امروز 
کشور ناشــی از تحریم های بی سابقه 

آمریکا و تحمیل شــرایط جنگ اقتصادی به مردم از سوی دشمنان، تاکید کرد: خوشبختانه 
با مقاومت مردم و تدابیر اتخاذ شده از سوی دولت، سال سخت را پشت سر گذاشته ایم و 

آمارها و شواهد نشانگر آرامش تدریجی در جامعه و بازار  است.
رییس دفتر رییس جمهور با تشــریح آثار روانی تحریم های ظالمانه و فشارهای اقتصادی 
دشــمنان بر مردم ، تصریح کرد: خوشــبختانه با اقدامات انجام شده و تدابیری که از سوی 
دولت اتخاذ شــد و همچنین مقاومت و ایستادگی مردم در برابر فشارهای اقتصادی دشمن، 
فضای عمومی کشــور در ماه های اخیر تغییر کرده و با افزایش اعتماد عمومی در جامعه به 
اقدامات و تصمیمات مسووالن کشور، شرایط رفته رفته بهتر شده و جامعه  آرامش بیشتری 

یافته است.
دکتر واعظی با بیان اینکه از نظر شرایط سیاسی نیز امروز شرایط کشور به مراتب بهتر است ، 
به مذاکرات انجام شده از سوی رییس جمهور با همتای فرانسوی خود و همچنین دیدارهای 
اخیر وزیر امور خارجه در همین ارتباط اشاره کرد و گفت: هدف آمریکا از خروج از برجام، 
تحریک ایران بود اما خوشــبختانه امروز از نظر سیاســی با دیپلماسی فعال دولت ، آمریکا 

منزوی شده و از دستیابی به اهدافش ناکام مانده است.
رییس دفتر رییس جمهور با اشاره به اینکه امروز ثبات نسبی در بازار ارز ایجاد شده و روند 
افزایش قیمت ها متوقف شــده اســت، گفت: برای عبور از شرایط سخت نیاز به همدلی، 

انسجام و پشتیبانی همگانی داریم.
دکترواعظی همچنین به در پیش بودن انتخابات مهم مجلس در ســال جاری اشــاره کرد و 
افزود: فضای انتخاباتی ایجاب می کند که نامزدها نســبت به بیان دیدگاه ها و نظرات خود 
اقدام کنند اما در شرایط امروز کشور برای مقابله با توطئه ها و اقدامات دشمنان نظام  بیش 

از همه نیازمند همدلی و اتحاد در بین همه گروه ها و اقشار جامعه هستیم.
علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی نیز 
پیش از سخنان دکتر واعظی ، با تبریک هفته دولت به مسووالن کشور خاطرنشان کرد: کنترل 
و مهار افزایش نرخ ارز و بهبود شرایط کشور در ماه های اخیر با اقدامات و تدابیر انجام شده 

از سوی دولت، یک اقدام مدیریتی ارزنده بود.
محجوب تصریح کرد: نتایج تالش ها و اقدامات انجام شــده از سوی دولت برای مقابله با 
تحریم های ناعادالنه آمریکا و جنگ اقتصادی علیه مردم ایران، در دو ســه ماه اخیر بیش از 

پیش آشکار شد که نشان از موفقیت اقدامات و مقاومت ملت در برابر این فشارها دارد.
رییــس خانه کارگر به نمایندگی از کارگران کشــور برای دولت تدبیــر و امید در ادامه راه 

مدیریت کشور و تالش برای حل مشکالت و بهبود شرایط جامعه آرزوی موفقیت کرد.

 وزیر کشــور اعتماد مردم را ســرمایه 
اصلی دولت ها توصیف کرد و گفت: ســرمایه 
اجتماعی و جلب اعتماد مردم باالترین سرمایه 

دولت ها و حاکمیت ها است.
امــروز؛ عبدالرضــا   بــه گــزارش زنــگان 
رحمانی فضلــی در آییــن پایانــی پانزدهمین 
جشنواره شــهید رجایی در زنجان، اظهارکرد: 
اگر بین دولت و ملــت رابطه و تعامل موثری 
نباشد دولت موفق نشــده و بی اعتمادی ایجاد 
شــده که باعث شکســت در کار می شود، اگر 
توانســته ایم بعــد از انقالب، اعتمــاد عمومی 
متقابــل میان دولت و ملــت را حفظ کنیم، به 
خاطر مشــروعیت دولت ها بــوده و این نکته 

مهمی است.
وی تصریح کــرد: اگر به تبلیغات رســانه های 
خارجــی و معاندین توجه کنیــم می بینیم هر 
خطایــی کــه از نهادهای حاکمیتی ســر بزند 
رسانه های غربی در تبلیغات به جای اینکه این 
ضعف  ها را به افراد منتســب کنند به نهادها و 
دولت ها نســبت می دهند زیــرا می دانند که 
مهمترین دســتاورد انقالب، ایجاد مقبولیت و 

مشروعیت در این نهاد هاست.
رحمانی فضلی ادامه داد: در این شــرایط اگر 
مشــکالت را به نهــادی مرتبط کنیم اســاس 
اعتمــاد و امید مردم را نســبت بــه نهادهای 
حاکمیتی خدشه دار کرده ایم و وقتی این اتفاق 
رخ دهد مردم امید خود را از دســت می دهند 
بنابراین باید در زمان بروز مشــکالت به دنبال 
اصالح آن باشــیم تا هر روز اعتماد بیشــتر و 

عمیق  تر شود.
وزیر کشور با تاکید بر اینکه باید برای تقویت 
اعتمــاد عمومی به نهادهــا و دولت ها تالش 
کنیــم خاطر نشــان کرد: باید بدانیــم که نظام 
مقدس جمهوری اسالمی پابرجاست زیرا مردم 
پای حفظ این نظام و حکومت، شــهید داده و 
مقاومــت کرده اند و این نظــام باید به اهداف 

خودش برسد.
وی بــا بیان اینکه دشــمن انتظار داشــت ۴۰ 
ســالگی انقالب را نبینیم، اظهارکرد: تحریم ها 
بسیار شدید اســت، هر نوع خدمت و کاال را 
برای ما ممنوع کرد ه اند ولی نگذاشته ایم آسیب 

جدی به کشور وارد شود.

مقــام عالی وزارت کشــور با تاکیــد بر اینکه 
افزایش پیوند دولــت و ملت قطعا موفقیت را 
به دنبال خواهد داشت، تصریح کرد: بزرگترین 
عنصر قدرت ما در کشــور، مردم هستند. این 
مردم هســتند که اگر ســختی می بینند تحمل 
می کننــد، به رهبری اعتمــاد دارند و به دولت 
پایبند هســتند. رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: 
باید بررســی و افزایش پیونــد دولت و ملت 
جــزو شــاخص های ارزیابی و مــورد توجه 

مدیران باشد.
وی بــا بیان اینکه در نظام های دینی، اســاس 
حکومت، مردم هســتند و باید این نکته مورد 
توجه قرار گیرد، ادامه داد: شــاخص ارزیابی، 

میزان اعتماد مردم به دولت حاکمه اســت باید 
بدانیم هدف این است کلیت نهاد در یک سال 
بر رضایتمندی و اعتماد مردم بیفزاید و اگر این 

رابطه سست شود کشور آسیب خواهد دید.
وی با بیان اینکه مفهــوم دولت در ایران فراز 
و فرودهــای زیادی داشــته به طوری که قبل تر 
دولــت به عنوان نهاد مبتنی بــر آرا مردم نبوده 
و هیئــت حاکمــه به صورت مســتقل و بدون 
نظارت کار کرده و مردم امید و ارتباطی با این 
هیئت حاکمه نداشــتند، افزود: این هیئت هم 
مشــروعیت و هم محبوبیت نداشــت. این امر 
موجب شــکاف عظیم بین دولت و ملت بود و 

این در برهه هایی خود را نشان می داد.
این مســوول تصریح کرد: بعد از انقالب، امام 
راحل یکــی از مهمترین اقدامات شــان ایجاد 
مقبولیت و مشــروعیت بخشــیدن بــه هیئت 
حاکمــه بــود و از رابطه یک طرفــه به رابطه 
دوسویه تبدیل شده و مردم انتخاب گر شدند و 

این بسیار حائز است.
وزیر کشــور در بخش دیگری از سخنان خود 
افزود: دنیا در رقابت توســعه تمدنی اســت و 
جهان در همه حوزه ها در حال پیشرفت است، 
در ایــن میان ما نیز در مدار رقابت در دنیا قرار 
داریم چــون ما ادعا کرده ایــم که حکومت ما 
حکومت مناســبی برای پاسخگویی به نیازهای 
مــردم مبتنی با آموزه های دینی اســت که باید 
ایــن را به همــه اثبات کنیم تــا الگوی خوبی 
باشــیم و همه اینها مستلزم فکر، کار، تالش و 

برنامه ریزی دقیق است.

وزیر کشور: 

سرمایه دولت ها اعتماد مردم است 

آذری جهرمی در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای دولت تاکید کرد:

تالش وزارت ارتباطات برای تحقق عدالت اجتماعی با رفع شکاف شهر و روستا
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نوشــت و ســخن گفت که در قالب یک کار تألیفی 
– تحقیقی باید ارایه شــود کــه در این مجال، محال 

می نماید! 
و گفتنی ام این کا ر پیش از همه کار منتقدین حرفه ای 
ادبی ســت اگر چه )منتقد ادبی حرفه ای و کاردرست( 
خود خالء بــزرگ ادبیات امروز ماســت، با در نظر 
گرفتن این نکته که کار نسل امروز به پایان نرسیده و 
شاید 10 سال دیگر بتوان خیلی با دست باز و مطمئن 
در این باره گفت و نوشت اما می توانم با توجه به آثار 
چاپ شــده بگویم که کفه ترازو به سمت نسل های 

30/20 سال پیش سنگین تر است! 

 از منزوی بگویید و تأثیرش بر شعرتان و احیانًا 
زندگی تان ... 

پیش از هر چیز نام حســین منزوی بــرای من که از 
نزدیک تر هم چند متر آن طرف تر، شــاهد تنهایی تلخ 
و غربت غمناک و مظلومیت جگرســوز و گریه های 

نفس گیــرش بودم یادآور بغض بزرگی ســت اگر چه 
همه ی اینهــا را جزئی از بهــای جاودانگی می دانم، 
بعضی که از دلم می پیچد و باال می آید و در چشمانم 
حلقه می زند و گاهی سرازیر می شود و گاهی نه! بغض 
من از آنانی نیست که او را نمی شناختند و هیچ آشنایی 
با او نداشــتند، از آنهایی ســت که او را می شناختند و 
زخمی اش می کردند! یاد )اگــر عین روایت در ذهنم 
مانده باشد( شبلی و منصور حالج افتادم که بر دار هر 
چه سنگ اش می زدند صدایی از او درنمی آمد تا شبلی 
از راه رسید و ریگی به او زد که حالج از سر رنجش 
آخی گفت، از او پرســیدند : از سنگی نمی نالی و از 
ریگی می نالی؟! پاسخ داد : شما نمی شناسید و می زنید 
و او می شناسد و می زند! بغض من از اینگونه هاست. 
بغض ام از کسانی ســت )البته اگر سزاوار عنوان کس 

باشند(  
که اسم پرطمطراق روشنفکری را یدک می کشیدند اما 
از روبه رو شدن با حسین منزوی پرهیز می کردند! )حتا 
شاعران!!( که مبادا حسین منزوی حرفی بگوید که به 
تریج قبای آقایان بربخورد! یا خواســته ی کوچکی از 
آنان از ســر احساس نزدیکی و محرمیت داشته باشد! 
بغض ام از آنانی ست که بعد از مرگ اش از قبل نام او 
نان می خورند! )بالنسبت خانواده اش که حق قانونی و 
شرعی آنهاست( و می خواهند بدین طریق کسب آبرو 
و اعتبار هم بنمایند. این به تحلیلی آب دوغ خیاری از 
شعر حسین منزوی در قالب کتابی، آن یکی با ساختن 
فیلم مستند صدتا یه غازی از او و زندگی اش، آن هم 
در کمال پررویی و وقاحت و جبهه گیری و زاویه داری!  
و حیرتا که داعیه ی شناســاندن حســین منزوی را به 

دنیا دارند!  
)البته الزم می دانم به فیلم »کسی نشناخت« که سال ها 
پیش از زندگی حســین منزوی به کارگردانی محمود 
غفاری که از کارگردانان خوب سینماست ساخته شد 
که خود شــما هم از عوامل تولیــدش بودید که فیلم 
نسبتاً  با توجه به نگاهی بومی که داشت - موفقی بود 
و جایزه هم گرفــت( و چند تایی اینجا و آنجا بحث 
ســاختن مقبره برای او را در بــوق و کرنا کرده اند و 

گوش عالم را کر!  
طفلکی ها نگرانند، نگران شــعر و نام و قبر حســین 

منزوی؟!  
یکی نیست به ایشــان بگوید، شما درک و دریافت و 
خوانش درستی از شــعر حسین منزوی داشته باشید، 

باقی پیش کش!! 
عالی نقابان دلواپس! شــما بفرمایید به کار و زندگی 
خودتان برسید. تاریخ وظیفه اش را خوب بلد است!! 

در مورد تأثیر منزوی بر شعر من باید دیگران بگویند 
و بنویسند البته کاربلدان بی حب و بغض و منصف! با 
اینهمــه من تکیه به هیچ نامی نکردن و از نامی نردبان 
نســاختن را از خود او آموختم، اگر چه آن نام حسین 

منزوی باشد!  
از او آموختم که اول و آخر، سرنوشت ادبی ما را شعر 

ما و اثر ما رقم می زند!  
از او آموختم کــه نقش خودم را در صحنه ای که زیر 
ذره بین تاریخ هوشیار است، بی نقاب و تقلید و عریان 

بازی می کنم!  
خودم باشم اگرچه به دست خویش خود را 

از هم بپاشم! 
از او آموختم مغرور نباشم مگر به وقت نیاز، 
مگر آنجایی کــه مغرورانه از چیزی که حق 
من اســت دفاع کنم و حق ام را فریاد بزنم! از 
او آموختم که خون بســوزانم و شعله بکشم 
و به ســاده لوحانی که فانوس آبی را از نسیم 
می ترسانند، بخندم! و از او آموختم با عشق، 

تاب بیاورم!  
و دیگر ،یادآور سعادتی ست از بابت حشر و 
نثر و همنفســی و همقفسی با چون اویی که 
من داشته ام و از سرنوشت ام بخاطر این لطف، 
بسیار متشکرم. حرف درباره ی او خیلی زیاد 
است که بسیارش را نمی شود هر جایی گفت 
و نوشت شاید شرایطی پیش بیاید که بنویسم 
و بگویم و شــاید هم این اتفاق هرگز نیفتد. 
هستند کســانی که سال هاســت خواسته اند 
با تکیه به نــام منزوی و اســتفاده از عنوان 
شاگردی و گاهی با خاطره سازی های وقیحانه 
حتی برای خود اســم و رسمی به هم بزنند، 
با علم به اینکه منزوی هیچ اعتقادی به ایشان 
نداشت و آن ها را شاگرد خود نمی دانست!  

   وجه تمایز شعر منزوی چه بود که او را 
در عصر مرگ غزل، بزرگ و شاخص غزل 

معاصر کرد؟  
باید بگویم با عبارت مرگ غزل در پرســش 
شما موافق نیستم چرا که معتقدم غزل نمرده 
بود و نفس می کشید! به نظر من اگر تعبیری 
اینگون داشــته باشــیم در حق غزل سرایان 
رهگشــا و موفــق پیش از حســین منزوی 
اجحاف کرده ایم که غزل را زنده نگه داشــته 
بودند تا نوبت به منزوی رســید که در غزل 
به قول خودش از جوجه ققنوســان نیما بود 
که بزرگ همه ی ماســت،که با درک درست 
و به جا از انقالب شکوهمند همین نیما و ب 
ه کارگیری درســت آن در قالبی غیر از قالب 
پیشــنهادی نیما، از مهمترین وجه تمایزهای 
شعر و غزل حســین منزوی می تواند باشد. 
وجه تمایــز مهم دیگر به اعتقــاد من درک 
درســت او از غزل و رعایت تعریف صحیح 

تاریخی - ادبی این قالب است!  
وجه تمایز دیگر به نظر من کشف ظرفیت ها 
براســاس ضرورت ها و اجرای هوشمندانه و 
ماهرانه آنها در غزل بــود. وجه تمایز دیگر 
بــه عقیدة من پیشــروی در زبــان بر پایه ی 
پیشینه گی در غزل بود که او را صاحب سبکی 
معتدل و لیریکی الیه دار اّما تعقید گریز کرد! 
و وجه تمایزهای دیگری از این دست که هر 
کدام از آن ها برای خود مبحثی ست مفصل که 

مجال و مقالی فراخ تر می طلبد. 
 

  درخصوص آموزش و تربیت شــاعران 
جوان چه کارهایی کرده اید و چه برنامه ای 

دارید؟  
عرض به خدمتتان که این نخست از وظایف 
متولیان فرهنگ و هنر است که آن ها باید زمینه 
را بــرای آموزش فراهم کنند و برای آن هایی 
که می توانند در این حیطه موثر باشند دعوت 
به عمل بیاورند. من هم اگر سزاوار باشم هر 

کمکی از دستم بربیاید دریغ نخواهد کرد.  

  آیا اصواًل شعر و شاعری نیازمند آموزش 
است یا فقط استعداد و قریحه و ذوق کافی 

است؟ کدامیک ضروری ست؟  
نیازمند آموزش اســت تا حــدی که اصول 
نوشــتن در آن رعایت بشــود و بقیه به قول 
بزرگی با عرق ریزی روح به دســت می آید 
چــون تئوری در هنگام نوشــتن بــه کار ما 

نمی آید و باید در ما نهادینه شود که شعر حل جدول 
کلمات متقاطع نیست!  

بــه نظر من اولویت در ضروریت با اســتعداد و ذات 
شاعرانه ست اگر چه آموزش هم اهمیت بسزایی دارد.

  
   اهمیــت مطالعه و فهم فلســفی و جهان  بینی و 
افزایش دایره واژگان و درک و فهم عمیق آن ها چه 

تأثیری در سرایش یک شعر خود دارد؟  
همه ی اینها به نوبه ی خود تأثیر مســتقیم و بسیار در 
متولد شــدن یک شــعر خوب دارند و همه از بایسته 

گان، در زمینه ی نوشــتن اند، چه شعر، چه قصه، چه 
نمایشنامه و هر چه از ایندست، فرقی نمی کند.

   رابطه شعر و ژورنالیســم چیست؟ آیا اصواًل 
رابطی به هم دارند؟!  

به نظر من رابطه این دو، رابطه ای متنی - کالمی ست! 
از آنجایی که زبان ژورنالیسم، زبان شرایط است، شعر 
می تواند به کمک اش بیاید، شــعر بــرای عبور از هر 
شرایطی، چیزی در آستین دارد و ربطشان فکر می کنم 

در همین نکته ست.  

  از تجربیات شخصی خودتن بگویید، کی شعر 
تر می ســرایید در زمانه ای که خاطر همه ما حزین 
اســت؟ در واقع در وضعیت بغرنــج اقتصادی و 
اخالقی جامعه چگونه می توان شعر خوب گفت؟  

اول ایــن را بگویم از کجا معلوم کــه منظور حافظ 
آن چیزی که شــما می فرمایید است، شاید منظورش 
این اســت که خاطر که حزین باشد، شعر تر خواهد 
انگیخت یا به عبارت دیگر این خاطر ۶حزین اســت 
که شــعر تر می انگیزد و شــاید نکته ای که در مصرع 
دوم می گوید همین باشــد! حافظ اســت دیگر ! باید 
عاشــق باشی تا در هر شرایطی بنویسی، همین حافظ 

می گوید :  
تا آبرو نمی رودم نان نمی رســد / ولی می نویســد و 
خوب هــم می نویســد چون 
عاشق است! و تجربه ی من هم 

جز این نیست.  

  اصاًل این اشعار برای که و 
چه سروده می شود؟!  

درد  دچــار  آنکــه  بــرای 
جاودانه گــی ام، دردی کــه من 
معتقــدم بــا تکیه به اســناد و 
شــواهدی که چنــگ در جان 
سنگ انداخته اند، انسان از دوران 
غارنشینی درد جاودانه گی  داشته 
است و هنرمند این درد را بیشتر 
دارد ولی هر کسی یا نمی خواهد 
یا نمی تواند بهایــش را بپردازد 
که تعریف هر کســی از حیات 
و فرصت زیستن متفاوت است!

 گفت خود دادی به ما دل حافظا 
/ ما محصل بر کسی نگماشتیم! 

 
  از مجموعه شعر آزادتان 

چه خبر؟!  
مسیری  براساس  من  سالمتی، 
که برای خــودم متصور بودم 
زود دســت به انتشار مجموعه 
نزدم  آزادم  غزل ها و شعرهای 
ولی دیگر دیر است، به زودی 
مشــکلی  و  بخواهد  اگر خدا 
پیش نیاید به قول قدیمی ها به 
زیور نشر آراسته خواهد شد!! 

  به نظر شما دوره غوالن و 
بزرگان در عرصه شعر به سر 
آغاز  کوتوله ها  دوره  و  آمده 
شــده؟! چرا دیگر شاعرانی 
شــاملو،  اخوان،  همچــون 
ســیمین و ... را نداریم و در 
واقع دیگر پرورش نمی یابند؟  
تاریــخ،  همیشــه ی  ببینیــد 
همزمان  کوتوله هــا  و  غول ها 
در دوره هــای مختلف حضور 
داشــته اند، امروز هم همچنین 
با این تفاوت کــه امروز و در 
حال حاضر، درصد غول خیلی 
پایین است. غول ها شاید برای 
مدتــی در دایره دیــد اجتماع 
نباشــند اما دورانشــان به سر 
نمی آید، از کجا معلوم شــاید 
کسانی میدان را که برای بازی 
کوتوله ها  به  اســت  تنگ  آنها 
وانهاده اند و در انزوا سرنوشت 
شــعر را رقــم می زننــد! که 
امیدواریم باز تاریخ طرفه هایی 
در آستین داشته باشد و گواهی 

باشد برای حرف ما!  
و دیگر اینکه شــما انتظار درد 
دریافت،  جهان بینــی،  هنــر، 
شخصیت،  ســواد،  تشخیص، 
زیســت و ذات قائم به آزادی 
و بار رسالتی که شاملو، اخوان، 
سیمین و ... بر دوش داشتند و 
توان و استعداد و ظرفیت بردن 
این بار را از شــاعران باری به 
هر جهت امروز نداشته باشید، 

به قول منزوی خودمان :  
بایســت و شور  سرشــکافته 

شیرین اش  
نه هر که تیشه ای آرد به دست 

کوهکن است!

 

گفتگوی اختصاصی زنگان امروز با مصدق آقاجانلو،شاعر و نویسنده: 

حاصل انتخاب و زیست خویش ایم
گفتگو: مسعود الماسی

 امروزه چه نیازی به شعرداریم ؟! 
ببینید جهان به شــعر محتاج اســت در هرشرایطی 
اگر باشــد، هر چند خود مــن در یکی از غزل هایم 

می گویم :  
زیبایی از گرسنگی ات  کم نمی کند  

ای کاش قرص ماه؛  شــبی قرص نان 
شود!  

 بــا اینهمه  جهان به زیبایی  که به نظر 
من  همزاد هنر اســت، محتاج است و 
جهان به شــعر محتاج تر، چون شــعر 
را صدای رســای جهان می دانم، مگر 
می شود  به صدا احتیاج نداشت؟  اصال 
بر حسب نیاز جهان و انسان است  که 
هنر متولد می شــود  و شعر که زندگی 
را در سایه سار درخشان اش  قابل تاب 
آوردن می کند، پادزهر نیش زمانه است.
  شــعر در اوج نومیدی می تواند  امید 
آفرین باشد، شاهد مثال هم  سخن دکتر  
شریعتی ست  که می خواسته  خودکشی 
کند که پیش از اقدام با خواندن شعری 

از موالنا  پشیمان می شود! 

  چگونه یک انسان می تواند شاعر 
شــود و مقدمات و ملزومات شاعر 

شدن چیست؟ 
صرفاً شاعر شدن در این معنا که کسی 
بخواد قناد بشه، جوشکار بشه،  مهندس 
بشه،  با یه سری آموزش های اولیه  که 
به آماتورها دراین زمینه  می شــه ارائه 
داد،  کار چندان شــاق و سختی نیست  
ولــی اگر کســی بخواهــد طرحی نو 
دراندازد و کاری بکند کارستان  و مرد 
میدان باشد مسئله فرق می کند و به این 

آسانی نیست. 
به قول خواجه عزیز : 

هزار نکته ی  باریک تر ز مو اینجاست  
نه هر که سربتراشد قلندری داند! 

   آیا لزومًا سرودن یک شعر خوب 
می تواند هدف باشــد؟ رسالت یک 

شعر چیه اصال؟
 ســؤال خوبیه، بستگی به شاعر و افق 
دیــد و نگاهش  به هســتی و انســان 
و نقشــی کــه در جامعه  بــرای خود 
برمی گزیند دارد که به نظر من با توجه  
به سؤال شما می توان شاعران را به دو 
دسته سیاسی و غیرسیاسی تقسیم کرد :
 شــعرخوب نوشــتن می توانــد برای 
شاعران غیرسیاســی هدف باشه چون 
می خواهند شــعر خوب بگویند وبس،  

اما 
برای شــاعران سیاســی  شــعرخوب 
وسیله ای اســت برای هدفی که دنبال 
می کنند )البته هدف واال و ســزاوار( و 
اگر چه من ذات  شعر را ذاتی سیاسی 

می دانم! 
 در مورد بخش دوم سؤالت باید بگویم  
که من به رســالت  یه شــاعر معتقدم  
نه رسالت یک شــعر! چون اگر شاعر 
اعتقاد به رســالت  هنری نداشته باشد 
شعر هم بالطبع نمی تواند دارای رسالت 
باشــد. ولی اگر شاعر به رسالت معتقد 
باشد شعرش طبیعی ست دارای رسالت 
باشد و بستگی به این دارد  که شاعرش 
چه رسالتی بر حسب شرایط تاریخی، 
اجتماعی   اقلیمی، زیستی، سیاســی و 

برای خود قایل باشد. 

  سیاســت، زندگی و زیست شاعر 
چه ارتباطی  با اشــعارش داره؟  آیا 
بین این دو باید هارمونی و هماهنگی 

باشد یا ربطی بهم ندارند؟!  

مــن به این مؤمنم که  هنرمند، خاصه نویســنده  و 
شــاعر ، حاصل زیست خویش  است و باید  به این 
جمله اضافه کنم که همه ما محصول انتخاب هایمان 
هســتیم! بدون شک زیست یک شــاعر مستقیم و 
غیرمستقیم با شعرش مرتبط است. برایم قابل قبول 
نیســت در زندگی روزمرگی و در مسائل حساسی 
که تعیین کننده  هســتند آدمی از قماش یکی به نعل 
و یکــی به میــخ بوده و در شــعر دم از بی نقابی و 
بی دروغــی و متعهد به حقیقت  بودن زد! شــاید به 
صورت مقطعی جواب بدهد اما راه به جایی نخواهد 

برد به اصطالح : یه بار جستی ملخک ... 
ما داریم شــاعرانی که نان به نــرخ روز می خورند  
و در جمع هــای خصوصــی و در مواجــه با مردم 
می خواهند خودشــان را آزادی  خواه  و مبارز جلوه 
دهند و درصدد الپوشانی و ماست مالی برمی آیند که 
صد البته شدنی نیست.  من متحیرم این دوستان در 
خلوت چگونه با خودشان کنار می آیند. آدم خودش 
را که نمی تواند دور بزنــد! من معتقدم هنر؛ قائم به 

راستی و آزادی ست! 

 ما وقتی به زندگی  و زیست 
شاعران می نگریم  متفاوت از 
شعر  آیا  انســان هایند،  سایر 
در  تفاوت  همیــن  زاییده ی  

زیست و نگاه آنهاست ؟!

بله بی شک انســانهای متفاوتی 
هستند،  چون نگاهشان به هستی 
اینطور  اگر  که  اســت  متفاوت 
نداشــت و  نبود، هنری وجود 
شعر از این منظر فرزند تفاوت 
در دید اســت و شاعر صاحب 
این دیده، مثال صائب می گوید : 
دســت طلب  چو پیش کسان  

می کنی دراز 
پل بسته ای که بگذری از آبروی 

خویش! 
دیگــران دســت را می بینند و 
صائب  شکل دیگر دست را و 

همین می شود شعر!
 آری، می شــود گفت یکی از 
مادران شــعر؛ همین زیست و 

نگاه متفاوت است. 

 اگــر به 30 ســال قبل باز 
مســیرو  همین  می گشــتید 
کارهایی  احیانًا چه  می رفتید؟ 
رو نمی کردید و چه کارهایی 

را انجام می دادید؟
 بــدون شــک همین مســیرو 
برمی گزیدم  با همه ی دشواری ها 
اما  بزرگ اش!  دشوارگی های  و 
دردا و حسرتا که شدنی نیست ، 
اگر چنین چیزی امکان پذیر بود 
قید خیلی از دوستان را می زدم  
که به قــول بزرگی قاتلین زمان 
مــن بودند که بیشــترتر بتوانم 
بخوانم  و در متــن کتاب های  
شکوهمند مثل کودکی از هراس 

گم شدن دنبال مادرش بدوم.
 درس را جدی تر می گرفتم  وآن 
را هم در کنار شــعر اگر می شد 
ادامه می دادم  و اگر می شــد به 
فکــر آب باریکه ی همیشــگی  
برای خودم و خانــواده ام بودم 
کــه اینگونه امروز بــا درد نان 
پنجه در پنجه نشوم! و کارهای 
سفارشی گاهاً چندش آور نکنم  
و بالنســبت شــما و بعضــی 
ازدوستان به هر مرد و و نامردی  
بــرای رفع احتیــاج رو نزنم و 
کارهای نکرده بسیار که ذکرشان 
در اینجــا جز اطاله کالم چیزی 

نخواهد داشت. 

  رابطــه ی بین ایدئولوژی و 
شعرچیســت؟ چرا  شعر در 
طــول تاریــخ بخصوص در 
اتفاقــات   اجتماعــی  چون 
اصالحات،  حتــی  و  انقالب 
ایدئولوژیزه می شــود؟ اصوال 
در سروده شعر چه نیازی ست 

به ایدئولوژی؟! 
ســؤال جانانه ای ســت، من به 
شخصه معتقدم شــعر راستین، 
چارچــوب شــکن تر از ایــن 
حرف هاســت کــه زیــر چتر 
یــک ایدئولــوژی جــا بگیرد 
و بــه  خدمت مکتــب فکری 

خاص درآید و جهان را از دریچه ی تنگ مســلک  
و عقیده ای خاص  ببیند، شــعر ذاتش جنون است 
و عصیان و خون! شــعر ایده آلش حقیقت اســت ! 
اگرحقیقت ایدئولوژی باشد، شعر نه تنها زیر چترش 
جا میگیرد، بلکه برای خودش ایدئولوگی تمام عیار 
است! شــعری که ایدئولوژیزه میشود باید ببینیم که 
بدون آن ایدئولوژی هم، شــعریت و شکوه خود را 
حفظ میکند؟ اگر کرد هنر است و شایسته ی احترام 
و ماندگار، وگرنه نمیماند و از پیش بازنده است  در 
واقع شعار است نه شــعر!  برای سرودن شعر هیچ 
نیازی به نظر من به ایدئولوژی نیست که شعر اگر به 

حقیقت متعهد باشد کافی ست!  
البته این روی ســکه هم هســت که ما در صد سال 
اخیــر انقالب مشــروطه را داریم که در آن شــعر 
ایدئولوژیزه شــده، گاهی تمام بار سنگین انقالب را 
به گرده میکشــد! گاهی این شعرها مثل مانیفست و 
بیانیه حزبی عمل میکند و بســیار در پیشبرد اهداف 
انقالب و به نتیجه رسیدن آن مؤثر است ولی بحث 
ما بیشتر بر روی شعریت است که از آن گفتیم. این 
را هم بگویم که شرایط تاریخی بر روی شاعران به 
شــواهد تاریخ خیلی تأثیرگذار بوده اند. اگر شاعری 
مثل میرزاده عشــقی در زمانی غیر از زمان خودش 
و حکومت رضاخان می زیســت و آن شرایط پیش 
نمی آمد شاید تبدیل به شاعر موفقی از جنس دیگر 
می شــد ولی چون نگاهش به هستی و شعر و نقش 
تاریخــی اش اینگونه ســت، شــعرش را به خدمت 
ایدئولوژی در آورده است! و شاعرانی از این دست 
مثل فرخی و حتا بهار از تونل ایدئولوژی برحســب 
شرایط و فضای حاکم بر جامعه گذشته اند و شعر را 
اینگونه و از بعد آینه ی زمان )صرف نظر از شعریت( 

و فرزند زمانه بودن؛ ایدئولوژیزه کرده اند!  

  اولین خصلت و ویژگی یک شــاعر چه باید 
باشد؟  

آزادگی و آزاداندیشــی به عقیده ی من نخســتین 
ویژگی است. 

 وضعیت شــعر در ایران خصوصًا قالب غزل 
چگونه اســت؟ )مقایســه ای بین 20، 30 سال 

گذشته و حال(  
وضعیت شــعر ایران به نظر من در عرصه قالب آزاد 
و نیمایی بد نیست، تا آنجایی که من اشراف دارم بد 
نیســت، حداقل سه چهار تا نماینده دارد که نامشان 
و شعرشــان قابل دفاع اســت ولــی در قالب غزل 
صداهایی هست اما نه چندان رسا که اهل تمیز را که 

کم هم نیستند به ستایش وادارد و به تثبیت شدن یک 
غزلسرای شاخص و جریان ساز بیانجامد!  

هر چند در فضای مجازی که اسمش رویش هست 
شــما با نامهایی روبه رویید که ظاهــراً طرفدارانی 
دارند و اســتاد، اســتاد و آفرین آفرین از راست و 
چپ نثارشــان می شود و حتی بعضی هایشان روی 
کتاب شعرشان نوشته شده چاپ بیست و چندم!!!!! 
جالبه در مملکتی که  کتاب اخوان در بیســت سال 
به چاپ پانزدهم نرسیده ولی مال ایشان طی 5 سال 
مثاًل به چاپ بیســت و چندم!! اما خود این دوستان 
بیشــتر و پیشتر از همه می دانند که شعرشان در چه 
ســطحی است و حقیقت چیز دیگریست و آثارشان 

هیچ دردی از ادبیات ما را دوا نمی کند! 
در مورد مقایسه غزل اکنون با 30/20 سال پیش باید 
بگویم بحث دامنه داری ســت و باید با استناد به آثار 
چاپ شــده از شــاعران دیروز و امروز و با بینشی 
چنانکه هیچ شــائبه و اغراقی را در آن راه نباشــد 

  قبــل از ایــن که با مصدق اقاجانلــو از نزدیک 
آشــنا باشــم ،او را به واســطه غزل ها و شعرهایش که 
اینجا و انجا در محافــل خصوصی و عمومی و خلوتها 
زمزمه میشدند میشناختم. کسی که در تمامی لحظه های 
زندگی شاعر است،نگاهش به همه مسائل حتی سیاست 
و مباحث سیاســی شــاعرانه است و ســعی میکند این 
شاعرانگی به شعار آلوده نشــود.من فکر میکنم او)دور 
از جان( زیر اوار هم که باشــد به شــعر می اندیشــد و 
اعتقاد دارد شــعر نجات دهنده است .او تنها کسی است 
که حسین منزوی شــاعر وغزل سرای بزرگ به غزل او 
چشــم امید داشت و ســیمین بهبهانی دیگر غزل سرای 
بزرگ ایران اورا )ســرباز غزل ( خوانده بود.هر کســی 
جــای او بود با توجه به حرفهای ذکر شــده گوش دنیا 
را کــر می کرد ولی او معتقد اســت اول باید اثر معرف 
آدم باشــد و شاعر را تثبیت کند.بعد این حرف ها بر آن 
صحــه گزارند.!!! او برای خودش در زمینه های مختلف 
اعتقاداتــی دارد و از اعتقاداتــش )حتی اگر به ضررش 
تمام شــود و رنجش بیشتر و درد نانش افزونتر( به هیچ 
عنوان کوتاه نمی آید .مــن تفاوتی بین مصدق آقاجانلو 
و شــعر هایش ندیده ام و به جــرات میتوانم بگویم که 
او غزل هایش را زندگــی میکند.!!گفتگوی مفصل مارا 

با او بخوانید      

* استاد حسین منزوی
شاعر ! تو را زین خیل بی دردان ، کسی نشناخت

تو مشکلی و هرگزت آسان ، کسی نشناخت

ـَـر زدند اما ـَـسخ کنج خرابت را بسی ت
گنج تو را ، ای خانه ی ویران کسی نشناخت

جسم تو را ، تشریح کردند از برای هم
اما تو را ای روح سرگردان ! کسی نشناخت

آری تو را ، ای گریه ی پوشیده در خنده !
وآرامش آبستن توفان ! کسی نشناخت

زین عشق ورزان نسیم و گلشنت ، نشگفت
کای گردباد بی سر و سامان ! کسی نشناخت

وز دوستداران بزرگ کفر و دینت نیز
ای خود تو هم یزدان و هم شیطان ، کسی نشناخت

گفتند : این دون است و آن واال ، تو را ، اما
ای لحظه ی دیدار جسم و جان ! کسی نشناخت 

با حکم مرگت روی سینه ، سال های سال
آن جا ، تو را در گوشه ی یمگان ، کسی نشناخت 

فریاد » نای «ت را و بانگ شکوه هایت را ،
ای طالع و نام تو نا هم خوان ! کسی نشناخت 

بی شک تو را در روز قتل عام نیشابور
با آن دریده سینه ی عرفان ، کسی نشناخت 

ای جوهر شعر تو ، چون نام تو بّرنده !
ذات تو را ای جوهر بّران ، کسی نشناخت 

روزی که می خواندی : مخور می محتسب تیز است !
لحن نوایت را در آن سامان ، کسی نشناخت 

وقتی که می کندند از تن پوستت را نیز
گویا تو را زان پوستین پوشان ، کسی نشناخت 

چون می شدی مخنوق از آن مستان ، تو را ای تو ،
خاتون شعر و بانوی ایمان ! کسی نشناخت 

آن دم که گفتی ، باز گرد ای عید ! از زندان
خشم و خروشت را ، در آن زندان ، کسی نشناخت 

چون راز دل با غار می گفتی تو را ، هم نیز ،
ای شهریار شهر سنگستان ، کسی نشناخت 

ـّا تو را در پیش روی جوخه ی اعدام حتـ
جز صبحگاه خونی میدان ، کسی نشناخت 

هرکس رسید از عشق ورزیدن به انسان گفت
اّما تو را ، ای عاشق انسان ! کسی نشناخت .

 *  مصدق آقاجانلو
تنها تورا نز جمع نامردان کسی نشناخت

کز چند مردان هم تو را چندان کسی نشناخت

قدر نسیم نیم سوز سینه ات را نیز
جز سرخ گلهای سر قلیان کسی نشناخت

جز یاد خونین حسن در صورت احسن
ذهن تو را حاال به هر عنوان کسی نشناخت

حسن تو را ای یوسف ارزان در ظاهر
بین ترنج از دست نشناسان کسی نشناخت

رفتار زیبای غزلهای تو را با زن
جز آیدا و مریم و ایران کسی نشناخت

آری تو را ای وارث آواره یمگان
در دره های غربت زنجان کسی نشناخت

همچون تو نیم چهره پنهان نیما را
ای نکته ی در نقطه چین پنهان، کسی نشناخت

آری تو را هم مثل آن مردی که در زندان
میزد تبسم جای زندانبان،کسی نشناخت

مردی که او را در حیاط کوچک پاییز
غیر از بهار کوچک گلدان کسی نشناخت

انگار ابراهیم را مثل تو در آتش
ققنوس را مثل تو در باران کسی نشناخت

سال شرابت را نمیدانم چه کس اما
حال خرابت را به جز عمران کسی نشناخت

دین غزل آخر تورا چون من که خواهم بود
ختم اولی العزم غزل گویان کسی نشناخت

گفتم که میخواهم تو را دنیا شناسد مرد
گفتی نگو بس کن مصدق جان کسی نشناخت...

   بغض ام از کسانی ست )البته اگر سزاوار عنوان کس باشند(  
که اسم پرطمطراق روشنفکری را یدک می کشیدند اما از روبه رو شدن با حسین منزوی پرهیز 

می کردند! )حتا شاعران!!( که مبادا حسین منزوی حرفی بگوید که به تریج قبای آقایان بربخورد! یا 
خواسته ی کوچکی از آنان از سر احساس نزدیکی و محرمیت داشته باشد! بغض ام از آنانی ست که 

بعد از مرگ اش از قبل نام او نان می خورند! و می خواهند بدین طریق کسب آبرو و اعتبار هم بنمایند. 
این به تحلیلی آب دوغ خیاری از شعر حسین منزوی در قالب کتابی، آن یکی با ساختن فیلم مستند 
صدتا یه غازی از او و زندگی اش، آن هم در کمال پررویی و وقاحت و جبهه گیری و زاویه داری!  

و حیرتا که داعیه ی شناساندن حسین منزوی را به دنیا دارند!  

    چند تایی اینجا و آنجا بحث ساختن مقبره برای او را در بوق و کرنا کرده اند
 و گوش عالم را کر!  

طفلکی ها نگرانند، نگران شعر و نام و قبر حسین منزوی؟!  
یکی نیست به ایشان بگوید، شما درک و دریافت و خوانش درستی از شعر حسین منزوی

 داشته باشید، باقی پیش کش!! 
عالی نقابان دلواپس! شما بفرمایید به کار و زندگی خودتان برسید.

 تاریخ وظیفه اش را خوب بلد است!! 
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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:
سینمای کودک باید جدی تر 

گرفته شود

  وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی گفت: 
ســینمای کودک، بخشی از هویت سینماست و 
باید جدی تر گرفته شــود و اقدامات بیشتری 
برای رونق آن صورت بگیرد که تاکنون اقداماتی 

نیز در این زمینه انجام شده است.
به گــزارش ایرنا ســیدعباس صالحی در آیین 
پایانی سی و دومین جشنواره فیلم های کودک 
و نوجوان اصفهان در مرکز همایش های »سیتی 
ســنتر« این شــهر افزود: در همین راســتا در 
معاونت سینمایی وزارت ارشاد و بنیاد سینمایی 
فارابی تصویب شده که سرگروه ها حداقل یک 

فیلم کودک را در دست اکران داشته باشند.
وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســالمی اضافه کرد: 
همچنین بنیاد ســینمایی فارابی تاکنون هشــت 
فیلم کــودک را مورد حمایت خــود قرار داده 

است.
وی اضافه کرد: در ســال هــای پس از انقالب 
اسالمی ۲۰۰ فیلم کودک و نوجوان تولید شده 
است که در برخی دهه ها، طالیی تر و در برخی 

سال ها با رکود همراه بوده است.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی ادامــه داد: ما 
شاهد دوره ای جدید در رشد فیلم های کودک 
و نوجوان هســتیم و در ســال گذشته ۱۵ فیلم 

سینمای کودک در ایران اکران شد.
 وی اظهار داشــت: در بیــن ۱۰ فیلم پرفروش 
ســینمای ایران، یک فیلم مربوط به ســینمای 
کودک بوده است و این نشان می دهد که ما به 

این سمت در حال حرکت هستیم.
صالحی گفت: اگر ما به دنبال ســینمای انسانی، 
تخیل پاک در سینما و سینمای اجتماعی هستیم 
تا در کنار خانواده از تماشــای فیلم لذت ببریم، 
همه اینها در ســینمای کــودک و نوجوان قابل 

دستیابی است.
وی با بیان اینکه کشــور ما در حــوزه ادبیات 
دارای پیشــینه و قدمت بســیار خوب و جدی 
است، خاطرنشان کرد: ادبیات کودک و نوجوان 
ایران مسیر رو به پیشرفتی دارد و سینمای ایران 

تناسب بهتری با این ژانر ادبی پیدا کرده است.
صالحی افزود: سینمای اقتباسی در حوزه ادبیات 
کودک و نوجوان باید جدی تر گرفته شود زیرا 
در این زمینه تجربیات خوبی داشته ایم که باید 

عمق بخشیده شود.
وی خاطرنشان کرد: جشنواره فیلم های کودک 
و نوجوان اصفهان، هر سال با ایده های تازه تر 
و شــادابتر برگزار می شود لذا باید از زحمات 
دست اندرکاران آن از جمله شهرداری اصفهان 
و مجریان استانی و کشــوری تشکر کنیم و از  
هیات های داوران این دوره بویژه هیات داوران 

کودک و نوجوان آن نیز سپاس ویژه دارم.
جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان از سال ۱۳۶۱ 
تاکنــون در۳۱ دوره، برگزار و در این مدت ۱۹ 
دوره آن در اصفهان، ۶ دوره در تهران، پنج دوره 
در همــدان و یک دوره در شــهر کرمان انجام 

شده است.
بیش از ۱۱ سالن سینما با ۲ هزار و ۵۰۰ صندلی 
۱۵۸ فیلم سینمایی را در طول هشت روز برای 
مردم شهر اصفهان و مهمانان داخلی و خارجی 

جشنواره امسال نمایش دادند.

استقرار میز خدمت سازمان 
جهاد کشاورزی استان زنجان در 

نمایشگاه هفته دولت

 به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد 
کشاورزی اســتان زنجان، مسوول میز خدمت 
ســازمان با بیان اینکه نمایشــگاه هفته دولت با 
هدف ارایه دســتاوردهای دستگاه های اجرایی 
هم اکنــون در مجموعه گاوه زنــگ زنجان دایر 
اســت، تصریح کرد: میز خدمت سازمان جهاد 
کشــاورزی اســتان نیز از تاریخ ۲۹ امرداد تا 4 
شهریور ماه در این نمایشگاه مستقر بوده و همه 
روزه از ســاعت ۱7 تا ۲۳ آماده ارایه خدمت به 

متقاضیان و بهره برداران است.
محمودصیاد بورانی عنوان کرد: ســازمان جهاد 
کشاورزی استان زنجان در این نمایشگاه عالوه 
بر معرفی دستاوردها، موفقیت ها و خدمات ارایه 
شده، مشــاوره و راهنمایی های الزم در تمامی 
فعالیت های زیربخش کشاورزی را نیز در اختیار 

متخصصان و بهره برداران قرار می دهد.

 با دستور رییس جمهور و در ارتباط ویدئو 
کنفرانســی، بیش از ۱7۰۰ روستا در استان های 
سیستان و بلوچســتان، فارس، آذربایجان غربی، 
کرمان و لرســتان به شبکه ملی اطالعات متصل 

شدند.
به گزارش ســیتنا، حســن روحانی روز دوشنبه 
گذشته در آیین گرامیداشت دستاوردهای دولت 
تدبیر و امید در توسعه زیربنایی روستاهای کشور 
و در ارتباط ویدئو کنفرانســی، دســتور افتتاح 
طرح های برق رســانی به 4۶ روستا، آب رسانی 
به ۳۵ روســتا، 7 مرکز بهداشــت و درمان، ۱۰۱ 
کیلومتر راه روســتایی و دسترســی 4۱۹ روستا 
به شــبکه ملی اطالعات را در استان سیستان و 

بلوچستان را صادر کرد.
رییــس جمهــور همچنیــن در ارتبــاط ویدئو 
کنفرانسی با استان فارس طرح برق رسانی به ۱۳ 
روستا، آب رسانی به ۲4 روســتا، گاز رسانی به 
۱74 روستا و 4 مرکز بهداشت و درمان روستایی 
و دسترســی ۳۲۵ روستا به شبکه ملی اطالعات 
و همچنین ۶۰۹ روستا به پوشش تلفن همراه را 

افتتاح کرد.
دکتر روحانی در ادامه دســتور افتتاح طرح های 
برق رسانی به ۹ روستا، آب رسانی به 4۹ روستا، 
گازرســانی به 4۹ روستا و ۱۱۶ مرکز بهداشت و 
درمان و طرح دسترسی ۲۳۶ روستا به شبکه ملی 
اطالعات را در استان آذربایجان غربی به صورت 

ویدئو کنفرانس افتتاح کرد.
رییس جمهور همچنین در ارتباط ویدئو کنفرانسی 
با اســتان کرمان، دستور برق رسانی به ۲4 روستا، 
آب رسانی به ۵7 روستا، گازرسانی به ۶۶ روستا و 

۱۲4 مرکز خدمات درمانی را صادر کرد.
با دســتور رییس جمهور همچنیــن طرح های 
برق رسانی به ۲۳ روستا، آب رسانی به ۵۸ روستا، 
گازرســانی به ۱۰۰ روســتا و 4۵ مرکز خدمات 

بهداشــت و درمان و دسترســی ۳۲۳ روستا به 
شبکه ملی اطالعات در استان لرستان افتتاح و به 

بهره برداری رسید.
دکتر روحانی در جریان افتتاح پروژه های زیربنایی 
استان سیستان و بلوچستان، گفت: افتخار دولت 
تدبیر و امید گازرســانی به اســتان سیســتان و 
بلوچستان است و روزی که مشعل گاز در زاهدان 
روشن شــد، یک روز تاریخی برای مردم استان 
بود و باید به سرعت شهرها و روستاهای استان 

از این نعمت برخوردار شوند.
رییس جمهور اضافه کرد: توســعه بندر چابهار 
کار بزرگ دیگری بود که برای اســتان سیستان 
و بلوچستان انجام شــده و مشارکت سه کشور 

ایران، هندوســتان و افغانستان برای بهره برداری 
از بندر چابهار بســیار حائز اهمیت است. ضمن 
اینکه خط آهن چابهار به زاهدان و اتصال آن به 
راه آهن سراسری نیز اقدام زیربنایی دیگری برای 

این استان بشمار می رود.
دکتر روحانی در تماس ویدئو کنفرانسی با استان 
فارس نیز این استان را مرکز فرهنگ و تمدن ایران 
عزیــز و پرچمدار تمدن باســتانی ایران و مرکز 
بسیار مهمی برای گردشگری زیارتی و تاریخی 

و گردشگری سالمت توصیف کرد.
رییس جمهــور در جریــان افتتــاح طرح های 
زیربنایی استان آذربایجان غربی نیز این استان را 
مظهر وحدت اقوام و مذاهب مختلف دانست و 

اظهار داشت: در این استان ۲ پروژه به یاد ماندنی 
در دولت یازدهم و دوازدهم اجرا شده است که 
مهم ترین آن احیاء دریاچه ارومیه است که احیای 
آن موجب استقرار جمعیت و حیات کشاورزی و 
زیست انسانی در این منطقه شد و اگر این اقدام 
انجام نمی شد ۱۵ میلیون جمعیت این منطقه باید 
از آن مهاجرت می کردند و کل کشاورزی منطقه 

نابود می شد.
دکتــر روحانی افــزود: اتصال ارومیه به شــبکه 
راه آهن سراسری اقدام مهم دیگر دولت تدبیر و 

امید برای استان آذربایجان غربی است.
رییس جمهور در خصوص استان کرمان نیز این 
اســتان را بهشت معادن کشــور توصیف کرد و 

گفت: در دولت تدبیر و امید اقدامات خوبی برای 
استخراج معادن در استان انجام شده است. ضمن 
اینکه طرح رساندن آب از دریای ارومیه به استان 
کرمان و یزد در دســتور کار قرار دارد که اجرای 
آن تحول بزرگی را برای پیشــرفت این دو استان 

ایجاد خواهد کرد.
دکتــر روحانی در جریــان افتتــاح پروژه های 
روستایی اســتان لرســتان نیز گفت: این استان 
پشــتوانه بزرگ قــدرت ملی ایران محســوب 
می شود و همواره در مقاطع حساس از کیان ایران 
اســالمی دفاع کرده اســت. این استان طی سال 
گذشته با مشکل ســیل مواجه گردید که بسیار 
تأثرانگیز بود اما تمام دستگاه های اجرایی و مردم 
دست به دســت هم دادند تا مناطق آسیب دیده 
بازسازی شــده و در اختیار مردم شریف استان 

لرستان قرار بگیرد.
رییس جمهور همچنین در حاشــیه  این آیین از 
نمایشگاهی که از دســتاوردهای وزارتخانه های 
نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری 
و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در حوزه 
توسعه زیربنایی روســتاهای کشور طی ۶ سال 
گذشته انجام شــده بازدید کرد و در جریان این 
بازدید، وزرای مربوطه از دستاوردها، عملکردها 
و خدمات زیربنایی وزارت متبوع خود در توسعه 

روستایی گزارشی ارایه کردند.
در جریان این بازدید وزیر راه و شهرســازی از 
اقدامات انجام شــده در حوزه راه و بهســازی 
راه های روستایی، وزیر نفت در زمینه گازرسانی 
به روســتاها، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
در خصوص دسترســی روســتاها به شبکه ملی 
اطالعــات و خدمــات جانبــی در زمینه IT به 
روســتاها و وزیر بهداشت و درمان در خصوص 
ساخت مراکز بهداشت و درمان روستاها گزارش 

دادند.

افتتاح طرح ها و پروژه های زیربنایی روستایی به دستور رییس جمهور

  رییس ســازمان جهاد کشاورزی استان 
در تشــریح برخی از مهم ترین دســتاوردهای 
دولت تدبیر و امید در بخش کشــاورزی استان 
به تجهیــز بیش از 23 هزار هکتــار از اراضی 
کشاورزی استان به ســامانه های نوین آبیاری 
اشــاره و تصریح کرد: ارتقای شاخص ضریب 
مکانیزاسیون کشــاورزی استان به 1/98 اسب 
بخار در هکتار و احراز رتبه برتر کشــوری در 
این شاخص از جمله دســتاوردهای مهم این 

دولت محسوب می شود.
جواد تاراســی احــراز رتبه برتر کشــوری در 
تولید، فرآوری و توزیع انواع بذر گواهی شده 
به میزان 20 هزار تن در ســال، توسعه باغات 
زیتون در اراضی شــیب دار در ســطح 2 هزار  
هکتار، توســعه کشــت محصوالت گلخانه ای 
در ســطح 34/5 هکتــار و اجــرای طرح های 
زیربنایی حدنگاری و رفع تداخالت به ترتیب 

در سطح 270 و 370 
هزار هکتار از اراضی 
اســتان  کشــاورزی 
زنجــان را از دیگــر 
سازمان  دستاوردهای 
جهاد کشاورزی استان 
در دولت تدبیر و امید 

برشمرد.
کــرد:  عنــوان  وی 
تولید و خرید  رکورد 
تضمینــی محصــول 
گنــدم بــه ترتیب به 
 520 از  بیــش  میزان 
و 455 هزارتــن طی 
امید  و  تدبیــر  دولت 

در استان زنجان شکسته شد و همچنین حجم 
عملیات کنترل و مبــارزه با آفات، بیماری های 

گیاهی و علف های هرز  به سالیانه بالغ بر 470 
هزار هکتار رسید.

تاراســی از افزایــش ارزش ریالــی و وزنی 

صادرات محصوالت 
کشــاورزی و احراز 
ســنواتی  برتر  رتبه 
ایــن  در  اســتانی 
نیــز  و  شــاخص 
ظرفیــت  توســعه 
صنایــع تبدیلــی و 
تکمیلی کشــاورزی 
به میزان 580  هزار 
تن و احراز رتبه برتر 
کشوری در شاخص 
جــذب مــواد خام 
صدور  و  کشاورزی 
برداری  بهره  پروانه 
دوران  طــول  در 
دولت تدبیر و امید در اســتان زنجان خبر داد 
و افزود: تثبیت ژن چنــد قلوزایی در گله های 

گوســفند نژاد افشــاری 70 روستا و در سطح 
17 هزار راس دام سبک، ارتقای سهم کشوری 
اســتان در تولید جوجه مرغ مادر تخم گذار به 
25 درصد و ایجاد بزرگ ترین زنجیره پرورش 
بوقلمون با تولید 14 درصد گوشــت بوقلمون 
کشور از دیگر موفقیت ها و دستاوردهایی است 

که در بخش امور دام محقق شده است.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با 
اشاره به ارتقای شاخص مصرف و تولید آبزیان 
و احراز رکورد تولید ماهیان ســردآبی به میزان 
سالیانه 16 هزار تن در این استان بیان داشت: در 
دولت تدبیر و امید همچنین توسعه برنامه های 
آموزشــی و ترویجی و احراز رکورد ســنواتی 
کشــوری در خصوص آمــوزش بهره برداران، 
تولید و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی 
محقق شــده و خودکفایی در تولید هسته های 

بذری لوبیا و سیب زمینی حاصل شد.

تشریح مهم ترین دستاوردهای دولت تدبیر و امید در بخش کشاورزی استان زنجان

 مدیر صندوق بازنشســتگی کشــوری 
استان زنجان گفت: صندوق بازنشستگی زنجان 
معوقه در پرداخــت ندارد و پرداخت ها به روز 

است.
به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، نشست 
خبری مدیر صندوق بازنشستگی استان زنجان 
به همراه نمایندگان کانون های بازنشســتگی به 
منظور تشــریح برنامه های این صندوق برگزار 

شد.
مدیر صندوق بازنشســتگی کشــوری اســتان 
زنجان در این نشســت ضمن ارائه گزارشــی 
از فعالیت های صندوق بازنشســتگی در استان 
زنجــان اظهار کرد: توام شــدن دو مناســبت 
اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور یعنی »هفته 
دولت« که از دوم شــهریورماه آغاز شده است 
و »هفته خانواده و تکریم بازنشستگان« فرصت 

مناسبی برای تقدیر از بازنشستگان است.
میرهادی موسوی با اشــاره به اینکه تقارن این 
مناسبت فرصت مناسبی برای تقویت همبستگی 
میان دولت و بازنشســتگان است، تصریح کرد: 
در این ایام برنامه های متعددی برای بازنشستگان 

اجرا خواهیم کرد.
وی با اشــاره به جایگاه بازنشستگان در جامعه 
گفت: بازنشستگان کوله بار تجربه هستند و باید 
آنها را تکریم کرده و از ظرفیت آنها استفاده کرد.
مدیر صندوق بازنشستگی کشوری استان زنجان 
با اشــاره به اینکه صندوق بازنشســتگی نیز تا 
حــد امکان در تالش بــرای ارائه خدمات بهتر 
به بازنشســتگان است، اضافه کرد: البته یکی از 
اولویت  هــای صندوق در این زمینه ایجاد حس 

خودباوری،  آرامش، 
و  تنش هــا  از  دوری 
یا  سیاسی  حواشــی 
ســالمت،  اجتماعی، 
احســاس  افزایــش 
و  خانواده  در  کرامت 
کافی  حقوق  اجتماع، 
و بهبود کیفیت زندگی 
بــه زندگی  امیــد  و 
از جملــه وظایف و 
کارکردهای نظام بیمه 

و بازنشستگی است.
*متوســط دریافتــی 
زنجان  بازنشســتگان 
۲ میلیون و ۸۵۰ هزار 

تومان است
وی با بیان اینکه تعداد 

بازنشستگان زیرپوشــش این صندوق ۱7 هزار 
و 7۰۰ نفر اســت، اضافه کرد: میانگین حقوق 
دریافتی بازنشستگان در این صندوق ۲ میلیون و 

۸۵۰ هزار تومان است.
موســوی با اشاره به اینکه ســال قبل 4 هزار و 
۸۰۰ نفر وام ضروری دریافــت کردند، گفت: 
برای پرداخت این وام  ها ۲ میلیارد تومان هزینه 

شده است.
مدیر صندوق بازنشستگی کشوری استان زنجان 
در ادامه به الکترونیکی شــدن خدمات صندوق 
اشــاره کرد و افزود:  همه خدمات صندوق به 
صــورت الکترونیکی بوده و ما مراجعه فیزیکی 

نداریم.

وی همچنیــن از ارائــه خدمــات بیمــه عمر 
بازنشســتگان خبر داد و اضافــه کرد: همچنین 
برای نشــاط و شادابی بازنشســتگان تورهای 

زیارتی و سیاحتی نیز برگزار می شود.
موســوی تصریح کرد: خدمات در بحث سفر 
به این شــکل است که عالوه بر خود بازنشسته 
هزینه سفر یک نفر از اعضای خانواده نیز توسط 

صندوق تقبل می شود.
مدیر صندوق بازنشستگی کشوری استان زنجان 
با بیــان اینکه یکی دیگــر از خدمات صندوق 
بازنشستگی کشور استان پیگیری مباحث مربوط 
به بازنشســتگی افراد است، اضافه کرد: در این 

راستا نیز اقدامات الزم صورت می گیرد.

بــه  ادامــه  در  وی 
برنامه هــای در نظــر 
بــه  شــده  گرفتــه 
مناســبت روز تکریم 
اشاره  بازنشســتگان 
کرد و گفت: این آیین 
با حضور بازنشستگان 
دســتگاه های  از 
برگــزار  مختلــف 

خواهد شد.
موســوی با اشاره به 
محور  چنــد  اینکــه 
مختلف برای انتخاب 
در  نمونه  بازنشســته 
نظر گرفته شده است، 
آموزش  علوم،  افزود: 
و پژوهــش، فرهنگ 
و هنر،کارآفرینی و ایجاد اشــتغال، فعالیت های 
اجتماعی، فعالیت های ورزشی و تندرستی، ایثار 

و فداکاری از جمله این محورهاست.
مدیر صندوق بازنشســتگی کشــوری اســتان 
زنجان افزود: مهمترین هدف فراخوان انتخاب 
بازنشســتگان نمونه، شناســایی بازنشســتگان 
نخبه و برداشــتن  گامی در راســتای استفاده از 
ظرفیت های بازنشستگان و پویایی هرچه بیشتر 

این قشر است. 
وی همچنیــن درباره مشــکالت مالی صندوق 
و معوقات بازنشســتگان نیز گفت: خوشبختانه 
در این زمینه صندوق اســتان مشکلی نداشته و 

تاکنون معوقه نداشته ایم.

*ارائه خدمات پزشکی به بازنشستگان زنجانی
مدیر اجرایی خانه امید خانه بازنشستگان زنجان 
نیز  در این جلســه با اشاره به فعالیت خانه امید 
استان اظهار کرد: این مرکز در کنار پارک رجایی 

فعالیت دارد.
ابوالحســن ضرغام با اشــاره به خدمات قابل 
ارائــه خانه امید از جمله خدمات گردشــگری 
و ارائه خدمات ســفر به بازنشســتگان افزود: 
ارائه برنامه های ورزشــی و اعزام نفرات برتر به 
مسابقات ورزشی نیز از دیگر اقداماتی است که 

در این خانه انجام می شود.
وی تصریح کرد: اجــرای ورزش های همگانی 
و همچنیــن ارائه خدمات پزشــکی رایگان به 
صورت ســه روز در هفته نیز از دیگر اقداماتی 
اســت که توسط کانون انجام و خدمات مربوط 

به آن ارائه می شود.
* ارائه خدمات ورزشی به بازنشستگان زنجانی
مســؤول کارگــروه ورزش و نشــاط صندوق 
بازنشستگان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه 
بحث نشاط و شــادابی از اولویت های صندوق 
است و در همین راستا جشــنواره های مربوط 
برگزار می شود، اضافه کرد: همچنین با همکاری 
سازمان فرهنگی شهرداری امکانات برای خانه 
امیــد فراهم و خدمات مربــوط به کالس ها را 

شهرداری ارائه می دهد.
تقی سالک با اشاره به اینکه یکی از موضوعات 
مــورد تأکیدما بحــث تکریم باز نشســتگان 
دردستگاههای اجرایی اســت، گفت: متاسفانه 
بازنشســتگان آنطور که باید در دستگاه هایی که 

فعال بودند جدی گرفته نمی شوند

پرداخت های صندوق بازنشستگی زنجان به روز است

خبر
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 رشــد و توســعه صنایــع در بخش های 
مختلف به ویژه اســتفاده از تکنولوژی های روز 
برای تولید و فاصله گرفتن انسان ها از مواد طبیعی 
و گرایش به سمت ترکیبات شیمیایی، به تدریج 
منجر به آالیندگی های محیط زیســت و مشکلی 
به نام آلودگی های خاک، آب، هوا و پسماندهای 
حاصل از فعالیت های صنعتــی، بازیافت و دفع 

صحیح این مواد شد.
اســتان زنجان نیز در حالی از قافله صنعت عقب 
نمانده که وجود معادن غنی توجه سرمایه گذاران 
را بــه فعالیت در این بخش و صنایع مرتبط با آن 
بیش از بخش های دیگر جلب کرده است اما در 
این میان گاه تعارضاتی که میان فعاالن این بخش 
با ســازمان های دولتی ازجمله صنایع و معادن و 
حفاظت محیط زیســت ایجاد می شود، به مانند 
چوبی الی چرخ این صنایع عمل کرده و حرکت 

شتابان آنها را ُکند و گاه متوقف می کند.
از سوی دیگر ســازمان های متولی نیز اقدامات 
خود را در راســتای منافع عمــوم و الزمه حفظ 
محیط زیست و جلوگیری از تخریب و تهدید آن 
می دانند. معضل واحدهای صنعتی سرب و روی 
در اســتان زنجان نیز از بیش از ۲۵ سال گذشته 
با گسترش بهره برداری از معدن انگوران زنجان 
شــکل جدی تری به خود گرفته و در بازه های 
زمانی مختلف نگرانی هایی را برای مسووالن و 
عموم مردم ایجاد کرده است و در این میان ایمن 
ســازی هفت میلیون تن پسماند روی در شهرک 
صنعتی روی زنجان و انتقال پسماندهای جدید به 
مکانی مناســب به موضوع روز مردم و مسئوالن 

این استان تبدیل شده است.
در همین راســتا خبرگزاری جمهوری اســامی 
مرکز زنجان میزگــردی را با حضور نمایندگانی 
از شــهرک صنعتی روی زنجان، سازمان صنعت، 
معدن و تجارت و محیط زیســت استان زنجان 

برگزار کرد.  
افراد نامطلع با نظرهای غیرکارشناســی کار را 

معطل می کنند
رییس هیات مدیره انجمن صنایع و معادن سرب 
و روی ایران با بیان اینکه مدتهای زیادی اســت 
که به دنبال حمل فیلتر کیک های شــرکت های 
روی هستیم گفت: پســماندهای روی حتی اگر 
کوچکترین آســیبی به محیط زیست وارد نکند، 
باید در محلی مناسب انباشت و ایمن سازی شود 

تا به لحاظ فیزیکی نیز محلی را آلوده نکند.
یوسف مرادلو، تولید این پســماندها را اجتناب 
ناپذیر دانســت و افزود: ذینفعــان باید کنار هم 
بنشینند و برای این موضوع به صورت اصولی و 

اساسی برنامه ریزی کنند.
وی با بیــان اینکه با حمایــت انجمن صنایع و 
معدن ســرب و روی ایــران و صنعتگران روی، 
شرکت بهین فرآور برای مدیریت این پسماندها 
محل چند صد هکتاری را با مطالعه دانشگاهیان 
خریداری کــرد و این محل مــورد تایید محیط 
زیســت قرار گرفت، اظهار داشت: این طر ح در 
طول مســیر خود در دوایر دولتی نهایتا توســط 

محیط زیست مرکزی رد شد.
مرادلــو با تاکید بر اینکــه بزرگترین مانع حمل، 
جابه جایــی و ســاماندهی این فیلتــر کیک ها 
ناهماهنگی دوایر دولتی اســت، تصریح کرد: ۹۵ 
کارخانه روی در ایران فعال اســت که همه اینها 
فیلتر کیک دارند اما تنها جایی که دولت روی آن 
دست گذاشته است یک انبار از چند انبار موجود 
در شــهرک صنعتی روی زنجان اســت که اتفاقا 

قانونمند عمل و پسماندها را مدیریت می کنند.
وی با بیان اینکه در این شــهرک شعور مدیریتی 
حاکم است، گفت: فعاالن این صنعت تاکید دارند 
تا پسماندهای حاصل از فعالیتهای صنعتی خود را 
در جایی انبار کنند که آالیندگی نداشــته باشد و 

استفاده مجدد از آن مقرون به صرفه باشد.
مرادلو با اشــاره به ارزش گذاری کتبی و رسمی 
سه هزار میلیارد تومانی سازمان صنعت، معدن و 
تجارت اســتان زنجان به پسماندهای روی انبار 
شده در محل این شــهرک گفت: ارزش گذاری 
نادرســت و به دنبال آن گزارش های غلطی که 
به وزارتخانه ارســال می شــود کار ما را متوقف 

می کند.
وی با بیــان اینکه ما برای حمل فیلتر کیک ها از 
محل شــرکت از ۶ سال قبل آماده بوده و هستیم 
اظهار داشت: ناهماهنگی های دولتی و مسایلی که 
از جاهای دیگر تحمیل می شود این کار را معطل 

کرده و افکار عمومی را به بازی می گیرد.
مرادلو موارد مطرح شــده در باره آالیندگی این 
صنعت را بــزرگ نمایی و غیرعلمــی خواند و 

افزود: اینجا شهر ماست، خودمان، فرزندان، اقوام 
نزدیک، دوستان و آشنایان ما در معرض این فیلتر 
کیک ها هستند اگر آلودگی ها به این شدت باشد 
نخســت خود صنعتگران و عزیزان آنها را درگیر 
می کند بنابراین این بزرگنمایی درست نیست و 
این در حالی است که در همه جای دنیا بزرگترین 
کارخانه هــای روی در داخل شــهرها و جوار 

رودخانه ها مستقر هستند.
وی بــا بیان اینکه ارایــه اطاعات غلط و بزرگ 
نمایی هــا آزار دهنده و چــوب الی چرخ این 
صنایع اســت، گفت: فعاالن در این بخش نیز بر 
ساماندهی این پســماندها مطابق با نظر سازمان 
صنعت، معدن و تجارت و محیط زیســت تاکید 
دارند اما علت به نتیجه نرســیدن آن، این اســت 
که از ابتدا تا آخر قضیه دست یک جریان نیست.

مرادلــو تغییر مدیران و تصمیم ســازان دولتی را 
بزرگترین معضل مدیریت پســماندها دانســت 
و یادآورشــد: مدیــر جدیدی که بر مســند کار 
می نشــیند با عقبه کار آشــنایی کامل ندارد و با 
اطاعات شــاید هدایت شــده روبه رو است به 
طوریکه در این میان افرادی پیدا می شوند که به 
مدیر جدید اطاعات نادرســت می دهند که این 
روند صنعتگران، مردم و هم خود مسئول تصمیم 

ساز را متضرر می کند.
وی افزود: مــا به خودمان حــق و این اجازه را 
نمی دهیم بــه هر قیمتی پول دربیاوریم و صنعت 
روی زنجان در ســالهای گذشــته نیز ثابت کرده 
اســت که در انجام مســوولیت هــای اجتماعی 
پیشگام بوده و وظایف اجتماعی خود را به خوبی 

انجام داده است.
مرادلو تصریح کرد: برای این صنعت و مدیریت 
پســماندهای آن زحمات زیادی کشــیده شده، 
انرژی و هزینه های زیادی صرف شــده اســت 
و نباید برخی ناهماهنگی ها مشــکلی برای این 

صنعت ایجاد کند.
رییس هیات مدیره شرکت خالص سازان افزود: 
عده ای سعی دارند موضوع ساده اقتصادی و فنی 

را کم کم سیاسی جلوه دهند.
مرادلو با بیان اینکه گاها برخی از دوســتان ناآگاه 
به مسایل قراردادهای منعقده فی مابین عنوان می 
کنند دالیل ادعای مالکیت این پســماندها وجود 
عناصر قیمتی و ارزشمند در آنهاست، عنوان  کرد: 
اگر فروشنده ماده معدنی تاکنون این کار را انجام 
نداده است پس از این عناصر قیمتی فیلتر کیک ها 
را اســتخراج کرده و برای خود بردارد و بعد تنها 

سرب و روی آن را به ما بدهد.
وی گفــت: اصوال در تمام دنیا ماده معدنی وقتی 
تحویــل خریدار اعم از بــازرگان و تولید کننده 
شــد رابطه بین فروشنده و خریدار قطع می شود 
که نمونه بارز آن مواد معدنی وارداتی اســت که 

امروزه صنعت روی از آن استفاده می کند.
مرادلو با بیان اینکه فروشنده مواد معدنی در دیگر 
کشــورها نمی تواند بعد از استحصال، فراوری 
و تولید شمش روی نســبت به فیلتر کیک های 
تولید شده ادعایی داشــته باشد افزود: وضعیت 
به وجود آمده در زنجان در جاهای دیگر کشــور 
وجود ندارد و نســبت به فیلتــر کیک های ۹۵ 
واحد تولیدی شمش روی هیچ ادعایی از طرف 

نهادهای دولتی مشاهده نمی شود.
وی پیشــرفت صنعت روی را چشمگیر خواند 
و گفت: رعایت مســایل زیست محیطی در این 
کارخانه ها با ۲۰ ســال قبل اصا قابل مقایســه 

نیست.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: برای حل مشــکل 
اصلی این صنعت باید مسووالن وارد عمل شده 
و یک بار برای همیشه این معضل را رفع و راه را 
برای فعالیت و شکوفایی این صنایع هموار کنند.

وی با بیــان اینکه تصمیم ها بــرای انتقال فیلتر 
کیک ها به پهنه مرصــع گرفته و مطالعات انجام 
شــده اســت، گفت: افراد نامطلع نباید با اظهار 

نظرهای غیرکارشناســی خود فعاالن این صنعت 
را با چالش هایی مواجه کنند و کارها را به عقب 

بیندازند.           
مرادلو گفت: محیط زیست با صنعتگران مهربان 
باشــد چراکه ما یک خانواده ایــم و خودمان را 
سربازان محیط زیست می دانیم و محیط زیست 
ما محل زندگی همه ماست و مختص کارکنان این 
سازمان نیســت و همه ما موظفیم مسایل زیست 
محیطی را رعایــت کنیم بنابراین نشــان ندادن 
راه های جایگزین کم لطفی در حق صنعت است.
وی تاکید کــرد : صنعتگــران و متولیان در این 
بخش باید به یکدیگر اعتماد کنند و با تشــکیل 
نشست های مشترک با رعایت مسایل کارشناسی 
در باره مشکات موجود راهکارهای عام المنفعه 
که هم مســایل زیســت محیطی و هم مســایل 
اقتصادی در آن نهفته باشــد بدهند و با یکدیگر 
گفت و گو کــرده و در جهت رفع معضات به 

نتیجه برسند.
شرکتهای روی به لحاظ مالکیت پسماندها در 

برزخ قرار گرفته اند
عضوهیات مدیره شرکت بهین فرآور نیز جانمایی 
انجام شــده برای استقرار شهرک صنعتی روی را 
نادرســت عنوان کرد و گفت: در این محل قرار 
بود صنایع ســنگی مستقر شوند که با صاحدید 
استاندار وقت این محل به صنایع روی اختصاص 

یافت.
جواد عونی بــا بیان اینکه صنعتگــر موظف به 
پرداخت برخی هزینه ها است و از نظر قانون نیز 
هزینه دفع اصولی پسماندها بر عهده تولید کننده 
آن است، گفت: حتی اگر مسایل زیست محیطی 
فعالیت این صنایع حقیقت داشــته باشد، در این 
خصوص بزرگ نمایی شده و جو روانی در شهر 
به وجود آورده است که مقصر آن صنعتگر نیست 
بلکه مسوولی باید پاسخگو باشد که این محل را 

تعیین کرده است.
وی با بیان اینکه تصمیمات فرمایشی منجر به این 
اشــتباهات و در پایان معضل بزرگتری می شود، 
تصریح کرد: شرکت های روی که از سال ها قبل 
در پی راه حلی برای کنترل آالیندگی و مدیریت 
پسماندهای این شرکت بودند شرکت بهین فرآور 
را به سهامداری تمامی شرکت های روی فعال در 
زنجان تشکیل دادند تا این موضوع هم به صورت 
دولتی و هم از سوی فعاالن این عرصه مدیریت، 

کنترل و ساماندهی شود.
عونی باتاکید بر اینکه برای این پســماندها باید 
فکری اساسی شــود تا حجم انبوهی از کیک و 
پسماند روزی مشکل ساز نشود، افزود: به همین 
منظور برای جانمایی انبار این پسماندها با کمک 
دانشگاه تربیت مدرس تحقیقاتی انجام و محلی به 
نام »سردهاته« تعیین شد که این محل پس از تایید 
سازمان محیط زیست از سوی شرکت بهین فراور 

خریداری شد.
وی یادآورشد : پس از پیمایش مراحل مختلف و 
هزینه های کانی که برای خرید و آماده ســازی 
محل انجام شد، متولیان دولتی اعام کردند که با 
نامه نگاری هایی که با مرکز انجام شده این محل 
مورد قبول واقع نشده است و باید محل دیگری 

برای این منظور انتخاب شود.
عونــی گفت: پس از تحمیــل هزینه های باال به 
فعاالن این بخش، محل بعدی انبار پســماندهای 
روی را در منطقه مرصع انتخاب کردند و پس از 
گذشــت سه سال از انتخاب و اعام این محل به 
صنعتگران روی، هر از چند گاهی مسوولی بدون 
اشــرافیت داشتن به موضوع سخنانی را ایراد می 
کند که موجب ایجاد موانع و جو روانی در منطقه 

و معطل ماندن کار می شود.
وی اظهار داشت: به لحاظ مالکیت این پسماندها 
نیز ما در شــرایط برزخی قــرار گرفته ایم و در 
حالی که دســتگاه های لودر و ســنگ شــکن و 
دیگر تجهیزات این شرکت در حال آماده سازی 

محل اســت بخش دولتی نیز ادعای مالکیت این 
پسماندها را دارد

عونی با بیان اینکه روزانه سه هزا ر تن پسماند در 
محل موقتی که مساحت آن به ۲۰ هکتار رسیده 
است منتقل می شود اما این محل جوابگو نیست 
باید محل جدید هرچه سریعتر آماده سازی شود 
که تمام تمهیــدات از نظر تئوریک و طرح روی 
کاغذ انجام شده است که شرکت بهین فراور برای 
حضور فیزیکی در آنجا منتظر حمایت شــورای 

تامین استان است.
عونی گفت: نشست های برگزار شده در این زمینه 
بر پایه نظر کارشناسی نیست؛ چرا که اگر بود، نظر 
محیط زیست و صنعت و معدن و تجارت مسلط 
می شد نتیجه نشست ها بر پایه نظر مدیران تعیین 
می شود نه آرای جمعی و با تغییر هرمدیری طرح 
معطل می ماند تا مدیر جدید مجاب شود یا نشود.

وجود  عناصر ارزشــمند دیگر در پسماندهای 
روی دلیل ادعای مالکیت بخش دولتی در این 

مواد است
رییس اداره ایمنی، بهداشــت، محیط زیســت و 
انرژی ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
زنجان نیز گفت: بیش از هفت میلیون تن پسماند 
در شهرک روی زنجان و معادل همین مقدار نیز 
در دیگر واحدهای صنعتی استان پسماند وجود 

دارد.
محمدحســین فغفوری با بیان اینکه پسماندهای 
شــرکتهای روی زنجان دارای عناصر ارزشــمند 
دیگری است، افزود: یکی از دالیلی که دولت در 
باره این پسماندها ادعای مالکیت می کند وجود 

همین عناصر در آن است.
وی یادآورشــد : دولت ردیف بودجه ای تعریف 
کرده است تا از محل فروش دیگر عناصر موجود 
در این پســماند، آن را در جهت  رفع آثار زیانبار 
سرب و روی هزینه کند و پیشنهاد وزارت صمت 
نیز هزینه کرد آن برای مســایل زیســت محیطی 

است.
فغفوری با بیان اینکه برای انتقال پسماند روی از 
چهار سال گذشته موافقت اولیه از سوی سازمان 
محیط زســت استان دریافت شــد، اظهارداشت: 
تغییــرات مدیریتی درســازمان حفاظت محیط 
زیست کشور موجب شد معاون این سازمان پس 
از ســه چهار سال پشت نوبت ماندن این طرح با 

آن مخالفت کند.
وی ســاماندهی محل کنونی انبار پسماند روی 
در شهرک روی و تعیین محل جدید برای انتقال 
پسماندهای جدید را دو رویکرد سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان زنجان ذکرکرد و گفت: 
برای ساماندهی محل کنونی انبار این فیلتر کیک ها 
و جلوگیری از آالیندگی آنهــا که در ۲۳ هکتار 
زمین انجام می شــود، مقرر شد شیب های این 

محل اصاح و کانال زنی شود.
فغفوری با بیان اینکه تمام مراکز استان ها باید یک 
مرکز دپو با امحای پسماندهای ویژه داشته باشد، 
افزود : برای تعیین محل جدید پسماندهای روی 
زنجان نیز شرکتی تشکیل و برای زمین مورد نظر 
طرح ارزیابی نوشته و مقرر شد کمیته ای تشیکل 

شود تا تمامی ساماندهی ها  در آن انجام شود.
فغفوری گفت: روزانه ۳۰۰ کامیون به محل کنونی 
پسماند می رود که همزما ن اصاح شیب محل و 

تخلیه پسماند امکان پذیر نیست.
وی یادآورشد: هفت پهنه برای پسماندهای ویژه 
تعیین شده بود که فیلتر کیک های روی هم چون 
عناصر دیگری نیز دارند جزو پســماندهای ویژه 

عنوان شد.
فغفوری گفت: با بررســی پهنه نهایتا پهنه مرصع 
برای انباشــت فیلتر کیک ها تعیین شد و پس از 
ارزیابی زمین مــورد نظر حدود ۴۰ هکتار از ۶۰ 
هکتار زمین موجود به شرکت بهین فراور جهت 

آماده سازی آن واگذار شد.
وی با اشــاره به مسایل اجتماعی پیش آمده برای 

انتقال پسماندهای روی به این محل گفت: حتی 
برای رفع این موانع ما به مســاجد روستا رفتیم و 
با مردم منطقه صحبت های الزم را انجام دادیم و 
نهایتا به مرحله ای رسیده است که برای حل این 
مسایل باید از شورای تامین حکم گرفته شود تا از 

این کار با حمایت قضایی انجام شود.
فغفوری باتاکید بر اینکه تمامی ســدهای باطله 
ایجاد شده در این محل و لند فیلدها کاما اصولی 
و تیــم های فنی و علمی فعال در این زمینه قوی 
هستند، افزود: پیش بینی می شود محل جدید تا 

۴۰ سال جوابگوی این نیاز باشد.
رییس اداره ایمنی، بهداشــت، محیط زیســت و 
انرژی ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
زنجــان گفت: واحدهای صنعتی شــهرک روی 
اکنون متحول شــده انــد واحدهای صنعتی نمی 
توانند وارد آن شــوند و  موضــوع آالیندگی و 
ســرطان زا بودن این صنعت چند ســال قبل در 
کارگروه ها مطرح شد که علوم پزشکی مطالعاتی 
را در این زمینه انجام و نتایج آن را ســال گذشته 

منتشر کرد.
وی یادآورشــد: نتایج مطالعات علوم پزشــکی 
بیشترین سرطان ها و عامل آنها را موارد دیگری 
غیر از ایــن صنعت اعام کرد کــه این موجب 
کاهش هجمه ها و فشارهاعلیه صنعت روی شد.

فغفوری افزود: هدف ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت این است که معضلی به نام پسماند نداشته 
باشیم روند دولت این بوده که درآمد حاصل شده 
از این مواد در راستای سالم سازی استان زنجان 

هزینه شود.
آماده نشدن محل جدید انبار پسماندهای روی 

به تعطیلی این واحدها منجر خواهد شد
معاون نظــارت و پایش اداره کل حفاظت محیط 
زیســت اســتان زنجان نیز با بیان اینکه پس از 
کارهای کارشناســی شده ســال ۹۶ پهنه مرصع 
از میان هفت پهنه معرفی شــده، انتخاب و برای 
انباشت پسماندهای روی در این محل به شرکت 
بهین فراور معرفی شــد، گفت: قبــل از انتقال، 
مســایل فنی و زیســت محیطی آن باید به طور 

اصولی مدیریت شود.      
علی اسدی گفت: مسایل حاشیه ای موجب شده 
است تاکنون هیچ پسماندی به محل جدید انتقال 
نیابد و اگــر در روزهای آتی که با بارندگی های 
فصل های پاییز و زمســتان همراه می شویم این 
اتفاق نیفتد و محل آماده نشود، پسماندها همچنان 
در نزدیکی شــهر زنجان خواهد ماند و ما دچار 

مشکل خواهیم شد.
وی با بیان اینکه محل کنونی گنجایش پسماندهای 
بیشــتر را ندارد، افزود: محیط زیست استان نیز با 
افزایش مســاحت محل کنونی انباشت پسماندها 
مخالف است و محل جدید باید به سرعت آماده 
بهره برداری شــود که انجام نشدن این کار حتی 
موجب تعطیلی واحدهــای صنعتی روی در این 

محل خواهد شد.
 اسدی در باره مدیریت پسماندهای موجود این 
شرکت گفت: جهت جلوگیری از انتشار آالینده 
ها توســط آب، باران و باد باید پوشــش گذاری 
های مناســبی برای آنها انجام شــود در غیر این 
صورت مجبور به شــکایت به مراجع قضایی و 

اقدام از این روش هستیم.
وی کم شــدن عیــار خاک واحدهــای روی را 
موجب مضاعف شــدن مشکات در این بخش 
ذکرکرد و افزود: ریزش معدن در سال های گذشته 
عیار خاک را پایین آورده و میزان پســماندها را 

افزایش داده است.
اسدی اظهار داشت: محل جدید تعیین شده برای 
این پسماندها از جنبه های مختلف بررسی شده 
و مشــکلی ندارد و پس از آماده سازی با رعایت 
آیین نامه های حمل و نقل با خودروهای مناسب 

پسماندها به این محل منتقل خواهند شد.
اســدی گفت: محوطه تمامی واحدهای روی در 
شهرک تخصصی ایزوله و شیب بندی شده است 
حتی آبهای جاری ناشــی از بارندگی ها به داخل 
حوضچه های بتونی احداث شــده در این مسیر 
وارد و از این آب در خط تولید استفاده می شود.
وی خاطرنشــان کرد: داخل شهرک با همکاری 
شــرکت خدماتی شــهرک و هزینــه هایی که 
واحدهای روی پرداخت کرده اند چهار حوضچه 
بتنی ایجاد شده اســت آبهای وارد شده به آن به 

خط تولید بازمی گردد.
اســدی افزود: اخیرا ماشــین ویژه شستشــوی 
خیابان های شــهرک خریداری شــده است که از 
۲هفته قبل محوطه این شرکت ها روزانه شستشو و 

آلودگی ها نیز داخل حوضچه ها ریخته می شود.

در گفتگو با مسووالن و صاحب نظران عنوان شد؛

دفع پسماند روی، نیازمند راهکار زیست محیطی و اقتصادی
رییس یگان سازمان حفاظت محیط زیست:

»پیشگیری« اولویت نخست 
محیط بانان در رویارویی با 

تخریب طبیعت

 فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت 
محیط زیســت گفت: رویکردی در ســازمان 
حفاظــت محیط زیســت جهت اســتفاده از 
تجهیزات نوین مانند پهباد، دوربین مدار بسته، 
بی ســیم و دوربین های روی البسه اتخاذ شده 
که این دوربین ها مجهز به جی پی اس و مادون 
قرمز بوده و جهت مستند سازی در رویارویی 
محیط بانان با شکارچیان غیر مجاز و متخلفان 

محیط زیست بسیار دارای اهمیت است.
به گزارش ایسنا سرهنگ جمشید محبت خانی 
در حاشیه افتتاح پاسگاه محیط بانی جاجرود که 
با حضور کیومرث کانتری - مدیرکل حفاظت 
محیط زیست استان تهران - برگزار شد، با بیان 
اینکه در راستای تکمیل تجهیزاتی که در سال 
گذشــته به محیط بانان سراسر کشور داده شد 
امسال با تفاهمنامه ای که بین سازمان حفاظت 
محیط زیست و پلیس پیشــگیری ناجا منعقد 
شــد امیدواریم بتوانیم در جهت کیفی ســازی 

تجهیزات محیط بانان اقدام کنیم.
وی افزود: رویکردی در سازمان حفاظت محیط 
زیست در جهت استفاده از تجهیزات نوین مانند 
پهپاد، دوربین مدار بسته، بی سیم و دوربین های 
روی البسه اتخاذ شده است. امیدواریم بتوانیم 
تا پایان سال موضوع بی سیم را در پاسگاه های 
محیط بانی حل کنیم تا همه پاسگاه های محیط 
بانی سراســر کشور بتوانند بدون واسطه  با هم 

ارتباط داشته باشند.
محبت خانی با اشــاره به اینکه خوشــبختانه 
درصــدی از دوربین های روی البســه محیط 
بانان تامین شده است،اظهارکرد: این دوربین ها 
مجهز به جی پی اس و مادون قرمز هســتند و 
جهت مستندسازی در رویارویی محیط بانان با 
شکارچیان غیرمجاز و متخلفان محیط زیست 

بسیار دارای اهمیت است.
فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط 
زیســت در ادامه به پیگیــری موضوع تحویل 
جلیقه ضدگلوله محیط بانان در سال ۹8 اشاره 
کرد و گفت: ســال گذشــته ۱۵۰۰ جلیقه ضد 
گلوله تحویل محیط بانان شد و امسال نیز پیگیر 
خرید جلیقه های ســبکتر همچنین البسه بهتر 

برای محیط بانان هستیم.
وی ادامه داد: خوشبختانه بیمه محیط بانان هم 
در اول تیرماه سال جاری رونمایی شد و تمام 
محیط بانان سراســر کشــور به همراه خانواده 
تحت پوشــش چهار بیمه تکمیلی، مسوولیت، 

خانه و خانواده و حوادث قرار گرفتند.
محبت خانی در بخشی دیگر از سخنان خود در 
باره حفاظت از مناطق چهارگانه تحت مدیریت 
ســازمان حفاظت محیط زیست گفت: در ۱8 
میلیون هکتاری که تحت مدیریت این سازمان 
قرار دارد، محیط بانان به صورت شــبانه روزی 
در پاســگاه های محیط بانی مســتقر هستند و 
با پاســداری از این عرصه هــا اگر تخریبی در 
این مناطــق صورت گیرد اولویــت اول آن ها 
پیشگیری اســت  یعنی اجازه ندهند ساخت و 

سازی صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه در بسیاری از موارد محیط 
بانان با هماهنگی دستگاه قضایی ورود می کنند 
و اجازه ساخت و ساز در مناطق داده نمی شود، 
اظهارکرد: در مناطقی هم که به دالیلی ساخت 
و سازی در مناطق چهارگانه صورت گرفته به 
جد محیط زیست ورود کرده و پیگیر موضوع 

است.
فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط 
زیست در پایان اظهارکرد: ورود محیط زیست 
بــه لحاظ قضایی در اینگونــه موارد به نحوی 
اســت که اعــام جرم توســط واحد حقوقی 
سازمان محیط زیست به دستگاه قضایی انجام 
می شــود و با توجه به اینکه سند مالکیت این 
مناطق به نام منابع طبیعی اســت، دو دســتگاه 
محیط زیست و منابع طبیعی باید روند پرونده 

را پیگیری کنند تا به سرانجام برسد.
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 رنگ ها همیشــه تاثیر گذارند، مخصوصا 
زمانی که قرار باشــد در محله ای که دیوار خانه ها 
تماما رنگی است زندگی کنی یا این که ساعاتی در 
آن ســپری کنی؛ محله رنگارنگ بوکاپ، آفریقای 
جنوبی حس شادی را برای گردشگرانی که از آن 

دیدن می کنند به همراه دارد.
به گزارش ایسنا، محله »بوکاپ« یکی از قدمی ترین 
مناطق مسکونی شهر کیپ تاون، آفریقای جنوبی 
اســت که دامنه های تپه ســیگنال واقع شــده و 
خانه های رنگی این محله باعث شهرت آن در بین 

گردشگران شده است.
گفته شده اســت که ساکنان این محله رنگارنگ، 
نوادگان برده هایی هســتند که در قــرن 16 و 17 
میالدی توســط هلندی ها از کشــورهای مالزی، 
اندونزی، سریالنکا، هند و چند کشور آفریقایی به 
این منطقه آورده شدند و به گروه »ماالیا« شهرت 

داشتند.
بریتانیا در سال 1795 »کیپ تاون« را از هلند پس 
گرفت و همین مسئله باعث شد تغییرات زیادی 
در این منطقه به وجود آید؛ تغییرات به وجود آمده 
در این منطقه شــامل آزادی مذاهب، لغو تجارت 
بردگان و پایان دادن به مسئله برده داری بود. پس از 
پایان یافتن مسئله برده داری، برده هایی که دیگر از 
قید بردگی رها شده بودند در این محله  اجتماعی 

تشکیل دادند.
در این سال ها ازدواج هایی بین مردمان جنوب شرق 
آسیا، برده های هند، ماداگاسکار و بومیان آفریقایی 
صورت گرفته اســت که بانــوان بومی این محله 
برای ازدواج با مردان مسلمان به دین اسالم روی 
آورده اند و اسالم دین غالب این محله شده است و 

ساکنین آن خود را »مسلمانان کیپ« می نامند.
فلسفه خانه های رنگی محله »بوکاپ« در آفریقای 
جنوبی به این ترتیب اســت که در ابتدا خانه های 
این محله فقط به رنگ سفید نقاشی می شدند اما 

پس از آن که برده داری در کیپ تاون ممنوع شد به 
افراد حاضــر در محل اجازه خرید خانه و تملک 
زمین داده شــد و از آن پس اهالی بوکاپ تصمیم  
گرفتند به مناســب آزادی که در اختیار آن ها قرار 
گرفته خانه هایشان را به رنگ های شاد نقاشی کنند.
یکــی دیگــر از جذابیت های بوکاپ بــه غیر از 
خانه هــای رنگارنگش مســجدی اســت که در 
 این منطقه ســاخته شده اســت. مسجد نخست 
)Auwal Mosque( عنوان قدیمی ترین مسجد 
کشور آفریقای جنوبی را به دوش می کشد که در 
سال 1794 ساخته شده است و مسلمانان از سال 

1804 اجازه ورود به آن را پیدا  کردند.
از دیگر جذابیت های این منطقه برای گردشگران 
قدیمی ترین خانه این محله است که به موزه بوکاپ 
تبدیل شده است؛ وسایل در این خانه قدیمی که 
به موزه تبدیل شده است به گونه ای چیده شده که 
شکل زندگی ثروتمندان محله ماالیی در قرن 19 را 
به نمایش می گذارد و هم چنین تاثیرات سنت های 
اســالمی بر روی فرهنگ و هنــر »کیپ تاون« را 

نمایش می دهد. 
چند ملیتی بودن ساکنان این منطقه در غذا، رقص و 
موسیقی بوکاپ کامال مشهود بوده، به عنوان نمونه 

غذای مرم بوکاپ ترکیبی از سبک های خاورمیانه، 
هلند و جنوب شرقی آسیا است و مردم از میوه و 
ادویه جات به مقدار زیاد در غذاهای خود استفاده 

می کنند.
خانه هــا و مســاجد محلــه »بوکاپ« به شــکل 
رنگین کمانی رنگ شده اند و تمام همسایه ها باهم 
در استفاده از رنگ ها اتفاق نظر داشته اند تا مشکلی 
پیش نیاید؛ قــدم زدن در خیابان های یک طرفه و 
سنگ فرش شده بوکاپ با رنگ های رنگین کمانی 
خود یکی از رویایی ترین حاالت در سفر است که 

هر گردشگری دوست دارد آن را تجربه کند.

 رییس انجمن علمی طبیعت گردی ایران 
گفت: هم اکنون طبیعت گردی را پرشتاب ترین 
نوع گردشــگری دردنیا می دانیم که رشــد آن 
در ســال بیش از 20 درصد اســت و هیچ نوع 
از گردشگری این نوع شــتاب را ندارد و دلیل 
اصلی آن این است که مردم برای آسایش و تمدد 
اعصاب به این نوع گردشگری احتیاج دارند که 
دلیل افزایش و رشــد بوم گردی ها، همین نیاز 

جدید مردم است.
فرید جواهرزاده در گفت وگو با خبرنگار ایسنا 
در خصوص نــگاه علمی که امروزه در حوزه 
توسعه گردشگری مطرح است، اظهار کرد: ما 
در تعریف گردشگری نیز با انواع گردشگری 
روبه رو می شــویم که بسیار خالقانه، ابتکاری 
و به روز اســت و هم اکنون بر پایه مطالعاتی 
که در سطح سازمان جهانی جهان گردی انجام 
شده است بیش از 120 نوع گردشگری تعریف 

شده داریم.
وی افــزود: این نشــان می دهــد موضوعات، 
موضوعات جدیدی بوده و این جدید بودن به 
دلیل تنوع طلبی و نوع نگاه بشر به موضوع سفر 
است و شاید یکی از ویژگی های سفرهای جدید 
این باشد که گردشگران دیگر به دنبال سفرهای 
طوالنی مدت نیستند که پدیده ای جهانی است 
و تنها مربوط به کشور ما نمی شود؛ گردشگر به 
جای این که ســفری 10 یا 15 روزه داشته باشد 
در ســال چهار یا پنج بار ســفر دو یا سه روزه 
را تجربه می کند و بیشــتر به دنبال تنوع است و 
زمانی که تنوع زیاد شود مقصدها و نوع گردشگر 

متنوع می شود.
رییــس انجمن علمــی طبیعت گــردی ایران 
خاطرنشان کرد: از طرفی دیگر بحث شهرنشینی، 
دغدغه های اجتماعی و اســترس های روزمره 
زندگی افزایش پیدا کرده است و این باعث شده 
که مردم به سفر از جمله سفرهای طبیعت گردی 

رو بیاورند.
جواهرزاده عنوان کرد: از طرف دیگر موضوعاتی 
مانند بحث های آینده  پژوهی، دغدغه مندی های 
مســووالن نیز در این حوزه لحاظ می شود و بر 
همین پایه طبیعت گردی را نوعی گردشــگری 
مسئوالنه نیز می دانیم، طبیعت گردانی که باعث 
تخریب فضای محیطی می شوند و وضعیت نابه  

هنجاری را به وجود می آورند گردشگر نیستند.
وی ادامــه داد: گردشــگران طبیعت گــرد ما 
گردشگران مسووالنه هستند که باید نسبت به 
حفظ محیط زیســت و احترام به تنوع زیستی 
اهتمام بیشــتری نشان دهند که از این جهت در 
حوزه هــای علمی به این موضوع توجه شــده 

است.
وی اضافه کرد: رشدی که در سطح دانشگاه ها 

و موسســات آموزش عالی ما در زمینه توسعه 
رشته های گردشگری اعم از مدیریت گردشگری 
و اکو توریســم وجود دارد بیانگر این واقعیت 
است که هم نسل جوان ما نسبت به گردشگری 
توجه بیشــتری پیدا کرده اند و هم دانشگاه ها و 
موسسات آموزش عالی ما به این موضوع توجه 

دارند.
رییس انجمن علمی طبیعت گــردی ایران ادامه 
داد: تعداد موسسات زیاد شده است، دانشجویان 
نســبت به فراگیری علــم در این حوزه رغبت 
بیشتری نشان می دهند از این جهت توسعه علمی 
دراین رشته نسبت به بسیاری از رشته های علمی 
دیگر بیشتر شــده است و شاید یکی از معدود 
رشته هایی که بازار مطمئن و صد درصد دارد را 
رشته های هتلداری و گردشگری قلمداد می کنیم 
و از این جهت رویکرد کارآفرینانه در این حوزه 
وجود دارد به خاطر همین هنوز هم این رشته ها 

از اقبال خوبی برخوردار است.
جواهرزاده در باره نحوه تاسیس انجمن علمی 
طبیعت گردی در ایران تشریح کرد: انجمن های 
علمــی از وزارت علــوم مجوز فعالیتشــان را 
دریافت می کنند، در سال 94 جمعی از محققان 
و متخصصین حوزه های گردشــگری به ویژه 
طبیعت گردی دور هم جمع شدند، برای تاسیس 
انجمن علمی و نخســتین قدم ها را برداشتند و 
پس از فــراز و فرود و پی گیری های موثری که 
از طریق کمیســیون انجمن های علمی وزارت 
علوم انجام شــد توانســتیم مجوز انجمن را از 
کمیسیون بگیریم. وی افزود: انجمن های علمی 
هیات موسســی باید داشته باشد که 60 درصد 
آن را دانشــگاهیانی با رتبه دانشــگاهی استاد 
تمام و دانش یار و 40 درصد باقی را اســتادیار 
و مربی تشکیل دهند و پیدا کردن هیئتی که استاد 
تمام و دانش یار باشــند کار دشواری بود اما با 

پی گیری های موثری که انجام شد این انجمن به 
ثبت رسید و نخستین هیات مدیره این انجمن 
مرکب از نمایندگان دانشــگاه های مختلف اعم 
از دانشــگاه فردوسی، دانشگاه همدان، دانشگاه 
تبریز، دانشــگاه اصفهان، دانشگاه آزاد اسالمی 
و موسســات پژوهشی مرتبط  انتخاب شدند و 
دبیرخانه مرکزی این انجمن در موسسه آموزش 
عالی بینالود مشهد مستقر است و من نیز به عنوان 

رییس انجمن انتخاب شدم.
رییس انجمن علمی طبیعت گــردی ایران ادامه 
داد: این انجمن به عنوان یک مجموعه وابسته به 
وزارت علوم به دنبال نشر علم طبیعت گردی و 
برگزاری کنفرانس ها و سمینارهای علمی بوده و 
قرار است به عنوان بازوی علمی و فکری برای 
سازمان میراث فرهنگی خدمت کند و بتواند در 
حد تــوان خود اطالعات علمــی و دانش های 

مرتبطش را افزایش دهد.
جواهرزاده متذکر شد: موضوع طبیعت گردی در 
استان خراسان نیز مطمئنا به عنوان یک موضوع 
تکمیلی برای گردشگران عازم خراسان و مشهد 
محسوب می شــود و باید قبول کنیم که مشهد 
خاستگاه گردشگری مذهبی است و گردشگرانی 
که به مشهد می آیند برای زیارت بارگاه ملکوتی 
امام رضا)ع( به مشــهد ســفر می کنند و بحث 
طبیعت گردی برای تکمیل این زنجیره و افزایش 
میزان ماندگاری گردشــگران در دست تحقق 

است.
رییس انجمن علمی طبیعت گردی ایران گفت:  
آخرین نکته این اســت که هم اکنون بسیاری 
از آژانس های مســافرتی تورهــای یک روزه 
طبیعت گردی را به عنوان یکــی از برنامه های 
یومیه خود دارند که این نشــان از اقبال خوبی 
دارد که هم گردشــگران عازم به مشــهد و هم 
شهروندانمان از موضوعات طبیعت گردی دارند.

  وزیر کشور گفت: امسال توافق کردیم تا 
مرز خسروی هم به مسیرهای رفت و آمد زایران 

اربعین اضافه شود.
عبدالرضا رحمانی فضلی در بدو ورود به زنجان 
در فرودگاه این شــهر افزود: در مرزهای غربی 
آمادگی کامل وجــود دارد و با تمهیداتی که با 
کشــور عراق صوزت گرفته زائــران در کمال 
امنیت و سالمت در آیین باشکوه اربعین حسینی 

شرکت می کنند.
وی تاکید کرد: در مرزهای غربی کشور مشکل و 
مساله ویژه ای وجود ندارد،  همکاری های ما با 

کشور عراق در سطح بسیار خوب و کشورهای 
دیگــر مثل ترکیه هم وضعیت مرزها مناســب 

است.
وزیر کشــور خاطرنشــان کرد: به لحاظ امنیت 
مرزها در شــرایط بســیار خوبی هســتیم، در 
شرق کشــور این تسلط و رصد پیاپی و دایمی 
را داریم. رحمانی فضلــی ادامه داد: با توجه به 
اینکه در مرزهای شرقی در کشورهای افغانستان 
و پاکســتان بــا ضعف کنترل مرزی از ســوی 
همســایگان مواجه هســتیم، زحمت اصلی بر 
دوش ایران است و نیروهای ما در مرزبانی ناجا،  

سپاه و ارتش وظایفشان را در این حوزه به خوبی 
انجام می دهند.

وی یادآور شــد: به دستور رهبر معظم انقالب، 
رقم قابل توجهی از صندوق توسعه ملی بابت 

تجهیز و تمهیدات الزم مرزی هزینه کردیم.
این مسوول در باره برگزاری انتخابات مجلس 
شورای اسالمی اظهار داشــت: تمهیدات الزم 
اندیشیده شــده و کارها با هماهنگی الزم بین 
دستگاه های نظارتی، اجرا و حوزه تامین امنیت 
پیش مــی رود و تالش می کنیــم تا انتخابات 

باشکوهی را داشته باشیم. 
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رایزنی کشورهای حاشیه خزر 
برای توسعه گردشگری

 نشست رایزنی کشورهای حاشیه دریای 
خزر به منظور توسعه روابط گردشگری میان این 

کشورها در قزاقستان برگزار می شود.
به گزارش ایســنا، معاون گردشــگری وزارت 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
بــه عنوان نماینده جمهوری اســالمی ایران در 
»نشست رایزنی های 5 جانبه با موضوع توسعه 
روابط گردشگری میان کشورهای حاشیه دریای 
خــزر«، با هدف ارتقا و توســعه همکاری های 

منطقه ای- بین المللی حاضر خواهد شد.
این نشست  با موضوع »توسعه روابط گردشگری 
میان کشــورهای حاشــیه دریای خزر« 27-28 
آگوســت 2019 برابر با 6-5 شهریور 1۳98 در 
شهر اکتائو قزاقستان برگزار می شود. این نشست 
برای اجرایی شــدن توافقات پنجمین نشست 
ســران کشورهای ســاحلی دریای خزر که 21 
امرداد ماه 1۳97 در شهر اکتائو قزاقستان برگزار 

شد، تشکیل خواهد شد.
ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان 
با هدف توســعه و ارتقای همکاری های حوزه 
گردشگری منطقه ای پیرامون دریای خزر در این 

نشست حضور دارند.
قرار اســت معاون گردشگری عالوه بر شرکت 
در نشست های دوطرفه با نمایندگان کشورهای 
حاضر، درباره موضوع توسعه روابط گردشگری، 
با ارائه پیش نویــس موافقت نامه همکاری های 
گردشگری کشورهای ســاحلی دریای خزر و 
ترسیم چشم انداز هدفمند پیش روی این حوزه،   

مذاکره کند.   

اجرای طرح حفاظت از 
سرو کهنسال مهریز

 طرح حفاظت از ســرو کهنسال مهریز 
با پیگیری شــهرداری و همکاری کارشناسان 
ذیربط از مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان، 
استانداری و دانشگاه یزد تهیه و نخستین مرحله 

اجرایی آن آغاز شد.
به گزارش ایسنا، »محسن بهاری« مسوول فضای 
سبز شــهرداری مهریز در این رابطه با تشکر از 
مجموعه هایی که در تدوین این طرح همکاری 
داشــتند، اظهار کرد: در اولیــن مرحله اجرایی 
این طرح که با تخصیص یــک میلیارد تومان 
اعتبار آغاز شــده، عملیات حصار کشی پارک، 
جمع آوری محوطه ی ســنگ فــرش و دیگر 
تأسیسات موجود تا شــعاع ۳0 متری پیرامون 
ســرو و تامین خاک مناســب و دیگر نیازهای 
تغذیه ای این درخت کهنسال انجام خواهد شد.

به گفته وی، هرس شــاخه های اضافی مطابق 
با نظرات کارگروه حفاظت ســرو و بســتن و 
نگه داری تنه اصلی و ســایر شاخه ها متناسب 
با تصمیمات این کارگــروه، از دیگر اقدامات 
صورت گرفته در جهت حفاظت از این اثر ملی 

طبیعی است.
بهاری خاطرنشــان کرد: ســرو کهنسال مهریز 
با عمر تخمینی 2000 ســال بــه عنوان دومین 
موجود زنده ی کهنســال استان یزد بعد از سرو 
ابرکوه معروف اســت و در طول سال به ویژه 
بهار، پذیرای گردشگران زیادی از سراسر کشور 
است.  این درخت کهنسال در اسفند 1۳84 به 

ثبت آثار ملی کشور رسیده است.
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|  آشنایی با جاذبه های گردشگری جهان  |

محله ای که دیوار خانه هایش همگی رنگی است

آگهي مناقصه عمومي 
اداره کل نوســازی مدارس استان زنجان در نظر دارد اجراي پروژه هاي مشروحه ذيل را  بر اساس تصويب نامه هيأت 
وزيران و قانون برگزاري مناقصه به پيمانكاران تعيين صالحيت شده سازمان برنامه و بودجه در رشته تأسيسات و تجهيزات و با در 
نظر گرفتن ظرفيت آزاد خود و براساس فهرست بهاي سال98 به صورت  بصورت زيربنايی و بر اساس بخشنامه سرجمع به شماره 
96/1299188 مورخه 96/5/4  و به صورت مناقصه عمومي يک مرحله ای و از طريق سامانه تدارکات الكترونيكی دولت واگذار 
نمايد. همه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد قيمت و بازگشائی پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات 
الكترونيكی دولت )ســتاد( به نشــانی : www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضويت قبلی ،  مراحل ثبت نام  در سايت مذکور و دريافت گواهی امضای الكترونيكی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

)شماره تلفن تماس جهت کسب اطالعات و ثبت نام در سامانه ستاد : 02141934 (
بنابراين پيمانكاران واجد شرايط مي توانند جهت شرکت در مناقصه از ساعت 7/00  مورخه 98/6/4 تا ساعت 11/30 مورخه 98/6/7  

به سايت مزبور مراجعه نمايند . 
آخرین مهلت ارایه قیمت پیشنهادي ) هم به صورت فیزیکی  و هم از طریق سامانه ستاد ( : تا ساعت 11/30 

روز يكشنبه مورخه 98/6/17 می باشد. 
پاکت های مناقصه ها در مورخه 98/6/20 به ترتيبی که در ذيل آمده است در کميسيون به نشانی : زنجان، خيابان خرمشهر، روبه روي 
صدا و سيماي مرکز زنجان )شماره تلفن تماس : 02433034550 ( و در ساعتی که در اسناد قيد شده بازگشايی خواهد شد . )هزينه 

چاپ دو نوبت آگهي به عهده برندگان مناقصه مي باشد( 
1 - استاندارد سازی سيستم گرمايش مدارس خدابنده و ايجرود با برآورد 12.311.917.141  ريال و تضمين شرکت در مناقصه 
615.600.000 ريال )تمامی پايه های  حقوقی(  2- اســتاندارد سازی سيستم گرمايش مدارس ابهر با برآورد 8.146.435.596 
ريال و تضمين شرکت در مناقصه 407.400.000 ريال )تمامی پايه های  حقوقی و پايه يک حقيقی(  3 - استاندارد سازی سيستم 
گرمايش مدارس طارم با برآورد 5.503.859.538 ريال و تضمين شرکت در مناقصه 275.200.000ريال )تمامی پايه  های حقوقی 

و پايه  يک  و دو حقيقی(  
توضیح اینکه : پايه های ذکر شده بر مبنای برآورد مناقصه بوده و پس از  بازگشائی پاکت پيشنهاد قيمت ،  ظرفيت و پايه پيمانكار 
شرکت کننده در مناقصه بررسی و در صورتی که پيشنهاد قيمت وی کمتر و يا مساوی پايه و ظرفيت کاری وی باشد ، پيشنهاد وی 

قبول خواهد شد بنابراين شرکت کننده در مناقصه بايستی اين موضوع را در نظر بگيرد .

اداره کل نوسازی مدارس استان زنجان

طبیعت گردی ؛ پرشتاب ترین نوع گردشگری در دنیا  مرز خسروی امسال برای رفت و آمد زایران اربعین باز می شود
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