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فرنشین راه و شهرسازی استان:
آورده نقدی متقاضیان طرح ملی مسکن زنجان

۴۳۰ میلیارد تومان است
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فرنشین کمیته امداد استان زنجان عنوان کرد:
پرداخت قریب به 84/5 میلیارد تومان 
تسهیالت اشتغالزایی به مددجویان زنجانی 

 هر آن کس که نشناخت ارج زنان 
 روانش نژند و تنش ژنده باد 
جشن سپندارمذ خجسته باد 

2

 طرح باز آفرینی، چهره                    ۵۶۰                    هکتاری شهر 
قدیم زنجان را با ساخت و سازهایی بر پایه اصول 
مهندسی جوان تر می کند و سازندگان مسکن از 

طرح های تشویقی بهره مند می شوند.
به گــزارش ایرنا، فرســودگی شــهری یکی از 
مشکالت جدی و پدیده ای غیرقابل اجتناب است 
که بخش قابل توجهی از بافت های قدیمی شهرها 
از جملــه زنجان را در برگرفتــه و به بافت های 

فرسوده و ناکارآمد شهری تبدیل شده است.
عوامل موثــر در ایجاد فرســودگی محیط های 
شهری، موجب ناســازگاری در بافت و افزایش 
فضاهای مخروبه و رها شــده شهری در بافت 

قدیم شهر زنجان شده است. 
حال اجرای طرح بازآفرینی شهری در                    ۵۶۰                    هکتار 
از شهر قدیم زنجان و بافت ناکارآمد، چهره این 

شهر را دگرگون می کند.
نبود اســتانداردهای شــهری منجر به ایجاد 

شهرهای کهنه شده است
فرنشین راه و شهرسازی اســتان زنجان گفت: 
تصمیمات، سیاست ها و طراحی های نادرست، 

ضد بازآفرینی است.
مســعود بیات منش اظهار داشت: ما شهرهای 
کهنــه ای داریم، این شــهرها زمانی که طرح و 
استانداردهای شهرسازی در گذشته نبوده مردم 
معابری بر پایه وسایل حمل و نقل وقت از جمله 
درشکه یا پیاده ایجاده کرده بودند، شکل گرفته 

است.
وی ادامه داد: هم اکنون اســتان زنجان ۲۱ شهر 
دارد که در گذشته به لحاظ شهریت، زنجان و ابهر 

استعداد شهری را داشته اند.
فرنشین راه و شهرسازی اســتان زنجان گفت: 
در دوره قاجار بــازار و دوره پهلوی اول خیابان 
های ســعدی و امام در زنجان بازگشایی شد که 

مطالعه طرح تفصیلی از سال ۵۹ در زنجان آغاز 
و نخســتین طرح جامع این شهر در سال ۶۷ به 

تصویب رسیده است.
بیات منش خاطرنشــان کرد: شهرسازی نوین و 
اصولی از این زمان آغاز شد که معابر و ساخت و 

سازها با نظارت شهرداری انجام می شد.
وی افزود: طرح بازآفرینی در تالش برای ارتقای 
کیفیت شهری و مطابقت شــهرهای قدیمی با 
اســتاندارهای نوین است در حالی که از گذشته 
شهر بدون استانداردهای مهندسی شکل گرفته 

است.
به گفته فرنشــین راه و شهرسازی استان زنجان، 
در شــهر زنجان ۶ هزار و             ۶۰۰             کیلومتر محدوده 

شهری با حدود          ۴۵۰          هزار نفر جمعیت داریم.
فرنشین راه و شهرسازی اســتان زنجان گفت: 
نسبت جمعیت ساکن در این مناطق در هر هکتار 
۷۰ نفر است که میانگین این مهم    ۱۰۰    نفر بوده و 
جا دارد در این محدوده شهری جمعیت افزایش 
یابد. بیات منش افزود: از ۶ هزارو       ۶۰۰       کیلومتر 
محدوده شــهری    ۸۰۰    کیلومتر بافت فرسوده و 
ناکارآمد اســت که هدف ما نوسازی، بهسازی و 

بروز کردن این مناطق است.
بیشترین آسیب شــهری در     ۵۶۰     هکتار بافت 

ناکارآمد زنجان است
فرنشین راه و شهرسازی اســتان زنجان گفت: 
بیشترین آسیب در بافت قدیم و شهر قدیم زنجان 
به مساحت        ۵۶۰        هکتار است که این محدوده از 
خیابان خیام، غرب بابائیان،  میدان ۱۵ خرداد، تا 

مرز خیابان فرودگاه و مطهری است.
بیات منش ادامه داد: از خیابان های ۱۷ شهریور 
تا بخشی از سعدی شمالی، از خیابان صفا، پایین 
زمین هــای خلیل بنایــی، از خیابان جمهوری 
تا خیام بخش دیگری از بافت فرســوده و شهر 

قدیم زنجان است. وی با تاکید بر اینکه مهمترین 
برنامه ما کنترل ساخت و ساز هاست، افزود: رشد 
مســکن در برخی از مناطق مطلوب بوده و در 

برخی مناطق دیگر نیز چنین نیست.
فرنشین راه و شهرســازی استان زنجان گفت: 
مزیت رشد وتوسعه ساخت و ساز مسکن تحرک 
و ایجاد اشتغال است و از طرفی دیگر نیز موجب 

شکاف طبقاتی می شود.
بیات منش تاکید کرد: در چنین زمان هایی وظیفه 
دولت ورود به عرصه با طرح اقدام ملی مسکن و 

مسکن مهر  می باشد که مبنای آن قانونی است.
وی اظهارداشــت: در این مواقــع دولت زمین 
رایگان را به همراه تســهیالتی می آورد تا هزینه 
ساخت مسکن که ۶۰ درصد آن زمین است برای 
متقاضیان تامین شود و هزینه ای بابت این مهم 

پرداخت نکند.
برای ساخت و ســاز در بافت فرسوده طرح 

تشویقی داریم
فرنشین راه و شهرسازی استان زنجان گفت: در 
۵۶۰ هکتار بافت زنجان قدیم که درصدد نوسازی 
آن هستیم طرح ها و سیاست های تشویقی اجرا 

می شود.
 بیات منش خاطرنشان کرد: در این مناطق هزینه 
برای پروانه ۵۰ درصد و کل عوارض آن رایگان 

است.
وی یادآوری کرد: تسهیالت ارزان قیمتی نیز برای 
ساخت و ساز در بافت های فرسوده وجود دارد.
فرنشین راه و شهرسازی اســتان زنجان با بیان 
اینکه هزینه های خدمات از جمله برق و آب و 
فاضالب افزایش یافته است، گفت:  هزینه های 
انشعاب در بافت های فرسوده وجود ندارد و این 
مهم موجب اقبال سازندگان مسکن در این مناطق 

شده است.

بازآفرینی،چهرهشهرقدیمزنجانراجوانمیکند
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رییس اتاق بازرگانی زنجان خبر داد؛

زنجان؛ رتبه دوم پایش 
محیط کسب وکار در کشور

  فرصت حضور و مشارکت استان زنجان در بازار کشور ارمنستان و بازسازی مناطق قره باغ فراهم است
  استاندار زنجان: اقدامات اتاق بازرگانی در جهت نتیجه گیری از اقدامات و توسعه اقتصادی استان قابل تقدیر است

7

نماینده عالی دولت در استان زنجان تاکید کرد 

تشکیلکمیتهنظارتیدرزنجان
برایجلوگیریازبازارسیاهمسکن

گرانیهازودترازعیدنوروزبهاستقبالمردمآمدهاند
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در گفتگو با صمد حنیفی استاد بازشسته ادبیات دانشگاه آزاد  زنجان مطرح شد؛

ایرانباستانسراسرجشناست
 اسپندارمذ بزرگداشت روز زمین و روز زن در ایران باستان 
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 فرنشین راه و شهرسازی استان 
زنجان گفت: ۴۳۰ میلیارد تومان آورده 
نقدی متقاضیان در طــرح اقدام ملی 
مسکن بوده و گردش مالی این طرح، 
تاثیر مثبتی بر بازار ســرمایه و جذب 
منابع خرد و ســرگردان دارد زیرا این 
سرمایه ها می توانست تاثیر منفی بر بازار 
داشته باشد که به فعالیت های عمرانی 

واشتغالزا جذب شد.
مسعود بیات منش درنشست شورای 
مسکن استان با اشاره به اینکه ۲۸ هزارو 
۶۹۱ نفر در سطح این استان در طرح 
اقدام ملی مســکن ثبت نــام کرده اند، 
افزود: از این تعداد ۲۳ هزارو ۹۲۱ نفر 
در شهر زنجان، چهار هزار و ۷۷۰ نفر 
نیز به ثبت نام شدگان دیگر شهرهای 

استان اختصاص دارد.
ایــن مســوول ادامــه داد: از مجموع 
متقاضیان ۱۴ هزار و ۸۹۵ نفر در استان 
واجد شرایط تشخیص داده شدند که 
از این تعداد ۱۳ هزارو ۳۴۷ نفر معادل 

۵۵.۸ درصد به شــهر زنجان، ۲۷۶ نفر به شهر ابهر 
و یک هزارو ۲۷۲ نفر نیز به دیگر شــهرهای استان 

تعلق دارد.
بیات منش افزود: شمار کل افراد تایید نهایی شده ۱۴ 
هزار ۸۶۹ نفر، تعداد انصرافی ها ۹۳۹ نفر و تعداد رد 
درخواست و حذف شده ها نیز ۱۲ هزار و ۴۱۵ نفر 

بوده است. این مسوول، با بیان اینکه تاکنون برای ۱۱ 
هزار ۷۴ نفر از متقاضیان، افتتاح حساب شده است، 
ادامه داد:  ۹ هزار ۲۷۹ نفر مبالغ خود را واریز کرده 
و برای هشت هزارو ۵۵۵ نفر نیز پروژه تخصیص 

یافته است.
وی با بیان اینکه برای ۱۰ هزارو ۳۰۰ نفر از واجدان 

شــرایط، زمین تامین و طراحی و نقشه برداری نیز 
انجام شده است، گفت: برای سه هزار نفر از واجدان 
شرایط نیز زمین مورد نیاز تامین می شود و مشکلی 

در این زمینه وجود ندارد.
فرنشین راه و شهرسازی استان زنجان گفت: پیش 
بینی ها نشــان می دهد ساالنه یک هزارو ۵۰۰ تا  ۲ 

هزار نفر متقاضی مســکن در سطح 
استان وجود داشته باشد که درصورت 
بازگشایی ســایت نسبت به ثبت نام 

مبادرت خواهند کرد.
وی اضافه کرد: بررسی ها بیانگر آن 
اســت که خوشبختانه با شروع طرح 
اقدام ملی مســکن، این حوزه روند 
آرامشــی پیدا کرده که یکی از علت 
های مهم اجرای این طرح مهم است و 
امیدواریم در چند سال آینده این حوزه 

تعادل آرامش داشته باشد.
بیات منش با بیان اینکه تعرفه صدور 
پروانــه واحدهای طــرح اقدام ملی 
مســکن با ۵۰ درصد تخفیف لحاظ 
شده است، خاطرنشــان کرد: زمین 
۵.۵ هکتاری کوی فرهنگ زنجان به 
باقی ماندگان مســکن مهر تخصیص 
یافته که تا حد امکان، همراهی الزم با 
این متقاضیان انجام شده به طوری که 
پروانه های ساخت این واحدها با ۱۰۰ 
درصد تخفیف صادر می شود، مشکل 

پارکینگ آن نیز  در کمیسیون ماده پنج رفع شد.
وی خاطرنشــان کرد: تا پایان سال ثبت نام مرحله 
چهارم مسکن ملی در استان زنجان نخواهیم داشت 
و در صورت نیاز، ســال بعد دوباره درخواســت 
اختصاص مهلت ثبت نام به استان زنجان داده خواهد 

شد.

فرنشین راه و شهرسازی استان:

آوردهنقدیمتقاضیانطرحملیمسکنزنجان
۴۳۰میلیاردتوماناست

استاندار زنجان :
عزم عمومی در حوزه برق و 
الکترونیک زنجان منطبق با 

واقعیت ها نیست
 استاندار زنجان گفت: عزم عمومی 
در حوزه برق و الکترونیک زنجان منطبق 
و هماهنــگ با واقعیت ها نیســت و باید 
تالش کنیم موانع در این زمینه رفع شود.

فتح اله حقیقی در شــورای گفت و گوی 
دولت و بخش خصوصی استان افزود: در 
حوزه برق و الکترونیک استان زنجان یک 
واقعیــت وجود دارد و مــوارد و حرکت 
هایــی هم در عــزم عمومی بــوده؛ ولی 
اکنون باید اعتــراف کنیم که عزم عمومی 
بــا واقعیت های اســتان در حوزه برق و 

الکترونیک، نتوانسته جلو بیاید.
وی ادامه داد: اگر عزم عمومی پای به پای 
ظرفیت هــا و واقعیت جلو می آمد، قطب 
برق و الکترونیک شدن زنجان با توجه به 
شرایط تولیدی و صنعتی که استان در این 
زمینه دارد، خیلی باالتر می شــد که االن 

این طور نیست.
حقیقی با بیان اینکه االن باید یک شهرک 
صنعتی بســیار قــوی در حــوزه برق و 
الکترونیــک می داشــتیم ولــی نداریم، 
خاطرنشــان کرد: اکنون هم کار خاص و 
قابــل توجهی در این زمینــه رخ نداده و 
اســتقبالی هم از این شهرک نشده که باید 

در این باره مشکالت را رفع کنیم.
وی از بازدیــد خود از شــهرک آی تی و 
برق و الکترونیک زنجــان در هفته آینده 
خبر داد و اظهار داشت: باید جذابیت های 
شهرک آی تی و برق و الکترونیک را برای 

استقرار واحدها در آن باال ببریم.
نماینــده عالــی دولت در اســتان زنجان 
در بخــش دیگــری از ســخنان خود به 
 موضوع راه اندازی آزمایشگاه جریان باال 
در استان اشاره کرد و گفت: برای عملیاتی 
در  آزمایشــگاهی  چنین  تاســیس  کردن 
زنجان الزم است هماهنگی های الزم در 
بخش های علمی و اجرایی در دستور کار 

قرار گیرد.
اســتاندار زنجــان در بخــش دیگری از 
ســخنان خود به پیگیری رفع مشــکالت 
شرکت ایران ترانسفو و تهاتر این شرکت 
بــه ارزش ۷۰۰ میلیــارد تومان در ســال 
گذشــته اشــاره کرد و گفت: در ۲ هفته 
گذشــته نیز ۱۵۰ میلیــارد تومان از بدهی 
های وزارت نیرو به شرکت ایران ترانسفو 

نیز پرداخت شد.

خبـرخبــر

به دنبال بی توجهی به رعایت
پروتکل های بهداشتی؛

فوتی های کرونا در زنجان 
دوباره اوج گرفت

 شوربختانه در ۲۴ ساعت گذشته، ۳ 
بیمار بر اثر ابتال به کووید - ۱۹ جان خود را 

از دست دادند.
هم اکنون تنها راه پیشگیری از ابتالء به انواع 
ویروس کرونا اســتفاده صحیح از ماسک، 
رعایــت پروتکل های بهداشــتی و فاصله 

گذاری اجتماعی است.
به گزارش ایســنا و به نقل از روابط عمومی 
دانشگاه علوم پزشکی اســتان زنجان، طبق 
آخرین آمار کرونا در اســتان زنجان، امروز 
)۲۸ بهمن مــاه( ۱۳۲ بیمار مبتال به کرونا در 
بیمارســتان های استان بستری هستند که در 
۲۴ ساعت گذشته، موارد مثبت بستری کرونا 
در بیمارستان های استان زنجان ۸ مورد بوده 

است.
از زمان شیوع کرونا تاکنون، بستری تجمعی 
بیمــاران مبتال به کرونا در اســتان ۱۹ هزار 
و ۵۵۹ نفــر و موارد مثبت بســتری بر پایه 
یافته های آزمایشــگاهی در این بازه زمانی 

۶۸۹۹ مورد بوده است.
همچنین در ۲۴ ســاعت گذشــته ۸۴ مورد 
مثبت ســرپایی شناسایی شــده است، و از 
ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون ۳۸ هزار 
و ۷۹۲ مورد مثبت سرپایی بر پایه یافته های 

آزمایشگاهی به بیماری کرونا مبتال شدند.
در ۲۴ ساعت گذشته شــوربختانه ۳ بیمار 
مبتال به کرونا جان خود را از دســت دادند 
و از ابتدای شــیوع کرونا تاکنون نیز مجموع 
بیماران فوت شــده در اســتان به ۱۱۵۵ نفر 

رسیده است.
گفتنی است، مجموع موارد مثبت ترخیص 
 یافتــه ۵۶۹۸ مورد و همه موارد مثبت کرونا 
بر پایه یافته های آزمایشگاهی از زمان شیوع 
ویروس کرونا در اســتان تاکنون ۴۵ هزار و 

۶۹۱ مورد بوده است.

 اســتاندار زنجان با تاکید بر جلوگیری از 
ایجاد بازار سیاه مسکن گفت: باید کمیته نظارتی 

در این باره تشکیل شود.
فتح اله حقیقی در نشســت شورای مسکن استان 
زنجان اظهار کرد: یکی از معضالت حوزه مسکن، 
به وجود دالالن و بازار سیاهی که ایجاد می کنند، 
مربوط می شــود و با عامالن گرانی مســکن به 
شدت برخورد شــده و به کسی اجازه نمی  دهیم 

بازار سیاه درست کنند.
وی با اشاره به اینکه مشکالت حوزه مسکن باید 
با بررســی میدانی و جلوگیری از معضالت حل 
شود، ادامه داد: دستگاه های مربوطه زیر نظر معاون 
عمرانی اســتانداری باید برای رفع نقاط ضعف 
بخش مسکن اقدام کنند؛ چراکه تامین سرپناه یکی 
از نیازهای اساســی مردم است. همچنین شورای 

مســکن باید مشکالت تعاونی های مسکن را نیز 
پیگیری کند.

اســتاندار زنجان به اجرای هرچه بهتر پروژه های 
طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن تاکید کرد 
و گفت: باید کمیته  کارشناسی با حضور مشترک 
دستگاه ها در حوزه عمرانی و بنیاد مسکن استان 
تشکیل شود و با تهیه فرمتی، در مدت یک هفته 
از پروژه های اقدام ملی مســکن در شهرهای زیر 
۱۰۰ هزار نفر جمعیــت و دیگر پروژه ها بازدید 
کنند و نتیجه گزارش ها نیز در مدت کوتاهی ارائه 

شود.
وی تصریح کرد: همچنین باید کمیته نظارتی در 
باره معضالت واگذاری مسکن با هدف پیشگیری 
از ایجاد بازار ســیاه و بروز فســاد تشکیل شود. 
هــدف از اجــرای پروژه های مختلف مســکن، 

خانه دار کردن افراد واجد شرایط است و از طرفی 
حمایت بانک های عامل نیز می تواند در ترســیم 

برنامه های تعیین شده اثرگذار باشد.
نماینده عالی دولت در اســتان با اشــاره به اینکه 
پروژه های مهمی همچون دوخطه کردن راه آهن 
زنجان- قزویــن و طرح اقدام ملی مســکن در 
دســتور کار قرار دارد که باید بــرای ایجاد رفاه 
عمومی در اجرای آن ها تســریع کرد، یادآور شد: 
البته دهه فجر امسال شــاهد افتتاح کارخانه های 
مهمی در استان توسط رییس جمهور بودیم که در 

گسترش رونق اقتصادی نقش مهمی دارند.
وی افزود: از بین واحدهای افتتاحی سه مورد آن 
در مدت دو سال گذشته آغاز شد و به بهره برداری 
رسید و ۲ واحد دیگر از سال ۹۲ شروع شده بود 
که تا ســال ۹۷، فقط ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی 

داشــت و ۷۰ درصد کار از سال ۹۷ تا ۹۹ انجام 
گرفت. حقیقی، مشارکت بانک های عامل در ارائه 
تسهیالت به واحدهای تولیدی را خوب ارزیابی 
کرد و گفت: در زمینه تسهیالت اعطایی بانک ها 
از ۸۰۹۴ میلیارد تومان به ۱۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد 
تومان افزایش یافت و نشان می دهد همه بخش ها 
تالش خود را برای رونق اقتصادی در سال جهش 

تولید به  کار گرفتند.
وی بــا تاکید بر اینکه مدیران باید در میدان عمل 
باشــند و از نزدیک موانع و چالش ها را بررسی 
کنند، عنوان کرد: عملکرد خوب اســتان در ستاد 
تســهیالت رفع و موانــع تولید اســتان به حل 
مشکالت واحدهای تولیدی استان کمک بسیاری 
کرده و ۷۶ درصد جلسات آن در دو سال گذشته 

برگزار شده است.

نماینده عالی دولت در استان زنجان تاکید کرد 

تشکیل کمیته نظارتی در زنجان برای جلوگیری از بازار سیاه مسکن

 رییــس اداره منابع طبیعــی و آبخیزداری 
شهرســتان طارم گفت: از ابتدای سال ۹۹ تاکنون 
۱۰۵ تــن چوب آالت قاچاق در این شهرســتان 

کشف و توقیف شده است.
به گزارش زنگان امروز، ضیاءالدین حسنلو رییس 
اداره منابع طبیعی شهرستان طارم گفت: با توجه به 
شرایط اقلیمی نیمه گرمسیر شهرستان که متفاوت از 
دیگر نقاط استان است موجب شده تا شاهد جنگل 
های سرسبز طبیعی به وسعت ۳۱ هزار هکتار در 

طارم هزار رنگ باشیم.

به گفته حســنلو، جنگل های این شهرســتان در 
مناطقی مانند جنــگل ارس جیش آبــاد، چرزه، 

جمال آباد، مینا، خساره، سرداب و ... است.
 حسنلو ادامه داد: از ابتدای سال ۹۹ تا کنون، ۱۴۰ 
هکتــار جنگل کاری در منطقه جمــال آباد و ۹۰ 
هکتار نیز در منطقه هزاررود جنگل کاری شــده 

است.
وی افــزود: اما ایــن روزها صــدای اره در دل 
جنگل های طارم می پیچد و از پس آن وانت بار ها 
و حتی کامیون ها راهی می شــوند تا این میراث 

ارزشمند را به حراج گذاشته و تجارتی تلخ را رقم 
بزنند.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرســتان 
طــارم، قاچاق چــوب را از مهم ترین تهدید های 
مناطق جنگلی می داند و می گوید: از ابتدای سال 
۹۹ تا کنون ۱۰۵ تــن چوب آالت قاچاق در این 

شهرستان کشف و توقیف شده است.
حسنلو با اشاره  به این که بیشتر درختانی که قاچاق 
می شوند از نوع چنار، بید، گردو و قره آغاج است 
گفت: در این بازه زمانی ۴ نفر از ســودجویان به 

مراجع قضایی معرفی شده اند.
وی افزود بــرای جلوگیری از قاچاق چوب اداره 
منابع طبیعی و آبخیــزداری طارم برنامه هایی در 

دست اقدام دارد.
بــه گفته رییس اداره منابع طبیعــی و آبخیزداری 
شهرســتان طارم، گشــت های مداوم به صورت 
شبانه روزی، انتخاب همیاران طبیعت در روستاها 
حدود ۹۰ نفر و اطالع رسانی از طریق شوراها و 
دهیاران روستاها از جمله اقداماتی است که در این 

شهرستان اجرا می شود.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان طارم :

105تنچوبآالتقاچاقدرطارمکشفوتوقیفشدهاست

 مدیــر فــرودگاه زنجــان، از ایجــاد 
برای  کارگوترمینال  از جملــه  زیرســاخت ها 

صادرات از طریق خطوط هوایی خبر داد.
محمد قاسمی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
به دلیل شــیوع کرونا، محدودیت حضور مردم 
در اماکن زیارتی و ســیاحتی و تمایل نداشتن 
مردم به سفر، پرواز مسافرتی از فرودگاه زنجان 
انجام نمی شــود، اما باید برنامه ریزی های الزم 
برای برقراری دوباره ســفرها پس از فروکش 

کردن روند شیوع کرونا انجام شود.
وی، پرواز هواپیما به مقاصدی همچون مشهد 
یا پروازهــای خارجی مثل ترکیه را از نیازهای 
اســتان عنوان کــرد و گفت: با شــرکت های 
هواپیمایی در حال مذاکره هســتیم تا با بهبود 

شرایط برای ســفر، این پروازها را برقرار کنیم 
و این امر نیازمند همراهی نمایندگان استان در 

مجلس و مجموعه استانداری است.
مدیر فــرودگاه زنجان، به وجــود امکانات و 
استانداردهای الزم به  منظور انتقال بار از طریق 
خطوط هوایی اشــاره کرد و ادامــه داد: برای 
ایــن منظور پیگیر ایجــاد کارگوترمینال )پایانه 
بار هوایی( هســتیم تا صادارت محصوالت به 
وسیله هواپیما انجام شود. البته بخش خصوصی 
درخواســت برای برقرار کــردن کارگوترمینال 
داده است و مقدمات کار برای صدور مجوز و 

ساخت آن به زودی نهایی می شود.
وی تصریح کرد: با راه اندازی پایانه بار هوایی، 
همه فعالیت هــای حوزه واردات و صادرات از 

طریق فرودگاه زنجان امکان پذیر خواهد شــد 
و ایــن ظرفیت را دارد کــه محصوالت بخش 
کشاورزی، صنعتی، صنایع دستی و فرآورده های 
معدنی را از طریق خطوط هوایی جابه جا کنیم.
ایــن مســوول ادامه داد: بــا توجه بــه اینکه 
جمعیت قابل توجهی در شعاع ۴۰۰ کیلومتری 
استان زنجان واقع شــده است، با فراهم شدن 
زیرســاخت های صادراتی قــادر خواهیم بود 
به اســتان های هم جوار نیز خدمت رســانی و 
محموله های آن هــا را از فرودگاه زنجان انتقال 

دهیم.
این مقام مســوول با اشــاره به اینکه انتقال بار 
از فرودگاه دیگر اســتان ها مانند تهران زمان بر 
است، عنوان کرد: این در حالی است که کاهش 

زمان فرآیند صــادرات از فرودگاه زنجان یک 
مزیت برای سرمایه گذاران محسوب می شود و 
می تواند به کارآفرینی و رونق اقتصادی اســتان 

کمک کند.
مدیر فرودگاه زنجان، با اشــاره به اینکه استان 
زنجان روابط تجاری با کشــورهای همسایه از 
جملــه ترکیه و عــراق دارد و می توان تجارت 
حــوزه محصوالت صنایع معدنــی و تولیدات 
کشاورزی را از طریق حمل و نقل هوایی توسعه 
داد، گفت: برای انتقال محصوالت کشــاورزی 
و زینتی به کشــورهای حاشیه خلیج فارس نیز 
ظرفیت خوبی وجود دارد و برقراری صادرات 
هوایــی نیازمند پیگیری مســووالن رده باالی 

استان و ورود بخش خصوصی است.

با ایجاد زیرساخت ها محقق می شود؛

رویایپروازاززنجانبرایصادراتهوایی
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  اگرجهانیان اندکی درباره جشن سپندارمذگان 
ما می دانستند، هرگز به ولنتاین دل خوش نمی کردند 

و سپندارمذگان، جشن بزرگداشت زن می شد.
استاد میرجالل الدین کزازی در باره این آیین کهن 
می گوید: در فرهنگ هایی که من می شناسم جشنی 
هم پایه جشن سپندارمذگان و بزرگداشت زن پدید 
نیامده اســت. گاهی کســانی که با فرهنگ ایرانی 
بیگانه اند را می بینم که خام اندیش این جشــن را با 

ولنتاین می سنجند.
اگر این دو جشن هم مانندی با یکدیگر داشته باشند 
در گرامیداشت زن است اما ولنتاین جشنی است که 
پیشــینه دیرینه ندارد و از یک رخداد تاریخی مایه 
گرفته است اما اسپندارمذ جشنی کهن، آیینی و باور 

شناختی است.
سپندارمذ یکی از ۶ فرشته در آیین نیاکان است که 
۶ ویژگی بنیادین اهورامزدا را می سازد که با او هفت 
بی -آَکفت را پدید می آورد. آَکفت به معنی سستی 
و عیب اســت. در میان ۶ امشاسپند پنج فرشته در 
نمادشناسی کهن ایرانی نرینه هستند و تنها یک فرشته 

مادینه ستوده می شود که آن سپندارمز است.
این ویژگی مادینه در ســپندارمذ انگیزه ای نیرومند 
شده اســت تا جشن بزرگداشت امشاسپند، جشن 

بزرگداشت زن به ویژه زن ایرانی شود
بسیاری از دوستان می پرسند تاریخ صحیح برپایی 
آیین شناختی جشن سپندارمزدگان چه زمانی است ؟
می پرسند ۲۹ بهمن ماه یا ۵ اسفندماه ؟ هردوتاریخ 
درســت می تواند باشد به شــرطی که گاهشمار 

زرتشتی را دنبال کنید نه تقویم رسمی امروز ایران را.
۶ ماه اول تقویم رســمی ایران ۳۱ روز اســت ولی 
در گاهشــمار زرتشتی همه ماه های سال ۳۰ روزه 
هستند، و به این خاطر در ۶ ماه نخست، روز نخست 

ماه یک روز به عقب می برمی گردد
و حاال ســپندارمزد روز، نام روز پنجم هر ماه برابر 
می شود با ۲۹ بهمن ماه تقویم ایران یا پنجمین روز 

اسفندماه گاهشمار زرتشتی.
دکتر میرجالل الدین کزازی، استاد دانشگاه و اسطوره 
 شــناس برجســته ایرانی  وقتی آگاه می شود که 
»ولنتاین« تا این حد در ایران رواج یافته، می گوید: 
»به راستی مایه دریغ و اندوه من است که ما ایرانیان 
که یکی از دیرینه  ترین و باشکوه  ترین فرهنگ  های 
جهانی را که گنجینه گران  بهای نیاکان  ما است، داریم 
و بدان مي  نازیم، اما به جشن ها یا دیگر هنجارهای 

فرهنگی بیگانگان روی  بیاوریم.
بی هیچ گمان بهتر آن است که اگر می  خواهیم زنان 
ایرانی را در جشنی گرامی بداریم از جشن باستانی 
اسپندگان بهره ببریم که صدها سال پیش از جشن 
رومی »لوپرکالیا« یا جشن ترسایی ولنتاین پدید آمده 
است و آیین ها  و رسم و راه های آن یک سره ایرانی 

است و با منش و فرهنگ و تاریخ ما سازگار.«
او در ادامه درباره پیوند جشــن های ایرانی با جشن 
ولنتاین مي افزاید: »جشن والنتین یا ولنتاین، جشنی 
است که در ۱۴فوریه برگزار می شود. این جشن از 
جشن هایی است که در فرهنگ ترسایی از فرهنگ 

باستان به یادگار مانده است.

در روم کهن جشني در پانزدهمین روز از ماه فوریه 
برگزار می شده است که »لوپر کالیا« نام داشته است. 
این جشن به لوپرکوس، خدای باروری و زرخیزی 
بازخوانده می  شده اســت. یکی از آیین ها در این 
جشــن آن بوده اســت که دختران جوان رومی که 
خواهان یافتن شــوهر بوده اند نام  های خود را می 
نوشتند، درگلدانی می  ریخته اند مردان جوان رومی به 
بازی بخت، یکي از این نام ها را بیرون می  آورده   اند؛ 
از آن پس این دختر و پسر جوان همانند نامزدهای 
امروزی چنــدی با یکدیگر می  گذرانیده  اند تا اگر 
به هم  داستانی رسیدند، با هم پیوند زناشویی برقرار 

کنند.«
این استاد دانشــگاه می افزاید: »در روم ترسا کیش 
این جشن در روز چهاردهم  فوریه برگزار مي  شده 
است، آنچه از جشن باستانی در این جشن نو برجاي 
مانده است، این است که این جشن هم به گونه اي 

جشن زنان شمرده می شود.
در جشن ولنتاین مردان به زنان دلخواه خود گل یا 

شیرینی ارمغان می کنند.
اگر این جشــن بدین نام خوانده می شــود بر پایه 
بازگفتی از آنجاســت که آن را به یکی از هفت مرد 
شهید ترسا باز می خوانند که والنتینوس نام داشته 

است.
در سده سوم میالدی کلودیوس دوم امپراتور روم، 
والنتینوس را که به آیین ترسایی گرویده بوده است 
بــدان فرا مــی خواند که به کیش کهــن باز گردد 
والنتیــوس نمی پذیرد، از ایــن روي کالدیوس به 

کشتن او فرمان می دهد.
دختر زندان بان وی، او را دوســت می  داشته است، 
والنتینــوس پیــش از مرگ نامه  اي بــه این دختر 
مي نویسد. آن نامه زمینه  ای شده است برای نامیدن 

این جشن به جشن ولنتاین.«
دکتــر کزازی می گوید: »اما آنچه این جشــن را با 
جشن هاي ایراني پیوند می  دهد تنها یک ویژگی در 
آن است، ویژگي مهم بزرگداشت زنان در این جشن 
رومی و ترسایي است از این رو جشن ولنتاین را می 

توانیم با جشن اسپندگان بسنجیم.
این جشــن، جشــنی بوده که ایرانیــان آن را در 
بزرگداشت سپندارمذ یا سپنتا ارمئیتی که از فرشتگان 
زرتشتی است، برگزار می  کرده اند. سپندارمذ پنجمین 
امشاسپند یا فرشته بزرگ است که واپسین ماه سال، 

پنجمین روز از ماه به نام او نامیده می شود.«
او این جشن را جشن زنان می خواند و می گوید: 
در این جشن مردان ایرانی زنان خود را سرگرم می 
داشته اند، برخود بایسته می دانسته  اند که ارمغانی به 

آن پیشکش کنند.
به هر روی از دید زمان برگزاری نیز جشن اسپندگان 
که در پنجمین روز از اســفند ماه برگزار مي  شده 
است، با جشن لوپرکالیا نزدیک است. جشن ولنتاین 

را ما ایرانیان برگزار نمی کنیم.
مگر خانواده هایی که آن  چیستی ایرانی بودن خود را 

فرو نهاده اند و فرنگی  وار رفتار می کنند.«
   سرود سپندارمذگان

سپندارمذ بر تو فرخنده باد

ز شادی، دل و جانت آکنده باد
ز بغدخت همواره مهر آفرین،

به رامش، دل و جان تو زنده باد
در این روز، ای بانوی پارسی !
تو را بخت ساالر و بد بنده باد

تو را زیست ، با شوی فرخنده خوی
بر اندازه باد و برازنده باد

سپندار مذگان که جشن زن است ،
لب مرد و زن ، هر دو ، پر خنده باد

در این جشن فرخنده ، بیخ غمان
ز جان و دل هر دوان کنده باد

چو کنده ست مرد و ستاکش زن است
خجسته )ستاک( و نکو کنده باد

هر آن کس که نشناخت ارج زنان ،
روانش نژند و تنش ژنده باد

هال ! ای گرامی ، گرانمایه زن
که مغز بد اندیش تو گنده باد،

در این جشن ، )زروان( که نزد خدای
ز هر لغزشش پاک پرونده باد ،
بگوید ، بدین  آریایی  سرود :

سپندار مذ بر تو فرخنده باد
میر جالل الدین کزازی ) زروان (

 گــروه گــزارش؛ جشــن ســپندارمذ 
)اسفندگان( که به جشن مژده گیران نیز معروف 
اســت، از جشن های مرســوم در ایران باستان 
بوده اســت. این جشــن در روز پنجم از اسفند 
ماه در گاهشمار زرتشــتی، به جهت پاسداشت 
زن و زمین برگزار می شــده اســت. اسپندارمذ 
بــه معنای اخــالص و بردباری مقدس اســت. 
او ایــزد بانوی زمین و دختر اورمزد اســت، که 
چهارپایان را چراگاه می بخشــد. نماد این ایزد 
بانو بر روی ســفره ی هفت سین، سیب بوده و 
جشــن سپندارمذ به نوعی عید بانوان نیکوکار به 
شمار می رفته است. زنان در این روز از هدایایی 
برخوردار می شــدند و مورد تکریــم قرار می 
گرفتند. امروزه این جشن در برخی مناطق ایران 

همواره برگزار می شود.
از آنجایی که در ایران در فصل آخر سال شروع 
به کاشــت درختان و گیاهان می کردند ، به امید 
جوانه زدن در بهار و رویش و میوه دادن، جشنی 
بــرای طلب نزول نعمــت و رویش از دل زمین 
برپا می کردند.جشــن ســپندارمذگان یا جشن 
اسپندگان روز گرامیداشت زن، زمین و دلدادگان 
اســت، یکی از جشــن های ایران باستان که در 
روز ۵ اســفند برگزار می شد. این جشن ریشه 
در امپراتوری هخامنشیان دارد. ابوریحان بیرونی 
در آثارالباقیه آورده است که ایرانیان باستان، روز 
پنجم اســفند را روز بزرگداشــت زن و زمین و 
عشاق، می دانســتند. اگرچه منابع کهن از جمله 
ابوریحان این جشــن را در روز پنجم اسفند یاد 
کرده اند، اما با توجه به تغییر ســاختار گاهشمار 
ایرانی و سی و یک روزه شدن شش ماه نخست 
سال در گاهشماری خورشیدی، برخی این جشن 
را در ۲۹ بهمن برگزار می کنند. بر پایه منابع کهن 

و همان طور که از نام آن پیداســت این جشن به 
روز اســپند یعنی پنجمین روز ماه از ماه اســفند 
اشاره دارد. در هر ماه، یک بار، نام روز و ماه یکی 
می شده است که در همان روز که نامش با نام ماه 
مقارن می شد، جشنی ترتیب می دادند متناسب با 
نام آن روز و ماه. همین طــور روز پنجم هر ماه 
ســپندار مذ یا اســفندار مذ نام داشت که در ماه 
دوازدهم ســال که آن هم اسفندار مذ نام داشت، 

جشنی با همین عنوان می گرفتند. 
ایران باستان سراسر جشن است

صمد حنیفی اســتاد بازنشســته زبان و ادبیات 
فارسی دانشگاه آزاد اسالمی و متخصص فرهنگ 
عامه  با اشاره به اینکه ایران باستان سراسر جشن 
و ســرور است می گوید: تمام آیینی که در ایران 
باســتان وجود دارد همه سرشار از شادی است 
که در واقع می توان گفت ایران باســتان سراسر 
جشن است. وی می گوید هر ماه برای خود نامی 
داشته است و آغازگر هر ماه با جشن و پایکوبی 
همراه بوده است چرا که ایرانیان باستان جشن را 
راهی برای رسیدن به خدا می دانستند و بنابراین 
مناجــات و راز و نیاز خود با خالق و آفریننده را  
در قالب جشن طراحی و برنامه ریزی می کردند. 
این استاد با تاکید بر اهمیت واالی شادی و انسان 
شــاد در  فرهنگ و باورهــای ایرانیان قدیم می 
گوید: آنها معتقد بودند تنها انسان شاد می تواند 
شکرگزار نعمت های خدا باشد و انسان غمگین 
و اندوهگیــن را  پاره ای نامتناســب با طبیعت و 
جهان می دانستند که نمی تواند ارتباط خوبی هم 

با خدا داشته باشد.
 بنا به گفتــه این متخصص فرهنــگ و ادبیات 
عامه در فرهنگ ایران قدیم  انسان شاد و خالق 
انسانی مبتکر و توانمند است که می تواند همیشه 

آفرینشــگر باشد و با این باور عمیق آنها همیشه 
به دنبال بهانه هایی برای شادی بودند که یکی از 

آنها جشن  سپندارمذ یا اسپندارمذ نام دارد.
وی درباره فلسفه نام گذاری این جشن در ایران 
باســتان می گوید: پنجمین روز ماه اسفند و در 
تقویم ایران باستان و ۲۹ روز بهمن ماه در تقویم 
جاللی که بعدها توسط حکیم عمر خیام طراحی 
شد به عنوان اسپندارمذ نام گرفته است و همانطور 
که اشاره شد بنا بر این دو تقویم  آخرین روزهای 
بهمن بر طبق تقویم قدیم ایرانی و ۵ اســفند ماه 
در تقویم جاللی روزی بود که ایرانیان باستان در 
بزرگداشت روز زمین و روز زن با برپایی جشن 

اسپندارمذ آن را پاس می داشتند. 
اسپندارمذ بزرگداشت روز زمین و روز زن در 

ایران باستان 
این اســتاد ادبیات در ادامه در وجه تشابه زن و 
زمین و بزرگداشــت همزمان این دو می گوید: 
در ایران باستان بین نماد زن و نماد زمین تشابهی 
وجود داشــته و هر دو در گسترش نسل و حفظ 
چرخه حیات و حفظ حیات بسیار نقش داشتند 
از این روســت که در ایران باســتان زن و زمین 
همواره گرامی داشته می شدند آنها  برای تشکر 
از زمیــن در آن دانه هایی کاشــته و درختی می 
نشاندند و برای تشکر از زنان نیز به آنان هدایایی 
فراهــم می آوردند که  این موضوع به وضوح در 
کتاب زرتشت پیامبر »اوستا« هم ذکر شده است.

 صمــد حنیفی در ادامه به نگرش خاص ایرانیان 
اشــاره کرده و می گوید: اگر سه هزار سال قبل 
از میالد مردم فهیــم ایران با نگرش خاص خود 
روز زن و عشاق داشته  و در آن زمان هدیه هایی 
برای زنان داده می شــد این موضوع مهمی است 
که اینقدر به زنان اهمیت داده می شــد به طوری 

کــه حتی در برخی از قبایل زنان می توانســتند 
برای خود شــوهرانی انتخاب کنند که نشــان از 
توجه و اهمیت به آنان است. بنابراین اسپندارمذ 

روز مهمی اســت روزی که مردمان ایران در آن 
از خالق یکتا تشکر می کردند که زمین گرم شده 
و آماده کاشت و برداشت است. طبیعتی که برای 

زایش آماده شــده است و این همه نشان از یک 
قوم مترقی در طول زمان با ارزش های خاص و 

واالی خود است.

در گفتگو با صمد حنیفی استاد بازشسته ادبیات دانشگاه آزاد  اسالمی زنجان مطرح شد؛

ایران باستان سراسر جشن است
 اسپندارمذ بزرگداشت روز زمین و روز زن در ایران باستان 
 جشن راهی برای رسیدن به خدا در عقاید ایرانیان باستان 

سپندارمذ پاسبان تو باد
ز خرداد روشن روان تو باد

)فردوسی(
آن گونه که ابوریحان بیرونی،در کتاب گرامی 
خود ، آثار باقیه، نوشــته است ایرانیان باستان، 
روز پنجم اسفندماه را روز زن،زمین ودلدادگان 
می دانســته اند و آن را جشن می گرفته اند.» 
ص ۳۳۵« این روز ،عید بانوان بوده اســت.در 
چنین روزی،مردان بانوان خویش را دهش ها 
می داده و نازش ها و نوازش ها می کرده اند. 
در این روز دختران دم بخت به همسر گزینی 
فرا خوانده می شــدند و  مردان از همســران 
خود به پاس یک سال پارسایی، پرهیزگاری و 

کدبانویی سپاسگزاری، می کردند.

از  هنگام دگرگونگی در گاهشــمار ایرانی و 
سی و یک روزه شدن شش ماه نخستین سال 
در گاهشماری خورشیدی، گروهی بر آنند که 
این جشــن به بیســت و نهم بهمن ماه، افتاده 

است.
گردیــزی، در کتابــش » زیــن االخبــار« با 
ابوریحان،  هم داستان است و پس از باز گفت 
سخنان او ، می نویسد: این روز را » مردگیران« 
هم گفته اند زیرا که زنان می توانســتند  مرد و 

همسر آینده خویش را بر گزینند. »ص ۳۳۵«
در فرهنگ ایران باســتان، اســفندگان را نماد 
مادرانگی و بار وری زمین و آســمان پنداشته 
اند.از آنجا که سپندارمذ، نگهبان زمین است و 
زمین نیز همچون زنــان ، بار وری و باردهی 

دارد ، ایرانیان این روز را روز بزرگداشت زنان 
و مادران می دانسته اند.

این جشــن و آیین کهن را به هــر نامش که 
بخوانیــم و تاریخ آن را در هر روزیکه بدانیم، 
پاسداشت آن کاری پسندیده و نیکوست. مایه 

آرامش و شادی بخش است.
پر بیراه نیست اگر چشم داشته باشیم تا  جوانه 
دوســتداری و مهرورزی دوبــاره در میهن ما 
شــکوفا گردد و این راه و رسم فراموش شده، 

زندگی از سر ، بگیرد.
شهریاران بود و  خاک مهربانان  این دیار

مهربانی کی سر آمد؟ شهریاران را چه شد
ســپندار مذ، روز دلدادگان ایرانی بر همگان، 

فرخنده باد.

اسفندگانروزدلدادگان
  سعیدرضا  بیات

  یادداشت

میرجالل الدین کزازی :

سپندارمذیکیازهفت“بیآگفت”نیاکاناست

  چند ســال است که ما ایرانیان  در مورد 
والنتاین می دانیم و آن را به هم تبریک می گوییم 
حال خوب است روز اسپندارمذ را نیز بشناسیم 

و آن را هم به همدیگر تبریک بگوییم.
ملت ایران از جمله ملت هایي است که زندگي 
اش با جشن و شادماني پیوند فراواني داشته است، 
به مناسبت هاي گوناگون جشن مي گرفتند وبا 

سرور و شادماني روزگارمي گذرانده اند.
این جشن ها نشان دهنده فرهنگ، نحوه زندگي، 
خلق و خوي، فلســفه حیات و کال جهان بیني 
ایرانیان باستان است. از آنجایي که ما با فرهنگ 
باستاني خود آشنا نیســتیم شکوه و زیبایي این 
فرهنگ با ما بیگانه شــده است. اما کمتر کسي 
اســت که بداند در ایران باستان، نه چون رومیان 
از ســه قرن پس از میالد، که از بیست قرن پیش 

از میالد، روزي موسوم بهروز عشق وجود داشته 
است!

جالب است بدانید که این روز در تقویم جدید 
ایراني دقیقا مصادف اســت با ۲۹ بهمن، یعني 
تنهــا ۴ روز پس از والنتاین فرنگي اســت! این 
روز »سپندارمذگان« یا »اسفندارمذگان« نام داشته 

است.
 فلسفه بزرگداشتن این روز به عنوان »روز عشق« 
به این صورت بوده است که در ایران باستان هر 
ماه را ســي روز حســاب مي کردند و عالوه بر 
اینکه ماه ها اسم داشتند، »به عنوان مثال : روزاول 
روز اهورا مزدا«، روز دوم، روز بهمن ) سالمت، 
اندیشه (که نخستین صفت خداوند است، روز 
سوم اردیبهشــت یعني »بهترین راستي و پاکي« 
که بــاز از صفات خداوند اســت، روز چهارم 

شــهریور یعني »شاهي و فرمانروایي آرماني« که 
خاص خداوند اســت و روز پنجم »سپندار مذ« 

بوده است.
زمین نماد عشق است چون با فروتني ، تواضع 
و گذشت به همه عشق مي ورزد.زشت و زیبا را 
به یک چشم مي نگرد و همه را چون مادري در 
دامــان پر مهر خود امان مي دهد. به همین دلیل 
در فرهنگ باستان اسپندارمذگان را به عنوان نماد 
عشق مي پنداشتند. در هر ماه، یک بار، نام روز و 
ماه یکي مي شده است .در همان روز که نامش با 
نام ماه مقارن مي شد، جشني ترتیب مي دادند که 
با نام آن روز و ماه تناسب داشت. همین طور روز 
پنجم هر ماه سپندارمذ یا اسفندارمذ نام داشت که 
در ماه دوازدهم ســال که آن هم اسفندارمذ نام 

داشت، جشني با همین عنوان مي گرفتند.

سپندارمذلقبملیزمين
يعنیگستراننده،مقدس،فروتناست

  دریچـــه
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بهمن تمام شد، هزینه 
معیشت مشخص نشد!

 نماینده کارگران در شــورای عالی 
کار از موکول شدن نشست تعیین رقم سبد 
معیشــت کارگران به هفته آینده  خبر داد و 
فرافکنی گروه کارفرمایی و ملزم دانســتن 
دولــت به انجــام تعهدات خــود در قبال 
کارگران و کارفرمایــان را دلیل عدم تعیین 
رقم هزینه سبد معیشت کارگران در کمیته 

دستمزد دانست.
ناصر چمنی در گفتگو با ایســنا با تشریح 
جزییات  چهارمین نشست کمیته دستمزد 
شورای عالی کار اظهار کرد: در حالی که قرار 
بود در آخرین نشست کمیته مزد در بهمن 
ماه هزینه سبد معیشت کارفرمایان مشخص 
شود، گروه کارفرمایی با این توجیه که آنها 
هم دچار مشکل هســتند خود را ناتوان از 
پرداخت دستمزد دانسته و اعالم کردند که 
دولت باید به وظیفه خود در قبال کارفرمایان 
و کارگران عمل کند و افزایش دســتمزد را 

برعهده بگیرد.
وی افزود: با توجه به اعالم خط معیشــت 
۱۰ میلیون تومانی از ســوی بانک مرکزی، 
هزینه معیشت کارگران با احتساب خورد و 
خوراک، درمان، مسکن و اجاره بها، آموزش 
و تحصیل قطعا به همین رقم می رســد و 
انتظار داریم با توجه تاکید ماده ۴۱ قانون کار 
نسبت به تعیین سبد معیشت توجه و اهتمام  

بیشتری صورت گیرد.
به گفته چمنی بنــد ۲ ماده ۴۱ قانون کار بر 
لزوم تعیین سبد معیشت خانوارهای کارگری 
به نحوی که تامین کننده هزینه های معیشت 
یک خانوار ۳.۳ نفره باشد، تاکید کرده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان 
اینکه جامعه کارگری بیش از ۵۲ میلیون نفر 
از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، اظهار 
کرد: اینکه با عدم تعیین هزینه سبد معیشت 
و وقت کشــی قشــر عظیمی از  جامعه را 
در بالتکلیفی نگه داریم اقدام پسندیده ای 

نیست.
چمنی در پایان از موکول شدن نشست تعیین 
رقم سبد معیشت کارگران به هفته آینده خبر 
داد و گفــت: با توجه به آنکه از هفته آینده 
وارد اســفند می شویم و مذاکرات دستمزد 
باید آغاز شود، انتظار داریم  هزینه معیشت 
کارگران هفته آینده عملیاتی شود تا هرچه 
زودتر به مباحــث و چانه زنی های مزدی 

ورود کنیم.

رییس کارگروه دستمزد شورای عالی کار:
تعیین سبد معیشت کارگران 

به هفته آینده موکول شد
 رییس کارگروه دســتمزد شورای 
عالی کار با اشاره به بهانه جویی های مختلف 
نمایندگان کارفرمایان در نشست دیروز کمیته 
دستمزد، گفت: تعیین سبد معیشت کارگران 

به هفته آینده موکول شد.
»فرامرز توفیقی« در گفت وگو با ایرنا درباره 
نشست کمیته دستمزد، اظهار داشت: دیروز 
این نشست با بررسی مستندات مرکز آمار 
شروع شد و این مرکز که تنها متولی تهیه آمار 
و اطالعات خانوار کل کشور است داده های 

مربوطه را ارائه کرد.
وی افزود: در این نشست بررسی اطالعات 
انجام شد و نمایندگان کارگران توقع داشتند 
نماینــدگان کارفرمایی نیــز ورود کنند اما 
آنان بــا اتالف وقت از این کار خودداری و 
بهانه های مختلفی همچون کارفرمایان نیز در 
این شرایط متضرر شده اند و دولت باید سهم 

خود را بپردازد، مطرح می کردند.
رییس کارگروه دســتمزد شورای عالی کار 
گفت: طبق بند ۴۱ قانون کار، تعیین دستمزد 
بر پایه ۲ مولفه نرخ تورم و ســبد معیشت 
کارگران است و کمیته دستمزد نیز موظف 
اســت این سبد را احصا کند؛ این سبد باید 
متناسب با شــرایط موجود نه مرفهانه و نه 

بخور و نمیر انتخاب شود.
وی ادامه داد: طبق بررســی های ما دستمزد 
کارگــران ۳۶.۵ درصد مایحتــاج زندگی 

خانواده ها را تامین می کند.
توفیقی اضافه کرد: این نتایج با توجه به اینکه 
۷۰ درصد خانوارهای کشور کارگر هستند، 
با اطالعات مرکز آمار مبنی بر پوشــش ۳۸ 
درصــدی هزینه ها با درآمدهــای موجود 

مطابقت دارد.
وی تاکید کرد: نماینــدگان کارفرمایی باید 
توجه کنند که ورود نکردن به تعیین ســبد 
معیشت موجب بی اعتمادی بیشتر در جامعه 
می شــود. رییس کارگروه دستمزد شورای 
عالی کار در باره اظهار نظر نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی در تعیین دستمزد نیز گفت: 
اعالم افزایش دســتمزد ۴۰ و ۵۰ درصد از 
سوی نمایندگان فقط برای حوزه های انتخابی 
و طرفداران مناسب است و کاربردی برای 

کارگران ندارد.
وی افزود: چنان چه نمایندگان می خواهند به 
قشر کارگر کمک کنند، باید به اصالح قانون 
پرداخته و مســیرهای تفسیرهای نادرست 

قانون کار را حذف کنند.

فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو :خبــر

آینده بازار خودرو؛ منتظر کاهش قیمت نباشید
 خودرو به غیر از تورم بخشی که با آن روبه رو است، معضالت بسیار جدی دیگری نیز دارد

 روز یکشنبه بازار خرید و فروش خودرو 
متأثر از روند افزایشــی قیمــت دالر با افزایش ۶ 
درصــدی قیمت در انــواع خودرو های داخلی و 
مونتاژی روبه رو شد. فعاالن بازار در همین رابطه 
معتقدند قیمت خودرو امــروز به قیمت ۲۰ روز 
گذشته رسیده است. به نوعی در شرایط فعلی این 
فروشندگان هستند که به صورت سلیقه ای قیمت ها 
را به بهانــه افزایش قیمت دالر باال اعالم می کنند، 
عالوه براین هیچ خرید و فروشی در بازار صورت 
نمی گیرد. چرا که به اعتقاد خریداران این التهابات 
مقطعی بوده و با کاهش قیمت دالر فروکش خواهد 

کرد.
به گزارش فرارو، در بازار خرید و فروش خودرو ی 
روز یکشنبه قیمت پراید ۱۱۱ به حدود ۱۲۸ میلیون 
تومان رســیده، عالوه براین پرایــد ۱۳۱ نیز ۱۰۹ 
میلیون تومان قیمت گذاری شده همچنین سمند 
ال ایکس ۱۸۴ میلیون تومــان، پژو ۲۰۶ تیپ دو 
۱۹۶ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ پنج ۲۵۷ میلیون 
تومان، پژو ۲۰۷ دنده ای ۲۷۵ میلیون تومان و پژو 
۲۰۷ اتومات ۴۳۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده 

است.
همچنین تیبا صندوق دار ۱۱۶ میلیون تومان، پژو 
۴۰۵، ۱۸۷ میلیون تومان مورد معامله قرارگرفت، 
در محصوالت مونتاژی نیز رشد قیمت ها همانند 
خودرو های داخلی و حتی در برخی موارد بیشتر 
هم بوده اســت. به نحوی که هایما از قیمت ۶۶۰ 

میلیون تومان به ۷۰۵ میلیون تومان رسید.
افزایش ۲۵ درصدی قیمت خودرو در سال ۱۴۰۰/ 
منتظر کاهش قیمت نباشــیمافزایش قیمت دالر 

خودرو را نیز گران کرد
فربد زاوه کارشناس بازار خودرو در گفتگو با فرارو 
با اشاره به اینکه افزایش قیمت دالر بر روی قیمت 
خودرو نیز تاثیرگذار است، گفت: این نوساناتی که 
در طی چند روز گذشته در بازار ارز رخ داده باعث 
شــده قیمت دالر در بازار آزاد تا محدوده ۲۶ هزار 
تومان نیز باال برود، طبیعتا در چنین وضعیتی بازار 

خودرو نیز سریع واکنش نشان می دهد و اثر آن را 
نیز می توانید، در افزایشی قیمت هایی که در دو روز 
گذشــته رخ داده به خوبی مشاهده کنید، البته این 
نکته را باید متذکر شد که این روند نیز از قبل قابل 

پیش بینی بود.
وی افزود: در این باره از آبان ماه خوشــبینی هایی 
ایجاد شد، مبنی بر اینکه با آمدن بایدن، اوضاع بهبود 
پیدا می کند و آمریکا به برجــام بازمی گردد و به 
تیع آن نیز تحریم ها رفع خواهد شد، اما این نکته 
مهم مد نظر بســیاری قرار نگرفت، که این فضای 
ایجاد شــده روانی بوده ومقتضیاتی که در عرصه 
واقعی وجود دارد، با تصــورات ما فاصله زیادی 

دارد، حال کــه کم کم موضع بایدن در قبال برجام 
و ایران مشخص شده، این خوشبینی ها رنگ باخته، 
در چنین وضعیتی طبعا انتظارات تورمی نیز افزایش 
پیدا خواهد که اولیه نشانه آن را نیز مشاهده کردیم 

که افزایش قیمت دالر بود.
زاوه اظهارداشت: اینکه این تورم چه با بازار خودرو 
خواهد کرد، کامال مشخض است، این روند افزایش 
قیمت دالر اگر ادامه داشته باشد، یا اینکه در همین 
محدوده ها باقی بماند، خودرو این کاهشــی را که 
در سه ماه گذشــته تجربه کرده را پس می دهد و 
قیمت ها دوباره به ســرجای قبلی خود، برخواهد 
گشت، این درحالیست که بر پایه برآورد ها درسال 

آینده نیز تورم بین ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش خواهد 
یافت، در چنین شــرایطی نیز حدود ۲، ۳ درصد 
خودرو در هر ماه با افزایش قیمت روبه رو خواهد 
بود و پیش بینی بنده این است که تا اسفند ۱۴۰۰، 
قیمت خــودرو ۲۵ درصد دیگر با افزایش روبه رو 

خواهد بود و ثبات قیمتی در کار نخواهد بود.
ایــن کارشــناس صنعت خــودرو اضافــه کرد: 
شوربختانه خودرو به غیر از تورم بخشی که با آن 
روبه رو اســت، معضالت بسیار جدی دیگری نیز 
دارد، یکی از آن ها بحث کاهش تولید است، در سه 
سال گذشته روند تولید خودرو به زیر یک میلیون 
دســتگاه در سال کاهش پیدا کرده که این موضوع 

چرخــه عرضه و تقاضا را با چالش جدی روبه رو 
کرده، برای همین نیز است که قرعه کشی خودرو 
را برگزار می کنند که بیشــتر شبیه مسابقات بخت 
آزمایی است، در چنین شرایطی که تولید و عرضه 
به انداز کافی نباشــد، به طور قطع قیمت ها باالتر 

می رود.
خودروسازان بدهی ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی دارند
وی ادامــه داد: این طبیعت هر بازاری اســت که 
بــا کمبود محصول قیمت نیز بــا افزایش روبه رو 
می شود، از سوی دیگر تولید نیز با مشکل کمبود 
قطعات و مواد اولیه روبه رو اســت که ناشــی از 
تحریم های صنعت خــودرو اســت، بنابراین تا 
زمانیکه تحریم ها ادامه داشته باشد، وضعیت صنعت 
خودرو نیز نمی تواند سروسامانی پیدا کند و به تبع 

آن تولید نیز به اندازه نیاز نخواهد بود.
زاوه با اشــاره به اینکه خودروسازان حدود ۱۷۰ 
هزار میلیارد تومان بدهی دارند، یادآور شــد: دو 
خودروســاز بزرگ، ایران خودرو وســایپا با این 
حجم از بدهی، با مشکالت زیادی روبه رو هستند، 
به نوعی می توان گفت، که شرایط صنعت خودرو 
فوق بحرانی است، اما خوب در کمال تعجب آن ها 
همچنان در حال فعالیت هســتند، این بدهی برای 
اقتصاد کالن کشور نیز رقم بسیار سنگینی است که 
معلوم نیست، چطور دولت می خواهد آن را رفع و 
رجوع کند، شاید می خواهند آنقدر تورم ایجاد کنند، 

تا بدهی های اینچنینی همه به صفر برسد.
این کارشــناس صنعت خودرو گفــت: دولت تا 
زمانیکه دست از سر صنعت خودرو برندارد، این 
صنعت با همین وضضیت آشــفته و فشل روبه رو 
هســت و هر روز نیز بحران دیگری نیز از سر راه 
می رسد، دولت باید این دو خودرو ساز را به بخش 
خصوصی واگذار کند و پای خود را از این صنعت 
بیرون یکشد و تنها به وظیفه خود یعنی نظارت و 
سیاست گذاری در صنعت خودرو بپردازد، هرچند 
با توجه به وضعیتی کــه وجود دارد، کوچکترین 

تغییری نیز در این رابطه ایجاد نخواهد شد.

 دولت مدعی اســت که بخش عمده ای 
از کسری بودجه را از طریق بازارسرمایه تامین 
کرده و منابعی را از این بازار تجهیز کرده است 
تا سهمی از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی 

صورت گرفته از بورس بردارد.
به گزارش خبرنگار مهر، موضوع تأمین کسری 
بودجه دولت از طریق چاپ پول یا استقراض 
از بانــک مرکــزی موضوعی اســت که ذهن 
بسیاری از تحلیلگران را به خود مشغول کرده 
است. واقعیت آن اســت که در سال کنونی با 
کاهش ســطح درآمدهای نفتی از یک ســو و 
تحت الشــعاع قرار گرفتــن درآمدهای مالیاتی 
دولت از ســوی دیگر به خاطر شیوع ویروس 
کرونــا، دولت اقدام به انتشــار پــول و چاپ 
اســکناس آورده و تورمی که هم اکنون کشور 
با آن دســت و پنجه نرم می کند، ناشی از این 

اقدام دولت است.
امــا درســت در نقطــه مقابــل ایــن اعتقاد 
کارشناسان، دولت مدعی است که این کسری 
بودجــه را صرفًا از بازار ســرمایه تأمین کرده 
که البته این هم باز جای پرســش و شــک و 
تردیدهای بسیاری دارد؛ چراکه برخی نوسانات 
کنونی بازار سرمایه و شاخص بورس را به این 
موضوع نسبت می دهند که تشویق های دولت 
برای جذب مردم به سرمایه گذاری در بورس 
بوده تا کسری بودجه را تأمین کند و اکنون که 
کسری بودجه تأمین شده، دولت حمایت خود 

را از این بازار برداشته است.
به تازگی فرهاد دژپســند، وزیر امور اقتصادی 
و دارایــی نیز به این موضوع دامن زده و اعالم 
کرده که کسری بودجه از محل فروش اوراق و 
از محل واگذاری سهام شرکت ها و دارایی های 

دولتی جبران شــده اســت و این اقدام دولت، 
فشــار را از روی استقراض از سیستم بانکی یا 

فشار مالیاتی برداشته است.
اکنون بررســی ها حکایت از آن دارد که منابع 
تجهیز شده در بازار سرمایه از ابتدای سال ۹۹ 
تا ۳۰ دی امسال به گونه ای بوده که میزان تأمین 
مالی اعم از اوراق بدهی و سرمایه ای را به ۳۰۰ 
هــزار میلیارد تومان رســانده اســت. مروری 
بر اعــداد و ارقام جزئی تری کــه این رقم را 
ساخته اند حکایت از آن دارد که سهم تأسیس 
شرکت های ســهامی عامل ۴۱۰ میلیارد تومان، 
افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام به جز 
مــازاد تجدید ارزیابی ۶۷ هــزار و ۸۶ میلیارد 
تومان، افزایش ســرمایه شرکت های سهام عام 
از محــل مازاد تجدید ارزیابی ۴۲ هزار و ۶۷۵ 

میلیارد ریال بوده است.

در عین حال، آمارهای رســمی منتشــر شده 
حکایت از آن دارد که ســهم عرضه های اولیه 
سهام شــرکت ها در بورس و فرابورس نیز به 
۲۸ هزار و ۸۱ میلیارد تومان رســیده است که 
این بخش سرمایه ای منابع تجهیز شده از بازار 
ســرمایه را به ثبت رسانده؛ اما در بخش اوراق 
بدهی نیز انتشــار انواع ابزارهای تأمین مالی به 
۱۶۵ هزار و ۲۱۹ میلیارد تومان رســیده است. 
بر این پایه در مجموع جمع تأمین مالی صورت 
گرفتــه از بخش بدهی و ســرمایه ای در بازار 
سرمایه از ابتدای امسال تا پایان دی ماه، چیزی 

حدود ۳۰۳ هزار میلیارد تومان بوده است.
در این میان، سهم دولت و شرکت های دولتی 
از انتشــار انواع اوراق ۱۴۱ هزار و ۱۹ میلیارد 
تومان، سهم شهرداری ها و بانک ها ۳۰۰ میلیارد 
تومان و سهم شرکت ها ۲۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد 

تومان بوده است.
از ســوی دیگر، آمارها حکایت از آن دارد که 
دولت و شــرکت های دولتی با انتشار اوراقی 
همچون اسناد خزانه اســالمی، اوراق مرابحه 
عام، اوراق ســلف و اوراق منفعت توانسته اند 
۱۴۱ هزار میلیارد تومان تأمین مالی را از بازار 
ســرمایه داشته باشــند که بر این پایه باالترین 
سهم به اوراق مرابحه عام با ۱۰۱ هزار و ۶۶۱ 

میلیارد تومان اختصاص یافته است.
همچنین دولت ۳۸ هزار میلیارد تومان اســناد 
خزانه اســالمی و ۶۵۷ میلیــارد تومان اوراق 
سلف منتشــر کرده و در بخش اوراق منفعت 
نیز عملکردی نداشته است. نکته حائز اهمیت 
آن است که شهرداری و بانک ها صرفًا از اوراق 
مشارکت و آن هم به میزان ۳۰۰ میلیارد تومان 

بهره گرفته اند.

کارنامهعملکرددولتدرحوزهتامینمالیازبازارسرمایه
 چقدر اوراق برای دولت و شرکت های دولتی منتشر شد؟ 

 معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی 
گفت: طبق قانون جدید از یک متر تا چندین هزار 
متر خانه شامل مالیات بر خانه خالی می شود و از 
آن مالیات اخذ می شــود و فقط منوط به خانه های 
زیــر ۱۵۰ متر نیســت و مکانیــزم آن مالیات بر 

اجاره بهای خانه است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیزاده معاون حقوقی 
و فنی سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: طبق قانون 
فراهم کردن زیرســاخت های شناسایی خانه های 
خالی به عهده وزارت راه و شهرسازی است و اگر 
این زیرساخت ها فراهم نشود ما نمی توانیم مالیاتی 

اخذ کنیم.
وی ادامه داد: به طور مثال ما اگر بدانیم خانه ای بیش 
از مدت مجاز خالی مانده است تا زمانی که سامانه 
امالک و اسکان این موضوع را برای ما محرز نکند 

نمی توانیم برای اخذ مالیات آن خانه اقدام کنیم.
او گفت: به تازگی مجلس قانونی را تصویب کرده 
اســت که بر پایــه آن اگر خانه ای بیــش از ۴ ماه 
خالی از ســکنه باشد و صاحب خانه بیش از یک 
خانه داشته باشد شامل اخذ مالیات بر خانه خالی 
می شود. این قانون از دی ماه امسال ابالغ شده است 
و تا پایان سال ۹۹ نمی توانیم با استناد به این قانون 

مالیاتی بگیریم.
این مقام مســوول ابراز کرد: مردم موظف هستند 
اطالعات خانه های خود را وارد ســامانه امالک و 
اســکان کنند و از ابتدای ۱۴۰۰ هم ما می توانیم با 
شناســایی خانه های خالی که بیش از ۴ ماه خالی 
بوده اند و صاحب خانــه خانه های دیگر هم دارد 

اخذ مالیات را آغاز کنیم.
وی در پاســخ به این پرسش که مردم چگونه باید 
اطالعات خودرا وارد این سامانه کنند گفت: فقط 

کافی است که مردم وارد این سامانه شوند و کدملی 
و کدپستی خانه ای را که در آن سکونت دارند و یا 

به آن ها تعلق دارد وارد این سامانه کنند.
او با تأکید بر این موضوع که قرار نیست این قانون 
برای ســازمان امور مالیاتی صرفاً درآمدزا باشــد 
گفت: هدف اصلی قانون گذار کنترل بازار مسکن 

و نظارت بر آن است و ایجاد شفافیت دیگر هدف 
این قانون است. مکانیزم اخذ مالیات هم این گونه 
است که اگر خانه ای بیش از چهار ماه خالی باشد 
در ســال اول ۶ برابر مالیات اجاره بهای آن خانه از 
صاحب خانه دریافت می شود و در سال دوم این 
رقم به ۱۲ برابر و در سال سوم به ۱۸ برابر می رسد.

او ادامــه داد: فــرض کنید یک واحد مســکونی 
۷۰متری در تهران با اجاره ۵ میلیون تومان مالیات 
اجاره اش ســالی ۵ میلیون تومان است و اگر ۴ ماه 
خالی مانده باشد مالیاتش ۶ برابر یعنی ۳۰ میلیون 
تومان می شود. اگر این خانه اجاره برود به دلیل این 
که زیر ۱۵۰ متر است شامل معافیت مالیاتی می شود 

ولــی اگر اجاره نرود در ســال اول ۳۰ میلیون در 
سال دوم ۶۰ میلیون و در سال سوم ۹۰ میلیون باید 

مالیات بپردازد.
علیزاده گفت: قانون مالیات بر خانه های خالی سال 
۶۶ تصویب شــد، در سال ۷۲ حذف شده است و 
در سال ۸۰ قانونی با عنوان اخذ مالیات بر خانه های 
خالی نداشته ایم و در سال ۹۵ هم دوباره تصویب 

شد با نام ماده ۵۴ مکرر در قانون آماده است.
وی همچنین گفت: قانونی که سال ۹۵ تصویب شد 
این گونه بود که هر خانه ای دو ســال می توانست 
خالی بماند و در ســال سوم ما می توانستیم ورود 
کنیــم و ۵۰ درصد هزینه اجاره بهــا را اخذ کنیم، 
قانونی که اصاًل بازدارنده نبــود، ما مجری قانون 

هستیم و نمی توانیم در قانون دست ببریم.
او اضافه کرد: قانون جدیــد از یک متر تا چندین 
هزار متر خانه را شامل می شود و از آن مالیات اخذ 
می کند و فقط منوط به خانه های زیر ۱۵۰ متر نیست 

و مکانیزم آن مالیات بر اجاره بهای خانه است.
وی اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی همیشه سعی 
کرده است که پیشگام باشد و پیشنهاداتی برای اخذ 
مالیات های جدید و جلوگیری از سوداگری ارائه 
دهد. ما الیحه هایی داده ایــم و در وزارت اقتصاد 
تصویب شده اســت ولی یک سری موانع باعث 
می شــود که قانون دیر تصویب شود که مقصر ما 
نیســتیم. قانون جدید تا پایان تیر ماه می رســد و 

تأثیرش را خواهد گذاشت.
وی در باره تبیین آیین نامه هم گفت: آیین نامه سه 
ماه بعد از تصویب قانون یعنی دی ماه آماده می شود 
که برای تکمیل ســامانه امالک و اسکان است و 
متولی تبیین این آیین نامه هم سازمان امور مالیاتی 

نیست.

جزییاتاخذمالیاتازخانههایخالی
 متراژ خانه در تعیین مالیات نقشی ندارد 
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اهدای 393فقره کمک هزینه 
جهیزیه به نوعروسان زنجانی 
 از ابتــدای ســال کنونــی تاکنون  
۳۹۳فقره کمک هزینه جهیزیه نوعروســان 
وهدیه ازدواج فرزنــدان مددجویان تحت 
حمایت کمیته امداد استان زنجان با اعتباری 
بیش از پنــج میلیــاردو۴۱۰ میلیون تومان 

پرداخت شده است.
به گزارش زنگان امــروز، هدایت صفری 
فرنشــین کمیته امداد استان زنجان در آیین 
اهدای ۸ فقــره جهیزیه به مددجویان عزیز 
تحت حمایت شهرســتان زنجان که با هم 
ابوالفضل  افزایی مرکز نیکوکاری حضرت 
)ع(  محله هفت تیر شــهر زنجان صورت 
ازدواج  گرفت، گفت:پرداخت کمک هزینه 
به زوج های جوان نیازمند تحت حمایت از 
سرفصل های حمایتی مهم این نهاد در حوزه 
حمایت های اجتماعــی و کمک به ترویج 

ازدواج آسان در جامعه است.
صفری گفت: یکی از اهداف این نهاد ترویج 
وگسترش فرهنگ ازدواج آسان وکم هزینه 
است. ودر همین راســتا با اهدای جهیزیه 
وپرداخت کمک هزینه ازدواج به زوج های 
جوان نیازمند تحت حمایت از ســرفصل 
های حمایتی وهم افزایی خیریه ها وتشکل 
های همسو با این نهاد ومردم فهیم ، خیر و 
نیکوکار استان این سنت الهی گسترش یافته 
وموجبات توســعه فرهنگ انفاق وتقویت 

تحکیم بنیان نهاد خانواده می شود . 
وی با بیان اینکه کمک بــه ازدواج جوانان 
و همچنیــن ترویج فرهنگ ازدواج آســان 
می تواند در پایداری زندگی زوج های جوان 
و کاهش آسیب های اجتماعی مؤثر و مفید 
باشد اظهار داشــت: پرداخت کمک هزینه 
هدیــه ازدواج از اقدامــات حمایتی کمیته 
امداد به منظور کمک به ترویج ازدواج آسان 
وبهنگام در تشکیل کانون گرم خانواده است. 
فرنشین کمیته امداد اســتان افزود: در کنار 
پرداخت کمک هزینــه ازدواج به زوج های 
جوان تحت حمایت کمیته امداد، خدمات 
مشــاوره ای نیز باهدف تحکیم خانواده و 
آشنایی با سبک زندگی اسالمی، در جهت 
تقویت باورهای دینی، آیین همسرداری و 
فرزند پروری نیز برای زوج های جوان تحت 

حمایت کمیته امداد برگزار می شود. 
فرنشین کمیته امداد استان زنجان اهدا ۵۰مورد 
کمک هزینه جهیزیه برای نوعروسان را یکی 
از برنامــه های حمایتی این نهــاد در دهه 
مبارک فجرامسال عنوان کردوافزود:۸سری 
جهیزیه امروز در شهرســتان زنجان با هم 
ابوالفضل  افزایی مرکز نیکوکاری حضرت 
)ع( با اعتباری یکصدوده میلیون تومان تهیه 
وبا حفظ عزت نفس وکرامت انسانی تحویل 

نوعروسان می شود.

فرنشین کمیته امداد استان زنجان:
فعالیت مددجویان تحت 

حمایت کمیته امداد در حوزه 
اشتغال و تولید مصداق 

جهاد در راه خداست
 فعالیــت مددجویان تحت حمایت 
کمیته امداد در حوزه اشــتغال در شــرایط 
کنونی مصداق جهاد فی سبیل ا... و کمک به 

رونق تولید و اقتصاد کشور است.
به گزارش زنگان امــروز، هدایت صفری، 
فرنشــین کمیته امداد استان زنجان در آیین 
بهره برداری از طرح های اشتغال ایجاد شده 
برای مددجویان تحت حمایت این نهاد در 
شهر خرم دره با بیان اینکه اشتغالزایی و زمینه 
سازی برای درآمدزایی جامعه هدف موجب 
ارتقاء عزت و کرامت  خانواده ها می شود، 
گفت: اشــتغالزایی برای خانواده های عزیز 
تحت حمایت به عنوان یکی از ارکان مهم 
توانمندسازی جامعه هدف در رأس برنامه 
های کمیته امداد بوده و در قالب دو الگوی 
راهبری شغلی و هدایت شغلی به آنان عرضه 

می شود. 
وی همچنیــن ادامه داد: بــا همین رویکرد 
فراهم کردن زمینه اشتغال به کار مددجویان 
عزیز تحت حمایت در قالب الگوی راهبری 
شــغلی با تکیه بر ظرفیت راهبران شغلی، 
کارآفرینان حرفه ای و جهادگران کارآفرین 
و هدایت شغلی مبتنی بر کارشناس محوری 
در ایجاد فضای کسب و کار از برنامه های 
راهبــردی کمیته امــداد در حوزه خدمت 
رسانی و توانمندســازی جامعه هدف این 

نهاد است.
صفری با بیان اینکه فعالیت مددجویان تحت 
حمایت کمیته امداد در حوزه اشــتغال در 
شرایط کنونی مصداق جهاد فی سبیل ا... و 
کمک به رونق تولید و اقتصاد کشور است، 
تصریــح کرد: با بهره گیری از ظرفیت های 
موجود در حوزه اشتغالزایی و توان جامعه 
هدف تالش می کنیم زمینه ورود گروههای 
مختلف مددجویی تحت حمایت به عرصه 
تولید و کسب و کار فراهم شده و به عنوان 
یک نهــاد والیی و انقالبی نقش خود را در 
ارتقاء کارکردهای نظام در حوزه محرومیت 

زدایی  به درستی ایفا کنیم. 

خبر

 همزمان با دهه مبــارک فجر از دو هزار 
و۲۷۸ طرح اشــتغال وتوانمند سازی مددجویان 
تحت حمایت اســتان زنجان با اعتباری بالغ بر 
۸۴ میلیــارد و ۵۰۰ میلیون تومــان بهره برداری 
شــده که تعداد سه هزار و ۴۳۲ نفر با ایجاد این 

تعداد طرح مشغول شده اند .
به گزارش زنگان امروز، هدایت صفری، فرنشین 
کمیته امداد استان زنجان در حاشیه افتتاح طرح 
اشــتغال وخودکفایی  با تبریــک چهل ودومین 
ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی گفت:یکی از 
راهبردهای اصلی کمیته امداد توانمندســازی و 
انسان پروری است و از اولویت های اصلی کمیته 
امداد امام خمینی )ره( خلق فرصت های شــغلی 
پایدار  ،مهارت آموزی و ایجــاد درآمدباثبات و 
برای ولی نعمتان  انقالب  است  که در یک بازه 
زمانی هدفمند وزماندار از چرخه حمایتی خارج 

شوند.
وی از پرداخــت ۲۲۷۸ فقره تســهیالت برای 
اشتغال ۳۴۳۲ نفر با اعتباری به مبلغ ۸۴ میلیاردو 
و۴۹۷ میلیــون تومــان از منابع داخلــی امداد ، 
صنــدوق امداد والیت ومنابــع بانکی از ابتدای 
ســال کنونی خبر داد وافزود: جهش در خدمت 
رســانی اثر بخش به خانــواده های عزیز تحت 
حمایت در حوزه اشــتغال وایجاد فرصت های 

شــغلی مناســب برای جامعه هدف از مصادیق 
تبعیت محض از والیت  فقیه بوده وشــاخص 

اصلی والیتمــداری کارگزاران ایــن نهاد الهی 
وانقالبی ایفای نقش موثر در خلق فرصت های 

جدید در حوزه اشــتغالزایی بــرای مددجویان 
تحت حمایت ورونق بخشی به اقتصاد ومعیشت 

آنان باید باشــد. فرنشــین کمیته امداد استان با 
تأکید بر سرعت بخشــی به فعالیت های حوزه 
اشــتغال و بهره گیری از تمامی ظرفیت ها برای 
فراهم کردن زمینۀ درآمدزایی خانواده های عزیز 
تحت حمایت، ایجاد اشتغال را کمک به تقویت 
اقتصاد و نظــام عنوان کرد و ادامــه داد: الزمۀ 
تحقق اهداف و برنامــه های این نهاد در حوزه 
اشتغالزایی برای جامعه هدف، با درک صحیح از 
شــرایط امروز، کار میدانی و عملیاتی و جاری 
کردن رویکرد جهادی و تفکر بســیجی در این 
بخش بوده و باید ســرعت و وسعت بخشی به 
فعالیت ها بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
صفری  با اشــاره بــه اینکه خدمات اشــتغال، 
مســکن و فرهنگــی ســه رکــن اصلــی در 
توانمندســازی خانــواده هــای عزیــز تحت 
حمایت اســت، تصریح کرد: فراهم کردن زمینه 
اشــتغالزایی و ایجاد فرصت های شــغلی برای 
خانواده های عزیز تحت حمایت به عنوان رکن 
اصلی توانمندســازی جامعه هدف از مهم ترین 
رویکردهای کمیته امداد در حوزه فقرزدایی بوده 
و بایــد با نگاه اعتقادی تر و جاری کردن آن در 
تدبیرهای مدیریتی و اندیشــه و رفتار سازمانی 
فعالیت ها در این بخش با نرخ شــتاب بیشتری 

انجام شود.

فرنشین کمیته امداد استان زنجان عنوان کرد:

پرداخت قریب به 84/5 میلیارد تومان تسهیالت 
اشتغالزایی به مددجویان زنجانی 

 همزمان با دهه فجر انقالب اسالمی مرکز 
نیکوکاری تخصصی مشاوره ومددکاری با حضور 
هدایت صفری فرنشین کمیته امداد استان افتتاح 

وآغاز به کار کرد.  
به گزارش زنگان امروز، هدایت صفری، فرنشین 
کمیته امداد اســتان زنجــان ،در افتتاح این مرکز 

نیکوکاری 
بــا تبریــک دهه مبــارک فجر گفــت: یکی از 
رویکردهــای مهم کمیتــه امداد اســتان زنجان 
اجتماع محــور کردن فقرزدایی با گفتمان جهادی 

است که در قالب مراکز نیکوکاری انجام می شود 
تا نیاز نیازمندان توسط خود مردم برطرف شود.

فرنشین کمیته امداد استان به ایجاد مراکز نیکوکاری 
تخصصی نیز اشــاره کردوافــزود: ایجاد مراکز 
تخصصی  در حوزه های اشــتغال، دانش آموزی  
و فرهنگی  مراکز تخصصی مشاوره ، کارآفرینی 
ومددکاری اجتماعی از دیگر اقدامات  کمیته امداد 
استان می باشد که هم اکنون ۱۴مرکز تخصصی در 

حوزه های مختلف فعالیت می کنند. 
 وی  هــدف از ایجاد مراکز نیکوکاری را ترویج 

فرهنگ انفاق ، احسان و نیکوکاری وهم افزایی در 
اقدامات نیکوکارانه عنوان کرد و گفت :شناسایی 
، ارتبــاط و تعامل مؤثر با اشــخاص حقیقی و 
حقوقی تأثیرگذار ازجمله خیرین به منظور استفاده 
بهینه از ظرفیت آنان در راســتای رفع مشکالت 
محرومین،طراحی و استقرار مدیریت شبکه های 
نیکوکاری با تمرکز بر محله و با محوریت مساجد، 
برون سپاری و توسعه خدمات رسانی به محرومین، 
ایجاد همبســتگی، توازن اجتماعی در جامعه و 
ارتقای فرهنگ انفاق و نیکوکاری پیشــگیری و 

کاهش آسیب های اجتماعی  ازجمله اهدافی است 
که این مراکز دنبال می کند. 

فرنشــین کمیته امداد استان از فعالیت ۱۳۰ مرکز 
نیکوکاری فعال در سطح استان خبر داد وافزود : 

مراکز نیکوکاری با شناسایی 
صفــری ترویج مــددکاری اســالمی در مرکز 
نیکوکاری تخصصی مشاوره ومددکاری  را مهم 
عنوان کرد و گفت: با اجرای مددکاری اسالمی در 
این مرکز  بخشی از پرونده های  زنان سرپرست 
خانوار  به این مرکز واگذار می شــود  تا عالوه بر 

ارائه خدمــات  مددکاری  خانواده هایی که دچار  
آسیب شده اند  با ارائه خدمات مشاوره نسبت به 

رفع مشکالت آنان  اقدام نمایند.
فرنشــین کمیته امداد اســتان فقر را تولید کننده 
آسیب های اجتماعی دانست و افزود : منشاء فقر 
بیکاری است بنابراین باید برای کم نمودن ورودی 
دســتگاههای حمایتی باید آسیب های اجتماعی 
را تبدیل به ســرمایه اجتماعی نموده تا قوای کم 
بازده به پر بازده تبدیل ووابستگی را به وارستگی 

برسانیم .  

همزمان با دهه مبارک فجر انجام شد 

افتتاحهمزمان8مرکزنیکوکاریدرشهرستانزنجان

 همزمان با نهمین روز از دهه فجر انقالب 
اســالمی با حضور فرنشــین کمیته امداد استان 
زنجــان، امام جمعه، فرمانــدار، مدیر آموزش و 
پرورش و مسوولین شهرســتان خرم دره، مرکز 
نیکوکاری تخصصی مهر فرهنگیان این شهرستان 

افتتاح شد.
به گزارش زنگان امروز، هدایت صفری، فرنشین 
کمیته امداد اســتان زنجــان در آیین افتتاح مرکز 
نیکــوکاری مهر فرهنگیان شهرســتان خرم دره 
کــه با حضور امــام جمعه، فرمانــدار و مدیران 
دســتگاههای اجرایی ان شهرستان برگزار شد، با 
بیان اینکه رویکرد اصلــی کمیته امداد در حوزه 
خدمت رســانی بــه خانواده هــای عزیز تحت 
حمایت، اجتماع محــور و مردمی کردن فرآیند 
فقرزدایی اســت، گفت: با همین رویکرد تالش 

مــی کنیم با ایجاد و توســعه فعالیت های مراکز 
نیکوکاری زمینه ارتقاء مسوولیت های اجتماعی 
اقشــار مختلف در قبــال نیازمنــدان و افزایش 
مداخالت مردمی در رســیدگی به خانواده های 
عزیز تحت حمایت و دیگر اقشار نیازمند از این 

طریق فراهم شود.
وی از فعالیــت ۱۳۰ مرکز نیکوکاری در ســطح 
اســتان زنجان خبر داد و تصریــح کرد: رویکرد 
کمیته امداد در این بخش ایجاد و توســعه مراکز 
نیکوکاری تخصصی با هدف زمینه ســازی برای 
بهــره گیری از توان اجتمــاع و تخصص خیران 
در تحقق اهداف و رســالت ایــن نهاد در حوزه 

توانمندسازی است.
صفری با اشاره به اینکه با همین رویکرد از ابتدای 
ســال کنونی تاکنون مراکز نیکوکاری کارآفرینی، 

مشــاوره و مددکاری اسالمی، مســکن و امور 
تحصیلی و فرهنگی در سطح استان زنجان ایجاد 
شده است، ادامه داد: مراکز نیکوکاری حلقه واسط 
بین اغنیاء و نیازمندان و پیوند دهنده توان اجتماع 
به نیاز اقشار ضعیف جامعه بوده و تالش می کنیم 
با بهره گیری از ظرفیت مدیریت داوطلبانه مردمی 
در حوزه خیر احســان هم افزایی الزم برای ارائه 
خدمات ماندگار و اثربخش به جامعه هدف این 

نهاد به ویژه در حوزه توانمندسازی ارائه شود.
گفتنی است همزمان با نهمین روز از دهه مبارک 
فجر انقالب اســالمی با حضور فرنشــین کمیته 
امداد اســتان زنجان، امام جمعه، فرماندار، مدیر 
آموزش و پرورش و مســوولین شهرستان خرم 
دره، مرکز نیکوکاری تخصصی مهر فرهنگیان این 

شهرستان افتتاح شد.

با حضور فرنشین کمیته امداد استان زنجان: 

مرکزنیکوکاریمهرفرهنگیانشهرستانخرمدرهافتتاحشد

 از ابتدای سال تحصیلی تاکنون 
هزارو ۳۰۰ دســتگاه تبلت توسط کمیته 
امداد با هم افزایی خیران به دانش آموزان 
نیازمند وفاقد گوشــی هوشمند وتبلت 
تامین وتوزیع ویا درحال اهداء می باشد .
به گزارش زنگان امروز، هدایت صفری، 
فرنشین کمیته امداد استان زنجان در آیین 
نمادین تحویل ۲۲ دستگاه تبلت اهدایی 
بانک سپه  به دانش آموزان تحت حمایت 
این نهاد که با حضور دکتر برقراری دستیار 
معاونت توسعه مشارکتهای مردمی مرکز 
، آبی پور معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری، داد گر مدیر امور شعب بانک 
ســپه زنجان وخانمحمــدی مدیر امور 
شعب بانک قرض الحســنه مهر ایران 
انجام شــد گفت : مدیریت بانک سپه 
استان در راستای ایفای مسوولیت های 
اجتماعی و با توجه به آموزش های غیر 
حضوری دانش آموزان در شرایط شیوع 
بیماری منحوس کرونا،تعداد ۲۲ دستگاه 

تبلت به دانش آموزان تحت حمایت این 
نهاد مقدس در اســتان زنجان اهدا کرده 

است  .
وی بــا بیان اینکه هزینه کــرد درحوزه 
فرهنگــی به عنوان ســرمایه گذاری پر 
ســود تلقی می شــود ، افزود : با همین 
رویکــرد در کنار بســتر ســازی برای 
توانمند ســازی اقتصادی خانواده های 
عزیز تحــت حمایت ، توجه به مباحث 
فکری وفرهنگی جامعه هدف از طریق 
فراهــم کــردن زمینه تحصیــل دانش 
آموزان ودانشــجویان تحت حمایت از 
رویکردهای مهم واساســی کمیته امداد 
در این بخش بوده وباور داریم توجه به 
امور فرهنگی وآموزشی هزینه کرد نیست 
، بلکه ســرمایه گذاری پر سودی است 
که منفعت آن متوجه فرد ، خانواده ودر 

نهایت جامعه می شود.  
فرنشــین کمیته امداد اســتان  با اشاره 
بــه اینکــه اعتقادداریــم خوداتکایی و 

خودکفایی واقعی درگرو غنای اطالعات 
و ارتقاء دانســته های خانواده ها اســت، 
ادامه داد: با همین رویکرد هموار کردن 
مسیر توانمندســازی فکری و فرهنگی 
خانواده ها از طریق سرمایه گذاری پرسود 
در حــوزه آموزش و فراهم کردن امکان 
تحصیل دانش آموزان تحت حمایت از 
مهم ترین راهبردهای کمیته امداد بوده که 
توانمندسازی  برای  زمینه سازی  باهدف 
خانواده های عزیز تحت حمایت  و قطع 
فقر بین نسلی در آنان، عرضه می شود.  

وی با اشاره به اینکه هم اکنون سه هزار 
و ۵۷۰دانش آمــوز تحت حمایت کمیته 
امداد استان زنجان هستند، ادامه داد: یکی 
از محورهای مهم برنامه های مهم کمیته 
امداد استان زنجان با توجه به عدم امکان 
حضور دانش آموزان در مدارس به علت 
محدودیت های ناشی از شیوع ویروس 
منحوس کرونا فراهم کردن بســترهای 
الزم برای بهره مندی تمامی دانش آموزان 

تحت حمایت از آموزش غیرحضوری 
بوده، تــا از این طریق فرآیند تحصیل و 
علم آموزی این عزیزان که بخشی از آنان 
از استعدادهای درخشان ، نخبگان علمی، 
فرهنگی ، قرآنی، هنری، ورزشــی و... 
هستند، متوقف نشود. و به کمک خیران 
ونیکوکاران وهم افزایی کمیته امداد استان 
تاکنون ۱۳۰۰ دســتگاه تبلت وگوشــی 
هوشــمند  تهیه ویا درحال تامین برای 
دانش آموزان  نیازمند فاقد لوازم آموزش 
غیر حضوری با اولویت مناطق محروم 

انجام گرفته است .
صفری تأمین مســکن مناســب برای 
خانواده های عزیــز تحت حمایت در 
کنار ارائه خدمات اشتغالزایی  و فرهنگی 
و تحصیلــی به جامعه هدف این نهاد از 
ارکان مهم توانمندسازی بوده و با همین 
رویکرد از ابتدای سال کنونی تاکنون بیش 
دو هــزار و ۵۷۲ قلــم خدمت در قالب 
ساخت ، خرید ، تعمیر وتکمیل مسکن با 

اعتباری بالغ بر  ۲۰ میلیارد و ۶۴۰ میلیون 
تومان هزینه شده است که تا پایان سال 

روند افزایشی خواهد داشت .
وی سرعت بخشی به فعالیت های حوزه 
اشــتغال و بهره گیری از تمامی ظرفیت 
ها برای فراهم کــردن زمینۀ درآمدزایی 
خانواده های عزیز تحت حمایت، ایجاد 
اشــتغال را کمک به تقویــت اقتصاد و 

نظام عنوان کرد و ادامه داد: الزمۀ تحقق 
اهــداف و برنامه های این نهاد در حوزه 
اشــتغالزایی برای جامعه هدف، با درک 
صحیح از شــرایط امروز، کار میدانی و 
عملیاتی و جاری کردن رویکرد جهادی 
و تفکر بسیجی در این بخش بوده و باید 
سرعت و وسعت بخشی به فعالیت ها 

بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گیرد. 

اهدای22دستگاهتبلتبهدانشآموزانتحتحمایتزنجانی
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 برنامه  ســازگاری با کم آبی استان  زنجان 
در بیســت و یکمیــن نشســت کارگــروه ملی 
ســازگاری با کم آبــی که با حضــور وزیر نیرو، 
نماینــدگان ســازمان ها و وزارتخانه های عضو 
 کارگروه ملی ســازگاری با کم آبی، اســتانداران، 
و  آب  منطقــه ای،  آب  شــرکت های  مدیــران 
فاضالب، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سازمان 
 جهاد کشــاورزی و ســازمان صنعــت، معدن و 
تجارت اســتان  زنجان برگزار شــد، بررســی و 

تصویب شد.
به گزارش زنگان امروز، مهندس اسماعیل افشاری 
مدیرعامل این شــرکت در ابتدای این نشســت 
عنوان داشت:چالشــهای این استان بیشتر در باره 
برداشت از آب سطحی است که حدود ۳۰ میلیون 
متر مکعب تصمیم گیری شــده اســت تا از کل 

مصرف استان صرفه جویی به عمل آید.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان،گفت:در 
فاز اول برنامــه، صرفه جویی در مصارف بخش 
کشاورزی از محل منابع زیرزمینی به میزان ۲۷۵ 
میلیون مترمکعب و از محل منابع سطحی به میزان 
۳۰ میلیون مترمکعب مورد توافق کارگروه استانی 

قرار گرفته است.
افشاری، افزود: پس از حصول نتایج آماربرداری 
دور ســوم و به روز رسانی بیالن و بازنگری آب 
قابل برنامه ریزی، مقادیر صرفه جویی استان در فاز 
دوم ســازگاری با کم آبی به روز رســانی شده و 
برنامه دستیابی به اهداف فاز دوم به طور متناسب 

تدوین خواهد شد.
دبیر شــورای حفاظت منابع آب اســتان،اظهار 
داشــت: برنامه ســازگاری با کم آبــی در بخش 
های کشــاورزی، صنعت و خدمات، شــرب و 
بهداشــت در جهــت کاهش برداشــت از منابع 
آب زیرزمینــی اســت و این اهــداف از طریق 
مسدود یا پر و مســلوب المنفعه نمودن چاه های 
غیرمجاز کشاورزی، اصالح و تعدیل پروانه های 
بهره برداری و نصب کنتور حجمی و هوشمند بر 
روی چاه های کشاورزی و دامداری های صنعتی و 
جلوگیری از اضافه برداشت چاه های مجاز دست 

یافتنی است.

افشاری در پایان ســخنان خود با تاکید بر حفظ 
منابع آب زیرزمینی و لزوم صرفه جویی ســالیانه 
بــه میــزان ۱۲۵ میلیون متر مکعب که کســری 
مخازن آب زیرزمینی اســتان است، تصریح کرد: 
ارائه تسهیالت بانکی برای خرید و نصب کنتور 
هوشمند با همکاری وزارت نیرو، بانک ها و جهاد 
کشاورزی،  استفاده از ظرفیت یگان حفاظت منابع 
طبیعی و امور اراضی با انعقاد تفاهم نامه فی مابین 
در سطح ملی و در نهایت  ارائه کمک بالعوض 

جهت ساخت واحدهای گلخانه ای همانند طرح 
کمک های بالعوض توســعه سیســتم های نوین 
آبیاری، اصالح پروانه های بهره برداری از ساعتی 
به حجمی از پیشــنهادات این کارگروه در سطح 
استان برای تصویب در کارگروه ملی سازگاری با 
کم آبی است که امیدورایم با تصویب آن قدمهای 
مهمی را در جهــت حفظ و صیانت از منابع آبی 
استان برداشته باشــیم.در ادامه اظهارات مهندس 
افشــاری ، مدیران دیگر دستگاه ها از جمله جهاد 

کشاورزی و آبفای استان نیز به بیان دیدگاه ها و 
نظرات دســتگاه خود در باره امکان تحقق صرفه 

جویی در مصارف بخش مرتبط  اقدام نمودند.
وزیر نیرو نیز در بیست و یکمین نشست کارگروه 
ملی ســازگاری با کم آبی بر ضرورت مدیریت به 
هم پیوســته منابع آب به ویژه در مناطقی با اقلیم 
خشک و توزیع مکانی و زمانی متغیر بارش تاکید 

کرد.
»رضا اردکانیان« حل مسائل آب را در گرو نگرش 

فرابخشــی به این موضوع دانست و اضافه کرد: 
با فاصله گرفتن از بخشــی نگری و لحاظ کردن 
پیوستگی میان بخش های مختلف، بایستی در باره 

این مهم چاره اندیشی شود.
»بنفشه زهرایی« فرنشــین دفتر مدیریت مصرف 
و ارتقای بهــره وری آب و آبفای وزارت نیرو و 
دبیر کارگروه ملی ســازگاری با کم آبی گفت: در 
بخش ابتدای نشست به بررسی برنامه  سازگاری 
با کم آبی استان زنجان پرداخته شد که برنامه این 

اســتان پیش از این در پنجاه و پنجمین نشست 
کمیته تخصصی کارگروه ملی سازگاری با کم آبی 
مــورخ هجدهم آذر مــاه ۱۳۹۹ مطرح و پس از 
اعمال اصالحات پیشــنهادی کلیه دستگاه ها، در 
نشست بیست و یکم کارگروه ملی مورد بررسی 

قرار گرفت.
وی افزود: در این نشســت به چالش های منابع 
آب استان زنجان به ویژه در بخش منابع زیرزمینی 
پرداخته شــد و مطابق با برنامه های ارائه شــده 
توسط دســتگاه های وظیفه مند در استان، در فاز 
اول برنامه ســازگاری با کم آبی اســتان زنجان، 
صرفه جویی به میــزان ۲۷۵ میلیون مترمکعب از 
منابــع آب زیرزمینــی و ۳۰ میلیــون مترمکعب 
از منابع آب ســطحی و در مجموع ۳۰۵ میلیون 

مترمکعب تا افق ۱۴۰۶ پیش بینی شده است.
زهرایی ادامه داد: در کاهش برداشت از منابع آب 
استان ســهم بخش شرب ۳.۵ میلیون مترمکعب، 
بخش فضای سبز ۲.۲ میلیون مترمکعب و بخش 
کشــاورزی ۲۹۹ میلیون مترمکعب است. الزم به 
ذکر اســت که کاهش مصارف مــورد انتظار در 
بخش کشاورزی در اثر اقدامات مشترک سازمان 
جهاد کشاورزی و شــرکت آب منطقه ای استان 

حاصل خواهد شد.
استاندار زنجان نیز  به طرح ملی سازگاری با کم 
آبی اشاره کرد و عنوان داشت: الزم است در باره 
تدوین برنامه های سازگاری با کم آبی در استان، 
تدبیری اتخاذ شــود که هم در عمل امکان تحقق 

داشته باشد و هم اجرای آنها عادالنه باشد.
دکتر حقیقــی، ادامه داد: اینکه در بررســی های 
کارشناســی میزان سهم اســتان در اجرای برنامه 
های ســازگاری با کم آبی و صرفــه جویی در 
مصــرف آب از ۷۲۶ میلیــون مترمکعب به ۳۲۵ 
میلیون مترمکعب رســیده است، نشان از آن دارد 
برآوردهای قبلی قابل پیاده شــدن نبوده و امکان 

اجرا نداشته است.
اســتاندار زنجان با بیان اینکه چالش عمده ما در 
این استان در باره آب های سطحی است، گفت: 
باید برای بهره گیری مناسب از آب های سطحی 

استان فکر اساسی صورت گیرد.

 مدیر امور منابع آب شهرســتان ماهنشان 
گفــت: عملیات انســداد چاه هــای غیر مجاز 
 این شهرســتان آغاز گردیده اســت و این امور 
در یــک عملیــات موفــق توانســت ۲ حلقه 
چــاه غیرمجــاز را در روســتای میرآخور پر و 

مسلوب المنفعه نماید.

به گــزارش زنگان امروز، مهندس »ســید علی 
موســوی« با اعالم مطلب فوق افزود: با تالش 
گروه گشت و بازرسی و با همکاری کارشناسان 
حقوقی و اخذ دستور قضایی در روز گذشته  دو 
حلقه چاه غیرمجاز در محدوده عملکرد این امور 

پر و مسدود شد.

 الیروبی مســیل روســتای قره باتالق 
ماهنشان به طول یک کیلومتر انجام شد.

به گــزارش زنگان امروز، مهندس »ســید علی 
موسوی« مدیر امورمنابع آب شهرستان ماهنشان 
با اعالم این خبر اظهارداشــت: در این عملیات 
که بــا همــکاری اداره راه و شهرســازی این 

شهرستان انجام شد حدود یک کیلومتر از مسیل 
قره باتالق که دارای آورد رســوبی باالیی است 

الیروبی و پاکسازی گردید.
 موســوی، تصریح کرد:  الیروبی مســیل ها و 
نقاط پرخطر در اولویــت برنامه های این امور 

قرار دارد.

 مدیرامورمنابع آب شهرســتان زنجان در 
مصاحبه با روابط عمومی این شرکت گفت:رودخانه 
حسن ابدال از ابتدای ســرریز سد حسن ابدال تا 
ورودی رودخانه زنجانــرود به طول ۳.۸ کیلومتر 
است و شــوربختانه بدلیل ســیالبهای فصلی و 
تصرفات غیرمجاز، بســتر ایــن رودخانه یک متر 

کاهش یافته است.
به گزارش زنــگان امروز،مهندس علیرضا حاجی 
میری افزود: این امور با توجه به شرایط پیش آمده 
اقدام به الیروبی و آزادســازی این رودخانه، هم از 
پایین دست آن و هم باال دست رودخانه از اواسط 

بهمن ماه سال کنونی نموده است.
وی تصریح کرد: بســتر رودخانه حســن ابدال به 
عــرض ۲۰ متر در مقاطع مختلف بازگشــایی و 
الیروبی شده که در بارشهای بهاری اگر سیالبی هم 

رخ دهد به امید خدا با مشکلی روبه رو نخواهیم شد.
مدیر امورمنابع آب زنجان به آزادسازی حریم و بستر 
رودخانه های زنجانرود و حسن ابدال با همکاری 
همه دستگاههای اجرایی و به ویژه دادستان زنجان 
اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: آزادسازی حاشیه 
رودخانه ای که از کنار روســتای دواسب گذر می 
کند در دستور کار این امور قرار گرفته که به زودی 

عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.
حاجی میری، گفت: امید است با حمایت مجدانه 
حجت االسالم محســن کرمی دادستان زنجان و 
دیگر دســتگاههای مســوول عملیات آزاد سازی 
حریم و بســتر رودخانه زنجانرود در ضلع جنوبی 
شهر زنجان که از ابتدای میدان بسیج تا ورودی جاده 
آمادگاه جریان دارد را شروع کنیم که در ایمن سازی 

حاشیه این رودخانه بسیار مهم و حیاتی است.

 نشست کمیته ســالمت اداری، صیانت 
ازحقوق مردم و مبارزه با رشوه در این شرکت 
با حضور اعضای نشست و به ریاست مهندس 
»اســماعیل افشاری« در ســالن جلسات شهید 

شهریاری برگزارشد.
این نشســت  امروز، در  به گزارش زنــگان 
طرح و بررســی نامه های مدیــر دفتر هئیت 
بازرسی  مدیره ومدیر عامل شرکت در مورد 
مســتمر از معاونــت منابع انســانی، مالی و 
پشــتیبانی و مدیریــت منابع آب شهرســتان 
طــارم، معاونت طرح و توســعه و مدیریت 
منابع آب شهرستان خرمدره، طرح و بررسی 
نامه شــماره فرنشین دفتر بازرسی و مدیریت 
عملکرد شــرکت مدیریت منابــع آب ایران 
در بــاره بخشــنامه نحــوه مدیریت تعارض 

منافع،طــرح و بررســی نامه فرنشــین دفتر 
بازرسی و مدیریت عملکرد شرکت مدیریت 
منابع آب ایران در باره برنامه عملیاتی ارتقاء 
ســالمت اداری و کنترل فســاد اداری، طرح 
و بررســی نامه فرنشــین بازرسی و مدیریت 
عملکرد شــرکت مدیریت منابع آب ایران در 
باره فهرست نقاط آسیب پذیر و گلوگاههای 
فســاد خیز و همچنین طرح و بررســی نامه 
استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  معاون سیاسی، 
زنجان مبنی بر ارزیابی از اقدامات دســتگاه 
های اجرایی اســتانی و شهرستانی در زمینه 
عفاف و حجاب و مقابله با مفاســد اخالقی 
مطرح و پس از بحث،بررســی و تبادل نظر 
در بــاره هرکــدام از بندهــای فــوق الذکر 

گردید. اتخاذ  مقتضی  تصمیمات 

در بیست و یکمین نشست کارگروه ملی سازگاری با کم آبی؛ 

برنامه  سازگاری با کم آبی استان  زنجان تصویب شد
  تاکید وزیر نیرو بر ضرورت مدیریت به هم پیوسته منابع آب

 به گزارش زنگان امروز، علیرضا حاجی 
میری فرمانــده پایگاه مقاومت شــهید مهدی 
خلیفه شــرکت آب منطقه ای زنجــان اظهار 
داشــت: ۲۲ بهمن نقطه عطف انقالب اسالمی 
و یــادآور اتحاد، همدلــی و والیتمداری مردم 
ایران اسالمی است و پایگاه شهیدمهدی خلیفه 

،مدیــران و دیگر کارکنان شــرکت آب منطقه 
ای زنجان با حضور در جشــن  ملی دهه فجر 
و راهپیمایــی روز ۲۲ بهمن مــاه نیز همچون 
ســال های گذاشــته در کنار مردم همیشــه در 

صحنه حضور یکپارچه داشتند.
این گزارش  حاکی اســت؛ به همین مناســبت 

،امروزدومین مرحله رزمایش دفاع از مقر جهت 
حفاظت بیشــتر از تاسیســات و ساختمانهای 
شــرکت در برابر تهدیدات احتمالی  توســط 
بسیجیان شــرکت با اعالم سراسری در شرکت 
برگــزار گردید.    همزمان با روز ۲۲بهمن آغاز 
جشن  پیروزی انقالب اسالمی،واحد موتوری و 

خودرویی  پایگاه مقاومت شهید مهدی خلیفه 
با حضور  در این جشن بزرگ شرکت کرد.

در این آیین حماســی که جمعی از کارکنان و 
اعضای پایگاه این شرکت حضور داشتند، طنین  
سرودهای حماســی رزوهای پیروزی انقالب 

اسالمی و ندای اله اکبر به گوش می رسید.

حضورفعالکارکنانشرکتآبمنطقهایزنجان
درراهپیماییروز۲۲بهمن

انسداد 2 حلقه چاه غیرمجاز در روستای 
میرآخور از توابع شهرستان ماه نشان

مدیرامورمنابع شهرستان زنجان:

بستر رودخانه حسن ابدال به عرض 20 متر بازگشایی شده است

مدیر امورمنابع آب شهرستان ماهنشان خبر داد

الیروبی مسیل روستای قره باتالق ماهنشان به طول یک کیلومتر

برگزاری نشست کمیته سالمت اداری، صیانت ازحقوق مردم و مبارزه با 
رشوه در شرکت آب منطقه ای زنجان
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رییس اتاق بازرگانی زنجان خبر داد؛

زنجان؛ رتبه دوم پایش محیط کسب وکار در کشور
  فرصت حضور و مشارکت استان زنجان در بازار کشور ارمنستان و بازسازی مناطق قره باغ فراهم است

  استاندار زنجان: اقدامات اتاق بازرگانی در جهت نتیجه گیری از اقدامات و توسعه اقتصادی استان قابل تقدیر است

آگهی مزایده
به موجب پرونده اجرائی کالســه 9900385 یک دســتگاه اتومبیل پراید به شــماره 91 ن 881 ایران 88  متعلق به آقای امیر بیکدلی که طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 

440/000/000 ریال ارزیابی شده، از ساعت 9 الی 12 مورخ 99/12/14 روز پنجشنبه در اداره ثبت خدابنده واقع در ابتدای جاده گوندره از طریق مزایده به فروش می رسد. 
مشخصات فنی خودرو: نوع سواری پراید 131 به شماره شاسی NAS411100E1029320 رنگ سفید مدل 1393 دارای تصادف شدید بوده واز قسمتهای گلگیر عقب چپ 
وراست وگلگیرراست جلو وجلو پنجره ودرب موتور ودرب جلو چپ بازسازی شده کل سقف برش داده شده واز ستونها تعویض شده الستیکها مستهلک وبیمه تا 4/5 1400 معتبر 

است سوخت رسانی تک گانه بنزینی وضع ظاهری ضعیف دارای خالفی 5/000/000 ریال ودارای دستور بازداشت وتوقیف از اجرای احکام مدنی شعبه 1 می باشد. 
مزایده از مبلغ پایه کارشناسی شروع وبه باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود وکلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است. نیم عشر وحق مزایده نقدا وصول 
خواهد شد. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت ومکان مقرر برگزار خواهد شد. ضمنا درصورت شرکت درمزایده 
رعایت ماده 136 آیین نامه اصالحی جدید )شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت وحضور خریدار یا نماینده قانونی او در نشست 

مزایده است( رای شرکت کنندگان الزامی می باشد. تاریخ انتشار: 1399/11/29
علیرضا محمدی رییس اداره ثبت واسناد وامالک شهرستان خدابنده

 شصت و سومین نشست شورای گفتگوی 
دولــت و بخش خصوصی اســتان به ریاســت 
اســتاندار زنجان و به صــورت همزمان و ویدئو 
کنفرانس ظهر روز ســه شنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۹ 
در سالن جلســات پیامبر اعظم)ص( استانداری، 
سالن جلسات شــهید شــهریاری اتاق و محل 
ادارات و دســتگاه های دولتی و بخش خصوصی 
با رعایت پروتکل های بهداشتی ستاد ملی کرونا 

برگزار شد.
به گزارش زنگان امــروز، علی یگانه فرد رییس 
اتاق بازرگانی زنجان در ابتدای این نشست با بیان 
اینکه در راستای عملیاتی کردن نقشه راه تجارت 
خارجی اســتان، جلسات شــورا با موضوعات 
مشخص و با استفاده از نظرات بخش خصوصی و 
ظرفیت کارشناسی اتاق بازرگانی برگزار می شود، 
اظهار کرد: همه ســعی و تالش اتاق در کنار حل 
مشــکالت واحدهای تولیدی، توسعه صادرات 
محصوالت تولیدی واحدها اســت که امید است 
با همدلی شــاهد رشد و شکوفایی هر چه بیشتر 
اقتصاد استان زنجان در بخش های مختلف باشیم.
وی با اشــاره به شناسایی بازارهای هدف جهت 
صــادرات محصــوالت تولیدی اســتان زنجان 
و همچنیــن تمهیدات برای کســب ســهمی از 
بازارهای کشــورهای هــدف ، تصریح کرد: در 
جلســات گذشته بازار کشــورهای بنگالدش و 
عراق مورد بررسی قرار گرفت و در همین زمینه 
اولویت هایی از سوی کنسولگری ایران در کربال 
برای همکاری های مشترک با استان زنجان ارائه 

شده است.
وی ادامــه داد: بر همین اســاس و با رایزنی های 
صورت گرفته، ســاختمان کنسولگری در فصل 
بهار به مــدت یک ماه در اختیار اســتان زنجان 
قرار خواهد گرفت که از این فرصت باید نهایت 

استفاده ممکن را نمود.
رییس اتاق بازرگانی زنجان بــا بیان اینکه تجار 

عراقی خریدهای خــود را نقدی انجام می دهند 
و این یک فرصت بســیار خوب بــرای فعاالن 
اقتصادی اســتان زنجان می باشــد، ابــراز کرد: 
اتفاقات سیاســی که در منطقــه رخ داده فرصت 
خوبی را نصیب اســتان زنجان جهت حضور در 
بازار کشــورهای ارمنستان و مناطق آزاد شده قره 

باغ ایجاد کرده است.
یگانه فرد با اشــاره به برنامه ریزی جهت دعوت 
از سفیر ارمنســتان برای حضور در استان زنجان 

خاطرنشــان کرد: همچنین تدارکات الزم جهت 
اعزام یک هیئت تجاری به ارمنستان نیز در حال 
انجام اســت، با اینکه فرصتی جهت مشــارکت 
اســتان زنجان همراه با اســتان های شمال غرب 
کشور در جهت بازسازی مناطق آزاد شده قره باغ 
وجود دارد که درخواست اتاق آماده سازی زمینه 

حضور فعال استان در این بخش می باشد.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود با اشــاره 
به کســب رتبه دوم استان زنجان در پایش محیط 

کســب و کار فصل پاییز کشور، خاطرنشان کرد: 
عملکرد اســتان زنجان در این بخش و همکاری 
واحدهای فعال اقتصادی در بخش های مختلف 

مطلوب و جای تقدیر دارد.
رییس اتاق بازرگانی زنجان در ادامه از فعالیت ۶۵ 
واحد تولیدی در بخش صنایع برق و الکترونیک 
در اســتان زنجان با اشتغال ۵۳۵۰ نفر خبر داد و 
افزود: ۲۹ محصول مختلــف تولیدی با بیش از 
۱۷ میلیون دالر صادرات در میانگین ســه ســال 

گذشته در این بخش رخ داده که حدود ۹ درصد 
صادرات استان زنجان را تشکیل می دهد.

وی ادامــه داد: در صورت تامیــن ۱۰ درصدی 
نیاز کشــورهای هدف ذیل نقشه راه در راستای 
صــادرات محصــوالت تولیدی حــوزه برق و 
الکترونیک، صادرات اســتان مــی تواند در این 

بخش به باالی ۶۰ میلیون دالر افزایش پیدا کند.
در ادامه این نشست گزارشی از وضعیت صنایع 
برق و الکترونیک استان زنجان توسط کارشناسان 

اتاق بازرگانی ارائه شد که بر همین اساس زنجان 
به عنوان قطب صنایع برق و الکترونیک در کشور 
داشــته و با ایفای نقش محوری در صنعت برق 
کشور بیش از ۶۰ درصد تجهیزات برق فشار قوی 

در زنجان تولید می شود.
۱۲ درصد از اشــتغال اســتان در حــوزه برق و 
الکترونیک می باشد و سهم واحدهای صنایع برق 
و الکترونیک استان از کل صنایع استان ۵ درصد 

می باشد.
همچنین این گزارش می افزایــد، اولویت های 
سرمایه گذاری در صنایع برق و الکترونیک استان 
تولید ورق هســته ترانس، تولید مفتول مسی به 
عنوان ماده اولیه و تولید و مونتاژ لوازم خانگی با 

برند معتبر می باشد.
فتح اله حقیقی استاندار زنجان نیز در انتهای این 
نشست با بیان اینکه برنامه ریزی و اقدامات اتاق 
در راســتای  نتیجه گیری از  اقدامات و توســعه 
اقتصادی اســتان قابل تقدیر اســت، خاطرنشان 
کرد: استان زنجان آمادگی میزبانی از سفیر کشور 
ارمنستان و همچنین مشارکت در بازسازی مناطق 
قره  باغ در بخش هایی که نقاط قوت استان زنجان 

محسوب شده را دارد.
وی با تاکید بر رفع مشــکالت شــهرک برق و 
الکترونیک اســتان زنجان ابراز کرد: مشــکالت 
این شهرک از سالیان گذشته وجود داشته است، 
بازدید میدانی برای رفع مشکالت و آماده سازی 
زمینه حضور شرکت های مختلف از این شهرک 

صورت خواهد گرفت.
حقیقی اســتاندار زنجــان با اشــاره به موضوع 
ماینینگ هاو رمز ارزها بر لزوم ســاماندهی افراد 

فعال در این حوزه تاکید نمود.
 وی در ادامــه گفــت: بیــش از ۱۵۰ میلیارد از 
مطالبات ایران ترانسفو از وزارت نیرو اخذ شده و 
در آینده نیز رایزنی ها برای دریافت مابقی طلبها 

صورت خواهد گرفت.

 ســتاد تنظیم بازار استان زنجان امروز در 
حالی برگزار شــد که برخی از مسووالن نسبت 
بــه گرانی میــوه و خشــکبار و همینطور عدم 
بازرسی های کافی از بازار شب عید گالیه داشتند.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، نشســت ســتاد 
تنظیم بازار اســتان زنجان عصر امروز به ریاست 
محمدرضا آبی پور معاون امور اقتصادی استانداری 

زنجان برگزار شد.
ســید محمود موسوی، رییس اتاق اصناف استان 

زنجان در این نشست با تاکید به تشدید بازرسی ها 
در بازار شب عید گفت: خوشبختانه با تدابیری که 
در چند ماه گذشته اتخاد شد مقرر شد که ساعت 
کاری بازرسان اتاق اصناف افزایش یابد و بازرسان 

به شکل دو شیفت فعالیت کنند.
وی با بیان اینکه بیشترین تخلفات صورت گرفته 
در اســتان مربوط به عــدم درج قیمت بر روی 
اجناس اســت، گفت: عدم صدور صورتحساب، 
گرانفروشــی، عــدم رعایت دســتورالعمل های 

بهداشتی و تداخالت صنفی دیگر موارد تخلفات 
اصناف محسوب می شود.

نمایشگاه بهاره امسال برگزار نمی شود
رییس اتاق اصناف استان زنجان از عدم برگزاری 
نمایشــگاه بهاره در سال کنونی خبر داد و گفت: 
نمایشــگاه به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی 
امســال برگزار نمی شود. بر همین اساس تصمیم 
گرفتیم برخی از اصناف معتبر در ســطح شهر را 
برای عرضه محصوالت شب عید به عموم مردم 

معرفی کنیم.
وی با ابراز تاسف از افزایش بی سابقه قیمت میوه 
در زنجان گفت: شوربختانه با اینکه افزایش قیمت 
میوه در چند روز گذشته بسیار محسوس بود ولی 
در این نشست اصال به افزایش قیمت میوه اشاره 
نشــد؛ قیمت موز، خیار و همینطور خشکبار به 
شکل بی رویه ای افزایش پیدا کرده و گویا گرانی ها 

زودتر از بهار ۱۴۰۰ به استقبال مردم آمده است.
محمــد امیــری، رییــس انجمــن حمایت از 

مصرف کنندگان استان زنجان نیز در این نشست 
با انتقاد از عملکرد ضعیف بازرســی ها در استان 
گفت: بازرســان هم دیگر انگیزه خدمتی ندارند. 
با وجود اینکه طبق گــزارش عملکرد برخی از 
دستگاه ها بازرسی ها زیاد شده است ولی همچنان 
مشــاهده می کنیم تخلفات نیز در استان همچنان 

پابرجاست.
وی افزود: چرا با وجود اینکه تخلفات بسیار زیادی 
در استان مشاهده می شود ولی تعداد پرونده های 

تشکیل شده با این تخلفات همخوانی ندارد؟ بیش 
از ۸۰ درصد فروشگاه ها از زدن برچسب قیمت بر 
روی محصول خودداری می کنند ولی اصال خبری 

از برخورد بازرسان نیست.
از ســوی دیگر هــم مرتضی ممیزی فرنشــین 
تعزیرات اســتان زنجان از تشکیل ۳ هزار پرونده 
تخلف خبر داد و گفت: تمرکز اصلی ما بر روی 
کاالهای اساسی مردم است و قطعا با متخلفان به 

جد برخورد می کنیم.

گرانیهازودترازعیدنوروزبهاستقبالمردمآمدهاند

 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
زنجان گفت: درصورت بی توجهی، عادی انگاری 
و سستی در رعایت پروتکلهای بهداشتی وضعیت 
دیگری ترســیم خواهد شــد همانگونه که طبق 
گزارشها شمار مبتالیان و بستری ها در استان روند 
افزایشی به خود گرفته و باتوجه به ماه های پایانی 

سال این وضع بسیار نگران کننده است.
خدابخش مرادی نافچی در نشست مشارکت های 
مردمی استان با اشاره به مقابله با ویروس منحوس 
کرونا به عنوان اولویت اول کشور افزود: در برخی 
استان های کشور شرایط آبی کرونایی حاکم بود 
که به دلیل بی تفاوتــی در رعایت پروتکل های 
بهداشــتی و عادی انگاری وضعیت این شــهرها 

قرمز شد.
این مســوول ادامه داد: بســیاری از خانواده های 
ایرانی در پایان ســال به خرید ملزومات شــب 

عید اقــدام می کننــد، که در این بــاره جلب و 
جذب مشارکت مردم برای رعایت پروتکل های 
بهداشــتی و حفاظت فردی یک اولویت اســت، 
یعنی اینکه جامعه را باید حســاس کرد، تا عادی 

انگاری بیماری رخ ندهد.
وی اظهار داشت: بر این مبنا باید بیش از گذشته 
جامعه را نسبت به رعایت سفارش های بهداشتی 
سوق داد چراکه رعایت نکردن پروتکل ها  هزینه 
های درمان را نیز به خانوارها تحمیل خواهد کرد 
و عــالوه بر آن، آثار روانی فرد مبتال بر خانواده و 
جامعه را نیز به دنبال خواهد داشت که باید به این 

موارد توجه کرد.
مرادی تاکید کرد: در آســتانه عید نوروز آرامش 
روحــی، روانی و ســالمت مردم را مــی توان با 
مشــارکت تقویت کرد، در غیر اینصورت تبعات 
و به ناچار محدودیــت هایی را  به دنبال خواهد 

داشت.
این مســووول ادامه داد: امروز در فضای موجود 
جامعه ۲ موضوع بــه لحاظ اجتماعی در اولویت 
جذب و جلب مشارکت های مردمی قرار دارد که 

اولی به موضوع اعتیاد باز می گردد.
وی اضافه کرد: اگر اعتیاد در جامعه مدیریت شود، 
مسائل اجتماعی دیگر را نیز می توان مدیریت کرد.
مــرادی با بیــان اینکه تحلیل ها نشــان می دهد 
گســترش اعتیاد در جامعه بستر را برای به وجود 
آمدن دیگر آســیب های اجتماعی مهیا می کند،  
ادامــه داد: بر این پایه هنر ما به عنوان کمیته های 
مشــارکت مردمی این اســت که از تمامی توان، 
بضاعت، فرصت و منابع موجود اســتان در این 

جهت استفاده کنیم.
وی یکی از فرصت های موثر در این زمینه را بهره 
گیری از ظرفیت ســازمان های مردم نهاد عنوان 

کرد که این اعضا به صورت عالمانه، عاشــقانه و 
خداپســندانه ورود پیدا کرده اند و در این راستا 
دولت و مدیران دســتگاه های اجرایی تسهیلگری 

های الزم را انجام دهند تا بستر کار فراهم شود.
این مسوول در باره طرح یاریگران زندگی آموزش 
و پرورش زنجان نیز گفــت: در این زمینه میزان 
مشــارکت  دانش آموزان و خانــواده ها، توزیع 
جغرافیایــی اجرای طرح، چگونگی اجرای آن در 
شبکه شــاد و ارزیابی آموزش و پرورش از تاثیر 
طرح برای گروه های هدف در جلســات سنجیده 

و اعالم شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان 
خاطرنشــان کرد: هر چند از سوی ستاد مبارزه با 
مــواد مخدر اعتباری محدود بــرای اجرای طرح 
هایی به ســازمان های مردم نهاد اختصاص یافته 
است که این مهم در راســتای حمایت ها بسیار 

ارزشمند بوده و برای تسهیلگری تحقق طرح های 
پیشگیرانه  فرهنگی و اجتماعی در این حوزه انجام 

است.
وی یادآوری کرد: در این زمینه از سوی دبیرخانه 

ستادمبارزه با مواد مخدر استان نظارت بر اجرای 
طرح ها انجام می شود و این سازمان باید اقدامات 
خود را مستند سازی کنند تا اعتماد و اعتبار مردمی 

را موجب شود.

معاون استاندار زنجان: 

عادیانگاریوضعیتکرونایینگرانکنندهاست
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چهارسو

 گزارشی از روستاهای در معرض خطر زنجان؛

زنجان از 2 گسل شمالی و جنوبی تهدید می شود
 لغزش زمین، تنها علت جابه جایی روستاها است

 ۱۵۳ روســتای استان زنجان بر روی گسل 
واقع شــده و این در حالی اســت که زنجان از ۲ 
گسل شمالی و جنوبی تهدید می شود که شناسایی 
و مقوام ســازی واحدهای روستایی موجود در این 
مناطق جهت کاهش خسارت های مادی و حانی در 

هنگام وقوع زلزله، ضروری به نظر می رسد.
به گزارش موج رسا، به گسیختگی های موجود در 
برخی از نواحی پوسته زمین، گسل گفته می شود 
که مهمترین عامل زمین ساختی و ایجادکننده زمین -
لرزه ها هســتند. زمین  لرزه ها معمــوالً در اثر آزاد 
شــدن انرژی های ُکرنشــی زمین در نقاطی مانند 
صفحات گسلی که پوسته ضعیف تر دارند به وقوع 
می پیوندند و در نتیجه، گســل ها هم علت و هم 

معلول زلزله هستند.
خصوصیات زمین لرزه های زمین ساختی که در اثر 
تحوالت زمین شناسی ساختمانی )تکتونیکی( اتفاق 
می افتنــد، متاثر از نوع گســل آن در هنگام وقوع 

زمین  لرزه است.
زلزله به ویژه در صورتی که شــدت و بزرگای آن 
بیشــتر باشد موجب خســارت های جانی و مالی 
بسیاری می شــود بنابراین برای پیشگیری از این 
خســارت ها نســبت به بهســازی و مقاوم سازی 
مسکن های روســتایی اقدام شده و در شهرها نیز 
ساختمان ها بر پایه اصول معماری و فنی جدیدی 
ساخته می شوند تا در هنگام وقوع زلزله از شدت 
خسارت ها کاسته شود زیرا بسیاری از خسارت های 
جانی، نشات گرفته از استحکام پایین بناها است که 
اینگونه بناها نیز بیشــتر در مناطق روســتایی قرار 

دارند.
*  1۵3 روستای زنجان در معرض خطر قرار دارد
رضا خواجه ای، فرنشــین بنیاد مســکن انقالب 
اســالمی استان زنجان می گوید: ۱۵۳ روستای این 
استان در معرض خطر و بر روی گسل قرار دارد که 
۱۸ هزار و ۷۰۰  واحد در این روستاها قرار دارند.

وی با اشــاره به در معرض خطر و بر روی گسل 
بودن ۱۵۳ روســتای اســتان اظهار می کند: بیشتر 
این روســتاها در شهرستان های ماهنشان، ایجرود 
و خدابنــده قرار بــوده و ۱۸ هــزار و ۷۰۰ واحد 
در این روستاها ساکن هســتند که ۶ هزار واحد، 
مقاوم سازی شده و برای بقیه نیز در صورت ابالغ 

اعتبار، مقاوم سازی صورت می گیرد.

خواجه ای خاطرنشــان می کند: 
از ســال ۱۳۸۴ تاکنون ۵۰ هزار 
واحــد از ۹۲ هزار و ۶۵۷ واحد 
غیرمقاوم استان، مقاوم سازی شده 
و تالش بر این است که جذب 
اعتبارات در این زمینه بیشتر هم 

شود.
وی می افزاید: امســال در طرح 
روستایی  مســکن  مقاوم سازی 
۴ هزار و ۶۰ مــورد به بانک ها 
معرفی شــده که مقاوم سازی و 
نوسازی این واحدها آغاز شده و 

پیشرفت خوبی دارند.
فرنشــین بنیاد مســکن انقالب 
اسالمی اســتان زنجان با اشاره 
به طرح ویژه بهســازی مسکن 
میلیارد  روستایی می گوید: ۲۵۰ 
تومــان اعتبار در ایــن زمینه به 
اســتان زنجان ابالغ شــده که 
اجرای آن ۴۱۰۰ اشتغال مستقیم 

ایجاد می کند با اینکه در این طرح ۵۰ میلیون تومان 
تسهیالت برای متقاضیان در نظر گرفته شده و در 
ادامــه نیز در صورتی که تســهیالت تکمیلی و یا 

بالعوض در نظر گرفته شود، اِعمال می شود.
*  جابه جایی روســتاها به دلیــل عدم امکان 

ایمن سازی است
وی بــا بیان اینکــه چند معیار و شــاخصه برای 
جابه جایی روســتاها وجــود دارد، اظهار می کند: 
ُگســل، رانش زمین و عدم امکان ایمن ســازی از 

مهمترین دالیل جابه جایی روستاها هستند.
خواجه ای با اشــاره به وجود ۲۷۴ روستای استان 
زنجان در مسیر ســیالب خاطرنشان می کند: این 
روستاها باید ایمن سازی شــوند که بیش از ۵۰۰ 

میلیارد تومان هزینه ایمن سازی روستاها است.
وی می افزایــد: در روســتاهای مرصــع زنجان و 
سعیدکندی ماهنشان، عماًل امکان ایمن سازی وجود 
ندارد و مجبور به جابه جایی هستیم که جابه جایی 

مرصع در حال انجام است.
فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان 
می گوید: برابر قانون در جابه جایی روستاها تامین 
زمین، مطالعه، آماده ســازی و پرداخت تسهیالت 

به روستاییان بر عهده این نهاد بوده و همان قانون 
نسبت به تامین زیرساخت ها به دستگاه های دیگر 

نیز وظایفی را تعیین کرده است.
وی با اشــاره به جابه جایی روستای مرصع اظهار 
می کند: در این روســتا تسهیالت برای ۱۰۰ واحد 
پرداخت شــده و ۸۰ درصد کارها نیز انجام شده 
اســت با اینکه تاکنون بیش از ۲۹۰ میلیون تومان 
آبرسانی به روستای مرصع صورت گرفته اما تا چه 
زمانــی می توان آب را با تانکر حمل کرد در حالی 
که دستگاه های خدمات رسان نیز وظایفی نسبت به 

تامین زیرساخت ها بر عهده دارند.
خواجه ای بــا بیان اینکه جابه جایی روســتاها در 
کمیته مربوطه تصویب می شود، می افزاید: روستای 
سعیدکندی ماهنشان نیز جابه جا خواهد شد که پس 

از جابه جایی، ۸ کیلومتر نزدیک تر می شود.
*  زنجان از 2 گسل شــمالی و جنوبی تهدید 

می شود
دکتر عبدالرضا قدس، عضو هیات علمی دانشگاه 
تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان در گفت وگو با 
خبرنگار موج رسا؛ در باره گسل هایی که روستاهای 
اســتان زنجان را تهدید می کند، می گوید: دانشگاه 

تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان حدود ۱۵ سال 
است که مطالعاتی در زمینه گسل ها انجام می دهد و 
آنچه تاکنون به دست آمده این است که زنجان از 
۲ گســل مهم، یکی در شمال و دیگری در جنوب 

می تواند به طور جدی آسیب پذیر باشد.
وی اظهار می کند: گسل شــمال زنجان از منطقه 
غرب )آزادراه زنجان- تبریز( آغاز شده و تا شمال 
شهرستان زنجان )شــهر ارمغانخانه و روستاهای 
اطراف آن( ادامه دارد که این گسل، بیشتر باید مورد 

توجه مسووالن قرار گیرد.
قدس خاطرنشان می کند: گسل دیگری به نام گسل 
سلطانیه نیز در جنوب زنجان به سمت سلطانیه و 
ابهر قرار دارد که این گسل نیز قسمتی از شهرها و 

روستاهای اطراف را تهدید می کند.
اســتاد دانشــکده علوم زمین دانشگاه تحصیالت 
تکمیلی علوم پایه زنجان، تولید خاک و جذب آب 
را ۲ ویژگی گســل ها بیان کرده و می گوید: به این 
دلیل، جذاب جمعیت هستند زیرا خاک حاصلخیز 
و آب کافی، شرایط مناسبی برای کشاورزی بوده و 

جمعیت را به خود جذب می کند.
وی اظهار می کند: اگر همه گســل شمالی زنجان 

بشــکند، بزرگای آن بــه ۷  )به 
اصطالح عام ریشتر( می رسد.

قدس خاطرنشان می کند: زلزله، 
انرژی خود را در یک نقطه رها 
نمی کند بلکه اگر طول ُگســلی، 
یک کیلومتر باشــد در صورت 
حرکــت، بــزرگای آن حداکثر 
بــه  ۵ می رســد و خطر جدی 
نــدارد اما اگر طول ُگســلی ۱۰ 
کیلومتر باشــد، بــزرگای زلزله 
آن بــه ۶ می رســد و به احتمال 
قوی، ساختمان ها آسیب می بینند 
پس تعداد گســل ها مهم نیست 
بلکه مهم طول گسلی است که 

می تواند پاره شود.
روستاهای  می کند:  تصریح  وی 
موجود در اطراف گسل شمالی 
زنجان باید شناســایی شــده و 
مقاوم سازی آن ها در اولویت قرار 

گیرد.
*  جابه جایی روســتاها راهکار مقابله با زلزله 

نیست
عضو هیات علمی دانشــگاه تحصیالت تکمیلی 
علوم پایه زنجان با بیان اینکه جابه جایی روستاها 
راهکار مقابله با زلزله نیست، می گوید: جا به جایی 
هم کار بسیار سختی است و هم از ریشه کندن یک 
فرهنگ است بنابراین مقاوم سازی، بهترین راه مقابله 
با آسیب ها و خسارت های زلزله در روستاها است 
و البته جابه جایی های جزئی در همان محل روستا 
)بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ متر از محل گسل و بیشینه خطر( 
نیز در کنار توجه به استحکام بناها، راهکار بعدی 

بوده و نیازی به جابه جایی چند کیلومتری نیست.
وی با بیــان اینکه جابه جایی روســتاها تقریباً در 
همه جا تجربه ناموفقی بوده اســت، ابراز می کند: 
بــرای مثال؛ بعد از زلزله رودبــار، جابه جایی های 
زیادی صورت گرفت و بسیاری از روستاها که در 
ارتفاعات بودند جابه جا شدند اما با این جابه جایی، 
نظام اجتماعی و فرهنگی آن ها به هم ریخت که این 

خیلی جالب نیست.
*  جابه جایی کلی روستاها مربوط به لغزش زمین 

است

قدس با بیان اینکه جابه جایی کلی روستاها مربوط 
به لغزش زمین اســت که لغزش زمین با ُگسل و 
زمین لرزه، فرق دارد، اظهار می کند: خطر گســل، 
کمتر از لغزش زمین اســت زیرا گســل در محل 
شکســتگی، اتفاق افتاده و ســپس لرزش و زلزله 
اتفاق می افتد که اگر ۲۰۰ الی ۵۰۰ متر از آن فاصله 
بگیریم و ساختمان را نیز محکم و مقاوم بسازیم در 
امان است اما لغزش زمین به گونه ای است که هنگام 
بارش باران، الیه سنگی که بر روی یک الیه ِگلی 
قرار دارد و شــیب آن به سمت روستا است آب را 
با خود جمع کرده و به سمت پایین حرکت می کند 
و به اصطالح ُســر می خورد که به آن لغزش زمین 

گفته می شود.
وی ادامــه می دهد: حال اگر در پایین این کوه یا بر 
روی الیه ای که در حال لغزش اســت روستاهایی 
قرار داشــته باشد، این روستاها می توانند به شدت 
آسیب ببینند و تنها راهکار مقابله با خطرات لغزش 
زمین، جابه جایی روستا است زیرا با هیچ راهکاری، 

جلوی لغزش زمین را نمی توان گرفت.
عضو هیات علمی دانشــگاه تحصیالت تکمیلی 
علوم پایه زنجان با بیان اینکه بزرگای اکثر زلزله های 
ایران، کمتر از ۷ هستند، می گوید: نه تنها در ایران 
بلکــه در تمام دنیا نیز این تصور غلط اســت که 
می توان ساختمانی ساخت که در برابر زلزله هیچ 
اتفاقــی برای آن نیفتد بلکه ســاختمان ها و منازل 
معمولی باید طوری ســاخته شوند که در صورت 
وقوع زلزله، خسارت جانی برای ساکنان وارد نشود 

و خسارت های مادی نیز حداقل ممکن باشد.
وی می افزاید: در نتیجه اگر مقاوم سازی ساختمان ها 
را به صورت صحیح انجام دهیم، خســارت های 
جانی بســیار کاهش می یابد همانطــور که تعداد 
کشته های زلزله سرپل ذهاب، کمتر از زلزله بم بود 

در حالی که بزرگای هر ۲ زلزله، تقریباً برابر بود.
قدس خاطرنشان می کند: علت این امر این بود که 
منازل و ساختمان ها مقاوم سازی شده و محکم تر 
ســاخته شده بودند و در واحدهای مسکن مهر در 
سرپل ذهاب حتی یک ستون نیفتاد و فقط دیوارها 
ریخته بود که آن هم قابل تعمیر بود اما در روستاها 
اوضــاع مانند بم بود زیــرا خانه های قدیمی که با 
سنگ و ِگل ساخته شده بودند مقاومت کمتری در 

برابر زلزله داشتند.
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متقاضیان واگذار نماید:

مساحتنوع ملکردیف
مبلغ تضمین شرکت قیمت پایه)ریال()مترمربع(

در مزایده )ریال(
400028.800.000.0001.440.000.000زمین صنعتی شماره 114
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مراجعه فرمایند.  
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اصالحیهآگهیمزایدهنوبتدوم

رضا حیدری - شهردار هیدج

 معــاون اقتصادی اســتاندار زنجان در 
مورد خبرهای مطرح شــده در بــاره افزایش 
قیمت مرغ گفت: هیچ تصمیمی مبنی برافزایش 
قیمت مرغ در استان زنجان گرفته نشده و هم 
اکنون نیز مرغ با قیمت ستاد تنظیم بازار عرضه 

می شود.
محمدرضا آبی پــور در گفت وگو با خبرنگار 
موج رسا، با اشــاره به اینکه موضوع افزایش 
قیمت مرغ در برخی از اســتانها اظهار کرد: بنا 
نیست در استان زنجان قیمت مرغ افزایش یابد 
و هــم اکنون نیز مرغ با قیمت مصوب ســتاد 

تنظیم بازار کشور عرضه می شود.
وی تصریــح کرد: هیچ گونــه قیمت جدیدی 
مبنی بر افزایش قیمت مرغ توسط ستاد تنظیم 
بازار کشوری ابالغ نشده است و مرغ با قیمت 

قبلی ستاد تنظیم بازار در حال عرضه است.
معاون اقتصادی اســتاندار زنجــان تاکید کرد: 
تدابیر الزم جهت جلوگیری از افزایش قیمت 
مرغ در اســتان زنجان انجام شــده است و در 
گذشته نیز اســتان زنجان مرغ را با پایین ترین 

قیمت در بازار عرضه می کرد.

وی ابراز کرد: تا به امروز تقریبا توانستیم قیمت 
مصوب ســتاد تنظیم بازار را کنترل کنیم و بعد 
از این نیز اقدامات کنترلی جهت جلوگیری از 

افزایش قیمت مرغ انجام می شود.
آبی پور تاکید کرد: بازار به صورت کامل رصد 
می شــود و اگر قیمت مرغ در استانهای دیگر 
روند افزایش هم داشــته باشد در استان زنجان 

این اتفاق نخواهد افتاد.
وی در ادامــه در مورد روند توزیع روغن مایع 
در استان زنجان بیان کرد: روغن مایع به اندازه 
کافی در استان زنجان موجود است و همچنین 

روزانه به صورت مرتب عرضه می شود.
معاون اقتصادی اســتاندار زنجان خاطرنشــان 
کرد: روند توزیع روغن توسط بازرسین مورد 
رصد قرار می گیــرد و توزیع به صورت منظم 
توسط عاملین فروشگاه ها بزرگ انجام می شود.
وی با بیان اینکه روند توزیع بعد از این نیز به 
صورت مرتب انجام می شود و بازار هم روزانه 
رصد می شــود ادامه داد: کمبــودی در روغن 
نداریم چرا که توزیع بــر پایه نیاز بازار انجام 
می شــود و کنترل هــای الزم جهت جلوگیری 

از عرضــه روغن در خارج از شــبکه صورت 
می گیرد.

آبی پور با تاکید براینکه تا آخر سال هیچ گونه 
نگرانی از بابت روغن مایع در اســتان زنجان 
وجود نــدارد گفت: تدابیــر الزم در این باره 

اتخاذ شده است.

 معاون اقتصادی استاندار زنجان:

مرغباقیمتتنظیمبازاردرزنجانعرضهمیشود
  افزایش قیمت نداریم

تبلیغات در 

به سود شماست


