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- رویه 4
به مناسبت هفته سالمت؛

همایش سالمت و نشاط اجتماعی با تحرک بدنی و تغذیه سالم برگزار شد

استاندار زنجان:
زنجان جایگاه سوم

 در امنیت سرمایه گذاری را دارد

رییس شورای اسالمی استان زنجان:
باید مسیر انتخاب شوراها را 

عقالنی تر کرد

- رویه 2   - رویه 3  

گان امروز تبلیغات  رد    زن
       هب سود      شماست

11 اردتشهبی 
روز جهانی کار و کارگر

 گرامی باد

 فرمانــدار زنجان با بیان اینکه هفت ســکونتگاه 
 غیــر رســمی در شــهر زنجــان وجــود دارد، گفت: 
بافت های فرســوده و سکونتگاه های غیررسمی بیش از 
۲۰ درصد از جمعیت شهر زنجان را به خود اختصاص 

داده است.
رضا عســگری در گفتگو با خبرنگار مهــر بابیان اینکه 
کاهش آسیب های اجتماعی یکی از مهم ترین دغدغه های 
مقام معظم رهبری و مسووالن است، افزود: شوربختانه 
اعتیاد، طالق و خشــونت و حاشیه نشــینی بیشــترین 

آسیب های اجتماعی در شهرستان زنجان است.
وی بر بایســتگی استفاده از صاحب نظران و نخبگان در 
بحث کاهش آســیب های اجتماعی در زنجان تأکید کرد 

و گفت: آمار آســیب های اجتماعی در زنجان نسبت به 
دیگر مناطق کشــور، پایین تر اســت ولی با این وجود 

وضعیت خوب نیست.
عســگری بابیان اینکه هفت ســکونتگاه غیر رسمی در 
شــهر زنجان وجود دارد، گفت: بافت های فرســوده و 
سکونتگاه های غیررسمی بیش از ۲۰ درصد از جمعیت 

شهر زنجان را به خود اختصاص داده است.
وی ابراز کرد: حاشیه نشــینی اولویت نخست در بخش 
آســیب های اجتماعــی اســت و باید ســکونتگاه های 

غیررسمی ساماندهی شوند.
فرماندار زنجان گفت: اســتان زنجان رتبه ۲۶ کشور در 

آسیب های اجتماعی را دارد.

فرماندار زنجان:

هفت سکونتگاه غیر رسمی 
در زنجان وجود دارد

 وزیر اطالعات در دیدار با مسووالن استان زنجان:

وجود آرامش و آسایش نیاز امروز جامعه است
- رویه 2  

- رویه 7  

نماینده مردم ایجرود و ماه نشان در مجلس:  

نشانه های خوبی 
از بازار گندم 

دریافت نمی کنیم
- رویه 1

 دبیر اجرایی خانه کارگر شــرق تهران 
گفت: تقاضا می کنیم کارفرمایــان اجازه دهند 
کارگران حداقــل در روز جهانی کارگر حرف 
خود را بزنند و اگر اعتراضی دارند مطرح کنند؛ 

چراکه این حق مسلم کارگران است.
فتــح اله بیــات برنامــه رادیویــی »گفتگوی 
اقتصادی« بیان کرد: قانون کار جامع است که به 
شرط اجرای درست می تواند به سود کارگران و 
یک قانون حمایتی باشــد چراکه کارگران جزو 

اقشار ضعیف جامعه هستند.
رییس اتحادیــه کارگران قــراردادی و پیمانی 
کشور با اشاره به اینکه بحث سرمایه و موقعیت 
کارفرمایان در این قانون دیده شــده، افزود: این 
قانون حق و حقوق بخش کارفرمایی را نادیده 

نگرفته است.
وی گفت: شوربختانه تمام مشکالت را به گردن 
قانون کار می اندازیم این درحالیســت که قانون 
کار در مناطــق آزاد و کارگاه های کمتر از پنج 
نفر رعایت نمی شــود و در عین حال مشکالت 
فراوانی هم وجــود دارد. اگر ما پایبند به همین 
قانــون کار هم نباشــیم اتفاقــات بدتری برای 

کارگران رخ خواهد داد.
بیات خاطرنشــان کرد: از ســال ۱۳۶۹ به بعد 
که قانون کار مصوب شــد هنوز تبصره یک آن 
بالتکلیف مانده است. طبق تبصره یک این قانون، 
حداکثر مدت در کارهای موقت باید مشــخص 
شود اما هیچ یک از دولت ها کار دایم و موقت را 
از هم جدا نکرد. در حقیقت قانونگذار در این بند 
دچار اشتباه شده و مجری قانون نیز از این خأل به 

نفع خود سوءاستفاده کرده است.
رییس اتحادیــه کارگران قراردادی و پیمانی در 
ادامه اظهار داشــت: طبق ماده هفت قانون کار 

اگر کارگر پیمانی دارای قرارداد نباشــد بی اثر و 
بی نتیجه اســت اما امروز شاهدیم کارگرانی ۲۵ 
ســال با ماهیت کار دایم و مستمر اما با قرارداد 
۳ ماهــه و ۶ ماهه کار می کند بنابراین قانوِن کار 

معضل نیست.
بیات همچنین با اشــاره به تعبیــر مقام معظم 
رهبری از کارگران به عنوان ستون فقرات تولید 
گفت: مقام معظــم رهبری در دیدار کارگران بر 
رونق تولید و اهمیت و جایگاه کارگران در این 

عرصه تأکید کردند.
وی با اشاره به راهکارهای افزایش امنیت شغلی 
کارگران گفت: ایجاد شــغل پایدار می تواند در 
قراردادهــای دایــم و رونق تولید موثر باشــد. 
افزون برایــن، محو شــرکت های پیمان کاری 
تأمین نیروی انسانی با هویت نامشخص، ایجاد 
تشــکالت مستقل کارگری، اســتقالل سازمان 

تأمین اجتماعی و مدیریت آن توســط کارگران 
و کارفرمایــان از جمله راهکارها در این عرصه 

است.
بیات عنوان کرد: اگر قایل باشــیم که قانون کار 
نباید وجود داشــته باید باید حــق اعتصاب و 
حق اعتراض را به کارگــران بدهیم تا اگر حق 
و حقوقی از کارگر ضایع شــد او حق اعتراض 

داشته باشد.
دبیر اجرایی خانه کارگر شــرق تهران در پایان 
مطلب یادآور شــد: در ماده ۶۳ قانون کار اشاره 
شــده که روز جهانی کارگر ۱۱ اردیبهشــت و 
تعطیل رسمی اســت از این رو تقاضا می کنیم 
کارفرمایان اجــازه دهند که کارگران حداقل در 
این یک روز حرف خود را بزنند و اگر صحبت 
و اعتراضی دارنــد مطرح کنند؛ چراکه این حق 

مسلم کارگران است.

اعتراض حق مسلم هر کارگر است
 کارفرماها حرف دل کارگران را بشنوند

ترانسفورماتور  شـــرکت 
توزیع زنــگان در نظــر دارد 
 از طریــق مناقصــه نســبت بــه 
و  ترانزیت  خدمــات  انجــام 

ترخيص کاال اقدام نماید.
بنابراین از تأمين كننــدگان دارای 
شــرایط و دارای ســوابق مرتبــط 
درخواســت مي گــردد در صورت 
تمایل به همكاري با شــماره تلفن

۳۳۷۹۱2۹۱-024 تمــاس حاصل 
نموده و حداكثر تا ســاعت ۱0 روز 
یكشنبه مورخه ۹8/2/۱۵ نسبت به 
تحویل حضوري اسناد مناقصه و یا  

از طریق پست این شركت به نشانی 
زیر اقدام نمایند.

الزم به ذكر است برای دسترسي به 
مدارك و شرایط شركت در مناقصه 
مي توانيد به ســایت این شركت به 

نشانی ذیل مراجعه فرمایيد:
WWW.TTZCO.COM

هزینه چاپ آگهی به عهده 
برنده مناقصه می باشد.

نشانی: زنجان، کيلومتر 4 
جاده زنجان-تهران، 

جنب شرکت ایران ترانسفو
شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان 

)واحد خرید و سفارشات(

آگهی مناقصه 
شماره 98/546-1
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شرکت عایق های الکتریکی پارس )سهامی عام( در نظر دارد خدمت مورد نياز خود را طبق 
جدول ذیل از طریق مناقصه عمومی به مدت یک سال به اشخاص حقوقی/حقيقی دارای شرایط 

واگذار نماید:
- مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ درج آگهی به مدت ۷ روز كاری.

- سپرده شرکت در مناقصه: طبق جدول ذیل به صورت واریز نقدی به حساب شماره ۹۱۹۳۹۱ 
جاری همراه بانک رفاه شعبه ایران ترانسفو و یا ضمانت نامه بانكی معتبر.

- محل دریافت اسناد مناقصه: زنجان، شهرك صنعتی شماره یک )اشراق(، خيابان روزبه ۱۱، 
پالك ۷۵ - شركت عایق های الكتریكی پارس- واحد بازرگانی- خانم سهرابی

 شماره تلفن: 024-32221898

مبلغ سپرده )به ریال(خدمت درخواستیردیف 
8.000.000خودرو سواری به همراه راننده1
10.000.000خودرو کاميونت به همراه راننده2
7.000.000خودرو وانت بار چادر دار به همراه راننده3

* هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
* مناقصه گزار در رد همه یا قبول هر یک از پيشنهادها مختار است.

شرکت عایق اهی الکتریکی پارس )سهامی عام(

آگهی مناقصه عمومی
شرکت عایق های الکتریکی پارس 

)سهامی عام(

اعتراض حق مسلم 
هر کارگر است

 کارفرماها حرف دل کارگران را بشنوند



چهار شنبه 11 اردیبهشت ماه  1398 / نمره 300 / سال دوم2
جـــامعــه

پیام مدیرکل تامین اجتماعی استان زنجان 
به مناسبت 11 اردیبهشت روز کارگر؛

جامعه کارگری با نقش ارزشمند 
خود درسال رونق تولید حماسه ای 

ماندگار رقم خواهد زد

١١ اردیبهشــت ماه ، روز بزرگداشت وتجلیل 
از بزرگ مردان و زنانی اســت کــه با تالش و 
سختکوشــی، اراده ای پوالدین و همتی استوار 
در راه پیشــرفت کشور عزیزمان از هیچ تالشی 
فروگذار نکرده و در راستای ارتقاء جایگاه ایران 
اسالمی در جهان جد و جهدی خستگی ناپذیر 
دارند و بدون شــک به پشتوانه این سرمایه های 
ارزشمند و نیروهای انسانی متخصص و متعهد 
آینده ای درخشان تر برای این مرز بوم رقم خواهد 

خورد.
در دین مبین اسالم در موارد متعدد به کار و کارگر 
و ارزش واال و اهمیت این مقوله پرداخته شــده 
و در روایات آمده اســت که رسول خدا )ص( 
بر دستان پینه بسته کارگر بوسه می زند که بیانگر 
جایگاه متعالی کار وکارگر می باشــد و بر همین 
پایه جامعه کارگری در کشورمان با الهام گرفتن 
از آموزه های دینــی و ارزش های ملی، فرهنگی 
وسنتی همواره نقش برجســته ای در معادالت 
اقتصادی و اجتماعی، عزت، اقتدار و اســتقالل 

کشور داشته اند.
رهبر فرزانه و عزیز انقالب نیز امسال با محوریت 
قــرار دادن رونق تولید درحقیقــت با نگاه امید 
آفرینانه و آینده نگرانه، افقی روشن برای سالی پر 
رونق در تولید کشور را نوید داده اندکه به یقین، 
جامعه کارگری با همــت و تالش مضاعف در 
بخش های مختلف در زمینه رونق تولید نقشــی 
بی بدیــل خواهند داشــت و به یــاری خداوند 
بــا همت افزون تر و تالش بیشــتر بــا عبور از 
مضیقه های به وجود آمده، حماسه های ماندگار 

در تولید ملی رقم خواهد زد.
ســازمان تامین اجتماعی که با پیشینه صیانت از 
نیروی کار و دفاع از حقوق کارگران شکل گرفته 
و در فراز و فرودهای مختلف در ادوار تاریخی 
همواره نقشــی بی بدیل درایفای نقش ارزشمند 
خود داشــته و بر پایه رسالت خود با گسترش 
پوشــش های بیمــه ای و حمایتی نظــام تامین 
اجتماعی سبب افزایش امید به زندگی، کاهش فقر 
و متعادل نمودن توزیع درآمد، بهبود و ارتقاءسطح 
زندگی افراد؛ تامین آتیه بازنشستگان و تاثیرات 
کلی در عرصه های مختلف اجتماعی و اقتصادی 
شده است. و طبعا رونق تولید و اشتغال، سازمان 
را در شــرایط بهتری جهت ایفای تعهدات خود 
قرار خواهد داد و امید است امسال هرچه بهتر و 
بیشتر اهداف متعالی تامین اجتماعی محقق گردد.
هفته کارگر فرصت مغتنمی است برای شناسایی 
ظرفیت های تولید، رونق تولید واشتغال، تجلیل 
از جامعــه کارگری و کارآفرینان که نقش مهمی 
در توســعه آبادانی دارند. ضمــن تبریک هفته 
کاروکارگر، بــرای تمامی عزیــزان این عرصه 

سالمت و موفقیت را آرزو دارم.
مسعود علیاری-مدیرکل تامین اجتماعی استان زنجان

رییس کل دادگستری استان زنجان:
هیچ کس در رسیدگی 

به پرونده در دستگاه قضایی 
در حاشیه امن نیست

 رییس کل دادگســتری استان زنجان در 
حاشیه نشست شورای اداری استان زنجان گفت: 
دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده ها هیچ حد 
و مرزی قایل نیســت و هیچ جریان خاصی در 
صورت ارتکاب جرم در حاشیه امن قرار نخواهد 

گرفت.
حجت االســام صادقی نیارکی افزود: دستگاه 
قضایی بــدون اغماض با هر کس در هر جایگاه 
و مقامی که مرتکب جرم شــود برخورد جدی 
خواهد کرد. رییس کل دادگستری استان زنجان 
اظهار کرد: برای دستگاه قضایی خط قرمزی وجود 
ندارد.  هیچ حد و مرزی جز رعایت شرع و قانون 
در برخورد ها قایل نیستیم و خطوط قرمز توهمی 
را نمی پذیریم. عالی ترین مقام قضایی استان ادامه 
داد: همه متوجه شوند که ارتکاب فساد هزینه دارد، 
بنابراین کسی که مرتکب جرم شود منتظر عواقب 

آن باشد.
حجت االسام و المسلمین صادقی نیارکی گفت: 
همه  باید تاش کنیم قانون را رعایت کنیم. قانون 
مرزی بین افراد و خط قرمزی قایل نشده است.  
مردم مطمئن باشند که قوه قضاییه در پی استقرار 

عدالت است.

پیام

خبـر

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان:
استعداد یابی در حوزه ورزش 

باید جدی گرفته شود
 مدیرکل ورزش و جوانان اســتان زنجان 
تاکید کرد: بدون شــک، اســتعدادیابی در همه 
 مشــاغل به عنوان یک علم محســوب می شود 
و باید استعداد یابی در حوزه ورزش جدی گرفته 

شود.
به گزارش مهر، علی خلیلی در نشســت المپیاد 
استعدادهای برتر که به میزبانی اداره کل ورزش 
و جوانان اســتان زنجان برگزار شــد، از مقوله 
استعدادیابی به عنوان یک علم نه تنها در عرصه 
ورزش، بلکــه در همه حوزه ها یاد کرد و افزود: 
بدون شک، بدون پرداختن به مقوله مهمی چون 
استعدادیابی که منشأ علمی دارد، نمی توان در هیچ 
عرصه ای به ویژه در حوزه ورزش به موفقیت های 

روزافزونی دست یافت.
وی با بیان اینکه ورزشکاران مستعد یک ارزش 
بــرای حــوزه ورزش بوده و بــه همین خاطر 
فدراســیون ها باید هدف گذاری ویژه ای بر روی 
این ورزشکاران مستعد داشــته باشند، تصریح 
کرد: خوشبختانه زنجان جز استان هایی است که 
از استعدادهای خوب ورزشی برخوردار بوده و 
این مهم را توانسته است با حضور قدرتمند خود 
در رقابت ها و رویدادهای مختلف ورزشــی به 

منصه ظهور بگذارد.
خلیلی با یــادآوری اینکه زنجان در برهه کنونی 
از یک تیم منســجم، خوب و کارشناســی شده 
برخوردار است، ادامه داد: خوشبختانه راه اندازی 
دفتر توســعه آموزش های پایه و استعدادیابی را 
باید به فال نیک گرفــت؛ چرا که هدف متعالی 
و ارزشــمندی را در حوزه ورزش دنبال می کند، 
به همین خاطر باور راســخ به این مهم داریم که 
هر اســتانی که در این راستا حرکت کند، موفق 
بوده و آن هایی که از قافله عقب می مانند، متضرر 

خواهند شد.
مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان زنجان با 
بیان اینکه زنجان جز اســتان هایی اســت که از 
زیرســاخت های خوبی برای میزبانــی المپیاد 
استعدادهای برتر ورزشی برخوردار است، اظهار 
کرد: بی شــک، ورزشکارانی که به عنوان نیروی 
انسانی مستعد در این عرصه شناسایی می شوند، 
نباید رها شوند؛ چرا که این استعدادهای می تواند 
برای فدراسیون های مختلف یک هدف متعالی 
باشــد. خلیلی همچنین زمان برگــزاری المپیاد 
استعدادهای برتر ورزشی کشــور در نیمه دوم 
مردادماه امســال را بســیار مطلوب دانســت و 
خاطرنشان کرد: شــوربختانه زمان برگزاری این 
المپیاد در سال گذشته به گونه ای بود که بسیاری 
از ورزشــکاران به دلیل مشغله درسی نتوانستند 
آن طور که بایــد، حضور پررنگی در این عرصه 
داشته باشند اما امسال زمان خوبی برای برگزاری 

این المپیاد انتخاب شده است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان:
اعضای کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان زنجان
6 برابر شد

 مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان استان زنجان گفت: شمار اعضای کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان این استان در 
ســال 93 حدود پنج هزار نفر بود که اکنون این 
تعداد به 30 هزار و 840 نفر رســیده که رشد 6 

برابری را نشان می دهد.
محمد نقی صالحــی در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: امسال یک نقشه راه و برنامه اجرایی 
یکساله جامع و سیستمی در ارتباط با فعالیت های 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجونان با عنوان 
کتاب برنامه روزانه تدوین شده است که در سال 

98 اجرایی و عملیاتی می شود.
وی اظهار داشت: این کتاب برنامه ساالنه بر گرفته 
از راهبردهای ابالغی ، برنامه های باال دســتی، 
چشم انداز ١0 ســاله و نیاز سنجی از مخاطبان 

)کودکان و نوجوانان( است.
این مســئول ادامه داد: در برنامه یکساله تالش 
می شود که اقدامات، برنامه و فعالیت های کانون 
پرورش فکری کودکان ونوجوانان اســتان روز 
آمده شده و بیش از گذشته به نیازهای مخاطبان 
با محتوا محوری و کیفی سازی فعالیت ها پاسخ 
دهــد. وی اضافه کرد: آمــوزش های مهارتهای 
زندگی با شعار »خوب زندگی کردن تمرین می 
خواهد«، توانمندسازی، ارتقای دانش و تجربه، 
مهارت نیروهای انســانی و توسعه بهره مندی 
عموم کودکان و نوجوانان اســتان از برنامه های 
و محصــوالت کانون نیز دیگــر برنامه های مد 
نظر برنامه اجرایی است. مدیرکل کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان اســتان زنجان ادامه 
داد: تالش می شود این فعالیت ها و برنامه ها در 
مناطق محروم و کم برخوردار نیز گسترش یابد 
و بر همین پایه در سه سال گذشته مراکز کانون 
پرورش فکری از 20 مرکز به 29 مرکز رســیده 
که نشــان از فعالیت های بی وقفه برای خدمات 

رسانی به گروههای هدف حکایت دارد.
صالحی یادآور شــد: امســال موضوع عدالت 
فرهنگی نیز مورد توجه قرار گرفته به این معنی که 
امکانات و فرصت ها بطور عادالنه بین کودکان و 
نوجوانان در نقاط مختلف اســتان توزیع شود و 
از اهداف دیگر در برنامه ساالنه توسعه وترویج 
فرهنــگ کتاب و کتابخوانــی در بین کودکان و 

نوجوانان است.

خبـر  وزیر اطالعات در دیدار با مسووالن استان زنجان:

وجود آرامش و آسایش نیاز امروز جامعه است
 وزیر اطاعات گفت: چیــزی که اکنون 
مردم بــه آن احتیاج و نیاز دارند وجود آرامش و 

آسایش در جامعه است.
به گزارش ایرنا، حجت االســام ســید محمود 
علوی در دیدار با نماینده ولی فقیه در اســتان و 
امــام جمعه زنجان افزود: ائمه جمعه در کشــور 
در بطــن جامعه قرار دارند و بــه جامعه آرامش 

بخشیده اند.
حجت االسام علوی گفت: نقش مثبت و هدایت 
خوب مسئوالن درجهت خدمت رسانی به آحاد 
جامعه، بیانگر عزم آنهاست که قابل تقدیر بوده و 
اســتان زنجان نیز از نظر دیانت، سخت کوشی و 

دانش سرآمد است.

وزیــر اطاعات به ویژگی های امام جمعه زنجان 
اشــاره و تصریح کرد: حجت االسام خاتمی از 
افرادی هســتند که در امواج پــر تاطم انقاب 
توانســته اند به خوبی هدایت امور را در دســت 

داشته باشند.
نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه زنجان 
گفت: حواشی زنجان با همدلی و آرامش موجود، 
نسبت به سایر استان ها کمتر بوده و با تعاملی که 

مسووالن دارند، حل می شود.
حجت االســام علی خاتمی تاکید کرد: همه ما 
باید بدانیم که در یک کشــتی قــرار گرفته ایم و 
باید منش رهبــر معظم انقاب را الگوی رفتاری 

خود قرار دهیم.

حجت االسام خاتمی به ســیل اخیر در کشور 
و شدت بارش ها در اســتان اشاره و تاکید کرد: 
به دلیل آمادگی مســووالن و دستگاه های متولی 
هنگام وقوع بارش ها مشکل خاصی برای استان 

به وجود نیامد.
وی بــه نقش مهــم امنیت و تامین آن توســط 
نهادهای امنیتی اشــاره کرد و افزود: مدیران کل 
اطاعات زنجان در ادوار مختلف عملکرد موثر و 
فعال داشته اند و حضور حجت االسام علوی در 

راس این وزارتخانه مایه دلگرمی است.
به گزارش ایرنا، وزیر اطاعات برای شرکت در 
آیین تودیع و معارفه مدیران کل اطاعات زنجان 

به این استان سفر کرده بود.

 استاندار زنجان گفت: زنجان جایگاه سوم 
در امنیت سرمایه گذاری را دارد.

به گزارش ایسنا، فتح اله حقیقی دیروز در نشست 
شورای اداری استان که با حضور وزیر اطاعات 
برگزار شد، با تبریک روز شورا، روز ملی خلیج 
فارس، روز معلــم و روز جهانی کار و کارگر، 
اظهار کرد: امیدواریم از ظرفیت شــوراها در راه 
پیشرفت، توسعه و آبادنی استان و کشور استفاده 

شود.
این مسوول با بیان اینکه در شرایط موجود وظایف 
مهمی بر عهده مردم و مسووالن بوده و مدیریت 
استان به دنبال حفظ آرامش جامعه است، ادامه داد: 
برای جلوگیری از ناامیدی مردم از اوج دشمنی و 
جلوگیری از تحلیــل غلط بیگانگان و تاش در 
راســتای سرازیر نشدن مشکات استان به مرکز، 

اقدامات قابل توجهی انجام شده است.
وی افزود: یکی از اقداماتی که در راســتای رونق 
تولید در استان انجام می شود، برگزاری کارگروه 
تسهیل و رفع موانع تولید اســتان در واحدهای 
تولیدی و صنعتی اســت که با برگزاری این گونه 
ستاد تسهیل، مشــکات واحدها در همان محل 

بررسی و حل می شد.
حقیقی با بیان اینکه استان زنجان رتبه سوم کشور 
را در امنیت سرمایه گذاری دارد، تصریح کرد: در 
سایه تعامات انجام  شــده، خوشبختانه در سال 
گذشــته هیچ واحد تولیدی و صنعتی در استان 

تعطیل نشــد، بلکه ۶ واحد نیــز به چرخه تولید 
بازگشت.

نماینده عالی دولت در اســتان زنجان یادآور شد: 
خوشبختانه در سال گذشته استان زنجان در بحث 
مازاد درآمد به لحاظ درصد رتبه نخست را دارد 
که این مهم بــا هماهنگی و کمک همه بخش ها 
محقق شد و هیچ فشــاری به واحدهای تولیدی 
و اصناف وارد نشــد، بلکه از سرمایه گذاری های 
خارجی و شناســایی منابع جدید و انتقال دفاتر 
واحدهای تولیدی و صنعتی به اســتان است؛ به 
طوری که امسال هم دفتر واحد ترانسفو به استان 
منتقل شده و در راستای ایجاد اشتغال هفته آینده 
۱۰۰ نفر نیروی بومی در شــرکت ایران ترانسفو 

وارد خواهد شد .
استاندار زنجان با اشــاره به التهابات رخ داده در 
بازار مرغ گرم در ســال گذشــته، گفت: در سال 
گذشته قیمت مرغ گرم در کشور ۱۴ هزار و ۶۰۰ 
تومان بود ولی در استان زنجان مصوبه ملی اجرا 
شــد و قیمت مرغ گرم ۱۱۵۰۰ تومان ثابت ماند 
که البته تبعاتی از قبیل قاچاق داشت که اقداماتی 
برای مقابله با آن انجام شــد و در این رابطه همه 
بخش های مربوطه وظایف خود را به طور کامل 

انجام دادند.
وی با اشاره به بارش های ابتدای سال، اظهار کرد: 
خوشــبختانه حجم بارندگی های ابتدای سال در 
استان زنجان خوب بود و با هماهنگی هایی که به 

عمل آمد در اســتان شاهد اتفاق ناگوار نبودیم  و 
۱۵ روز قبل از بارندگی ها امکانات در محل های 
پرخطر مستقر شدند و همه بخش های مربوط به 
ســتاد بحران تا پایان تعطیات در استان حاضر 
بودند و با شــروع سیل و مشکات آن در استان 
گلستان تا سرازیر شدن سیل در استان های لرستان، 
ایام و خوزستان در ۱۰ مرحله بیش از ۱۰ میلیارد 
تومان کمک نقدی و غیرنقدی به این اســتان ها 

کمک شد.
این مســوول با اشــاره به اقدامات انجام  شده در 
راســتای رونق تولید، عنوان کرد: مقرر شده هر 

دســتگاه در پنج محور برنامه هــای خود را ارائه 
دهد که این ارایه نقشه راه عملیاتی برای رسیدن 
به چابک ســازی و در نهایت رونق تولید است. 
همچنین ســتادی برای اجرایی کــردن گام دوم 

انقاب در استان تشکیل شده است .
استاندار زنجان با اشــاره به مطالعات انجام  شده 
در راســتای انتخابات، خاطرنشــان کرد: در این 
مطالعات آسیب شناســی ها مدنظر قــرار دارد و 
امیدواریم سرانجام این انتخابات به اتحاد و اقتدار 
نظام ختم شود و اجازه داده نخواهد شد که کسی 

بیش از حدود قانونی عمل کند.

 نماینده مجلس: 

قیمت های 2 نرخی 
عامل فساد است

 عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای 
اسامی به ضرورت حرکت به سمت آزاد سازی 

قیمت ها تاکید کرد و گفت: قیمت های دستوری 
و 2 نرخی معضل اصلی جامعه و عامل بروز فساد 

و مشکات است.
به گزارش ایرنا احمد بیگدلی در شــورای اداری 
استان زنجان بر بایستگی تاش برای تحقق رونق 
تولید اشاره کرد و افزود: شوربختانه یک سری از 
موانع رونق تولید محصول عملکرد دستگاههای 

اجرایی است.

وی ادامه داد: اکنون حدود یک سال است که یک 
گروه سرمایه گذاری که قرار است در شهرستان 
خدابنده اقدام به سرمایه گذاری کنند، در مراحل 

اداری معطل مانده اند.
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسامی 
به سو استفاده عده ای از مشکات معیشتی مردم 
اشاره کرد و اظهار داشت: افزایش رضایت مندی 
در جامعه در گرو پناه بردن به اســام، رجوع به 

قانون اساسی و بازگشت به مردم است.
وی به لزوم توجه به حق مردم تاکید کرد و افزود: 
نباید به واســطه منافع ناحق عــده ای، حق افراد 
دیگر را نادیده بگیریــم؛ چرا که در این صورت 

امنیت جامعه خدشه دار می شود.
بیگدلی وجود یارانه پنهان در کشور را یک معضل 
دانست و گفت: برای تحقق عدالت باید برای حل 

این معضل جرات و جسارت داشته باشیم.

 مدیر آموزش و پرورش شهرســتان ابهر 
گفت: آمار ناهنجاری اسکلتی در دختران بیشتر از 

پسران است.
عباس عزیزخانی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به 
اجرای طرح غربالگری ساختار قامتی دانش آموزان 
شهرســتان ابهر در سال  98، عنوان کرد: این طرح 
برای دانش آموزان ششــم ابتدایــی و با رویکرد 
بررسی مشــکات اســکلتی دانش آموزان انجام 

می شود.
وی با بیان اینکه بر پایه بررسی های صورت گرفته 
آمار ناهنجاری اسکلتی در دختران بیشتر از پسران 
است، گفت: برای پدرها و مادرهای دانش آموزان 
دارای ناهنجــاری، دوره آموزشــی برگزار و در 
صورت ادامه ناهنجــاری به مراکز درمانی ارجاع 

داده می شوند.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابهر، از فعالیت 

کانون های درون و برون مدرســه ای در شهرستان 
ابهــر خبر داد و گفت: این کانون ها در ســاعات 
غیر تحصیلی کاس هایی برای رشته های ورزشی 

مختلف برگزار می کنند.
وی خاطرنشان کرد: 9 سالن ورزشی در مجموعه 
آموزش و پرورش شهرستان ابهر وجود دارد که در 

اختیار دانش آموزان و معلمان قرار می گیرد.
عزیزخانی با اشاره به حضور دانش آموزان ابهری 
در مسابقه های  ورزشی در ســطح آموزشگاه ها، 
شهرستان، استان و کشور، گفت: هر ساله در حدود 
۱2 رشته ورزشــی مسابقاتی در سطح شهرستان 

برای دانش آموزان دختر و پسر برگزار می شود.
مدیر آموزش و پرورش شهرســتان ابهر با اشاره 
به پیش  بینی دوره های آموزشی ویژه برای دبیران 
تربیتی، آموزگاران پایه، مدیران و معاونان پرورشی 
و آمــوزش اولیا در قالب طرح ورزش با خانواده، 

افزود: دو جشنواره رقابت های علمی - تخصصی 
مربیان رشــته تربیت بدنی و الگوی برتر تدریس 
درس تربیت بدنی برای افزایش سطح توان مربیان 

تربیت بدنی در طول سال برگزار می شود.

وی خاطرنشــان کرد: اجــرای طرح هایی چون 
ورزش با خانواده، طرح نرمش صبحگاهی و حیاط 
پویا، زمینه ساز ایجاد شادابی و نشاط در مدرسه ها 

و تحرک بیشتر دانش آموزان را فراهم کرده است.

استاندار زنجان:

زنجان جایگاه سوم در امنیت سرمایه گذاری را دارد

مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابهر  عنوان کرد:

دختران در راس ناهنجاری های اسکلتی

 مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان 
زنجان گفت: این شــرکت ساالنه ۱۱ میلیون متر 
مکعب پســاب در تصفیه خانه فاضاب شــهر 

زنجان تولید می کند.
علیرضا جزء قاسمی اظهار کرد: 8۰ درصد از آب 
مصرفی شهرهای استان قابلیت تبدیل به پساب 
قابل اســتفاده در صنایع و بخش کشاورزی را به 

عنوان منبع آب پایدار ، داراست.
وی افزود: تا زمانی که مدنیت و سکونت شهری 
وجــود دارد میتوان آب مصرفی شــهروندان را 
تصفیه و در بخش های مختلف مورد اســتفاده 

قرار داد.

مدیرعامل شرکت آبفای اســتان زنجان تصریح 
کرد: با تمهیدات اندیشــیده شده در تصفیه خانه 
فاضاب زنجان از جمله ارتقای مدول نخســت 
این تصفیه خانه و ســاخت مدول دوم این امکان 
وجود دارد تا ظرفیت پســاب تولیدی در تصفیه 
خانه فاضاب زنجان را تا 27 میلیون متر مکعب 

ارتقا داد.
وی با بیان اینکه پساب به عنوان طای خاکستری 
در جهان شــناخته می شود گفت: شرکت آب و 
فاضاب اســتان زنجان با استفاده از فناوری های 
پیشــرفته در زمینه بازچرخانی آب آمادگی دارد 
بخش بزرگی از آب مصرفــی مورد نیاز صنایع 

استان را تامین کند.
جزء قاسمی با اشــاره به اینکه هم اکنون پساب 
تولیــدی در تصفیــه خانه فاضــاب زنجان به 
رودخانــه زنجانــرود تزریق و تغذیــه آبخوان 
)سفره های زیر زمینی( را انجام می دهد گفت: با 
اقدام مسووالن استان می توان این میزان پساب را 

در اختیار صنایع زنجان قرار داد.
وی اضافــه کرد: تصفیه خانــه فاضاب ابهر نیز 
ساالنه 2 میلیون متر مکعب پساب تولید می کند 
و در افق توسعه تصفیه خانه های فاضاب استان 
تولید پساب در این استان به 38 میلیون متر مکعب 

خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان خبر داد:

ساالنه 11 میلیون متر مکعب پساب در تصفیه خانه فاضالب زنجان تولید می شود



3
در شهر

3چهار شنبه 11 اردیبهشت ماه 1398 / نمره 300 / سال دوم

زنگان امروز-رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی 
شورای اسالمی شــهر زنجان در نشست رسمی و 
علنی شورای شهر زنجان به بحث جرائم ساختمانی 
و تبعیض در این زمینه اشاره کرد و با انتقاد از رویه 
در پیش گرفته شده گفت : چند مدت است که  بنده 
در کمیسیون ماده 100 عضو هستم از همین رو آنطور 
که پرونده ها را بررســی کردم همه جرائم مربوط به 

مردم است.
امامعلی دادخواه با اشــاره به اینکه در این شــرایط 
سنگین اقتصادی جرائم فقط به مردم داده می شود، 
تصریح کرد: این در حالی اســت که همه در برابر 
قوانین یکسان هستند اما گویی در عمل اینطور نیست.
وی گفت: امروز شــاهد این هســتیم، دستگاه های 
متعددی که خود باید الگو و مجری قانون باشــند 
در فضاهــای عریض و طویل اقدام به ســاخت و 
ســاز می کنند و حتی فراتر از ساختمان های اداری 
نیز فضا می ســازند و برخی از دستگاه ها نیز که در 
ســنوات گذشــته تخلف کرده و دارای رای قطعی 

کمیسیون ماده 100 هستند میلیاردها بدهی شهرداری 
را پرداخت نمی کنند.

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

غیرمجاز ساخته شده است.
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی 
شهر زنجان با بیان اینکه حرمت امامزاده را باید متولیان 
امامزاده نگه دارد و باید ادارات قانونمند و ضابطه مند 
باشند تا ما از مردم انتظار رعایت قانون را داشته باشیم، 
افزود: وقتی این موضوع رعایت نمی شود یعنی رانت 
بارز در ســاخت و ســاز وجود دارد از همین رو از 
دســتگاه های نظارتی نیز می خواهیم  حق و حقوق 
شــهرداری را اعاده کنند، چرا که بودجه شهرداری 
مربوط به عموم مردم اســت، هرچند که شهرداری 
نیز باید بدون اغماض و تبعیض نســبت به این کار 

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

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

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی 
شــهر زنجان با بیان اینکه آنچه مسلم است باید با 
توجه به توسعه خدمات الکترونیک، هر روز تعداد  
نیروها کاهش پیدا کند، افزود: بنده درخواست دارم 
به چند پرسش در مورد این نیروها پاسخ داده شود، 
اینکه اگر نیروها مورد نیاز بوده باید گفته شود چگونه 
جذب شده اند؟ یا توسط چه کسانی یا چه کانال های 
وارد شهرداری شده اند؟ و چرا نیروهای تعدیل شده 
از نیروهای با سابقه و نیروهای باقیمانده از افراد کم 

سابقه هستند؟
دادخواه از  شــهردار زنجان خواست : آقای شهردار 
لطفا به  وضعیت قومی و قبیله ای و ارباب و رعیتی 
و ساختار ناکارآمد نیروی انسانی خاتمه دهید تا شورا 

بیش از این در معرض اتهام نباشد.
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی 
شهر زنجان افزود: از شما می خواهم توضیح دهید 

چرا قانون درباره برون سپاری نیروها اجرایی نمی شود 
و در فساد اداری نیز شهرداری جزو سازمان های برتر 
است  که یکی از دالیل مهم آن روابط قومی و قبیله ای 

است؟

زنگان امروز- رییس کمیســیون نظارت و پیگیری شورای اسالمی شهر زنجان گفت: بحث ورود 
اســتاندار به نیروهای جدیدالورود شهرداری اذهان عمومی را به هم ریخته است و شهرداری باید 

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

تکلیف نیروهای جذب شده داده است.
رییس کمیسیون نظارت و پیگیری شورای اسالمی شهر زنجان گفت: همین موضوعات وقتی در 
بیرون درز می کند این یعنی آنکه در شهرداری اتفاقی رخ داده که استاندار هم به آن ورود کرده است.

نصیری  ادامه داد: اگر نیرویی تزریق شده باید مشخص شود، اگر مدیران نیرو تزریق کرده اند، اعالم 
شود، اگر به شورای پنجم مربوط است این را بگویید، با این وضعیت ما دیگر نمی توانیم پاسخگوی 

اذهان عمومی باشیم.
وی با اشــاره به تحت فشار بودن شورا در گروه های تلگرامی گفت:  االن در چند گروه تلگرامی 
خود بنده را به باد انتقاد گرفته اند و ما دیگر پاسخگو نیستیم، باید مشخص شود در شهرداری چه 

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

باید تکلیف این موضوع مشخص شود

زنگان امروز- در نشست علمی و رسمی شورای اسالمی شهر زنجان 
بودجه 406 میلیارد تومانی سال آینده )98( شهرداری زنجان تقدیم این 

شورا شد.
شهردار زنجان در نشســت رسمی و علنی شورای شهر  گفت: طبق 
قانون شــهرداری ملزم است تا پایان دی ماه هر سال بودجه پیشنهادی 
خود را به شورای اسالمی شهر زنجان بفرستد که خوشبختانه در سال 
گذشته و امسال این مهم قبل از اتمام این مهلت یاد شده انجام گرفته 

است.
مســیح اله معصومی  اظهار داشت: طبق برنامه ریزی ها مقرر شد که 
بودجه شهرداری زنجان در چهار سال به نرم متوسط شهرهای کشور 
برسد که این مهم در دومین سال عمر شورای شهر و شهرداری تقریبا به 

این نقطه نزدیک شده است.
وی افزود : بر این اساس بودجه شهرداری زنجان در سال گذشته از 210 
میلیارد تومان به 300 میلیارد تومان در امسال افزایش یافت که رقم سال 
آینده نیز از 300 به 400 میلیارد تومان رســیده، یعنی در 2 سال بودجه 

این نهاد غیردولتی 2 برابر شده است.
معصومی ادامه داد: نرم متغیر شده با مبلغ 900 هزار تا یک میلیون تومان 
به ازای هر نفر در شهرداری ها اعالم شده که این رقم در سال گذشته 

500 هزار تومان بود که در بودجه امسال به 690 تومان افزایش یافت.
به گفته معصومی، این مبلغ در بودجه سال آینده 911 هزار تومان برای 
هر شــهروند در نظر گرفته شده و به تعبیر دیگر نسبت سرانه هر فرد 

زنجانی افزایش نشان می دهد.
شــهردار زنجان با اشــاره به تفاوت های بودجه سال آینده شهرداری 

نســبت به سال های گذشته نیز گفت: اولین تفاوت بودجه شهرداری 
زنجان در سال آینده این است که این نهاد غیردولتی برای بودجه ریزی 
بهتر از نظرات مردمی در سایت شهرداری استفاده می کرد که این مهم 

تغییر یافته است.
معصومی  بیان کرد: شــهرداری برای بودجه ریزی به سراغ شهروندان 
رفته و بر این اساس باعقد قرداد با دانشگاه زنجان شهر زنجان 104 محله 
تقسیم بندی و حدود یکهزار و 200 پرسشنامه تهیه شده که در هر محله 
ای 10 عدد به مردم به شکل تستی و پرسشنامه ای توزیع و اطالعات 

الزم اخذ شده است.
معصومی افزود: بر این اســاس بودجه شهرداری در شرایط و مناطق 
بحرانــی تر مورد توجه قرار گرفته و در این میان دومین تفاوت اصلی 

بودجه سال آینده تلفیق عملکردی است.
وی بیان کرد: بر این مبنا بودجه امسال برای سازمان ها و شهرداری های 
تابعه 306 میلیارد تومان به صورت واقعی لحاظ شــده بود و از طرفی 
این سازمانها چون در امدی نداشتند، در اصل 50 میلیارد تومان بودجه 
ســازمان ها را شامل میشد و بخشی دیگر با توافقنامه بین سازمان ها 

وشهرداری ها به وقوع می پیوست.
شهردار زنجان گفت: بودجه شهرداری شامل شهرداری مرکز، سه منطقه 
و 10 ســازمان را شامل می شود و در مقایسه با بودجه امسال متفاوت 
بود و حتی رقم های تکراری در بودجه های جداگانه لحاظ نشده است.
وی اظهار داشت: با احتساب این موضوع بودجه 277 میلیارد تومانی 
شــهرداری در سال آینده به 406 میلیارد افزایش یافته که 46.5 درصد 

افزایش نشان می دهد.

معصومی افزود: در بودجه امســال هزینه های جاری 53.6 و عمرانی 
46.4 دهم درصد بود که این رقم در بودجه سال آینده به ترتیب 51 و 
49 درصد رسیده که می توان گفت که بار عمرانی و جاری برابر شده 

است.
معصومی افزود از بودجه 400 میلیارد تومانی ، 194 میلیارد تومان معادل 
48 درصد به شهرداری مرکز، 42 درصد در سه منطقه 1 2 و سه و 10 
درصد دیگر به سازمان های 10 گان که در مجموع 406 میلیارد تومان 

شامل می شود.
معصومی افزود: البته ســهم بودجه مناطق یک، 2 و سه شهرداری هم 
به ترتیب 14.5، 9.5 و 13 درصد تقســیم بندی شده و عاله بر آن در 
بودجه پیشنهادی سال آینده 11 پروژه شاخص در نظر گرفته شده که 
از مجموع 50 درصد بودجه عمرانی 50 درصد ان پروژه های شاخص 

لحاظ شده است.
وی خاطر نشــان کرد: بر این باوریم باید در طرح های عمرانی بجای 
پرداختن به پروژه های ریز شــهری، طرح های شاخص مورد توجه 

قرار گیرد.
این مسوول ادامه داد: به پیشنهاد سازمان بازرسی 20 میلیارد تومان نیز به 
عنوان بدهی پیمانکاران عمرانی برای اولین بار یک ردیف جداگانه ای 

در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است.
وی اضافه کرد: در تدوین بودجه سال آینده یک پیوست سرمایه گذاری 
به تعداد 22 طرح تعریف شده که در مجموع اعتبار در نظر گرفته شده 
برای طرح های سرمایه گذاری، جاری و عمرانی یکهزار و 254 میلیارد 

تومان است

زنگان امروز- نایب رییس شورای اسالمی شهر 
زنجــان از اختصاص 10 میلیارد ریــال اعتبار از 

سازمان فرهنگی اکو برای شهر زنجان خبر داد.
 سجاد خدایی در نشست رسمی و علنی شورای 
شهر زنجان با تبریک والدت حضرت زینب )س(
اظهار کرد: در اجــرای پروژه ها برای تامین منابع 
درآمدی دقت الزم وجود داشــته باشــد، چرا که 
میزان درخواست ها نشانگر عدم دقت در تدوین 

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

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

توسعه ای شهر است، اخیرا برخی از سیاست  های 
ابالغی دولت کــه در مجلس نیــز روی آن کار 
می شــود، محدودیت هایی برای شهرداری داشته 
اســت که در واقع به یک چالش کشوری تبدیل 
شده است، گفت: از طرفی این اتفاقات زمانی رخ 
می دهد که فصل بودجه اســت از همین رو برای 
سرعت بخشی و توســعه متوازن و ایجاد درآمد 
پایدار برای شــهرداری در این زمینه دقت نظر به 
عمل آید. خدایی گفت: پیشنهاد داریم که تخفیفات 
پروانــه ای در برخی از مناطق بــا در نظر گرفتن 
اولویت های توسعه ای مورد توجه باشد که شاهد 
رونق ساخت و ساز باشیم.  نایب رییس شورای 
اســالمی شهر زنجان در بخش دیگری از سخنان 
خود به وضعیت نامناسب سیستم پلیس ساختمانی 
و یا اجراییات اشاره کرد و گفت: اجراییات در هر 
منطقه به شکل متفاوت اجرایی می شود و این امر به 

کیفیت ماشین ها بستگی دارد و حتی گاها خودروها 
نیز چهره نامناسبی دارند، از همین رو پیشنهاد داریم 
برای یکسان سازی این حوزه بدون اعمال تبعیض 
نسبت به نوسازی تجهیزات و ماشین آالت اقدام 
شود. وی در ادامه با اشاره به اینکه تاکید شورا بر 
مکانیزه کردن خودروهــای جمع آوری زباله بود، 
تصریح کــرد: از همین رو یا خود شــهرداری یا 
پیمان کاران باید نسبت به این کار اقدام کرده و افراد 
را ملزم کنند که این خدمات را به مردم ارائه دهند.

خدایی همچنین درباره تعهدات سازمان فرهنگی 
اکــو و دیدارهای انجام شــده در ایــن باره نیز 
گفت: طبق توافقــات اولیه در 10 محور موضوع 
پروژه های شهری در زمینه ساماندهی بافت حاشیه 
نشــینی، مرکز تفریحی و پــارک، مرکز کودکان، 
مرکز منطقه ای توسعه ای و زیرساخت ها، مقاصد 
گردشــگری و مرکز آموزش های کیفی و ... باید 

اقدامات مشترک صورت گیرد.
نایب رییس شورای اســالمی شهر زنجان افزود: 
تــالش ما این اســت که در حوزه مــورد تفاهم 
اقداماتی انجام شود و در 10 محور مربوط اقدامات 
الزم صورت گیرد که در این زمینه قول 100 میلیارد 
ریال داده شــد که به شهر زنجان اختصاص داده 

شود

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

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

اتفاق واگذار می شود . 
عنصر رنگ از عناصر ویژه ای است که شناخت ویژگی ها ، خصوصیات و تاثیرات آن بر انسان 
، راهی برای خلق محیط ها و فضا های شهری دلپذیر است . این مساله زمانی اهمیت بیشتری 
می یابد که امروزه شهرهای خود را به لحاظ رنگی ، آشفته و نا بسامان می بینیم . در کنار هم 
ایستادن نا هماهنگ بناها ، استفاده از رنگ های نا موزون و عدم توجه به ویژگیهای روانشناختی 
رنگها ، فضاهایی را در شــهر ها رقم زده اســت که با روحیه انسان سازگار نیست و دیگر در 
آن احساس آرامش نمی کنیم . از اینرو ، این نوشتار تالشی برای بیان اهمیت موضوع رنگ و 

چگونگی برخورد و استفاده از آن در شهر است . 
شهر ها در طول زمان و تحت تاثیر عوامل مختلف شکل گرفته و توسعه یافته اند . مسئله ای 
که از بدو یکجا نشینی ، انسانها با آن مواجه شده اند ، چگونگی اداره سکونتگاهها و برقراری 
تعادل مطلوب میان پتانسیلها و نیاز های خود بوده است . این موضوع در روند تاریخی خود ، 
دچار تحوالت شگرفی گردید و همسو با پیشرفت دانش بشر در این زمینه ، مسائل و مشکالت 
پیچیده تری مطرح گردید . این شــرایط به ویژه در آغاز قرن بیســتم و همراه با توسعه لجام 
گسیخته شــهر ها اهمیتی صد چندان یافت ؛ به گونه ای که امروز بخش قابل مالحظه ای از 
سرمایه و زمان صرف بهبود شرایط زیستی به طور عام و مسئله مدیریت شهری به طور خاص 

می شود . 
امروزه رنگ در بیشتر شهرهاو محله ها به صورت تصادفی و سلیقه ای به کار گفته می شود . 
این در حالی است که در هر شهر بسته به هر اقلیم ، مصالح بومی ، فناوری و منابع تامین مصالح 
و سلیقه و فرهنگ افراد رنگ نماها ، در و پنجره ها ، مبلمان شهری ، کف سازی ، سقف و بام 
بناها و اصوال تمامی عناصر شهری الزم است به رنگ های خاصی محدود شوند . به این ترتیب 

پالت مطلوب رنگی شهر در طیفی مشخص و هماهنگ شکل می گیرند . 
رنگ در شهر سازی معاصر 

شهرهای امروز ما یک بوم رنگی بی هویت و مغشوش هستند که تنها موجب افسردگی روان 
پریشی و عصبانی شدن افراد جامعه می شوند . در جامعه ما حساسیت افراد نسبت به فضا از 
میان رفته و افراد فاقد نگرشی منسجم در مورد چگونگی نمود فضاها هستند . در شهر های ما 
هیچ گونه اصول و مبانی مدونی برای محیط های شهری وجود ندارد تا محیط ، اقلیم و فرهنگ 
ما و بر اساس اصول و طراحی رنگ بتوان مدیران و طراحان و حتی مردم را در انتخاب رنگهای 

مناسب برای محیط زندگی شان هدایت کرد . 
رنگ وســیله ای برای خود نمایی شده است ، توجه به جنبه های عملکردی و فیزیکی رنگ 
بدون توجه به ابعاد و تاثیرات روانی آن باعث آزار دهنده بودن رنگهای به کار رفته در محیط می 
شود در معماری تک بناها نیز افراد غیر متخصص و گاه حتی متخصص تنها برای خود نمایی 
، جلوه فروشی و متمایز کردن بنا از دیگر بناهای مجاور از رنگ های ناهمگون و نا متجانس با 
زمینه ، عملکرد و شخصیت بنا و محیط اطراف استفاده می کنند که با گذشت زمان ، نادرستی 

این انتخاب ها آشکار می شود.
دالیل نابســامانی و اغتشاش رنگ در منظر شهری و موانع ساماندهی سیمای شهری از جمله 
موارد زیر مطرح گردیده است :نبود طرح های فرادست و جامع نگر و طرح های کالن توسعه 
شــهری با توجه به فرهنگ بومی ، وضعیت اقلیمی ، فعالیت اقتصادی ، تحرک اجتماعی و با 

توجه به الگوی سنتی و سازگار .
نا آگاهی شهروندان و کاربران اقتصادی ، اجتماعی شهروندان از حق خود نسبت به دخالت ، 

نظارت و مشارکت در روند طراحی و ساخت و ساز شهری .
نبود اصول و ضوابط مدون مرتبط با کاربرد رنگ در شــهر و هدایت آن بر پایه ســلیقه های 

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

تغییرات کادر مدیریتی ، اجرایی نبودن سیســتم شهرداری ؛ تخصصی نبودن تصمیم گیری ها 
در سطح خرد و کالن .

نبود سیاست گذاری واحد برای زیبا سازی مناطق مختلف شهر

درشهر
چهار شنبه 26 دی ماه 1397 / نمره 241/ سال نخست

     نایب رییس شورای اسالمی شهر زنجان خبر داد

دکتر سولماز حسینیون  

دستگاه های نظارتی کمک کنند تاحق و حقوق شهرداری احیا شود 

   شهردار زنجان هنگام تقدیم بودجه شهرداری به شورای شهر: 

  بودجه  سال آینده  406 میلیارد تومانی پیش بینی شده است 
نیروهای جدیدالورود شهرداری تعیین تکلیف شوند

اختصاص 100 میلیارد ریال اعتبار
 از سازمان فرهنگی اکو برای شهر زنجان

نقش رنگ 
در منظر شهری

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی  شورای  شهر زنجان:

3

زنگان امروز-رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی 
شورای اسالمی شــهر زنجان در نشست رسمی و 
علنی شورای شهر زنجان به بحث جرائم ساختمانی 
و تبعیض در این زمینه اشاره کرد و با انتقاد از رویه 
در پیش گرفته شده گفت : چند مدت است که  بنده 
در کمیسیون ماده 100 عضو هستم از همین رو آنطور 
که پرونده ها را بررســی کردم همه جرائم مربوط به 

مردم است.
امامعلی دادخواه با اشــاره به اینکه در این شــرایط 
سنگین اقتصادی جرائم فقط به مردم داده می شود، 
تصریح کرد: این در حالی اســت که همه در برابر 
قوانین یکسان هستند اما گویی در عمل اینطور نیست.
وی گفت: امروز شــاهد این هســتیم، دستگاه های 
متعددی که خود باید الگو و مجری قانون باشــند 
در فضاهــای عریض و طویل اقدام به ســاخت و 
ســاز می کنند و حتی فراتر از ساختمان های اداری 
نیز فضا می ســازند و برخی از دستگاه ها نیز که در 
ســنوات گذشــته تخلف کرده و دارای رای قطعی 

کمیسیون ماده 100 هستند میلیاردها بدهی شهرداری 
را پرداخت نمی کنند.

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

غیرمجاز ساخته شده است.
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی 
شهر زنجان با بیان اینکه حرمت امامزاده را باید متولیان 
امامزاده نگه دارد و باید ادارات قانونمند و ضابطه مند 
باشند تا ما از مردم انتظار رعایت قانون را داشته باشیم، 
افزود: وقتی این موضوع رعایت نمی شود یعنی رانت 
بارز در ســاخت و ســاز وجود دارد از همین رو از 
دســتگاه های نظارتی نیز می خواهیم  حق و حقوق 
شــهرداری را اعاده کنند، چرا که بودجه شهرداری 
مربوط به عموم مردم اســت، هرچند که شهرداری 
نیز باید بدون اغماض و تبعیض نســبت به این کار 

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

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

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی 
شــهر زنجان با بیان اینکه آنچه مسلم است باید با 
توجه به توسعه خدمات الکترونیک، هر روز تعداد  
نیروها کاهش پیدا کند، افزود: بنده درخواست دارم 
به چند پرسش در مورد این نیروها پاسخ داده شود، 
اینکه اگر نیروها مورد نیاز بوده باید گفته شود چگونه 
جذب شده اند؟ یا توسط چه کسانی یا چه کانال های 
وارد شهرداری شده اند؟ و چرا نیروهای تعدیل شده 
از نیروهای با سابقه و نیروهای باقیمانده از افراد کم 

سابقه هستند؟
دادخواه از  شــهردار زنجان خواست : آقای شهردار 
لطفا به  وضعیت قومی و قبیله ای و ارباب و رعیتی 
و ساختار ناکارآمد نیروی انسانی خاتمه دهید تا شورا 

بیش از این در معرض اتهام نباشد.
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی 
شهر زنجان افزود: از شما می خواهم توضیح دهید 

چرا قانون درباره برون سپاری نیروها اجرایی نمی شود 
و در فساد اداری نیز شهرداری جزو سازمان های برتر 
است  که یکی از دالیل مهم آن روابط قومی و قبیله ای 

است؟

زنگان امروز- رییس کمیســیون نظارت و پیگیری شورای اسالمی شهر زنجان گفت: بحث ورود 
اســتاندار به نیروهای جدیدالورود شهرداری اذهان عمومی را به هم ریخته است و شهرداری باید 

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

تکلیف نیروهای جذب شده داده است.
رییس کمیسیون نظارت و پیگیری شورای اسالمی شهر زنجان گفت: همین موضوعات وقتی در 
بیرون درز می کند این یعنی آنکه در شهرداری اتفاقی رخ داده که استاندار هم به آن ورود کرده است.

نصیری  ادامه داد: اگر نیرویی تزریق شده باید مشخص شود، اگر مدیران نیرو تزریق کرده اند، اعالم 
شود، اگر به شورای پنجم مربوط است این را بگویید، با این وضعیت ما دیگر نمی توانیم پاسخگوی 

اذهان عمومی باشیم.
وی با اشــاره به تحت فشار بودن شورا در گروه های تلگرامی گفت:  االن در چند گروه تلگرامی 
خود بنده را به باد انتقاد گرفته اند و ما دیگر پاسخگو نیستیم، باید مشخص شود در شهرداری چه 

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

باید تکلیف این موضوع مشخص شود

زنگان امروز- در نشست علمی و رسمی شورای اسالمی شهر زنجان 
بودجه 406 میلیارد تومانی سال آینده )98( شهرداری زنجان تقدیم این 

شورا شد.
شهردار زنجان در نشســت رسمی و علنی شورای شهر  گفت: طبق 
قانون شــهرداری ملزم است تا پایان دی ماه هر سال بودجه پیشنهادی 
خود را به شورای اسالمی شهر زنجان بفرستد که خوشبختانه در سال 
گذشته و امسال این مهم قبل از اتمام این مهلت یاد شده انجام گرفته 

است.
مســیح اله معصومی  اظهار داشت: طبق برنامه ریزی ها مقرر شد که 
بودجه شهرداری زنجان در چهار سال به نرم متوسط شهرهای کشور 
برسد که این مهم در دومین سال عمر شورای شهر و شهرداری تقریبا به 

این نقطه نزدیک شده است.
وی افزود : بر این اساس بودجه شهرداری زنجان در سال گذشته از 210 
میلیارد تومان به 300 میلیارد تومان در امسال افزایش یافت که رقم سال 
آینده نیز از 300 به 400 میلیارد تومان رســیده، یعنی در 2 سال بودجه 

این نهاد غیردولتی 2 برابر شده است.
معصومی ادامه داد: نرم متغیر شده با مبلغ 900 هزار تا یک میلیون تومان 
به ازای هر نفر در شهرداری ها اعالم شده که این رقم در سال گذشته 

500 هزار تومان بود که در بودجه امسال به 690 تومان افزایش یافت.
به گفته معصومی، این مبلغ در بودجه سال آینده 911 هزار تومان برای 
هر شــهروند در نظر گرفته شده و به تعبیر دیگر نسبت سرانه هر فرد 

زنجانی افزایش نشان می دهد.
شــهردار زنجان با اشــاره به تفاوت های بودجه سال آینده شهرداری 

نســبت به سال های گذشته نیز گفت: اولین تفاوت بودجه شهرداری 
زنجان در سال آینده این است که این نهاد غیردولتی برای بودجه ریزی 
بهتر از نظرات مردمی در سایت شهرداری استفاده می کرد که این مهم 

تغییر یافته است.
معصومی  بیان کرد: شــهرداری برای بودجه ریزی به سراغ شهروندان 
رفته و بر این اساس باعقد قرداد با دانشگاه زنجان شهر زنجان 104 محله 
تقسیم بندی و حدود یکهزار و 200 پرسشنامه تهیه شده که در هر محله 
ای 10 عدد به مردم به شکل تستی و پرسشنامه ای توزیع و اطالعات 

الزم اخذ شده است.
معصومی افزود: بر این اســاس بودجه شهرداری در شرایط و مناطق 
بحرانــی تر مورد توجه قرار گرفته و در این میان دومین تفاوت اصلی 

بودجه سال آینده تلفیق عملکردی است.
وی بیان کرد: بر این مبنا بودجه امسال برای سازمان ها و شهرداری های 
تابعه 306 میلیارد تومان به صورت واقعی لحاظ شــده بود و از طرفی 
این سازمانها چون در امدی نداشتند، در اصل 50 میلیارد تومان بودجه 
ســازمان ها را شامل میشد و بخشی دیگر با توافقنامه بین سازمان ها 

وشهرداری ها به وقوع می پیوست.
شهردار زنجان گفت: بودجه شهرداری شامل شهرداری مرکز، سه منطقه 
و 10 ســازمان را شامل می شود و در مقایسه با بودجه امسال متفاوت 
بود و حتی رقم های تکراری در بودجه های جداگانه لحاظ نشده است.
وی اظهار داشت: با احتساب این موضوع بودجه 277 میلیارد تومانی 
شــهرداری در سال آینده به 406 میلیارد افزایش یافته که 46.5 درصد 

افزایش نشان می دهد.

معصومی افزود: در بودجه امســال هزینه های جاری 53.6 و عمرانی 
46.4 دهم درصد بود که این رقم در بودجه سال آینده به ترتیب 51 و 
49 درصد رسیده که می توان گفت که بار عمرانی و جاری برابر شده 

است.
معصومی افزود از بودجه 400 میلیارد تومانی ، 194 میلیارد تومان معادل 
48 درصد به شهرداری مرکز، 42 درصد در سه منطقه 1 2 و سه و 10 
درصد دیگر به سازمان های 10 گان که در مجموع 406 میلیارد تومان 

شامل می شود.
معصومی افزود: البته ســهم بودجه مناطق یک، 2 و سه شهرداری هم 
به ترتیب 14.5، 9.5 و 13 درصد تقســیم بندی شده و عاله بر آن در 
بودجه پیشنهادی سال آینده 11 پروژه شاخص در نظر گرفته شده که 
از مجموع 50 درصد بودجه عمرانی 50 درصد ان پروژه های شاخص 

لحاظ شده است.
وی خاطر نشــان کرد: بر این باوریم باید در طرح های عمرانی بجای 
پرداختن به پروژه های ریز شــهری، طرح های شاخص مورد توجه 

قرار گیرد.
این مسوول ادامه داد: به پیشنهاد سازمان بازرسی 20 میلیارد تومان نیز به 
عنوان بدهی پیمانکاران عمرانی برای اولین بار یک ردیف جداگانه ای 

در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است.
وی اضافه کرد: در تدوین بودجه سال آینده یک پیوست سرمایه گذاری 
به تعداد 22 طرح تعریف شده که در مجموع اعتبار در نظر گرفته شده 
برای طرح های سرمایه گذاری، جاری و عمرانی یکهزار و 254 میلیارد 

تومان است

زنگان امروز- نایب رییس شورای اسالمی شهر 
زنجــان از اختصاص 10 میلیارد ریــال اعتبار از 

سازمان فرهنگی اکو برای شهر زنجان خبر داد.
 سجاد خدایی در نشست رسمی و علنی شورای 
شهر زنجان با تبریک والدت حضرت زینب )س(
اظهار کرد: در اجــرای پروژه ها برای تامین منابع 
درآمدی دقت الزم وجود داشــته باشــد، چرا که 
میزان درخواست ها نشانگر عدم دقت در تدوین 

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

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

توسعه ای شهر است، اخیرا برخی از سیاست  های 
ابالغی دولت کــه در مجلس نیــز روی آن کار 
می شــود، محدودیت هایی برای شهرداری داشته 
اســت که در واقع به یک چالش کشوری تبدیل 
شده است، گفت: از طرفی این اتفاقات زمانی رخ 
می دهد که فصل بودجه اســت از همین رو برای 
سرعت بخشی و توســعه متوازن و ایجاد درآمد 
پایدار برای شــهرداری در این زمینه دقت نظر به 
عمل آید. خدایی گفت: پیشنهاد داریم که تخفیفات 
پروانــه ای در برخی از مناطق بــا در نظر گرفتن 
اولویت های توسعه ای مورد توجه باشد که شاهد 
رونق ساخت و ساز باشیم.  نایب رییس شورای 
اســالمی شهر زنجان در بخش دیگری از سخنان 
خود به وضعیت نامناسب سیستم پلیس ساختمانی 
و یا اجراییات اشاره کرد و گفت: اجراییات در هر 
منطقه به شکل متفاوت اجرایی می شود و این امر به 

کیفیت ماشین ها بستگی دارد و حتی گاها خودروها 
نیز چهره نامناسبی دارند، از همین رو پیشنهاد داریم 
برای یکسان سازی این حوزه بدون اعمال تبعیض 
نسبت به نوسازی تجهیزات و ماشین آالت اقدام 
شود. وی در ادامه با اشاره به اینکه تاکید شورا بر 
مکانیزه کردن خودروهــای جمع آوری زباله بود، 
تصریح کــرد: از همین رو یا خود شــهرداری یا 
پیمان کاران باید نسبت به این کار اقدام کرده و افراد 
را ملزم کنند که این خدمات را به مردم ارائه دهند.

خدایی همچنین درباره تعهدات سازمان فرهنگی 
اکــو و دیدارهای انجام شــده در ایــن باره نیز 
گفت: طبق توافقــات اولیه در 10 محور موضوع 
پروژه های شهری در زمینه ساماندهی بافت حاشیه 
نشــینی، مرکز تفریحی و پــارک، مرکز کودکان، 
مرکز منطقه ای توسعه ای و زیرساخت ها، مقاصد 
گردشــگری و مرکز آموزش های کیفی و ... باید 

اقدامات مشترک صورت گیرد.
نایب رییس شورای اســالمی شهر زنجان افزود: 
تــالش ما این اســت که در حوزه مــورد تفاهم 
اقداماتی انجام شود و در 10 محور مربوط اقدامات 
الزم صورت گیرد که در این زمینه قول 100 میلیارد 
ریال داده شــد که به شهر زنجان اختصاص داده 

شود

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

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

اتفاق واگذار می شود . 
عنصر رنگ از عناصر ویژه ای است که شناخت ویژگی ها ، خصوصیات و تاثیرات آن بر انسان 
، راهی برای خلق محیط ها و فضا های شهری دلپذیر است . این مساله زمانی اهمیت بیشتری 
می یابد که امروزه شهرهای خود را به لحاظ رنگی ، آشفته و نا بسامان می بینیم . در کنار هم 
ایستادن نا هماهنگ بناها ، استفاده از رنگ های نا موزون و عدم توجه به ویژگیهای روانشناختی 
رنگها ، فضاهایی را در شــهر ها رقم زده اســت که با روحیه انسان سازگار نیست و دیگر در 
آن احساس آرامش نمی کنیم . از اینرو ، این نوشتار تالشی برای بیان اهمیت موضوع رنگ و 

چگونگی برخورد و استفاده از آن در شهر است . 
شهر ها در طول زمان و تحت تاثیر عوامل مختلف شکل گرفته و توسعه یافته اند . مسئله ای 
که از بدو یکجا نشینی ، انسانها با آن مواجه شده اند ، چگونگی اداره سکونتگاهها و برقراری 
تعادل مطلوب میان پتانسیلها و نیاز های خود بوده است . این موضوع در روند تاریخی خود ، 
دچار تحوالت شگرفی گردید و همسو با پیشرفت دانش بشر در این زمینه ، مسائل و مشکالت 
پیچیده تری مطرح گردید . این شــرایط به ویژه در آغاز قرن بیســتم و همراه با توسعه لجام 
گسیخته شــهر ها اهمیتی صد چندان یافت ؛ به گونه ای که امروز بخش قابل مالحظه ای از 
سرمایه و زمان صرف بهبود شرایط زیستی به طور عام و مسئله مدیریت شهری به طور خاص 

می شود . 
امروزه رنگ در بیشتر شهرهاو محله ها به صورت تصادفی و سلیقه ای به کار گفته می شود . 
این در حالی است که در هر شهر بسته به هر اقلیم ، مصالح بومی ، فناوری و منابع تامین مصالح 
و سلیقه و فرهنگ افراد رنگ نماها ، در و پنجره ها ، مبلمان شهری ، کف سازی ، سقف و بام 
بناها و اصوال تمامی عناصر شهری الزم است به رنگ های خاصی محدود شوند . به این ترتیب 

پالت مطلوب رنگی شهر در طیفی مشخص و هماهنگ شکل می گیرند . 
رنگ در شهر سازی معاصر 

شهرهای امروز ما یک بوم رنگی بی هویت و مغشوش هستند که تنها موجب افسردگی روان 
پریشی و عصبانی شدن افراد جامعه می شوند . در جامعه ما حساسیت افراد نسبت به فضا از 
میان رفته و افراد فاقد نگرشی منسجم در مورد چگونگی نمود فضاها هستند . در شهر های ما 
هیچ گونه اصول و مبانی مدونی برای محیط های شهری وجود ندارد تا محیط ، اقلیم و فرهنگ 
ما و بر اساس اصول و طراحی رنگ بتوان مدیران و طراحان و حتی مردم را در انتخاب رنگهای 

مناسب برای محیط زندگی شان هدایت کرد . 
رنگ وســیله ای برای خود نمایی شده است ، توجه به جنبه های عملکردی و فیزیکی رنگ 
بدون توجه به ابعاد و تاثیرات روانی آن باعث آزار دهنده بودن رنگهای به کار رفته در محیط می 
شود در معماری تک بناها نیز افراد غیر متخصص و گاه حتی متخصص تنها برای خود نمایی 
، جلوه فروشی و متمایز کردن بنا از دیگر بناهای مجاور از رنگ های ناهمگون و نا متجانس با 
زمینه ، عملکرد و شخصیت بنا و محیط اطراف استفاده می کنند که با گذشت زمان ، نادرستی 

این انتخاب ها آشکار می شود.
دالیل نابســامانی و اغتشاش رنگ در منظر شهری و موانع ساماندهی سیمای شهری از جمله 
موارد زیر مطرح گردیده است :نبود طرح های فرادست و جامع نگر و طرح های کالن توسعه 
شــهری با توجه به فرهنگ بومی ، وضعیت اقلیمی ، فعالیت اقتصادی ، تحرک اجتماعی و با 

توجه به الگوی سنتی و سازگار .
نا آگاهی شهروندان و کاربران اقتصادی ، اجتماعی شهروندان از حق خود نسبت به دخالت ، 

نظارت و مشارکت در روند طراحی و ساخت و ساز شهری .
نبود اصول و ضوابط مدون مرتبط با کاربرد رنگ در شــهر و هدایت آن بر پایه ســلیقه های 

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

تغییرات کادر مدیریتی ، اجرایی نبودن سیســتم شهرداری ؛ تخصصی نبودن تصمیم گیری ها 
در سطح خرد و کالن .

نبود سیاست گذاری واحد برای زیبا سازی مناطق مختلف شهر

درشهر
چهار شنبه 26 دی ماه 1397 / نمره 241/ سال نخست

     نایب رییس شورای اسالمی شهر زنجان خبر داد

دکتر سولماز حسینیون  

دستگاه های نظارتی کمک کنند تاحق و حقوق شهرداری احیا شود 

   شهردار زنجان هنگام تقدیم بودجه شهرداری به شورای شهر: 

  بودجه  سال آینده  406 میلیارد تومانی پیش بینی شده است 
نیروهای جدیدالورود شهرداری تعیین تکلیف شوند

اختصاص 100 میلیارد ریال اعتبار
 از سازمان فرهنگی اکو برای شهر زنجان

نقش رنگ 
در منظر شهری

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی  شورای  شهر زنجان:

 شـوراهـای شـهر؛ پارلمـانی
 برای همه، نه برای شهرداری

مریم نـوری 
شــورای اســامی شــهر، پارلمــان محلــی در ســطح شــهرها اســت کــه نماینــدگان آن توســط 
ــه نشــانگر وجــود مردم ســاالری  ــن پارلمــان ک ــردم همــان شــهر انتخــاب می شــوند، ای م
دینــی در کشــورمان اســت، بــرای افزایــش مشــارکت مــردم در اداره شــهرها شــکل یافتــه 
ــزو  ــهرداری ها ج ــرد ش ــر عملک ــارت ب ــه و نظ ــب بودج ــهردار و تصوی ــاب ش ــه انتخ ک

ــت.  ــف آن اس ــن وظای اصلی تری
ــرمایه گذاری در  ــح س ــا و لوای ــه، طرح ه ــب بودج ــا تصوی ــد ب ــهر می توان ــورای ش  ش
ــأ عملکــرد  ــد. مطمئن ــی کن ــه شــهر گام اساســی برداشــته و نقش آفرین توســعه همــه جانب
خــوب شــورای شــهرها در تاریــخ ثبــت می شــود، در ســوی دیگــر ضعــف شــورا و گاهــا 
تخلفــات آن هــا منجــر بــه ایجــاد حــس بدبینــی در جامعــه نســبت بــه شــوراها و متزلــزل 

ــود.  ــگاه آن می ش ــردن جای ک
در قانــون اساســی بــه صــورت مســتقیم بــه شــورای شــهر و وظایف آن اشــاره شــده اســت، 
ولــی واقعــا شــورا آن جایــگاه پیش بینــی شــده در قانــون را بــه دســت آورده و یــا در حــال 

طــی کــردن مســیر آزمــون و خطا اســت؟ 
می تــوان گفــت شــوراها یکــی از ثمــرات و دســتاوردهای نظــام جمهــوری اســامی اســت 
ــون  ــر اســاس اصــل ششــم قان ــور را ب ــردم در اداره ام ــه و عرصــه مشــارکت م ــه زمین ک
ــدن اداره  ــارکتی تر ش ــدن و مش ــر ش ــلما مردمی ت ــت. مس ــرده اس ــترده تر ک ــی گس اساس
امــور کشــور و بهره گیــری از تــوان ملــت، از جملــه ثمــرات شــکل گیری شــوراها اســت 
کــه البتــه در انتخــاب شــهرداران و دهیــاران خاصــه نمی شــود. شــاید بتــوان گفــت اکنــون 
بــا تجربــه بیســت ســاله شــوراها ایــن زمینــه تــا حــدی فراهــم شــده اســت کــه برگزیــدگان 
مــردم بــار بیشــتری بــر دوش بگیرنــد و بســیاری از امــور شــهرها و روســتاها را می تــوان 

بــر عهــده ایــن نهــاد مردمــی قــرار داد. 

* نظام شورایی 
شــورا یــك نهــاد حاکمیــت اســت و ماننــد هــر نهــاد حاکمیــت دیگــری یــك خصلــت 
وفاقــی دارد، یعنــی شــوراها مثــل دولــت و مجلــس نهــادی اســت بــرای وفاق و همزیســتی 
اجتماعــی طبقــات گوناگــون بــا منافــع طبقاتــی و گرایش هــای سیاســی و فکــری متفــاوت 
و گاه متضــاد. بــر اســاس همیــن خصلــت ائتافــی شــورا اســت کــه ایــن نهــاد می توانــد 
ــرای رقابــت ســالم و مســالمت آمیز ایجــاد کنــد.  ــرای بســتر مناســب ب زمینــه مســاعدی ب

حــال آیــا مــردم بــا ایــن نهــاد آشــنایی دارنــد؟ 
ــاد  ــن نه ــی از ای ــه اینکــه شــناخت چندان ــا اشــاره ب ــی ب ــك شــهروند زنجان محمــدی، ی
نــدارد، می گویــد: شــوراهای شــهر فقــط زمــان انتخابــات پررنــگ می شــوند و پــس از آن 
فکــر نکنــم شــهروندان بداننــد در شــورای شــهر چــه می گــذرد. البتــه ایــن نظــر مــن اســت 

و شــاید دیگــران دقیق تــر نســبت بــه عملکــرد شــوراها اطاعــات دارنــد. 
یکــی از کســبه های شــهر زنجــان نیــز بــا بیــان اینکــه توجــه بــه مشــورت بــرای توســعه 
شــهر بســیار حائــز اهمیــت اســت، می گویــد: البتــه بایــد تــاش شــود کــه شــوراها هــم 
مثــل بعضــی جاهــا سیاســی نشــود و نماینــدگان از دل خــود مــردم انتخــاب و بــه داد آن هــا 
ــای  ــا هم گروهی ه ــع سیاســی خــود و ی ــرای مناف ــده ای ب ــه ع برســند. این طــور نباشــد ک

خــود وارد شــورا شــده و در پــس آن بــه منافــع خودشــان برســند.  
ــه اینکــه شــهر زنجــان در ســال های گذشــته تجربیــات مختلفــی را  ــا اشــاره ب موســوی ب
پشــت ســر گذاشــته اســت، می افزایــد: بعضــی ایــام مشــاهده می شــد کــه نماینــدگان ایــن 
ــد و نتیجــه کار را در اوضــاع شــهر می شــد مشــاهده  ــاد، خــوب نتوانســتند عمــل کنن نه
کــرد. در برخــی ایــام نیــز اوضــاع خــوب بــود، همــه این هــا نســبی بــوده ولــی آنچــه مهــم 
ــه  ــدگان در شــورای شــهر اســت ک ــوان نماین ــراد به عن ــردم در انتخــاب اف اســت دقــت م

بایــد بــه آن توجــه شــود. 

*اركان  تصمیم گیری  و اداره  امور كشور در دستان شورا 
بــرای  پیشــبرد برنامه هــای  اجتماعــی ، اقتصــادی ، عمرانــی  و بهداشــتی ، فرهنگــی ، آمــوزش 
ــی  اداره  ــات  محل ــه  مقتضی ــا توجــه  ب ــردم  ب ــق  همــکاری  م ــی  از طری ــور رفاه  و دیگــر ام
 امــور هــر روســتا، شــهر، اســتان  بــا نظــارت  شــورایی ، نــام  شــورای  روســتا، شــهر و اســتان  
صــورت  می گیــرد کــه  اعضــای آن را مــردم  همــان  محــل  انتخــاب  می کننــد. ایــن  شــوراها 
ــع  ــی  و تمامیــت  ارضــی  و نظــام  جمهــوری  اســامی ، تاب ــت  اصــول  وحــدت  مل ــا رعای ب

 حکومــت  مرکــزی هســتند.  
اســتانداران ، فرمانــداران ، بخشــداران  و دیگــر مقامــات  کشــوری  کــه  از طــرف  دولــت  تعییــن 
ــتند.  ــا هس ــات  آن ه ــت  تصمیم ــه  رعای ــزم  ب ــوراها مل ــارات  ش ــدود اختی ــوند، در ح  می ش

)البتــه  الــزام  در قانــون  جدیــد حــذف  شــده  اســت ( 
ــی و  ــای نظارت ــه در حوزه ه ــی ک ــل اختیارات ــه دلی ــتا ب ــهر و روس ــامی ش ــوراهای اس ش
مدیریتــی بــر عهــده دارنــد یکــی از ارکان برجســته و مهــم مردم ســاالری دینــی در کشــور 
ــای  ــتقیم وارد عرصه ه ــور مس ــه ط ــهروندان را ب ــه ش ــی ک ــد. نهادهای ــمار می رون ــه ش ب

ــر سرنوشــت خــود تأثیرگــذار باشــند.  ــد ب ــا بتوانن ــد ت ــی می کنن ــی و مدیریت نظارت
امــا انتقــادی کــه برخــی شــهروندان نســبت بــه عملکــرد شــوراها در چنــد دوره داشــته اند، 
شــورای شــهرداری بــودن شــوراها اســت؛ چراکــه ایــن افــراد معتقدنــد بایــد شــوراها مدافع 
حقــوق شــهروندان در چارچــوب قانــون باشــند، نــه اینکــه شــورا گــوش بــه فرمــان همــه 

و کمــال شــهرداری باشــند و چشــم خــود را بــر روی ضعــف ببندنــد. 
شــوراها از مظاهــر مشــارکت مردمــی و بــرای تســهیل امــور مــردم اســت. شــوراها طبــق 
قانــون اساســی مدیریــت شــهر و روســتا را بــر عهــده دارنــد و نمــادی دیگــر از اداره کشــور 
ــق شــوراها در دســت یابی  ــد. توفی ــر چشــم همــگان می گذارن ــردم را در براب ــه دســت م ب
بــه ایــن هــدف، ســرمایه ارزشــمند »اعتمــاد عمومــی« را افزایــش می  بخشــد و زمینه ســاز 

حضــور پرنشــاط مــردم در همــه عرصه هــای پیشــرفت و توســعه کشــور می شــود. 
یکــی  از کارکردهــای  شــورا، تقویــت  همبســتگی  اجتماعــی  بــر پایــه حقــوق  شــهروندی 
ــتگی های  ــل  همبس ــهروندی  در مقاب ــه  ش ــر پای ــتگی  ب ــت ، همبس ــردی  اس ــوق  ف  و حق
ــت  ــی  اس ــه  عموم ــون  عرص ــورا چ ــت. ش ــر آن  اس ــیره ای  و نظای ــی ، عش ــی ، خون  قوم
ــته  ــراد خواس ــا از اف ــاند، در اینج ــاری  می رس ــه  ی ــاق  در جامع ــدن  وف ــد آم ــه  پدی ب
 می شــود کــه  از منافــع  فــردی  بــه  نفــع  همــگان  درگذرنــد و برآینــدی  از نظــرات  متضــاد 
ــده  ــای  پراکن ــردن  تقاضاه ــگ  ک ــل  و هماهن ــن  شــورا عرصــه  تعدی ــد، بنابرای ــه  دهن ارائ

 شــهروندان  اســت. 
بــا وجــود همــه کارکردهــای مثبــت پیــش گفتــه شــوراها، می تــوان در ارزیابــی عملکــرد 
ــن  ــت ای ــدان مثب ــه چن ــای ن ــایی ها و کارکرده ــکاالت و نارس ــی اش ــه برخ ــورا ب ــن ش ای
ــی و  ــای سیاس ــدن رقابت ه ــرریز ش ــت س ــوان گف ــاید بت ــت. ش ــاراتی داش ــز اش ــاد نی نه
تحت الشــعاع قــرار گرفتــن برخــی از کارکردهــای ایــن شــورا بــا سیاســت زده شــدن آن، از 

ــد ــایی ها باش ــن نارس ــه ای جمل
نبــود هماهنگــی الزم بــا مدیریت هــای سیاســی و دولت هــا، محــدود بــودن قلمــرو فعالیــت 
ــد، برخــی  ــزل می ده ــهرداری تن ــورای ش ــا حــد ش ــا را ت ــه آن ه ــوراها ک ــارات ش و اختی
بی دقتی هــا در انتخــاب شــهرداران و دهیــاران، امتیازخواهــی و ویژه خــواری برخــی 
اعضــای شــورا ها از امکانــات شــهر و شــهرداری، نداشــتن صاحیت هــا و توانمندی هــای 

الزم در برخــی اعضــا و نیــز بروکراتیــزه شــدن آن، از جملــه دیگــر آســیب ها اســت
ــوب  ــی در چارچـ ــد. یعنـ ــته باشـ ــه داشـ ــی دوگانـ ــد ماهیتـ ــران بایـ ــورا در ایـ شـ
حکومتـــی، عملکـــردی نظارتـــی داشـــته باشـــد امـــا خـــارج از آن بایـــد بتوانـــد بـــه 
ـــه  ـــی در هم ـــات مردم ـــا امکان ـــردازد و ب ـــتایی بپ ـــهری و روس ـــور ش ـــردم در ام بســـیج م
ـــم،  ـــر بگیری ـــی را در نظ ـــن حالت ـــر چنی ـــش رود. اگ ـــرا پی ـــا اج ـــزی ت ـــه برنامه ری چرخ

ـــرد. ـــد ک ـــزه خواهن ـــوراها معج ش

خبـر زنجــان   اســتان  اســامی  شــورای  رییــس 
گفــت: هــم اکنــون 2 هــزار و 375 نفــر عضــو 
شــوراهای اســامی روســتاها و 113 نفــر عضو 
شــوراهای شــهرهای اســتان زنجــان  هســتند.
ـــر اینکـــه شـــوراها  ـــد ب ـــا تاکی ـــی ب ســـجاد خدای
بزرگتریـــن تشـــکل مـــردم نهـــاد محســـوب 
ـــدگان  ـــه نماین ـــه داد: اعتمـــاد ب مـــی شـــوند، ادام
ــد   ــی ماننـ ــای محلـ ــان هـ ــردم در پارلمـ مـ
ــی  ــق دمکراسـ ــوم و تحقـ ــاد آرای عمـ اعتمـ
ـــن  ـــی تمری ـــوراها نوع ـــه ش ـــه ب ـــت و توج اس
ـــم  ـــردم و ه ـــرای م ـــم ب ـــی ه ـــی دمکراس محل

جامعـــه شـــورایی و مســـووالن اســـت.
ـــان  ـــهر زنج ـــامی ش ـــورای اس ـــو ش ـــن عض ای
ـــی  ـــت عموم ـــش رغب ـــار افزای ـــه داد: در کن ادام
بـــرای مشـــارکت در امـــور شـــورایی و ورود 
گســـترده تـــوده هـــای مختلـــف اجتماعـــی 
ـــل  ـــه تعام ـــووالن ب ـــل مس ـــوراها، تمای ـــه ش ب
ـــن  ـــواه ای ـــه گ ـــه ک ـــش یافت ـــوراییان کاه ـــا ش ب
ـــن  ـــارات در قوانی ـــردن اختی ـــدود ک ـــا مح مدع

ـــت. ـــد اس جدی
وی افــزود: بــه منظــور رشــد و پوپایی شــوراها 
ــر،  ــی ت بایــد مســیر انتخــاب شــوراها را عقان
علمــی تــر ،و دقیــق تــر کــرد و ایــن مهم میســر 
نمیشــود مگــر بــا اصــاح قوانیــن مربــوط بــه 
ــای  ــوزش ه ــوندگان و آم ــرایط انتخــاب ش ش

مرتبــط امــکان پذیــر اســت.
وی خاطــر نشــان کــرد: نســبت جمعیــت بانوان 
ــا  ــردان در مقایســه ب ــت م ــه جمعی ــورایی ب ش
جمعیــت کل جامعــه قابــل پذیــرش نیســت و 
بــرای افزایــش کرســی هــای متعلــق بــه آنــان 

نیازمنــد نیــرو ســازی در جمعیــت نخبــه زنــان 
و فعــاالن اجتماعــی هســتیم.

رییــس شــورای اســامی اســتان زنجــان ادامــه 
ادوار  در  شــوراها  ظرفیــت  از  اســتفاده  داد: 
مختلــف کــه گنجیــه بــا تجربــه ای هســتند، در 
شــرایط کنونــی کــه بــا نبــود جانشــین پــروری 
ریســك  و  خــاق  کارشناســان  و  مدیــران 
ــر  ــد و اث ــیار مفی ــتیم بس ــه هس ــری مواج پذی

ــت. ــش اس بخ
وی اضافــه کــرد: بســتر ســازی و ایجادفرصــت 
ــاط شــوراهای  ــه منظــور افزایــش ارتب ــی ب های

ــم  ــر و ه ــادل نظ ــرای تب ــی ب ــه ای و مل منطق
افزایــی و ایجــاد زنجیــره ای از روابــط انســانی 
ــی  ــوده و از طرف ــی ب در راســتای توســعه محل
ــوان  ــه عن ــاد ب ــن نه ــت ای ــوان از ظرفی ــی ت م
بــا  بهــره گرفــت و  اجتماعــی  پیشــگامان 
ــبرد  ــا در پیش ــازی آنه ــد س ــوزش و توانمن ام
اهــداف اجتماعــی و در حــوزه هــای مختلــف 

ــرد. ــتفاده ک اس
خدایــی افــزود: شــوراها شــکل تشــریفاتی 
بــه خــود گرفتــه انــد، مشــروعیت بخشــی 
حالــت  از  آنهــا  خــروج  و  شــوراها  بــه 

انفعــال و پویــا کــردن آن مطابــق بــا نــص 
اســت. ضــروری  اساســی  قانــون  صریــح 
ـــورا  ـــگاه واالی ش ـــه جای ـــت: ب ـــار داش وی اظه
در قانـــون اساســـی توجـــه ویـــژه ای شـــده 
ــل  ــه دلیـ ــه بـ ــت کـ ــی اسـ ــن در حالـ و ایـ
خاءهـــای قانونـــی، تضادهـــا، تناقضـــات در 
قوانیـــن و آئیـــن نامـــه هـــا و دســـتورالعمل 
ـــی مســـتقل و  ـــع مال ـــود مناب ـــی و نب ـــای اباغ ه
ـــی  ـــوی دولت ـــه آن از س ـــی ب ـــگاه رقابت ـــا ن گاه
ـــد و  ـــه بای ـــه ک ـــوراها آنگون ـــت ش ـــا ،از ظرفی ه

ـــود. ـــی ش ـــتفاده نم ـــاید اس ش
رییــس شــورای اســامی اســتان زنجــان ادامــه 
داد: اجــرای طــرح مدیریــت یکپارچــه شــهری 
ــای  ــت ه ــت فعالی در انســجام بخشــی و تقوی
جــاری کشــور تاثیــر بســزایی دارد و تــا زمانــی 
کــه ایــن مهــم بــه تصویــب نرســیده، بایــد بــا 
تشــکیل کمیتــه راهبــری اســتان تــا حــد ممکن 

خــاء موجــود را برطــرف کــرد.
وی اضافــه کــرد: در شــرایط کنونــی هریــك از 
دســتگاه هــا و نهادهــا بــه صــورت جداگانــه و 
بــا تداخــل، فعالیــت هــای مــوازی دارنــد کــه 
ایــن کار بــه نوبــه خــود بــه تعارضــات، اتــاف 
ــی  ــی م ــردم منته ــی م ــی و نارضایت ــع مال مناب

شــوند.
ـــا،  ـــن مبن ـــر ای ـــرد: ب ـــان ک ـــر نش ـــی خاط خدای
ـــوان  ـــی ت ـــس م ـــدگان مجل ـــت نماین ـــا حمای ب
بـــا تصویـــب و ابـــاغ طـــرح مدیریـــت 
ــای  ــت هـ ــد فعالیـ ــهری در رونـ ــع شـ جامـ
ـــات  ـــع تبع ـــرد و مان ـــتاب ایجـــاد ک ـــد ش هدفمن

ناخوشـــایند آن شـــد.

رییس شورای اسالمی استان زنجان:

باید مسیر انتخاب شوراها را عقالنی  تر کرد

رییس کمیسـیون اقتصـاد مقاومتی و سـرمایه 
گذاری شـورای اسـامی شـهر زنجـان با بیان 
اینکـه بـرای شـورای شـهر دو وظیفـه اصلی 
یعنـی تصویـب لوایـح و طرح هـای توسـعه 
شـهر و نقـش نظارتـی تعریـف شـده اسـت، 
گفـت: امـا امـروز شـاهد ایـن هسـتیم کـه 

جایـگاه شـورا مغفـول مانـده اسـت.
مسـعود مرادخانـی بـا تبریـك روز شـوراها 
اظهـار کـرد: شـورای اسـامی شـهر هماننـد 
مجلـس شـورای اسـامی بـه عنـوان پارلمان 
محلـی در سـطح شـهرها ایفای نقـش می کند 
کـه نماینـدگان آن توسـط مردم کـوی و برزن 
همـان شـهر انتخاب می شـوند و ایـن پارلمان 
محلـی نشـانگر اسـتقرار نظـام مردم سـاالری 

دینی در کشـور اسـت.
و  مقاومتـی  اقتصـاد  کمیسـیون  رییـس 
سـرمایه گذاری شـورای اسامی شـهر زنجان 
بـا بیـان اینکـه شـورای شـهر نهاد معنـوی و 
مقـدس و فرصـت بـرای خدمـت اسـت تـا 
هـر کـس دینـش را به منطقـه، محله و شـهر 
خـودش ادا کند، گفت: شـورای شـهر قادر به 
انتقـال خواسـته های مردمـی بـه دسـتگاه های 
فرادسـتی اسـت از همیـن رو  انتظـار مـردم 
مردمـی،  مشـارکت  افزایـش  شـوراها  از 

اعتمادسـازی بیشـتر و احقاق حقـوق مردم از 
دیگـر ارگان هـا اسـت.

اسـامی  شـوراهای  تشـکیل  از  هـدف  وی 
از  امـور  اداره  در  مـردم  دادن  مشـارکت  را 
پایین تریـن سـطح جامعـه تـا باالترین سـطح 
آن در همـه واحدهـای سـازمانی عنوان کرد و 
گفـت: بـرای شـورای شـهر دو وظیفـه اصلی 

یعنـی تصویـب لوایـح و طرح هـای توسـعه 
شـهر و نقـش نظارتـی تعریـف شـده اسـت.
و  تعییـن  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  مرادخانـی 
انتخـاب شـهردار بـرای  اجـرای سیاسـت ها 
و برنامه هـای شـورا و شـهرداری از وظایـف 
کـه  آنجـا  از  گفـت:  اسـت،  شـوراها  اولیـه 
وظیفه شـهرداری عمران و آبادی شـهر اسـت 

از همیـن رو شـورا نیز نظـارت را اصلی ترین 
وظیفـه خـود می دانـد.

و  مقاومتــی  اقتصــاد  کمیســیون  رییــس 
شــهر  اســامی  شــورای  ســرمایه گذاری 
زنجــان بــا بیــان اینکــه نظــارت در راســتای 
انجــام بهتــر امــور از مجــاری قانونــی اســت، 
تصریــح کــرد: امــا بــه نظــر می رســد هنــوز 
ــه و  ــرار نگرفت ــه ق ــورد توج ــه م ــن وظیف ای
شــورا بــرای اجــرای وظایــف اصلــی خــود 

ــت. ــرده اس ــدا نک ــی پی فرصت
امـروز جایـگاه نظارتـی  وی تصریـح کـرد: 
مغفـول مانـده اسـت و ایـن در حالـی اسـت 
کـه در برخـی مواقـع خود شـورای شـهر در 
معرض نظارت اسـت  و باید پاسـخگو باشـد.
شـهر  شـورای  اینکـه  بیـان  بـا  مرادخانـی 
بـرای رسـیدن بـه جایـگاه واقعـی خـود باید 
بـا زبـان مشـترک مثلـث مـردم و مسـؤوالن 
کـرد:  تصریـح  کنـد،  عمـل  متخصصـان  و 
شـورای شـهر باید در راسـتای توسـعه پایدار 
بـه مدیریـت شـهری خـوب و  و دسـتیابی 
سـالم کـه ارتباط مسـتقیمی بـا نظـام اداری و 
اقتصـادی دارد تـاش کنـد و  هدف گـذاری 
درسـت و تعریـف مشـخص و اسـتاندارد از 

مدیریـت شـهری داشـته باشـد

شــهردار منطقــه ســه زنجــان بــا بیــان اینکه 
شــهرداری منطقــه ســه در پاســخگویی بــه 
ــام اول  ــهروندان مق ــای ش ــت ه درخواس
را کســب کــرد، افــزود : بنابرارزیابــي 
منطقــه ســه  انجــام شــده شــهرداري 
درخواســت هاي  بــه  پاســخگویي  در 
ــت  ــامانه مدیری ــق س ــهروندان از طری ش

ــام نخســت را کســب  شــهروندي 137 مق
ــرد. را ک

ــهرداري  ــي ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
منطقــه ســه، محمــد رضــا والــی زاده 
گفــت : شــهرداري منطقه ســه در ســال 97 
ــت هاي  ــام درخواس ــخگویي و انج در پاس
ــات شــهري،  ــي در بخش هــاي خدم مردم
فضــاي ســبز و عمرانــي در بیــن ســه 

ــرد. ــام نخســت را کســب ک ــه مق منطق
وی ادامــه داد؛ بــر ایــن اســاس، در بخــش 
و  ایجــاد  نظافــت،  خدمــات شــهري  
اصــاح تابلوهــاي معابــر خیابان هــا و 
کوچه هــا، در بخــش فضــاي ســبز شــهري 
ــي  ــش عمران ــاء و در بخ ــازي و احی بهس
ــي  ــورد ارزیاب ــفالت م ــي و آس جدول کش

ــت. ــه اس ــرار گرفت ق
ــه ســه زنجــان خاطرنشــان  شــهردار منطق
در  ســه  منطقــه  شــهرداري  کــرد؛ 
ــري  ــا بکارگی ــز ب ــر نی ــاي اخی بارندگي ه
بــه موقــع نیــروي انســاني، ماشــین آالت و 
ــل  ــاي روان حاص ــا، آبه ــي کانال ه الیروب
از بــارش بــاران را بــه مســیرهاي خــاص و 
تعییــن شــده هدایــت کــرد و مانــع از بروز 

ــد. ــهروندان ش ــراي ش ــکات ب مش

رییــس  ســازمان آتــش نشــانی و خدمــات 
ایمنــی شــهرداری زنجــان گفــت: انفجــار 
کمپرســور هــوا در تعمیــرگاه مکانیکــی در 
یکــی از مناطــق شــهر زنجــان یــك کشــته 

بــر جــای گذاشــت.
ســید حمیــد موســوی  افــزود: ایــن حادثــه  
ــان  ــانی زنج ــش نش ــامانه 125 آت ــه س ب
گــزارش شــد کــه بافاصلــه عوامــل امــداد 
ــه  ــك ب ــماره ی ــتگاه ش ــق از ایس و حری

ــزام شــدند. محــل اع
ــت  ــه عل ــفانه ب ــت: متاس ــار داش وی اظه
انفجــار شــدید و شــدت آســیب وارد 
ــن  ــاله در ای ــرد 50 س ــدوم م ــده، مص ش

ــود. ــده ب ــوت ش ــرگاه ف تعمی
رییــس ســازمان آتــش نشــانی و خدمــات 
ایمنــی شــهرداری زنجــان بــا بیــان اینکــه 
ایــن حادثــه تلــخ در میدان فلســطین شــهر 
زنجــان بــه وفوع پیوســته اســت، ادامــه داد: 
ــز  ــی نی ــرگاه مکانیک ــه تعمی ــن حادث در ای
ــده  ــب ش ــد تخری ــا 30 درص ــن 20 ت بی

اســت.
ــای  ــان اینکــه همــه ایســتگاه ه ــا بی وی ب
بــرای  زنجــان  شــهر  نشــانی  آتــش 
ــی  ــوادث احتمال ــه ح ــانی ب ــات رس خدم

ــت:  ــتند، گف ــل هس ــاش کام ــاده ب در آم
ــه  ــاهده حادث ــورت مش ــهروندان در ص ش
ــه تلفــن 125ســتاد فرماندهــی  مــوارد را ب
ســازمان آتــش نشــانی و خدمــات ایمنــی 

ــد. ــانی کنن ــاع رس ــان اط زنج
ــانی در  ــش نش ــتگاه آت ــون 6 ایس ــم اکن ه

ــال اســت. ســطح شــهر زنجــان فع

رییس کمیسیون اقتصاد مقاومتی و سرمایه گذاری شورای شهر زنجان:

جـایگاه نظارتی شـورا مغفول مانده است

رییس  سازمان آتش نشانی:

 حادثه در تعمیرگاه مکانیکی زنجان
یک کشته بر جا گذاشت

شهردار منطقه سه زنجان خبر داد: 

 شهرداري منطقه سه در پاسخگویي
اول شد
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هفتــهسـالمتدرشـهرستانخرمدره
بانشستصمیمیپرسنلشبکهبهداشت
شهرستانهایخرمدرهوابـهرپایانیافت

در هفتمین روز از هفته سلامت امسلال باعنوان »سلامت، جمعیت و خانواده« نشست صمیمی 
پرسلنل شلبکه بهداشلت شهرسلتان های خرم دره و ابهر در ادامه پیاده روی مشلترک تشکیل شد.

پایلگاه خبلری و اطاع رسلانی وب دا – زنجلان، شلنبه هفتلم اردیبهشلت ۱۳۹۸ آییلن پیلاده روی 
مشلترک پرسلنل شلبکه بهداشلت و درمان شهرسلتان های ابهر و خرم دره انجام شلد و طی آن، 
هملکاران مسلیر سلتاد شلبکه خلرم دره تلا هتلل گیلاس را پیمودنلد و در نشسلت صمیمی که 
بلا هلدف همدللی، وفلاق و هم افزایلی بلرای ارتقاء شلاخص های سلامت منطقه برپا شلده بود، 

شلرکت کردند. 
در ایلن آییلن بلا اهلدای للوح املام جمعله خلرم دره از زحملات و همکاری های بی شلائبه دکتر 

کلوروش شلعبانی رییس شلبکه بهداشلت و درملان ابهر تقدیر شلد. 

* دیگر برنامه های این روز:
- اختتامیه نمایشگاه هفته سامت

- آملوزش تغذیله سلالم بلا محوریلت کاهلش مصرف نملک، روغن و قنلد برای گلروه خودیار 
مبتلا بله فشلارخون مراکلر خدمات جاملع سلامت ۴ و حنیفه لو

- برگزاری جلسلات آموزشلی اصول خودمراقبتی و مهارت های ارتباطی در روسلتاهای شلویر و 
رحمت آباد، مرکز ۳ و پایگاه سلامت گلدشلت برای سلفیران و داوطلبان سلامت

- معرفلی سلایت آوای سلامت بله عملوم ملردم در نمایشلگاه هفته سلامت برای دسترسلی به 
کتلب خلود مراقبتلی و برنامه هلای آموزشلی با هلدف ارتقاء سلواد سلامت عموم

- مراجعله بله حلوزه علمیله حضلرت معصومله )س( و توزیلع کتلاب راهنملای خودمراقبتلی 
جوانلان و سلی دی کتب خودمراقبتی برای اسلتفاده دانشلجویان حوزه به هملراه ارائه خدمات 

بهداشلتی اولیله به کلیه دانشلجویان
کیفیلت  ارزیابلی  بلرای  سلامت  هفتله  نمایشلگاه  در  مراجعیلن  سلامت  سلواد  بررسلی   -
آموزش هلای ارائله شلده در مراکلز، سلطح سلواد سلامت عملوم و برنامه ریلزی بلرای ارتقاء 

کیفیلت آموزش هلای ارائله شلده
- عیلادت از کلودکان شلرایط خاص تحت پوشلش بهزیسلتی با حضور ریاسلت و کارشناسلان 

شلبکه و بهزیسلتی به هملراه اهلدای هدایای فرهنگی بهداشلتی 
- برگزاری نشسلت آموزشلی حمایت هلای روانی اجتماعلی در بایا و حلوادث غیرمترقبه برای 

معلملان و مدیران آموزش و پلرورش خرم دره  
- نشسلت آموزشلی تحلت عنلوان خودمراقبتلی در سلامت روان بلرای توانمندسلازی زنلان 

سرپرسلت خانلوار کمیتله املداد توسلط واحلد سلامت روان
- برگزاری مسابقه تنیس روی میز بین همکاران مرد بیمارستان بوعلی سینا

- نشسلت آموزشلی بلرای کشلاورزان درخصوص مدیریلت زائدات کشلاورزی، دفع بهداشلتی 
آفت کش هلا، کاهلش مصلرف سلموم، ایمنلی در کشلاورزی و مضلرات اشلعه ملاورای بنفش 
و تاکیلد بله اسلتفاده از کرم هلای ضدآفتلاب، رعایلت بهداشلت فلردی و مضلرات اسلتعمال 
دخانیلات بله همراه تن سلنجی و مشلاوره تغذیله ای در اداره جهاد کشلاورزی و بیان مضرات 

اسلتفاده از قارچ های سلمی
- برگلزاری نشسلت آموزشلی بلرای رابطین مرکز ۴ به مناسلبت هفته سلامت درباره بهداشلت 

موادغذایی
- برگلزاری میلان وعلده سلالم، ایفلای نقلش با محوریت تغذیه سلالم، مسلابقه سلیب خوری به 
هملراه آملوزش پیشلگیری از سلوانح و حوادث و بهداشلت دهلان و دندان در مهدکلودک گلها 
- انجلام تلن سلنجی دانش آملوزان و ارائه مشلاوره تغذیله به  دانش آملوزان دچلار اضافه وزن و 
چاقلی و تشلویق آنهلا بلرای مراجعه بله پایگاه های سلامت در مدرسله شلهیدآوینی، عترت 
،رافلت، مرصلاد و وللی عصر قلعه حسلینیه بله همراه برگزاری جشلنواره آش، جشلنواره میان 
وعلده سلالم بلا ترویج مصرف شلیر و میلوه و برگلزاری صبحانه سلالم و بازی های بهداشلتی
- برگلزاری همایلش بایلای طبیعی و بحران هلا در کاهش سلطح مراقبت های اولیه بهداشلتی با 
حضلور نماینلدگان مدیریت بحران ادارات سلطح شلهر، پرسلنل مراکز و مراقبین سلامت در 

مرکز خدملات جامع سلامت دانش

جشنوارهغذاهایدریاییبههمراهارائهخدماتفرهنگی،
هـنری،آموزشی،بـهداشتیدرماهنشانبرگـزارشـد

جشلنواره غذاهلای دریایلی بله هملراه ارائله خدملات فرهنگی، هنلری، آموزشلی، بهداشلتی به 
هملت کارشلناس تغذیله، کارشلناس آموزش سلامت و مسلوول داوطلبان سلامت شهرسلتان 

ماه نشلان برگزارشلد.
پایلگاه خبلری و اطاع رسلانی وب دا – زنجلان، شلنبه هفتم اردیبهشلت ۱۳۹۸ و هفتمیلن روز از 
هفتله سلامت باعنوان »سلامت، جمعیت و خانواده« جشلنواره غذاهای دریایی بله همراه ارائه 
خدملات فرهنگلی، هنلری، آموزشلی، بهداشلتی در سلالن اجتماعات شلبکه بهداشلت و درمان 
شهرسلتان ماه نشلان به همت کارشلناس تغذیه، کارشلناس آموزش سلامت و مسلوول داوطلبان 

سلامت این شهرسلتان برگزارشد.
ازویژگی ها و برجسلتگی های مهم این برنامه برپایی نمایشلگاه صنایع دسلتی، موادغذایی سلنتی 

و نقاشلی دانش آموزان متوسلطه اول مدرسله الزهرا ماه نشلان بود.
در ایلن آییلن دکتلر حسلینی رییلش شلبکه بهداشلت و درملان ماه نشلان ضملن تشلریح اهداف 

برگلزاری ایلن برنامله از برگزارکننلدگان این جشلنواره تشلکرنمود.
در ایلن آییلن از ۶نفلر از برترین هلای جشلنواره غذاهلای دریایلی و دیگلر برنامه هلای اجرایلی 

تجلیلل بله عملل آمد.
هم چنیلن مسلابقه دومیدانلی از ابتلدای جلاده ینگجله سلینار تلا دو کیلومتلر ایلن جلاده توسلط 
سلفیران سلامت دانش آموزی متوسلطه اول دکتر شریعتی این شهرسلتان، باهدف ترغیب دانش 
آملوزان بله انجلام تحرک و فعالیت بدنی و حفظ و ارتقاء سلامت جسلمی و روحی برگزارشلد.

* ازدیگربرنامه های شهرستان
- برگلزاری کاس آموزشلی و وارنیلش فلورایلد دهلان و دنلدان دانش آملوزان بلرای ارتقلای 
بهداشلت دهلان و دنلدان در مدرسله شلهید صحابلی روسلتای سلریک و مدرسله ابتدایلی 

شلهیدخادمی روسلتای قلره نلاس
- برگلزاری ایسلتگاه نقاشلی بلا هلدف ترویلج تغذیله سلالم در مدرسله متوسلطه اول الزهلرا 

ماه نشلان شهرسلتان 
- برگزاری کارگاه آموزشلی باعنوان )تحرک بدنی( در دبیرسلتان پسلرانه عامه امینی شهرسلتان 

ماه نشلان توسلط کارشلناس مبارزه با بیماری هلای غیرواگیر
- برگلزاری کاس آموزشلی با موضوع )مضرات مصلرف دخانیات( بلرای دانش آموزان مدارس 

راهنمایی دندی توسلط کارشناسلان بهداشت محیط شهرستان
- در راسلتای اهداف PHC غربالگری سلرطان سلینه به صورت نمادین در مراکز تحت پوشلش 

شلبکه بهداشت و درمان شهرسلتان ماه نشان 

خبـر

رییسمرکزبهداشتاستاندربرنامهیآالچیقشبکهاشراقخبرداد؛

آیینپایانیجـشنوارهعکـسسـالمت
روانباحضوروزیربهداشتبرگـزارخواهدشد

رییلس مرکلز بهداشلت اسلتان در برنامه لی آالچیق شلبکه اشلراق گفت:آییلن پایانی جشلنواره 
عکلس سلامت روان بلا حضلور وزیلر بهداشلت در زنجان برگلزار خواهد شلد .

بله گلزارش وب دا- زنجلان؛ دکتلر محمدرضلا صائینلی معلاون بهداشلت دانشلگاه و رییلس 
مرکزبهداشلت اسلتان در هفتمیلن روز ازهفته سلامت باحضلور دربرنامه آالچیق سلیمای مرکز 
زنجلان بلا اشلاره بله هفتله سلامت گفلت: در راسلتای گرامیداشلت روز جهانی بهداشلت در 
ایلران، 7-۱ اردیبهشلت ملاه هفتله سلامت نلام گلذاری شلده اسلت که امسلال  شلعار هفته با 

عنلوان مراقبلت هلای اولیله بهداشلتی راهلی به سلوی پوشلش همگانی می باشلد.
وی افلزود: یکلی ازمهلم ترین اصول مراقبت هلای اولیه بهداشلتی عدالت و برابری اسلت که باید 
منابلع بهداشلتی و خدملات مربلوط به آن بله صورت عادالنله دراختیلار همه افلراد جامعه قرار 
گیرد. در این راسلتا با سیاسلت های وزارت بهداشلت سلعی داریم مردم را توانمند سلازیم که 
یلاد بگیرنلد چگونله ازخودشلان مراقبلت کنند و علم آنهلا تا حلدی افزایش یابد کله مطالبه گر 
شلده و بله خودشلان بگوینلد که چله اقداماتی می توانیلم انجام دهیلم تا دچار بیماری نشلویم.
معلاون بهداشلت دانشلگاه تصریلح کلرد: بلرای تحقلق ایلن املر ازهرخانلواده یک نفلر بعنوان 
سلفیر سلامت انتخلاب و بعلد ازگذراندن دوره های آموزشلی مربوطه، سلامتی را بله خانواده 

هلا ارمغان خواهلد آورد. 
درادامله معلاون بهداشلت دانشلگاه به موضلوع خطر مصرف قارچ های خودرو و سلمی اشلاره 
و بیلان نملود بلا توجله بله اوضلاع جلوی و بارندگلی هلای اخیلر رویش قلارچ های سلمی و 
خلودرو افزایلش یافتله و از آنجائیکله مصلرف ایلن قلارچ ها طی سلال های گذشلته بلا موارد 
متعلدد ایجلاد مسلمومیت و حتلی فلوت هملراه بلوده اسلت، للذا امیدواریلم بلا اطاع رسلانی 

مناسلب از عواقلب خطرنلاک ناشلی از مصلرف ایلن قارچ هلا جلوگیری بعملل آید. 
دکتلر صائینلی به جشلنواره بین المللی عکس روان در اسلتان زنجان نیز اشلاره و اظهار داشلت: 
ایلن جشلنواره از سلال ۸۹ تاکنون با محوریت دانشلگاه علوم پزشلکی زنجلان و همکاری دفتر 
سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشلت در ۳ دوره ملی و 2 دوره بین المللی برگزار 
و داوری آخریلن دوره در دی ملاه سلال گذشلته و با حضور داوران بین الملللی خارجی و ایرانی 

برگزار شلده است. 
وی اعام کرد: افتتاح نمایشلگاه آثار منتخب در ۱۴ اردیبهشلت امسال  و آیین اختتامیه جشنواره 
با حضور مقامات کشلوری و اسلتانی در ۱5 اردیبهشلت ماه انجام خواهد شلد. از ۱۸000 قطعه 
عکلس رسلیده بله دبیرخانله جشلنواره، ۱۱0 قطعله در نمایشلگاه بله نمایلش گذاشلته خواهد 
شلد و از برنلدگان ۱0 قطعله عکلس منتخلب بلا حضلور وزیلر بهداشلت تجلیل خواهد شلد. 

درویـژهآیینیازفـعاالنعرصهسالمت
شـهرستانایجـرودتـجلیـلبهعمـلآمـد

بلا حضلور فرمانلدار، املام جمعله، بخشلداران بخش مرکلزی و حلب، رییس شلبکه بهداشلت 
و درملان، روسلای ادارت و دیگلر ارگان هلای شهرسلتان ایجلرود از فعاالن عرصه سلامت این 

شهرسلتان تجلیلل به عملل آمد.
پایلگاه خبلری و اطاع رسلانی وب دا – زنجان، شلنبه هفتلم اردیبهشلت ۱۳۹۸ و هفتمین روز از 
هفتله سلامت باعنوان »سلامت، جمعیلت و خانواده«؛ امام جمعه شهرسلتان ایجلرود در ویژه 
آییلن تجلیلل از فعلاالن عرصه سلامت در سلالن اجتماعلات فرمانلداری شهرسلتان ایجرود با 
اشلاره بله اهمیت مشلارکت ملردم در سلامت جامعه و دسترسلی عادالنه به خدمات سلامت، 

از تلاش شلبکه بهداشلت برای ارتقاء سلامت قدردانلی نمود .
در ادامله فرمانلدار شهرسلتان بله خدملات ارزنلده انجلام گرفتله در طلرح تحول نظام سلامت 
اشلاره و از مجموعله شلبکه بهداشلت ایجلرود کله گام مهملی در اجتماعلی سلازی سلامت 

برداشلتند، تشلکر و قدردانلی نملود.
دکتللر عین اللله کرمللی رییللس شللبکه بهداشللت و درمللان ایجللرود نیللز ضمللن تشللکر از 
همللکاری و مشللارکت ادارات در اجللرای برنامه هللای سللامت در طللول سللال بلله خصللوص 
در هفتلله سللامت، گزارشللی دربللاره اقدامللات صللورت گرفتلله در حللوزه بهداشللت و درمللان 

شهرسللتان ایجللرود ارائلله نمللود.
همچنیللن در ایللن روز بللا حضللور بخشللدار مرکللزی و رییللس شللبکه بهداشللت ایجللرود و 
نماینللده صنعللت و معللدن و تجللارت از رسللتوران میللاد کردسللتان شللهر زرین آبللاد و نانوایللی 
بربللری روسللتای اغولبیللک سللفلی بلله عنللوان صنللوف برتللر بهداشللتی شهرسللتان ایجللرود 

تجلیللل بلله عمللل آمللد.

* دیگر برنامه ها
- تهیه کلیپی از دستاوردهای و فعالیت های شبکه بهداشت و پخش در آیین اختتامیه

- تجلیل از همکاران فعال در هفته سامت در آیین اختتامیه
- تجلیل از خیرین سامت

- تجلیل از دست اندرکاران مجمع سامت شهرستان در آیین اختتامیه
- اجرای طرح 5 دقیقه تا سامت در اول وقت در مدرسه روستای قوزان

- برگزاری کمپین افزایش جمعیت در روستای باغکندی، روستای قلقاتی و روستای چسب
- پاکسازی محیط روستا توسط دانش آموزان دبیرستان روستای ماپیری

- وارنیش تراپی دانش آموزان روستای چسب
- آموزش روش صحیح مسواک زدن در مدرسه ابتدایی ارکوئین

- برگلزاری نشسلت آموزشلی خودمراقبتلی در بایلا توسلط بهلورز بلرای خانوارهلای تحلت 
پوشلش روسلتای اوچ تپله

- برپایی غرفه صنایع دستی داوطلبان و سفیران سامت محله روستای تله گرد

خبـر

در هفتمیللن روز از هفتلله سللامت امسللال 
باعنللوان "سللامت، جمعیللت و خانللواده"؛ 
اجتماعللی  نشللاط  و  سللامت  همایللش 
بللا تحللرک بدنللی و تغذیلله سللالم بللرای 
زنجللان  اسللتان  ادارات  بازنشسللتگان 

برگزارشللد. 
 – پایللگاه خبللری و اطاع رسللانی وب دا 
زنجللان، صبللح شللنبه هفتللم اردیبهشللت 
۱۳۹۸ بلله همللت مرکزبهداشللت شهرسللتان 
نشللاط  و  سللامت  "همایللش  زنجللان، 
اجتماعللی بللا تحللرک بدنللی و تغذیه سللالم" 
بللرای بازنشسللتگان ادارات اسللتان زنجللان 
در مرکللز همایش هللای بین المللللی روزبلله 

دانشللگاه برگزارشللد.
رییللس مرکللز بهداشللت شهرسللتان زنجللان 
پیللرو  اظهارداشللت:  همایللش  ایللن  در 
تجربلله خوبللی کلله در سللال های گذشللته 
بللرای  همایللش  برگللزاری  درخصللوص 
شللهروندان ارشللد زنجللان داشللتیم، امسللال  
نیللز تصمیللم گرفتیللم کلله تجربلله سللال قبللل 
را بللا برگللزاری همایللش دیگللری باحضللور 
بازنشسللتگان داشللته باشللیم و از اسللاتید 
مجربللی کلله تللوان باالیللی در ایللن زمینلله 

دارنللد، اسللتفاده کنیللم.

دوره  افللزود:  حریللری  محمللود  دکتللر 
زندگللی  دوران  از  بخشللی  سللالمندی 
اسللت و آن چلله کلله در ایللن بللاره در دنیللا 
مطللرح اسللت ایللن اسللت کلله ایللن دوره از 
زندگللی را هللم بللا سللامت سللپری کنیللم و 
مشللکات موجللود را تللا حللد ممکللن کمتللر 

کنیللم.
وی تصریللح کللرد: افللراد بایللد بللا آمللوزش 
کافللی، بتواننللد توانمندی هللای خودشللان 
را حفللظ کننللد تللا وابسللتگی خاصللی بلله 

دیگللران بللرای زندگللی نداشللته باشللند.
رییللس مرکللز بهداشللت شهرسللتان زنجللان 
بیللان داشللت: در دنیللا حللدود یللک میلیللارد 
سللنین  در  کلله  داریللم  جمعیللت  نفللر 
سللالمندی زندگللی می کننللد و از مللرز ۶0 
سللالگی عبللور کردنللد و علی رغللم اینکلله 
امیللد بلله زندگللی در دنیا و در سللطح کشللور 
افزایللش یافتلله اسللت ولللی هنللوز در دنیللا 
اصللل برایللن اسللت کلله کنتللرل بیمللاری، 
خودمراقبتللی و سللبگ زندگللی سللالم مدنظر 

قرارگیللرد.
بلله گفتلله دکتللر حریللری تقویللت خللود 
مراقبتللی نیازمنللد برخللی آموزش هاسللت 
سللامتی  مشللکات  بایللد  افللراد  و 

خودشللان را کمتللر کننللد و شللانس ابتللا 
بلله بیماری هللا را پاییللن بیاورنللد. وی بللا 
بیللان اینکلله کللم تحرکللی و تغذیلله سللالم 
دو نکتلله مهللم در ابتللا بلله بیماری هللای 
قلبللی عروقللی، دیابللت، فشللار خللون 
هسللتند   ... و  تنفسللی  بیماری هللای  و 
اظهارداشللت: بایللد بللا رعایللت سللبک 

زندگللی سللالم و داشللتن تحللرک کافللی 
را  بیماری هللا  ایللن  بلله  ابتللا  شللانس 
کاهللش دهیللم. رییللس مرکللز بهداشللت 
کللرد:  خاطرنشللان  زنجللان  شهرسللتان 
داشللته  رفتللار  تغییللر  بخواهیللم  اگللر 
باشللیم بایللد سللرمایه گذاری کلله منجللر 
بلله تغییللر رفتللار شللود انجللام دهیللم و در 

ایللن راسللتا سللازمان جهانللی بهداشللت 
دو سللالی هسللت کلله در بحللث پوشللش 
همگانللی سللامت حرکللت می کنللد کلله 
سللال گذشللته، شللعار سللامت بللرای 
هملله در هملله جللا را انتخللاب کللرد و 
امسللال  هللم شللعار مراقبت هللای اولیلله 
بهداشللتی را انتخللاب کللرده اسللت کلله 

در ایللن راسللتا مللا هللم تللاش کردیللم 
خدمللات  بلله  را  عمللوم  دسترسللی 
سللامت افزایللش دهیللم.  دکتللر حریللری 
افللزود: بللا هملله تاش هللای صللورت 
گرفتلله در دنیللا، هنللوز نیمللی از مللردم 
جهللان از مراقبت هللای بهداشللتی درمانللی 
کلله حللق شللهروندی اسللت برخللوردار 

نیسللتند ازجمللله: در بحللث واکسیناسللیون، 
بحللث سللامت مللادر  و کللودک، بحللث 
آب آشللامیدنی سللالم و چندیللن موضللوع 
دیگللر کلله جللز حللق مسلللم هللر فللردی 

اسللت.
وی در ایللن بللاره افللزود: جمهوری اسللامی 
ایللران بللا اجللرای برناملله طللرح تحللول 
سللامت و تللاش دسللتگاه های مختلللف 

سللعی کللرد
پوشللش همگانللی سللامت را در کشللور 
بلله منصلله ظهللور برسللاند کلله در ایللن 
پایللگاه   ۴0 زنجللان،  اسللتان  در  راسللتا 
راه انللدازی  شللهر  سللطح  در  بهداشللت 
شللد، همچنیللن ۴ مرکللز جامللع سللامت 
داشللتیم کلله بللا ۱۴ مرکللزی کلله راه انللدازی 
کردیللم، االن ۱۸ مرکللز جامللع سللامت 
داریللم و در برنامه هللای آتللی نیللز ظللرف 
سلله سللال آینللده، بلله 22 مرکللز ارتقللا پیللدا 

خواهدکللرد.
شهرسللتان  بهداشللت  مرکللز  رییللس 
زنجللان بللا بیللان اینکلله مشللکات موجللود 
حرکت هللای روبلله جلللو را بلله تعویللق 
انداختلله اسللت ابللراز داشللت: امیداسللت 
کلله بللا رفللع شللدن مشللکات، حرکللت رو 

بلله جلللو را اداملله دهیللم و دسترسللی بلله 
خدمللات اولیلله و پوشللش کامللل را کسللب 

کنیللم.
دکتللر حریللری بللا اشللاره بلله اینکلله مللردم 
از خیلللی از خدمللات سللامت کلله االن 
در مراکللز جامللع و پایللگاه سللامت ارائلله 
داشللت:  ابللراز  نیسللتند  آشللنا  می شللود 
مللا در گذشللته براسللاس برناملله حرکللت 
می کردیللم ولللی بللا برناملله طللرح تحللول، 
یللک تغییللر رویکللرد پیللدا کردیللم کلله 
براسللاس گروه هللای سللنی، بسللته خدمتللی 
تعریللف کردیللم و امللروز باافتخللار عللرض 
می کنیللم کلله بللا تللاش همللکاران، تقریبللا 
بللرای ۹۱ درصللد مللردم شهرسللتان پرونللده 
الکترونیللک سللامت تشللکیل دادیللم و در 
ایللن پرونللده الکترونیللک سللامت، کلیلله 
اطاعللات مربللوط بلله سللامتی مللردم ثبللت 

شللده اسللت.
در اداملله ایللن همایللش دکتللر محمللود 
حکمللی دکتللرای فیزیولللوژی ورزش در 
رابطلله بللا تاثیللر ورزش و تحللرک بدنللی و 
دکتللر جللال حجللازی مدیرگللروه تغذیلله 
درخصللوص تاثیللر تعذیلله سللالم بللر ارتقللاء 

سللامتی مطالبللی بیللان کردنللد.

بهمناسبتهفتهسالمت

همایش سالمت و نشاط اجتماعی با تحرک بدنی و تغذیه سالم برگـزار شد

کمیتلله برون بخشللی سللامت و ایمن آب 
رییس  باحضور  آشامیدنی شهرستان خدابنده 
شبکه بهداشت و درمان، مسووالن آبفای و آبفار، 
رییس اداره محیط زیست، شهرداران شهرهای 
کرسف، زرین رود، نمایندگان بخشداری های 
چهارگانلله، آمللوزش پرورش برگزار شللد.
پایگاه خبری و اطاع رسانی وب دا – زنجان، 
شنبه هفتم اردیبهشللت ۱۳۹۸ و هفتمین روز 
از هفته سللامت باعنوان "سامت، جمعیت 
و خانواده" کمیته برون بخشللی سللامت و 
ایمن آب آشللامیدنی شهرستان باحضور دکتر 
عادل عباسی رییس شبکه بهداشت و درمان، 
مسللووالن آبفای و آبفار، رییس اداره محیط 
زیست، شهرداران شللهرهای کرسف، زرین 
رود، نماینللدگان بخشللداری های چهارگانه، 
آموزش پرورش و کارشناسللان ستاد و مرکز 
بهداشت شهرستان خدابنده در سالن کنفرانس 

مرکزبهداشت برگزارشد.
در ایللن کمیتلله درخصوص مشللکات آب 
آشللامیدنی و فاضاب شللهری و روستایی، 
کلرزنللی و کلرسللنجی آب، نمونلله برداری 
میکروبللی و شللیمیایی آب، پیشللگیری از 
بیماری هللای عفونی و انگلللی منتقله از آب 

)التور( بحث و تبادل نظر شد.
همچنین در این کمیته مقررشللد درخصوص 
تخلیلله به موقع و بهداشللتی سللپتیک تانک 
فاضاب مجتمللع سللاختمانی آپارتمان های 
مسکن مهر قیدار اقدامات الزم از سوی هیئت 

مدیره مجتمع به عمل آید.

* دیگر برنامه های شهرستان :
- جمع آوری ضربتللی و امحاء بیش از 2۹07 
کیلوگرم موادغذایی تاریخ گذشللته و فاسد 
از مراکز تهیه و توزیع موادغذایی شهرستان 

در طول هفته سللامت به همت کارشناسان 
بهداشت محیط

- برگللزاری نشسللت آموزشللی بهداشللت 
دهان دنللدان برای پرسللنل سللتاد نیروی 
دکتللر  توسللط  قیللدار  شللهر  انتظامللی 
تجمیللع مرکللز  دندانپزشللک  همتللی 
- برگزاری مسابقه فوتسال بین تیم های ستاد 
شبکه و مرکزبهداشللت خدابنده اعضاء تیم 
سللامت حسللام آباد و اهداء جایزه به تیم 
برتروتیم برنده در روسللتای حسام آباد که 
مبلغ جایزه خودشان را به هم وطنان سیل زده 

اهداء نمودند .
- برگللزاری مسللابقه و نمایشللگاه نقاشللی 
بللا موضللوع هفته سللامت با مشللارکت 
دانش آموزان در مرکز خدمات جامع سامت 
مزیدآباد، خالق آباد، توزلو و فرزندان رابطین 
بهداشللتی در مرکز خدمات جامع سامت 
شماره یک و سه شهری قیدار و اهداء جایزه 

به نفرات برتر به همت تیم سامت .

- پیللاده روی خانوادگی در شللهر سللهرورد 
روستاهای حصار سللفلی، قره ولی، نریمان 

قشاق، بلکه شیر .
- نامگذاری کوچه ها به واژه سامت به مناسبت 
هفته سللامت در روسللتای گوگر چینک .
- برگزاری نشسللت آموزشللی مهارت های 
زندگی برای اولیای دانش آموزان روسللتای 

محمود آباد و بوالماجی .
- برگزاری نشسللت آموزشللی پرهیز از تک 
فرزندی و فرزنللدآوری به موقع برای زنان 
واجد شللرایط مرکز خدمات جامع سامت 
شللماره یک توسللط کارشناسللان سامت 
خانواده و مرکز زرند توسط کارشناس مامایی.
- برگللزاری مسللابقه طناب کشللی در بین 

دانش آموزان بلکه شیر.
- برگزاری نشست آموزشی راه های پیشگیری 
از فشللار خون و دیابت برای مادران توسط 

بهورزان بلکه شیر.
- انجام تست قندخون از بیماران دیابتیک در خانه 

بهداشت ابداللر و بوالماجی توسط بهورز .
- برگزاری مسابقه طناب زنی و دو و میدانی 
در روسللتای منللداق با همکاری شللورای 

اسامی و معلمان روستا .
- برگزاری صبحانه سالم توسط دانش آموزان 
در مدرسه شهید بهشتی دوتپه سفلی، پرسنل 

مرکز آقباغ.
- برگزاری نشست آموزشی برای دانش آموزان 
شهر زرین رود، روستای دوتپه سفلی توسط 

بهورز و مراقب سامت ناظر
- جمع آوری نمادین زباله های طبیعت توسط 
اعضاء تیم سللامت با همکاران معلمان و 

دانش آموزان در روستای دوتپه سفلی.
- بازدید از مرکز نگهداری معلولین سامان و انجام 
ویزت رایگان توسط تیم سامت شماره سه.
- برگللذاری نشسللت آموزشللی مهللارت 
فرزندپروری توسط بهورز نصرت آباد برای 
زنان واجد شرایط و تغذیه سالم توسط پزشک 
برای دانش آموزان در روسللتای نصرت آباد
- آموزش پیشللگیری از سوانح و حوادث در 

مهدکودک روناک .پایگاه شماره ۳ شهری
- کاس آموزشللی روسللتای زواجر جهت. 
ارتقاء فرزندآوری ، پرهیز از تک فرزندی و 

فرزند آوری به موقع
- کاس آموزشی به مناسبت هفته سامت با 
موضوع سامت خانواده و جمعیت در مرکز 
آموزشهای هنگام ازدواج شهرستان خدابنده 
درباره تاکید بر فرزند آوری به موقع و پرهیز 

از تک فرزندی
- مسللتندات مربوط به برگزاری کاسللهای 
پیشگیری از ناباروری و ارتقای فرزندآوری 

در مرکز شماره یک شهرستان خدابنده
- آموزش فرزند آوری و معایب تک فرزندی 

در شهر گرماب به مناسبت هفته سامت

کمیته برون بخشی سالمت و ایمن آب آشامیدنی در شهرستان خدابنده برگـزار شد

رییس مرکز بهداشللت شهرسللتان زنجان از 
خانواده دو شللهید گرانقدر شهیدان حسنعلی 
رمضانلو و حسللین مقدم، از شللهدای جنگ 

تحمیلی در روستای اسارمساقلو دیدار نمود.
پایگاه خبری و اطاع رسانی وب دا – زنجان، 
شللنبه هفتللم اردیبهشللت ۱۳۹۸ و هفتمین 
روز از هفتلله سللامت باعنوان "سللامت، 
جمعیت و خانللواده" دکتر محمود حریری با 
همراهی باقری معاون امور مالی بنیادشللهید 
و امورایثارگران اسللتان از خانواده دو شللهید 
گرانقدر شهیدان حسنعلی رمضانلو و حسین 
مقدم، از شللهدای جنگ تحمیلی در روستای 
اسارمسللاقلو دیدار نمللود و ضمن تجلیل از 
خانواده این عزیزان، هدایایی به رسم یادبود به 

خانواده این شهیدان گرانقدر اهداء شد.
در هفتمیللن روز از هفته سللامت همچنین 
همایش یکروزه سللامت و نشاط اجتماعی 
با تحرک بدنی و تغذیه سالم ویژه بازنشتگان 
ادارات استان در سالن همایش های بین المللی 

روزبه برگزار شد. 
در ایللن همایللش گللروه تئاتر دانشللجویی 
میم نمایشللی درخصوص مشللکات دوران 
بازنشتگی ارایه دادند و همچنین اجرای برنامه 
موسیقی توسط گروه موزیک دانشجویان انجام 

گرفت.
افتتاح پایگاه سللامت شللهدای مدافع حرم 
نیروی زمینی ارتش با حضور امیر حسللنوند 

فرمانللده مهمات نیللروی زمینللی، امیر علی 
مظهری سرتیپ 2 ستاد، دکتر کلبخانی فرمانده 
بهداشللت و امداد تیپ 2۱۶ زرهی، سرهنگ 
جواد عباسللی فرمانده آمادگاه و دکتر محمود 
حریری رییس مرکز بهداشللت شهرستان در 

آمادگاه ارتش 
این پایگاه سللامت از طرف پرسللنل پایگاه 
سللامت 2 مرکز خدمات جامع سللامت 2 
شهری به صورت هفته یک روز پوشش داده 

خواهد شد.
رییس مرکز بهداشت شهرستان زنجان در ادامه 
برنامه دیدار با رسللانه ها امروز در خبرگزاری 

جمهوری اسامی )ایرنا( حضور یافت.
دکتللر حریری در این دیللدار با تاکید برنقش 
رسللانه ها در باال بردن سواد سامت و ارتقاء 
سامت جامعه اظهار داشت: با توجه به شعار 
هفته سامت، رسانه ها باید نقش پررنگ تری 
در اطاع رسللانی و جلب مشللارکت مردم به 
ویژه قشللر جوان برای بهره مندی از خدمات 

سامت ایفا نمایند. 
برنامه شللوی پیشگیری از سللرطان و سبک 
زندگی سللالم توسللط دانش آموزان مدرسه 
ابتدایی فهیمه سیاری با حضور والدین توسط 
همکاران مراقب سامت مرکز خدمات جامع 
سامت شهری یک نیز از دیگر برنامه های این 

روز بود.
در شیفت عصر روز دوم نمایشگاه اطاع رسانی 

هفته سللامت که روز پایانی نمایشللگاه بود، 
برنامه رسللم نقاشللی برای کودکان و توزیع 
مسواک و خمیر دندان در غرفه سامت دهان 
و دندان انجللام گرفت، همچنین برای ۸0 نفر 
از بازدید کنندگان مراقبت های اولیه بهداشتی 

ارایه و در سامانه سیب ثبت شد. 
دیگر فعالیت های انجام شده در روز هفتم:

- چاپ مقاله با عناوین سبک زندگی سامت 
محللور و سللامت، جمعیت و خانللواده در 

روزنامه مردم نو 
- آموزش برچسب خوانی در فروشگاه اتکاء 

و رفاه در شیفت صبح و عصر
-  آموزش سللامت دهان و دندان و فلوراید 
تراپی در مدرسه اسللتثنایی شهید محمدی و 

بهار ایمان
- جشللنواره طبخ غذای سللالم در روستای 

دواسب 
- برکزاری مسابقات ورزشی ویژه هفته سامت 
در مدارس روسللتاهای: جلیل آباد، مشکین، 
دهشللیر، بهرامبیک، انجمن سللفلی، رازبین، 
خاتون کنللدی، رامین، قره تپه، محسللن آباد 
- برکزاری مسللابقات ورزشللی ویللژه هفته 
سللامت در  مدرسلله بشللیر موسوی تحت 

پوشش مرکز 7 
- برگزاری برنامه پیاده روی در روسللتاهای: 

قرهکل، دیزج آباد، رامین 
- برگزاری برنامه صبحانه سللالم در مدارس 

روستاهای: سهله 
- برگزاری مانور زلزله در مدارس روستایک 

آقکند 
- پاکسللازی محیط روسللتا از زباله توسللط 

دانش آموزان روستای لولک آباد، 
فعالیت دیگر نهادها:

-برگزاری جشللنواره طبخ غذای سالم توسط 
دهیاری گمش آباد با مشارکت مرکز خدمات 

جامع سامت روستایی سلطان آباد.
- برگزاری کاس آموزشی پیشگیری و کنترل 
اضافه وزن و چاقی توسط شرکت نفت در دو 
قسللمت خواهران و برادران با همکاری مرکز 

بهداشت شهرستان زنجان
-  اسللتقرار ایستگاه سامت در نقاط مختلف 
شهر و ارایه خدمات رایگان از جمله ویزیت 

رایگان پزشک توسط بسیج جامعه پزشکی
- برگزاری همایش ارتقاء مهارتهای اجتماعی 
در جوانان و مهارتهای ارتباط موثر با حضور 
۶00 نفر از سربازان تیپ 2۱۶ زرهی در تاالر 
شقایق با همکاری مرکز بهداشت شهرستان و 

سخنرانی معصومی کارشناس ارشد روان .
- برگللزاری برنامه پیللاده روی خانوادگی در 
روسللتای دوالنللاب توسللط اداره ورزش و 

جوانان و با حضور بخشدار زنجانرود
- پاک سللازی محیط زیست توسط همکاران 
اداره ورزش و جوانان شهرسللتان با همکاری 

هیئت های ورزش همگانی شهرستان.

درآخرینروزازهفتهسالمتانجامشد

 دیدار با خانواده دو شهید گرانقـدر شـهیدان حسنعلی رمضـانلو
و حسین مقدم از شهدای جنگ تحمیلی در روستای سارمساقلو
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پیام مالیاتی

 نقـش صـندوق مکانیـزه
فـروش در شـفافیت اقـتصادی

اســتفاده از صنــدوق مکانیــزه فــروش توســط صاحبان مشــاغل یکــی از راهکارهــای موجود در 
بســیاری از کشــورهای جهــان بــرای کنتــرل جریــان گــردش کاال در زنجیــره تولیــد- مصــرف 
و شــفاف ســازی اقتصــاد کشــور باالخــص بــرای اصــاح رویــه هــای مــورد عمــل تعییــن 
مالیــات واحدهــای شــغلی کــه در مراحــل معمــول عمدتــا بــدون اشــراف بــه درآمــد واقعــی 
آنــان و بــر پایــه توافــق بــا اصنــاف انجــام مــی پذیــرد، مــی باشــد. بــه عبــارت دیگــر یکــی 
ــزوده و  ــرارزش اف ــات ب ــون مالی ــق قان ــح و دقی ــن الزامــات اصلــی اجــرای صحی ازمهــم تری

قانــون مالیات هــای مســتقیم محســوب مــی گــردد.
اگرچــه اســتفاده کننــدگان از خدمــات ایــن صنــدوق هــا زیادنــد، امــا دســتگاه وصــول مالیات، 
یکــی از اســتفاده کننــدگان اصلــی از خدمــات ایــن گونــه صندوق هــا در اغلــب کشــورهای 

دنیــا مــی باشــد.
رویکــرد نظــام هــای مالیاتــی در پیــاده ســازی و اســتفاده از ایــن صندوق هــا در کشــورهای 
مختلــف متفــاوت اســت، بــه طــوری کــه در برخــی از کشــورها، قوانیــن ناظــر بــر اســتفاده و 
نگهــداری از صنــدوق هــا در داخــل قوانیــن مالیاتــی پیــش بینــی شــده و در برخــی دیگــر، 
ــون مالیات هــا وجــود دارد. در  ــون واحــد و مســتقل از قان ــک قان ــب ی ــررات در قال ــن مق ای
ایــران نیــز، در نیمــه دوم ســال ۱۳۸۷ و در راســتای شــفاف ســازی تدریجــی مبــادالت تجــاری 
و فعالیــت مالــی، تمهیــدات خاصــی در قالــب قانــون برنامــه پنجــم توســعه و قانــون نظــام 
ــای  ــدوق ه ــازی صن ــاده س ــرای پی ــزوده ب ــر ارزش اف ــات ب ــون مالی ــن قان ــی و همچنی صنف

مکانیــزه فــروش اندیشــیده شــد.
در ایــن ارتبــاط مــی تــوان بــه مــاده ۱۲۱ قانــون برنامــه پنجــم توســعه و آییــن نامــه اجرایــی 
ــزوده مبنــی  ــر ارزش اف ــات ب ــون مالی ــاده۱۹ قان ــون نظــام صنفــی و همچنیــن م ــاده ۷۱ قان م
بــر لــزوم تجهیــز واحدهــای صنفــی بــه ســامانه فروشــگاهی )صنــدوق مکانیــزه فــروش( یــا 

رایانــه اشــاره کــرد.
در راســتای اجــرای ایــن قوانیــن، ســازمان امــور مالیاتــی کشــور بــا وزارت صنعــت، معــدن 
و تجــارت و شــورای اصنــاف کشــور طــی چندیــن مرحلــه فراخــوان مقدمــات پیــاده ســازی 

طــرح صنــدوق هــای مکانیــزه فــروش را در برخــی از مشــاغل کشــور آغــاز کــرد.
ــادی  ــاالن اقتص ــه فع ــوده و کلی ــیع ب ــیار وس ــروش بس ــزه ف ــدوق مکانی ــرد صن ــه کارب دامن
مشــمول مالیــات بــر درآمــد و مشــمول مالیــات بــر ارزش افــزوده کــه در بخــش هــای تولیــد 
و توزیــع واردات کاال و خدمــات اشــتغال دارنــد، را در برمــی گیــرد. بــا پیــاده ســازی صنــدوق 
هــای مکانیــزه فــروش در ســطح واحدهــای کســب و کار، ضمــن تســریع، تســهیل و شــفافیت 
ــان  ــی صاحب ــای قانون ــه ه ــا و هزین ــان درآمده ــفافیت جری ــش ش ــاری، افزای ــادالت تج مب

مشــاغل را نیــز بــه همــراه دارد.                                                             
ــا اســتقرار کامــل صنــدوق هــای فــروش، امــکان حــذف دفاتــر قانونــی اعــم از  همچنیــن ب

ــرای اشــخاص حقیقــی وجــود دارد.                                                                                                   ــر مشــاغل ب ــه، کل و دفت ــر روزنام دفت
ایــن موضــوع ضمــن کمــک بــه فرآینــد شناســایی و تشــخیص دقیــق درآمــد مودیــان مشــمول 
ــادالت  ــام مب ــادی در نظ ــاالن اقتص ــایی فع ــکان شناس ــتقیم، ام ــای مس ــات ه ــش مالی در بخ
ــول  ــازی اقتصــادی در ط ــفاف س ــی کشــور، ش ــت مالیات ــرآورد ظرفی ــهولت ب اقتصــادی، س
زنجیــره واردات،تولیــد، مصــرف و مالیــات هــای پرداخــت شــده مرحلــه قبــل و بــه حداقــل 

رســاندن فــرار مالیاتــی را فراهــم مــی آورد.
کمــک بــه بخــش هــای دولتــی و خصوصــی در سیاســت گــذاری، مدیریــت و نظــارت بــر 
ــات در  ــع و مصــرف کاال و خدم ــد، توزی ــای تولی ــی فرآینده ــات در تمام ــازار کاال و خدم ب
ــا اســتفاده از برنامــه هــای نــرم  کشــور و بهبــود وضعیــت کســب و کار صاحبــان مشــاغل ب
افــزاری و ســخت افــزاری ، از تبعــات مثبــت دیگــر اســتفاده از صنــدوق هــای مکانیــزه فروش 

مــی باشــد.                                                                 
عــاوه بــر ایــن اســتفاده از صنــدوق هــای مکانیــزه فــروش ایــن امــکان را فراهــم مــی آورد تــا 
مالیــات اصنــاف بــر پایــه اطاعــات خروجــی از صنــدوق هــای مکانیــزه فــروش بــا ســهولت 
و ســرعت بیشــتری تعییــن شــود و ضمــن برخــورداری از مشــوق هــا و تســهیات مالیاتــی، 

مالیــات واقعــی دریافــت مــی شــود و باعــث شــفافیت اقتصــادی نیــز مــی گــردد.

بررسی مسائل و مشکالت دفاتر پیشخوان دولت در دیدار 
نمایندگان دفـاتر با مدیـرکل امـور مالیاتی استان زنـجان

ـــرکل  ـــوی، مدی ـــان، رض ـــتان زنج ـــی اس ـــور مالیات ـــی اداره کل ام ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ ب
ـــه  ـــتای ارائ ـــت در راس ـــر پیشـــخوان دول ـــدگان دفات ـــا نماین ـــدار ب ـــتان در دی ـــی اس ـــور مالیات ام
ـــه  ـــورت گرفت ـــای ص ـــه ه ـــم نام ـــرم و تفاه ـــان محت ـــه مودی ـــه هم ـــریع ب ـــر و س ـــات بهت خدم
ـــور،  ـــی کش ـــور مالیات ـــازمان ام ـــه س ـــل ارائ ـــات قاب ـــی از خدم ـــپاری برخ ـــرون س ـــر ب ـــی ب مبن
ـــخوان  ـــر پیش ـــرم در دفات ـــان محت ـــور مودی ـــبرد ام ـــاره پیش ـــای الزم درب ـــه راهکاره ـــه ارائ ب
ـــت  ـــخوان دول ـــر پیش ـــر دفات ـــتمر و موث ـــل مس ـــر تعام ـــد ب ـــا تاکی ـــت. وی ب ـــت پرداخ دول
ـــته و  ـــته دانس ـــری بایس ـــخوان را ام ـــر پیش ـــای دفات ـــوزش نیروه ـــی، آم ـــور مالیات و ادارات ام
ـــی  ـــور مالیات ـــه اداره کل ام ـــر پیشـــخوان ب ـــق دفات ـــع ودقی ـــه موق ـــه گزارشـــات ب ـــتار ارائ خواس

ـــد. ـــان ش ـــتان زنج اس

خبـر

تقویــت و توســعه زیرســاخت هــای 
ــکوفایی  ــد وش ــب رش ــهری موج ش
ــود، از  ــی ش ــا م ــه ه ــر زمین دردیگ
مبنــا و  ایــن رو زیــر ســاخت ها 
اســاس توســعه هســتند و تامیــن، 
تقویــت ونگهــداری آنهــا از وظایــف 
حاکمیتــی دولــت اســت. دولــت 
ــن  ــود در ای ــش خ ــای نق ــرای ایف ب
ــوع،  ــی متن ــع مال ــد مناب حــوزه نیازمن
ــی از  ــت. یک ــدار اس ــات و پای ــا ثب ب
ایــن منابــع، مالیــات بــر ارزش افزوده 
مــی باشــد. مالیــات بــر ارزش افــزوده 
ــه  ــت ک ــتقیمی اس ــر مس ــات غی مالی
را  آن  )خریــدار(  کننــده  مصــرف 
ــاس  ــد اجن ــای خری ــراه به ــه هم ب
و خدمــات می پــردازد و دریافــت 
ــت  ــف اس ــنده( موظ ــده )فروش کنن
مقــدار مالیــات دریافتــی را بــه خزانــه 

ــد.                                              ــز کن ــت واری دول
مالیــات بــر ارزش افــزوده از مهمتریــن 
تخصیــص  بــرای  مالــی  منابــع 
زیرســاخت های شــهری محســوب 
ــه زیرســاختهای  ــی شــود و از جمل م
ــه تقاطــع هــای  ــوان ب ــی ت شــهری م
ــیه  ــهری و حاش ــطح ش ــم س ــر ه غی
شــهر و کمربنــدی هــا بــرای توســعه 
ــل  ــی و ح ــر اصل ــا و معاب ــاده ه ج
معضــل ترافیکــی ، توســعه فضاهــای 
 ، آموزشــی  و  خدماتــی  درمانــی، 
ــاب  ــاتی از ب ــای مراس ــعه راه ه توس
ــزرگ  ــز ب ــه مراک ــت ب ــت و کیفی امنی
ــعه  ــادی کشور،توس ــی و اقتص سیاس

ــرح  ــر ط ــام ت ــه تم ــر چ ه
توریســم  بنیادیــن  هــای 
ســاخت  زیــر  توســعه   ،
ــی و ارتباطــی  هــای اطاعات
ــای  ــاخت ه ــهری،زیر س ش
ــی  ــداوم زندگ ــرای ت الزم ب
روستانشــینان در روســتاها و 
توســعه امکانــات درجــه اول 
زندگــی آنــان ، توســعه زیــر 
ــای  ــل ه ــاخت های حام س
، گاز(  ،آب  )بــرق  انــرژی 

ــه ســازی  ــرای بهین ــزی ب و برنامــه ری
اســتفاده از آنهــا، طــرح و ســاخت 

ســدهای آبــی در مقیــاس ملــی، منطقه 
ــرخ  ــون ن ــم اکن ــرد. ه ــاره ک ای اش

ــزوده  ــر ارزش اف ــات ب مالی
ــام  ــد اع ــران ? درص در ای
ــد  ــه ? درص ــت ک ــده اس ش
بــه شــهرداری ها اختصــاص 
یافتــه اســت کــه درصــدی از 
مالیــات دریافتــی هــر شــهر، 
شــهرداری ها،  اختیــار  در 
و  بخش داری هــا 
ــرد  ــرار می گی ــا ق دهیاری ه
عمرانــی  هزینه هــای  تــا 
همــان محــل را تأمیــن کنــد. 
درواقــع، آن بخــش از مالیات هــای 
دریافــت شــده در هــر شــهر، بخــش 

ــرای توســعه و آبادانــی  ــا دهیــاری ب ی
همــان محــل و رفــاه پرداخت کنندگان 

ــد. ــد ش ــه خواه هزین
ــال ۱۳۹۶ در  ــه در س ــوان نمون ــه عن ب
ــارد  ــزار میلی ــدود ۵۸ ه ــوع ح مجم
و  افــزوده  ارزش  مالیــات  تومــان 
ــده  ــول ش ــهرداری وص ــوارض ش ع
اســت، کــه از ایــن میــزان حــدود ۱۷ 
ــه  ــوارض ب ــان ع ــارد توم ــزار میلی ه
ــت  ــده اس ــت ش ــهرداری ها پرداخ ش
و ۴۱ هــزار میلیــارد تومــان آن مالیــات 

ــت.  ــوده اس ب
در نهایــت مــی تــوان گفــت کــه 
پرداخــت مالیــات، ضمــن تأمیــن 
بودجــه  و  اعتبــارات  از  بخشــی 
در  ســهولت  شــهرها،  موردنیــاز 
ارتقــای کیفیــت  خدمت رســانی و 
را در حوزه هــای مختلــف شــهری 
ــه همــراه خواهــد داشــت. بنابرایــن  ب
ــردم  ــاور در م ــن ب ضــروری اســت ای
ایجــاد شــود کــه پرداخــت مالیــات در 
ــت  ــهرها از اهمی ــق ش ــعه و رون توس
ــر  ــن ام بســزایی برخــوردار اســت، ای
ــتر  ــه بیش ــر چ ــارکت ه موجــب مش
مــردم در پرداخــت مالیــات بــرای 
تأمیــن هزینه هــای خدمــات عمومــی 
مشــارکت  و  همراهــی  می گــردد. 
مــردم در پرداخــت مالیات، پشــتوانه ای 
محکــم بــرای پیگیــری طرح هــا و 
و  توســعه  و  عمرانــی  پروژه هــای 
گســترش زیرســاخت های شــهری 

ــد. ــد ش خواه

نقش مالیات بر ارزش افزوده در توسعه زیرساخت های شـهری

پرداخت مالیات، ضمن تأمین بخشی از اعتبارات و 
بودجه موردنیاز شـهرها، سهولت در خدمت رسانی 
و ارتقـای کیفیت را در حوزه های مختلف شـهری به 
همراه خواهد داشـت. بنابراین ضروری اسـت این باور 

در مـردم ایجـاد شـود کـه پرداخت 
مالیات در توسـعه و رونق شـهرها از 
اهمیت بسـزایی برخوردار اسـت. ...

ــات  ــت مالی ــه پرداخ ــبت ب ــی نس ــردم زمان م
ــد  ــه خواهن ــان داده و آن را داوطلبان ــت نش رغب
پرداخــت که نســبت بــه دســتگاه مالیاتــی اعتماد 
پیــدا کــرده و بــه ایــن بــاور برســند کــه مالیــات 

پرداختــی آنــان عینــا بــرای حفظ 
ــطح  ــش س ــی و افزای ــع مل مناف
رفــاه آنــان هزینــه خواهــد شــد.

ــا در  ــت ه در همــه کشــورها، دول
ــاختن  ــرآورده س ــردم در ب ــال م قب
ــای  ــته ه ــا و خواس ــی نیازه برخ
آنــان همچــون ایجاداشــتغال، ایجاد 
امنیــت داخلــی و ملــی، تثبیــت 
قیمــت هــا، تأمیــن اجتماعــی، 
اقتصــــــادی  سیاســی،  ثبــات 
وضعیــت  بهبــود  وفرهنگــی، 
ــی  ــخگو م ــره پاس ــت و غی معیش
ــن  ــه ای ــرای دســتیابی ب باشــند و ب
مهــم نیازمنــد منابــع مالــی مکفــی 
ــبب  ــن س ــه همی ــود، ب ــد ب خواهن
جوامــع  تشــکیل  و  دیربــاز  از 
حکومتــی ، مالیــات و أخــذ آن 
حاکمیتــی  بحثــی  عنــوان  بــه 
مطــرح بــوده و دریافــت آن تحــت 
عناویــن و اشــکال مختلــف رایــج 
گشــته و رفتــه رفتــه جنبــه علمــی 

ــت. ــه اس ــود گرفت ــه خ ب
امــروزه درآمدهــای مالیاتــی یکــی 
از مهمتریــن منابــع درآمــدی در 
ــژه  ــه وی ــا ب ــت ه ــه اکثردول بودج
کشــورهای توســعه یافتــه مــی 
باشــد و بــه عنــوان یــک شــاخص 
اقتصــادی در رتبــه بنــدی کشــورها 

ــردد. ــی گ ــرح م نیزمط
حجـــم و میـــزان درآمدهـــای 
منابـــع  قســـمت  در  مالیاتـــی 
ســـامت  معـــرف  بودجـــه، 
اقتصـــادی حکومـــت شـــناخته 
مـــی شـــود و نقطـــه قـــوت 
ـــر کشـــوری،  ـــتم اقتصـــادی ه سیس
نظـــام  ســـامت  و  شـــفافیت 
ــه  ــکاء بـ ــق اتـ ــادی ازطریـ اقتصـ
ـــی  ـــی م ـــای مالیات ـــع و درآمده مناب
ـــه  ـــی اســـت ک ـــن در حال ـــد. ای باش
در کشـــورهای توســـعه نیافته،اتـــکاء 
دولـــت بـــه درآمدهـــای حاصـــل 
و  طبیعـــی  منابـــع  فـــروش  از 
ـــام  ـــت خ ـــون نف ـــی همچ زیرزمین
ـــرمایه  ـــروش س ـــت ف ـــه در حقیق ک
ـــکات  ـــردد مش ـــی گ ـــوب م محس
ـــه  ـــود آورده ک ـــه وج ـــاختاری ب س
ــی  ــت جهانـ ــانات قیمـ ــا نوسـ بـ
ایـــن گونـــه منابـــع طبیعـــی، 
تحـــت  کشـــور  آن  بودجـــه 
تأثیـــر قـــرار گرفتـــه و دســـتیابی 

ــش  ــداف از پیـ ــه اهـ بـ
ـــه  ـــده دربودج ـــن ش تعیی
دچـــار مشـــکل مـــی 
شـــود و بـــه مـــرور 
ایـــن شـــکاف در طـــی 
ـــق  ـــادی عمی ـــالیان متم س
ــه  ــردد کـ ــی گـ ــر مـ تـ
یـــک  آن  ماحصـــل 
اقتصـــاد ناســـالم و بـــی 
ـــه  ـــد بود،ک ـــات خواه ثب
ــاف  ــودن اختـ ــاال بـ بـ

بعـــدی  تبعـــات  و  طبقاتـــی 
ـــی و  ـــی، فرهنگ ـــادی، اجتماع اقتص
ـــی از  ـــط یک ـــی آن فق ـــی سیاس حت

ــت.                      ــای آن اسـ ــانه هـ نشـ
ــادی  ــت اقتصـ ــتفاده از سیاسـ اسـ
ـــت  ـــه دول ـــتگی بودج ـــش وابس کاه
ـــر  ـــکاء ب ـــی و ات ـــای نفت ـــه درآمده ب
ــش  ــی و افزایـ ــای مالیاتـ درآمدهـ
ـــات درکشـــور  ـــا لی ـــرخ متوســـط م ن
ــد  ــه رونـ ــتاب دادن بـ ــرای شـ بـ

رشـــد توســـعه اقتصـــادی و رفـــاه 
ـــه  اجتماعـــی ضـــرورت افزایـــش و ب
ـــول و  ـــودن وص ـــی نم ـــی منطق بیان
ـــه ای  ـــر جامع ـــات در ه ـــذ مالی أخ
بـــا توجـــه بـــه ویژگـــی هـــای آن 
یکـــی از ضروریـــات اســـت و در 
ـــای  ـــی از راهکاره ـــتا یک ـــن راس ای
درآمدهـــای  حجـــم  افزایـــش 
ـــی  ـــه یاب ـــایی و ریش ـــی، شناس مالیات
ــال آن  ــه دنبـ ــی و بـ ــرار مالیاتـ فـ

جلوگیـــری و کاهـــش 
ــت.                                                      ــی اسـ ــرار مالیاتـ فـ
فــــــرار مالیاتــــی یکی 
از اساســــی تریـــــن 
مشـــکات نظــام مالیاتی 
محســــوب می شـــود 
دارد  ضــــرورت  کــه 
ضمــــن ریشــــه یابــی، 
ــیوع  ــر در ش ــل موث عوام
مخــرب  پدیــده  ایــن 
و  شناســایی  اقتصــادی 
ــود  ــزی ش ــه ری ــع آن برنام در رف
. درشناســایی عوامــل موثــر در 
پدیــده فــرار مالیاتــی بایســتی دقت 
نمــود کــه ایــن معضــل فقط ریشــه 
اقتصــادی نداشــته و در کنــار علــل 
اقتصــادی دیگــر عوامــل اجتماعــی 
میــزان  و  اجتماعــی  )ســرمایه 
پذیــرش و مقبولیــت آحــاد جامعه( 
و  مالیاتــی(  )فرهنــگ  فرهنگــی 
سیاســی و حاکمیتــی )تصمیمات و 

سیاســت هــا و قوانیــن متخــذه( نیز 
ــرد.                                          ــرار گی ــر ق ــتی مدنظ بابس

بــا توجــه بــه تحقیقــات و پژوهش 
هــای صــورت گرفتــه برخــی 
ــی  ــرار مالیات ــر ف ــر ب ــل موث عوام
ــن  ــوان چنی ــی ت ــه اختصــار م را ب
ــج  ــدم تروی ــرد: ع ــدی ک ــته بن دس
در  مالیاتــی  فرهنــگ  کارآمــد 
جامعه،ضعــف، تعــدد و پیچیدگــی 
ــه در  ــررات موضوع ــن و مق قوانی
ــا مالیات،ناکارآمــد بــودن  ارتبــاط ب
ــه  ــزم تشــویق و تنبی نظــام و مکانی
مالیاتی،عــدم موفقیت در شناســایی 
کامــل مودیــان مالیاتــی پایــه هــای 
مختلــف مالیاتی،عــدم وجــود و 
یــا ضعــف نظــارت و پیگیــری 
ــخیص  ــد تش ــش در فراین ــر بخ اث
ــازی و  ــاب س ــذ مالیات،حس و أخ
کتمــان درآمــدی برخــی از مودیــان 
مالیاتی،تشــخیص علــی الــرأس 
مالیات،الگوبــرداری، یادگیــری و 
برداشــت از کــردار و عملکــرد 
دیگــر مودیــان و وجــود فســاد در 

ــی .                                                                          ــوران مالیات ــان مأم می
مــردم زمانــی نســبت بــه پرداخــت 
مالیــات رغبــت نشــان داده و آن 
را داوطلبانــه خواهنــد پرداخــت 
ــی  ــتگاه مالیات ــه دس ــبت ب ــه نس ک
اعتمــاد پیــدا کــرده و بــه ایــن بــاور 
برســند کــه مالیــات پرداختــی آنــان 
ــی و  ــع مل ــظ مناف ــرای حف ــا ب عین
ــه  ــان هزین ــاه آن ــش ســطح رف افزای
بیــان  یــک  در  و  خواهــد شــد 
کلــی، زمانــی مشــتاق و راضــی 
بــه پرداخــت مالیــات مقررخواهنــد 
ــاور مالیاتــی رســیده  ــه ب ــود کــه ب ب
باشــند، لــذا ایجــاد بــاور مالیاتــی و 
ــم  ــای مه ــازی از رویکرده اعتمادس
ــی کشــور و در رأس  دســتگاه مالیات
ــن  ــد و مهمتری ــی باش ــت م آن دول
روش بــرای افزایــش میــزان و درجه 
بــاور مالیاتــی، عملکرد بهینــه دولت 
ــود کــه در ایــن صــورت  خواهــد ب
بصــورت گســترده جلــوی فرارهای 
ــه خواهــد شــد. ــز گرفت ــی نی مالیات

•گروه فرهنگسازی مالیاتی روابط 
عمومی امور مالیاتی استان زنجان

فـرار مالیـاتی

از  یکــی  مالیاتــی  معافیت هــای  اعطــای 
ابزارهــای کارآمــد و موثــر بــرای اجــرای 
سیاســت هــای مالــی دربــاره تخصیــص بهینه 
منابــع وتحقــق عدالــت اجتماعــی اســت کــه، 
حمایــت از تولیــد و ســرمایه گــذاری ، رشــد 
ــل  ــاد و عام ــه اقتص ــعه ، و... در عرص و توس

ــت.                                                                                                             ــته اس ــی داش ــکوفایی آن را در پ ش
ــون  ــوق الذکر،درقان ــوارد ف ــه م ــه ب ــا توج ب
ــه  ــرای مقول ــز ب ــتقیم نی ــای مس ــات ه مالی
ی اعطــای معافیت هــای مالیاتــی اهمیــت 
خاصــی لحــاظ شــده اســت. نظــر بــه اینکــه 
وجــود و تخصیــص برخــی از معافیــت هــای 
غیــر هدفمنــد و غیرشــفاف در قانــون پیشــین 

، تبعاتــی همچــون ایجــاد زمینــه ی تخلفــات 
، تبعیــض هــا و فرارهــای مالیاتــی را بــه 
ــتفاده از  ــا اس ــت ب ــت، دول ــته اس ــال داش دنب
تجربیــات گذشــته ،بررســی هــا و تحقیقــات 
علمــی کارشناســان اقتصــادی خبــره ،پــس از 
شــناخت اینگونــه نقایــص در قانــون ، قانــون 
ــن و  ــا تعیی ــتقیم ب ــای مس ــات ه ــد مالی جدی
اعطــای تخفیــف هــا و معافیــت هــای مالیاتی 
ــه  ــا ب ــرمایه ه ــال س ــه ی انتق ــد، زمین هدفمن
نقــاط محــروم کشــور، توســعه فضای کســب 
ــد و صــادرات و سیاســت  ــق تولی و کار، رون
هــای خــروج از رکــود را فراهم نموده اســت.
ــات  ــی مالی ــون کنون ــوی ،در قان ــر س از دیگ

ــرات در  ــق ایجــاد تغیی هــای مســتقیم از طری
ــر  ــی غی ــای مالیات ــوق ه ــا و مش ــت ه معافی
هدفمنــد و ناکارآمــد و حــذف حمایــت هــای 
تبعیــض آمیــز، باعــث بهبــود نظــام انگیزشــی 
شــده اســت و زمینــه مســاعد اصــاح نظــام 
مالیاتــی و افزایــش فضــای رقابتــی در اقتصــاد 
را فراهــم ســاخته وکــه اجــرای دقیــق قانــون 
در نهایــت منجــر بــه تحقــق هــر چــه بیشــتر 

عدالــت مالیاتــی خواهــد شــد. 
در ایــن راســتا بــه عنــوان نمونــه ای از تدابیــر 
ــه  ــور ک ــون مزب ــده در قان ــه ش ــر گرفت درنظ
باعــث تشــویق صــادرات خدمــات و کاالهای 
ــواد  ــادرات م ــری از ص ــی و جلوگی ــر نفت غی

ــاده  ــه م ــوان ب ــی ت ــد شــد م خــام و... خواه
۱۴۱ قانــون مالیاتهــای مســتقیم اشــاره نمــود. 
براســاس مــاده۱۴۱ قانــون مالیــات هــای 
ــل از  ــد حاص ــد درآم ــد در ص ــتقیم ، ص مس
ــی  ــر نفت ــای غی ــات وکااله ــادرات خدم ص
و محصــوالت بخــش کشــاورزی و %۲۰ 
درآمــد حاصــل از صــادرات مــواد خــام 
مشــمول مالیــات بــا نــرخ صفــر مــی گــردد.                                                                                        
بــا اجــرای ایــن مــاده قانــون تشــویقی، انتظــار 
مــی رود در آینــده شــاهد بهره برداری بیشــتر از 
ظرفیــت هــای داخلــی در زمینــه ارائــه خدمات 
مشــاوره ای و ظرفیــت هــای بالقــوه صادراتی و 
جلوگیــری از خــام فروشــی در کشــور باشــیم.

سیاست های تشویقی بـرای صادرات در قـانون مالیاتهای مستقیـم
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رییس اداره بحران سازمان جهادکشاورزی استان:
 سیل و سرما

8400 میلیارد ریال 
به کشاورزان زنجانی خسارت زد

 رییــس اداره بحــران ســازمان جهاد 
کشاورزی اســتان زنجان گفت: سیل فروردین 
ماه امســال و ســرمای بهاره بــه محصوالت 
کشاورزی این استان هشت هزار و 400 میلیارد 

ریال خسارت وارد کرد.
صالح رســتمی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا 
افزود: میزان خســارت سیالب و بارندگی های 
فروردین امسال به چاه های کشاورزی، سازه های 
آبــی، کانال های بتنــی، راه های بیــن مزارع، 
محصوالت زراعــی، جایگاه های نگهداری دام 
و تلفات دام در اســتان زنجان 850 میلیارد ریال 

برآورد شده است.
به گفته وی، بیشــترین خسارت سیل در استان 
تخریب کامل جایگاه هــای نگهداری دامی در 

مناطق روستایی بود.
رییس اداره بحران سازمان جهادکشاورزی استان 
زنجان از خســارت هفت هزار و 500 میلیارد 
ریالی ســرما به باغ ها و محصوالت کشاورزی 
استان خبرداد و گفت: طارم تنها شهرستانی است 
که محصوالت کشاورزی آن کمترین خسارت از 

سرما را دیده است.
رستمی خاطرنشان کرد: بیشتر محصوالت هسته 
دار اعم از گردو، بادام، زردآلو، ســیب و انگور 
بر اثر ســرمای بهاره در استان زنجان خسارت 

دیده اند.
وی یادآوری کرد: سرمازدگی در شهرستان طارم 
با30 درصد به شکوفه های سردرختی گیالس 

بود.
به گزارش ایرنا، ســال گذشــته )97(، سرمای 
دیررس بهاره پایــان فروردین به 288 هزار تن 
محصول باغی این اســتان 30 تا 100 درصد در 

41 هزار و 300 هکتار خسارت زد.
سرمای دیررس بهاره به محصوالت باغی استان 
زنجان در شهرستان های ابهر، خرمدره، سلطانیه، 
خدابنده، زنجان، ایجرود، طارم و ماهنشــان 6 

هزار و 900 میلیارد ریال خسارت وارد کرد.
سطح خسارت ناشی از سرما در باغ های استان 
41 هزار و 300 هکتار بود که بیشترین خسارت 
سرما در باغ های انگور به میزان 13هزار هکتار 

ثبت شد.
سال 96 نیز سطح سرمازدگی باغ های استان 38 
هزار و 359 هکتار بود که طبق برآوردهای انجام 
گرفته 500 هزار تن محصول باید تولید می شد 
کــه 20 درصد آن معــادل 109 هزار و 576 تن 
محصول بــه ارزش 293 میلیارد تومان به دلیل 

سرمازدگی از بین رفت.

رییس هیات ورزش کارگری استان زنجان:
ورزش کارگری زنجان 

از واحدهای صنعتی
انتظار حمایت دارد

 رییــس هیات ورزش کارگری اســتان 
زنجان گفت: بعضــی از واحدهای صنعتی این 
استان از تیم های ورزشی حمایت مالی می کنند 
کــه این هیات تالش دارد تعداد شــرکت های 
تولیــدی - صنعتی حمایت کننــده از ورزش 

کارگری بیشتر شود.
عزیزاله طبیانی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، 
بابیان اینکه ورزش کارگری زنجان برای اعزام به 
رقابت های کشوری نیاز به حامی مالی مناسب 
دارد، افزود: کمبود اعتبار، باعث شده است تا این 
هیات در اعزام تیم ها به مســابقه های داخلی و 

همچنین قبول میزبانی ها با مشکل مواجه شود.
وی اســتقبال کارگران مرد از ورزش را مناسب 
خواند و خاطرنشان کرد: ورزش، عاملی مهم و 
اثربخش در کاهش ناهنجاری های اجتماعی و 

ارتقاء سطح سالمت افراد و جامعه است.
طبیانی اظهار داشت: ورزش باعث ایجاد نشاط، 
شــادابی و بهره وری هرچه بهتر و بیشــتر در 
کارگران می شــود و می تواند در رونق تولید و 

اقتصاد، موثر واقع شود.
رییس هیات ورزش کارگری استان زنجان گفت: 
در زمان کنونی حدود 500 کارگر این اســتان به 
صورت رسمی و بیمه شده در رشته های مختلف 
ورزشی فعال هســتند که نزدیک 100 نفر این 

ورزشکاران را بانوان تشکیل می دهند.
طبیانی افزود: کارگران ورزشــکار این استان در 
40 رشــته مختلف ورزشی اعم از دو و میدانی، 
والیبال، آمادگی جســمانی، کشتی، کوهنوردی، 
شــنا، کاراته، دو صحرانوردی، تنیس روی میز 
و بدمینتــون، جودو، ووشــو، کاراتــه، فوتبال، 
فوتسال، بسکتبال، شطرنج، دارت، ژیمناستیک، 

طناب کشی و فوتبال دستی، فعالیت دارند.

خبـر

 در چند سال گذشته بیماری های روانی 
که چندان برای همه ملموس و آشکار نبود و به 
عبارتی دیگر ناشناخته بود، امروزه شمار زیادی 
را مبتال کرده، اما به دلیل نبود آگاهی های کافی 
از ســوی افراد به ویژه خانواده ها بیشــتر مورد 

انکار قرار می گیرد.
به گزارش ایرنا، اختالالت روانپزشــکی صدها 
میلیون نفر را در سراســر جهان تحت تاثیر قرار 
داده است که غفلت از آنها خسارت های جدی 

را برای فرد، خانواده و جامعه به دنبال دارد.
آمارهای ارایه شــده از ســوی متولیان بهداشتی 
کشــورمان نیز از روند روبه رشــد بیماری های 
روانی حکایت دارد و بر پایه آخرین پژوهش ها، 
میزان شــیوع اختالالت روانپزشــکی در کشور 
23.6 درصد اعالم شــده که حدود 12.5 میلیون 
نفر از جمعیت گروه سنی 15 تا 64 سال ایران از 

یکی اختالالت روانپزشکی رنج می برند.
هرچند در زمان کنونی و با گســترش امکانات 
و دانــش الزم امــکان درمان موفــق اختالالت 
روانپزشــکی وجود دارد، اما تنها درصد کمی از 
افراد نیازمند خدمت، فقط ابتدایی ترین درمان ها 

را دریافت می کنند.
کارشناســان بــر ایــن باورنــد که بــا وجود 
پیشرفت های حاصل شــده و اطالع رسانی ها، 
همچنان شناخت مردم از بیماری های روانی به 
آگاهی بیشــتری نیاز دارد و از همه مهمتر اینکه 
این نوع بیماری را همانند دیگر بیماری جسمی 

در کنار هم قرار دهند.
*توجه به ســامت روان حلقه مفقوده جامعه 

کنونی
یک روانپزشــک مرکز آموزشــی درمانی شهید 
بهشتی زنجان در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: 
موضوع سالمت روان همواره از جایگاه و اهمیت 
ویژه برخوردار بوده، اما با توجه به شرایط کنونی 
در جامعه ایرانی و وجود مشکالت و معضالت 
گوناگون این امر بیش از گذشته تحت تاثیر قرار 

گرفته است.
دکتر ابوالفضل قریشی افزود: همواره به این مهم 
باید توجه داشــت که جســم و روح با یکدیگر 
عجین بــوده و به عبارتی معنــا پیدا می کنند و 
وجود اختالالتی امکان دستیابی به اهداف تعیین 

شده در فرد را با دشواری مواجه می کند.
وی اضافه کرد: شــوربختانه مشــکالت روحی 
همانند بیماری های جسمی برای همه و همگان 
ملموس نیست و همین مساله مهم موجب نادیده 
گرفته شدن و بروز اختاللی درفرد از سوی فرد و 

حتی عموم جامعه می شود.
این عضوهیات علمی دانشــگاه علوم پزشــکی 
زنجان ادامــه داد: هرچند آگاهــی ها و اطالع 
رســانی در ارتبــاط با بیماری هــای روانی در 
چند ســال گذشــته نگرش مردم به بیماری ها 
و اختــالالت روانی را تا حــدودی تغییر داده 

امــا همچنان مورد غفلت واقع شــده و همانند 
بیماری های جســمی به آنها بهای ویژه ای داده 

نمی شود.
وی اظهــار داشــت: این درحالی اســت که در 
صورت ابتــالی فرد به بیماری هــای روانی و 
یا اختاللی از این دســت، بیماری وی از سوی 
خانواده و دیگران انکار می شود و همین مساله 
امکان درمان های بهینه و ارتقای کیفیت زندگی 

فرد را به مراتب کاهش می دهد.
قریشــی افزود: گسترش زندگی شــهر نشینی 
بیماری های مختلفی نظیر اختالالت روانی را نیز 
افزایش داده که استرس های محیطی، اضطراب 
و مشکالتی خلق و خو از جمله رهاوردهای این 

موضوع بشمار می رود.
وی اضافه کــرد: بیماری های روانی عامل چند 
فاکتوری بوده و همــه مردم نمی توانند ارزیابی 
درســتی از آن داشته باشند و بی توجهی آن نیز 
چه بسا می تواند آسیب هایی را به دنبال داشته 

باشد.
این روانپزشک ادامه داد: به عنوان نمونه اختالل 
افســردگی اساسی یکی از شایع ترین اختالالت 
روانی و از جمله ناتوان کننده ترین مشــکالت 
بهداشتی در میان جوامع مختلف است که امروزه 
نیز نرخ شیوع این بیماری در حال افزایش است 
و می تــوان گفت یکــی از علــل اصلی بروز 

خودکشی در افراد نیز محسوب می شود.
وی اظهــار داشــت: در این نوع بیمــاری افراد 
زندگــی پیرامونی خود را تیــره و تار می بیند، 
ناامید و درمانده بــوده و اعتقاد دارند که فردی 
بی ارزش هستند که دیگران هیچ اهمیتی به آنها 

نمی دهند.
* اطرافیان در مــورد بیماران روانی قضاوت 

نکنند
این عضو هیات علمی دانشــگاه علوم پزشکی 
زنجان ادامه داد: بیماری های روانی پیچیدگی ها 
و درمان های ویژه خود را دارد و آنگونه که افراد 
به بیماری های جسم خود اهمیت می دهند، این 

نوع بیماری ها را نیز با دید مثبتی بنگرند.
وی اظهار داشــت: انگ و برچسب زنی به بیمار 
روانی امکان درمان های موثر را کاهش می دهد 
و طــرد و یا نادیده گرفتن این نــوع بیماران از 

ســوی خانواده ها عواقب ناخوشایندی را رقم 
می زند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداســتی و درمانی زنجان نیــز در این ارتباط 
معتقد است که تحقیقات گسترده در کشور نشان 
می دهد با وجود آنکه بخش قابل مالحظه ای از 
افراد مبتال به اختالالت روانپزشکی برای دریافت 
خدمات مشــاوره ای و درمانی احســاس نیاز 
می کنند اما حدود 2ســوم افراد مبتال از خدمات 

سالمت بهره مند نمی شوند.
دکتر محمدرضا صایینی افزود: همچنین بررسی 
شــاخص حداقل درمان کافی، نشان می دهد که 
فقط 20 درصد از کل این بیماران حداقل درمان 
کافی را دریافت می کنند و از سوی دیگر ساکنان 
شهرها و اقشار کم درآمد کمترین بهره مندی را 

از خدمات سالمت روان داشته اند.
وی یــادآوری کرد: بنابرایــن برنامه ریزی دقیق 
و جدی برای افزایش دسترســی افراد نیازمند به 
ایــن خدمات و بهبود کیفیت خدمات از اهمیت 

ویژهای برخوردار است.
این مســوول ادامه داد: برای ارزیابی، تشخیص، 
درمــان و ارجــاع افــراد مبتال بــه اختالالت 
روانپزشکی، مهارت ها و صالحیت های ویژه ای 
مورد نیاز بوده و در این میان الزم است اعضای 
تیم سالمت در حیطه ســالمت روان، به اندازه 

کافی آموزش ببینند و حمایت شوند.
صایینی افزود: شواهد حاکی از آن است هنگامی 
که خدمات سالمت روان در چارچوب سیاست 
گــذاری و قانونگذاری مورد توجــه قرار گیرد 

بهترین نتایج به دست می آید.
وی اضافه کرد: ایران از جمله کشورهایی است 
که از حدود سه دهه پیش خدمات سالمت روان 
را در نظــام مراقبت های اولیه بهداشــتی ادغام 
کرده و اکنون اعضای تیم سالمت شامل )بهورز، 
مراقب ناظر، ماما، مراقب ســالمت، کارشــناس 
روان و پزشک ( درنظام ارایه خدمات با توجه به 
بسته های خدمتی در ارتقاء برنامه های سالمت 

روان مسوولیت و جایگاه ویژه ای دارند.
معاون بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی زنجان 
ادامه داد: بنابراین بیماران خدمات سالمت را به 
صورت یکپارچه و ادغام یافته با دیگر خدمات 

دریافــت می کنند و در مواردی که مشــکالت 
بیماران پیچیده باشــد و پزشکان عمومی آنان را 
به سطح باالتر ارایه خدمت متخصصین سالمت 
روان شامل )روانپزشکان و روانشناسان( ارجاع 

می دهند.
وی اظهار داشــت: توانمندســازی این گروه از 
کارکنان غیرمتخصص در نظام سالمت، بار ناشی 
از اختالالت روانپزشــکی را کاهش می دهد و 

این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است.
صایینی افــزود: فرآیند ادغام و ارایه خدمات در 
شــهرها به علت ضعف زیرســاخت های نظام 
مراقبت های اولیه سالمت در شهرها با مشکالتی 
روبــه رو بوده که طرح تحول نظام ســالمت در 
جهت اصالح این زیر ساخت ها و ارتقای کمی 

و کیفی خدمات، گامی بزرگ برداشته است.
وی یادآوری کرد: آنچه مورد نیاز است افزایش 
توان و ظرفیت نظام مراقبت های اولیه بهداشتی 
و ارایه بسته های آموزشــی متناسب با ظرفیت 
نیروی انســانی و نیاز دریافت کنندگان خدمت 

است.
*اختاالت روانی جزء شــایع ترین و ناتوان 

کننده ترین بیماری ها
مســوول سالمت روان دانشــگاه علوم پزشکی 
اســتان زنجان ادامه داد: طبق برآورد ســازمان 
از  نفــر  یــک   ،)WHO( بهداشــت  جهانــی 
چهارنفر در طول زندگــی به یکی از اختالالت 
روان پزشــکی مبتال خواهد شــد که افسردگی، 
خودکشی، اختالالت مصرف مواد، اسکیزوفرنی، 

از مهمترین این اختالالت هستند.
شــهره نصر افزود: بیماری هــا را می توان به 2 
گروه کلی واگیر و غیرواگیر تقسیم کرد، بیماری 
های غیرواگیر که گاه از مهم ترین آنها با عنوان 
بیمــاری های مزمن یــاد می شــود که حدود 
43درصد بار بیمــاری ها را در بر می گیرد و با 
روندی فزاینده در حال اشغال جایگاه نخست در 

فهرست بار بیماری ها هستند.
وی اظهار داشت: براین پایه بیماری های روانی 
در زمره بیمــاری ها غیر واگیر قرار دارد و طبق 
برخی از منابع تا ســال 2020 میالدی پیش بینی 
شده که اختالالت خلقی که افسردگی شایع ترین 
نوع آن محســوب می شود، بیشترین شیوع را به 

خود اختصاص خواهد داد.
نصر افزود: اختالالت روانی با ایجاد هزینه های 
مســتقیم )بار مالی اقدامات تشخیصی، درمانی، 
بازتوانی و پیشــگیری( و هزینه های غیرمستقیم 
) کاهش توان فردی، کاهش نیروی مولد جامعه 
و بــار خانوادگی ( اثرات زیــان باری بر جامعه 

می گذارد.
وی اضافه کرد: بســیاری از بیمــاران و خانواده 
ها امکان بهره مندی از خدمات موثر رو نداشته 
و زیر بار هزینه ها و صدمات ناشــی از بیماری 

دچار مشکالت مضاعف می شوند.
نصر افزود: در این میان اختالالت روان پزشکی 
هزینه و بار بیشتری را بر فرد و خانواده تحمیل 
مــی کند، به طــوری که برای یــک بیمار روان 
پزشــکی، بیــش از 30 درصد از درآمد ســرانه 

خانواده در طول یک سال هزینه می شود.
مســوول سالمت روان دانشــگاه علوم پزشکی 
اســتان زنجان ادامــه داد: در 15 برنامه کلیدی 
برنامــه طرح تحول نظام ســالمت، دوازدهمین 
عنــوان آن به ارتقای ســالمت روانی اجتماعی، 
پیشــگیری، درمان اختالالت روان پزشــکی و 
اختالالت مصرف مــواد اختصاص دارد که 40 
روان شناس همراه با کارشناسان ستادی در مراکز 

جامع خدمات سالمت فعالیت می کنند.
* شــیوع اختاالت روانپزشــکی در استان 

منطبق با امار کشوری
وی اظهار داشت: پژوهشی در ارتباط با وضعیت 
ســالمت روان اســتان در ادامــه پیمایش ملی 
سالمت روان ســال 90-89 انجام شد و بر پایه 
آخرین مطالعات انجام گرفته در ســال 90-89 
نشان می دهد 23.6درصد اختالالت شایع روان 
پزشــکی خلقی و اضطــراری در بین 16 تا 64 
سال وجود داشته و مناطق شمال غرب و استان 
زنجان با این آمار کشوری تفاوت چندانی ندارد.
نصر افزود: بخــش مهم مطالعه انجام گرفته این 
اســت که فقط یک ســوم از درصد مبتالیان از 
حداقل خدمات مورد نیاز بهره مند شــدند و دو 
ســوم بقیه هیچ خدمتی دریافت نکرده بودند و 
هــم اکنون این وضعیت تغییراتی پیدا کرده و در 
سطح کالن و بویژه بودجه ویژه ای برای موضوع 

سالمت روان در نظر گرفته شده است.
ملیحه 50 ساله یکی از شــهروندان زنجانی که 
عضــوی از خانواده اش بیمار روانی اســت در 
ارتباط با عدم شناخت کافی خانواده ها پیرامون 
بیمــاری های روانی به ویژه بیماران مبتال گفت: 
شــوربختانه عموم جامعه آنگونه که باید و شاید 
با این نوع بیماری آشــنایی کامل ندارند و حتی 

آن را به نوعی انگ می دانند.
وی خاطر نشــان کــرد: بیماران روانــی نیز به 
حمایت های جدی اطرافیان به ویژه خانواده ها 
نیاز دارند، زیرا بی توجهی به این مساله حوادث 
ناخوشایندی را از قبیل خودکشی رقم زده است.

آگهی فقدان سند مالکیت
ســند مالکیت دفترچه ای ششــدانگ یک باب عمارت به پالک ثبتی ۱۲۴فرعی از 5۲87 اصلی واقع در بخش یک زنجان به شماره چاپی ۳/۳۱۱۲۰۰ به 
نشانی زنجان- خیابان ۱7 شهریور - خیابان شهید سیامک ذوالقدر پالک 7 به نام آقای احمد قربانی فرزند ابوالقاسم صادره از زنجان به شماره شناسنامه 
۳۲777صادر و تسلیم گردیده است. سپس به موجب سند قطعی شماره ۲7۳۳8- ۱۱اسفند ۱۳۹۴دفتر 77 زنجان به آقای وهب رحمتی فرزند عظمت اله 
منتقل شده سپس نامبرده با ارائه دو برگ استشهادیه مصدق، مدعی مفقود شدن سند مالکیت به علت سهل انگاری  گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی را نموده است که مراتب به استناد ماده ۱۲۰ اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی میگردد تا هر کس به نحوی از انحا ادعایی نسبت به ملک مذکور 
دارد یا معامالتی به نفع آنها انجام شده است از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز ضمن مراجعه به این اداره اعتراض خود را با ارائه اصل سند مالکیت یا 
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ابراهیم اکبری - مدیر واحد ثبتی ملک ناحیه دو زنجان

 بیماری های روانی از انکار تا حمایت

 نماینده مردم ایجرود و ماه نشان در مجلس  
با اشاره به پایین بودن قیمت خرید تضمینی گندم 
 گفت : دنبال متقاعد کردن دولت و وزارت جهاد 
برای افزایش نرخ خرید تضمینی تا 2000  تومان 

 هستیم.
ســیدمرتضی خاتمی در گفتگو با خبرنگار موج 
رسا، با بیان اینکه گندم کاالی استراتژیک  بوده و از 
اهمیت باالیی برخوردار است، اظهار کرد: موضوع 
گندم باید به دقت پیگیری  شود چرا که قضیه گندم 

با گوشت، پیاز و یا هر محصول دیگر فرق دارد. 
وی با اشــاره به اینکه ما این هشدار را به دولت 
و وزارت جهاد کشاورزی داده ایم که دقت  کافی 
نســبت به موضوع گندم داشته باشند، ابراز کرد: 
دولت اگر گندم را با مبلغ باالتری  خرید کند، جای 
دوری نخواهد رفت چرا این موضوع به یک نقطه 

اطمینانی برای کشاورز  تبدیل می شود. 
نماینده مردم ایجرود، ماه نشــان و دهســتان های 
قلتــوق و بوغداکندی در مجلس با بیان اینکه  هم 
اکنون دست هایی برای تحت تاثیر قرار دادن بازار 
گندم دیده می شوند، عنوان کرد: بخشی از  موضوع 
ممکن است به خاطر تفاوت قیمت بین داخل و 
خارج کشور باشــد بخش دیگر ممکن است در 
شرایط جنگ اقتصادی موجود، عده ای بخواهند 

بحرانی در حوزه گندم و نان ایجاد کنند. 
وی با اشــاره به اینکه دولت تمهیداتی از جمله 
دقت در جابه جایی محموله ها در نظر گرفته است، 
 خاطرنشــان کرد: این اقدامات در جای خود الزم 
اســت اما کافی نیست؛ اگر ما بخواهیم منطقی به 
 موضوع نرخ گندم نــگاه کنیم خواهیم دید که با 
توجه به هزینه های کشاورز این نرخ، حتی نقطه 

 سر به ســری هم نیســت.  خاتمی با بیان اینکه 
تاکید ما بر روی نرخ 2000 تومان اســت، گفت: 
امیدواریم این  موضوع تحقق یافته و مشکلی در 

حوزه گندم ایجاد نشود. 
وی با اشاره به خسارت های کشاورزان و همچنین 
فروش گندم ســال گذشــته به قیمت پایین تر  از 
قیمــت واقعی تصریح کرد: نظر کارشناســی که 
دریافت کرده ایم این است که دولت نرخ  گندم را 
باید با در نظر گرفتن حداقل سود برای کشاورزان 

تغییر دهد. 
نماینده مردم ایجرود، ماه نشــان و دهســتان های 
قلتوق و بوغداکندی در مجلس  با تاکید بر  اینکه 
باال بردن نرخ خرید تضمینی به 2000 تومان به نفع 
کشور است، اظهار کرد: در  این صورت تمهیداتی 
که دولت برای کنترل حمل و نقل و فروش گندم 

در نظــر گرفته نیز  بهتر جواب خواهد داد.  وی با 
بیان اینکه دنبال متقاعد کــردن دولت و وزارت 
جهاد برای افزایش نرخ خرید گندم  هستیم، افزود: 

اکنون با توجه به جوالن دالالن در مناطق غله خیز، 
نشانه های خوبی را دریافت  نمی کنیم که امیدواریم 

دولت با تدابیر مناسب وارد صحنه شود. 

نماینده مردم ایجرود و ماه نشان در مجلس:  

نشانه های خوبی از بازار گندم دریافت نمی کنیم

,,
برای ارزیابی، تشخیص، درمان 
و ارجاع افراد مبتال به اختالالت 

روانپزشکی، مهارت ها و 
صالحیت های ویژه ای مورد نیاز 

بوده و در این میان الزم است 
اعضای تیم سالمت در حیطه 
سالمت روان، به اندازه کافی 
,,آموزش ببینند و حمایت شوند

,,
اختالالت روانی با ایجاد هزینه 
های مستقیم )بار مالی اقدامات 

تشخیصی، درمانی، بازتوانی 
و پیشگیری( و هزینه های 
غیرمستقیم ) کاهش توان 

فردی، کاهش نیروی مولد جامعه 
و بار خانوادگی ( اثرات زیان باری 

,,بر جامعه می گذارد
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اذان ظهر

13:13

غروب آفتاب

20:03

اذان مغرب

20:23

نیمه شب

00:26

اذان صبح فردا

4:46

طلوع صبح فردا

6:21
وضعیت آب و هوای زنجان:

6
22

در تنگ نظر سعه ی صاحبنظری نیست
با شب پرگان ، جوهر خورشیدوری نیست

آن را که تجلی است در آیینه ی تاریخ
در شیشیه ی ساعت چه غم ار جلوه گری نیست ؟

ره توشیه ی زهر سو نستانیم که ما را
با هر که در این راه سر همسفری نیست

در ما عجبی نیست که جز عیب نبیند
آن را که هنر هیچ به جز بی هنری نیست

اینان همه نو دولت عیش گذرانند
ما دولت عشقیم که دورش سپری نیست

سوزی که درون دل ما می وزد این بار
کوالک شبانه است نسیم سحری نیست 

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

Zanganemrooz@gmail.com   @zandgan
گردشگری و میراث

 »بزرگداشــت روز ملی خلیج فارس به 
عنــوان یکی از اقدامات ملی و پدافند غیرعامل 
در مواجهــه با نفوذ بیگانــگان در حوزه خلیج 
فارس بایســته است. از ســوی دیگر، تقویت 
گردشــگری در خلیج فارس نقش ســازنده و 
تاثیرگــذاری در همگرایی مــردم و دولت های 

منطقه دارد.«
منوچهــر جهانیــان - رییس دانشــکده علوم 
گردشــگری - در یادداشــتی با عنوان »خلیج 
فارس شناسنامه سرزمین پارس« که به مناسبت 
روز ملی خلیج فارس، نوشــته اســت: »خلیج 
فــارس مهــد فرهنگ ها و تمدن هــای کهن و 
باستانی جهان به شــمار می رود. خلیج فارس، 
نامی برخاسته از تاریخ، فرهنگ و تمدن بزرگ 
و کهن ایرانی اســت که شــواهد و مدارک و 
مســتندات ما را به جایگاه ممتاز و عظیم آن در 
میراث فرهنگی مشترک بشری رهنمون می کند. 
خلیج فارس دارای پیشــینه ای وسیع و گسترده 
اســت بــه درازای تاریخ ســرزمین پارس، که 
خاستگاه و زایش فرهنگ ها وتمدن های بزرگ 

بشری ریشه در آن دارد.
خلیج فــارس از بدو پیدایش تــا زمان کنونی 
بســتری جغرافیایــی در شــکل دهی روابــط 
فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و تجاری 
ملل مختلف جهان با محوریت توســعه روابط 
فرهنگــی، اجتماعی و تعامل مثبت و ســازنده 
بوده اســت که بستر ها و زمینه های همکاری و 
منطقه  واقتصادی  تجاری  فعالیت های  گسترش 

خلیج فارس و جهان را به دنبال داشته است.
فرهنگ و اخالقیات ایرانیان همواره با تاکید بر 
همدلی و همــکاری میان مردم و اقوام مختلف 
بشر روح همبســتگی، صلح و دوستی در میان 

آن ها را گسترش داده است.

در حــوزه خلیج فارس، زندگی و هم زیســتی 
در این مکان با جوشــش فرهنگی و اجتماعی 
اقوام مختلف در منطقه، بستری را برای توسعه 
روابط و همکاری های فرهنگی و اجتماعی میان 
مردمان و کشورهای حوزه خلیج فارس و دیگر 

مردمان ملل مختلف را فراهم آورده است.
نام خلیج فارس با نام ایران برای همیشه تاریخ 
گره خورده اســت. این ارتباط عمیق و پایدار 
ایــران با خلیج فارس در اشــکال و حوزه های 
مختلــف قابل ترســیم، تایید و تاکید اســت 
و اســتمرار آن تا دوران معاصــر و حال نیز به 
تصویر کشیده شده است. سیر تحوالت دوران 
معاصر بیانگر اقتدار ایرانیــان در خلیج فارس 
بوده و هم اکنون نیز همکاری کشورهای منطقه 
خلیج فارس تضمیــن کننده ثبات و آرامش در 

منطقه خلیج فارس خواهد بود.
کشــور ایران ســهم مهم و اساســی در شکل 
گیــری و تضمیــن ثبات منطقــه خلیج فارس 
دارد کــه نیازمنــد تعامــل و توســعه روابط 
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و همچنین روابط 
دیپلماتیــک در میان کشــورهای منطقه خلیج 
فارس است که متضمن ثبات و پایداری در این 

منطقه مهم وحیاتی دنیا است. 
بنابراین بزرگداشــت روز ملــی خلیج فارس 
بــه عنوان یکی از اقدامات ملــی و یک پدافند 
غیرعامل در مواجهه با نفوذ بیگانگان در حوزه 
خلیج فارس بایســته اســت تا همه مجموعه 
سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی کشور 
در زمینه این امر فراگیر که ریشــه در باورهای 
ملی، دینی و درونی ایرانیان دارد مشارکت فعال 

داشته باشند.
از ایــن رو برنامه هــای علمــی و فرهنگی با 
رویکرد شــناخت و آگاهی بخشــی در حوزه 

میراث فرهنگــی و گردشــگری منطقه خلیج 
فارس می تواند بستری را برای تحقق زمینه های 
مناســب در زمینــه معرفی فرهنــگ، تاریخ و 
تمدن ایــران اســالمی، جاذبه هــای متنوع و 
بی نظیر ســواحل و کرانه هــای خلیج فارس، 
دانش دریانوردی، عشق و مهمان نوازی مردمان 
ســواحل و کرانه های منطقه خلیــج فارس به 
دیگــر مردمان جهان فراهم کــرده وگام مهم و 
ارزشــمندی برای اعتالی نــام خلیج فارس به 
عنــوان مهد و گهــواره فرهنگ ها و تمدن های 

بشری جهان بردارد.
امروزه گردشــگری بــه عنوان ابــزاری برای 
گســترش صلــح و دوســتی، تعمیــق روابط 
فرهنگــی، اجتماعی و تعامل میــان مردمان و 
دولت ها به شمار می آید که می تواند نقش بسیار 
ســازنده وتاثیرگذاری برای همگرایی و توسعه 
روابط و همکاری های مشــترک میان مردمان و 

دولت های منطقه خلیج فارس ایفا کند.
از این رو الزم اســت دولت های منطقه خلیج 
فارس بر پایه اشــتراکات فرهنگــی، تمدنی و 
همچنیــن عالقمندی هــا و پیوندهای عمیق و 
ریشــه دار فرهنگی زمینه هــای حضور مردمان 
دیگر مناطق را برای بازدید و آشــنایی بیشــتر 
بــا میراث کهن و باســتانی منطقه خلیج فارس 

فراهم کنند.
ایــن امر می تواند رونق و شــکوفایی اقتصادی 
منطقــه خلیــج فــارس، انســجام اجتماعی و 
زمینه های همکاری بیشــتر و تعامل منطقه ای را 
فراهم آورد. نکوداشــت روز ملی خلیج فارس 
گامی است برای معرفی و توجه بیشتر مردم این 
منطقه و ساکنان خلیج فارس با پیشینه تاریخی 
و تمدنی و تاکید بر معرفــی آثار و جاذبه های 
بی نظیر و متنوع گردشگری منطقه خلیج فارس 

برای حضور در عرصه هــای فراملی در جهت 
تعامل سازنده و هم افزایی بیشتر میان کشورهای 
منطقه خلیج فارس با دیگر مردمان و کشــورها 
برای رســیدن به توســعه و آبادانی این منطقه 
ژئواکونومیک  و  ژئوپلتیــک  ژئواســتراتژیک، 

است.
الزم اســت برنامه ریزی بــرای فراهم آوردن و 
توسعه زیرســاخت های گردشــگری و انجام 
اقدامات بهینه در راستای فعالیت های گردشگری 
در منطقه خلیج فارس با حضور سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی و بــه کارگیری ظرفیت های 
بسیار متنوع و بی نظیر گردشگری منطقه خلیج 
فارس صورت گیرد؛ تا هم به معرفی فرهنگ و 
ویژگی های فرهنگی و اجتماعی و توانمندی ها 
و پتانســیل های گردشگری پرداخته شود و هم 
اینکه به رشــد و توانمندسازی جوامع میزبان و 
محلــی، بومیان و ســاکنین منطقه خلیج فارس 

کمک کرد. 
با ایجاد و راه اندازی کسب و کارهای گردشگری 
و توســعه روابط با کشورهای منطقه و جهان با 
حمایت دولت و دیگر بخش های خصوصی و 
غیر دولتی و با عزم ملی و جدی می توان به این 
مهم دســت یافت. این امر مستلزم تعیین خط 
و مشی ها، سیاســتگذاری های کالن و اولویت 
بخشی به سفر و گردشگری و اتخاذ تصمیمات 
و داشــتن برنامه هدفمنــد و جامع و همکاری 
و هماهنگــی بیــن متولیان بخش هــای دولتی 
و دیگر دســت اندرکاران حوزه گردشــگری و 
مجموعه های مرتبط با مقوله صنعت گردشگری 
اســت، که اگر مورد توجه جــدی قرار گیرد، 
رونق اقتصادی، اشــتغال، کارآفرینی و توسعه 
و شــکوفایی منطقه خلیج فــارس را به همراه 

خواهد داشت.«

 رییس نخســتین جشــنواره »خوراک 
ملل« با اشــاره به اینکه این جشنواره با هدف 
نزدیک شدن ملل و کشورها به یکدیگر برگزار 
می شــود، گفت: ایران 20 تا 25 مرداد امسال 

میزبان نخستین جشنواره خوراک ملل است.
به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا جالل ذکایی 
در نشســتی با حضور خبرنگاران با بیان اینکه 
نگاه فرهنگی مبتنی بر نزدیک شــدن اقوام و 
ملل نســبت به یکدیگر از جمله اهداف اصلی 
نخستین جشــنواره خوراک ملل است، گفت: 
خــوراک تنها یک محصول ارگانیک با ترکیب 
بیوشیمیایی نیست بلکه برای اعضای هر جامعه 
غذا به عنوان یک عنصر فرهنگی تعریف شده 

است.
وی افــزود: خــوراک به عنوان یــک فعالیت 
معنی دار بر روابط اجتماعی تاکید دارد، باورها 
و دیــن را تصویــب و بســیاری از الگوهای 
اقتصــادی را معین می کنــد و ناظر بر بخش 

بزرگی از گردش روزانه زندگی است.
ذکایی گفت: همانگونه که سیستم های پزشکی 

در بیماری و ارتقای سالمت نقش دارند عادات 
تغذیه ای نیز نقش اجتماعی اساســی فراتر از 

طریق به بدن انسان بازی می کنند.
وی با اشــاره به اینکه مــزه چگونگی تهیه و 
مصرف غذا همگــی در کنار فرهنگ ملت ها 
شــکل می گیرد، گفت: این ویژگی ها ما را به 
فرهنگ دیگر ملل نزدیک می کند به این ترتیب 
تجربه چشیدن غذا با فرایند حضور و درک آن 

همراه می شود.
رئیس نخستین جشنواره »خوراک ملل« گفت: 
غذا یک زبان مشترک است و مهمتر اینکه یک 
حق جهانی اســت که مانند هــر زبان دیگری 
برای ارتباط اشتراک در احساسات و عواطف 

و هیجان به کار گرفته می شود.
ذکایی افزود: خــوراک موجب پیوند صمیمی 
میــان تاریخ و فرهنگ مــردم جامعه میزبان با 
دیگر جوامع و نیز گردشــگران می شــود و به 
عنوان بازتاب دهنده فرهنگ یک کشور یا یک 

ملت در نظر گرفته می شود.
وی افــزود: بنابراین غــذا یکی از محصوالت 

ایده آل برای ارایه به عنوان یک جاذبه در مقصد 
گردشگری دارای ظرفیت های بسیاری است.

*غذاهای اصیل ایرانی خاصیت های دارویی 
دارد

رضــا اســالمی معــاون گردشــگری کلنون 
جهانگــردی و اتومبیلرانــی همچنین در این 
نشســت گفت: نگاه علمی به غذا و خوراک، 
تجاری ســازی خوراک ایرانی، نشــان دادن 
ویژگی های داروی خوراکــی ایرانی از جمله 

اهداف این نمایشگاه است.
وی افزود: نخستین جشنواره خوراک ملل 20 
تا 25 امرداد ماه امســال در مرکز نمایشگاهی 

برج میالد برگزار می شود.
اســالمی ادامــه داد: دعوت هایــی به منظور 
حضور دیگر کشورها و ارایه غذاهایشان انجام 
گرفتــه و در کنار آن ســازمان های مردم نهاد 
و تولیدکننــدگان غذایی داخلی و خارجی نیز 
میتوانند برای ارایه محصوالت شان حضور پیدا 

کنند.
وزارت  وزارت خارجــه،  همــکاری  از  وی 
ارتباطات  اســالمی، ســازمان  ارشاد  فرهنگ 
اسالمی، سازمان اکو و سازمان میراث فرهنگی 
و گردشگری برای برگزاری نخستین جشنواره 

خوراک ملل خبر داد.

روز ملی خلیج فارس؛ 
پدافند غیرعامل در برابر نفوذ بیگانگان

 راه اندازی سامانه جامع 
گردشگری سالمت کشور

 بررسی طرح سامانه جامع گردشگری 
سالمت کشور در دســتور کار نشست آینده 
شــورای راهبری گردشگری ســالمت قرار 

گرفت.
به گزارش روابط عمومی معاونت گردشگری 
ســازمان میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری شــانزدهمین نشســت شورای 
راهبری گردشــگری ســالمت کشــور هفته 
گذشــته با حضور اعضای شــورا از وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت 
امورخارجه، ســازمان نظام پزشــکی و اتاق 
بازرگانی ایران در محل معاونت گردشــگری 

سازمان برگزار شد.
ولی تیموری معاون گردشگری در این نشست 
گفت: تشکیل شورا ضرورتی اجتناب ناپذیر 
و بر پایه اقدامات کارشناســی برای توجه به 
ظرفیت هــای گردشــگری کشــور در حوزه 
سالمت و بهره برداری از آن به نحو مطلوب با 

همکاری دستگاه های متولی بوده است.
او با بیان اینکه شــورای راهبری گردشگری 
سالمت کشور با برگزاری نشست های مختلف 
در سالهای گذشته آسیب شناسی و نقاط قوت 
و ضعف آن احصا شده است افزود: با وجود 
فراز و نشــیب های بســیار و فعالیت شورا، 
اقدامات خوبی در حوزه ساماندهی گردشگری 
سالمت انجام شــده و در همین راستا نیاز به 

هماهنگی بیشتر اعضا کامل محسوس است.
تیموری با بین اینکه حوزه ســالمت یکی از 
موضوعات مهم در گردشــگری کشور است 
تاکید کرد: تمرکز و تالش شــورا بر تســهیل 
فرایندهــا بــرای فعالیت و حضــور بخش 

خصوصی در این عرصه است.
بر پایه این گزارش در این نشســت مقرر شد 
همه اعضا در چارچوب سیاستها و راهبردهایی 
که در نشســت های شــورا مورد توافق قرار 
می گیرد اقدام و از برنامه های انفرادی در حوزه 

گردشگری سالمت پرهیز کنند.
در این نشســت همچنین مقرر شــد فرایند 
فعالیت در حوزه گردشــگری سالمت برای 
بخش خصوصی که پیش از این در قالب شیوه 
نامه ابالغ شده بود تا دو هفته آینده بازنگری و 

اصالحات مورد نیاز انجام شود.
بر پایه مصوبات شانزدهمین نشست شورای 
راهبری گردشــگری سالمت کشور مقرر شد 
اساسنامه »تشکل حرفه ای گردشگری سالمت« 
نهایی شود و در فراخوان گسترده از همه ذی 
نفعــان برای حضور در انتخابات و تشــکیل 

هیأت مدیره جدید دعوت به عمل آید.
طرح اولیه ســامانه جامع گردشگری سالمت 
نیز در این نشست ارایه و مقرر شد در نشست 
آینده شــورا نهایی شــده و به عنوان سامانه 
جامع گردشگری ســالمت مرجع ساماندهی 

گردشگران در این حوزه قرار گیرد.

فهرست داروهای ممنوعه 
حجاج منتشر شد

 فرمانــده پلیس فرودگاه های کشــور 
فهرست اسامی ممنوعه برای حجاج به هنگام 

عزیمت به عربستان را اعالم کرد.
ســردار حســن مهــری، فرمانــده پلیــس 
فرودگاه های کشور، با اعالم فهرست داروهای 
ممنوعه برای حجاج به قوانین ســخت گیرانه 
پلیس عربستان اشاره کرد و در این باره گفت: 
عمده ترین چالشــی که حجاج را در این سفر 
معنوی تهدید می کنــد، عدم آگاهی از قوانین 
سخت گیرانه کشور عربستان در باره داروهای 
ممنوعه و حمل مواد مخدر اســت؛ آشنایی با 
قوانین کشور عربستان و توجه به توصیه های 
پلیس و دستگاه های مسئول موجب برگزاری 

هرچه باشکوه تر مناسک حج خواهد بود.
فرمانده پلیس فرودگاه های کشور با اشاره به 
اهمیت کالس های آموزشی در آستانه اعزام 
به این سفرمعنوی، گفت: اطالعاتی که توسط 
ســازمان حج و زیارت و دیگر دستگاه های 
دولتی ارایه می شــود کمــک خواهد کرد که 
در طول این ســفر از زمان شــروع اعزام به 
سرزمین وحی، در طول مناسک حج و حتی 
هنگام بازگشــت به کشــور ایران، مشکلی 

نداشته باشیم.
فرمانده پلیس فرودگاه های کشور، به وابستگی 
برخی از زایران به داروهای ممنوعه، اشــاره 
و تاکیــد کرد که زوار قبل از اعزام به کشــور 
عربستان باید نسبت به درمان خود اقدام کنند 
تا برای آنها در آن کشــور مشــکلی به وجود 
نیایــد، زیرا هیچ گونه امکانات درمانی در این 
زمینه از سوی کشور عربســتان به آ ن ها ارائه 

نخواهد شد.
طبق گفته ســردار مهری، اگــر زایری برای 
بیماری، داروی خاصــی مصرف می کند باید 
ضمن هماهنگی پزشــک سازمان حج، نسخه 
خــود را به همراه داشــته تا در فــرودگاه با 

مشکلی مواجه نشود.

خبر خبر

مدیر کل دفتر همکاری
و توافق های ملی گردشگری:

شیوه نامه »گردشگری 
عشایر« تدوین می شود

 مدیر کل دفتــر همکاری و توافق های 
ملــی گردشــگری از آماده ســازی و تدوین 
شیوه نامه گردشــگری عشایر در نیمه نخست 

امسال خبر داد.
لیال اژدری به ایسنا گفت: این شیوه نامه در ذیل 
کارگروه گردشــگری عشایری تدوین خواهد 
شــد. این کارگروه که نخســتین نشست آن 
برگزار شــد از مصوبات اجرایی شورای عالی 
عشایر بوده است که به منظور سیاست گذاری، 
بین دســتگاه های  و هماهنگی  برنامه ریــزی 
اجرایی برای رســیدگی بــه وضعیت جامعه 
عشایر کوچ  نشــین ایران، بهبود زندگی و احیا 
فرهنگ و سنت های اسالمی و اصیل عشایری 
با امشای معاون اول رییس جمهور تشکیل شده 

است.
اژدری بــه عنــوان دبیــر کارگروه توســعه 
گردشگری و صنایع دستی عشایر یادآور شد: 
ایــن کارگروه با توجه بــه ظرفیت های بالقوه 
گردشــگری مناطق عشایری اســتان ها و در 
عیــن حال مغفول ماندن و بهره مند نشــدن از 
فرصت های موجود، سبب برنامه ریزی و فعال 
کردن این بخش در عرصه گردشگری تشکیل 
شده است و حمایت و توانمندسازی عشایر با 
گسترش فعالیت های آن ها و رونق تولید صنایع 
دستی بومی، از جمله برنامه های مهم پیش رو 

است.
به گفته او، در این نشســت وظایف هر یک از 
دستگاه های مرتبط با عشایر تعریف و سه کمیته 
»گردشگری و زیرساخت ها«، »صنایع دستی و 
ســوغات« و »پژوهشی، آموزشی، اجتماعی و 
فرهنگی« در ذیل آن مشــخص شد، همچنین 
پس از بررســی مشــکالت قرار شــد روی 
تدوین شیوه نامه گردشگری عشایری متمرکز 
شــویم تا پس از تدوین و ابالغ، نقشه راه نیز 
ترسیم شود. دبیر کارگروه توسعه گردشگری 
و صنایع دســتی عشــایر یادآور شد: توسعه 
گردشــگری در حوزه عشــایر بــا همکاری 
سازمان امور عشــایر ایران محقق خواهد شد 
و دیگر بخش های فرابخشی از جمله سازمان 
شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور، بیمه 
تأمین اجتماعی، بسیج عشایر و ... نیز در رونق 

این بخش همکاری خواهند داشت.
مدیر کل دفتــر همــکاری و توافق های ملی 
گردشــگری با اشــاره به اقدام همزمان برای 
تهیه نقشــه راه در زمینه گردشگری دریایی و 
ســالمت، گفت: وظیفه ما شناسایی گروه های 
ذی مدخل در این حوزه ها و تشکیل حلقه های 
ارتباطی و تهیه نقشه راه با کمک سازمان های 

مرتبط است که کارهایی شروع شده است.
تخصصــی  رویدادهــای  برگــزاری  اژدری 
گردشگری عشایر را در معرفی واطالع رسانی 
ظرفیت هــا و جذابیت های ایــن بخش مؤثر 
دانســت و از برگــزاری پنجمین جشــنواره 
فرهنگ عشــایر ایران زمین با همکاری اداره 
کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان کهگیلویه و بویراحمد در شهر یاسوج، 

پس از پایان ماه مبارک رمضان، خبر داد.

رییس اداره علوم کمیسیون یونسکو ایران عنوان کرد:
ژئوپارک قشم 

تنها پارک ثبت شده غرب 
آسیا در یونسکو

 رییس اداره علوم کمیســیون یونسکو 
ایران از ثبت ۱۶ کرســی علمی از سوی ایران 
در یونســکو خبر داد و گفت: ژئوپارک قشم 
تنها ژئوپارک منطقه غرب آسیا است که در این 

سازمان به ثبت رسیده است.
به گزارش ایســنا دکتر سید علی چاوشیان در 
پنل گرامیداشت روز »ملی خلیج فارس« که در 
محل سازمان زمین شناسی برگزار شد، گفت: 
کرسی های کشــورها در یونسکو نشان دهنده 
فعالیت های کشــورها در حوزه های مختلف 
علمی است و ایران هم اکنون ۱۶ کرسی علمی 

ثبت شده دارد.
وی با اشــاره به ایجاد ۷ مرکز تحقیقات تحت 
پوشش یونسکو، خاطر نشان کرد: افزون بر آن 
تا ســال 20۱۹ ایران 22 میراث ثبت شــده در 

یونسکو دارد.
چاوشیان، اضافه کرد: ژئو پارک قشم تنها ژئو 
پارک منطقه غرب آســیا است که در یونسکو 

ثبت شده است.

 ایران، میزبان 
نخستین جشنواره 

خوراک ملل شد
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