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روزانهم رمدمی صبح استان زنجان

 رویه 7

ان  جوالن دالالن در گندمزارهای زن

ر داد: شهردار هید خ
تح  درصدی

بودجه شهرداری هید 
در سا گذشته

ر داد: ا خ ر زیربنایی شهرداری ز معاو ام
پل گلشهر 

 درصد پیشرفت
 فیزیکی دارد

 رویه 3   رویه 2  

: ا دار ز ا ی اس معاو سیاسی امنی

ا رسانی صری
جامعه را از تشدد دور می کند

 معاون سیاســی امنیتی اســتاندار زنجان گفت: 
اطالع رسانی صریح، جامعه را از تشدد دور می کند.

 به گزارش ایســنا، خدابخش مرادی نافچی در نشست 
شورای اطالع رســانی، اظهار کرد: اگر اطالع رسانی ها 
را صریح، درســت، دقیق، عالمانــه و به موقع از منابع 
معتبر در اختیار جامعه قرار ندهیم، جامعه دچار تشدد 
می شــود. افزون بر این، اخبار صریح و دقیق که رسانه 
ملی، رســانه های مکتوب و فضای مجازی را شــامل 
می شود، زمینه را برای انسجام اجتماعی فراهم کرده و به 
امیدآفرینی، وحدت، تحول، رشد و پویایی منتج می شود.

این مسوول با اشاره به این که اخبار منفی 9 برابر اخبار 
بت بر ذهن و دل انســان تاثیر می گــذارد، ادامه داد:  م
»دانســتن« حق مردم است و همین مردم حق دارند که 
اطالعات دقیقی از منابع موثق دریافت کنند. از همین رو، 
ســاماندهی اطالع رسانی بر اساس منابع مستند باید در 
دستور کار قرار گیرد؛ در واقع اگر بخواهیم زمینه برای 
ایجاد آرامش و طمانینه، همچنین بهداشــت و سالمت 
روانی و اجتماعی در اســتان فراهم شود، باید اخبار و 

اطالع رسانی را ساماندهی کنیم.
مرادی نافچی با تاکید بر این که هدف از تشکیل شورای 
اطالع رســانی این است که مردم از اقدامات و خدمات 
کارکنان نظام مطلع باشند، افزود: انتخابات یک روز است 
ولی زنگ انتخابات یک سال قبل زده می شود. در چنین 
شرایطی، پرسش ها و موضوعاتی در حوزه انتخابات به 
وجود می آید و اگر اطالع رسانی ها مدیریت نشود، منجر 
به بروز التهابات می شــود. از همین رو، بایسته است که 
صبح روز انتخابات، با رسانه ها هماهنگ باشیم و آخرین 

آمار را در اختیارشان بگذاریم.
وی خاطرنشــان کرد: مدیریت افکار عمومی به منزله 
اطالع رسانی دقیق است، نه جهت دهی افکار، از همین رو 
باید ســامانه های گردش اطالعات را مدیریت کرده و 

شیوه های توانمندسازی اصحاب رسانه را اجرا کنیم. 

ر خب

 مدیرعامل آب منطقه ای زنجان با اشاره به افزایش 
منابع ذخیره آب سدهای استان زنجان گفت: وردی آب به 
سدهای استان زنجان امسال ۷ برابر نسبت به سال گذشته 

افزایش یافته است.
یوســف رضاپور در گفت وگو با خبرنگار موج رســا، با 
9۷ اظهار کرد:  اشاره به آمار بارندگی ها در سال آبی 9۸
9۷ میزان بارندگی ها نسبت به سال پیش  در سال آبی 9۸

۷6 درصد افزایش یافته است.
وی همچنین به میزان تغییرات بارش ها در بلند مدت در 
سطح استان افزود: تغییرات بارش ها نسبت به متوسط بلند 
مدت ۵4 درصد رشــد داشته و جز سه استانی بودیم که 

وضعیت خوب و باالتر از نرمال داشتیم.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان زنجان با بیان اینکه 
این بارش ها سبب شــده ورودی آب سدها حدود ٢00 

میلیون متر مکعب شود، عنوان کرد: این در حالی است که 
در سال گذشته میزان ورودی آب به سدهای استان زنجان 

حدود ٢9 میلیون متر مکعب بود.
وی با اشــاره به افزایش ورودی آب به ســدهای استان 
زنجان عنوان کرد: در واقع رشــد ورودی آب به سدهای 
استان زنجان امسال ۷ افزایش یافته که بسیار قابل مالحظه 
اســت. رضاپور با اشاره به اینکه اگر سد کینه ورس نبود 
قطعا ابهر و شهرهای مسیر تا شهر تاکستان امسال از سیل 
آســیب می دیدند عنوان کرد: این ســد دوبار پر و سپس 

خالی شده و اکنون نیز پر شده است.
وی بیان کرد: ســد تالوار نیز که پیش تر ذخیره آبی کمی 
داشت، اکنون به صورت روزانه تخلیه می شود تا زمین های 
تملک نشده زیر آب نرفته و آسیب نبینند و گرنه تاکنون 

بیش از ۵0 درصد سد پر شده بود.

ان ه ای استان زن مدیرعامل شرکت آب من

ر آ  ای  برابر  ا
ان زنجان دها ا به 

ال کرد رکت توزی نیروی بر استان زنجان ا امل  مدیر

ن از بر زنجان د   ر  
 رویه 2  

 رویه 8  

گرا می دهد نع ار دست  ی  را ی  و

انی  یه هنرمند زن گ
از آجر شدن نان 

بازار ملیله ار لی  ز برا  ی ر  ار
 رویه 1

در راســتای ایفای مســوولیت های اجتماعی 
بانک رفاه، یک فقره چک برای خرید تجهیزات 
پزشــکی و تخصصی به بیمارستان لبافی نژاد 

اهدا شد.
بــه گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، 
در آیینــی کــه به همیــن منظور بــا حضور 
مسووالنی از بانک و بیمارســتان برگزار شد، 
عســگری ذاکری مدیر شعب منطقه یک تهران 
بانک رفاه، با اشــاره بــه اقدامات بانک رفاه به 
عنــوان یک بانک اجتماعی و ســالمت محور 
اظهار داشت: تجهیز بیمارســتان لبافی نژاد به 

دســتگاه های مورد نیاز از جمله اقدامات مهم 
بانک رفاه در حوزه سالمت کشور و تسهیل در 

روند درمان بیماران است.
دکتــر نورعلیــزاده رییــس بیمارســتان نیز با 
قدردانــی از این اقدام بانک رفاه و همکاری ها 
و تعامالت مناســب فی مابین با ابراز رضایت 
از عملکرد کارکنان بانک رفاه شعبه بیمارستان 
گفت: بدون شک حمایت های بانک رفاه نقش 
مؤثری در ارتقا سالمت، بهبود درمان بیماران 
و رضایتمندی بیشــتر آنها داشــته و امیدواریم 
بــا تداوم این همــکاری ها بتوانیــم گام های 

اثربخشــی در این زمینه برداریم. شــایان ذکر 
است، بیمارســتان شــهید دکتر لبافی نژاد هم 
اکنون به منزله یکی از بزرگترین مراکز آموزشی 
و پزشــکی کشــور مطرح و با مجهز بودن به 
بخش های مختلف و درمانگاه های تخصصی 
و فوق تخصصی در زمینه های ارولوژی، چشم 
پزشکی، قلب، ریه، پیوند کلیه و ... به بیماران و 

مراجعان این بیمارستان خدمات ارایه می کند.
در پایــان این آییــن با قدردانــی از مجموعه 
بیمارســتان، چک نقدی کمــک هزینه تجهیز 

بیمارستان اهدا شد.

اینفوگرافیک اقدامات بانک رفاه کارگران 
در کمک رســانی به مناطق ســیل زده 
کشــور تا اول اردیبهشت ماه سالجاری 

منتشر شد.
به گــزارش روابط عمومــی بانک رفاه 
اقدامات  پیش رو،  اینفوگرافی  کارگران، 
این بانک در کمک رسانی به مناطق سیل 
زده کشــور همانند بازدید مدیر عامل و 
اعضای هیــأت مدیره از مناطق ســیل 
زده، تصویب ســاخت یک باب مدرسه 
در منطقــه دلفان، تصویــب خرید یک 
دستگاه آمبوالنس به شهرستان معموالن، 
اختصــاص ۱۷000 فقــره تســهیالت 
تکلیفی تعریف شــده بانک رفاه، امهال 
تسهیالت بانک رفاه به کشاورزان آسیب 
دیده از ســیل به مدت سه سال و کمک 
های نقدی و غیر نقدی و سایر خدمات 
را تا اول اردیبهشت ماه سالجاری به طور 

خالصه نشان می دهد.

 دهم اردیبهشت روز ملی  خلیج  فارس نام 
دارد. این روز،  با تصویب  شــورای  عالی  انقالب  

فرهنگی  به  تقویم  ایران  اضافه  شده است.
به گزارش همشــهری آنالین، تیر ســال ۱3۸4 
شــورای  عالی  انقالب  فرهنگی  با توجه  به  هدف  
قراردادن  هویــت  فرهنگی  و تاریخی  ملت  ایران  
از ســوی  ایادی  استکبار جهانی  به  ویژه برخی  از 
کشورهای  همسایه  و تالش  آنان  برای  تحریف  نام  
تاریخی  خلیج  فارس، به  پیشنهاد شورای  فرهنگ  
۱0 اردیبهشت   عمومی  روز اخراج  پرتغالی ها 
از تنگــه  هرمز را به  عنوان  روز ملی  خلیج  فارس  

نامگذاری  کرد.

خلیــج فارس ایران در طول تاریخ مدون خود از 
اهمیت ویژه ای در سیاست های فراملی و منطقه ای 

برخوردار بوده و هست. 
از جملــه ویژگی های قابل ذکــر خلیج فارس، 
موقعیت ویژه جغرافیایی آن می باشد. ارتباط این 
آبراه با اقیانوس هند و آب های آزاد، باع شده تا 
منطقه از لحاظ تجاری و نظامی، به خلیج فارس 

وابسته شود.
اکتشافات نفتی و غنای آب خلیج فارس از لحاظ 
مواد معدنی و غذایــی، آن را به نگینی بی همتا 
تبدیل کرده و چشم طمع بسیاری از کشورهای 
منطقه و قدرت های فرا منطقه ای را به سوی خود 

جلب نموده است.
ارزش های عظیم اقتصادی و موقعیت مناســب 
جغرافیایی و سیاســی خلیج فارس از گذشته تا 
امروز، اســتعمارگران را تشــنه حضور و سلطه 
طلبی در منطقه کرده و باع شده تا آنها بکوشند 
همواره سیاست خود را بر این منطقه تحمیل کند.
از این رو خلیج فارس، همیشه صحنه کشمکش 
و نبرد بوده و ســرزمین های حاشــیه آن نیز از 
این کشــمکش ها متأثر شده است؛ به گونه ای که 
زندگی سیاسی و اقتصادی این کشورها با توجه 
به مســایل و جریان های جاری در خلیج فارس 

جهت و سمت و سو می گیرد.

ا ی ن ا ان  ار ی بی ا برا ج د بان ر اهدا  ن

اینفوگرافی اقداما بان رفاه کارگران در کم رسانی به منا سیل زده کشور

ار لی  ز برا  ی ر  ار
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: ا ی ز ش ل پ گا   معاو دا
ود آگاهی الزم به خود درمانی  ن

ر شده است افراد من
 معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی 
استان زنجان گفت: شــوربختانه نبود آگاهی و 
اطالع رســانی کافی موجب شده داروها به طور 
درست مصرف نشوند و خود درمانی بدون توجه 

به عوارض آن در کشور بسیار رای شود.
دکتر جواد تا کی در گفت و گو با ایرنا افزود: 
مصــرف بی رویــه آنتی بیوتیک هــا خطرات 
زیــادی دارد؛ چرا که هر آنتی بیوتیک برای یک 
نوع بیماری ساخته شده و درصورت تشخیص 
درســت، رعایت دوز مناسب و با درمان خاص 
می تواند اثر گذاری الزم را به دنبال داشته باشد.

وی اظهار داشــت: نبود همین اطالعات موجب 
می شود که بیماری بهبود پیدا نکند و در نتیجه فرد 
آنتی بیوتیک های مختلف و گاه بسیار گرانقیمتی 
را بــرای درمان خود صرف کنــد که در برخی 
موارد نه تنهــا کارآیی خاص خود را ندارد بلکه 

به عوارض بیشتری برای بیمار منجر می شود.
این مســوول ادامه داد: یکی از معضالت کنونی، 
بیماری های ناشی از آلودگی مواد غذایی است که 
دراین راستا باید کنترل های الزم انجام شود که 
تعداد کارشناسان موجود جوابگوی نظارت ها و 

بازرسی های دایمی نیست.
وی اضافه کرد: اطالع رسانی کافی به عموم مردم 
کمــک می کند که در خرید کاالهای ســالمت 
محور از قبیل مواد غذایی، آرایشــی و بهداشتی 
بیش از گذشته توجه و در مصرف آنها دقت الزم 

را داشته باشند.
این مسوول ادامه داد: مشارکت رسانه ها و آگاهی 
بخشی در ارتباط با مسایل بهداشتی به ویژه حوزه 
غذا و دارو می تواند به انتخاب بهتر مواد غذایی و 
کاالهای سالمت محور کمک کند که تحقق این 

مساله به کاهش بیماری ها منتهی می شود.
وی خاطرنشان کرد: همه مردم در ارتباط با مسائل 
دارویی و در صورت مواجهه با ابهام یا ســوال 
هنگام خرید کاالهای سالمت محور می توانند با 
سامانه 1490 و شماره تلفن های 33550100 و 
101 تماس حاصل بگیرند که کارشناسان مربوطه 
پس از دریافت شکایات نسبت به پاسخگویی آن 

اقدام می کنند.

نای  ارا دهیاری ها بر م اعت
سرانه، پرداخت می شود

 سرپرســت اداره کل امور روســتایی و 
شوراهای استانداری زنجان با بیان اینکه بیشترین 
پرسش ها و درخواســت ها در سامد مربوط به 
طرح هادی و اعتبــارات دهیاری ها بود، گفت: 
سرانه، مبنای پرداخت اعتبارات دهیاری ها بوده و 

سرانه نیز بر پایه سرشماری 1395 است.
محمدرضا هادوی در گفت  وگو با خبرنگار ایرنا، 
افزود: انتقاداتی هم نسبت به انتخاب دهیاران بود 
در حالی که همانگونه که شهردار توسط شورای 
اسالمی شهر انتخاب می شود طبق قانون، دهیار 
نیز توســط اعضای شورای اســالمی روستاها 

انتخاب شده و به وظایف خود عمل می کند.
وی تعداد کل روســتاهای استان را 935 روستا 
بیان کرد و اظهار داشت: 656 روستای باالی 30 

خانوار استان دارای دهیاری هستند.
هادوی خاطرنشــان کرد: 2 هزار و 262 نفر نیز 

عضو شورای اسالمی روستاها هستند.
وی تصریح کرد: طبق قانون، تمام روســتاهای 
باالی 20 خانوار استان دارای شورای اسالمی و 
تمام روستاهای باالی 30 خانوار نیز دارای دهیار 

هستند.
سرپرســت اداره کل امور روستایی و شوراهای 
اســتانداری زنجــان گفت: اولویــت اعتبارات 
دهیاری ها در سال 98، تامین و حل مشکل آب 

شرب روستایی است.
وی افــزود: پیگیری ارتقای درجه دهیاران نیز از 

دیگر برنامه های امسال است.
هادوی خاطرنشان کرد: امسال برای نخستین بار 
و بنا بر تاکید و ابتکار اســتاندار محترم، شورای 
مدیریت بحران در روستاها با محوریت دهیاران 
برگزار شــد که نقش مهمی در پیشــگیری از 
آسیب دیدگی و خسارت های ناشی از بارندگی و 

وقوع احتمالی سیل در روستاها داشت.
این مســوول اظهار داشت: خسارت های جزیی 
وارد شــده به تاسیســات دهیاری هــا در قالب 
مشخصی از دهیاران خواسته شده اما هنوز آمار 

کامل و برآورد نهایی صورت نگرفته است.
بــه گزارش ایرنــا، از 710 روســتای باالی 20 
خانوار برای 98.2 درصد طرح هادی تهیه شده 
و از لحــاظ جمعیتی نیز 89.34 درصد جمعیت 

روستایی استان از آب شرب بهره مند هستند.
شــماره تلفن 111 )ســامد( خط ارتباط مردم 
با دولت اســت که هر هفته تعــدادی از مدیران 
ستادی اســتانداری و دستگاه های اجرایی استان 
طبق اطالع  رسانی قبلی با حضور در این مرکز به 

پرسش های مخاطبان پاسخ می دهند.

ر خب

رد : ید  ا  ا ز ری اس رییس  داد
تعیین تکلی پرونده های مسن 

ی و محکومان ما
تعیین تکلیف پرونده های مســن ، پرونده های 
اجرای احکام و محکومان مالی به ویژه محکومان 
مهریه وکاهش آمار جمعیت کیفری زندانیان از 
اولویت برنامه های دستگاه قضایی استان است. 

حجت االســالم اســماعیل صادقی نیارکی در 
نخســتین نشست شــورای معاونان دادگستری 
اســتان در سال جدید با ســپاس از تالش ها و 
اقدامات انجام شده در سال 97 ارتقاء  سطح ارایه 
خدمات  و استفاده از همه ظرفیت ها برای خدمت 
به مردم در مجموعه دستگاه قضایی استان را امری 

بایسته برشمرد.
وی توجــه بر امر پیشــگیری، صیانت و تکریم 
کید  مراجعان در همه حوزه های قضایی استان  ت
کرد و افزود: اگر ما مسووالن نتوانیم در این سه 
مقوله به وظایف خودمان خوب عمل کنیم طبیعی 
است برخی مشکالت و مسایل به وجود خواهد 
آمد، بنابراین همه بایستی تالش کنیم تا با اقدامات  
موثر و نتیجه بخش  اعتماد عمومی مردم را جلب 

نماییم .
رییس شورای قضایی استان در ادامه با اشاره به 
دیدار رییس قوه قضاییه با روسای دادگستری ها 
کید ایشان  و دادســتان های سراسر کشــور و ت
بر تــالش همه جانبه  در جهــت جلب اعتماد 
عمومی، رفتار و اخالق اســالمی با مراجعان و 
مبارزه با فســاد  چه در داخل مجموعه و چه در 
بیرون  دســتگاه قضایی خاطر نشان کرد: اجرای 
 سیاست های کالن قوه قضاییه با جدیت در همه 
بخش ها و بر پایه اولویت ها در دســتور کار قرار 

خواهد گرفت.
این مقام عالی قضایی استان  خاطر نشان کرد: از 
دیگر برنامه های مهم دستگاه قضایی استان تعیین 
تکلیف پرونده های مسن، کاهش آمار جمعیت 
کیفری زندانیان، پرونده هــای اجرای احکام و 
محکومان مالی به ویژه محکومان مهریه بیان کرد 
کید رییس  و ادامه داد: توجه به این امور که مورد ت
قوه قضاییه نیز می باشد نیاز به یک کار جهادی و 
فنی دارد که در سال جدید جزء برنامه های مهم 

دستگاه قضایی استان است.

: ا داری ز ا می اس مدیر رواب 
ا رسانی های امیدبخ 
ی می کند هد دشمنان را خن

 مدیــرکل روابط عمومــی، تشــریفات 
و امــور بین الملل اســتانداری زنجــان گفت: 
اطالع رســانی های امیدبخش، هدف دشــمنان 

ی می کند. قسم خورده نظام را خن
به گزارش ایســنا، غالمرضا الهی سرشــت در 
نشست شورای اطالع رسانی، اظهار کرد: امسال، 
ســال ویژه و مهمی است. از طرفی انتخابات را 
پیش رو داریم و از طرفی دشــمنان قسم خورده 
نظام قصد دارند که میان مردم و حاکمیت فاصله 
بیندازند. در چنین شــرایطی، اطالع رســانی از 

اهمیت ویژه ای برخوردار است.
این مسوول ادامه داد: شوربختانه بسیاری در قالب 
شبکه های اجتماعی، سعی می کنند که با انتشار 
و گســترش اخبار جعلی، روی باور مردم تاثیر 
بگذارند. از همین رو، در تالش هستیم که شورای 
اطالع رسانی دســتورات کار خود را در راستای 
ایجاد وفاق، همدلی و همبســتگی اجتماعی به 

صورت مرتب پیش ببرد.
وی افزود: دشمن به دنبال افزایش فاصله میان مردم 
و نظام است ولی خوشبختانه اطالع رسانی های 
ی می کند. در  امیدبخش و به موقع، توطئه ها را خن
همین راستا، سیاست گذاری و تبیین خط مشی 
اطالع رســانی از عملکرد و دستاورد حوزه های 
مختلف اســتان و تدوین و ترسیم جهت گیری 
جامع اطالع رسانی و مطبوعاتی استان، از اهداف 

شکل گیری شورای اطالع رسانی است.
الهی سرشــت تصریح کرد: ســاماندهی گردش 
اطالعات از دیگر برنامه های شورای مذکور است. 
به نحوی که نوع بهره دهی و سامانه ارتباطی در هر 
دستگاه با شورای اطالع رسانی مشخص باشد و 
این مهم از طریق تعامل با رابطان خبری که برای 
هر حوزه تعریف خواهد شــد، محقق می شود. 
عالوه بر این، شــورای اطالع رســانی باید خط 
مشــی ها و راهبردهای الزم برای هدایت افکار 
عمومی در جهت تسهیل انجام وظایف دستگاه ها 

ونهادهای مختلف استان تعیین کند.
وی  بــا تاکید بــر لزوم تبیین خط مشــی ویژه 
رســانه ای و اطالع رســانی در مواقع ویژه نظیر 
انتخابات، حــواد امنیتی، ســوانح و حواد 
غیرمترقبه، تصریح کرد: نظرسنجی و ارزیابی افکار 
عمومی در حوزه های مختلف مربوط به استان و 
یا واگذاری این ماموریت به مراجع معتبر دیگر، 
همچنیــن پیش گیری از تولیــد اخبار مخرب و 
تدوین پاسخ های مناسب به شبهاتی که به نحوی 
مربوط به فعالیت دستگاه های اجرایی استان باشد، 

از دیگر اهداف مورد نظر تشکیل شورا است.

ر خب ال کرد رکت توزی نیروی بر استان زنجان ا امل  مدیر

ن از بر زنجان د   ر  
 مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
زنجان گفت: ۷۱ درصد برق استان در بخش تولید 

مصرف می شود.
علیرضا علیزاده در نشست خبری به مناسبت روز 
ملی صنعت برق، اظهار کــرد: برق الزمه زندگی 
بوده و صنعت برق فراهم کننده این نعمت ارزشمند 
است. صنعت برق، صنعتی زیربنایی بوده و عامل 
مهمی در توســعه صنعتی و افزایش رفاه اجتماعی 

نقش دارد.
این مســوول با اشــاره به نا مگذاری امسال ، ادامه 
داد: رونق تولید نامی اســت که امســال از جانب 
رهبر معظم انقالب تعیین شــده و به همین دلیل 
این شــرکت در راســتای تحقق رونــق تولید به 
دنبال دوچنــدان کردن تالش خــود برای تامین 
نیاز واحدهای صنعتی هســتیم؛ چراکه برق پایه و 

زیرساخت اصلی تولید و کشاورزی است.
وی با بیان اینکه شــعار ســال با تولید برق پایدار 
نقش حیاتــی در جهت تولیــد دارد، افزود: این 
شــرکت نزدیک به 446 هزار مشــترک شهری و 
روســتایی و دیگر تعرفه ها را دارد که صد درصد 
جمعیت شهری و صد درصد روستاهای باالی ۱0 
خانوار را شامل می شــود. همچنین از کل انرژی 
توزیع شده در استان ۷۱ درصد صرف بخش مولد 
که صنعت و کشاورزی است، می شود، به طوری 

که ۱9 درصد توسط بخش کشاورزی و ۵٢ درصد   
توسط بخش صنعت مصرف می شود.

علیزاده، مصرف ۵٢ درصدی برق اســتان توسط 
بخش صنعت را بستر مناسبی برای توسعه اقتصادی 
دانست و تصریح کرد: خاموشی مشترکان در استان 
زنجان به زیر یک دقیقه در روز می رســد که این 
عدد نشان دهنده خاموشی زیر 360 دقیقه در سال 
برای مشترکان داشته که روند نزولی آن ادامه دارد.

وی با بیان اینکه حجم شــبکه اســتان زنجان ۱4 
هزار و ۱۱۸ کیلومتر اســت، گفت: 9۸٢۱ دستگاه 
پست در استان زنجان وجود دارد که ظریفت این 
پست ها ۱۵06 مگاولت آمپر است. ۱۷30 کیلومتر 
از کابل های فشار ضعیف اســتان به خودنگه دار 
تبدیل شــده اســت که 33 درصد شبکه را شامل 

می شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان 
با اشــاره به برخورد شــرکت برق با انشــعابات 
غیرمجاز، یادآور شــد:   در سال گذشته شهرستان 
طارم و خدابنده بیشــترین انشعابات غیرمجاز را 
داشــته و ۵ درصد از کل تلفات برق در شبکه با 
افزایش نظارت و برخورد با انشعابات غیرمجاز در 

این شهرستان  خدابنده کاهش یافته است.
این مسوول با اشاره به اینکه شرکت برق بیش از 
۷0 میلیارد تومان طلب از مردم و مشترکان عمومی 

دارد، عنوان کرد: ٢٢ میلیارد تومان از بدهی مربوط 
به ادارات، ٢۸ میلیارد بدهی صنایع و مابقی مربوط 
به بخش کشــاورزی و خانگی است. البته الزم به 
ذکر است که این شرکت ســال گذشته توانست 
9۷ درصد مطالبات خود را وصول کرده و مردم با 
پرداخت های به موقع خود می توانند شرکت را در 

رسیدن به اهداف خود یاری کنند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، 
خاطرنشان کرد: اصالح الگوی مصرف در حوزه 

انرژی در کشور امروز یکی از مهم ترین ضروریات 
اســت و اســتفاده از منابع انرژی در کشور رویه 
نامناسبی داشته که ادامه این روند هزینه های هنگفتی 
را در راه توســعه کشــور ایجاد کرده و ضرورت 
تدویــن راهکارهای اصالح الگــوی مصرف در 
حوزه انرژی در دو بخش عرضه و تقاضای انرژی 
را دوچندان می کند؛ چرا که بهینه سازی انرژی یک 
صنعت پرسود و کم هزینه برای اقتصاد ملی است و 

ترویج آن اشتغال زایی گسترده ای را به دنبال دارد.

  مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان 
گفت: امسال 4۵ درصد از مجموع جرایم تعزیراتی 

مربوط به قاچاق سیگار است.
مرتضی ممیزی در گفت و گو بــا ایرنا افزود: تا 
کنون ۱0 پرونده قاچاق سیگار در این اداره تشکیل 
شده و میزان جریمه ریالی آن نیز ۱۵میلیارد و 600 

میلیون ریال بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان زنجان گفت: 
در این مدت 490 پرونده در بخش های مختلف 
تخلفات تعزیراتی در شعب سطح زنجان تشکیل، 
همچنین 46۷ پرونده نیز رسیدگی و مختومه شده 
اســت. ممیزی تاکید کرد: میزان جریمه کل این 
پرونده ها 34میلیارد و 400 میلیون ریال است که 

آرا و احکام نسبت به مقدار کاالی قاچاق و تخلف 
انجام گرفته توسط قضات صادر می شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان زنجان اظهار 
داشــت: ســال گذشــته نیز 6۱ محموله سیگار 
توســط نیروی انتظامی کشف شد که در مجموع 
قاچاقچیان سیگار 34 میلیارد و ۵00 میلیون ریال 

جریمه نقدی شدند.
ممیزی با اشــاره به بیشترین تخلفات انجام شده 
در فروردین امســال، افزود: درج نکردن قیمت، 
گران فروشی و صادر نکردن فاکتور بیشترین آمار 
تخلفات استان را در این مدت به خود اختصاص 
داده اســت. وی گفت: تاکنون ۸0 مورد بازرسی 
توســط ۱0 اکی مشترک گشت سیار انجام شده 

که 30 پرونده برای متخلفان تشکیل و همگی در 
حال رسیدگی هســتند و حکمی تا کنون صادر 

نشده است.
ممیزی به کشــف 9 هزار لیتر سوخت قاچاق در 
هفته گذشته اشاره و تاکید کرد: این محموله ٢ متهم 
دارد که از شــهرهای مرزی با یک تریلر به سمت 

تهران در حال حرکت بودند.
مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی اســتان زنجان 
خاطرنشــان کرد: با تیزبینی پلیــس این محموله 
کشــف و بالفاصله پرونده برای متهمان تشکیل 
و بعد از بررســی های انجام گرفته تمام سوخت 
به نفع دولت توقیف و مبلغ ۵۱6 میلیون ریال نیز 

جریمه نقدی برای آنها صادر شد.

به گزارش ایرنا، ســال گذشته بیشترین تخلفات 
انجام شــده درج نکردن قیمت به تعداد یکهزار و 
٢43 فقره، گران فروشی ۷٢0 فقره، صادر نکردن 
فاکتور ۵06 فقره و نداشتن پروانه کسب در صنف 

فعال 4۵6 فقره ثبت شده است.
میزان مبالغ جرایم وصولی صادر شده در این مدت 

9۱ میلیارد و ۵۵0 میلیون ریال بوده است.
بیشترین احکام صادره در شعب تعزیرات استان 
نزدیک چهارهزار حکم بــا جریمه جزای نقدی 
بوده، ٢60 مورد حکم به ضبط کاال داده شــده و 
36 مورد نیز کاالها معدوم شده، همچنین ۱6 مورد 
هم خودروی حامل کاالی قاچاق توقیف و به نفع 

دولت ضبط شده است.

  شــهردار هیدج از تحقق 96 درصدی 
بودجه این نهاد در سال گذشته  خبر داد.

به گــزارش روابط عمومی شــهرداری هیدج، 
مســعود امیــدی، اظهــار کــرد: بــا توجه به 
تالطم های پیش بینی نشــده اقتصادی در حوزه 
عمران و توسعه شهری و نیز کاهش درآمدهای 
شــهرداری از ماده 3۸ و 39 و باال رفتن هزینه 
اداره شــهرها با همه محدودیت ها و مشکالت 
پیــش رو، بودجه شــهرداری هیدج در ســال 
گذشــته 96 درصد تحقق یافته که از این مقدار 

ســهم استاندارد نســبت پروژه های عمرانی به 
جاری رعایت شده است.

وی بــا بیان اینکه بودجه پارســال نســبت به 
ســال 96 به میزان 33 درصد و نسبت به سال 
9۵  بــه  میزان ٢6 درصد تحقق رشــد بودجه 
داشته اســت، تصریح کرد: تحقق بودجه نشان 
از عملکرد درست و انضباط مالی شهرداری و 

عدم وجود انحراف در بودجه است.
این مســوول بــا تاکید بر اینکه شــهرداری به 
نظــم و انظباط مالــی در برنامه هــای عمران 

توســعه شــهری توجه ویژه ای دارد، ادامه  داد: 
بــا تالش های صــورت گرفته  خوشــبختانه 
شاهد هســتیم که هیچ گونه انحراف از بودجه 
در رونــد اجــرای برنامه روی نــداده که این 
موضوع حاکی از حساسیت و سخت کوشی در 
رســالت و ماموریت های شهرداری در راستای 

خدمت رسانی صادقانه به مردم است.
وی با بیان اینکه با وجــود همه محدودیت ها 
و تنگناهای مالی، شــهرداری هیدج ۱۱ پروژه 
شــاخ را از آغاز سال گذشته در دستور کار 
خود قرار داده که همه پروژه ها به اتمام رسیده 
و یا در شرف اتمام است، تصریح کرد: از جمله 
مهم ترین ایــن پروژه ها می توان به پروژه ایجاد 
آرامستان جدید شهر، ساخت ساختمان شورای 
اســالمی و ســالن اجتماعات، ساخت مسجد 
جامع جدید شهر، اصالح هندسی و ایمن سازی 
ورودی شهر با ایجاد سه میدان شرقی، مرکزی 

و غربی در محدوده ورودی شهر، توسعه شبکه 
برق رسانی و روشنایی خیابان های شهر، ساخت 
پــارک مهر، ســاخت پارک حکیــم هیدجی، 
ساخت و تجهیز آشــپزخانه صنعتی رستوران 
مجتمع الله، ساخت وضوخانه و ... اشاره کرد.

شــهردار هیدج با بیان اینکه پس از ٢4 ســال، 
درجه شــهرداری هیدج از پنج به شــش ارتقا 
یافت، ادامه داد: این ارتقا برگ زرین دیگری از 
خدمات و وعده هایی بوده که تحقق آ ن ها برای 
چهار ســال پیش بینی شده بود که  در دو سال 

فعالیت کاری به سرانجام رسید.
امیدی با ببان اینکه پروژه های در دســت اقدام 
شــهرداری پس از بررسی، مطالعه و نیازسنجی 
شــهروندان بــا اولویت در بودجــه 9۷ و 9۸ 
پیش بینی شــده اســت، بیان کرد: گشــایش و 
بهره بــرداری از این پروژه ها منجر به توســعه، 

آبادانی و رفع نیازهای شهری هیدج می شود.

  رییس اداره آموزش های فنی و حرفه ای 
و کار و دانش اداره کل آموزش و پرورش استان 
زنجــان، از برگــزاری المپیاد شایســته محور با 

حضور ۷4 هنرجوی منتخب زنجانی خبر داد.
حمید اخوان در گفت وگو با ایســنا، با توجه به 
استقرار نظام جدید آموزشی و رویکرد آموزش 
مبتنی بر شایستگی در شاخه فنی و حرفه ای و به 
استناد بخشنامه ابالغی وزیر با عنوان راهبردهای 
ارجاعی برنامه های کیفیت بخشــی فرآیند بهبود 
یادگیری شاخه فنی و حرفه ای با عناوین المپیاد 
شایستگی محور، جشــنواره هنرهای تجسمی، 
ساخت پروژه و دستاوردهای فناورانه، جشنواره 
ایده بازار و طرح های خالقانه و جشنواره فعالیت 
تدریس با رویکرد شایســتگی محور در دست 

اجرا و پیگیری است.
این مسوول ادامه داد: از اهداف مهم این برنامه ها 
ترویج و ایجاد نگرش حرفه ای در ســطح ملی، 
توســعه و تعالی رشــته های فنــی و حرفه ای، 
توانمندســازی هنرجویان در ســطوح مختلف 
آموزشی، سنجش کیفیت آموزش های تخصصی 
و آگاهی و شــناخت جامعــه در مورد ظرفیت 
موجود در زمینه های مختلــف فنی و حرفه ای 

است. وی با اشاره به اینکه نخستین دوره المپیاد 
شایستگی محور هنرســتان های فنی و حرفه ای 
در کشــور برگزار می شــود، افزود: این المپیاد 
در رشــته های ساختمان، تاسیســات مکانیکی، 
صنایع غذایی، صنایع فلــزی، مکانیک خودرو، 
حســابداری و تربیت بدنی دختران در سطوح 
هنرستان منطقه استان و کشوری برگزار می شود.

اخوان با اشــاره به اینکه در ســال 9۸، اســتان 
خراســان رضوی میزبان مرحله کشوری المپیاد 
است، تصریح کرد: بر همین پایه در استان زنجان 
مراحل هنرســتانی و منطقه ای المپیــاد برگزار 
شــده و مرحله اســتانی این المپیاد در تاریخ 9 

اردیبهشت از ساعت ۸ و 30 آغاز شده است.
رییــس اداره آموزش هــای فنــی و حرفه ای و 
کار و دانش اداره کل آموزش و پرورش اســتان 
زنجان یادآور شد: ۷4 هنرجوی منتخب استانی 
در چهار حوزه اســتانی و یک حوزه داخلی در 
هنرســتان های شــهید مطهری، دکتر حسابی، 
هنرســتان تالش و هنرســتان رضوان با هم به 

رقابت خواهند پرداخت.
وی اظهار کرد :در این دوره از المپیاد که شاخصه 
اصلی آن تاکید بر شایســتگی محوری است ۱۸ 

داور و آزمون گر از هنرآموزان همه هنرستان های 
استان بر پایه شاخ های اعالمی داوری خواهند 
کرد و در نهایت افراد منتخب هر رشته در مرحله 
کشــوری که به میزبانی اســتان خراسان رضوی 
برگزار می شود، با دیگر هنرجویان سراسر کشور 

رقابت می کنند.
اخوان با اشاره به اینکه به منظور حضور توانمند 
هنرجویــان در این المپیــاد برنامه ریزی های و 

اقدامات مختلفی در اســتان به عمل آمده است، 
خاطرنشــان کرد: از جمله این اقدامات تشکیل 
نشســت های قطبی برای کارشناسان و مدیران 
هنرســتان های فنی و حرفه ای، تشــکیل کارگاه 
آموزشــی برای هنرآموزان رشــته های مشمول 
بــا رویکــرد شایســتگی، برنامه ریزی  المپیاد 
نشســت های مختلف در سطح اداره کل و ... از 

جمله این اقدامات است.

ان مربو به قاچاق سیگار است   درصد جرای تعزیراتی در زن

ر داد: ا خ ز و پرور ز و در م   ی م

ان مپیاد شایستگی محور دان آموزان فنی و حرفه ای در زن   برگزاری ا

ر داد: شهردار هید خ

تح  درصدی بودجه 
شهرداری هید در سا گذشته
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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

ر ش د
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     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: 

ی بینی شد ا  مانی  ا آیند   میلیار  جه     ب
نیروهای جدیدالورود شهرداری تعیین تکلیف شوند

ار ا  میلیار ریا ا ا
ر زنجان ی ا برا ش رهن ازمان   از 

ن رن 
ر ر ش ر من

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی  شورای  شهر زنجان:
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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

ر ش د
ست چهار شنبه 26 دی ماه 1397 / نمره 241/ سال ن

     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: 

ی بینی شد ا  مانی  ا آیند   میلیار  جه     ب
نیروهای جدیدالورود شهرداری تعیین تکلیف شوند

ار ا  میلیار ریا ا ا
ر زنجان ی ا برا ش رهن ازمان   از 

ن رن 
ر ر ش ر من

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی  شورای  شهر زنجان:

بخ س ا   ر ه در ش ا  ا
ی راد من 
ــر ــی آن جمــع پذی ــد و در پ ــی در فضــا تجمــع ایجــاد مــی کنن ــا فعالیــت هــا ، زمان  ام
مــی شــوند ، کــه اوالً افــراد امــکان درگیــر شــدن بــا فعالیــت هــای مختلــف موجــود در 
فضــا را داشــته باشــند. و ایــن میســر نمــی شــود مگــر بــا ایجــاد فعالیــت هــای متنــوع در 
فضــا ، تــا فــرد بتوانــد از میــان آنــان گزینــش کنــد و در واقــع امــکان انتخــاب فعالیــت 
متناســب بــا عالیــق یــا نیازهــای خــود را داشــته باشــد . همچنیــن اگــر فعالیــت هــای 
مختلــف کنــار هــم قرارگیرنــد فــرد نیــز مــی توانــد همزمــان در بیــش از یــک فعالیــت 
ــال عــالوه بــر خریــد از واحــد هــای تجــاری اطــراف میــدان مــی توانــد  درگیــر شــود . م
بــه خــوردن تنقــالت مشــغول شــود و یــا در بیــن راه بــه ده روزنامه فروشــی مراجعــه کند.
دومــا فضــای میــدان بایــد بســتر مناســبی بــرای عرضــه فعالیــت هــای مختلــف ایجــاد 
کنــد و تــوان انجــام چنــد فعالیــت مختلــف را در خــود داشــته باشــد و فضــای مناســب 
ــال بتــوان  نسشســتن افــراد و امــکان بــازی کــودکان خردســال را فراهــم کنــد. بــرای م
از آنجــا بــه ویتریــن برخــی مغــازه هــا مســلط شــد. یعنــی فضــا بایــد توســط تجهیــزات 
و مبلمــان مناســب امــکان انجــام فعالیــت هــای مختلــف را در کنــار هــم فراهــم کنــد. 
فضــای میــدان بــرای ایــن کــه تجمــع پذیــر جلــوه کنــد بایــد مرکزیتــی را القــا کنــد و 
بــر آن تاکیــد ورزد. ایــن تاکیــد مــی توانــد از طریــق گــروه هــای انســانی و یــا عوامــل 

کالبــدی شــکل گیــرد.
ـــم  ـــی فراه ـــای حرکت ـــت ه ـــار فعالی ـــانی را در کن ـــع انس ـــکان تجم ـــد ام ـــدان بای ـــک می ی
ـــای  ـــا فض ـــدان صرف ـــه می ـــود ک ـــه ش ـــا متوج ـــا فض ـــورد ب ـــد در برخ ـــهروند بای ـــد . ش کن
ـــرد  ـــوان گ ـــی ت ـــه در آن م ـــکون ک ـــتا و دارای س ـــت ایس ـــی اس ـــت . فضای ـــت نیس حرک
ـــت .  ـــتد پرداخ ـــر و داد و س ـــادل نظ ـــو تب ـــ و گفتگ ـــه بح ـــر ب ـــا یکدیگ ـــد ، ب ـــم آم ه
ـــای  ـــد . فض ـــی باش ـــروه خاص ـــا گ ـــر ی ـــوص قش ـــا مخص ـــد صرف ـــا نبای ـــع ه ـــن تجم ای
میـــدان بایـــد بتوانـــد انـــوع تجمعـــات در گـــروه هـــای ســـنی مختلـــف از کـــودکان 

ـــد . ـــای ده ـــود ج ـــالمندان را در خ ـــا س ـــه ت گرفت
گــروه هــای اجتماعــی متفــاوت همچــون خانــه داران کســبه و نظایــر اینهــا بایــد بتواننــد 
جایگاهــی مناســب بــرای خــود و تجمــع گروهــی در فضــا بیابنــد . عــالوه بــر تجمعــات 
چنــد نفــره میــدان بایــد قابلیــت جوابگویــی بــه تجمعــات چنــد صــد نفــره فــرا گروهــی 
را نیــز داشــته باشــد و ایــن میســر نمــی شــود مگــر اینکــه میــدان بــه مرکــز خــود بنگــرد. 
تاکیــد بــر فضایــی بــه عنــوان مرکــز میــدان توســط کالبــد یعنــی کــف و مبلمــان و نظایــر 
ایــن دو احســاس امــکان تجمــع را در افــراد تقویــت مــی کنــد . البتــه بایــد توجــه داشــت 
کــه شــکل صحــن فضــا نیــز بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه بــه مرکــز اشــاره و بــه آن تاکید 
کنــد . شــکل هایــی کــه مرکــزی مشــخ را القــا مــی کننــد ماننــد دایــره ، مســتدرل ، 
مربــع بســیار مناســب تــر از اشــکالی انــد کــه مرکــز آنــان بــه راحتــی قابــل تشــخی 
نیســت . ماننــد اشــکال ترکیبــی یــا نامنظــم ، فــرد بــرای اینکــه فضــای میــدان را تجمــع 
پذیــر احســاس کنــد ، بایــد بــه نحــوی تــک تــک افــراد را متعلــق بــه آنکــه فرد احســاس 
کنــد مــی توانــد در کنــار دیگــر گــروه هــای اجتماعــی فعالیــت کنــد بایــد امــکان اســتفاده 
همزمــان گــروه هــای مختلــف اجتماعــی از یــک فضــا فراهــم باشــد . بدیــن منظــور مــی 
ــا فضــای  ــاز هــر گــروه در فضــا تعبیــه گــردد ت بایســت تجهیــزات و مبلمــان مــورد نی

احســاس اســتقرار راحتــی هــر گــروه شــکل گیــرد.
همچنیــن ایجــاد فعالیــت هایــی در فضــا کــه میــان گروه هــای مختلــف ســنی و اجتماعی 
مشــترک اســت و یــا بــه نوعــی بــا هــم مرتبــط انــد احســاس مشــارکت بــا دیگــران و 
حضــور در جمــع را در شــهروندان بــه وجــود مــی آورد.تشــویق بــه توقــف نیــر باعــ 
ایجــاد احســاس تجمــع پذیــری در فضــا مــی گــردد. وجــود فعالیتــی کــه نظر شــهروندان 
را بــه خــود جلــب مــی کنــد و آن هــا را در ارضــا حــس کنجکاویشــان شــریک مــی 
ســازد ، معمــوال ابتدایــی تریــن راه بــرای تشــویق شــهروند بــه مکــ و حضــور در کنــار 

دیگــران اســت.

ی  یکپارچ
ــر مــی  ــد یکپارچــه باشــد . یکپارچگــی در میــدان را توســط مــوارد زی ــدان بای یــک می
تــوان بــه وجــود اورد. پیوســتگی در عناصــر کالبــدی ، یعنــی فضــا دارای کــف و بدنــه ای 
پیوســته باشــد ، از اختــالف ســطح زیــاد ) در حــدی کــه ارتبــاط ادراکــی و فعالیتــی قطــع 
شــود( بایــد پرهیــز کــرد و کــف ســازی میــدان از یــک ســاختار سیســتم کلــی تبعیــت 
کنــد. اگــر تنوعــی در خــرد فضاهــا مــد نظــر اســت توســط پیوســتگی در خــط اســمان و 
پرهیــز از اتــالف ارتفــاع ســاختمان هــای موجــود در جــداره امــکان پذیــر اســت . عــالوه 
بــر ایــن پرهیــز از انقطــاع در بدنــه بــه خصــوص در محــل برخــورد راه هــا بــا جــداره 

میــدان ، در حفــ پیوســتگی بدنــه تاثیــر گــذار اســت .
ـــه  ـــی ک ـــردد. وقت ـــی گ ـــا م ـــی در فض ـــاد یکپارچگ ـــ ایج ـــز باع ـــی نی ـــتگی فضای پیوس
ـــتقل  ـــال مس ـــا کام ـــه و ی ـــک یافت ـــت تفکی ـــا حال ـــر فضاه ـــده و زی ـــا وارد ادراک ش فض
ـــای  ـــوزه ه ـــور ح ـــن منظ ـــد . بدی ـــه نامی ـــا را یکپارچ ـــوان فض ـــی ت ـــند م ـــته باش نداش
ـــود . در  ـــی ش ـــخ م ـــر مش ـــهل ت ـــا س ـــت فض ـــند، ادراک کلی ـــر باش ـــی محدودت فضای
ـــد  ـــک نبای ـــل تفکی ـــد ، عوام ـــی فضـــای مشـــخ باش ـــد جزی ـــه فضـــا نیازمن ـــی ک صورت

ـــند . ـــاف باش ـــل انعط ـــر قاب ـــب و غی صل
ــد  ــر مانن ــا دیگــر تدابی ــل برســد و ب ــه حداق ــد ب ــا از لحــاظ بصــری بای ــک فضاه تفکی
اختــالف مصالــح ، کــف و فضاهــا را از یکدیگــر تفکیــک کــرد. همچنیــن فضــا نبایــد بــه 
شــکلی باشــد کــه خــود امکان بــه وجــود اوردن فضاهای مســتقل و منفــک را فراهــم کند.
پیوســتگی فعالیتــی نیــز بــر یکپارچگــی فضــا مــی افزایــد . بدیــن منظــور حــوزه هــای 
ــکان  ــا حــد ام ــی ت ــه عبارت ــل انعطــاف باشــند. ب ــر قاب ــرزی غی ــد دارای م ــی نبای فعالیت
نبایــد فضــای مشــخصی را بــه فعالیــت مشــخصی اختصــاص داد و فعالیــت را محــدود 
بــه همــان فضــا کــرد. فعالیــت هــا در صــورت امــکان مــی تواننــد بــه صــورت ســیال در 
فضــا جــاری شــوند و فعالیــت هــای همســاز بــا خــود را یافتــه، حتــی بــا آنهــا ترکیــب 

شــوند و فضایــی چنــد عملکــردی را بــه وجــود آورنــد.
در نهایــت ادراک فضــا بــه عنــوان یــک کلیــت ، بــه امــکان ایجــاد ارتبــاط میــان اجــزای 
فضــا بــا کلیــت آن و ایجــاد تصویــر ذهنــی واحــد و کامــل از کل فضــا کمــک مــی کنــد .
یــک فضــا بــرای اینکــه در یــک زمــان و بــه صــورت کامــل ادراک شــود مــی بایســت 
دارای هندســه ای آشــنا و قابــل بازشناســی در ذهــن باشــد ، یــک میــدان مربــع شــکل بــه 

راحتــی از هــر نقطــه ادراک مــی گــردد.
امــا امــکان درک یــک فضــای تلفیقــی در یــک زمــان و هماننــد یــک کل دشــوار بــه نظــر 
مــی آیــد . از طرفــی ابعــاد فضــا بایــد بــه انــدازه ای باشــند کــه فــرد بتواند هندســه شــکل 

آن را بــا توجــه بــه تــوان بصــری خــود دریافــت کنــد.
ــد خــود را از  ــا بتوان ــژه خــود باشــد ت ــد دارای هویــت خــاص و وی ــدان بای فضــای می
فضاهــای مجــاور و راه هــای منتهــی بــه ان هــا منفــک کنــد و مــرزی بــه عنــوان یــک 

کلیــت بــرای خــود قائــل شــود .
ـــب  ـــد . تناس ـــدان بیاب ـــات و کل می ـــان جزئی ـــادر می ـــد ارتب ـــد بتون ـــرد بای ـــی ف از طرف
ـــاس  ـــی، احس ـــای کل ـــا از فض ـــز فض ـــک ج ـــدم تفکی ـــا ، ع ـــا کل فض ـــزا ب ـــان اج می
ـــی واحـــد  ـــر ذهن ـــل ایجـــاد تصوی ـــده فضـــا از عوام ـــان عناصـــر تشـــکیل دهن ـــس می تجان

ـــت. از کل فضاس
ارتبــاط مناســب میــان اجــزا وجــود نظمــی فراگیــر و امــکان تشــخی ســاختار اصلــی 

فضــا از دیگــر عوامــل ایجــاد تصویــر ذهنــی واحــد از کل فضاینــد.
در نهایـــت بـــه یـــاد مـــی آوریـــم کـــه هویـــت میادیـــن مـــی توانـــد ، شـــلو و پـــر 
ـــی  ـــد فضای ـــز نبای ـــا هرگ ـــد، ام ـــن باش ـــا نمادی ـــردی و ی ـــاکت، عملک ـــو، آرام و س هیاه

ـــد. ـــداد باش ـــدون روی ب

ر خب
معاون امور زیربنایی شهرداری زنجان گفت: هم 
اکنون پل گلشــهر ۸0 درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد که طبق وعده اعالم شــده به شــهروندان 
زنجانی این طرح مهم سوم خرداد امسال به بهره 

برداری می رسد.
داود نوری  افزود: ســاخت  پل گلشهر کاظیمه 
زنجان یکی از نیازهای اساســی و در راســتای 
کاهش بار ترافیکی شهر و معضالت بوجودآمده 
انجــام گرفته کــه تا کنون پیشــرفت های قابل 

مالحضه ای داشته است.
وی اظهار داشــت: بر این اســاس عرشه و پل 
زیرین طرح گلشــهر کاظیمه در ســوم خرداد 
امســال برای استفاده شــهروندان و رفت و آمد  
خودروها به بهره برداری می رســد که بسیار اثر 

بخش خواهد بود.
این مســوول ادامه داد: طبق تفاهم نامه منعقده با 
پیمانکار بودجه ٢4 میلیارد تومانی برای ساخت  
و بهره برداری کامل این پروژه لحاظ شده بود که 
بــا توجه به افزایش مصالح این رقم اکنون به ٢۸ 

میلیار تومان رسیده است.
بـا تکمیـل  ایـن مبنـا و  وی اضافـه کـرد: بـر 
قسـمت هـای باقیمانده طـرح هزینه کـرد نهایی 

آن در مجمـوع 3۵ میلیـارد تومـان بـراورد شـده 
و ایـن در حالـی اسـت در زمـان انعقـاد قـرار 
داد در اسـفند سـال 96 بـا پیمانـکار ، افزایـش 
نـرخ ارز و معضـالت اقتصـادی بـر مصالـح و 
دیگـر اجـزای مـورد نیاز تاثیـر فراوانی داشـت.

زنجـان  شـهرداری  بنایـی  زیـر  امـور  معـاون 
s و اسـتفاده  c c اسـتفاده از بتـن خـود تراکـم یـا 
از عرشـه ٢4 متـری بصورت بتـن درجا و بدون 
هیـچ نـوع فاصلگـی را از جملـه ویژگـی هـای 
مهـم ایـن پـروژه بیـان کـرد و گفت:  پایـان این 

پـروژه در مـدت یکسـاله نیـز از دیگـر ویژگـی 
هـای آن محسـوب مـی شـود.

وی خاطـر نشـان کرد: بـا توجه بـه برنامه ریزی 
انجـام گرفته و در بودجه امسـال شـهرداری یک 
پـل دیگر  در یکی از نقاط شـهر زنجان سـاخته 
خواهـد شـد کـه هـم اکنـون مطالعـات در حال 

انجام اسـت.
به گفته نوری ،گزینه های مختلفی از قبیل میدان 
جهــاد، تقاطع مدرس و تقاطع شــیالت در نظر 
گرفته که مــورد نهایی پس از مطالعات و امکان 

سنجی اعالم خواهد شد.
بیــش از ایــن  نیــز مســیح الــه معصومــی 
شــهردازر زنجــان در نشســت خبــری بــا 
خبرنــگاران اظهــار کــرده بــود کــه در صــورت 
تاخیــر در بهــره بــرداری  ایــن طــرح بــا افــراد 
ــرفت  ــه پیش ــد ک ــد ش ــورد خواه ــل برخ دخی
کنونــی کار رونــد مناســبی را نشــان مــی دهــد.
وی خاطر نشــان کرده بود که عده ای با مشاهده 
پیشــرفت کار در این طرح بدنبال بهانه  تراشی 
هســتند و حتی نســبت به دیواره ســنگی پل 
معترضند در صورتی کــه تمامی کارهای انجام 

گرفته کامال کارشناسی شده است.

ر داد اون امور زیربنایی شهرداری زنجان  م

ار ی  یزی ت  یشر رصد  ر زنجان   ش  گ

ــم  ــی نه ــدور پیام ــا ص ــان ب ــهردار زنج ش
اردیبهشــت مــاه ســالروز تأســیس شــوراهای 
اســالمی را تبریــک گفــت. بــه گــزارش 
الملــل  اموربیــن  و  ارتباطــات  مدیریــت 
شــهرداری زنجــان  در پیــام مســیح الــه 
ــت  ــم اردیبهش ــت: نه ــده اس ــی  آم معصوم
روز تاســیس شــوراهای اســالمی اســت کــه 
زمینــه ســاز تاثیرگــذاری هرچــه بیشــتر مردم 
در تعییــن سرنوشــت جامعــه بــوده و بیانگــر 
تاثیــر جــدی تــر مــردم در اداره امــور شــهری 
ــه  ــوراها توج ــه ش ــردم ب ــت م ــت. عنای اس
جامعــه بــه عملکــرد نهــادی مــی باشــد کــه 
در چنــد دوره فعالیــت خــود جایــگاه ویــژه 
ــه  ــهرها ب ــاختاری ش ــوالت س ای را در تح

ــت. ــت آورده اس دس
ــی شــک همراهــی، حضــور و مشــارکت  ب
گســترده مــردم یکــی از پایــه هــای اصلــی 
تحقــق انقــالب اســالمی و عاملــی اساســی 
ــوده و هســت و شــوراها  در اســتمرار آن ب
نیــز بــا دارا بــودن ماهیتــی مردمــی و 
ــد  ــی توانن ــردم م ــه از آرای م نشــأت گرفت

پیشــرفت  و  تــداوم  در  بســزایی  نقــش 
ــی و  ــام اله ــن نظ ــد ای ــه رش ــت رو ب حرک

ــند. ــته باش ــی داش مردم
ــز  ــت عزی ــه مل ــت ب ــی من ــت ب ــا خدم یقین
در  لبــاس عضویــت  در  اســالمی  ایــران 
ــرای منتخبیــن و  ــزرگ ب شــوراها، توفیقــی ب
ــد از لحظــه  ــه بای ــردم اســت ک ــن م معتمدی
بــه لحظــه آن در راســتای عمــل بــه وظایــف 
و تکالیــف دینــی و قانونــی خــود اســتفاده و 

ــد. ــراوان ببرن ــوی ف ــای معن ــره ه به
اینجانــب ضمــن تبریــک فرارســیدن روز 
محتــرم  اعضــای  زحمــات   از  شــوراها 
شــورای اســالمی شــهر زنجــان در سیاســت 
گــذاری ، همراهــی و همگامــی بــا مجموعــه 
ــوده  ــه تشــکر نم ــهری صمیمان ــت ش مدیری
ــالت  ــام رس ــتای انج ــا در راس ــق آنه و توفی
ســترگ شــورا و خدمــت بــه مــردم بزرگــوار 
و شــریف شــهر زنجــان را از درگاه  خداونــد 

ــال خواســتارم. ــادر متع ق
صومی  شهردار زنجان  مسی اله م

نهم اردیبهشت ماه 

ا را ت روز ش ردار زنجان به مناس ر ش یا 

رییس شورای اسالمی شهرســتان زنجان  با 
صــدور پیامی نهم اردیبهشــت ماه ســالروز 

تأسیس شوراهای اسالمی را تبریک گفت.
متن پیام تبریک سید رحمان احمدی  به شرح 

زیر است:

الی باسمه ت
نهم اردیبهشت سالروز صدور فرمان تاریخی 
امام خمینی )ره( رهبر و بنیان گذار کبیر انقالب 
اسالمی درخصوص تشکیل شوراهای اسالمی 

شهر و روستا را گرامی می داریم.
نهم اردیبهشت ســالروز رویدادی بزرگ در 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران است که 
بی تردید نشان از تعمیق مردم ساالری دینی در 

جامعه اسالمی ما دارد.
نهاد شــورا که شالوده آن ریشــه در قرآن و 

مبانی دین مبین اسالمی دارد در واقع به فرایند 
واگذاری امور به مردم، عینیت بخشــید و به 
برکت این اتفاق، نقش آفرینی مردم در تعیین 
سرنوشــت خود و جامعه ای که در آن زندگی 

می کنند، دوچندان گردید.
همین جـا الزم می دانـم کـه سـالروز شـورا ها 
اسـالمی  شـورای  اعضـای  تمامـی  بـه  را 
شـهر،  شهرسـتان و اسـتان زنجـان وهمچنین 
همشـهریان عزیـز تبریـک و تهنیـت بگویم و 
از خداونـد عزیـز و منان توفیـق خدمت بهتر 
و بیشـتر را بـه مـردم عزیـز خواسـتار باشـم. 
امیـدوارم مـا را در آرزوی خویـش کـه همانا 
سـاختن فردائـی زیبا تـر و بهتر اسـت سـهیم 

نید. بدا
مدی  مان ا سید ر

می شهرستان زنجان ریی شورای اس

ا را ت روز ش رستان زنجان  به مناس م ش رای اس ی ش ر ر یا 

رییس شورای اســالمی استان زنجان  با صدور 
پیامی نهم اردیبهشــت ماه ســالروز تأســیس 
شوراهای اســالمی را تبریک گفت. در متن پیام 

سجاد خدایی  آمده است :

زز  همکاران م
اعضای محترم شــوراهای اســالمی شــهرها و 

روستاهای تابعه استان زنجان 
با سالم واحترام

همانگونـه که مسـتحضرید شـوراهای اسـالمی 
شـهر و روسـتا شـجره طیبه ایسـت که با درایت 
بنیانگـذار کبیر انقالب اسـالمی ایـران در جهت 
اسـتقرار عملـی حکومـت مردمـی در کشـور و 
بـر سرنوشـت خویـش، کـه  مـردم  حاکمیـت 
مطابـق اصـل 6 از قانـون اساسـی از ضـرورت 
هـای نظام جمهـوری اسـالمی، اتکای بـه آرای 
عمومـی مـردم بعنـوان ارکان اصلـی و تصمیـم 
گیـر کشـور می باشد،تاسـیس شـد کـه بحمدا 
تا کنون ثمرات بسـیاری داشـته و در اهمیت آن 
همیـن بس کـه 9 اصـل از اصول قانون اساسـی 

به ایـن مهـم پرداخته اسـت.
بدون شک رشد ، توسعه و ارتقای جایگاه رفیع  
شوراها اسالم به عنوان نماد مردم ساالر ، 
مدیون تالش خالصانه تک تک اعضا آن است 
کــه تجربه و عمر گران بهــا خود را به عنوان 
گنجینه ای عظیم،برا سربلند و سازندگ ایران 

اسالمی مصروف م دارند.
"هیـچ  بنـا بـه فرمـوده رهبـر معظـم انقـالب  
نیسـت،  مـردم  بـه  از خدمـت  باالتـر  عبادتـ 
 ،" چـه در شـهر،چه در بخـش و چـه در روسـتا

شـوراها بـه عنـوان مظهـر از مشـارکت مردم 
بـرا تسـهیل امـور و بسـط عدالـت اسـت و 
توفیـق شـوراها در دسـتیاب بـه ایـن هـدف ، 
" را افزایش  "اعتماد عمومـ  سـرمایه ارزشـمند 
داده و زمینـه حضور پرنشـاط و مشـارکت موثر 

مـردم در جامعـه را فراهـم مـ کنـد.
گرچـه تـالش هـا صادقانـه و خالصانـه شـما 
بـرادران و خواهـران ارجمند در پیشـبرد اهداف 
توسـعه ا محلی قابـل جبران نیسـت، لیکن بر 
" را تبریک  "روز ملـی شـوراها حسـب وظیفـه  

عـرض نمـوده و به مصـداق حدی شـریف :
 " ال  لو لم یشکر ال کر الم  " من لم یش
زحمات و تالش ها صادقانه شما را در جایگاه 
شورای ارج نهاده و توفیقات روز افزونتان،توام 
با تندرســتی و بهــروزی را در خدمت به خلق 
و تحقــق اهداف عالیه نظــام مقدس جمهوری 
اسالمی ،تحت توجهات حضرت ولیعصر)عج( 
از درگاه خداونــد قــادر و متعال خواســتارم.

سجاد خدایی
می استان زنجان ریی شورای اس

ا را ت روز ش م استان زنجان  به مناس رای اس ی ش ر ر یا 
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مت در مح اه ا رسانی هفته س  نمایش
ریت ساب زنجان گشای یافت انه ک کار

» نمایشـگاه  «سـالمت در حـوادث و بحران هـا در پنجمیـن روز از هفتـه سـالمت بـا عنـوان 
اطالع رسـانی هفتـه سـالمت در محـل کارخانـه کبریـت سـابق زنجـان گشـایش یافـت.

– صبـح پنجشـنبه پنجـم اردیبهشـت ماه 9۸  – زنجـان  پایـگاه خبـری و اطالع رسـانی وب دا 
«مراقبت هـای اولیه بهداشـتی راهی به سـوی  نمایشـگاه اطالع رسـانی هفتـه سـالمت بـا شـعار 
» بـا حضـور دکتـر پرویـز قزلبـاش رییـس دانشـگاه علوم پزشـکی  پوشـش همگانـی سـالمت
زنجـان، دکتـر محمدرضـا صایینـی معـاون بهداشـت دانشـگاه، دکتـر مقتدا شـعوری جانشـین 
رییـس دانشـگاه در امـور اجتماعـی، دکتـر جـواد تاج کـی معـاون غـذا و دارو، دکتـر فاطمـه 
جعفری رییس دانشـکده بهداشـت و پیراپزشـکی و دکتر محمود حریری رییس مرکز بهداشـت 
شهرسـتان در محـل مجموعـه فرهنگی  تاریخـی شـهرداری )کارخانه کبریت سـابق( واقع در 

خیابـان صفـا گشـایش یافت.
این نمایشـگاه به مدت دو روز، پنجم و ششـم اردیبهشـت ماه، در دو نوبت صبح و بعد از ظهر  

بـا 3۵ غرفه مـورد بازدید قرارگرفت.
تعـداد ۱٢ غرفـه مربـوط بـه مرکـز بهداشـت شهرسـتان زنجـان می باشـد کـه خدماتـی از قبیل 
اندازه گیـری قـد، وزن، محاسـبه شـاخ تـوده بدنی، ثبـت پرونده خانوار در سـامانه سـیب و 

مشـاوره سـالمت روان، تغذیـه و بیماری هـا ارایـه می شـود.
ــت  ــذا و دارو، معاون ــت غ ــتاندارد، معاون ــامل )اداره کل اس ــه ش ــازمان های خیری ادارات و س
ــت فرهنگــی و امــور دانشــجویی،  ــت آموزشــی، معاون ــان، فوریت هــای پزشــکی، معاون درم
معاونــت تحقیقــات و فــن آوری، روابــط عمومــی، حجــاب و عفــاف، پلیــس راهــور، آتــش 
نشــانی، معاونــت اجتماعــی نیــروی انتظامــی، انجمــن علمــی دانشــجویان بهداشــت عمومــی، 
کمیتــه پیالتس، شــرکت ســمن آســا، بهزیســتی، اداره ورزش و جوانــان، خیریــه آوای آرام آب، 
موسســه خیریــه مهرانــه، انجمــن زنــان کارآفریــن، انجمــن آرامــان زنــگان، داوطلبان ســالمت( 

نیــز بــا ٢3 غرفــه در نمایشــگاه حضــور دارنــد. 

ر دره مت در شهرستان  نجمین روز از هفته س

اران مـزار شـهدای گـمنا گـ

بـا حضـور معـاون فرمانـدار، مسـوول دفتـر نماینده و مشـارکت ارگان هـای دولتی، مـزار مطهر 
شـهدای گمنام شهرسـتان خـرم دره عطرافشـانی و گلباران شـد.

– زنجـان، پنجشـنبه پنجم اردیبهشـت مـاه و پنجمین روز  پایـگاه خبـری و اطالع رسـانی وب دا 
» مزار مطهر شـهدای گمنام شهرسـتان  «سـالمت در حـوادث و بالیا از هفتـه سـالمت با شـعار 
خـرم دره بـا حضـور معـاون فرماندار، مسـوول دفتر نماینـده و مشـارکت ارگان هـای دولتی از 
جملـه شـبکه بهداشـت، بنیاد شـهید، اداره ورزش و جوانـان و آموزش و پـرورش، کمیته امداد، 

دانشـگاه ها، تبلیغات اسـالمی و شـورای اسـالمی شـهر عطرافشـانی و گلباران شد.
در ادامـه برنامه هـای ایـن روز جشـنواره غـذای سـالم بـا محوریـت کاهـش مصـرف نمـک و 
روغـن بـا تأکیـد بـر تهیـه غـذای مقـرون بـه صرفـه و کاهـش اسـراف و دورریـز موادغذایی، 
رعایـت رژیـم غذایی متناسـب با شـرایط سـنی هر فـرد و پرهیز از اسـتفاده از غذاهـای آماده و 
فریزشـده بـا حضور معـاون فرماندار، مسـوول دفتر نماینـده مجلس، رییس بنیاد شـهید، رییس 
شـبکه بهداشـت و درمان و جمعی از مسـووالن ادارات در مرکز خدمات جامع سـالمت شماره 

٢ برگزار شـد.
رییـس شـبکه بهداشـت و درمـان شهرسـتان خرمـده در سـخنانی غذای سـالم را تهیه شـده از 
مواد اولیه بهداشـتی و ایمن دانسـت و اظهارداشـت: رژیم غذایی سـالم نیازهای اساسـی بدن به 
امـالح، ویتامین هـا و مـواد مغـذی را بدون تهدید به اضافـه وزن و ایجاد بیمـاری فراهم می کند.
دکتـر جلیـل کریمخانـی  تصریـح کـرد: غذاهای سـنتی ایرانی مشـروط بـه رعایت طبخ سـالم 
)کـم چـرب، کـم نمـک و آب پـز( بـه دلیـل تنـوع و تعـادل بـا معیارهای تغذیـه سـالم انطباق 

دارند. بیشـتری 

ر برنامه های این روز دی
ــرای زایمــان شهرســتان خــرم دره در پایــگاه ســالمت   گشــایش پنجمیــن اتــاق آمادگــی ب

شــهری گلدشــت
 برگـزاری مانـور خامـوش کـردن آتـش برای پرسـنل شـبکه بهداشـت، فرمانـداری و رابطین 

هماهنگـی مدیریـت بحـران مراکـز بـا همکاری سـازمان آتش نشـانی
 برگزاری مسـابقه ماسـت خوری و سـیب خوری و اجرای تئاتر آموزشـی در راسـتای ترویج 
تغذیـه سـالم، آمـوزش بهداشـت دهـان و دنـدان، آموزش پیشـگیری از حـوادث و سـوانح در 

بالیـای طبیعـی و حـوادث ترافیکـی در مهدکودک هـای یـاس سـفید، گلهـا و غنچه ها 
 پیاده روی و کمپین تغذیه سـالم توسـط سـفیران و اعضای کانون های سـالمت محله شهرستان
 برگـزاری کمپیـن گـروه خودیـار مبتـال به اضافـه وزن و چاقی به همـراه آمـوزش و تقدیر از 

افـرادی کـه در زمینه کاهـش وزن موفـق بوده اند.
 برگزاری نشست مضرات دخانیات در دبیرستان حدید و شرکت مینو

 برگـزاری نشسـت های آموزشـی در زمینـه خودمراقبتی و سـبک زندگی سـالم برای سـفیران 
سـالمت در مراکز 3 و 4 و روسـتای قلعه حسـینیه

 برگـزاری نشسـت آموزشـی دربـاره مهارت هـای زندگـی، تـاب آوری و کنتـرل خشـم برای 
پرسـنل بهزیستی

 برگـزاری کارگاه حمایت هـای روانـی، اجتماعی در بالیا و حوادث غیر مترقبـه برای بهورزان 
و مراقبین سالمت

ر خب

یرند دی ب ودشان را  مت  آحاد مرد بایدس

 رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی زنجــان گفــت: هــدف اصلــی خدمــات رایــگان کــه حکومــت 
و دولــت فراهــم کــرده بــرای ایــن اســت کــه بــرای ســالمت مــردم ارزش قائــل اســت و مــردم 

بایدســالمت خــود را جــدی بگیرنــد.
– زنجــان ؛ دکتــر پرویــز قزلبــاش درســخنرانی پیــش از خطبه هــای نمــاز  بــه گــزارش وب دا 
ــک  ــه ســالمت ی ــه هفت ــان این ک ــا بی ــه ســالمت، ب ــتان و در ششــمین روز از هفت ــه اس جمع
موضــوع جهانــی و اصلــی تریــن هــدف آن ســالمت همــه آحــاد جامعــه اســت و در این راســتا 
ــه عنــوان فــردی ازجامعــه توجــه داشــته باشــند اظهــار  ــه ســالمت خــود ب نیــز همــه بایــد ب
کــرد :شــعاری کــه امســال ســازمان بهداشــت جهانــی تعییــن کــرده در جهــت  هــدف گــذاری 
درازمــدت اســت و اگــر بخواهیــم  بــه ایــن نقطــه برســیم بایــد بــه پیشــگیری و آمــوزش حوزه 

بهداشــت و درمــان و مراقبتهــای اولیــه بهداشــتی توجــه کنیــم. 
ــران  ــا در جمهــوری اســالمی ای ــن سیســتم هــای بهداشــتی دنی ــه داد: یکــی از بهتری وی ادام
ــه  ــت جویان ــداف عدال ــر اه ــه خاط ــالب ب ــد از انق ــه بع ــتی ک مســتقر اســت سیســتم بهداش
وعــزم مســووالن در حیطــه ســالمت مــردم و بــه صــورت جــدی ســامان یافــت و ایــن اصــل 
در دولت هــای مختلــف ادامــه داشــت و امــروزه مــا شــبکه هــای گســترده از سیســتم بهداشــتی 
را داریــم کــه در سرتاســر کشــور از دورتریــن و محروم تریــن نقــاط تــا مراکــز اســتان هــا را 

پوشــش مــی دهــد.
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی زنجــان بــا اعــالم پیشــتازی اســتان زنجــان در امــر پوشــش 
صــددر صــدی خدمــات بهداشــت و ســالمت؛ تکمیــل زنجیــره ارائــه خدمات ســالمت  اســتان 
را در بازســازی و احــداث  ٢٢6 پــروژه بهداشــتی و درمانــی در حــوزه روســتاها و شــهرهای 
غیــر از مرکــز اســتان عنــوان کــرد و افــزود:  ٢٢6 پــروژه از خانــه بهداشــت گرفتــه تــا مراکــز 
جامــع ســالمت در گســتره اســتان پراکنــده اندکــه یــا بازســازی و یــادر چهــار ســال گذشــته 

مجــددا احــداث شــدند.
وی در ادامــه بــا تاکیــد بــر اینکــه 9۸ درصــد از مــردم در روســتاها و شــهرهای کــم جمعیــت 
ــل زنجــان ایــن  از خدمــات بهداشــتی اســتفاده مــی کننــد تصریــح کــرد : ولــی در شــهرهایی م
پوشــش ۷0 درصــد اســت و علــت اصلــی آن هــم کــم توجهــی خــود مــردم بــه ســالمت شــان 
در شــهرها و یــا دردســترس بــودن مراکــز خصوصــی و مطبهــای پزشــکان اســت، ولــی ایــن 
از نظــر مــا وضعیــت مطلوبــی نیســت چــون ایــده آل مــا ایــن اســت کــه مــردم بــرای گرفتــن 
ــه  ــت ب ــه و در نهای ــم هزین ــی و ک ــیر اصول ــن مس ــه ای ــد ک ــپری کنن ــیری را س ــت مس خدم

ســرعت مــی توانــد موجــب یافتــن بیمــاری و توجــه بــه بیمــاری بشــود.
دکتــر قزلبــاش بــا بیــان اینکــه 9۱% نســبت جمعیــت یــک بــار خدمــات بهداشــت و ســالمت 
را دریافــت کــرده انــد واز ایــن  9 درصــد ۷0 درصــد آقایــان هســتند کــه مراجعــه نکــرده انــد 
ــر روی  و  30 درصــد خانم هــا هســتندافزود : در واقــع ایــن یــک ضــرورت اســت کــه مــا ب
ســالمت مــردم در جامعــه بیشــتر تأکیــد کنیــم و بیشــتر کمــک کنیــم کــه در ایــن سیســتم قــرار 
ــوان مــا بعــد  ــوان بســیار مهــم اســت خوشــبختانه بان بگیرنــد ســالمت مــردان و ســالمت بان
از انقــالب بســیار بــه مســائل تغذیــه وســالمت خــود توجــه دارنــد ولــی بلعکــس در حــوزه 

مــردان مشــکل را داریــم کــه بایــد گوشــزد کنیــم .
وی در جــای دیگــری از ســخنان خــود بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون  9۷درصــد دارو در داخــل 
تولیــد مــی شــود بــه تحریمهــای اعمــال شــده بــر کشــور در زمینــه دارو و تجهیــزات پزشــکی 
اشــاره نمــود و تاکیــد کــرد : هــدف همــه ایــن تحریمهــا خــود مــردم و باالخ اقشــار آســیب 
ــردم  پذیرهســتند و قطعــا شــرایط موجــود و بحرانهــای اقتصــادی و تحریمهــا در ســالمت م
تاثیــر مــی گــذارد ولــی بــا آگاهــی وپیگیــری و اســتفاده از امکانــات مــی توانیــم ایــن آســیب 
هــا را بــه حداقــل برســانیم و در ایــن شــرایط نیــز مســوولیت خدمتگــذاران در عرصه بهداشــتی 
بســیار ســنگین اســت  و بایــد تمــام تدابیــر و تــالش خــود را بــکار ببریــم تــا مــردم علیرغــم 

محرومتهــا آســیب پذیــری کمتــری از لحــاظ بهداشــت و در مــان داشــته باشــند. 
 رییــس شــورای کالن منطقــه شــش آمایشــی کشــور در مــورد ارائــه خدمــات بهداشــتی اولیــه 
تاکیــد کــرد: بایــد بــه جائــی برســیم کــه مــردم هــر وقــت و در هــر جــا خواســتند بــه خدمــات 
ضــروری دسترســی پیــدا کننــد بــرای تامیــن ســالمتی دچارزحمــت و مضیقــه مادی نشــوند که  
خوشــبختانه در دولــت تدبیــر و امیــد ایــن توجــه ویــژه اتفــاق افتــاده و در همیــن راســتا  زیــر 
ســاختهای بهداشــتی بازســازی شــد و در عیــن حــال بــه خواســته مــردم درحــوزه درمــان توجه 
جــدی شــد و امــروز هــم حتــی علیرغــم مشــکالت همــان روال قبــل ادامــه دارد و مــردم بــا 

حداقــل هزینــه هــا درمــان میشــوند.

 مرکز بهداشت شهرستان زنجان
مت در ششمین روز از هفته س

بــه گــزارش وب دا  زنجــان ؛  در ششــمین روز از هفتــه ســالمت کــه بــا عنــوان ســبک زندگی 
ســالمت محــور نامگــذاری شــده اســت، آییــن عیــادت از بیمــاران بخــش اطفــال بیمارســتان 
آیــت الــه موســوی بــا حضــور دکتــر پرویــز قزلبــاش رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی زنجــان،  
دکتــر صایینــی معــاون بهداشــت دانشــگاه، دکترحریــری رییــس مرکــز بهداشــت شهرســتان، 
دکتــر جلیــل ونــد رییــس بیمارســتان آیــت الــه موســوی )ره(  دکتــر نظــری مدیــر بیمارســتان 
انجــام گردیــد. در ایــن برنامــه ضمــن دیــدار و گفتگــو بــا کــودکان بســتری در بخــش و والدین 
ــا اهــدا شــاخه گل از بیمــاران دلجوئــی به عمــل آمــد و از خداونــد متعــال شــفای  همــراه، ب

عاجــل بــرای بیمــاران طلــب گردیــد.
 پــس از اقامــه نمــاز جمعــه دکتــر پرویــز قزلبــاش رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی زنجــان بــه 
همــراه دکتــر صایینــی معــاون بهداشــت دانشــگاه و دکتــر حریــری رییــس مرکــز بهداشــت از 

ایســتگاههای ســالمت مســتقر در مصلــی بازدیــد نمودنــد.
دو اکیــ ســالمت ویــژه خواهــران و بــرادران در مصلــی محــل برگــزاری نمــاز جمعــه، جهــت 
ــری فشــار  ــدازه گی ــگان، ان ــت پزشــکی رای ــل ویزی ــی از قبی ــات بهداشــتی درمان ــه خدم ارائ
B و مشــاوره تغذیــه، بیمــاری ایــدز و هپاتیــت مســتقر گردید و  M I خــون، قــد، وزن و  محاســبه 
بــرای 400 نفــر از نمازگــزاران خدمــات مذبــور ارایــه و ثبــت در ســامانه ســیب انجــام گرفــت. 
ــان  ــرود و اداره ورزش و جوان ــداری زنجان ــت بخش ــه هم ــه ب ــی ک ــای محل ــنواره بازیه جش
ــا هــدف حفــ بازیهــای محلــی و ســنتی از  شهرســتان زنجــان در روســتای قــره اوغالنلــو ب
ســاعت ۱0صبــح لغایــت ۱۵ عصــر برگــزار شــد. ایــن جشــنواره بــا توجــه بــه اســتقبال بــی 
نظیــر  مــردم از نقــاط مختلــف اســتان زنجــان و اســتان آذربایجــان شــرقی فرصــت مناســبی 
جهــت اطــالع رســانی هفتــه ســالمت بــود کــه نماینــدگان مرکــز بهداشــت شهرســتان زنجــان 

بــا حضــور در ایــن جشــنواره و نصــب بنــر در ایــن زمینــه فعالیــت نمودنــد. 
ــی  ــن روز از برپای ــه داد. در دومی ــه کار خــود ادام ــز ب ــروز نی ــه ســالمت ام نمایشــگاه هفت
نمایشــگاه هفتــه ســالمت اکیــ ســالمت مســتقر در نمایشــگاه  بــرای ۸0 نفــر از بازدیــد 
ــد.  ــت نمودن ــیب ثب ــامانه س ــوده ودر س ــه نم ــتی را ارای ــه بهداش ــای اولی ــدگان مراقبته کنن
ــن  ــت انجــام گرفــت. همچنی ــدز و هپاتی ــه و بیمــاری ای ــات مشــاوره تغذی ــن خدم همچنی
برنامــه هــای آموزشــی مختلــف از جملــه در غرفــه پلیــس راهــور )مقــررات راهنمایــی و 
( و اداره  c p r ــای پزشــکی ) ــه( ، فوریته ــک زبال ــگان )تفکی ــان زن ــی(، موسســه آرام رانندگ

آتــش نشــانی ارایــه گردیــد.  

ر خب

رییـس  سـالمت  هفتـه  از  روز  پنجمیـن  در 
دیـدار  در  زنجـان  شهرسـتان  بهداشـت  مرکـز 
بـا مدیرمسـوول روزنامـه  زنـگان امـروز، نقـش 
رسـانه ها را در اطالع رسـانی و تغییـر نگرش مردم 

دانسـت. حیاتـی 
– زنجـان،  پایـگاه خبـری و اطالع رسـانی وب دا 
پنجشـنبه پنجم اردیبهشـت ماه ۱39۸ و پنجمین 
"سـالمت در حـوادث و  روز از هفتـه سـالمت 
" دکتـر محمود حریری با اشـاره بـه اینکه  بالیـا
ریـت جامعـه اطالعات مربوط به سـالمت را  اک
از رسـانه های رسـمی دریافت می کننـد و اعتماد 
مـردم بـه این رسـانه ها بیـش از فضـای مجازی 
اسـت تاکیـد نمـود کـه بایـد از ایـن فرصت در 
اعتمـاد اسـتفاده نمـود.  ایـن  راسـتای تقویـت 
وی افـزود: رسـانه ها بـازوی تیـم سـالمت در 
امـر اطالع رسـانی هسـتند و الزم اسـت کـه در 
ایـن راسـتا تعامـل بین رسـانه ها و دسـتگاه های 

درگیـر در امـر سـالمت افزایـش یابد. 
در ایـن دیـدار بـه رسـم یادبـود لـوح تقدیـر به 
مدیران مسـوول روزنامه زنگان امروز اهدا شد.
برگزاری نمایشـگاه اطالع رسـانی هفته سـالمت 
در محـل معاونت فرهنگی، اجتماعی و ورزشـی 
شـهرداری )کارخانـه کبریت سـابق( بـا حضور 
دکتـر پرویـز قزلبـاش رییـس دانشـگاه علـوم 
صایینـی  محمدرضـا  دکتـر  زنجـان،  پزشـکی 
معـاون بهداشـت دانشـگاه، دکتر مقتدا شـعوری 
جانشـین رییـس دانشـگاه در امـور اجتماعـی، 

دکتـر جـواد تاج کـی معـاون غـذا و دارو، دکتـر 
فاطمـه جعفـری رییـس دانشـکده بهداشـت و 
پیراپزشـکی و دکتـر محمـود حریـری رییـس 
مرکـز بهداشـت شهرسـتان از دیگـر برنامه های 

ایـن روز بـود.
این نمایشـگاه بـه مدت دو روز )پنجم و ششـم 
اردیبهشـت ماه( در دو نوبـت صبـح و بعـد از 

ظهـر  بـا 3۵ غرفـه دایـر خواهـد بود. 
تعـداد ۱٢ غرفـه مربـوط بـه مرکـز بهداشـت 
شهرسـتان زنجان می باشـد که خدماتـی از قبیل 
اندازه گیـری قـد، وزن، محاسـبه شـاخ تـوده 
بدنـی، ثبـت پرونده خانوار در سـامانه سـیب و 
مشـاوره سـالمت روان، تغذیه و بیماری ها ارایه 

می شـود.
ادارات و سـازمان های خیریـه شـامل )اداره کل 
اسـتاندارد، معاونت غـذا و دارو، معاونت درمان، 
فوریتهای پزشـکی، معاونت آموزشـی، معاونت 
فرهنگـی و امور دانشـجویی، معاونت تحقیقات 
و فـن آوری، روابـط عمومی، حجـاب و عفاف، 
پلیـس راهـور، آتش نشـانی، معاونـت اجتماعی 
دانشـجویان  علمـی  انجمـن  انتظامـی،  نیـروی 
شـرکت  پیالتـس،  کمیتـه  عمومـی،  بهداشـت 
سـمن آسـا، بهزیسـتی، اداره ورزش و جوانـان، 
خیریـه آوای آرام آب، موسسـه خیریـه مهرانـه، 
انجمـن زنـان کارآفریـن، انجمن آرامـان زنگان، 
داوطلبان سـالمت( نیز با ٢3 غرفه در نمایشـگاه 

دارند.  حضـور 

گلبـاران مزار شـهیدان گرانقدر بـا هدف تجدید 
ـاق بـا آرمان هـای امـام راحـل )ره( و بیعـت  می
از  پیـروی  و  رهبـری  معظـم  مقـام  بـا  مجـدد 
راه شـهیدان گرانقـدر بـا حضـور دکتـر پرویـز 
و  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  رییـس  قزلبـاش 

خدمـات بهداشـتی درمانی اسـتان زنجـان، دکتر 
دکتـر  بهداشـت،  معـاون  صایینـی  محمدرضـا 
حسـین عمارلـو سرپرسـت معاونـت فرهنگـی 
شـعوری  مقتـدا  دکتـر  دانشـجویی،  امـور  و 
جانشـین رییـس دانشـگاه در امـور اجتماعـی، 

دکتـر خدیجـه ابراهیـم خانـی مدیـرکل بیمـه 
سـالمت، علـی کاظمـی مدیـرکل بنیـاد شـهید 
ارگـران اسـتان، مجتبـی زاده قائـم مقـام  و امورای
معـاون  میرزاخانـی  سـرهنگ  سـیما،  و  صـدا 
بهـداری نیـروی انتظامـی، حاج آقا شـیرمحمدی 

مسـوول نهـاد رهبـری، دکتـر محمـود حریـری 
رییس مرکز بهداشـت شهرسـتان زنجان و دیگر 
مقامات اسـتانی و شهرسـتانی و جمعـی از مردم 

شـهیدپرور و شـریف زنجان، برگزار شـد. 
گـروه موزیک تیـ ٢۱6 مکانیـزه زرهی زنجان 

بـه فرماندهـی سـروان باقـری بـا اجرای سـرود 
جمهـوری اسـالمی و ویـژه  برنامـه ادای احترام 
بـه پرچـم مقـدس جمهـوری اسـالمی، آییـن 
را همراهـی نمودنـد.  در پایـان مـزار شـهدا بـا 
اهـدا شـاخه های گل، گلبـاران شـد. همچنیـن 
آییـن زیارت عاشـورا با سـرو صبحانه سـالم در 

نمازخانـه مرکـز بهداشـت برگزار شـد.
بـا توجـه بـه روز شـمار پنجمیـن روز هفتـه 
روسـتای  مـدارس  در  زلزلـه  مانـور  سـالمت، 
وننـق، سـهرین، قـره بوطـه، نیـک پـی و اندآباد 
زمینـه  در  آموزشـی  مطالـب  و   شـد  برگـزار 
اقدامـات قبـل و بعـد از زلزلـه و دیگـر بالیـای 
طبیعـی بـه دانـش آمـوزان و معلمین ارایه شـد.  

ر برنامه های اجرا شده در روز پنجم دی
 چـا مقالـه با عنوان سـالمت در حـوادث و 

بحران هـا در روزنامـه مـردم نو 
 پخـش پیام هـای بهداشـتی هفتـه سـالمت از 
تابلوهـای روان نیروی انتظامی در سـه نقطه شـهر 
)سـه راه امجدیـه، پرویـن اعتصامـی و راه آهـن(

از  سـالمت  هفتـه  بهداشـتی  تیـزر  پخـش   
میـدان سـبزه  راه  پیـاده  در  واقـع  تلویزیـون 

 برگـزاری جشـنواره طبـخ غـذای سـالم در 
مرکـز خدمـات جامـع سـالمت 9 و ۱3

 آمــوزش برچســب خوانــی موادغذایــی در 
فروشــگاه های اتــکا و رفــاه توســط کارشناســان 

تغذیــه

 آمـوزش خانوارهـا در درب منـزل بـرای ٢۵0 
خانـوار  توسـط  داوطلبیـن سـالمت در سـطح 

شـهر و روستاها
 برگزاری مسـابقات ورزشـی در مدارس شهید 
حمزه لویـی، شـهید رفیعـی، رهبـری و مـدارس 

روسـتاهای: چایرلـو، قندرقالو، تهم، دوسـران،  
 ،    قـره آقـاج، امـام، آقکند، اژدهاتـو، چ چ

قلتـوق، گوکجه قیا، 
 برگـزاری برنامـه صبحانـه سـالم  و آمـوزش 
اصـول تغذیـه صحیـح در مـدارس: روسـتای 
، مشـمپا، رامین، بزوشـا، رضا آباد، جلیل آباد، با
 پیـاده روی عمومـی در روسـتای تکمه داش، 

اسـفجین، قاهران، کناوند، مشـمپا،
 برگـزاری مسـابقات نقاشـی با موضوع شـعار 
هفتـه سـالمت در مـدارس ارمغانخانـه، سـاری 

کنـد، گوکجـه قیا،
 برگـزاری جشـنواره پخـت غـذای سـالم در 

، نیـک پـی و مشـمپا روسـتای چـ چـ
ــالمت  ــون س ــای کان ــی اعض ــه آموزش  برنام

ــراق ــه اش محل
 آمـوزش بهداشـت دهـان ودنـدان و توزیـع 
جوایز جهت کودکان در کانون پرورشـی فکری  

ر نهادها الیت دی ف
 برگزاری همایش سـبک زندگی سـالم در سـپاه 
اسـتان و تی 36 انصارالمهدی )عج( توسط دکتر 

داود حسـینی متخص طب ایرانی

ریی مرکـز بهداشت شهرستان زنجان

ی است یا ییر نگر مر  ر ا رسانی و  نق رسانه ها 

بیمارسـتان  در  بسـتری  بیمـاران  از  عیـادت 
حضـور  بـا  )ع(  امیرالمومنیـن  حضـرت 
فرمانـدار، رییـس شـبکه بهداشـت و درمـان 
شهرسـتان  ادارات  مسـووالن  از  جمعـی  و 

شـد. برگـزار  خدابنـده 
 – وب دا  اطالع رسـانی  و  خبـری  پایـگاه 
زنجان، پنجشـنبه پنجم اردیبهشـت ماه ۱39۸ 
باعنـوان  هفتـه سـالمت  از  روز  پنجمیـن  و 
" آییـن عیادت  "سـالمت در حـوادث و بالیـا
از بیمـاران بسـتری در بیمارسـتان حضـرت 
امیرالمومنیـن )ع( بـا حضـور دکتـر بیگدلـی 
فرمانـدار، دکتـر عـادل عباسـی رییس شـبکه 
از مسـووالن  بهداشـت و درمـان و جمعـی 
ادارات شهرسـتان بـا اهدا شـاخه گل به آنان 

شـد. برگزار 
در حاشـیه ایـن آییـن فرمانـدار خدابنـده بـه 
اتفـاق دکتـر عباسـی از بخش هـای مختلـف 
ارائـه  رونـد  و  نمـوده  بازدیـد  بیمارسـتان 

خدمـات بـه مـردم را ارزیابـی کردنـد.

ر برنامه های شهرستان  دی
 برگــــزاری همایـش عــــلمی آموزشـی 
پیشـگیری از آسـیب های اجتماعـی و بیماری 
ا آی وی بـا مشـارکت دانشـگاه پیـام نـور 
خدابنـده و با حضـور دکتر طهماسـبی رییس 
دانشـگاه پیام نور، دکتر عباسـی رییس شـبکه 
بهداشـت و درمـان و جمعـی از کارشناسـان 
نـور در سـالن  پیـام  دانشـجویان  سـتادی و 
اجتماعات شـهید شهریاری دانشـگاه پیام نور 
 در ایـن همایـش دکتـر طهماسـبی ضمـن 
جشـن ها  تبریـک  و  مقـدم  خیـر  عـرض 
میهمانـان  حضـور  از  قدردانـی  و  شـعبانیه 
هفتـه  متنـوع  برنامه هـای  برگزارکننـدگان  و 
سـالمت و همایـش، تقدیـر و تشـکر نمـود.

 در ادامـه دکتـر عادل عباسـی رییس شـبکه 
بهداشـت و درمـان پـس از عـرض تبریـک 
هفتـه سـالمت و جشـن ها شـعبانیه و تشـکر 
و قدردانـی از دسـت اندرکاران دانشـگاه پیـام 
نـور، مطالـب مبسـوطی دربـاره طـرح تحول 
سـالمت و عوامل ایجاد آسـیب های اجتماعی 
خصوصـا فاصلـه طبقاتـی و بحـ اقـدام بـه 
خودکشـی و عـوارض غیرقابـل جبران قرص 
مصرف مواد، الـکل و بیماری های  برنج، سـو
نوپدیـد و بازپدیـد، اهمیت مراقبـت و درمان 
بیماری های روانپزشـکی طرح تحـول و لزوم 

ارتقـا درصـد شناسـایی را بیـان نمود.
دربـاره  مطالبـی  فراهانـی  دکتـر  درادامـه   
اعتیـاد  اجتماعـی،  آسـیب های  از  پیشـگیری 
بـا  مبـارزه  مسـوول  کارشـناس  اصانلـو  و 
بیماری هـا دربـاره اصول پیشـگیری، عالیم و 
مراحـل بیمـاری ا آی وی مطالـب کاربردی 

را عنـوان نمودنـد.
 برگــزاری کالس هــای آموزشــی مهار ت های 

ــترس،  ــت اس ــم، مدیری ــرل خش ــی، کنت زندگ
از  پیشــگیری  و  روان  شــایع  اختــالالت 
خودکشــی در مراکــز خدمــات جامع ســالمت 
شــماره ۱ قیــدار و ســهرورد بــرای گروه هــای 

هــدف.
 برگزاری صبحانه سـالم در مدرسـه ابتدایی 

روسـتای زواجر
 برگـزاری نشسـت آموزشـی پیشـگیری از 
سـوانح و حـوادث کودکان در روسـتای کهال
بازدیـد ضربتـی از مراکـز تهیـه و  انجـام   
توزیـع و فـروش موادغذایـی شـهر گرمـاب 

محیـط. بهداشـت  کارشـناس  توسـط 
 برگزاری مانور آموزشـی مقابلـه با زلزله در 

مدرسـه ابتدایی روستای حصار
 برگـزاری مسـابقه حلقه زنـی در بیـن دانش 
آمـوزان روسـتای زاغـج و اهـدا جایـزه بـه 

برتر. نفـرات 
 جمـع آوری زبالـه ها در روسـتاهای دوتپه 
سـفلی و اولـی بیک بـا مشـارکت دهیاری ها، 

دانش آمـوزان و بهـورزان تابعه .
 برگــزاری مســابقه و نمایشــگاه نقاشــی بین 
دانش آمــوزان بــا موضــوع هفتــه ســالمت در 
پایــگاه شــماره 3 قیــدار و روســتاهای توزلــو، 
مزیدآبــاد و توپقــره و اهــدا جوایــز بــه 

نفــرات برتــر .
روسـتاهای  در  سـالمتی  نهـال  کاشـت   
بـا مشـارکت دانـش  بیجقیـن  ورجوشـان و 

بهـورزان. و  دهیاری هـا  آمـوزان، 
آموزشــی  نشســت ها  برگــزاری   
ــمومیت های  ــگیری از مس ــوص پیش درخص
ــای  ــودرو، مهارت ه ــمی و خ ــای س قار ه
ــات و انجــام  زندگــی، عــدم مصــرف دخانی
آشــامیدنی  آب  میکروبــی  نمونه بــرداری 
و کلرســنجی در روســتای بوالماجــی بــه 

ــالمت . ــم س ــت تی هم
پیشـگیری  آموزشـی  کالس  برگـزاری   
ازبیمـاری سـرطان و عوامـل خطـرآن جهـت 
بازمانـده  دختـران  و  )مـادران  مددجویـان 
از تحصیـل( کمیتـه امـداد خدابنـده توسـط 

واگیـر. غیـر  واحـد  کارشناسـان 
 برگـزاری ایسـتگاه تـن سـنجی و مشـاوره 
آریارنـگ  کارخانـه  کارکنـان  بـرای  تغذیـه 
درخشـان توسـط کارشناسـان واحد بهداشت 

حرفـه ای و تغذیـه
دربــاره  آموزشــی  نشســت  برگــزاری   
ــرای  ــالمت ب ــه س ــداف هفت ــا و اه برنامه ه
بهداشــت حرفــه ای صنایــع  کارشناســان 

شهرســتان
دربـاره  آموزشـی  نشسـت  برگـزاری   
مهارت های زنــدگی بـرای امدادگران جمعیت 
 هالل احــــمر خدابنـــده توســط کارشناس

ارشد روان

مت همزمان با هفته س

منین  م ر امیرا یاد از بیماران بستـری در بیمارستان 
ی یری از بروز حواد ش یش با هد 

طراری در ما نشان برگزار شد ی کار و واکن در شرا ا من در م زش ا نشست آم
نشست آموزشــی با موضوع ایمنی در محیط 
کار و واکنش در شــرایط اضطراری با هدف 
پیشــگیری از بروز حوادث شــغلی به همت 
شبکه بهداشــت و درمان شهرستان ماه نشان 

برگزارشد.
 – وب دا  اطالع رسـانی  و  خبـری  پایـگاه 
زنجان، پنجشـنبه پنجم اردیبهشـت ماه ۱39۸ 
باعنـوان  هفتـه سـالمت  از  روز  پنجمیـن  و 
کارشـناس   " بالیـا و  در حـوادث  "سـالمت 
بهداشـت حرفـه ای و امور عمومی شهرسـتان 
فـرا  تبریـک  بـا  نشسـت  ایـن  در  ماه نشـان 
رسـیدن هفتـه سـالمت و جشـن ها شـعبانیه، 
جهـت رعایت ایمنی در محیـط کار و اهمیت 
توجـه به بهداشـت و ایمنی شـاغلین شـرکت 

کالسـمین مـواردی را یادآورشـد.
پیاده روی از پارک ملت به سمت پارک ساحلی 
با حضور ۱٢0نفر از روســا و کارکنان ادارات 
مختلف ازجمله ســازمان تبلیغات اســالمی، 
کمیته امداد حضرت امــام )ره(، اداره تربیت 
بدنی، ســپاه ناحیــه ماه نشــان، اداره آموزش 

وپرورش، شهرداری و پرسنل شبکه بهداشت 
نیز از دیگر برنامه های این روز بود.

در ایـن آییـن سرپرسـت شـبکه بهداشـت و 
درمـان ضمـن گرامی داشـت هفتـه سـالمت 
سـالمت،  هفتـه  برنامه هـای  درخصـوص 

راه هـای  و  خطرسـنجی  برنامـه  اهمیـت 
بیماری هـای غیرواگیـر  پیشـگیری و کنتـرل 
بـا تاکیـد بـر رژیـم غذایـی و فعالیـت بدنـی 

بیـان کـرد. سـخنانی 
آیین با صرف صبحانه سالم به پایان رسید.

ر برنامه های شهرستان  دی
 گلباران مزار شهدای شهر ماه نشان با حضور 
فرماندار، روســا و کارکنان ادارات و نهادهای 
دولتی و پرســنل شــبکه بهداشــت و درمان 
ماه نشــان همراه با مداحی و دعای توسل در 
، به منظور گرامی داشــت یاد و  مزار شــهدا
خاطره شهدا و الگو و سرلوحه قراردادن آنان 

در زندگی
 اجــرای برنامه ورزش صبحگاهی در پارک 
ساحلی شهرستان ماه نشان توسط پرسنل شبکه 
بهداشت و دیگر ادارات با هدف ارتقا سالمت 
کارکنان در راستای اجرای برنامه خودمراقبتی 

سازمانی در تحول سالمت
 جهت ترویج کاهــش اضافه وزن و چاقی 
کارکنــان ادارات و ســازمان های شهرســتان 
 ،)B M I ماه نشان، تن سنجی، ارزیابی توده بدنی)
اندازه گیری فشارخون و ... در پایگاه ها و مراکز 
ــان  ــی جوان _آمــوزش کتاب هــای خودمراقبت
جهــت دانشــجویان دانشــگاه پیــام نــور 

ماه نشــان

در ششـمین روز از هفتـه سـالمت دکتـر مقتـدا شـعوری معـاون 
اجتماعـی دانشـگاه علوم پزشـکی زنجـان با حضور درنمایشـگاه 
هفتـه سـالمت شهرسـتان خـرم دره از ظرفیتهـا و توانمندیهـای 

عرصـه بهداشـت و درمـان شهرسـتان بازدیـد نمود. 
– زنجـان ؛ در ایـن بازدیـد دکتـر  بـه گـزارش خبـر نـگار وب دا 
شـعوری ضمـن بازدیـد از ٢٢ غرفـه مسـتقر در نمایشـگاه وابراز 
رضایـت از فعالیتهـای صورت گرفته، نمایشـگاه هفته سـالمت را 
ابزار مناسـبی جهـت اطالع رسـانی عملکرد، مشـارکت اجتماعی 
و ایجـاد فرهنگ بهداشـت و سـالمت دانسـت و در پایـان بازدید 
خـود از دو نفـر از تالشـگران عرصـه هـای اجتماعـی شهرسـتان 
کـه در طـول برپایـی نمایشـگاه نیز همـکاری تنگاتنگی با شـبکه 

بهداشـت و درمـان داشـتند، تقدیـر نمود. 
در ادامـه برنامـه هـای ایـن روز مهنـدس کریمی معاون بهداشـت 
شـبکه و رییس مرکز بهداشـت شهرستان خرم دره بعنوان سخنران 
پیـش از خطبـه هـای نمـاز جمعـه بـه ایـراد سـخنانی پرداخـت.
 " ــی ســالمت محــور ــبک زندگ "س ــوان  ــا عن ــه ب ــن روز ک در ای
ــه  ــاره شــعار هفت ــدس کریمــی درب نامگــذاری شــده اســت، مهن
ــه در  ــن هفت ــول ای ــوع در ط ــه متن ــرای ۱96 برنام ــالمت، اج س
شهرســتان، افتتــاح آموزشــگاه اصنــاف و ســونوگرافی دکتــر 
جعفــری، نمایشــگاه هفتــه ســالمت، دسترســی هــای جغرافیایــی، 
اقتضایــی و فرهنگــی بــه مراقبتهــای اولیــه بهداشــتی، شــبانه روزی 

ــوم  ــوت عم ــش، دع ــع ســالمت دان ــات جام ــز خدم شــدن مرک
مــردم جهــت مراجعــه بــه مراکــز بهداشــتی و دریافــت خدمــات و 
اقدامــات انجــام شــده در طــول طــرح تحول ســالمت درخــرم دره 
مطالبــی را بیــان داشــته و از حمایتهای بی دریغ ریاســت دانشــگاه، 
رییــس مرکــز بهداشــت اســتان و کلیــه مســووالن شهرســتان کــه 
همــواره یــار و یــاور حــوزه بهداشــت و درمــان بــوده انــد تقدیــر 
ــا حضــور  ــی ب ــاده روی خانوادگ ــن روز پی ــرد. در ای و تشــکر ک

ــد. ــزار ش ــوکهریز برگ ــتای س ــی روس ــر از اهال ــدود ۱000 نف ح
در ایـن آییـن کـه بـا هـدف توسـعه فرهنـگ ورزش همگانـی و 
بـا همراهـی بخشـدار مرکـزی شهرسـتان،  نشـاط اجتماعـی و 
ریاسـت شـبکه بهداشـت و درمان، جمعـی از نماینـدگان ادارات، 
شـورای اسـالمی و دهیار روسـتا انجام گرفت، حاضرین مسـیر 3 
کیلومتـری مرکز خدمات جامع سـالمت روسـتا تا پارک سـالمت 
را پیمودنـد. در انتهـای مسـیر دکتـر کریمخانـی رییـس شـبکه 
بهداشـت توضیحاتی را در رابطه با شـعار هفته سـالمت، خدمات 
نویـن سـالمت، دعوت مـردم جهت حضـور و دریافـت خدمات 
در مراکـز و پایگاههـای بهداشـتی و تکمیـل پرونـده الکترونیـک 
سـالمت ارائـه و پـس از انجـام آیین قرعه کشـی، بـه برگزیدگان 
، خروس، و ... اهدا شـد.  جوایـزی از جملـه لوازم ورزشـی، مـر

ر برنامه ها  دی
 اسـتقرار دو اکیـ سـالمت از پرسـنل فوریتهـای پزشـکی در 
محـل برگزاری نماز جمعه و سـنجش فشـارخون بـرای 3۸0 نفر 

نمازگزاران از 
 توزیـع پمفلتهای آموزشـی با مضامین خدمات نوین سـالمت و 

خطر سـنجی بر اسـاس برنامه ایراپن بـرای نمازگزاران
 برگزاری شـب شـعر با موضوع سـالمت در روسـتای سوکهریز 

بـا همکاری انجمن شـعر و ادب شهرسـتان خرم دره

زشـ زنجـان از ـــ  ا  تما دانشـ ـــاون ا ـد م  بازد
مت ته سـ ر در در ششـمین روز از  مت  ته سـ ا  شـ  نما
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دیــدار مدیر امـور منابـع 
آب ایجرود با فـرماندهی 
انتظامی این شـهرستان

زنگان امروز به گزارش روابط  عمومی 
شرکت آب منطقه ای زنجان، مدیر امور 
منابع ایجرود بــا فرماندهی انتظامی این 

شهرستانهای دیدار کرد. 
مهندس محمدی با ســپاس از همکاری 
های همیشگی نیروی انتظامی شهرستان 
ایجرود در اجرای دســتورات قضایی و 
برخورد با تخلفات در حوزه منابع آبی و 
حمایت های بی دریغ فرماندهی انتظامی 
اقدامات صورت  از  گزارشی  شهرستان، 
گرفته در جهت حفاظــت و صیانت از 
منابع آبی ارائه کرد و افزود: با همکاری 
نیــروی انتظامی شهرســتان در اجرای 
احکام و دســتورات قضایی ، توانســته 
ایم اقدامات قابل قبول و محسوســی در 
زمینه ی پیشــگیری، کنترل و برخورد با 
بهــره برداری های غیر مجاز در ســطح 

شهرستان انجام دهیم .
مدیر امورمنابع آب ایجرود، با اشــاره به 
لزوم حفاظت و صیانت از منابع آبی این 
روند را در ســطح شهرستان پویا عنوان 
کــرد و افزود:امیدواریم با همکاری نهاد 
های مرتبط به ویژه نیروی انتظامی بتوانیم 
باتالش بیشتر این روند را تداوم بخشیم. 
وی از جمله برنامه های امســال را آزاد 
سازی بســتر رودخانه ها و مسیل ها و 
رفع تصرفات موجود عنوان و افزود :در 
این زمینه نیازمند همکاری نیروی انتظامی 

همچون گذشته می باشیم. 
در این دیدار، ســرهنگ آرش خلخالی 
فرماندهــی انتظامی شهرســتان ایجرود 
ضمن خیــر مقدم و تشــکر ، اقدامات  
صورت گرفته  توســط امــور آب را در 
حفــ منابع آبی خــوب ارزیابی کرد و 
افزود: عملکرد صورت گرفته در سالیان 
اخیر نشــانگر پای کار بودن مســووالن 
و تالش شــبانه روزی همــکاران امور 
آب اســت . ســرهنگ خلخالی افزود: 
نیروی انتظامی همانند گذشته در اجرای 
دستورات و احکام قضایی در کنار امور 

آب خواهد بود .

برگـــزاری کارگــاه آمـوزشی 
آشـنایی با مفاهیم بـهداشت، 
 ، )HSE( ایمنی و محیط زیست
در شرکت آب منطقه ای زنجان

 کارگاه آموزشی آشنایی با مفاهیم بهداشت، 
ایمنی و محیط زیست )HSE( ، به همت رییس 
گــروه مدیریت بحــران و پدافند غیر عامل 
شــرکت آب منطقه ای زنجان و با شرکت 
کارشناسان در سالن اجتماعات خلیج فارس 
شــرکت آب منطقه ای زنجان برگزار شد.
به گــزارش روابــط عمومی شــرکت آب 
منطقه ای زنجــان، مهندس گرانمایه، رییس 
گــروه مدیریت بحــران و پدافند غیر عامل 
این شــرکت با اشــاره به ضرورت آموزش 
اصول ایمنی و نکات مربوط به بهداشــت و 
ســالمت محیط کار در ستاد، امور منابع آب 
تابعه و کارگاه های سدهای  شهرســتانهای 
استان اظهار داشــت: در این دوره آموزشی 
یــک روزه، مباح ایمنی و اســتاندارهای 
الزم درباره بهداشت، ایمنی و محیط زیست 
باهدف آشــنایی و ارتقای سطح اطالعات 
کارکنان و پرســنل کارگاه ها جهت استقرار 

نظام) HSE (در این شرکت ارائه شد.
مهندس گرانمایه افزود: در بح HSE ســه 
مقوله بهداشت، ایمنی و محیط زیست مطرح 
می باشد که به دلیل پیوستگی و در هم تنیدگی 
ایــن مقوله ها و به منظــور یکپارچه کردن و 
رسیدن به دید منطقی و فراگیر در این زمینه، 
نظام واحدی به نام HSE تشکیل شده است.  
وی با تأکید بر اینکه نظام مدیریت یکپارچه 
HSE با ایجاد بستر فرهنگی خالقیت و پویا، 
به بیان تأثیر متقابل عوامل بهداشت، ایمنی و 
محیط زیست پرداخته است، تشریح کرد: از 
، مخاطرات بالقوه،  این طریق می توان نواق
حوادث و مشکالت را به طور نظام مند مورد 
ارزیابی قــرار داده و روش هــای مبتنی بر 

پیشگیری را ارائه داد.
رییس گروه مدیریت بحــران و پدافند غیر 
عامل شــرکت آب منطقه ای زنجان بابیان 
اینکه هر فــرد در محیط کار وظیفه رعایت 
نکات ایمنی را بر عهده دارد، یادآور شــد: 
حف ایمنــی در محیط کار، عالوه بر حف 
ســالمت فردی و گروهی، از بروز لطمات 

مالی نیز جلوگیری می کند.

ر خب

زنگان امروز به گزارش روابط عمومی شرکت 
آب منطقه ای زنجان، نخســتین نشست شورای 
هماهنگی مدیران صنعت آب و برق اســتان به 
میزبانی شــرکت آب منطقه ای زنجان در سالن 

شهید شهریاری این شرکت برگزار گردید.
ابتدا مهندس نوری دبیر سابق شورای هماهنگی 
مدیران صنعت آب و برق، گزارشــی اجمالی از 

اقدامات سال پیش شورا ارائه نمود.
سپس مهندس رضاپور رییس شورای هماهنگی 
مدیــران صنعت آب و بــرق، ضمن خوش آمد 
گویی به حاضران در نشست، از زحمات رییس 
سابق شورا ،مهندس اله مرادی سپاسگزاری نمود.
مهندس رضاپور با اشــاره به آمار بارندگی ها در 

9۷ اظهار داشت: در سال آبی 9۸ سال آبی 9۸
9۷ میزان بارندگی ها نســبت به ســال پیش ۷6 
درصد و نسبت به متوسط بلند مدت ۵4 درصد 
رشــد داشته است و جز ســه استانی بودیم که 

وضعیت خوب و باالتر از نرمال داشتیم.
وی گفت: این بارش ها ســبب گردید ورودی 
آب ســدها حدود ٢00 میلیون متر مکعب گردد 

واین در حالی اســت که در سال گذشته حدود 
٢9 میلیون متر مکعب آب به سدهای استان وارد 
شده بود و در واقع رشد ۷ برابری یافته است که 

بسیار قابل مالحظه می باشد.
رضاپور با اشاره به اینکه، اگر سد کینه ورس نبود 
به یقین ابهر و شهرهای مسیر تا شهر تاکستان از 

سیل آسیب می دیدند افزود: این سد دوبار پر و 
سپس خالی شده و اکنون نیز پر شده است و سد 
تالوار هم که پیشــتر ذخیره آبی کمی داشت، هم 
اکنون به صورت روزانه تخلیه می گردد تا زمین 
های تملک نشده ی پایین دست ،زیر آب نرفته 
و آسیب نبینند و گرنه تا کنون  بیش از ۵0 درصد 

سد پر شده بود.
رییس شــورای هماهنگی مدیران صنعت آب و 
برق درمورد مســیل های داخل شهر توضیحاتی 
ارائه نمود و ســپس به بح آزاد ســازی بستر 

رودخانه ها اشاره کرد.
ســپس اعضای نشســت در چارچوب و  حول 
محور برنامه های  مندرج در ابال رییس شــورا 
بح و گفتگو و تبادل نظر نمودندو اهم مسائلی 
که شــرکت هــای صنعت مبتال به هســتند در 

نشست مطرح گردید.
در پایــان مقرر گردید پیشــنهادهای هر یک از 
اعضای نشســت به صورت مکتوب به دبیرخانه 
شورا منعکس گردد تا در نشست آتی مورد بح 

و بررسی قرار گیرد.

نخستین  نشست شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق 
استان به میزبانی شـرکت آب منطقه ای زنجان برگـزار شد

به گزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقه 
ای زنجان، نخســتین نشســت کمیته ورزش 
شرکت با حضور رییس ، دبیر و اعضای کمیته 
در سالن شهید خلیفه این شرکت برگزار شد.

در ابتدای این نشست یوسف باقری دبیر کمیته 
ورزش شرکت آب منطقه ای زنجان، درباره ی 
مقام های کســب شده در رشته های مختلف 
ورزشی در شــرکت توضیحاتی ارایه نمود و 
اظهارکرد:این شرکت در مسابقه های دهه ی 
فجر در میان کارکنان صنعت آب و برق مقام 
دوم و در بین کارکنان دولت مقام ســوم را به 

خود اختصاص داده است.
در ادامــه مهندس مهدی نــژاد، رییس کمیته 
ورزش شرکت آب منطقه ای زنجان درباره ی 

عملکرد ســال 9۷ رشته های ورزشی شرکت 
توضیحاتــی ارایه نمود و اظهارداشــت:طبق 
تقسیم بندی بودجه ورزشی،میزان هزینه کرد 
رشته های ورزشــی قابل ارزیابی می باشد و 
امید است امسال با عزم و اراده بیش از پیش، 
بتوانیم شاهد موفقیت روز افزون همکاران در 

مسابقه های ورزشی باشیم.
ســپس اعضای نشســت و سرپرســتان تیم 
های ورزشــی درباره ی نیازهــای موجود در 
هررشته نظرات خود را بیان داشتند و حضور 
سرپرستان تیم های ورزشــی را در تمرینات 
،بایسته دانستند. در پایان مقرر شد،سرپرستان 
تیم های ورزشی در هفته آینده برنامه تمرینات 

خود را به دبیرخانه کمیته اعالم نمایند.

نخستین نشست کمیته ورزش شرکت آب منطقه ای زنجان در سال 98 برگـزارشد

زنگان امروز نخستین نشست شورای حفاظت 
در سال 9۸ و بیست و نهمین نشست شورای 
حفاظت منابع آب استان چهارشنبه گذشته  با 
دستور کار ارائه گزارش عملکرد طرح احیا و 
تعادل بخشی در سال ۱39۷ ، بررسی و تصویب 
نحوه برخورد  و بســتن چاههای غیر مجاز و 
نصب کنتور های هوشــمند  در سال ۱39۸، 
بررســی موضوع مصوبات شورای حفاظت 
شهرستان ابهر درباره ی چاههای بدون پروانه  
دارای شــرکای متعدد و نحــوه صدور مجوز 
بهره برداری  ) ارائه گزارش توســط فرماندار 
شهرستان ابهر(، ارائه گزارش واحد حفاظت و 
مهندسی رودخانه درباره ی بازگشایی حریم و 
ریت اعضا و به  مسیر سیالب ها ،با حضور اک
ریاست دکتر حقیقی استاندار زنجان در سالن 

نشست ها پیامبر اعظم)ص(،برگزارشد. 
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای 
زنجان، در ابتدای این نشست، مهندس رضاپور 
مدیرعامل این شــرکت، پس از قرائت دستور 
کار بیست و نهمین نشست شورای حفاظت 
منابع آب استان و با اشاره به بارندگی های اخیر 
،اظهار کرد: تا روز گذشــته میزان بارندگی در 
استان 3۷4 میلی متر ثبت شده است که نسبت 
به ســال گذشــته حدود۷۷ درصد افزایش و 
نسبت به بلندمدت حدود ۵۷درصد افزایش را 
نشان میدهد.  وی به ورودی آب پشت مخازن 
سدهای استان نیز اشــاره کرد و اظهارداشت: 
ورودی آب مخازن سدهای استان حدود ۱۸6 
میلیون مترمکعب اســت و این درحالی است 
که سال گذشته همین موقع حدود ٢9 میلیون 
متر مکعب ورودی آب در کل مخازن سدهای 

استان ثبت شده بود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان مجموع 
آب جمع ذخیره شده در پشت سدهای استان 
را 300 میلیــون متــر مکعب عنــوان کرد و 
افزود:سال گذشته در همین تاریخ حدود ۱۸٢ 
میلیون متر مکعب آب پشــت سدهای استان 
ذخیره شده بود که این میزان حدود 64 درصد 

افزایش را نشان میدهد.
دبیر شورای حفاظت استان به اقدامات انجام 
شــده در قالب طرح احیا و تعادل بخشی در 
سال ۱39۷توسط شرکت آب منطقه ا اشاره 
کرد و تصریح کرد:تعهد این شرکت برای سال 
گذشته در برخورد با متخلفین منابع آبی استان و 
پر و مسلوب المنفعه نمودن چاههای غیرمجاز 
۵00 حلقه بود که با پیگیریها و مســاعدتهای 
الزم از سوی دستگاه محترم قضایی و نیروی 

انتظامی 6٢۵ حلقه پر و مسلوب المنفعه شد.
وی به تامین و اســتقرار ۱4 گروه گشــت و 
بازرســی اشــاره کرد و عنوان داشت: در این 
راستا نصب و راه اندازی کنتورهای هوشمند 
به تعداد ٢٢4 حلقه،اصــالح و تعدیل پروانه 
های بهــره برداری با هدف گــذاری و تعهد 
660 پروانه که با پشــتکار همــکاران به 9۱٢ 
پروانه رســید، جلوگیری از اضافه برداشت به 
میزان یک میلیون متر مکعب و توقیف دستگاه 
حفاری به تعداد ٢۱ دستگاه بر پایه ی گزارش 
تخلف صورت گرفتــه،از دیگر اقدامات این 
شرکت در راستای اجرای طرح احیا و تعادل 

بخشی منابع آب زیرزمینی استان می باشد.
رضاپــور در ادامه افزود:برنامه ســال 9۸ فعال 
ابال نشده ولی این شرکت در صدد است تا با 
همان توان و قدرت مضائف برنامه های سال 

گذشته را ادامه دهد.
در ادامه  نشســت،دانش نیا معاون داداســتان 
زنجان بــا قدردانی از تالشــها و پیگیریهای 
صورت گرفته از سوی مدیرعامل و همکاران 
وی در امر برخورد با تخلفات منابع آبی استان 
و حف حقوق بیت المال اظهار کرد:دادستان 
زنجان و همکاران ایشان نهایت سعی و وقت 
خود را در جهت حفاظت از منابع آب اســتان 
و احیای ســفره های آب زیرزمینی مصروف 
خواهند کــرد و هیچ نوع اغماضــی در این 
خصوص با گروه،جریان و شــخ خاصی 

نخواهند داشت.
سپس دیگر اعضای  باشنده )حاضر(در نشست 

به نوبــه خود به بیان دیدگاهها و نظرات خود 
درباره ی اجرای مفاد قانون توزیع عادالنه آب 
و اجرای مصوبات شورای حفاظت منابع آب 

استان پرداختند.
دکتــر فتح  اله حقیقــی، اســتاندار زنجان در 
نشست شــورای حفاظت از منابع آب استان 
اظهار داشــت: با چاه های غیرمجاز موجود و 
حفاری های غیر مجاز باید طبق قانون و به طور 

جدی برخورد شود.
وی بــا تاکیــد در نصب کنتور هوشــمند بر 
روی چاه های آب خاطرنشــان کــرد: در باره 
ی برداشت های مازاد از چاه های دارای پروانه 
نیز ابتدا مهلتی بــرای اصالح الگوی مصرف 
داده شــود و در صورت اصالح نکردن میزان 

مصرف، طبق قانون عمل شود.
حقیقی اظهار داشــت: مشــارکت عمومی و 
دخالت زیر مجموعه مدیران در تصمیم گیری ها 
به تصمیم گیری صحیح تر کمک می کند اما این 
نباید به معنی این باشــد که مدیر، مدیر سایه 
باشد، جایگاه مدیران و کارشناسان نباید تغییر 
کند که در این صورت مشکل  آفرین می شود.

اســتاندار زنجــان گفت: مهمتریــن نکته در 
حفاظت از منابع آب نیز این است که جایگاه 
کشــاورز واقعی با غیرواقعی کــه با تعدی و 
تجاوز به حریم رودخانه ها اقدام به کشاورزی 
و استفاده غیرمجاز از منابع آبی می کند، تغییر 

یافته است.
وی آرام ســازی جامعــه را بزرگترین وظیفه 
مدیران خواند و تاکید کرد: برای تحقق این امر 
باید کشاورز واقعی را حف کرده و مشکالتش 
را حل کنیم و با کشاورزان غیرواقعی برخورد 

جدی و قانونی انجام دهیم.
حقیقی درباره پرداخت خسارت به زیان دیدگان 
از بارندگی های اخیر خاطرنشان کرد: افرادی 
که به حریم رودخانه ها تجاوز کرده اند کشاورز 
واقعی نبوده و هیچ خسارتی دریافت نمی کنند 
اما خسارت کشاورزان واقعی که شغل اصلی 
آن ها کشاورزی بوده و استفاده منطقی و قانونی 
از آب داشــته و در حریم قانونی کشــاورزی 

می کنند پرداخت می شود.
استاندار زنجان با بیان اینکه در تمام فعالیت ها 
باید آرامش جامعه در نظر گرفته شــود اظهار 
داشت: همه ی فعالیت های شرکت آب منطقه ای 
با همکاری دستگاه های مختلف، فرمانداران و 
نمایندگان مردم در مجلس شــورای اسالمی، 
صورت گرفته و نباید اختالف وظیفه ها را به 

عنوان همکاری نکردن تلقی کنیم.

 نخستین نشســت شــورای حفاظت منابع آب استان
در ســال 98 به ریاســت اســتاندار زنجان برگزارشــد
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: ا ا ز را اس مدیر مدیریت ب
اری برای بازسازی  اعت
ان  منا سیل زده زن

ا نیافته است اخت
 مدیرکل مدیریت بحران استان زنجان 
گفت: تا کنون اعتباری برای مرمت و بازسازی 
مناطق ســیل زده اســتان زنجان به مدیریت 

بحران ارسال نشده است.
علی باقری در گفت و گو با موج رسا، اظهار 
داشت: بیشــترین مراجعات از شهرستان های 
زنجان و طارم و روســتاهای حاشیه رودخانه 

قزل اوزن است.
 وی بــا بیان اینکه بندهای عمومی و رودهای 
کشاورزی استان به ویژه در این مناطق در سیل 
اخیر دچار آسیب شده اســت، افزود: بایسته 
است با همکاری دستگاه های اجرایی ماشین 

آالت الزم در اختیار این افراد قرار گیرد.
این مسوول خاطرنشان کرد: هزینه های جانبی 
سیل زدگی برخی مناطق استان زنجان را اهالی 
متقبل می شــوند اما با توجه به قرار گیری در 
فصل کار، باید عملیات کشاورزی آغاز شود.

مدیرکل مدیریت بحران استان زنجان با اشاره 
بیت بستر رودخانه  به عدم ســاحل سازی و ت
در حاشــیه رودخانه قزل اوزن در دوره های 
گذشته، بیان داشــت: این امر موجب شده تا 
در اثــر افزایش دبی آب و تغییر ایجاد شــده 
خسارت های بسیاری به زمین های کشاورزی 

وارد شود.
باقــری با اشــاره به مراجعات مــردم به آب 
منطقه ای زنجان برای جبران خســارت، بیان 
داشــت: برخی از این زمین ها در حریم بستر 
بوده است اما برخی دیگر سال هاست که کار 

کشاورزی انجام می شود.
این مسوول تصریح کرد: تغییر بستر رودخانه 
موجب شــده تا برخی از کشــاورزان متضرر 
شوند که بایسته است این افراد با کشاورزانی 
که در حریم رودخانه اقدام به کشت کرده اند، 

متفاوت دیده شوند.
مدیرکل مدیریت بحران استان زنجان با اشاره 
به ادامه بارندگی ها و افزایش خسارت ناشی 
از سیل در استان زنجان، گفت: هنوز خسارت 

وارد شده جمع بندی کامل نشده است.
باقری گفت:خســارت ســرمازدگی به بخش 
کشاورزی اســتان زنجان تا دو سه روز آینده 

جمع بندی می شود.

ر خب

 با نزدیک شدن به زمان برداشت و خرید 
تضمینی گنــدم در زنجان، شــایعه پیش خرید 
گندم توسط دالالن استان های همسایه بانرخ هر 
کیلوگرم ٢۵ تا 30هزار ریال نقل محافل شــده 
اســت و با اینکه مصداقی در برخی شهرستان ها 
ندارد اما در ماه نشــان واســطه ها در حال عقد 

قرارداد با گندم کاران هستند.
به گزارش ایرنا، گندم محصول راهبردی کشور 
به شــمار می رود و همچنان نقش مهم و انکار 

ناپذیری در تامین امنیت غذایی دارد.
در سال های گذشــته با برنامه ریزی های انجام 
شــده و بارش های قابل توجه، تولید گندم در 
کشــور و استان زنجان نیز رشــد قابل توجهی 
داشت به طوری که سال گذشته با برداشت ۵00 
هزار تن، رکورد تولید این محصول در اســتان 

شکسته شد.
اســتان زنجان با داشتن کشــاورزانی توانمند و 
زمین های مســتعد برای کشت گندم، در تولید 
این محصــول راهبردی در کشــور نقش قابل 
توجهی دارد؛ چرا که مازاد بر نیاز این محصول 
را از طریق ریلی و جاده ای به اســتان های یزد، 
خراســان رضوی، البرز، تهران، گیالن، اصفهان، 
سیستان و بلوچســتان ارسال و بخشی دیگر در 

صنایع غذایی مورد استفاده قرار می گیرد.
اما امســال با توجــه به نزدیک شــدن به زمان 
برداشــت گنــدم و آغاز خریــد تضمینی آن از 
کشاورزان شــایعه پیش خرید این محصول در 
شهرســتان های خدابنده، ابهر، خرمدره با نرخ 
هــای 30 تا ٢۵ هــزار ریال توســط دالالن از 
اســتان های همسایه نقل محافل شده است و با 
وجود اینکه این وضعیت در برخی شهرســتانها 
شایعه ای بیش نیســت اما در شهرستان ماه نشان 
واســطه ها در حال عقد قــرارداد با گندمکاران 
و دادن بیعانه هایــی با مبالغ ٢ هزار میلیون ریال 

برای پیش خرید هستند.
ادرات گندم ممنو است  

مدیر فنی و سرپرست کمیته خرید گندم شرکت 
غله و خدمات بازرگانی منطقه ۱4 زنجان گفت: 
امسال بر پایه قیمت شورای اقتصاد هر کیلوگرم 
گندم به قیمت ۱۷ هزار ریال از کشــاورزان به 
صورت تضمینی توســط این شرکت خریداری 
می شود که این قیمت نسبت به سال قبل چهار 

هزار ریال افزایش دارد.
ســتار رحمنی تاکید کرد: هم اکنون با بررســی 

و تحقیق های انجام شــده توسط دستگاه های 
نظارتی در استان زنجان رد پایی از دالالن برای 
پیش خریــد این محصول با نرخ های باال وجود 

ندارد.
وی اظهارداشت: این مســاله فقط برای ملتهب 
کردن جو جامعه اســت چرا کــه گندم کاالی 
اساسی به شــمار می رود و صادرات آن توسط 

دالالن یا هرشخ دیگری ممنوع است.
مدیر فنی و سرپرست کمیته خرید گندم شرکت 
غله و خدمات بازرگانی منطقه ۱4 زنجان یادآور 
شد: ســلف خری از زمان های قدیم بوده و این 
مساله جدیدی نیست و ممکن است کسانی این 
محصــول را برای مصارف دام و طیور، صنف و 

صنعت خرید کنند.
رحمنی تاکید کرد: مصداقی از واسطه گری برای 

خرید گندم در استان زنجان وجود ندارد.
زار تن گندم  اورزان زنجانی  ه  کش

برداشت خواهند کرد
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان 
زنجان گفت: در ســال زراعی کنونی 303 هزار 
هکتار از زمین های کشاورزی استان زیر کشت 

گندم رفته است.
حسین عامری، میزان برداشت گندم از این میزان 
زمین را ۵۵0 هزار تن بیــان کرد و افزود: ۵۱0 
هزار تن از آن به صورت تضمینی توسط شرکت 

غله از کشاورزان خریداری خواهد شد.
وی یادآوری کرد: 40 تن مابقی گندم برای بذر 
و خود مصرفی کشاورزان پیش بینی شده است.
مدیر امور زراعت ســازمان جهاد کشــاورزی 
استان زنجان گفت: سال گذشته میزان برداشت 
گندم ۵00هزار تن بــود که 4۵۵ هزار تن از آن 
به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شد.

عامری خاطرنشان کرد: استان زنجان ٢۸۵ هزار 
هکتار زمین دیم و ۱۸ هزار هکتار نیز زمین آبی 

برای کشت گندم دارد.
وی تاکید کرد: خوشــبختانه زمین های زراعی 
اســتان زنجان به ویژه گندمزارهــا از بارندگی و 

سیالب فروردین امسال خسارتی ندیده است.
 برای افزایش نرخ خرید گندم برنامه ریزی 

شود
مهدی آذرنژاد از گندمکاران شهرســتان ماه نشان 
گفت: هم اکنون وجود دالالن برای پیش خرید 

گندم با نرخ باال صحت دارد.
وی تاکیــد کرد: ایــن افــراد از ٢0 روز قبل از 

استان های همسایه گندم را با نرخ ٢٢ هزار تا 30 
هزار ریال از گندمکاران پیش خرید کرده اند.

این گندمکار ماه نشــانی افــزود: چنانچه دولت 
بــرای افزایش نــرخ خرید تضمینــی گندم از 
کشــاورزان فکر اساسی نکند در آینده با مشکل 

مواجه خواهد شد.
آذرنژاد یادآوری کرد: هم اکنون کشاورزان عزم 
خود را بــرای فروش گندم با نرخ باال به دالالن 

جزم کرده اند.
ن  زار ریال به د دم را با نرخ  ه   گن

پیش فرو کرده ام
حمدالــه معصومــی یکی دیگر از کشــاورزان 
ماه نشــانی ادامه داد: ســاالنه یکهزار و ۵00 تن 
گندم برداشــت می کنم که امسال یکهزار تن آن 
را با نرخ ٢4 هــزار ریال به دالالن پیش فروش 

کرده ام.
وی تاکید کــرد: بیعانه یکهزار تــن گندم راهم 
اکنون در قالب تفاهم نامه منعقد شده با این نرخ 

دریافت کرده ام.

این گندمکار ماه نشانی یادآوری کرد: این میزان 
گندم هنگام برداشــت و بارگیری از مسیرهای 
کوهستانی استان کردستان و آذربایجان غربی از 

شهرستان خارج خواهد شد.
لی برای خرید گندم وجود ندارد  د

غالم عبــاس همانلو از گندمکاران شهرســتان 
خدابنده دربــاره وجود دالالن برای خرید گندم 
با نرخ بــاال گفت: در این شهرســتان فقط این 
موضوع در حد حرف و شایعه است و کشاورزان 
با داللی برای پیش فروش گندم مواجه نشده اند.
ایــن گندمــکار خدابنــده ای ادامــه داد: هیچ 
ایــن محصول  گندمــکاری اجازه نمــی دهد 

راهبردی از استان خارج شود.
همانلو خاطرنشان کرد: ساالنه یکهزار و ۷00 تن 

در روستای کهال گندم برداشت می کنم.
حسنعلی آرام بین یکی از گندم کاران ابهری نیز 
در این زمینه گفت: این موضوع را در شهرستان 
شنیده ایم اما کشــاورزی از فروش گندم خود 
بــه دالالن به دلیل غیرقانونی بودن آن اســتقبال 

نخواهد کرد. این کشــاورز تاکید کرد: امســال 
نرخ خرید تضمینی گندم از کشاورزان با درصد 
ناچیزی افزایش یافته است چرا که قیمت انواع 
قطعات ماشــین آالت کشاورزی نسبت به سال 
گذشــته تا 6 برابر افزایش دارد که این مســائل 

لحاظ نشده است.
آرام بین خاطرنشــان کرد: قیمت خرید تضمینی 
گندم با نرخ تمام شــده این محصول همخوانی 
ندارد و کشــاورز با نرخ ۱۷ هزار ریالی متضرر 
می شود که باید جهادکشــاورزی و متولیان آن 
برای این مساله برنامه ریزی جدی داشته باشند.
وی اظهارداشــت: اگر نرخ خرید تضمینی گندم 
ســاالنه با درصــد کمی افزایش یابــد، چنانچه 
داللی برای خرید گندم با نرخ باال وجود داشــته 
باشد کشاورزان مجبور به فروش محصول خود 

خواهند کرد.
ایــن گندمکار ابهری میزان تولید گندم ســاالنه 
خود را بدون ســرمازدگی و آفت ٢00 تا 300 

تن بیان کرد.

 مدیر صنایع تبدیلی و غذایی ســازمان 
جهادکشاورزی اســتان زنجان گفت: واحدهایی 
که ضوابط زیســت محیطی را رعایت می کنند، در 

اولویت دریافت تسهیالت هستند.
بهاره دادلویی در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: 
حوزه صنایع تبدیلی کشاورزی با ایجاد و گسترش 
صنایع تبدیلــی و تکمیلی بخش کشــاورزی و 
روســتایی، اهداف مختلفی را دنبال می کند که از 
جمله آن ها می توان به کمک بهبود سطح زندگی 
روســتاییان از طریق افزایش درآمد ســرانه آن ها، 
حرکت در جهت اســتفاده بهینــه از امکانات و 
منابع موجود در مناطق روستایی، کاهش ضایعات 
محصوالت کشاورزی و ایجاد ارزش افزوده باالتر 

برای محصوالت اشاره کرد.

این مسوول با بیان این که ایجاد زمینه های مناسب 
بــرای افزایش مهارت ها و شــکوفایی اســتعداد 
روســتاییان از دیگر مواردی اســت که در سایه 
گسترش صنایع تبدیلی محقق می شود، ادامه داد: 
ایجاد و گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش 
کشاورزی به کنترل مهاجرت های بی رویه و کاهش 
ناهنجاری های اجتماعی، همچنین افزایش صادرات 
غیرنفتی کشور و ایجاد اشتغال مولد برای جمعیت 
مازاد بر فعالیت های بخش کشاورزی کمک می کند.

وی افزود: حوزه صنایع تبدیلی کشاورزی وظیفه 
صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری، تایید و 
معرفی برای اعطای تســهیالت بانکی، گردآوری، 
جمع بندی و تحلیل آمــار و اطالعات واحدهای 
صنعتــی، ارایه مشــاوره های فنی بــه متقاضیان، 
بازدیدهــای دوره ای از واحدهای تولیدی تحت 
پوشش، معرفی واحدهای صنعتی و تولیدی نمونه 
و کارآفرین و تعیین اولویت های سرمایه گذاری را بر 
عهده دارد. دادلویی تصریح کرد: تاکنون ۱۵۵ فقره 

پروانه بهره برداری معتبر با ظرفیت افزون بر ۷93 
هزار تن در حوزه صنایع کشاورزی استان زنجان 
صادر شده است که با این ظرفیت، ساالنه حدود 
یــک میلیون تن ماده خام کشــاورزی جذب این 
صنایع می شود. همچنین 340 فقره جواز تاسیس 
در حوزه صنایع کشاورزی استان زنجان صادر شده 
است که در صورت بهره برداری در سال های آتی 
بر ظرفیت جذب ماده خام کشــاورزی در استان 
افزوده خواهد شــد. مدیر صنایع تبدیلی و غذایی 

سازمان جهادکشاورزی استان زنجان همچنین از 
صدور ٢6 فقره پروانه بهره برداری از کارخانه های 
صنایع تبدیلی و غذایی استان با ظرفیت ۱9۷ هزار 
و 9٢0 تن در سال گذشته خبر داد و افزود: میزان 
ســرمایه گذاری برای این تعداد پروانه صادر شده 
افزون بر ۵04 میلیارد ریال و اشــتغال زایی آن نیز 

٢۵6 نفر برآورد شده است.
وی یادآور شــد: بر پایه ابال معاون وزیر در امور 
توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی، همه واحدهای 

دارای پروانه بهره برداری دوباره پایش شد و طبق 
دستورالعمل مربوطه، واحدهای غیرفعال با تعیین 
مهلت الزم تعیین تکلیف شد. همچنین پروانه های 
صادره برای واحدهای فعال بازنگری شد و مقرر 
است که به مدت پنج سال از تاریخ صدور تمدید 

شود.
دادلویی خاطرنشان کرد: واحدهایی که با رعایت 
ضوابط زیست محیطی و اصول چندگانه صنعت 
ســبز زمینه را برای ایجاد اشتغال و ارزش افزوده 
و ایجاد زنجیره های تولید و عرضه فراهم کرده و 
با سیاست های تخصصی سازمان جهادکشاورزی 
اســتان همکاری مناسبی داشته باشند، در اولویت 
ارایه تسهیالت بانکی و سایر حمایت های قانونی 

قرار خواهند گرفت.

 آگهی مزایده اموال منقول مربوط به پرونده  ۹۷۰۰۲۰۸
به موجب پرونده اجرایی کالسه  ۹۷۰۰۲۰۸ یک دستگاه خودروی سواری به شماره انتظامی ۵۶۳ س۴۳ ایران ۸۷ سواری سیستم سایپا تیپ  پراید ۱۳۱ 
N متعلق به آقای سیامک  A S ۴۱۱۱۰۰F اس ای رنگ خاکســتری متالیک   مدل ۱۳۹۴ به شــماره موتور ۱۳/۵۴۳۹۴۷۷ ام به شماره شاسی ۳۴۳۵۷۸۹
محمدی بازداشت و مستقر در پارکینگ بنیان می باشد، که طبق نظر کارشناس رسمی سطوح اتاق و بدنه قطعات و تجهیزات و متعلقات تکمیلی آن مشاهده 
گردید که خودرو در نواحی جلو در محدوده نوک درب موتور ، آثار بازسازی و صافکاری و ترمیم بدون رنگ و نوک گلگیر جلو سمت راست صافکاری و ترمیم 
بدون رنگ آمیزی می باشد . سایر سطوح بدنه سالم فاقد خوردگی و رنگ آمیزی ، الستیک ها مستعل ، سیستم برقی روشنایی چراغ های جلو و خطرهای 
عقب و شیشه ها آیینه ها و تو دوزی کامال سالم و  دارای ضد سرقت موتور روشن باتری در زمان بازدید سالم ، سیستم فنی موتور ، گیربکس و سیستم تعلیق 
ضمن است فنی و روشن کردن و راه اندازی گیربکس و موتور کامال سالم و دارایضد یخ و روغن ضرورت تعویض می باشد . که با در نظر گرفتن جمیع جهات 
به مبلغ ۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ارزیابی شده است . از ساعت ۹ تا ۱۲ روز دوشنبه مورخه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ در اداره اجرای اسناد رسمی زنجان واقع در 

زنجان - خیابان کارگر )صفا ( کوچه گنج خانلو از  طریق  مزایده به فروش میرسد .
مزایده از مبلغ  ۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰ریال ) دویست و نود و دو میلیون و پانصد هزار ریال( شروع و به باالترین قیمت  پیشنهادی نقدا فروخته می شود و همه هزینه 
های قانونی به عهده برنده مزایده است .   نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد. در ضمن چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد ،مزایده روز 
اداری بعد از تعطیلی در همان زمان و مکان مقرر برگزار خواهد شد. و بنا بر اعالم شماره ۸۵۰۰۸۷۵- ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ بستانکار ، خودرو مذکور تا  پایان  

آذرماه سال  ۹۸  دارای فاقد پوشش بیمه ای می باشد.
تاریخ انتشار روز سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

مینا تقی لو- رییس اداره اجرای اسناد رسمی زنجان

آگهی فقدان سند مالکیت
ســند مالکیت دفترچه ای ششــدانگ یک باب عمارت به پالک ثبتی ۱۲۴فرعی از ۵۲۸۵اصلی واقع در بخش یک زنجان به شــماره چاپی ۳/۳۱۱۲۰۰ به 
نشانی زنجان- خیابان ۱۷ شهریور - خیابان شهید سیامک ذوالقدر پالک ۷ به نام آقای احمد قربانی فرزند ابوالقاسم صادره از زنجان به شماره شناسنامه 
۳۲۷۷۷صادر و تسلیم گردیده است. سپس به موجب سند قطعی شماره ۲۷۳۳۸- ۱۱اسفند ۱۳۹۴دفتر ۷۷ 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 
سند معامله تسلیم نماید در غیر این صورت سند مالکیت المثنی به نام متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد./رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره زنجان

ابراهیم اکبری - مدیر واحد ثبتی ملک ناحیه دو زنجان

ارها زنجان ر گندم ن  ن   ج

رد: ا  ن ا  ا ز اورزی اس هاد و در سازما  ی م

ویت دریافت تسهی با واحدهای دوستدار محیط زیست او

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان
 اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ناحیه دو زنجان

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

برابر رای شــماره ۴۲۴ به تاریخ ۲۳بهمن ماه ۹۷ هیات  اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
ملک ناحیه دو زنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدعلی عسگری فرزند محمدامین به شماره شناسنامه ۳۴۴صادره از ماهنشان در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت ۱۴۴,۹۰ متر مربع از پالک ۳۰۷ فرعی از ۵۳۰۰ اصلی واقع در بخش یک زنجان خریداری از مالک رسمی آقای سیفعلی نظری محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 

مراجع قضایی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۲۴  فروردین ۹۸                                  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۰  اردیبهشت ۹۸

ابراهیم اکبری - رئیس ثبت اسناد و امالک
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سفر به خیر گِل من! که می روی با باد
زِ دیده می روی، اّما نمی روی از یاد

کدام دشت و دمن؟ یا کدام باغ و چمن؟
ُکجاست مقصدت ای ُگل؟ ُکجاست مقصِد باد؟

مباد بیِم خزانت، که هر ُکجا ُگذری
هزار باغ به شکرانه تو خواهد زاد

خزاِن ُعمرِ مرا داشت در نظر، دستی
که بر جبیِن تو نقِش ُگل و شکوفه نهاد

تمامِ خلوِت خود را، اگر نباشی تو
به یادِ ُسرخ ترین لحظه تو خواهم داد

تو هم به یادِ من او را ببوس، اگر ُگذرت
به مرِغ خسته تنها نشسته ای اُفتاد

غِم » چه می شود؟« از دل بران، که هر دو عنان
سپرده ایم به تقدیر» هرچه بادا باد«

بیایم از پِِی تو، گردباد اگر نبَرد
مرا به همرهِ خود، سوِی ناُکجا آباد.

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

Zanganemrooz@gmail.com   @zandgan
گردشگری و میراث

گان امروز هب سود شماست شماره تماس: تبلیغات  رد زن
33456659
شماره تلگرام:

09330345565

 هنرمنــد زنجانی با گالیه از گرانی مواد 
اولیه ملیله گفت: گرانی موجب شده تا بسیاری 
از کارگاه های ملیله در زنجان کم فعالیت شوند.
امیر شــجاعی امروز در گفت و گو با خبرنگار 
موج رســا، اظهار داشــت: هم اکنون وضعیت 
ملیلــه زنجان خوب نیســت و اوضاع این هنر 
دست زنجانی ها هر ســال نسبت به سال قبل 

بدتر می شود.
وی با بیان اینکــه افزایش بی رویه قیمت مواد 
اولیه موجب تعطیلی فروشــگاه های ملیله در 
زنجان شده است، بیان داشت: مواد اولیه نسبت 

به سال گذشته 40 درصد گران تر شده است.
این هنرمند زنجانی خاطرنشان کرد: تولید تنها 
تهیه مواد اولیه نیســت و هزینه های جانبی از 

جمله آب، برق و گاز نیز باید تهیه شود.
شــجاعی با اشــاره به اینکه تنها مواد اولیه این 
هنر نقره نیست و از مواد دیگری نیز در ساخت 
استفاده می شود، بیان داشت: با چنین وضعیت 

اقتصادی، نمی توان کار هنری انجام داد.
وی با اشــاره بــه کاهش 43 درصــدی تولید 
ملیله کارگاه خود در ســال گذشــته نسبت به 
سال 96،بیان داشــت: گرانی مواد اولیه اوضاع 

نامطلوبی را برای ملیله رقم زده است.
این هنرمند زنجانی با اشــاره به بازار صادرات 
ملیله در گذشــته، گفت: به دلیل عدم برگشت 
پول به دلیــل تحریم بودن بانــک ها،موضوع 

صادرات نیز منتفی شده است.
گفتنی است؛ هنر ملیله کاری با دیرینگب باالی 
خود در دیار خمســه همواره به عنوان یکی از 
اصیل  ترین صنایع دستی استان زنجان مطرح و 
هم اکنون دوران توســعه و رشد خود را سپری 
می کند. ملیله حاصل ذوق و مهارت فوق العاده 
و صرف وقــت و دقت فراوان بــا مفتول های 
نازک طال و نقره اســت که ملیله کار با تأســی 
از نگاره های ســنتی و طرح ها و نقوش اقدام به 

تولید انواع محصوالت نفیس می کند.

ملیلــه به مفهوم ظریف کاری نقره اســت که با 
اســتفاده از مفتول ها و نوارهای ظریف نقره و 
به کارگیری طرح های اســلیمی و منظم ساخته 
می شــود و مصنوعــات از جملــه ســرویس 
چایخوری، شــکالت خوری، گلدان، شمعدان، 
قاب عکس و انواع زیورآالت دیگر را می توان 
حاصل دســترنج اســتادان این حرفه پرظرافت 

برشمرد.
بخش دیگــری از تولیدات ملیلــه کاری یعنی 
ســاخت انواع ظروف نقره ای سابقه ای کهن در 
ایران دارد و مؤلف کتاب مبانی هنرها باور دارد 
اوج هنر ملیله در دوره صفوی است و شهر های 
زنجان و اصفهان و یزد از مراکز مهم ملیله کاری 
در گذشــته و حال بوده اســت.در زمان قاجار 
صنعت ملیله در زنجان یکی از صنایع پر رونق 
بوده و هنرمندانی به این امر اشــتغال داشته اند 
کــه از این دوره تاریخی آثاری چون ســینی و 
گوشواره و سینه ریز و گیره، استکان و سر قلیان 

بر جای مانده است.
مصنوعات ملیله زنجان با ظرافت بســیار و ریز 
نقش ِهایی چون اشــک، جغــه، پیچک، غنچه، 
بــرگ فرنگ، کور ملیله و تابیده و برگ و غیره 
دارای ویژگی و جایگاه ویژه ای اســت که ملیله 
زنجــان را از محصوالت دیگر شــهرها چون 

اصفهان متمایز می کند.
ملیله کاری از لحاظ ســاختار، ریــز نقش ها و 
عیار نقره مصرفی از یکدیگر متمایز می شــوند 
چرا کــه در زنجان، نقره مصرفــی با خلوص 
99.9 معروف به عیار ۱00 اســتفاده می شود.به 
لحاظ کیفیت ســاخت نیز ملیله زنجان با توجه 
به طرح هــا و نقش های اصیل و به ویژه ظرافت 
قابل توجــه آن در مجمــوع از کیفیــت باالیی 
برخوردار است.این هنر وام دار هنرمندانی است 
که با ابزار بسیار ابتدایی به خلق آثاری ارزشمند 
مبادرت ورزیده و گاه بینایی خود را در این راه 

از دست  داده اند.

 شــهردار ابهر گفت: قلعه تپه هویت 
شهر ابهر است که هم اکنون وضعیت مطلوبی 

ندارد.
به گزارش ایســنا،  محمدرضا ذوالقدری ها با 
تاکید بر بایســتگی تعامــل میراث فرهنگی و 
شهرداری در حوزه گردشــگری، اظهار کرد: 
این تعامل در معرفی آثار و تقویت صنایع دستی 

شهرستان تأثیرگذار خواهد بود.
وی بــا تأکید بر اینکــه ابهر در 
تقویت  و  حــوزه گردشــگری 
صنایع دســتی مغفول واقع شده 
اســت، تصریح کرد: تعامل اداره 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
مستلزم  با شهرداری  گردشگری 
یک برنامه ریزی دقیق و منسجم 

است.
شهردار ابهر با اشاره به وضعیت 
نامطلوب قلعه تپــه، اظهار کرد: 
این  قلعه هویت و خاستگاه ابهر 
است که شــوربختانه هم اکنون 
وضعیت نامطلوبــی دارد و باید 
اهتمام الزم برای حل مشکالت 

آن وجود داشته باشد.
این مسوول با اشــاره به کمبود 
بودجــه و وضعیــت نامطلوب 
توجه  با  کرد:  تصریح  اعتبارات، 
به وضعیــت نامطلوب اعتبارات 

باید از داشــته های خود برای دســت یابی به 
اهداف تعیین شده بهترین استفاده را بکنیم.

ذوالقدری ها با تاکید بر اینکه باید راهکارهای 
جذب گردشگر بررسی و مطالعه شود، تصریح 
کرد: نقاط قوت شهرستان در حوزه گردشگری 

باید تقویت شود.
وی بــا بیان اینکه آب و هــوای خوب ابهر و 
طبیعت زیبای آن همــواره یکی از نقاط قوت 
این شهرســتان در جذب گردشــگر به شمار 

مــی رود، ادامــه داد: در کنار آثــار تاریخی و 
باستانی باید به حوزه اکوتوریسم ابهر نیز توجه 

ویژه شود.
در ادامــه این نشســت نیز رییس کمیســیون 
فرهنگی شــورای اسالمی شــهر ابهر، اظهار 
کرد: برای موفقیــت در حوزه میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری باید زیرساخت های 

جذب گردشگر در شهرستان فراهم شود.
نجیب افشــار با تاکید بر بایســتگی مشارکت 

دادن مــردم در حوزه معرفی صنایع دســتی و 
میراث فرهنگی شهرستان، تصریح کرد: باید در 
این حوزه از ظرفیت سازمان های مردم نهاد نیز 
بهره گرفته شــود، زیرا تجربه ثابت کرده است 
هر جــا مردم وارد صحنه شــدند موفق عمل 

کرده اند.
وی با اشــاره به اینکه ابهر دارای ظرفیت های 
بسیاری در حوزه های میراث فرهنگی و تاریخی 
اســت، ادامه داد: برای جذب گردشــگر باید 

داشته های بالقوه شهرستان را به بالفعل تبدیل 
کنیم . این مسوول با تاکید بر ضرورت تعامل و 
همکاری دستگاه های مختلف با یکدیگر برای 
دست یابی به اهداف، بیان کرد: نخستین گام در 
موفقیت در هر کاری رفع موانع در جهت ایجاد 

تأسیسات است.
در ادامه این نشســت نیز نایب رییس شورای 
شــهر ابهر با تأکید بر اینکه همه ما سوار یک 
کشتی هســتیم و در یک مسیر 
حرکت می کنیــم، تصریح کرد: 
برای رســیدن این کشــتی به 
ســرمنزل مقصود همه باید در 

حد امکان تالش کنیم.
شیما افشار با تاکید بر اینکه باید 
داشته های خودمان را شناخته و 
آن ها را تقویت کنیم، ادامه داد: 
یکی از نقاط قوت شهرســتان 
کــه می تواند به عنوان یک منبع 
درآمد برای مردم شهرستان بوده 
و اشتغال زایی در پی داشته باشد 
حــوزه گیاهان دارویی اســت، 
زیرا گیاهانی در ابهر وجود دارد 
که در هیچ جای کشــور نظیر 

آن ها یافت نمی شود.
این مســوول با اشــاره به این 
مطلب که یکی از دالیل مراجعه 
و شــهرداری  به شــورا  مردم 
وضعیت نامطلوب قلعه تپه است، خاطرنشان 
کــرد: مردم در این مراجعــات خواهان تعیین 

تکلیف این اثر باستانی هستند.
به گزارش ایسنا، قلعه تپه ابهر مربوط به دوران  
تاریخی پس از اســالم است و در ابهر، خیابان 
خلیل طهماســبی، روبه روی شــبکه بهداشتی 
واقع شده است. این اثر در تاریخ ۷ مهر ۱3۸۱ 
با شماره ثبت 6۱۷0 به عنوان یکی از آثار ملی 

ایران به ثبت رسیده است.

وقتی گرانی کار دست صنعتگران می دهد؛

گالیه هنرمند زنجانی از آجر شدن نان بازار ملیله
ویزای رایگان عراق محدودیت 

دریافت دارد؟
 مدیرکل عتبات عالیات ســازمان حج و 
زیارت گفت: محدودیتی برای دریافت ویزای 
رایگان عراق تعیین نشده است. این ویزا با ٢ ماه 

اعتبار 4۸ ساعته صادر می شود.
مرتضــی آقایی درباره تأخیــری که در صدور 
ویزای عراق پس از رایگان شدن آن ایجاد شد 
و با اعتراض برخی زائران روبه رو شده است، به 
ایســنا گفت: مشکالتی وجود داشت که اکنون 
حل شده و هیچ تأخیری در صدور ویزای عراق 
وجود ندارد. آن دســته از کاروان هایی که اعالم 
کرده اند ســفارت عراق ویزا را با تأخیر صادر 
می کند خارج از سیستم سازمان حج و زیارت 
اقدام کرده اند؛ وگرنه ویزای عراق هم اینک 4۸ 

ساعته صادر می شود.
او برخی اظهارات مبنی بر این که ویزای رایگان 
عراق فقط یک بار در ســال برای هر متقاضی 
صادر می شود را رد کرد و افزود: صدور ویزای 

رایگان عراق محدودیت عددی ندارد.
بــه گفته او، ویزای عراق با »٢ ماه اعتبار زمانی« 
برای ســفر« و »یک ماه مهلــت اقامت« در این 

کشور صادر می شود.
آقایی همچنین به زایران ســفارش کرد: برای 
داشــتن ســفر مطمئن و امن در عراق به دفاتر 
زیارتی مجاز تحت پوشــش ســازمان حج و 

زیارت مراجعه کنند.

قسط دوم حج 
از امروز قابل پرداخت است

 سازمان حج و زیارت اعالم کرد: مرحله 
دوم واریز هزینه ســفر حج تمتع از امروز آغاز 

می شود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی حج و زیارت، در 
اطالعیه این سازمان آمده است: »طبق اعالم قبلی 
و تمهیدات اندیشیده شده، هزینه سفر حج 9۸ 
در دو مرحله از متقاضیان دریافت می شــود که 
واریز مرحله نخست در اسفندماه سال گذشته 
انجام گرفته بود و واریز مرحله دوم هزینه سفر 
نیز از امروز سه شــنبه دهم اردیبهشت ماه و به 

مدت ۱0 روز انجام می پذیرد.
واریز در این مرحله به دریافت تاییدیه پزشکی 
به سبب داشتن استطاعت جسمی منوط است و 

متقاضیان باید این مرحله را گذرانده باشند.
هزینه این ســفر در مرحله نخست به مبلغ ۱۵ 
میلیــون تومان )به عالوه اصــل مبلغ ودیعه و 
ســودهای تعلق گرفته به آن( بود که همزمان با 

ثبت نام در کاروان ها دریافت شد.
متقاضیــان باید بــرای واریز مرحلــه دوم به 
سامانه reserve.haj.ir مراجعه و به صورت 
الکترونیکی و غیر حضوری هزینه را پرداخت 
کنند. هزینه در نظر گرفته شده برای واریز مرحله 
دوم به تناسب گروه قیمتی هر کاروان است که 
در ابتدای ثبت نام ها، زائران از مبالغ تمام شده هر 

کاروان آگاهی پیدا کرده بودند. «

اژدهایان تاریخی چین 
به کاخ گلستان می آیند

 نمایشگاه مشترکی از آثار تاریخی مرتبط 
با اژدهایان تاریخی چین در آینده ای نزدیک در 
مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان به نمایش 

گذاشته می شود.
به گزارش ایلنا، مسعود نصرتی )مدیر مجموعه 
میــراث جهانی کاخ گلســتان( بــا اعالم خبر 
برگزاری نمایشــگاه مشــترکی از آثار تاریخی 
مرتبــط با اژدهایان تاریخی چین، گفت: رییس 
بخش نمایشــگاهی موزه شــانگهای چین به 
همراه ٢ کارشناس ارشد این موزه برای بررسی 
راهکارهای ایجاد همــکاری موزه ای بین کاخ 
گلستان و موزه شــانگهای از مجموعه میراث 
جهانی کاخ گلستان بازدید و گفت و گو کردند.

وی افــزود: در این دیدار »جین هونگ«،رییس 
بخش نمایشگاهی موزه شانگهای چیناز مخازن، 
سالن های نمایش و بخش های مختلف موزه های 
کاخ گلســتان بازدید و با بررسی ظرفیت های 
موجــود بــرای ارتقای ســطح همکاری های 
موزه ای، ابراز امیــدواری کردند که در آینده ای 
نزدیک شاهد برگزاری نمایشگاهی موزه ای به 

شکل متقابل میان دو موزه باشیم.
مدیر مجموعــه میراث جهانی کاخ گلســتان 
تصریح کرد: از افزایش سطح مراودات فرهنگی 
بین دو کشــور اســتقبال می کنیم و با توجه به 
پتاتسیل ها و ظرفیت های موجود در کاخ گلستان 
در حال برنامه ریزی برای برگزاری نمایشگاهی 
ازآثار مرتبط با اژدهایان تاریخی چین با همکاری 
معاونــت میراث فرهنگــی و اداره کل موزه ها 
هســتیم؛ با توجه به این که دو کشــور ایران و 
چین دارای مشترکات فرهنگی و تاریخی هستند 
امیدواریم با حمایت ســازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشگری برای نخستین بار 
شــاهد برگزاری این رویداد بــزرگ هنری در 

کشورمان باشیم.

خبر خبر

رییس اداره میراث فرهنگی ابهر:
موزه داری نوین، راهکاری موثر 

برای جذب گرشگر
 رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری شهرســتان ابهر گفت: موزه داری 
نویــن، راهکاری موثر برای جذب گرشــگران 

است.
به گزارش ایســنا، مهدی باقری در نشست مهر 
میراث ابهر با اشاره به اینکه در زمینه معرفی آثار 
شهر ضعیف عمل شده است، تصریح کرد: دلیل 
عمده این امر نیز این است که موزه ابهر ساختار 
موزه ای ندارد و ابعاد و اندازه آن در حد یک موزه 

شهری نیست.
وی با اشــاره به اینکه اگر یک زمین یا بنا برای 
راه اندازی مــوزه در اختیار میراث فرهنگی قرار 
گیرد، می تــوان گام های خوبــی در این حوزه 
برداشــت، تصریح کرد: با وجود یک ساختمان 
ســه طبقه می توان نســبت به راه اندازی موزه 
باستان شناســی، مردم شناسی و هنرهای معاصر 

اقدام کرد.
این مســوول با اشاره به اســتقبال کم مردم از 
موزه ها، تصریح کرد: حل این مشــکل در گرو 

انجام اقدامات فرهنگی است.
باقری با بیان اینکه موزه های ما به شــکل سنتی 
اداره می شــوند و موزه داری نوین در کشور ما 
هنوز جا نیفتاده اســت، تصریح کرد: به صورت 
پیشرفته نتوانســته ایم موزه ها را برای مخاطبان 
جذاب کنیم، این امر در حالی است که موزه باید 
محیطی پویا بوده و زندگی در آن جریان داشته 

باشد.

برای پاسداشت روز ملی خلیج فارس و معلم
جهانگرد ایرانی از عمان تا 

خلیج فارس شنا می کند
 یــک جهانگــرد ایرانــی به مناســبت 
بزرگداشت روز »معلم« و »خلیج فارس« از عمان 

تا خلیج فارس را شنا می کند.
به گزارش ایسنا، »محمد امیری رودان« جهانگرد 
و معلم هرمزگانی که از زمان شــروع جشنواره 
بزرگداشــت روز ملی خلیج فارس، هر سال از 
طریق رشــته های ورزشی، این روز را معرفی و 
گرامی داشته است، امسال نیز به همین مناسبت 
و برای گرامی داشت روز معلم، برنامه شنای خود 
را از بنــدر خصب در عمان شــروع می کند. او 
قصد دارد تا در دهم اردیبهشت، روز ملی خلیج 
فارس، به بندرعباس برسد. این شنا در دو مرحله 

و در آب های عمان و ایران انجام خواهد شد.
امیری می گوید: بیســت سال است جهانگردی 
می کنم و در ســال های گذشــته نیــز چند کار 
ورزشــی انجام داده ام کــه در دنیا کم نظیر بوده 
است؛ از جمله شنا و کوهنوردی از ارتفاع صفر 
تا دو هزار متر، از ســاحل بندرعباس تا قله کوه 
ِگنو به مســافت ۵٢ کیلومتــر و 900 متر که به 
لحاظ اختالف بلندی نخســتین بار بوده که در 
جهان صورت می گرفت. همچنین پیمایش ٢٢ 
کیلومتر در بلندی های کوه ِگنو با اهداف زیست 
محیطی و شــنا از قشم تا بندرعباس که در سال 

گذشته انجام شد.
اختصاص روزی به نام خلیــج فارس در واقع 
حرکتی اعتراضی در برابر اقدام محافل سیاسی 
برای تغییر هویت تاریخی خلیــج فارس بود. 
این موج اعتراضی از ســال ۱3۸3 در رسانه ها 
و وبالگ ها علیه اقدام رســمی مجله نشــنئال 
جئوگرافی برای تغییر نام خلیج فارس به خلیج 
عربی آغاز شد. هرچند که اتحادیه عرب از سال 
۱964 رسماً استفاده از نام »خلیج فارس« را برای 

عرب زبان ها ممنوع کرد.
اختصاص نامی در تقویم ایران که بیشتر حرکتی 
ملی تلقی می شــود پس از تغییر گســترده نام 
خلیج فارس در نقشــه های جهانی با برگزاری 
نشست های مختلف در ایران اتفاق افتاد. سرانجام 
دهم اردیبهشت که سالروز اخراج پرتغالی ها از 
تنگه هرمز و خلیج فارس عنوان شده است، در 

تقویم به نام روز ملی خلیج فارس ثبت شد.

ساالنه چه تعداد زایر 
به شهر مشهد سفر می کنند؟

 رییس شــورای شهر مشهد در نشستی 
با حضور رســانه های سراسری و استانی گفت: 
هر سه سال یک بار جمعیتی معادل جمعیت کل 
کشور به عنوان زایر به شهر مشهد سفر می کنند.

به گزارش خبرآنالیــن، محمدرضا حیدری با 
اشاره به آمار بیش از ٢۵ میلیون زایر که ساالنه به 
مشهد سفر می کنند، افزود: مشهد نگین شهرهای 
مذهبی محســوب  می شود و از این جهت ارایه 
خدمات شهری مناسب به زایران از اولویت های 

مسووالن شهری است.
او با اشاره به عملکرد شــورای پنجم در حوزه 
شفاف ســازی ادامــه داد: پخــش زنــده همه 
نشســت های شــورا، اعالم جزییات بودجه در 
سامانه شهرداری و ایجاد سامانه »فاش« به منظور 
درج فرایند همه مناقصه ها و قراردادهای شهری از 

جمله اقدامات شورای شهر مشهد است.

شهردار ابهر:

قلعه تپه ابهر 
نیازمند ساماندهی است




