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 عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته 
تهران با اشاره به مشکالتی که گریبانگیر کارگران و 
بازنشستگان است، گفت: بارها مشکالت کارگران 
و بازنشستگان را به مناسبت های گوناگون مطرح 

کرده ایم اما در برخی موارد توجهی نشده است.
میرمنصور موســوی با اشاره به اینکه بیش از 60 
درصد بازنشستگان تامین اجتماعی حداقل بگیر 
هســتند، به خبرنــگار ایلنا گفت: در شــرایطی 
که گرانی بیداد می کند و قیمت همه چیز رشــد 
سرسام آوری داشته شوربختانه به فریاد کارگران و 
بازنشستگان نمی رسند و این قشر زحمتکش باید 

همچنان با مشکالت دست به گریبان باشد.
وی با اشــاره به مشکالت معیشتی بازنشستگان 
گفت: امــروزه وضعیت اقتصادی بــه اندازه ای 
خراب اســت که نگرانی اول بازنشستگان تامین 

کاالهای اساسی است.
عضو هیــات مدیره کانون کارگران بازنشســته 
تهران با اشــاره به اینکه بازنشستگان و کارگرانی 
که حداقل بگیر هستند در ماه یک میلیون و 200 
هزار تومــان دریافت می کنند، گفت: با این مبلغ 
تنها می توان کاالهای اساسی خانواده همچون نان 
را تامین کرد و این مســتمری به اندازه ای نیست 
که بازنشســتگان به فکر دیگر مسایل و نیازهای 
خود باشند. وی با اشاره به سفرهایی که سازمان 
تامین اجتماعی در قالب طرح زیارت تعریف کرده 
است، گفت: از آنجا که بازنشستگان امکان رفتن 
به ســفر را ندارند به همین دلیل در تمامی طول 
سال ناچار هستند در خانه هایشان بمانند. بنابراین 

تعطیالت برای بازنشستگان معنایی ندارد.

وی با ابراز شوربختی از اینکه وضعیت معیشت 
و زندگی برخی بازنشستگان به جایی رسیده که 
آرزوی دیدار فرزندانشــان را هم ندارند، گفت: 
در پــاره ای مــوراد فقر و نداری عامل می شــود 
تا بازنشســتگان آرزو کند کــه فرزندانش هم به 
دیــدارش نیایند. این در حالی اســت که امروزه 

بزرگترین معضل بازنشستگان، تنهایی است.
عضو هیات مدیــره کانون کارگران بازنشســته 
تهران با اشــاره به دورهمی هایی که بازنشستگان 
در پارک هــا دارنــد، گفت: تفریح یــا هر مورد 
رفاهی دیگر برای بازنشســتگان معنا ندارد و کار 
بازنشستگان این است که به اشکال مختلف روز 

را به شب برسانند.
وی با اشــاره به اینکه زندگی پس از بازنشستگی 
برای شاغالن معنای خود را از دست داده است، 
گفت: امروزه شاغالن به بازنشستگان نگاه می کنند 
و هنگامی که متوجه می شوند زندگی بازنشستگان 
یک حالــت روزمره پیدا کرده، نســبت به آینده 

مایوس می شوند.
موســوی با تاکید بر اینکه معنای بازنشستگی در 
کشور ما با دیگر نقاط جهان تفاوت دارد، گفت: 
بازنشستگی در جهان به معنای آرامش و آسایش 
پس از مدتها کار است. باید بپذیریم که بازنشسته 
باید از اســترس های روزگار دور بماند و نسبت 
به آینده امیدوار باشــد این در حالی اســت که 
بازنشستگان ما به محض آنکه بازنشسته می شوند 
به نخستین چیزی که فکر می کنند پیدا کردن کار 
است. وی با اشاره به اینکه بسیاری از بازنشستگان 
به مشاغلی همچون آبدارچی، نگهبانی و مشاغلی 

از این دســت روی می آورند،  گفت: شوربختانه 
بازنشستگان هنگامی که به مشاغلی از این دست 
می پردازند، گاه تحقیر می شــوند زیرا در ســنی 
نیســتند که در چنین کارهایی مشغول شوند اما 
بیشــتر آنها برای آنکه چرخ زندگی شان بچرخد، 

ناچارند هنوز کار کنند.
عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته تهران 
با اشاره به اینکه بازنشستگان بارها مشکالتشان را 
به هیات مدیره کانون مطرح کرده اند، گفت: گاها 
در نشست هایی که برای بازنشستگان تصمیم گیری 
می شود، نماینده بازنشستگان حضور ندارد. این 
چه آیین بدی است که افرادی برای بازنشستگان 
تصمیــم می گیرند که از درد بازنشســتگان خبر 

ندارند.
وی با یادآوری اینکه همسان سازی مدتهاست به 
عنوان یک الزام مطرح شده اما اجرایی نمی شود، 
گفت: امروزه افراد شاغل می خواهند همسان سازی 
را تصویب و اجرا کنند اما چون خودشان شاغل 
هستند بنابراین شناختی از شرایط سخت زندگی 
برای بازنشسته ای که 30 سال حق بیمه پرداخت و 

امروزه حداقل بگیر است، ندارند.
عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته تهران 
خطاب به مدیران نیز گفت: دوران مدیریت شما نیز 
به پایان می رسد و به بازنشستگی می رسید. آنگاه 
متوجه خواهید شد که بازنشستگان چه وضعیتی 
دارند بنابراین بهتر اســت امروز با بازنشستگان 
ارتباط برقرار کنید و دردهایشان را بشنوید تا فردا 
عذاب وجدان نداشــته باشید و مورد بازخواست 

آنان قرار نگیرید.

 بانک مرکــزی قصد دارد به جای تعیین 
نرخ قطعی ســود برای بانک ها، دامنه ای از نرخ 
ســود را تعیین کند که بانک ها موظف اند در آن 

چارچوب عمل کنند.
به گزارش ایســنا، بانک مرکزی در دوره جاری 
در دوره های زمانی متفاوت برنامه های مشخصی 
را پیگیری کرده و تالش می کند تا آن ها را عملی 
کند که در این راســتا نیز، عمــده تمرکز بانک 
مرکزی بر یکی از برنامه هاســت، هرچند که به 
گفته رییس کل بانک مرکزی، دیگر برنامه ها نیز 

همزمان با هم پیش خواهد رفت.
در مــدت اخیــر بانک مرکــزی بحث اصالح 
ناترازی آن ها را در دســتور کار خود قرار داده 
و این موضوعی است که همتی، رییس کل بانک 
مرکزی ســال گذشته نیز از آن به عنوان یکی از 
مهم ترین بخش های اصالح نظام بانکی نام برده 
و تاکیــد کرده بود که تا وقتی اضافه برداشــت 
بانک ها از بانک مرکزی سر و سامان پیدا نکند، 

سیستم بانکی کشور اصالح نخواهد شد.
البته به گفتــه وی اصالح ناتــرازی بانک ها از 
نخستین مراحل اصالح نظام بانکی است، اما با 
توجه به اینکه بیشتر وقت بانک مرکزی در سال 
گذشــته صرف رسیدگی و کنترل بازار ارز شد، 

این برنامه ها با سرعت کمتری پیش رفت.
البته چندین قانون نیز در راستای شفافیت مالی 
در سال گذشته از سوی بانک مرکزی پیگیری و 
در شورای پول و اعتبار تصویب شد که به نظر 
می رسد این اقدامات نیز در راستای طرح اصالح 

نظام بانکی بوده است.
با این حال، بانک مرکزی ایــن روزها به دنبال 
این است تا با ساماندهی روش های جذب سپرده 
از ســوی بانک ها، اضافه برداشت آن ها از بانک 
مرکــزی را مدیریت کــرده و به نوعی از بدهی 

بانک ها بکاهد.
در روزهای گذشته دستورالعمل اجرای عملیات 
بازار باز از سوی شورای پول و اعتبار به تصویب 
رسید که دو نکته مهم این دستورالعمل این است 

که ایــن بازار افزون بر اینکــه، امکان معامالت 
اوراق بهادار دولــت را بین بانک ها و بین بانک 
مرکزی و بانک ها فراهم می آورد، در واقع اوراق 
بهــادار دولتی را به دارایی هایی بدون ریســک 
تبدیــل می کند، ولی به گفته همتی همزمان نرخ 
تنزیل در بازار در قالب دامنه نرخ ســود تعریف 

خواهد شد.
به این ترتیب آن طور که رییس کل بانک مرکزی 
درباره این عملیات گفته، اجرای این طرح شکل 
پیــش رفته عملیات سیاســت پولی اســت که 
همزمان نه تنها معامــالت اوراق و نحوه تعامل 
بانک مرکزی با بانک ها را سامان خواهد داد، بلکه 
با توجه به مسیر تورمی که بانک مرکزی ترسیم 
خواهد کرد، دامنه تعیین شــده نرخ سود، سامان 
ساختار یافته ای به نرخ سود خواهد داد تا نرخ ها 

از حول و حوش یک بازه، زیاد و کم نشوند.
این صحبت ها نشان می دهد که بانک مرکزی به 
جای اینکه مانند گذشته به دنبال ایجاد نرخ سود 
مشخص و ابالغ آن به بانک ها باشد که نتیجه آن 
نیز دور زدن قوانین از سوی بانک ها و پرداخت 

و دریافت ســودهای باالتر است، قصد دارد تا 
بازه ای از نرخ سود را برای بانک ها تعریف کند تا 
بانک ها در چارچوب آن بازه فعالیت کنند؛ چراکه 
بدون این دامنه، ممکن است آشفتگی زیادی در 

نرخ های بین بانکی به وجود آید.
البته هنوز جزییاتی از این دامنه نرخ ســود اعالم 
نشده، اما ممکن است نرخ سود برای بانک های 
مختلف با توجه به شرایط آن ها متفاوت باشد یا 
اینکه یک بازه برای همه بانک ها تعریف شود که 
این بانک ها موظف باشند نرخ سود را در آن بازه 

تعیین کنند.
در عین حال نظارت و جدیت بانک مرکزی در 
اجرای این عملیات نیز از مهم ترین فاکتورهای 
موفقیت آن به شــمار می رود و اگر این نظارت 
به درستی انجام نشود، می تواند مشکالت زیادی 
را همچون گذشته ایجاد کند که رییس کل بانک 
مرکــزی در این زمینه نیز بــا جدیت به بانک ها 
هشــدار داده بود که در صورتی که ســقف 20 
درصدی نرخ سود را رعایت نکنند، به شدت با 

آن ها برخورد می شود.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان خبر داد:
اشتغالزاییغیرمستقیم
2000نفردرمراکز
تحتپوششبهزیستی

 مدیرکل بهزیستی استان زنجان، از اشتغال زایی 
غیرمستقیم 2000 نفر در مراکز تحت پوشش بهزیستی 

خبر داد.
محمد محمدی قیداری در گفت وگو با ایســنا، با اشاره 
به فعالیــت نزدیک بــه 400 مرکــز غیردولتی تحت 
نظارت بهزیســتی، اظهار کرد: 100 موسسه خیریه در 
امر رســیدگی به ایتام و با هدف اشاعه فرهنگ خیر و 
نیکوکاری فعالیت می کنند و در همین راســتا، بیش از 
2000 نفر در مراکز غیردولتی و موسسات خیریه تحت 

نظارت بهزیستی مشغول به کار هستند.
این مسوول با بیان این که بهزیستی نهادی مردمی است 
و مردم در پیشــبرد امور این دســتگاه به صورت فعال 
مشارکت دارند، ادامه داد: بی شک عمده ترین نهاد دولتی 
در جهت ســاماندهی طیف آسیب پذیر جامعه سازمان 
بهزیستی اســت. از این رو، فرهنگ سازی و آگاه سازی 
افــراد جامعه در زمینه آســیب های اجتماعی و جلب 

مشارکت های مردمی امری بسیار مهم به شمار می آید.
وی افزود: یکــی از اصلی ترین برنامه هــای راهبردی 
سازمان بهزیســتی جهت توانمندسازی جامعه، هدف 
ایجاد اشــتغال و مسکن است که در این زمینه، اشتغال 
برای قادرسازی افراد جهت تامین امرار معاش زندگی، 
کاهش وابســتگی به دیگران، تقویت عزت نفس و در 
نهایت ابراز وجود بین افراد خانواده و جامعه از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است.
محمدی قیــداری تصریح کرد: شناســایی معلوالن و 
مددجویان جویای شغل، پرداخت تسهیالت خوداشتغالی 
از منابع موجود، پرداخت حق بیمه ســهم کارفرمایی و 
خویش فرمایی معلوالن و مددجویان، همچنین پرداخت 
یارانــه جبران کارآیی معلوالن به کارفرمایی که اقدام به 
جذب افراد معلول کرده، از جمله راه کار های مناســب 

جهت تحقق اهداف سازمان بهزیستی است.

خبـر

 معاون ســالمت اداره کل دامپزشکی استان زنجان 
گفت: حمل دام ســبک و سنگین بدون مجوز دامپزشکی 

ممنوع است.
مجید اسکندرپور در گفت وگو با ایسنا،  اظهار کرد: هرگونه 
حمل دام زنده ســبک و ســنگین که مقصد آن  خارج  از 
شهرستان مبدا بوده و بدون مجوز دامپزشکی باشد، قاچاق 

محسوب می شود.
این مسوول با اشاره به دستورالعمل ابالغی از ستاد مبازره با 
قاچاق کاال و ارز، همچنین تصویب نامه هیات دولت مبنی 
بر شــرایط حمل و نقل دام زنده، ادامه داد: حمل دام توسط 
اشخاص از شهرستانی به خارج از آن شهرستان، چنان چه 
بدون مجوزهای الزم باشد، قاچاق است و طبق ماده 6 قانون 

سازمان دامپزشکی کشور، با متخلفان برخورد خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه عواقــب احتمالی عدم همکاری، بر 

عهــده دامدار و راننده متخلف خــودروی حمل دام زنده 
است، افزود: سیستم قرنطینه سازمان دامپزشکی به صورت 
قرنطینه، مبدأ و مقصد اســت که بــا صدور گواهی حمل 
بهداشتی در ســامانه سراسری قرنطینه سازمان دامپزشکی 
در شهرســتان مبدا و تایید تخلیه دام در شهرستان مقصد 

خواهد بود.
اسکندرپور با تاکید بر این که جلوگیری از ورود و خروج 
غیرمجاز دام و پرندگان، جلوی انتشار بسیاری از بیماری های 
واگیردار و متعاقب آن، تلفات را می گیرد، خاطرنشان کرد: 
قاچــاق و ورود و خروج دام های مبتال به بیماری، یکی از 
مواردی است که منتج به شیوع بیماری های دامی در دیگر 
استان ها می شــود و این در حالی است که ابتالی دام ها به 
بیماری های دامی، درمانی ندارد و با برجا گذاشتن تلفات، 

خسارات اقتصادی زیادی را به دامداران متحمل می کند.

حمل دام سبک و سنگین 
بدون مجوز دامپزشکی ممنوع است

معاون خدمات شهری شهردار زنجان عنوان کرد:

درآمد میلیونی گـداها در زنجان
- رویه 3  

عضوهیاتمدیرهکانونکارگرانبازنشستهازبیتوجهیمسووالنانتقادکرد؛

افرادی برای بازنشستگان تصمیم می گیرند 
که از درد بازنشستگان خبر ندارند

تغییراتجدیددرراهاست

نرخ سود بانکی، دامنه ای می شود

- رویه 7  

معاون استاندار زنجان:

گردشگری
فعالترینحوزه
بخشخدماتاست

گان امروز تبلیغات  رد    زن
       هب سود      شماست

سعدی؛ پیامبر عاشقان
- رویه 6  
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان خبر داد:
تولید بیش از 9 میلیون 

متر مکعب آب در شهر ابهر
 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
زنجان گفت: در ســالی که گذشت این شرکت 
بیش از 9 میلیــون و 700 هزار متر مکعب آب 

شرب در شهر ابهر تولید کرد.
علیرضا جزء قاسمی اظهار کرد: میزان تولید آب 
در ابهر با توجه به کاهش مصرف آب در این شهر 
نسبت به سال 96 یک درصد کاهش داشته است.

وی افــزود: با توجه به اقدامات انجام شــده در 
زمینه مدیریت فشار و اســتاندارد سازی آن در 
مناطق مختلف شهر ابهر ، میزان هدر رفت آب 
در این شــهر نیز نزدیک به دو درصد کاهش را 

نشان می دهد.
وی، تعداد حوادث آب شهر ابهر در سال گذشته 
را هــزار و 600  مورد اعالم کــرده و گفت: با 
نصب 10 فقره شــیر فشار سنج الگر دار و تهیه 
نقشه فشار آب در نقاط مختلف شهر ابهر میزان 
حوادث و قطعی های آب در این شــهر کاهش 

محسوسی داشته است.
جزء قاســمی گفت: در ســال 97 بیش از 1.5 
کیلومتر توســعه و اصالح شبکه توزیع، خطوط 
انتقال و توســعه شبکه آب در شهر ابهر اجرایی 

شد.
گفتنی است شهر ابهر با جمعیت شهری افزون بر 
99 هزار نفر تحت پوشش خدمات شرکت آب و 

فاضالب استان زنجان قرار دارد.

رییس کل دادگستری استان زنجان تاکید کرد:
بایستگی تعیین تکلیف وضعیت 

محکومان مالی و مهریه
 رییس کل دادگستری اســتان زنجان بر 
بایستگی تعیین تکلیف وضعیت محکومان مالی 

و مهریه تاکید کرد.
 به گزارش روابط عمومی دادگســتری اســتان 
زنجان، حجت االسالم اسماعیل صادقی نیارکی در 
نشست هیات ساماندهی بر امور زندانیان استان، 
گفت: اولویت و وظیفه اصلی این هیات، رصد 
روزانــه و دقیق وضعیت زندانیان، به ویژه تعیین 
تکلیف محکومان مالی و مهریه است که این امر 

نیاز به همت و پیگیری های جدی است.
وی با بیان اینکه پارســال برای آزادی محکومان 
مالی غیرعمد بیش از 10 میلیارد ریال کمک های 
بالعوض از ســوی ستاد دیه اســتان پرداخت 
شــده اســت، اظهار کرد: از ظرفیت  شوراهای 
حل اختالف نیــز باید در این زمینه حداکثر بهره 

را برد.
رییس شورای قضایی استان زنجان خاطرنشان 
کرد: اعضای هیات ســاماندهی بر امور زندانیان 
استان، نظارت دقیق بر امور زندانیان داشته باشند 
و همه اطالعات زندانیان از قبیل نوع محکومیت، 
مدت حبس و میزان بدهی اشــراف کامل داشته 
باشــند تا وظایف محوله را به نحو احسن انجام 

دهند.

افزون بر 29 کیلوگرم 
تریاک توسط پلیس زنجان 

کشف و ضبط شد
 فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: پلیس 
مبارزه با مواد مخدر این اســتان، موفق به کشف 
و ضبــط 29 کیلو و 780 گرم مواد مخدر از نوع 

تریاک، شد.
سردار رحیم جهانبخش در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: مامــوران در پی اطالع از انتقال مواد 
مخدر، موضوع را در دســتور کار قرار داده و با 
شناسایی و توقف خودروی سواری پژو 405 در 
مسیر ارتباطی زنجان - خرمدره، این مقدار تریاک 

را کشف کردند.
وی، اظهار داشــت: راننده این خودروی سواری 
به عنوان متهم دســتگیر و به منظور اعمال قانون 

در اختیار مراجع قضایی این استان قرار گرفت.
به گزارش ایرنا، دوم فروردین ماه، پلیس مبارزه با 
مواد مخدر این استان مقدار 49 کیلو و 870 گرم 

تریاک کشف و ضبط کرد.
42کیلو و 870 گــرم از این میزان موادمخدر در 
شهر زنجان از یک توزیع کننده به همراه 2 تن از 
همدستانش و پنج کیلوگرم آن در مسیر ارتباطی 
ابهر - خدابنــده و 2 کیلوگرم دیگر نیز در جاده 
ســلطانیه و ابهر از 2 دســتگاه خودرو سواری 
کشف شد و در این رابطه در مجموع پنج نفر به 
عنوان متهم دستگیر و با تشکیل و تکمیل پرونده 
به منظور اعمال قانون به مراجع قضایی تحویل 

شدند.
پارسال )ســال 97( در مجموع، یک تن و 330 
کیلوگرم انواع مواد مخدر در ســطح این استان 

توسط پلیس زنجان کشف و ضبط شد.
جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان همچنین از 
کشف و ضبط 104 حلقه تایر دبل استار خارجی 
توســط پلیس این اســتان خبر داد و گفت: این 
تعداد الستیک خارجی قاچاق، روز پنجشنبه / 29 
فروردین/ از یک دستگاه کامیون کشنده اسکانیا، 

کشف شد.
سرهنگ جعفر کردلو افزود: این بار قاچاق در آزاد 
راه زنجان - تهران و به علت نبود مدارک قانونی 
و مثبته، توقیف و راننده نیز به عنوان متهم دستگیر 
و به مراجع قضایی تحویل شــد تا مورد اعمال 

قانون قرار گیرد.

خبـر

 280 نفر پارسال در تصادفات 
جاده ای زنجان جان باختند

 مدیرکل پزشــکی قانونی استان زنجان 
گفت: سال گذشته 280 نفر بر اثر حوادث ناشی 
از تصادفات در جاده های این استان جان باختند 
که این تعداد در مدت مشــابه سال گذشته 219 

نفر بود.
دکتر مهرداد ستاره در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: بر این پایه شــمار جان باختگان ناشی از 
تصادف های جاده ای این استان در سال گذشته 
و به نسبت مدت مشابه سال گذشته 27.85 صدم 

درصد رشد دارد.
وی اظهار داشــت: در مدت یاد شده وضعیت 
متوفی در هنگام تصادفات 122 نفر راننده، 128 
نفر سرنشینان و 30 نفر به عابر اختصاص داشت.
این مسوول ادامه داد: بنابر این میزان فوتی های 
سرنشینان و راننده در تصادفات جاده ای استان 
در سال گذشته و در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشــته به ترتیب 60 درصــد و 11.93 صدم 

درصد رشد نشان می دهد.
ســتاره اعالم کرد: در مدت یاد شده 26 مورد از 
تصادف های به وقوع پیوســته بر حسب محل 
تصادف در جاده های خاکی روستایی اختصاص 
داشته که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
که 46 نفر ثبت شــده بود،کاهش 43.48 صدم 

درصدی دارد.
وی اضافه کرد: برحسب شهرستان نیز 166مورد 
از مرگ های ناشــی ازتصادفات جاده ای استان 
در 12 سال گذشته در زنجان، 60 مورد در ابهر، 
41 مورد خدابنده، هفت مورد خرمدره و 6 مورد 
نیز درشهرهای طارم و ماهنشان به ثبت رسیده 

است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان زنجان یاد آور شد: 
شمار فوتی های تصادفات جاده ای در شهرهای 
استان در سال گذشته و در مقایسه با مدت مشابه 
سال گذشته شــامل ابهر، خدابنده و زنجان به 
ترتیب 71.43درصــد، 28.13 و 26.72درصد 
افزایش داشته و این تعداد در شهرهای خرمدره و 
طارم با کاهش 41.67درصدی و 42.86درصدی 

مواجه بوده است.

معاون استاندار زنجان:
4 طرح بزرگ صنعتی 
استان زنجان با حضور 

جهانگیری افتتاح می  شود
 معاون استاندار زنجان با اشاره به برخی 
طرح های صنعتی اســتان گفت:  4 طرح بزرگ 
صنعتی استان زنجان با حضور جهانگیری افتتاح 

می  شود.
فرامرز نیک سرشت در گفت وگو با خبرنگار موج 
رسا، با بیان اینکه برخی از واحدهای ساخته شده 
در یک بازه زمانی بسیار مناسب کلنگ خورده و 
به بهره برداری رسیده است، اظهار کرد: برخی 
از واحدها در استان از جمله پارس حیات طرح 

توسعه خود را آغاز کرده اند.
وی با اشــاره به اینکــه حداقل چهــار طرح 
بزرگ صنعتــی با اشــتغالزایی خوب و حجم 
ســرمایه گذاری باال تولید خود را آغاز کرده اند، 
ابراز کرد: آغاز به کار این واحدها مشــروط به 
افتتاح نشدند و بالفاصله بعد از پایان کار به بهره 

برداری رسیده اند.
معاون اقتصادی اســتاندار زنجان با بیان اینکه 
افتتاح این واحدهــای صنعتی با حضور معاون 
اول رییس جمهور افتتاح خواهد شد، افزود: ما 
به دنبال این بودیم کــه افتتاح این واحدها قبل 
از آغاز سال نو انجام شــود اما بنا به دالیلی به 

تاخیر افتاد.
وی بیان کرد: امسال افتتاح رسمی این واحدها 
در نخستین ســفرهای کاری معاون اول رییس 

جمهور انجام خواهد شد.

اعالم ساعات کار  شعب بانک 
آینده در نیمه نخست سال 1398
 ســاعات کار شــعب بانک آینــده، تا 
پایان تابســتان ســال 1398، در کالنشهرها و 
شهرستانهای سراسر کشور برای حضور کارکنان 

و ارایه خدمات به مشتریان اعالم شد.
ســاعت ارایه خدمات شــعب بانک آینده در 
شــهرهای تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، 
تبریز، ارومیه و کاشــان، در نیمه نخســت سال 
1398 از شــنبه تا چهارشنبه، از ساعت 7 و 30 

دقیقه صبح تا ساعت 16و30 دقیقه است.
همچنین؛ ســاعت ارایــه خدمــات در دیگر 
شهرستانها، از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 و30 
دقیقه تا ساعت 14 بوده و باجه عصر این شعب 
از ســاعت 17 و 15 دقیقه تا  18 و 45 دقیقه، به 

مشتریان خدمات ارایه می کنند.
ساعت ارایه خدمات به مشتریان در شعب بانک 
در تمام کالنشــهرها و شهرستان ها در روزهای 
پنجشنبه، از ساعت 7 و 15 دقیقه صبح تا ساعت 

13و 15 دقیقه میباشد.
همچنین ســاعت ارایه خدمات به مشتریان در 
جزایر کیش و قشــم در نیمه اول ســال 1398، 
بــر پایــه تصمیم شــورای عالی مناطــق آزاد 
تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، از روز شــنبه 
تا چهارشنبه از ســاعت 7  و 30 دقیقه صبح تا 
ســاعت 15 و 30 دقیقه و در روزهای پنجشنبه 
نیز ســاعت کار از ساعت 7 و 15 دقیقه صبح تا 

12 و 30 دقیقه است.

خبـر  عضو کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح کرد:

افزایش دستمزد با واقعیت های اقتصادی هماهنگ نیست
 کارگری که به دالر خرید می کند باید به دالر هم مزد بگیرد

 نماینده مردم شــازند در مجلس شورای 
اســالمی با تاکید بر اینکه امروز کارگران با ریال 
حقوق می گیرند اما با دالر خرج می کنند، گفت: 
بی شــک افزایش دستمزد ســال 98 پاسخگوی 
هزینه هــای زندگــی کارگران نیســت و باید با 
روش های مناسب همچون بن کاال و اختصاص 
کاالهای اساسی به قیمت دولتی به یاری کارگران 

و حقوق بگیران برویم.
علی ابراهیمی با تاکید بر اینکه یکی از جدی ترین 
نگرانی های قشر حقوق بگیر، کسب درآمد مناسب 
است، گفت: با توجه به کاهش ارزش پول ملی، 
شاهد باال رفتن بی رویه قیمت ها بوده ایم به همین 
دلیل الزم بود قدرت خرید حقوق بگیران افزایش 
داده شود که مجلس برای کارکنان دولت افزایش 
400 هــزار تومانی به عالوه 10 درصد حقوق را 
مصوب کرد و دستمزد کارگران در شورای عالی 

کار نیز افزایش یافت.

وی با ابراز شــوربختی از اینکه افزایش دستمزد 
کارگران هرگز پاســخگوی نیازهای اولیه زنگی 
آنان نیســت، گفت: فقط در روزهای اول ســال 
شاهد گران شدن قیمت پیاز بودیم که اشک مردم 
را درآورد و بســیاری از کاالهای دیگر نیز گران 
شد. بنابراین هنوز کارگران اولین دستمزد افزایش 
یافته را دریافــت نکرده اند که با گرانی رو به رو 

شده اند.
عضو کمیسیون کشــاورزی مجلس با یادآوری 
اینکه دالر دولتی 4200 تومانی نتوانست در ثابت 
نگهداشــتن قیمت ها موفق باشد، گفت: به جای 
آنکه قیمت کاالها را برای حقوق بگیران ثابت نگه 
داریم، بازار فســاد و رانت داغ شد و کسانی که 
دالر 4200 تومانی را در مســیرهای فسادآمیز به 
جریان انداخته بودند، سر از دادگاه ها درآوردند و 

مردم بیشتر بدبین شدند.
وی تنها راه را افزایش مناسب دستمزد اعالم کرد 

و گفت: اینکه کارفرما بگوید توان پرداخت ندارم 
و کارگــران را زیر خط فقر نگه داریم، درســت 

نیست.
ابراهیمــی، جمعیــت کارگــری کشــورمان را 
مظلومترین قشــر جامعه توصیف کرد و گفت: 
کارگــران حقوق را به ریــال می گیرند و به دالر 
هزینــه می کنند. ایــن واقعیتی تلخی اســت که 

گریبانگیر اقشار محروم جامعه شده است.
وی با تاکید بــر اینکه تاثیر افزایش دســتمزد بر 
محصول تمام شده به 10 درصد نمی رسد، گفت: 
مگر کارفرمایان ما در این مملکت زندگی نمی کنند 
و از گرانــی و تورم خبر ندارند؟ همان کاالیی که 
کارفرمایان می خرند، کارگران هم می خرند بنابراین 

باید شرایط کارگران را درک کنند.
نماینده مردم شــازند در مجلس با تاکید بر اینکه 
چه بخواهیم و چه نخواهیم، مالک تعیین قیمت ها، 
دالر است، گفت: باید مالک تعیین دستمزد دالر 

باشــد و باید به جایی برسیم که حقوق کارگران 
را به دالر بدهیم و دستمزد هیچ کارگری کمتر از 

500 دالر نباشد.
وی با اعالم اینکــه مبنای قیمت ها در تمام نقاط 
جهان دالر اســت، گفت: دولت قیمت گوشــت 
را نتوانســت کنترل کند و مبنای گوشتی که وارد 
می کند بر پایــه قیمت دالر اســت بنابراین چه 

اصراری دارد که دستمزد بر مبنای ریال باشد.
تامیــن  در  کار  نیــروی  ناتوانــی  ابراهیمــی، 
هزینه های زندگی را عامل مشکالت اقتصادی و 
معیشــتی جامعه کارگری دانست و گفت: هنوز 
مدت زیادی از افزایش دســتمزد نگذشــته که 
اعتراض های هم کارگر و هم کارفرما بلند است. 
کارگــر این افزایش را بــا واقعیت های اقتصادی 
هماهنگ نمی بینــد و کارفرما نیز به دلیل ناتوانی 
از پرداخت این افزایش یکباره زمزمه تعدیل نیرو 
سر می دهد. به همین دلیل باید دولت با ابزارهای 

خودش معیشت کارگران را تامین کند.
وی به مصوبــه مجلس برای اختصاص کاالهای 
اساســی برای مردم اشــاره کرد و گفت: این هم 
یک روش است تا دولت دست واسطه ها را کوتاه 
کند اما مساله این اســت که هنوز اجرایی نشده 
و ســیل اخیر هم باعث شده تا مشکالت دولت 

بیشتر شود.

 نماینده مردم ابهر خرمدره و سلطانیه در 
مجلس شورای اسالمی در گفتگویی به مناسبت 
هفته ســربازان گمنام امام زمــان )عج( اظهار 
داشت: وزارت اطالعات از بدو تاسیس تاکنون 

کارنامه درخشانی از خود ارایه کرده است.
محمد عزیزی با بیان اینکه امنیت امروز کشور 
مرهون مجاهدت های خاموش سربازان گمنام 
 و بــی ادعای امــام زمان )عج( اســت عنوان 
 کــرد: اگر تالش های این عزیــزان نبود معلوم 
نبود کشــور ما که از همه جهــت مورد طمع 

دشمنان قرار گرفته است؛ اکنون چه سرنوشتی 
داشت.

عزیزی، توکل بر خدا و محور قرار دادن تکالیف 
دینی و انقالبی را از ویژگی های سربازان گمنام 
امــام زمان )عج( دانســته و اظهــار کرد: آنچه 
تاکنــون در راس امــور وزارت اطالعات قرار 
داشته دفاع جانانه از نظام، انقالب و کشور بوده 
اســت که در این راستا هیچ گونه توقعی به غیر 

از کسب رضای الهی نداشته است.           
ایــن نماینــده مجلــس اضافــه کــرد: تنوع 

فعالیت های وزارت اطالعات طوری اســت که 
در هر عرصه ای که احساس شود خطری کشور 
و نظام را تهدید می کنــد این وزارت حضور 
پیدا کرده و خدمات ارزنده ای در عرصه های 
امنیتی و اقتصادی، ایجاد امنیت سرمایه گذاری، 
جلوگیری از مفاســد اقتصــادی و موارد دیگر 

ارائه می کند.
وی، والیــت مداری و تبعیــت از فرامین مقام 
معظم رهبری را از ویژگی های سربازان گمنام 
امام زمان )عج( بر شمرده  و در پایان با تبریک 

این هفته به تمامی سربازان بی ادعای حضرت 
ولی عصر )عــج(، آرزو کرد این وزارتخانه در 
انجام مأموریت های خود موفق و پیروز باشد.

 معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری گفت: میزان سفرهای 
داخلی در نوروز امســال 5/5 درصد رشد داشته 

است.
به گزارش ایسنا، ولی تیموری در حاشیه پنجمین 
جشنواره بین المللی غذای اکو - جاده ابریشم در 
جمع خبرنگاران، اظهار کرد: پارسال شاهد کاهش 
آمار سفرهای خارجی ایرانیان بودیم؛ به طوری که 
در سال گذشته تعداد هفت میلیون نفر گردشگر 
از ایران خارج شده اند که این رقم در سال 9۶ به 
میزان 10 میلیون نفر بود که با توجه به آمار ارایه 
شده، شاهد کاهش سفرهای خارجی گردشگران 

ایرانی هستیم.
وی بــاال رفتــن نــرخ ارز و شــرایط اقتصادی 
را به عنــوان دالیــل کاهش ســفرهای خارجی 
گردشگران ایرانی اعالم کرد و افزود: خوشبختانه 
در ســال های اخیر اقبال مردم به سفرهای داخلی 
زیاد شده و گردشگری داخلی و توجه به مقاصد 
گردشگری کمتر شناخته  شــده به عنوان یکی از 
مهم ترین رویکردها در ســال گذشــته توانست 
حجم بســیار خوبــی از گردشــگری را به خود 

اختصاص دهد.
این مسوول ادامه داد: در نوروز امسال در مجموع 
77 میلیون اقامت شــب در کشور ثبت شد و به 
طور کلی در حــدود 20 میلیون نفر از جمعیت 
ایران در طول 1۶ روزه عید ســفر کردند که این 
عــدد با توجه به شــرایط آب و هوایی حاکم بر 
کشور رشــد 5.5 درصدی نسبت به مدت مشابه 

سال قبل نشان می دهد.

تیموری با اشاره به آمار گردشگران خارجی که به 
ایران سفر کرده اند، تصریح کرد: در سال گذشته 
هفت میلیون و 800 هزار گردشگر خارجی وارد 
ایران شدند که با توجه به تعداد پنج میلیون و 100 
هزار نفر گردشگر خارجی در سال 9۶، این آمار 

رشد 52.5 درصدی را نشان می دهد.
وی بــا بیان اینکه گردشــگران خارجی با توجه 
به شرایط ویژه کشــور ایران بیشتر از کشورهای 
منطقه و برخی از کشورهای اروپایی و امریکایی 
بودند، گفت: خوشبختانه ظرفیت های خوبی در 
زمینه گردشگری در کشور فراهم شده ولی با این 

وجود برای توسعه هر چه بیشتر نیازمند افزایش 
زیرساخت های گردشگری هستیم.

معاون گردشــگری ســازمان میــراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری با اشــاره به نقش 
اقامت گاه های بوم گردی در توســعه گردشگری، 
یــادآور شــد: اقامتگاه های بوم گــردی از جمله 
اولویت هــای مهــم ســازمان میراث فرهنگــی، 
صنایع دستی و گردشــگری در شهرهای کوچک 
و روســتاهای هدف اســت و با توجــه به اینکه 
بوم گــردی که با ســرمایه های پایین تــری ایجاد 
می شود، تاثیر ارزنده ای در جذب گردشگر، توسعه 

پایدار گردشگری و معرفی فرهنگ عمومی دارد. 
هم اکنون با کمبود ظرفیت اقامتی مواجه هستیم و 
در چنین شرایطی حتی ایجاد زیر ساخت هایی نظیر 

هتل و هتل آپارتمان جوابگو نیست.
این مسوول با تاکید بر اینکه توزیع سفر در کشور 
یکی از سیاســت های اصلی حوزه گردشــگری 
کشــور به شــمار می رود، اظهار کرد: بخش های 
مختلفی از کشــورمان حجم باالیی از گردشگر 
را دارد و بخش های دیگر از منافع گردشگری و 
درآمدهای حاصل از آن، بی بهره هســتند، در این 
راســتا باید راهکارهایی برای گسترش و توزیع 

مناسب سفر داشت.
در ادامــه، تیموری به برگزاری جشــنواره غذای 
اکو در زنجان اشــاره کرد و گفت: برگزاری این 
نوع جشنواره ها سهم مهمی در توسعه گردشگری 
داخلی و خارجی دارد و جشنواره اکو در زنجان 
عالوه  بر ویژگی توزیع ســفر گردشگر داخلی، 
از نظر گردشگری بین المللی نیز اهمیت ویژه ای 
دارد؛ چراکــه ایــن مهم در چارچوب ســازمان 

منطقه ای اکو برگزار می شود.
معــاون گردشــگری ســازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری خاطرنشــان کرد: 
جشــنواره های غذای اکو بهانه ای برای ســفر به 
استان زنجان و آشــنایی مردم ایران و کشورهای 
جهان با فرهنگ و پیشــینه تاریخی استان زنجان 
است و حدود 19 کشور عالوه بر 10 کشور عضو 
ســازمان اقتصادی اکو، در این جشنواره حضور 
یافته اند که یک فرصت منطقه ای و فراملی بسیار 

خوب است.

 نماینده مردم ابهر خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسالمی:

وزارت اطالعات از بدو تأسیس تا کنون 
کارنامه درخشانی از خود ارایه کرده است

وضعیت نامناسب جوی حریف ایرانیان نشد؛

رشد ۵/۵ درصدی سفرهای نوروزی در عید امسال

,,
هنوز مدت زیادی از افزایش 
دستمزد نگذشته که 
اعتراض های هم کارگر و هم 
کارفرما بلند است. کارگر 
این افزایش را با واقعیت های 
اقتصادی هماهنگ نمی بیند و 
کارفرما نیز به دلیل ناتوانی از 
پرداخت این افزایش یکباره 
,,زمزمه تعدیل نیرو سر می دهد
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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

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

     نایب رییس شورای اسالمی شهر زنجان خبر داد

دکتر سولماز حسینیون  

دستگاه های نظارتی کمک کنند تاحق و حقوق شهرداری احیا شود 

   شهردار زنجان هنگام تقدیم بودجه شهرداری به شورای شهر: 

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

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

نقش رنگ 
در منظر شهری

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی  شورای  شهر زنجان:

3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

است؟

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

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

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

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

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

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

باید تکلیف این موضوع مشخص شود

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

افزایش نشان می دهد.

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

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

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

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

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

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

تومان است

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

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

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

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

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

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

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

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

شود

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نبود سیاست گذاری واحد برای زیبا سازی مناطق مختلف شهر

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

     نایب رییس شورای اسالمی شهر زنجان خبر داد

دکتر سولماز حسینیون  

دستگاه های نظارتی کمک کنند تاحق و حقوق شهرداری احیا شود 

   شهردار زنجان هنگام تقدیم بودجه شهرداری به شورای شهر: 

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

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

نقش رنگ 
در منظر شهری

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی  شورای  شهر زنجان:

شهردار زنجان :

نارنجى پوشان از سوى مسووالن 
کمتر مورد توجه هستند

شــهردار زنجــان در آییــن اکــران فیلــم مســتند «پناهــگاه» و فیلــم کوتــاه «زندگــى بــه رنگ 
نارنجــى»  حضــور خــود را در شــهر زنجــان بــه عنــوان یــک مهمــان و مامــور شــهردارى 
دانســت و افــزود: شــهردارى بــه عنــوان یــک نهــاد قــوى و تاثیرگــذار در شــهر اســت کــه 
ایــن قــدرت و نفــوذ بــه مــدد ارایــه خدمــت مجموعــه شــهردارى و تالشــهاى شــبانه روزى 

در شــرایط مختلــف آب و هوایــى شــکل گرفتــه اســت.  
مسـیح الـه معصومـى 2 فیلـم اکـران شـده را نمایشـى از گوشـه هـاى زحمـات کارکنـان 
شـهردارى دانسـت و افزود: وجود یک شـهر سـالم و پاك به خاطرزحمات نارنجى پوشـانى 
اسـت کـه از طـرف مسـوولین کمتر مـورد توجه بوده انـد، در صورتـى که ارایـه خدمات از 

سـوى انهـا یـک روز قطع شـود بیشـتر بـه اهمیـت حضورشـان پى خواهیـم برد.
معصومـى سـاخت ایـن گونـه فیلـم هـا را اقدامـى مثبت در راسـتاى تشـکر از ایـن زحمت 
کشـان دانسـت و عنـوان کـرد: امیدواریـم مـردم با رعایت مسـایل زیسـت محیطـى زحمات 

این قشـر را بـه حداقل برسـانند.
وى مســتند« پناهــگاه» را نشــان از گســترگى خدمــات شــهر دارى دانســت و گفت:انســان 
از زمــان زایــش تــا زمــان مــرگ بــا خدمــات شــهردارى پیونــد خــورده وشــهردارى مختص 
بــه کارهــاى عمرانــى، ترافیــک و حمــل ونقــل نیســت کــه بــا دیــدن ایــن مســتند بیشــتر 

بــه ایــن مهــم پــى میبریــم.

خبـر

حقیقت این است که سیستم حمل و نقل عمومی ما به وی ژه 
مستلزم  آن  از  استفاده  و  بوده  ناکارامد  شهري  درون  اتوبوس 
صرف زمان زیاد در کنار کاهش آسایش و رفاه مسافر نسبت به 
خودروي شخصی در طول سفر است. و این موضوع موجب 

کاهش رغبت استفاده از وسایط حمل و نقل عمومی شده است. به طوریکه هم اکنون اغلب 
شهروندان از روي اجبار به استفاده از اتوبوس روي آورده اند و مشتریان آن عمدتا  اقشار 
پایین جامعه می باشند. به عبارتی دیگر اولویت اول مردم استفاده از خودروي شخصی است  

نه حمل و نقل عمومی! 
بی تردید در صورتی که سیستم اتوبوس رانی ما بتواند در مدت زمان قابل قبول و با تامین 
امنیت و آسایش، مسافرین خود را به مقصد برساند، به دلیل هزینه پایین، استفاده از اتوبوس 
همه گیر شده و بخش اعظمی از شهروندان به استفاده از آن راغب خواهند شد. بدیهی است 
اگر تعداد استفاده کنندگان از اتوبوس بیشتر شود صرفه اقتصادي این سیستم باال رفته و بخش 
خصوصی با رغبت بیشتري براي سرمایه گذاري و مدیریت آن وارد خواهد شد. ورود بخش 
خصوصی در کنار نظارت عنصر حاکمیتی کیفیت سیستم اتوبوس رانی را ارتقا خواهد داد. 
براي شروع این روند اصالحات اولیه در سیستم اتوس رانی ضروري است. اصالحات اولیه 
به منظور افزایش رغبت مردم براي استفاده از اتوبوس است به نحوي که قشر متوسط جامعه 

تمایل به استفاده از آن را پیدا کند. 
بر اسـاس بررسـی هاي اینجانب ایرادات اساسـی در الگوي حرکتی اتوبوس ها و مسـیرهاي 
تعییـن شـده مشـاهده گردید کـه با اصـالح آنهـا مطلوبیت چشـمگیري بدون صـرف هزینه 
زیـاد حاصـل خواهد شـد. در حال حاضر الگـوي حرکت اتوبوس ها بصورت مسـتقیم بوده 
و بـراي هراتوبـوس یـک مبـدا و یـک مقصـد نهایـی (پایانـه هفت تیر) تعریف شـده اسـت 
کـه بنـده نـام آن را الگـوي تـک پایانـه اي می نامـم. در این الگـو اتوبوس هـا از بخش هاي 
مختلـف شـهر بـه ویـژه کوي هاي حاشـیه اي تـا مقصـد نهایی( پایانـه هفت تیـر) بصورت 
تاندولـی در رفـت و برگشـت هسـتند. ایـن الگـو عالوه بـر افزایش طـول مسـافت و به تبع 
آن افزایـش زمـان سـفر بـراي هر اتوبوس، باعث همپوشـانی سـفر نیز می گردد. همپوشـانی 
بـه ایـن معنـا که بخش اعظمـی از طول سـفر چندین اتوبوس در زمان واحد یکسـان اسـت. 
بطـور مثـال مسـیر حرکـت اتوبـوس هـاي شـهرك آزادگان، کـوي قائـم، شـهرك کارمندان 
و... از سـعدي شـمالی تـا پایانـه هفـت تیر کامال مشـترك هسـتند. ایـن وضعیت براي سـایر 
مسـیرها نیـز صـدق می کند. بـه همین دلیل مشـاهده می گردد در مرکز شـهر چنـد اتوبوس 
پشـت سـر هـم و هر کـدام با یک سـوم ظرفیت در تردد هسـتند. این حالـت موجب افزایش 
ترافیـک، افزایـش هزینـه، عدم اسـتفاده بهینـه از ظرفیت همـه اتوبوس ها و احسـاس کمبود 
اتوبـوس و افزایـش مـدت زمـان انتظار بـراي اتوبوس بعـدي و... می گردد. عـالوه برالگوي 
غلـط تردد مسـیر حرکتی اتوبوس نیز اشـکاالت اساسـی دارد که در حوصلـه این بحث نمی 
گنجـد. الگـوي پیشـنهادي جدیـد که آنـرا مدل «چنـد پایانه اي» مـی نامم، بـر مبناي حذف 
همپوشـانی سـفر و اصالح و بهینه سـازي مسـیر هاي تردد هر اتوبوس بنا نهاده شـده اسـت. 
راهکار حذف همپوشـانی سـفر اسـتفاده از پایانه هاي متعدد در حاشـیه بافت مرکزي شـهر 

اسـت. کارکـرد اصلـی این پایانه ها تجمیع مسـافرین با مسـیر مشـترك می باشـد.

خبـر

در نشست ستاد هماهنگى مدیریت 
شــهرى اســتان بر لزوم هماهنگى 
دســتگاه هاى خدمات رسان براى 
فعالیتهاى مفید و پیشرفت پروژه هاى 

عمران شهرى تاکید شد.
رییس شــوراى اسالمى شهر زنجان 
در این نشســت  با تاکیــد بر اینکه 
مســائل و مشــکالت ارائه شده از 
ســوى شــهروندان به دستگاه هاى 
متولى امر منعکس مى شــود گفت: 
ناهماهنگى بین مدیران موجب شده 
کارها با کندى مواجه شود و از طرفى 
برکرواســى ادارى حاکــم در حوزه 

روال کارها را منحرف کرده است.
بین  دویــران هماهنگى  اســماعیل 
دستگاه هاى خدماتى را الزمه پیشرفت 
پروژه هاى شــهرى دانست و افزود: 
برنامه ریزى ها در راستاى رسیدن به 
اهداف معینى انجام مى گیرد که وقتى 
مجموعه اقدامــات به هدف خاص 
نمى رســد این موضوع نشان دهنده 
جزیره اى کار کردن است. وى اظهار 
داشت: یکپارچگى به هنگام استقالل 
ســازمان ها اهمیت بیشــترى دارد و 
بســیارى این مهم را مدیریت واحد 
شــهرى مى دانند که نادرست است. 
دویران افزود: یکى از ارکان مدیریت 
یکپارچه توسعه سامانه ها است و به 
نوبه خود بروکراسى را کاهش مى دهد. 
رییس شــوراى اسالمى شهر زنجان 
ادامــه داد: فصــل کارى پروژه هاى 

عمرانى شهرى زنجان از بهار تا آبان 
ادامه دارد و تعیین تکلیف پروژه ها 

نیز باید در این بازه زمانى باشد.
وى اضافــه کــرد: بر این اســاس 
شــورا وشــهردارى زنجان در سال 
جارى 10 پروژه شــاخص را مورد 
توجه قرارداده که هماهنگى هاى و 
همکارى سازمان ها و دستگاه هاى 
خدمات رســان مى تواند به شتاب 

بخشى کارها منتهى شود.
رییس شــوراى اسالمى شهر زنجان 
ادامه داد: در حوزه شورا و شهردارى 
همدلى و انسجام بیشترى براى انجام 
پروژه هاى الزم وجود دارد و هدف 
کسب رضایتمندى شهروندان است.

معــاون هماهنگــى امــور عمرانى 
اســتاندار زنجان نیر  در این نشست 
گفت: هماهنگــى در ارائه خدمات 

دســتگاه هــاى دولتــى و مدیریت 
شــهرى، سیاســتگزارى براى انجام 
خدمات بهینه و ایجاد نگاه مشــترك 
براى توسعه شــهرى توسط تمامى 
ارگانها و دستگاه هاى متولى از جمله 
رویکردهاى مهم مدیریت شــهرى 
است. مهرداد سلطانى اظهار داشت: 
بخشــى از فعالیت هاى این ستاد در 
زمــان حاضر در معاونــت عمرانى، 
بخشــى در فرمانــدارى ها و بخش 
دیگرى در شورا و شهردارى جهت 
دهى مى شود. این مسوول ادامه داد: 
بخشى از برنامه ها در قالب بازآفرینى 
شهرى اقدام مشــترك لحاظ شده و 
طبق هــدف گذارى هــا تالش مى 
شــود اقدامات دستگاه هاى مختلف 
در مراکز خدماتى و محالت همسو 
و همگام سازى شود. وى اضافه کرد: 

در این ستاد انتظار مى رود اقدامات 
دستگاه هاى خدمات رسان و جهت 
دهى و همســویى اقدامات دولت با 
شوراها، سیاستگزارى و ناهماهنگى 
ها نیز مورد بحث و بررسى قرار گیرد. 
معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار 
زنجان ادامه داد: در این نشســتها با 
آراى مدیران دســتگاه هاى  گرفتن 
اجرایى آییــن نامه ها و رویکردهاى 
اصلى این برنامه مشخص مى شود و 
دبیرخانه اى در دفتر فنى موضوعات 
ســتاد را پیگیرى مى کند.مدیر کل 
دفتر فنى استاندارى زنجان نیز ادامه 
داد: براى پیشبرد بهتر کارها دبیرخانه 
ســتاد در این دفتر تشــکیل شده و 
15 دســتور کار را مورد توجه قرار 
داده اســت. اســرافیل نیازى افزود: 
این دبیرخانه حتى نسبت به دریافت 
اطالعــات الزم از شــهرهاى ابهر و 
خرمدره نیز مبادرت کرده و دســتور 
کار آنها نیز در نشســتها آینده مطرح 
خواهد شد. وى اضافه کرد: موضوع 
بازار زنجان و هماهنگى دستگاه هاى 
خدمات رسان در ارتباط با عملیات 
عمرانــى از جملــه اولویــت هاى 
جدى بوده و عالوه بر آن روشــنایى 
معابرشهرى مد نظر قرار گرفته است.
این مســوول ادامه داد: در سه ماهه 
اول امسال موضوع هماهنگى دستگاه 
هاى خدمات رســان با شــهردارى 
براى انجام عملیات هاى عمرانى و 

کنده کارى احصا مى شــود و تحقق 
این مهم نارضایتى عمومى را کاهش 

مى دهد.
وى اظهار داشــت: پروژه مهم سبزه 
میدان، جابه جایى دکل هاى برق در 
داخل شهر، بحث وجود خطوط نفت 
در شهرســتان هاى ابهر و خرمدره، 
پادگان شــهر زنجان در این نشستها 
افزود:  نیازى  بررسى خواهد شــد. 
در بازدید هاى انجام شده پروژه پل 
گلشهر کاظمیه شــهر زنجان نیز از 
پیشرفت بسیار خوبى برخوردار است.
وى خاطرنشــان کرد: محور زینبیه 
غربى و شــرقى شــهر زنجان نیز از 
پروژه هاى مهم شــهرى است که با 
اتمام آن معضالت مربوط به ترافیک 

شهرى کاهش خواهد یافت. 
این مســوول ادامه داد: در این پروژه 
نیز دســتگاههاى خدمات رسان در 
ارائــه خدمات الزم با مشــکالت و 
ناهماهنگى ها مواجه هستند که در 
این نشستها این موارد مطرح و موانع 

نیز برطرف خواهد شد.
فرماندار زنجان نیز با اشاره به اینکه 
کسبه اصناف در پیشبرد برنامه هاى 
مدیریت شــهرى نقش پررنگ ترى 
دارند گفت: حضور نماینده آنها در 
نشســتها این ســتاد مى تواند به اثر 

بخشى کارها کمک کند.
موضـوع  افـزود:  عسـگرى  رضـا 
در  هـا  المـان  و  شـهرى  هویـت 
شـهر اهمیـت دارد، چـرا کـه ایـن 
2 موضـوع مهـم خـاص شـهردارى 
نیسـت و دسـتگاههاى دیگر نیز مى 

تواننـد مشـارکت داشـته باشـند.
وى اضافـه کـرد: در موضـوع سـیما 
مشـاغل  بحـث  شـهرى  منظـر  و 
در  آالت  ماشـین  وجـود  شـهرى 
بزرگـراه 22 بهمن وسـنگ فروشـى 
هـا و سـاماندهاى تابلوها و تبلیغات 
مسـائل شـهرى  از جملـه  شـهرى 
اسـت کـه بایـد نظـم دهـى شـوند.

مدیر کل و راه و شهرســازى استان 
زنجان نیــز گفــت: هماهنگى بین 
دســتگاه هاى خدمات رسان حلقه 
مفقوده اى بود که این مهم با تشکیل 
این نشستها مى تواند نتایج خوبى را 
رقم بزند. مسعود بیات منش افزود: 
آنگونه که باید و شــاید در مدیریت 
شهرى خدمات الزم ارائه نشده بود و 
بررسى موانع آن نتایج خوبى را دنبال 
دارد. وى اظهار داشت: هم اکنون 21 
کارخانه آسفالت در استان زنجان در 
بخش خصوصى فعالیت مى کنند و 
در صورت تزریق اعتبار، مواد مورد 
نیاز را براى لکــه گیرى عرضه مى 
کنند. وى خاطرنشــان کــرد: پروژه 
هاى موثر و محرك شهرى با اولویت 
در نظر گرفته شــود و در این میان 
بیشترین مشکالت شهرى در بافت 

هاى فرسوده و حاشیه قرار دارد.
این مسـوول ادامـه داد: 68 پروژه نیز 
در سـتاد بازآفرینـى شـهرى اسـتان 
بـه تصویب رسـیده و هم اکنـون از 
طریـق بخش خصوصى بـراى بافت 
هـدف  محـالت  و  فرسـوده  هـاى 
چهـار محله مشـاوره انتخاب شـده 
انجـام  نیـز درحـال  آن  و طراحـى 
اسـت که با مشـارکت سـرمایه گذار 

اقدامـات الزم انجـام گیرد.

رییس شوراى اسالمى شهر زنجان در نشست هماهنگى مدیریت شهرى استان:

هماهنگى بین دستگاه هاى خدماتى الزمه پیشرفت پروژه هاى شهرى

معـاون خدمـات شـهرى شـهردارى زنجان با اشـاره بـه اینکه 
درآمـد هـر گـدا در زنجـان ماهیانـه 7 میلیـون تومـان اسـت، 
گفـت: گداهـا بومـى اغلـب آقـا و غیربومى ها زن و کـودك به 

ویـژه کـودك دختـر بچه هسـتند.
غالمحسـن احمـدى اظهـار کـرد: یکـى از موضوعاتـى کـه 
شـهردارى در دسـتور کار دارد، بحـث جلوگیـرى از گدایـى 
اسـت. معاون خدمات شـهرى شـهردارى زنجان بـا بیان اینکه 
هـر یـک از گداهـا بنـا بـه هـدف خاصـى گدایـى مى کننـد، 
گفـت: برخـى از گداهـا اصـال گدایـى را بـه عنـوان شـغل 
انتخـاب کرده انـد کـه ایـن افـراد بعـد از جمـع آورى تحویـل 
دادگسـترى مى شـوند، و اگـر کسـى از روى ناچـارى گدایـى 

بکنـد تحویـل دسـتگاه هاى متولـى داده مى شـود.
وى بـا اشـاره بـه اینکـه اعتقاد مـا این اسـت که گـدا حرفه اى 
خـود زنجـان حـدود 30 نفـر اسـت، تصریـح کـرد: ایـن افراد 
در واقـع شغلشـان گدایـى اسـت و بقیه نیـز از شهرسـتان ها و 
اسـتان هاى دیگـر به صـورت دوره اى در سـطح شـهر حضور 
پیـدا کـرده و بیشـتر از چنـد روز در زنجـان نبـوده و دوبـاره 

زنجـان را تـرك مى کننـد.
احمـدى بـا بیـان اینکه آمـار جمـع آورى گداها در مـاه حدود 

150 مورد اسـت که ممکن اسـت در این بین کسـى باشـد که 
10 بار توسـط شـهردارى جمع آورى شـده اسـت، اضافه کرد: 
در مجمـوع کسـانى کـه در شـهر زنجـان بومى اسـتان بـوده و 

گدایـى مى کنند بیشـتر از 30 نفر نیسـت.
معـاون خدمـات شـهرى شـهردارى زنجـان بـا بیـان اینکـه با 
توجـه بـه شـرایطى کـه شـهر دارد، مـردم بـه گداهـا کمـک 
مى  کننـد، گفـت: میانگیـن درآمـد هـر گـدا در مـاه حـدود 7 
میلیـون تومـان اسـت، امـا حداقـل درآمـد هـر گـدا 5 میلیون 
از  یکـى  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وى  اسـت.  مـاه  در  تومـان 
درخواسـت هاى شـهردارى در نشسـتها ایـن بـوده اسـت کـه 
مبالـغ جمـع آورى شـده از گداهـا پـس گرفتـه شـود، تصریح 
کـرد: اگـر پـول گرفتـه شـود و حتى گداهـا جریمه هم شـوند 

بازهـم آنهـا بـه ایـن کار روى خواهنـد آورد.
احمـدى بـا بیـان اینکـه گداهـا غیربومـى بیشـتر زن و کودك 
بـه ویـژه دختـر بچـه هسـتند، اضافـه کـرد: امـا گداهـا بومـى 
شـهردارى  شـهرى  خدمـات  معـاون  هسـتند.  آقـا  بیشـتر 
زنجـان افـزود: آنطـور کـه بنـده اطـالع دارم، همسـران زنـان 
گـدا کار نمى کننـد و زنـان خـود را وادار بـه گدایـى مى کننـد 
و از آنجایـى کـه مـردم ترحـم بیشـترى بـه زنـان دارنـد از 

مى کننـد. اسـتفاده  سـوء  مـردم  احساسـات  از  رو  همیـن 
نیازمنـد  گدایـى  مشـکل  حـل  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وى 
فرهنگ سـازى در بیـن شـهروندان اسـت، تصریـح کـرد: در 
صورتـى که شـهروندان به گداهـا کمک نکنند، بـى گمان حل 

ایـن مشـکل آسـان تر خواهـد بـود.

معاون خدمات شهرى شهردار زنجان عنوان کرد:

درآمد میلیونى گــداها در زنجان

ارایه مدل ترافیکی جدید براي اتوبوس هاي شهري؛ 
راهکاري کم هزینه براي کارامدي سیستم اتوبوسرانی

حمید رضا حمیدى 
رییس کمیسیون شـهرسازى 
و معمارى شـوراى اسـالمى 

شهر زنجان 

بخش نخست آگهى فراخوان عمومی مزایده  واگذاري
 کافی شاپ گاوه زنـگ به صـورت اجاره

«نوبت دوم»
به  ، در نظر دارد نسبت به واگذاري (اجاره) کافی شاپ متعلق  سازمان همیارى شهرداریهاى استان زنجان 
سازمان واقع در ضلع غربی حاشیه سد گاوه زنگ زنجان به مساحت تقریبی 200  متر مربع (ابنیه مسقف) 
و 500 متر مربع ( پارکینگ اختصاصی ) داراي انشعاب برق با کاربري خدماتی ( عرضه خدمات کافی شاپ و اغذیه 
بهداشتی ) از طریق واگذاري به شکل مزایده عمومی با قیمت پایه ذیل این آگهی به مدت  10/5 ماه شمسی و 
قابل تمدید به یکسال دیگر اقدام نماید . بنابراین از متقاضیان محترم  و واجد شرایط دعوت به عمل مى آید از 
تاریخ انتشار آگهی تا پایان وقت اداري روز پنج شنبه مورخهه 02/12/ 98 براى خرید اسناد با واریز مبلغ 200/000 
ریال به شماره حساب 01105655464001 بانک قرض الحسنه مهر ایران به نام سازمان همیاري شهرداریهاي 
استان زنجان با عنوان شرکت در مزایده اجاره امالك و تحویل اصل فیش واریزي به امور امالك و سرمایه گذاري 
سازمان به نشانى: زنجان – خیابان شهدا ( استانداري سابق ) – جنب بنیاد شهید شهرستان زنجان – ساختمان 
مرکزي سازمان  - واحد امالك و سرمایه گذاري براى دریافت پاکت ها و اسناد فراخوان مزایده اقدام و همزمان 
با مطالعه اسناد، نسبت به تکمیل پاکت ها و ارائه قیمت و عودت پاکت هاى مهر و موم شده تا پایان وقت اداري 
روز پنج شنبه مورخهه 98/02/12 به دبیرخانه سازمان واقع در طبقه همکف سازمان اقدام نمایند . براى کسب 
اطالعات بیشتر در این باره به نشانى ذکر شده مراجعه و یا  با شماره هاى 33363519 – 024 داخلی 106 – 
واحد امالك  و سرمایه گذاري تماس حاصل فرمایند. در ضمن هزینه درج آگهى بر عهده برنده مزایده میباشد .

محل  واگذاري 
براي اجاره از  
طریق مزایده

مساحت محل 
اجاره(مترمربع)

نوع 
کاربري

قیمت پایه اجاره یکماه 
شمسی طبق نظر کارشناس 
رسمی دادگستري ( ریال )

قیمت پایه اجاره 
10/5ماه شمسی طبق 
نظر کارشناس رسمی 

دادگستري ( ریال )

میزان سپرده شرکت 
در مزایده اجاره  

(ریال)

کافی شاپ واقع در 
ضلع غربی حاشیه 

سد گاوازنگ 

200 متر مربع ابنیه 
مسقف و حدود 500 متر 

مربع پارکینگ

خدماتی
( اغذیه 
فروشی )

62/000/000651/000/00032/550/000

سازمان همیارى شهرداریهاى استان زنجان

آگهى فراخوان عمومی مزایده  واگذاري
 کافی شاپ گاوه زنـگ به صـورت اجاره

«نوبت دوم»
به  ، در نظر دارد نسبت به واگذاري (اجاره) کافی شاپ متعلق  سازمان همیارى شهرداریهاى استان زنجان 
سازمان واقع در ضلع غربی حاشیه سد گاوه زنگ زنجان به مساحت تقریبی 200  متر مربع (ابنیه مسقف) 
( پارکینگ اختصاصی ) متر مربع ( پارکینگ اختصاصی ) متر مربع ( پارکینگ اختصاصی ) داراي انشعاب برق با کاربري خدماتی ( عرضه خدمات کافی شاپ و اغذیه 

10/5 ماه شمسی  بهداشتی ) از طریق واگذاري به شکل مزایده عمومی با قیمت پایه ذیل این آگهی به مدت 
قابل تمدید به یکسال دیگر اقدام نماید . بنابراین از متقاضیان محترم  و واجد شرایط دعوت به عمل مى آید از 

000براى خرید اسناد با واریز مبلغ 000براى خرید اسناد با واریز مبلغ 000 98 /98 /98 12پنج شنبه مورخهه 12پنج شنبه مورخهه 02/12 پنج شنبه مورخهه تاریخ انتشار آگهی تا پایان وقت اداري روز پنج شنبه مورخهه تاریخ انتشار آگهی تا پایان وقت اداري روز 
ریال به شماره حساب 01105655464001 بانک قرض الحسنه مهر ایران به نام سازمان همیاري شهرداریهاي 
استان زنجان با عنوان شرکت در مزایده اجاره امالك و تحویل اصل فیش واریزي به امور امالك و سرمایه گذاري 
– جنب بنیاد شهید شهرستان زنجان – جنب بنیاد شهید شهرستان زنجان – ساختمان  – خیابان شهدا ( استانداري سابق ) – خیابان شهدا ( استانداري سابق ) – –سازمان به نشانى: زنجان –سازمان به نشانى: زنجان –
مرکزي سازمان  - واحد امالك و سرمایه گذاري براى دریافت پاکت ها و اسناد فراخوان مزایده اقدام و همزمان 
با مطالعه اسناد، نسبت به تکمیل پاکت ها و ارائه قیمت و عودت پاکت هاى مهر و موم شده تا پایان وقت اداري 
به دبیرخانه سازمان واقع در طبقه همکف سازمان اقدام نمایند . براى کسب  پنج شنبه مورخهه 98/02/12

024 داخلی 106 – اطالعات بیشتر در این باره به نشانى ذکر شده مراجعه و یا  با شماره هاى 33363519
در ضمن هزینه درج آگهى بر عهده برنده مزایده میباشد .واحد امالك  و سرمایه گذاري تماس حاصل فرمایند. در ضمن هزینه درج آگهى بر عهده برنده مزایده میباشد .واحد امالك  و سرمایه گذاري تماس حاصل فرمایند. در ضمن هزینه درج آگهى بر عهده برنده مزایده میباشد .

محل  واگذاري 
براي اجاره از  
طریق مزایده

مساحت محل 
اجاره(مترمربع)

نوع 
کاربري

یکماهقیمت پایه اجاره یکماهقیمت پایه اجاره یکماه
شمسی طبق نظر کارشناس 
رسمی دادگستري ( ریال )

قیمت پایه اجاره 
10/5ماه شمسی طبق 
نظر کارشناس رسمی 

دادگستري ( ریال )

سپردهمیزان سپردهمیزان سپرده شرکت 
در مزایده اجاره  

(ریال)

کافی شاپ واقع در 
ضلع غربی حاشیه 

سد گاوازنگ 

200 متر مربع ابنیه 
مسقف و حدود 500 متر 

مربع پارکینگ

خدماتی
( اغذیه 
فروشی )

62/000/000651/000/00032/550/000

به  واگذاري (اجاره) کافی شاپ متعلق 
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پیام مالیاتى

تاثیر مالیات بر ارزش افزوده در ایجاد رفاه اجتماعى

جامعه، هنگامى از رفاه اجتماعى و اقتصادى برخوردار خواهد بود که توزیع درآمدها به صورت 
عادالنه صورت گیرد تا عموم مردم بتوانند نیازهاى اولیه خود مانند مسکن، غذا، بهداشت و رفاه 

را تأمین نمایند.
از این رو به منظور بســط عدالت و کاهش نابرابرى ها در توزیع درآمد و ثروت، ابزارهاى کنترلى 

گوناگونى در اقتصاد وجود دارد که یکى از این ابزارها، مالیات است.
مالیات مقدار پول و یا مالى است که شهروندان یک کشور طبق قانون به دولت خود مى پردازند 
تا در جهت اداره امور کشور، تامین کاالها و خدمات عمومى و ضرورى، تضمین امنیت و دفاع 

همگانى و عمران و آبادانى توسط دولت مورد بهره بردارى قرار بگیرد.
یکى از انواع مالیات ها، مالیات بر ارزش افزوده مى باشــد. این نوع مالیات، نوعى مالیات چند 
مرحله اى است که در مراحل مختلف زنجیره  واردات، تولید و توزیع از هر فعال اقتصادى زنجیره 
به فعال اقتصادى بعدى انتقال مى یابد تا در نهایت به مصرف کننده  نهایى منتقل و از ســوى وى 
پرداخت  شــود، بنابراین پرداخت  کنندگان واقعى این مالیات، مصرف کنندگان کاالها و خدمات 
هستند و عناصر حاضر در زنجیره تنها عامل انتقال این مالیات به مصرف کننده نهایى خواهند بود.
مزایاى بى شمارى براى توجیه مالیات بر ارزش افزوده عنوان مى شود از جمله: درآمدزایى، ثبات 
نسبى، فرارمالیاتى حداقل، بازرسى و حسابرسى، بازرگانى منظم، بهبود تجارت خارجى، نوسازى، 
حمایــت موثر، حداقل تاثیر منفى بر تخصیص منابع، رفع مالیات هاى مخرب و در نهایت ایجاد 
رفاه اجتماعى. بدون شــک اتکا به درآمدهاى مالیاتى به ویژه مالیات بر ارزش افزوده که راحت 
الوصول تر از سایر منابع مالیاتى مى باشد، توسعه و رفاه اجتماعى را در بر خواهد داشت و کشور 
را از توسل به درآمدهاى نفتى براى نیل به اهداف توسعه اى رفاه اجتماعى ،فارغ مى سازد. زیرا 

ناپایدارى در بازار نفت تمام تدابیر اتخاذ شده را دستخوش دگرگونى خواهد کرد.
همچنین مى توان گفت که توســعه عمومى کشور در گرو رشــد رفاه اجتماعى است و اجراى 
درست و منطقى مالیات بر ارزش افزوده در نهایت منجر به رشد رفاه اجتماعى و همچنین توسعه 

عمومى کشور خواهد شد.
با اجراى قوانین مالیاتى همچون قانون مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت آن براســاس مصرف 
کاال و دریافت خدمات، بســترهاى رونق اقتصادى، گسترش زیرساخت هاى عمرانى و خدمات 
عمومى فراهم مى گردد. با اجرایى شدن قانون مالیات ارزش افزوده در کشور بخشى از اعتبارات 
از محل وصول آن به شهردارى ها و دهیارى هاى هر منطقه اختصاص مى یابد که این خود موجب 
توسعه متوازن گردیده و نیز بخشى به سالمت اختصاص داده مى شود که این امر زمینه گسترش 

خدمات بهداشتى و درمانى در سطح جامعه را بیشتر از گذشته فراهم مى آورد.
ــک درصــد آن  ــات ی ــزوده کاال و خدم ــر ارزش اف ــات ب ــزان 9 درصــد مالی ــه از می به طورى ک
ــوان  ــوص مى ت ــن خص ــه در ای ــود ک ــاص داده مى ش ــان اختص ــالمت و درم ــوزه  س ــه ح ب
نقــش ســهم مالیــات را در موفقیــت طــرح جامــع نظــام ســالمت کــه بــه اجــرا درآمــده اســت 

ــرد. ــان مشــاهده ک ــاى درم و پوشــش هزینه ه
همچنین میزان 3 درصد از مالیات بر ارزش افزوده به شهردارى ها داده مى شود که در توسعه زیر 

ساخت هاى شهرى نقش اثرگذارى دارد.
طــرح هــاى عمرانى همچون بزرگراه ها، خیابــان ها، جاده ها و پل ها، حمــل و نقل عمومى، 
فرودگاه ها و خطوط هوایى، منابع آبى، مدیریت شهرى ، تولید جریان برق و مخابرات ، ارتباطات 
، توســعه زیرساخت هاى آموزشى و گســترش خدمات در مناطق محروم نیازمند بودجه قابل 

توجهى است که بخشى از آنها از محل درآمدهاى مالیاتى تامین خواهد شد.
با اجراى زیر ســاخت هاى عمرانى، توســعه آموزش و پرورش در مناطق کمتر توسعه یافته و 
گســترش خدمات در مناطق محروم، اثرات مالیات بر زندگى مردم ملموس تر شــده و انگیزه 

مودیان براى پرداخت مالیات بیشتر از گذشته مى شود.
بنابراین مى توان نتیجه گرفت که مالیات و نظام مالیاتى بى شک نقش موثرى در روند توسعه و 
رفاه کشور ایفا مى کند و با تاثیر بر فعالیت بنگاه هاى اقتصادى مى تواند در سیاست گذارى هاى 

توسعه صنعتى نیز نقش کلیدى بر عهده داشته باشد.

ذره بین

مدیر کل امور مالیاتى اســتان زنجان اعالم نمود: 
کمک مالى به ســیل زدگان از طریق حسابهاى 
تعیین شده قابل کســر از درآمد مشمول مالیات 

سال 1398 مودیان محترم مالیاتى مى باشد.
بـه گزارش روابط عمومـى اداره کل امور مالیاتى 
اسـتان زنجـان، میر حیـدر رضوى بیان داشـت: 
حادثـه تأسـف بـار سـیل در اسـتانهاى مختلف 

کشـور از جمله گلسـتان و مازنـدران که موجب 
خسـارتهاى سـنگین به خانه ها و امکانات مردم 
در شـهرها و روسـتاها، به ویژه در منطقه آق قال 
گردیـد، موجـب تأسـف و تأثـر عمیـق همگان 
شـد کـه نیازمنـد مشـارکت و جلـب کمکهـاى 
مردمـى بـراى امـداد و جبران خسـارتها اسـت.
وى ضمـن ابـراز همـدردى بـا هموطنـان سـیل 

زده و باعـرض تسـلیت جـان باختـن تعـدادى 
امـور  سـازمان  تدابیـر  از  عزیـز،  هموطنـان  از 
مالیاتـى کشـور بـه منظـور افزایـش مشـارکت 
مـردم در تأمیـن خسـارات ناشـى از سـیل خبر 
داد و افزود:وجـوه پرداختـى بـراى کمـک بـه 
آسـیب دیـدگان حادثـه سـیل اخیـر در برخـى 
گلسـتان،  اسـتانهاى  جملـه  از  کشـور  مناطـق 

مازنـدران و فـارس بـه حسـابهاى اعالمـى بنیاد 
مسـکن انقـالب اسـالمى،جمعیت هـالل احمر 
جمهـورى اسـالمى ایـران، سـازمان بهزیسـتى 
(ره)،  خمینـى  امـام  امـداد  کمیتـه  و  کشـور 
سـال  عملکـرد  مالیـات  مشـمول  درآمـد  از 
مالیاتـى  محتـرم  مودیـان  کـه  منبعـى   1398
انتخـاب مـى کننـد، قابـل کسـر خواهـد بـود.

سرپرســت ســازمان امور مالیاتى 
کشــور با صدور بخشنامه اى میزان 
معافیت ســاالنه حقوق و همچنین 
نرخ مالیات بر درآمد حقوق ســال 

1398 را اعالم کرد.
به گزارش رســانه مالیاتــى ایران، 
محمدقاســم پناهــى، سرپرســت 
ســازمان امور مالیاتى کشور، میزان 
معافیت ســاالنه حقوق و همچنین 
نرخ مالیات بر درآمد حقوق ســال 
98 را براســاس بند الف تبصره 6 
قانــون بودجه 98 به ادارات مالیاتى 

ابالغ کرد.
بر اســاس این بخشنامه با توجه به 
مقــررات بند (الف) تبصره 6 قانون 
بودجه ســال 1398 کل کشور مقرر 

شده است:
1- ســقف معافیت مالیاتى موضوع 
ماده 84 قانون مالیات هاى مســتقیم 
مصــوب 1366/12/4 و اصالحات 
بعدى آن در سال 1398 ساالنه مبلغ 

33 میلیون تومان گردیده است.
2- نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان 
دولتى و غیر دولتى اعم از حقوق و 
مزایاى فوق العاده و کارانه مازاد بر 
معافیت مذکور تــا یک و نیم برابر 
آن مشمول مالیات ساالنه 10 درصد 
و نســبت به مازاد یک و نیم برابر 
تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات 
ساالنه 15درصد و نسبت به مازاد دو 
و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول 
مالیات ســاالنه 20درصد و نسبت 
بــه مازاد چهار برابر تا شــش برابر 

مشمول مالیات 25 درصد و نسبت 
به مازاد شش برابر 35 درصد است.

3- حقــوق اعضــا هیــأت علمى 
دانشــگاه ها بــا رعایت مــاده (5) 
قانــون اصالح پــاره اى از مقررات 
مربوط بــه اعضاى هیــأت علمى 
(آموزشــى و پژوهشــى) شاغل و 
بازنشسته دانشــگاه ها و موسسات 
مصوب1368/12/16  عالى  آموزش 
با اصالحــات و الحاقات بعدى، با 
رعایت معافیت هاى مقرر در قانون 
مالیات هاى مستقیم، در سال 1398 
مشــمول مالیات به نرخ 10 درصد 

خواهد بود.
4- بر اســاس ماده5 قانون اصالح 
پاره اى از مقــررات مربوط به پایه 
حقوقى اعضا رســمى هیأت علمى 
(آموزشــى و پژوهشــى) شاغل و 
بازنشسته دانشــگاه ها و موسسات 
آمــوزش عالى از درآمد مشــمول 
مالیــات حقــوق اعضــاى هیأت 
با  قانــون،  ایــن  علمــى موضوع 
رعایت معافیت هاى مقرر در قانون 
مالیات هــاى مســتقیم حداکثر 10 
درصد به عنوان مالیات کسر مى شود. 
با توجــه به اینکــه در بند «الف» 
تبصــره 6 مذکور عبــارت «کارانه 
خارج از موارد استثنا شده مربوط به 
حقوق اعضاى هیأت علمى به کار 
رفته است، بنابر این کارانه دریافتى 
توسط اعضاى هیأت علمى مشمول 
نرخ 10درصد نبــوده و با توجه به 
میزانى که حقوق و مزایاى اعضاى 

هیأت علمى دانشگاه ها نرخ پلکانى 
مقرر را پوشش مى دهد به نرخ هاى 

بعدى مشمول مالیات خواهد بود. 
بــه عنوان مثــال: چنانچه حقوق و 
مزایاى فوق العــاده اعضاى هیأت 
علمى مبلغ 115 میلیون تومان باشد، 
کارانه دریافتى به نرخ هاى مربوط به 

درآمد مازاد بر مبلغ یاد شده (حسب 
مورد 20،25 و 35 درصد) مشمول 

مالیات خواهد بود.
خاطر نشان مى شود، معافیت حقوق 
مالیات هاى  قانون  ماده 84  موضوع 
مســتقیم ابتدا به حقــوق و مزایاى 
فوق العاده اعضا هیأت علمى اعمال 

معافیت  در صورتیکــه  مى شــود، 
مذکــور مازاد بر حقــوق و مزایاى 
فوق العاده باشــد، مــازاد معافیت 
مذکور قابل اعمال به کارانه دریافتى 

اعضا هیأت علمى نیز خواهد بود.
5- بـا توجـه بـه اسـتثناى احـکام 
 86 مـاده   (2) و   (1) تبصره هـاى 
و  مسـتقیم  مالیات هـاى  قانـون 
اصالحـات بعدى آن از مقررات بند 
(الف) تبصره شـش یاد شـده، کلیه 
احـکام صـادره تبصره هـاى یـک و 
دو مـاده واحـده قانون اصـالح ماده 
مالیات هـاى  قانـون  اصالحـى   86
 1396/4/27 مصـوب  مسـتقیم 
مقـررات  مطابـق  نـرخ)  از  (اعـم 
سـال1398  در  فـوق  تبصره هـاى 
اسـت. االجـرا  الزم  کمـاکان 
ساالنه  درآمد  بر  مالیات  نرخ   -6
مشمول مالیات حقوق، موضوع بند 
2 فوق الذکر، به شرح جدول ذیل 

مى باشد:

ــا  ــر امــور اقتصــادى و دارایــى در نشســت چهــار ســاعته ب وزی
ــا  ــالمى ب ــوراى اس ــس ش ــادى مجل ــیون اقتص ــاى کمیس اعض
موضــوع بررســى آخریــن وضعیــت اقتصــادى کشــور، از تدویــن 
برنامــه اجرایــى ایــن وزارتخانــه تــا ســال 1400 همــراه بــا بــرش 

زمانــى ســاالنه و ماهانــه خبــر داد. 
به گزارش شبکه اخبار اقتصادى و دارایى ایران (شادا)، دکتر فرهاد 
دژپسند در این نشســت که معاونین وزیر، مدیران عامل بانکها و 
بیمه ها و روســاى سازمانهاى تابعه این وزارتخانه حضور داشتند، 
با بیان این مطلب اظهار داشت: این برنامه ها که هم اکنون در حال 
اجرا است، بصورت مستمر نیز مورد ارزیابى و پایش قرار مى گیرد.
وى با اشــاره به قانون تشکیل وزارت اقتصاد خاطر نشان کرد: به 
موجب این قانــون، وزارت امور اقتصادى و دارایى نقش محورى 
مسوولیت هماهنگى و اجراى سیاستهاى اقتصادى و مالى و روابط 

اقتصادى خارجى را برعهده دارد.
وى تصریح کرد: مولد سازى دارایى هاى دولت و اهرم سازى این 
دارایى ها، یکى از اولویت هاى برنامه اى وزارت اقتصاد است که 
بطور مستمر در معاونت نظارت مالى و خزانه دارى کل کشور در 

حال پیگیرى است.
دژپسند با اشاره به نامگذارى امسال به نام سال رونق تولید از سوى 
مقام معظم رهبرى تاکید کرد: در حــال حاضر وزارت اقتصاد در 
بهترین نقطه و درجه تعامل و همکارى با بخش خصوصى کشور 
اســت و آمادگى خود را براى تقویت هر چه بیشتر در زمینه رفع 

مشکالت بخش مولد اقتصادى کشور اعالم مى کنیم.

وى تعامل میان کمیســیون اقتصادى مجلــس و وزارت اقتصاد را 
بسیار مطلوب و ســازنده توصیف کرد و گفت: این امر مى تواند 
بعنوان یک بــازوى حمایتى در اجراى سیاســتهاى کالن وزارت 

اقتصاد، تاثیر بسزایى داشته باشد.
در ادامه نشست، رییس کمیسیون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى 
با اشاره به نقش وزارت امور اقتصادى و دارایى در تدوین و تنظیم 

برنامه هاى کالن اقتصادى کشور تصریح کرد: اعتقاد ما بر این است 
که بر اساس قانون تشکیل این وزارتخانه، محور اصلى تصمیمات 

اقتصادى کشور باید وزارت اقتصاد باشد.
محمدرضا پورابراهیمى تاکید کرد: مجلس شــوراى اســالمى و 
کمیســیون اقتصادى حامى وزارت اقتصــاد در تصویب و اجرایى 
کردن طرح ها و لوایح مربوط به این وزارتخانه هســتند که بعنوان 
نمونه مى توان به تصویب طرح صندوق هاى مکانیزه فروشگاهى 
در مجلس شوراى اسالمى اشاره کرد که در صورت تایید شوراى 

نگهبان، قانون خواهد شد.
وى از طرح هاى مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر عایدى، لوایح 
بانکــدارى، مالیات بر عملکرد و ســهام عدالت بعنوان طرح ها و 
لوایحى نام برد که مى تواند با تقویت همکارى و پیگیرى وزارت 
اقتصاد در روزهاى آتى در مجلس شوراى اسالمى به تصویب برسد.
همچنین اعضاى کمیسیون مجلس شوراى اسالمى نیز با بیان نقطه 
نظرات و پیشنهادات خود در خصوص سیاستهاى کالن اقتصادى، 
موضوعاتى مانند نقدینگى، مالیــات، تعیین تکلیف لوایح بانکى، 
گزارشهاى نظارتى و تحقیق و تفحص، بهبود فضاى کسب و کار 
و اصــالح قانون گمرك و بازار ســرمایه را از جمله دغدغه هاى 

کمیسیون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى برشمردند.
در پایان معاونین وزیر اقتصاد، روســاى سازمانهاى تابعه و مدیران 
عامــل بانکها و بیمه ها نیز با ارایــه گزارش و توضیحات الزم، به 
ابهامات و ســواالت نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادى مجلس 

شوراى اسالمى پاسخ دادند.

مدیر کل امور مالیاتى استان زنجان:

کمک مالى به سیل زدگان از طریق حسابهاى تعیین شده قابل کسر
از درآمد مشمول مالیات سال 1398 مودیان محترم مالیاتى مى باشد

با صدور بخشنامه اى از سوى سرپرست سازمان امور مالیاتى:

میزان معافیت مالیات بر حقوق سال 1398 ابالغ شد

دژپسند در دیدار با اعضاى کمیسیون اقتصادى مجلس تأکید کرد:

تدوین برنامه اجرایى وزارت اقتصاد تا سال 1400

فاکتورهاى صورى و کد فروشى
فاکتور صورى نوعى ابزار غیرقانونى براى عملیات حســاب سازى است. ماهیت آن با چهره 
قانونى یعنى صدور فاکتور رسمى اجرا مى شود ولى نوع استفاده و کاربرى تغییر مى کند. این 
فاکتورهایى با شکل مورد قبول سازمان امور مالیاتى مى باشند که ظاهرا بابت ارائه خدمات و 
یا انجام معامله صادر شــده اند اما در حقیقت به صورت صورى بوده و مبتنى بر هیچ معامله 
یا ارائه خدماتى نیســتند و تنها خود فاکتور خرید و فروش مى شــود. فروشندگان این نوع 
فاکتورها بر اساس مبلغ و نوع کاال یا خدمات درخواستى مبلغى را از خریدار دریافت کرده و 
در عوض فاکتورهاى مورد نظر خریدار را صادر مى کنند. مودیان، وقتى کاال خرید مى کنند، 
مالیات مى دهند و وقتى هم کاالیى را مى فروشــند، مالیات آن را مى پردازند؛ در این شــرایط 
این شرکت ها فاکتور صورى مى دهند تا بگویند مالیات خرید پرداخت شده است تا به عنوان 

اعتبار در زمان فروش منظور شود.
در گذشــته به هر شناســنامه یک کد اقتصادى داده مى شــد که برخى از افراد از این کدها 
سوءاســتفاده کردند و به نام یک فرد بى ســواد و بى خبر از فعالیت هاى اقتصادى یا حتى 
شخص مرده یک کد اقتصادى دریافت مى کردند تا از پرداخت مالیات معاف شوند. همچنین 
برخى از افراد، کارت بازرگانى گرفته و شرکتى را به نام خود ثبت مى کنند و بنا به شرایط و 
زد و  بندى که دارند، فاکتورهایى تهیه کرده و آن را به متقاضیان مى فروشند، در حالى که خود 
براى آن پولى پرداخت نکرده اند. خریداران هم فروشندگانى هستند که یا کد اقتصادى ندارند، 
یا از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده فرارى اند، و این در حالى اســت که آنان این مالیات را 

از مشتریان به دلیل فروش کاال دریافت، و تنها از پرداخت مالیات به دولت امتناع مى کنند.
ســازمان امور مالیاتى براى جلوگیرى از فاکتورهاى صورى و کدفروشى در سالهاى گذشته 
تالش هاى فراوانى را انجام داده اســت و با راه اندازى طرح جامع مالیاتى توانســته اســت 
اطالعات جامعى از فروشــندگان و خریداران کاالها به دست بیاورد و در زمان رسیدگى به 
پرونده مودیان مالیاتى با دقت بیشترى با کنترل موارد زیر تا حدودى از فاکتورهاى صورى و 

کدفروشى جلوگیرى کند.
1- کنتــرل اینکه ارائه کننده کاال و خدمات کد فروش، فاکتور فروش یا شــرکت صورى و 

کاغذى نباشد.
2- کنترل اینکه فروشــنده کاال و خدمات از شرکت منحل شده یا غیر فعال اقدام به صدور 

فاکتور ننموده و شناسه ملى خود را به درستى اعالم کرده است.
3- کنترل اعتبار گواهى ارزش افزوده.

4- کنترل نوع و متناسب بودن فعالیت صادر کننده فاکتور با کاال و خدمات مندرج در فاکتور.
5- کنترل مستندات حمل شامل بارنامه جاده اى و بیجک و…

6- کنترل مستندات پرداخت شامل کپى چک هاى بانکى شرکت یا فیش هاى واریزى
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حقوقی

مهم ترین مصادیق 
عسر و حرج زوجه 
جهت طالق چیست؟

در هر موردی که دادگاه تشخیص دهد زن 
در عسر و حرج قرار گرفته با درخواست 
زوجه حکم طالق صادر می کند.بر اساس 
قوانین فعلی در کشورمان، مهمترین مصادیق 

عسر و حرج به شرح ذیل می باشد:
١- ترک زندگی توسـط شـوهر حداقل به 
مدت شـش مـاه متوالـی یا ٩ مـاه متناوب 

بدون عـذر موجه. 
٢- اعتیاد شوهر به مواد مخدر یا ابتالی 
او به مشــروبات الکلی و امتناع زوج از 
ترک آن ها یا عدم امکان الزام شــوهر به 
ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک 

برای ترک اعتیاد الزم بوده است.
در صورتی کــه زوج به تعهداتش عمل 
نکند و یا پس از ترک دوباره به مصرف 
مشروبات الکلی یا موادمخدر روی آورد 

با درخواست زوجه طالق انجام خواهد
٣-محکومیت قطعی شوهر به حبس پنج 

سال یا بیشتر. 
٤- ضرب و جرح یا فحاشی یا هرگونه 
سوء رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به 

وضعیت زن قابل تحمل نباشد. 
٥- ابتــالء شــوهر بــه بیماری هــای 
صعب العــالج روانی یا مســری یا هر 
عارضه صعب العالج دیگــر که زندگی 

مشترک را مختل کند مثل بیماری ایدز.
البته مصادیق عسروحرج منحصر به موارد 
مندرج فوق نبوده و عالوه بر موارد مذکور، 
در هر موردی که دادگاه تشخیص دهد زن 
در عسر و حرج قرار گرفته با درخواست 
زوجــه حکــم طــالق صــادر می کند.

بیشتر بدانیم ...

اجـرت المثل زوجـه
همانطوری که مســتحضر می باشید بعضی 
کارهــا در منزل وظیفه خانمها نیســت و 
می تواند با شــرایطی حق الزحمه آن کارها 
را از همسرش مطالبه نماید. در خصوص 
انجام این قبیل کارها در منزل توسط زوج 
ع در کارهای انجام گرفته  اصــل برعدمِ تَبَرُّ
توســط خانم در منزل می باشــد تبرع به 
معنای انجام کاری برای رضای خداســت 
یا به عبارتی انجام کاری که انجام دادن آن 
بر ما واجب نباشد یا دادن چیزی به کسی 
که دادن آن بر ما واجب نباشد. دو ماده از 
مواد قانون مدنی ایران، این مســاله را بیان 
می کنند که اصل بر عدم تبرع اســت. چه 
در مواردی که شــخص مالی را به کســی 
می دهد که مــاده ٢۶٥ قانون مدنی در مقام 
بیان آن اســت و مقــرر می دارد:»هرکس 
مالی به دیگــری بدهد،ظاهر در عدم تبرع 
است. بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری 
بدهد،بدون اینکه مقروِض آن چیز باشــد، 
می تواند اســترداد کند.« عبارت “ظاهر در 
عدم تبرع اســت” یعنــی اینکه اگر طرف 
مقابل نتواند دلیلی ارائه دهد مبنی براینکه 
مستحق مالی بوده که شخص به او تسلیم 
کرده،اصل بر این اســت که او مستحق آن 
مال نبوده و باید آن را به صاحبش مسترد 
دارد. و چه در مواردی که شــخص عملی 
را بــرای دیگری انجام می دهــد که ماده 
٣٣۶ قانون مدنی در مقام بیان آن اســت و 
مقرر می دارد: »هرگاه کســی برحسب امر 
دیگری،اقدام به عملی نماید که عرفًا برای 
آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتًا 
مهیای آن عمل باشد،عامل مستحق اجرت 
عمل خود خواهد بــود، مگر اینکه معلوم 

شود که قصد تبرع داشته است.«

بیشتر بدانیم ...

 مصطفی علیمحمدی
وکیـل پایـه یـک دادگستــری 

در مــورد اعطــا وکالــت در طــالق 
زوجــه میتوانــد ایــن حــق را در زمــان 
ــذ  ــر ازدواج از زوج اخ ــکاح در دفت ن
ــر اینصــورت زوج بعــد  ــد در غی نمای
از عقــد ، اگــر قصــد دادن حــق طــالق 
ــه یکــي  ــد ب ــه همســرش را دارد بای ب
از دفاتــر اســناد رســمي مراجعــه 
ــي مرجــع صــدور  ــه عبارت ــد. ب نماین
ــر  ــد ، دفات ــس از عق ــالق پ ــق ط ح
ــوال  ــال س ــمي اســت.  ح ــناد رس اس
ایــن اســت کــه پــس از صــدور ســند 
وکالــت نامــه حــاوي حق طــالق براي 
زن ، چگونــه مــي تــوان ایــن حــق را 
اعمــال کــرد. یــا زن چگونه مــي تواند 
طــالق بگیــرد؟ آیــا زن مــي توانــد بــا 
در دســت داشــتن وکالتنامــه حــق 
طــالق به یکــي از دفاتــر ثبــت ازدواج 
و طــالق مراجعــه نمــوده و طالقنامــه 
ــد؟ پاســخ منفــي اســت. دریافــت کن
 مطابـق قانـون حمایـت از خانـواده 
هیـچ دفترخانه اي حـق ثبت طالق را 
بـدون حکـم دادگاه نـدارد ، حتي اگر 
مـرد به زن بـراي طـالق ، وکالت تام 
االختیـار داده باشـد. بنابرایـن زن باید 

بـراي اعمـال حـق طـالق خـود بـه 
نزدیـک تریـن دادگاه خانـواده محـل 
اقامـت خود مراجعه نمـوده و گواهي 
عـدم امکان سـازش ، دریافـت نماید.  
مشـکلي کـه در اینجـا پیش مـي آید 
ایـن اسـت کـه بـراي صـدور گواهي 
عـدم امـکان سـازش حضور هـر دو 
نفـر )زوج و زوجـه( ضـروري مـي 
باشـد. چـرا کـه گواهـي عـدم امکان 
سـازش کـه بـه نوعـي همـان طـالق 
توافقـي مرسـوم اسـت نیاز بـه توافق 
ایـن  دارد.  شـوهر  و  زن  دوي  هـر 
در حالـي اسـت کـه در بسـیاري از 
مواقـع زن از شـوهر حـق طـالق را 
مـي گیـرد تـا بتوانـد بـدون نیـاز بـه 
اغلـب  در  کـه  شـوهرش  حضـور 
دادن  دادگاه و  از حضـور در  مـوارد 

بتوانـد  کنـد،  مـي  ممانعـت  طـالق 
موفـق بـه گرفتـن طـالق شـود. در 
اینجـا خانـم هـاي دارای حـق طالق 
وقتـی با ایـراد کارمنـدان دادگاه مبني 
بـر لـزوم حضـور شـوهر مواجـه مي 
شـوند سـریعاً ابـراز مـي دارنـد که ما 
حـق طـالق داریـم یـا بـه عبارتـي از 
همسـر خـود وکالـت تـام در طـالق 
گرفتـه ایـم. ولـي ایـن جملـه یـا این 
حـق طالق بـه تنهایي مشـکل آنها را 

حـل نمـي کند. 
در قوانیـن مربـوط بـه وکالـت فقـط 
و  دادگاههـا  در  اشـخاصي  وکالـت 
مـي  پذیرفتـه  دادگسـتري  محاکـم 
پروانـه  وکال  کانـون  از  کـه  شـود 
باشـند.  نمـوده  دریافـت  وکالـت 
بنابرایـن هرچنـد در برگـه وکالتنامـه 

طـالق، زوجـه، وکیـل زوج در طالق 
شـده اسـت ولـي ایـن وکالـت او در 
اجـرا  قابلیـت  خانـواده  دادگاههـاي 
نـدارد. لـذا وکالـت نامه حـاوي حق 
طـالق برگـه ارزشـمندي اسـت کـه 
بـراي اثربخشـي بـه آن در دادگاه باید 
متوسـل بـه وکیـل دادگسـتري شـد. 
بـراي عـدم نیاز بـه حضور همسـر و 
اعمـال حق طـالق ، چاره این اسـت 
کـه خانـم هـا مسـتند بـه وکالتنامـه 
طالقـي کـه در دسـت دارنـد بـه یک 
وکیـل دادگسـتري وکالت دهنـد تا به 
جـاي همسـر آنهـا در دادگاه حاضـر 
شـده و دادخواسـت طـالق توافقي و 
سـایر اوراق مربوطـه را بـه وکالت از 
زوج امضـاء نمایـد. بـه عبارتي وکیل 
دادگسـتری بـه جـاي شـوهر حاضـر 

شـده و خانـم نیز که خـودش حاضر 
مـي شـود و فراینـد صـدور گواهـي 
عـدم امـکان سـازش  توسـط دادگاه 

اقـدام مي شـود.  
بـراي اینکه وکیل دادگسـتري به جاي 
زوج حاضـر شـود نیـاز بـه امضـاء یا 
اقدامـي از جانب شـوهر نیسـت بلکه 
زوجـه بـا همـان وکالت در طـالق به 
وکیـل دادگسـتري وکالـت مـي دهد. 
پـس از صـدور گواهـي عـدم امـکان 
سـازش ، زن بـه تنهایـي مـي تواند با 
در دسـت داشـتن برگه حـق طالق به 
یکـي از دفاتـر ثبـت طـالق مراجعـه 
ثبـت  بـه  را  خـود  طـالق  و  نمایـد 
رسـانیده و طالقنامـه دریافـت کنـد. 
الواسـطه  بنابرایـن وکالـت دادن مـع 
بـه یـک وکیـل دادگسـتري فقـط در 
خصوص محاکم دادگسـتري مصداق 
دارد و وکالتنامـه حـاوي حـق طـالق 
خانـم هـا در دفاتـر ثبت طـالق بدون 
مشـکلي پذیرفتـه مـي شـود. البته در 
ایـن موضـوع بایـد در نظـر داشـت 
توجـه  بـا  دادگسـتری  وکالی  کـه 
به قبـول تفویـض اعمـال وکالت از 
سـوی زوجـه اقدامـات قانونی خود 
را در جهـت حفـظ حقـوق زوج به 
عمـل مـی آورند چراکـه در غیر این 
حقـوق  تضییـع   موجـب  صـورت 
مـوکل مـع الواسـطه معاضدتی خود 
کـه همـان زوج اسـت بـوده و البتـه 
در صـورت قصـور بـه هـر شـکل 
قانونـی  مسـوولیت  دارای  ممکـن 
و انتظامـی بـرای وکیـل انتخابـی از 

سـوی زوج خواهـد بـود.

وکالت در طالق و نحوه اعمال آن

قــــــانون صــدور  چـک
چک در نظام حقوقی ایران واجد امتیازات خاصی نسبت به سایر اسناد تجاری ازجمله سفته و 
برات می باشــد. چک در ایران به عنوان یک سند عادی الزم االجراء هم واجد حمایت کیفری 
)امکان اعمال مجازات بر ای صدور چک بالمحل( و هم دارای ضمانت اجرای حقوقی یا مدنی 
)امکان دادخواهی در دادگاه حقوقی( اســت.  قانون اصالح قانون صدور چک مصوب١٣٩۷از 
لحاظ جنبه کیفری تفاوتی با قانون سابق برخود ندارد، اما از منظر حقوقی و مدنی واجد تغییرات 

و تحوالت بسیاری شده است.
تکلیف بانکها مبنی بر ثبت فوری غیرقابل پرداخت بودن وجه چک در سامانه یکپارچه بانک 
مرکزی به درخواست دارنده چک. طبق مقررات قانون صدور چک ، برای چکهایی که به دالیل 
مذکور در قانون از سوی بانک غیرقابل پرداخت هستند گواهی عدم پرداخت به نام دارنده صادر 
شده و وی موظف است حسب مورد ظرف١٥یا٤٥روز و یا ٤ماه از تاریخ این گواهی به مرجع 
قضایی مراجعه نماید. تغییری که در قانون جدید صدور چک نسبت به قبل مشاهده میشود این 
است که قانون فقط به گواهی عدم پرداختی ترتیب اثر خواهد داد که دارای کد رهگیری باشد و 
گواهی فاقد کد رهگیری نه در مراجع قضایی و نه در مراجع ثبتی منشاء اثر نیست. بطور دقیق تر 
طبق این قانون گواهی عدم پرداخت فاقد کد رهگیری از نظر قانونی هیچ اثری نخواهد داشت.

امکان پرداخت وجه چک به میزان مبلغ مندرج در حساب صادرکننده چک حتی در صورت 
کسری مبلغ موجود در حساب. طبق قانون جدید صدور چک، قانونگذار اصل پرداخت جزیی 
را پذیرفته اســت و به دارنده این امکان را می دهد که در صورت دلخواه از بانک بخواهد که هر 
میزان وجه در حساب صادر کننده موجود است را در ازای مبلغ چک پرداخت نماید و نسبت به 
کسری وجه گواهی عدم پرداخت برای مراجعه به مراجع قضایی و ثبتی دریافت نماید که به نظر 
می رسد این ماده گامی در راستای منافع دارنده چک می باشد و نسبت به قواعد عمومی طلب و 
بدهی در قانون مدنی پیشرفت قابل توجهی تلقیمی گردد. عدم امکان افتتاح حساب و مسدود شدن 
کلیه حسابهای صادرکننده چک پرداخت نشدنی نزد کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری پس از 
گذشت٢٤ساعت از ثبت غیرقابل پرداخت بودن وجه چک. براساس قانون جدید صدور چک اگر 
شخصی چک پرداخت نشدنی صادر کند، بانک مرکزی مجوز مسدود نمودن کلیه حسابهای این 
شخص را در تمام بانکها صادر می نماید و عدم پرداخت وجه چک یا کسری موجودی حساب 
صادرکننده چک به معنای مسدود شدن کلیه حسابهای بانکی و کارتهای اعتباری صادرکننده خواهد 
بود و عماًل دسترســی صادرکننده چک پرداخت نشدنی یا دارای کسری وجه به وجوه خود در 
بانکها و استفاده از تسهیالت نظام بانکی کشور بطور کلی از بین می رود. این امر موجب جلوگیری 
از صدور چکهای بالمحل می شود. امکان درخواست صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه از سوی دارنده چک با ارایه گواهی عدم پرداخت. طبق قانون 
جدید صدور چک روش جدیدی برای وصول چک ایجاد شــده است زیرا دارنده چک مستقیمًا 
می تواند از دادگاه درخواست صدور اجرائیه نماید که این امر مستلزم رسیدگی و صدور رأی نمی 

باشد و با حذف پرداخت هزینه دادرسی گامی مهم و شایسته توجه است.

"وکالــت" جایگزین پشت نویســی بــرای وصــول وجه چک
ــل را  ــه حام ــک در وج ــی چ ــدور و پشت نویس ــک، ص ــدور چ ــون ص ــالح قان ــون اص قان
ممنــوع کــرده اســت امــا بانــک مرکــزی وصــول وجــه چــک توســط وکیــل شــخص حقیقــی 

را ممکــن اعــالم کــرده اســت.
ــررات  ــات و مق ــنیم؛ اداره مطالع ــزاری تس ــی خبرگ ــی و قضای ــزارش خبرنگارحقوق ــه گ ب
بانکــی بانــک مرکــزی در پاســخ بــه ســؤال کمیســیون هماهنگــی حقوقــی بانک هــا، دربــاره 
حیطــه شــمول اشــخاصی کــه می تواننــد از نماینــده یــا وکیــل بــرای وصــول وجــه چــک 

تضمینــی اســتفاده کننــد، چنیــن پاســخ داده اســت:
ــای آن،  ــه برمبن ــی اســت ک ــوم حقوق ــک مفه ــه مســتحضرند »نمایندگــی« ی همان طــور ک
شــخص اقــدام بــه انجــام عملــی حقوقــی بــه نــام شــخص دیگــر و بــه حســاب او می کنــد 
ــد ۷  ــه اطــالق بن ــا توجــه ب ــز اشــاره شــده اســت، ب ــه آن اداره نی ــه در نام ــه ک و همان گون
ــورد  ــی م ــت کل، نمایندگ ــن مدیری ــه ١٣٩۷/٩/١١ ای ــماره ٩۷/٣١8١۷٥ مورخ ــنامه ش بخش
اشــاره به ویــژه بــا توجــه بــه تعریــف و انــواع آن در نظــام حقوقــی کشــور )قانونــی، قضایــی 
و قــراردادی( در مــورد اشــخاص حقیقــی نیــز مصــداق می یابــد، بــر ایــن اســاس نماینــدگان 
ــت  ــر تح ــا صغی ــه ی ــت از مولی علی ــورد به نیاب ــب م ــن حس ــی محجوری ــا قضای ــی ی قانون
ــا  ــع ی ــود )ذی نف ــوکل خ ــت از م ــخاص به وکال ــن وکالی اش ــش و همچنی ــت خوی قیموم
ــل  ــت کام ــت ســمت و ثب ــدارک مثب ــه م ــه مســتندات الزم از جمل ــا ارائ ــی( ب ــده اصل دارن
ــد ۷  ــق بن ــک وف ــه چ ــول وج ــه و وص ــه ارای ــادر ب ــک، ق ــط بان ــان توس ــخصات ایش مش

بخشــنامه اخیرالذکــر خواهنــد بــود.
بــه گــزارش تســنیم تبصــره یــک مــاده ٢١ مکــرر قانــون اصــالح قانــون صــدور چــک 
مقــرر مــی دارد: در مــورد چک هایــی کــه پــس از گذشــت دو ســال از الزم االجراء شــدن 
ایــن قانــون صــادر می شــوند، تســویه چــک صرفــًا در ســامانه تســویه چــک )چــکاوک( 
ــر اســاس  ــی چــک ب ــده نهائ ــامانه و در وجــه دارن ــدرج در س ــخ من ــغ و تاری ــق مبل طب
اســتعالم از ســامانه صیــاد انجــام خواهــد شــد و درصورتی کــه مالکیــت آنهــا در ســامانه 
ــد از پرداخــت  ــا مکلفن ــوده و بانکه ــون نب ــن قان ــد، مشــمول ای ــت نشــده باش ــاد ثب صی
ــه  ــک در وج ــی چ ــدور و پشت نویس ــوارد ص ــن م ــد، در ای ــودداری کنن ــا خ ــه آنه وج
ــن پشت نویســی  ــاد جایگزی ــامانه صی ــال چــک در س ــت انتق ــوع اســت و ثب ــل ممن حام
چــک خواهــد بــود. چکهایــی کــه تاریــخ صــدور آنهــا قبــل از زمــان مذکــور باشــد، تابــع 

قانــون زمــان صــدور اســت.
طبــق ایــن تبصــره وصــول وجــه چــک بــا پشت نویســی آن ممنــوع شــده اســت امــا طبــق 
ــه کمیســیون هماهنگــی حقوقــی بانک هــا داده و نمایندگــی  پاســخی کــه بانــک مرکــزی ب
را دربــاره اشــخاص حقیقــی نیــز صــادق دانســته اســت، از ایــن پــس بــرای وصــول چــک 
ــه  ــد ک ــر می رس ــب به نظ ــن ترتی ــرد، بدی ــی ک ــن پشت نویس ــت را جایگزی ــوان وکال می ت

ــر شــود. ــد بالاث ــون جدی ممنوعیــت پشت نویســی چــک در قان

نحوه طرح شکایت اشخاص محجور در جرایم قابل گذشت
در جرایم قابل گذشــت، شروع رســیدگی به جرم و توقف آن منوط به طرح شکایت از سوی 
شــاکی است. از آن جا که شــکایت برای اِعمال حقی به نام حق دادخواهی صورت می پذیرد، 
صاحــب حق برای اینکه بتواند آن را اِعمال کند باید عاقل، بالغ و رشــید باشــد. محجورین 

اشخاصی هستند که دارای این ویژگی ها نمی باشند.
همان طور که اشخاص عاقل و بالغ و رشید ممکن است از وقوع جرمی متضرر شوند، اشخاص 
محجور )یعنی کسانی که به سن بلوغ نرسیده یا مجنون یا سفیه هستند( نیز گاهی ممکن است 
بزه دیده واقع شوند. جرمی که واقع می شود، ممکن است قابل گذشت یا غیرقابل گذشت باشد. 
اگر جرم غیرقابل گذشت باشد، تعقیب آن احتیاجی به طرح شکایت از سوی بزه دیده ندارد و 
دادسرا رأساً مکلف به تعقیب مجرم است اما اگر جرم قابل گذشت باشد، مرجع قضایی نمی تواند 
شروع به رسیدگی کند، مگر آن که متضرر از جرم اقدام به طرح شکایت نماید. به عبارت بهتر، 
شروع به رسیدگی و هم چنین توقف رسیدگی در جرایم قابل گذشت)مانند توهین و تهمت( 
باشد، طبیعتًا  بزه دیده  محجور  اگر  یا گذشت شاکی خصوصی است. حال  منوط به شکایت 
نمی تواند خود اقدام به شکایت کند زیرا اهلیت قانونی برای این کار ندارد. البته سفیه )یعنی کسی 
که توانایی اداره ی امور مالی خود را ندارد( فقط در جرائمی که جنبه ی مالی دارد )مانند سرقت، 
کاله برداری و …( اهلیت شکایت ندارد و نسبت به سایر جرائم مانند توهین، تهدید و… می تواند 
شخصاً شکایت خود را مطرح نماید. پس چه باید کرد؟ در این مورد، قانون گذار اختیار طرح 
شکایت را به سرپرست قانونی شخص محجور یعنی ولی)پدر، جدپدری و وصی( یا قیّم او داده 
است. سرپرست قانونی باید از جانب مولی _علیه)شخص محجور( اقدام به طرح شکایت کند، 
در صورت لزوم برای او وکیل بگیرد و به طور کلی تمام امور مربوط به پرونده را پیگیری نماید.

وامااگر بزه دیده ی محجور، ولی یا قیم نداشته باشد، چه باید کرد؟
گاهی ممکن اســت که بزه دیده ی محجور، ولی یا قیم نداشــته باشــد یا این که به هر علت به 
ولی یا قیم خود دسترســی نداشــته باشد و حتی ممکن است که خود ولی یا قیم مرتکب جرم 
علیه محجور شــده باشــند. در این موارد اگر وقت کافی وجود داشته باشد، دادستان باید برای 
محجور قیم تعیین کند. اما اگر فرصت محدود باشــد، به گونه ای که تا زمان نصب قیم ضرری 
به محجور برســد، دادستان باید شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین کند یا خودش رأساً اقدام 
بــه تعقیب نموده و تمام اقدامات الزم را بــرای حفظ و جمع آوری ادله ی جرم و جلوگیری از 
فرار متهم انجام دهد. وامااگر ولی یا قیم بر خالف مصلحت بزه دیده، اقدام به شــکایت نکند، 
تکلیف چیســت؟ در برخی از موارد شــخص محجور ولی یا قیم دارد و به وی نیز دسترسی 
وجود دارد اما او برخالف وظیفه ی قانونی خود به ضرر بزه دیده عمل می کند و اقدامات الزم را 
برای طرح شــکایت انجام نمی دهد. قانون گذار این موضوع را نیز پیش بینی نموده است. مطابق 
ماده ی ۷١ قانون آیین دادرســی کیفری، هرگاه سرپرســت قانونــی محجور با وجود مصلحت 
مولّی علیه)شخص محجور( اقدام به شکایت نکند، دادستان خود موضوع را تعقیب می کند تا در 

نتیجه ی عدم شکایت کیفری، ضرر و زیان بیشتری به بزه دیده ی محجور وارد نشود.

تخلفاتـی  رایج تریـن  از  رانندگـی  و  راهنمایـی  تخلفـات 
هسـتند کـه در جامعـه ی ایرانی واقـع می شـود. رایج بودن 
ایـن تخلفـات بـا احتمـال ایجـاد خطـرات جانـی شـدید 
همـراه اسـت. از ایـن رو قانون گـذار سـعی نمـوده کـه بـا 
روش هـای مختلفـی با ایـن تخلفات برخورد کنـد. توقیف 
و انتقـال وسـیله نقلیـه از مهم تریـن این روش ها می باشـد.
تخلفـات راهنمایـی و رانندگـی درجـات مختلفـی دارد و 
بـه همیـن جهـت، واکنـش پلیـس در برابـر ایـن تخلفات 
همیشـه یکسـان نیسـت. بـرای برخـی از تخلفـات فقـط 
جریمـه تعییـن می شـود اما تخلفاتی هم هسـت کـه عالوه 
بـر جریمـه، بـه توقیـف وسـیله نقلیه نیـز منجـر می گردد. 
در ایـن مطلـب بـا تخلفاتی کـه منتهـی به توقیف وسـایل 

نقلیـه می شـوند، آشـنا خواهیم شـد.

مورد اول. تأخیر در پرداخت جریمه و بی توجهی به 
ابالغ های مربوط

طبـق مـاده ی 8 قانـون رسـیدگی بـه تخلفـات رانندگـی، 
اگـر متخلـف ظرف مدت چهـار مـاه از تاریخ ابـالغ برگ 
جریمـه، جریمه  ی مربـوط را پرداخت نکنـد، پلیس راهور 
بـا اخطـار کتبـی بـه او ابـالغ می کنـد کـه یـک مـاه بـرای 
پرداخـت جریمـه مهلـت دارد. در صورتـی کـه این مهلت 
بـه پایـان برسـد و متخلـف بـاز هـم جریمـه را نپـردازد، 
هـم گواهی نامـه ی او ضبـط می شـود و هـم پالک وسـیله 
نقلیـه تـا زمان پرداخـت جریمـه در سـامانه ی راهنمایی و 

رانندگـی توقیـف می گـردد. حـال اگر مبلـغ جریمه ی یک 
خـودرو به یک میلیون تومان برسـد، راهنمایـی و رانندگی 
موظـف اسـت مراتـب را به مالـک خودرو اعـالم کند. اگر 
او ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ ابـالغ، جریمـه  ی خود 
را پرداخـت نکنـد، راهنمایـی و رانندگی تا زمـان پرداخت 

جریمـه، خـودروی او را توقیـف خواهـد کرد.

مورد دوم. به همراه نداشتن مدارک در هنگام رانندگی
ـــگام  ـــد هن ـــدگان موظفن ـــون رانن ـــن قان ـــاده ٩ ای ـــق م طب
ــه ی  ــودرو و بیمه نامـ ــه، کارت خـ ــی گواهی نامـ رانندگـ
ـــه ی  ـــه ی معاین ـــن برگ ـــث و هم چنی ـــخص ثال ـــر ش معتب
فنـــی )بـــرای خودروهایـــی کـــه بیـــش از ٥ ســـال از 
ـــند و  ـــته باش ـــراه داش ـــه هم ـــذرد( ب ـــا می گ ـــد آن ه تولی
ـــی  ـــی و رانندگ ـــوران راهنمای ـــه ی مأم ـــورت مطالب در ص
ـــاهد  ـــه ش ـــی ک ـــوران در صورت ـــد. مأم ـــه نماین آن را ارائ
ـــدارک را از  ـــن م ـــوالً ای ـــند، معم ـــده باش ـــی از رانن تخلف
ــدام  ــده هیچ کـ ــر راننـ ــال اگـ ــد. حـ ــه می کننـ او مطالبـ
از مـــدارک ذکرشـــده را همـــراه خـــود نداشـــته باشـــد، 
مأمـــوران راهنمایـــی و رانندگـــی می تواننـــد تـــا زمـــان 
ارائـــه ی مـــدارک، خـــودرو را متوقـــف نماینـــد. البتـــه 

ــری  ــافربری و باربـ ــه ی مسـ ــایل نقلیـ ــدگان وسـ راننـ
ـــدارک  ـــوق دیگـــر م ـــدارک ف ـــر م ـــد عـــالوه ب ـــی بای عموم
ـــند. ـــته باش ـــود داش ـــراه خ ـــز هم ـــی الزم را نی اختصاص

مورد سوم. وجود عیب و نقص فنی مؤثر در وسیله ی نقلیه
مطابـق بنـد الـف مـاده ی ١۰ قانـون پیش گفته، اگر وسـیله 
نقلیـه دارای عیـب و نقص فنی مؤثر بـوده و احتمال ایجاد 
خطـر یـا وقـوع تصادف وجود داشـته باشـد، وسـیله نقلیه 

بـه تعمیـرگاه اعزام می شـود.

مورد چهارم. رانندگی بدون داشتن گواهی نامه
رانندگـی بـدون پروانه مطابـق ماده ی ۷٢٣ قانـون مجازات 
اسـالمی جـرم اسـت و برای بـار اول جزای نقـدی و برای 
دفعـات بعـد، مجـازات حبـس دارد. این اسـت کـه بند ج 
مـاده ی ١۰ قانـون رسـیدگی بـه تخلفـات رانندگـی مقـّرر 
کـرده اگـر شـخصی بـدون داشـتن گواهی نامـه رانندگـی 
کنـد، وسـیله نقلیه متوقف شـده و راننده بـه مرجع قضایی 

معرفـی می گـردد.

مورد پنجم. پارک کردن اتومبیل در محل های ممنوع
به موجـب مـاده ی ١٢ قانـون یادشـده، وزارت راه و ترابری 
بـه تشـخیص و اعـالم راهنمایـی و  بنـا  و شـهرداری ها 
رانندگـی موظفنـد محل هایـی را کـه توقـف وسـایل نقلیه 
در آن هـا بـه هـر میـزان موجـب بـروز خطـر و کاهـش 

ظرفیت تردد و بسـته شـدن راه می شـود، بـا نصب عالمت 
مخصـوص مشـخص نماینـد. در صـورت توقف وسـایل 
نقلیـه در ایـن قبیـل محل هـا و تـرک آن یـا امتنـاع راننـده 
پیاده روهـا،  در  خـودرو  توقـف  هم چنیـن  و  حرکـت  از 
مأمـوران مکلفنـد ضمـن صدور قبـض جریمه، نسـبت به 

انتقـال وسـیله نقلیـه اقـدام نمایند.
و امـا چنانچـه  فـردی مرتکـب  جرائـم فـوق گردیـد و 
وسـیله نقلیـه وی بـه پارکینـگ منتقل شـده باشـد نحوه ی 
ترخیـص وسـیله نقلیه در صـورت توقیف یـا انتقال به چه 
نحـوی خواهـد بودبایـد توجه داشـت کـه در مـواردی که 
انتقال وسـیله نقلیه ضرورت داشـته باشـد، وسـیله نقلیه با 
اسـتفاده از وسـایل مطمئنه که برای این کار معمول اسـت، 
حسـب مـورد بـه نزدیک تریـن توقفگاه یـا مقـر انتظامی یا 
راهنمایـی و رانندگـی مربـوط یا تعمیـرگاه انتقـال می یابد. 
پرداخـت هزینه هـای حمـل و نقـل و توقـف وسـیله نقلیه 
کـه توسـط بخـش خصوصـی وصـول می شـود، حسـب 
مـورد بـر عهـده متخلـف، مالـک، متصـرف یـا قائم مقـام 
قانونـی آنـان خواهـد بـود. بنابرایـن، در صـورت توقیـف 
کلیـه ی  اسـت کـه  بـرای ترخیـص الزم  نقلیـه،  وسـایل 
جریمه هـا پرداخـت شـده و مفاصاحسـاب تسـلیم شـود 
و اصـل رسـید خـودرو یـا دسـتور مقـام قضایی نیـز ارائه 
گـردد. هم چنیـن اگـر احتمـال قـوی در خصـوص عـدم 
مالکیـت راننـده وجـود داشـته باشـد، ارائـه ی مدارکی که 

اثبات کننـده ی مالکیـت باشـد نیـز ضروری اسـت..

مـوارد توقـیف و انـتقال وسـایل نقلیــه
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فرهنگی

دکتر سعید رضا بیات
در شـــعر سه کس پـــیمبرانند

هر چـــــند که ال نـبّی بعدی 
اوصـاف و قصـیده و غـــزل را

فردوسی و انــوری و ســـعدی
"جامی"

آنگونه که بر سـر زبانهاسـت اسـتاد او در طریقت، شـهاب 
الدیـن سـهروردی بـوده اسـت. گروهـی پنداشـته انـد که 
سـهروردی همـان شـهاب الدین معروف به شـیخ اشـراق 
اسـت کـه در سـده ی ششـم در شـهر حلـب بـه دسـتور 
صـاح الدیـن ایّوبی به قتل رسـیده ولی چنین نیسـت. این 
شـهاب الدین، اسـتاد سـعدی از عرفای پرآوازه و مهم سده 
ی هفتـم بوده اسـت. نام گرامی او شـهاب الدین ابوحفص 
عمـر بن محّمد 632-539 ق. و نویسـنده کتاب ارزشـمند 
) عـوارف المعـارف ( اسـت که بنا بر نوشـته تاریخ گزیده، 

حمدالـه مسـتوفی در بغداد وفات کرده اسـت. 
ناگفتـه نگـذارد کـه این عارف دل سـوخته، مرشـد و مربی 
شـمار دیگـری از عرفـای عصـر خـود بـوده اسـت کـه از 
جملـه ی ایشـان می تـوان بـه: اوحـد کرمانـی، فخرالدین 

عراقـی و روزبهـان شـیرازی و ... اشـاره کرد. 
مقـــامات مــردان به مــردی شنو

نه از ســـعدی از سـهروردی شنو
مرا شـیخ دانای مرشــد شـــهاب

دو انــدرز فـــــرمود بر روی آب
یکی آنـکه در جــمع بدبین مباش

دویم آنکه در نفـس خـودبین مباش
ــم  ــی ه ــعدی را الحاق ــتان س ــوق بوس ــات ف ــر ابی اگ
بدانیــم، ارادت ســعدی بــه پیــر ســهرورد ، قولــی 
ــتناد  ــا اس ــد و ب ــه ی پژوهشــگران برآنن ــه هم اســت ک
ــه  ــند ک ــی نویس ــر م ــتاد فروزانف ــعر، اس ــن ش ــه همی ب
ســعدی در یکــی از مســافرتهای خــود بــا شــهاب 
الدیــن همــراه بــوده اســت )تاریــخ ادبیــات ایــران، ص 
369( و تأثیــر اندیشــه هــای ســهروردی را در برخــی از 

ــد.  ــوان دی ــی ت ــعدی م ــخنان س س
نخسـتین دهـه هـای سـده ی هفتـم که بـا یـورش مغوالن 
بـه ایـران هم زمان بود در شـعر و ادب فارسـی نیز انقاب 
و دگرگونـی شـگرفی را پدیـد آورد. تـا دوره ی سـعدی، 
اصلـی تریـن قالب شـعر فارسـی قصیـده بوده اسـت ولی 
نخسـتین بـار توسـط سـعدی ، غزل بـه عمده تریـن قالب 
شـعر فارسـی تبدیل شـد. تبدیل قصیده به غزل تنها تغییر 
در قالـب شـعری نبـود بلکـه تحّولـی بنیادیـن در مضمون 

بود. نیز  شـعر 
انقــاب از قصایــد دربــاری آغــاز شــد کــه درون مایــه ی 
اصلــی آنهــا ســتایش طبیعــت و مــدح شــاهان بــود و در 
ســده هــای پســین بــا ادب اخاقــی و حکمــت آمــوز بــه 
اوج خــود رســید.  شــعرای مدیحــه گــوی قــرن ششــم، 
ــه  ــانیدند ک ــا رس ــا بدانج ــامدگویی را ت ــراق در خوش اغ
ــه کرســی  ــزل ارســان ، ن ــر رکاب ق ــرای بوســه زدن ب ب
فلــک را زیــر پــای مــی نهادنــد و ســعدی در تعریــض بــه 

ظهیــر فاریابــی مــی گویــد: 
به راه تـــکّلف مـرو ســـعدیا

اگر صـــدق داری بیـــار و بیا
تو منزل شناسی و شه راهـــرو

تو حقـگوی و خسر و حقایق شـنو
چه حاجت که نه کـــرسی آسمان

نهی زیر پای قـــزل ارســـان
مگو پای عـــّزت بر افـاک نه

بگـــو روی اخاص برخاک نه
با پژوهشـگر نسـتوه و سخن سنج، اسـتاد سیروس شمیسا 
هـم عقیـده ام که دیـوان سـعدی را اوج غزل عاشـقانه می 

داند. )سـبک شناسی شـعر، ص 216(

*غزل
غـزل سـعدی را بایـد نمونـه ی کامـل عیـار غـزل فارسـی 
محسـوب داشـت و از هر سه جهت زبان و معنی و ادبیات ، 
معیار فصاحت و باغت شـمرد. سـعدی زبانی ساده، بلیغ و 
همه فهم دارد. کلمه و جمله در دسـت او حکم موم را دارد 
و از آن هـر چـه اراده کنـد مـی سـازد.  اگر در غـزل حافظ، 
روابـط متعـدد بدیعی میان کلمات ، توّجـه را جلب می کند 
در شـعر سـعدی ، بی پیرایگی و سـادگی و حرکت طبیعی 
کلمات، پشـت سـر هم تشـّخص سـبکی اسـت. باید توجه 
داشـت که شـاعران مکتب آفرین،  باالتر از شاعران صاحب 
سـبکند. مثـا خاقانـی صاحـب سـبک اسـت ولـی جریان 
مهمـی را بـه دنبال خود نداشـته اسـت در حالیکه ، سـعدی 
عـاوه بـر اینکـه صاحب سـبک اسـت، همـواره رهبر یک 
جریان شـعری هم بوده اسـت. سـعدی معیار غزل فارسـی 
اسـت. سـعدی حدود 700 غـزل دارد که شـماری از آنها به 
موضـوع اخاق و پند می پردازد و بیشـتر آنها عاشـقانه اند. 

ســـخن بیرون مگـوی از عشق سعدی
سخن عشق است و دیگر قیل و قال است

***
هزار جهد بکردم که سر عــــشق بپوشم

نبود بر ســر آتش میســــرم که نجوشم
به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم

شمایل تو بدیدم نه صبر ماند و نه هوشم
حکایتی ز دهانت به گوش جـان من آمد

دگر نصیحت مردم حکایت است به گوشـم
مگر تو روی بپوشی و فتنـه بازبـــنشـانی

که من قرار ندارم که دیده از تو بپــوشـم
من رمیده دل آن به که در سماع نـــیایـم

که گر به پای درآیم به دربرند به دوشــم
بیا به صلح من امروز در کنار من امــشب

که دیده خواب نکرده ست از انتظار تو دوشم
مرا به هیچ بدادی و من هنوز بر آنــــــم

که از وجود تو مویی به عالمی نفروشـــم
به زخم خورده حکایت کنم ز دست جـراحت

که تندرست مامت کند چو من بخـروشم
مرا مگوی که سعدی طریق عشق رهـا کن

سخن چه فایده گفتن چو پند می ننیوشــم
به راه بادیه رفـتن به از نشـستن باطـــــل

و گـر مراد نیابـــم به قــدر وسـع بکوشم

نظــر بــه گســتردگی و تنــوع آثــار ســعدی درنــگ و تأملی 
بــر دو شــاهکار ارزشــمند او خواهیم داشــت. 

*بوستان
بوسـتان سـعدی، متشـمل برحـدود چهار هزار بیت اسـت 
کـه در یـک مقدمـه و ده بـاب فراهـم آمـده اسـت و در 
بحـر متقـارب مثمـن، یعنـی وزن شـاهنامه، سـروده شـده 
اسـت. بوسـتان را دورنمایی  از آرمانشـهر سعدی یا جهان 
مطلـوب او بـه شـمار آورده انـد. بوسـتان )سـعدی نامـه( 
هنرمندانـه تریـن مثنوی اخاقی در ادبیات فارسـی اسـت. 
چنان سـاده می نماید که حتی بسـیاری از سـخن شناسان، 
بـه ژرف سـاخت هنری آن توجـه نکرده اند. این شـاهکار 
ادبـی، سرشـار از عالـی تریـن نمونـه هـای صنایـع بدیعی 
و بیانـی اسـت. سـعدی بـرای مـردم عـادی به سـاده ترین 
و زیباتریـن نحـو ، حـرف مـی زنـد و بـرای اهـل فـن بـه 

اعجـاب انگیزتریـن وجهـی ، هنرنمایی مـی کند. 
ننامیـده  "بوسـتان"  ایـن کتـاب خـود را  سـعدی هرگـز 
اسـت بلکه سـعدی دوسـتان به تناسـب اثر دیگـر او یعنی 

گلسـتان ، ایـن مثنـوی را بوسـتان نـام نهـاده انـد. 
اسـتاد سـخن در بوسـتان، دربـاره ی آدمـی، خداشناسـی ، 
سپاسـگزاری از درگاه او، شـیوه ی درسـت کشـورداری 
فروتنـی،  رفتـاری،  نیـک   ، مـردم  ، حقـوق  و حکومـت 

گذشـت ، دلجویـی و ... در قالـب حکایـت هایی شـیرین 
و نغـز سـخن گفتـه اسـت، بـه طـوری کـه چیرگـی معنی 
در بوسـتان، توجـه خواننـدگان را از زیبایی هـای هنری و 

شـگردهای شـاعرانه ی سـعدی ، بازداشـته است.
یکی خــــرده بر شــاه غزنین گرفت

که حسنـی نـــدارد ایاز ای شـگفـت
گلی را که نه رنــــگ باشـد نه بـوی

غریب است ســودای بــلبل بـر اوی
به محمود گفت ایـن حـکایت کـسی

بپیچید از اندیشـه بر خــــود بســـی
که عشق من ای خواجه بر خـوی اوسـت

نه بر قــد و باالی نیکـوی اوســــت
شــــنیدم که در تــــنگنایی شــــتر

بیفتـاد و بــشکست صــــــندوق در 
به یغــــما ملک آســـتین برفشـــاند

وز آنجا به تعجیــل مرکـــب بــراند
ســواران پی دّر و مرجـــان شـــدند

ز ســـلطان به یغما پــریشان شــدند
نـــماند از وشـــاقان گـــردن فــراز

کــسی در قـــــفای ملک جـــز ایاز
نـــــگه کـرد کــای دلبـر پـــیچ پیچ

ز یغـــــما چــه آورده ای گفت هیچ
من انـــدر قــــفای تو میتـاخـــــتم

ز خـــــدمت به نـــعمت نپـرداخـتم 
گـــــــرت قربتی هست در بارگـــاه

به خــــــلعت مشو غـــافل از پادشاه 
خـــــاف طــــریقت بود کاولیــــا

تـــــــمنا کنند از خـــدا جز خـــدا
گر از دوست چشمت بر احسان اوست

تـــو در بند خــویشی نه در بند دوست
تـــو را تا دهــن باشــد از حرص باز

نـــیاید به گـــوش دل از غـــیب راز
حـــقیقت ســـرایی ســت آراستــــه

هـــــــوا و هـــوس گـرد برخــاسته 
نـــــبینی که جــایی که برخاست گرد

نـــبیند نظــــر گرچه بـــیناست مـرد
*گلستان

اسـتادان اسـتاد محمـد تقـی بهـار مـی نویسـد: گلسـتان 
در واقـع مقامـات اسـت و مـی تـوان آن را ثانـی مقامـات 

قاضـی حمیدالدیـن شـمرد. مقامـات قاضی حمیـد الدین، 
تقلیـد صرف و خشـکی اسـت از بدیـع الزمـان و حریری 
ولـی مقامـات سـعدی مقاماتـی اسـت کـه تقلیـد را در آن 
راه نیسـت و سراسـر ابتـکار ، چابـک دسـتی و صنعتگری 

ست.  ا
اسـتاد شمیسـا بـر آن اسـت کـه گلسـتان، اوج آمیـزش دو 
سـبک نثـر موزون خواجـه عبداله انصـاری و قاضی حمید 
الدیـن بلخـی اسـت. از نمونـه های شـبیه به مناجـات نامه 
ی خواجـه عبدالـه انصاری، باب هشـتم گلسـتان در آداب 
صحبـت اسـت کـه مشـتمل بر اسـجاع کوتـاه اسـت و از 
حکایـات بلنـد شـبیه به مقامـه می تـوان به داسـتان جدال 
سـعدی با مدعی، در توانگری و درویشـی  و داسـتان پسـر 

مشـت زن اشـاره کرد. 
در  کسـی  اگـر  نویسـد:  مـی  بهـار  تقـی  محمـد  اسـتاد 
حکایـات گلسـتان از نظـر عروضـی دقـت کنـد سـطری 
نیسـت کـه مصراعـی تمـام یا نـا تمـام در آن نبینـد و هیچ 
نثـری در عـرب و عجـم ایـن صفـت را نـدارد و ایـن هنر 
خـود، خـاّص سـعدی اسـت. تعـداد آثـار شـناخته شـده 
ی تقلیـدی از گلسـتان بـه حـدود چهـل کتـاب می رسـد 
ماننـد: اخـاق االشـراف عبیـد زاکانـی، بهارسـتان جامی، 
پریشـان قاآنـی ، انجمـن دانـش وقـار شـیرازی، روضـه 
... و  فقیـر شـیرازی  ، خرابـات  ی خلـد مجـد خوافـی 
گلسـتان سـعدی سـال ها مهم تریـن کتاب بـرای آموزش 
زبـان فارسـی بـود و ایرانیان از راه گلسـتان فارسـی را می 

آموختند. 
راسـت گفتـه انـد کـه خوانـدن آثـار سـعدی را در هفـت 
سـالگی باید شـروع کرد و عمـق مفاهیم و ژرفای اندیشـه 
را در هفتـاد سـالگی دریافت. همان گونه که شـاهنامه بنای 
عظیم فردوسـی در شـعر همتایی ندارد در نثر نیز گلسـتان 

سـعدی این چنین اسـت. 
سـعدی تنهـا شـاعری اسـت کـه اعجـاز او در آفرینـش 
گلسـتان کمتـر از آفرینـش بوسـتان نیسـت. هنـر دیگـر 
سـعدی در گلسـتان ایجـاز اوسـت بـه طوری که بسـیاری 
از سـخنان او حکـم مثـل پیـدا کـرده و ورد مـردم کوچه و 

بـازار گردیـده اسـت بـی آنکـه مبتذل شـود. 
-مـال از بهـر آسـایش عمـر اسـت نـه عمـر از بهـر گـرد 

مال  کـردن 
-خبـری کـه دانـی دلـی بیـازارد تـو خامـوش تـا دیگری 

د  ر بیا
-تـا مـرد سـخن نگفته باشـد/ عیـب و هنرش نهفته باشـد

-آنان که غنی ترند محتاج ترند
-صبر تلخ است ولیکن بر شیرین دارد

***

*حکایتی از گلستان
یکـی از شـعرا پیش امیـر دزدان رفت، و ثنایـی برو بگفت. 
فرمـود تـا جامـه ازو برکننـد، و از ده بـدر کننـد. مسـکین 
برهنـه بـه سـرما همی رفـت، سـگان در قفـای وی افتادنـد 
خواسـت تـا سـنگی بردارد و سـگان را دفع کنـد. در زمین 
یـخ گرفتـه بـود عاجـز شـد. گفـت: ایـن چـه حرامـزاده 
مردمانند سـگ را گشـاده اند و سـنگ را بسـته. امیر از غرفه 
بدیـد و بشـنید و بخندیـد. گفـت ای حکیـم از من چیزی 
بخـواه. گفـت جامـه خـود می خـــواهم اگر انعـام فرمایی 

»رضـــینا مِن نوالِـَک بالَرحیِل«.
امـــیدوار بود آدمی به خیر کسان

مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان
بـاز  جامـه  و  آمـد  رحمـت  بـرو  را  دزدان  سـاالر 
فرمـود، و قبـا پوسـتینی بـرو مزیـد کـرد و درمـی چنـد.
در کلیّـات شـیخ، تقریبـا برای همه ی اقسـام طنز و شـوخ 
طبعـی مـی توان نمونـه هایی یافـت. آنچه در زیـر می آید 

مشـتی اسـت نمونه ی خروار. 
-یکـی از ملـوک بی انصاف پارسـایی را پرسـید از عبادت 
هـا کـدام فاضل تر اسـت؟ گفت: تـو را خـواب نیمروز تا 

در آن یـک نفس خلـق را نیازاری.
-عابـدی را پادشـاهی طلـب کـرد. اندیشـید کـه دارویـی 
بخـورم تا ضعیف شـوم مگـر اعتقادی کـه دارد در حق من 
زیـادت کنـد. آورده انـد کـه داروی قاتل بخـورد و بمرد.

آن که چون پسته دیدمش همه مغزش
پـــوست بر پوست بود همچو پیاز

پارســــــایان روی در مخــــلوق
پشــت بر قـــــبله میکنند نــــماز

چــــون بنده خدای خویش خواند
بایـــــد که به جز خــــدا نــداند

سعدی پیامبر عاشقان

گلسـتان در واقـع مقامـات اسـت و 
مـی تـوان آن را ثانـی مقامـات قاضی 
حمیدالدیـن شـمرد. مقامـات قاضـی 
حمیـد الدین، تقلید صرف و خشـکی 
اسـت از بدیـع الزمـان و حریـری ولی 
مقامات سعدی مقاماتی است که تقلید 
را در آن راه نیسـت و سراسـر ابتـکار ، 
چابـک دسـتی و صنعتگـری اسـت.  
اسـتاد شمیسـا بر آن اسـت که گلستان، 
اوج آمیزش دو سـبک نثر موزون خواجه 

عبداله انصـاری و قاضی 
حمید الدین بلخی است.

شاعـران
وارث آب و
خــرد و

روشنی اند...
مصطفی ارفعی

یکم اردیبهشــت را  شــاعرانه ترین روز سال 
می دانند چرا که  روز بزرگداشــت ســعدی 
سخن پرور و سالروز پرواز ملک الشعرای بهار 

و سهراب سپهری است. 
سهراب ســپهری در  15 مهر 1307 در کاشان 
زاییده شد و در نخستین روز از  اردیبهشت ماه 
سال 1359 در  مشهد اردهال کاشان آرام گرفت . 
 پدر بزرگ سهراب، میرزا نصراله خان سپهری 

نخستین رییس تلگراف خانه کاشان بود.
پدرش »اســداله« و مادرش »ماه  جبین« نام 

داشتند که هر دو اهل هنر و شعر بودند.
وی دوره ی ابتدایی را در دبستان خیام کاشان 
)سال 1319( و متوّسطه را در دبیرستان پهلوی 
همان شهر گذراند و پس از فارغ التحصیلی در 
خرداد 1322 در دوره ی دوســاله ی دانشیاری 
مقدماتی پســران به  استخدام اداره ی فرهنگ 
کاشــان درآمد. در شهریور 1327 در امتحانات 

ششم ادبی شرکت کرد و دیپلم دوره دبیرستان 
خود را دریافت داشــت، سپس به تهران آمد و 
در دانشــکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به 
تحصیل پرداخت و همزمان به استخدام شرکت 
نفت در تهران در آمد که پس از ۸ ماه استعفا داد.
سپهری در ســال 1330 نخستین مجموعه ی 
شعر نیمایی خود را به نام مرگ رنگ منتشر کرد.
در ســال 1332 از دانشــکده هنرهــای زیبا 
فارغ التحصیل شــد و نشــان درجه اول علمی 
را دریافت داشــت و در همین ســال در چند 
نمایشگاه نقاشــی در تهران شرکت کرد و نیز 
دومین  مجموعه ی شعر خود را با عنوان زندگی 
خوابها انتشار داد.  همچنین به شعر کهن دیگر 
زبان ها نیز عاقه داشت؛ از این رو ترجمه هایی 
از شــعرهای کهن چینی و ژاپنــی انجام داد.
در امــرداد مــاه ســال 1336 از راه زمینی به 
کشورهای اروپایی سفر کرد و به پاریس و لندن 
رفت،  همچنین در مدرســه ی هنرهای زیبای 
پاریس در رشــته ی لیتوگرافی نام نویسی کرد، 
در دورانی که به اتفاق حســین زنده  رودی در 
پاریس بود، بورس تحصیلی اش قطع شد و برای 
تأمین مخارج و ماندن بیشتر در فرانسه و ادامه 
ی نقاشی، ناچار به انجام  کارهای متفرقه شد.
وی همچنیــن کارهــای هنری خــود را در 

نمایشگاه ها به معرض نمایش می گذاشت.
حضور در نمایشــگاه های نقاشــی همچنان تا 
پایان عمر وی ادامه داشــت، سهراب سپهری 
مدتی در سال 1337 در بخشی از اداره وزارت 

کشاورزی با سمت سرپرست سازمان سمعی و 
بصری مشغول به کار شد. 

از مهر 13۴0 نیز شــروع به تدریس در هنرکده 
ی هنرهای تزیینی تهــران کرد، پدر وی که به 
بیماری فلج مبتا بود، در سال 13۴1 درگذشت. 
در اســفند همین سال بود که از همه ی مشاغل 
دولتی به کلی کناره  گیری کرد، پس از این سهراب 
با حضور فعال تر در زمینه شــعر و نقاشی آثار 
بیشتری آفرید و راه خویش را پیدا کرد، وی با سفر 
به کشورهای گوناگون ضمن آشنایی با فرهنگ 
و هنرشان نمایشگاه های بیشتری را برگزار کرد.
سهراب هنرمندی جستجوگر، تنها، کمال طلب، 
فروتن و خجول بود که دیدگاه انسان مدارانه اش 
بسیار گسترده و فراگیر بود، از این رو آثار وی 

همیشه با نقد و بررسی هایی همراه بوده اند. 
برخــی از کتاب هــای او: »تا انتهــا حضور«، 
»ســهراب مرغ مهاجر« و »هنوز در ســفرم«، 
»بیدل، سپهری و سبک هندی«، »تفسیر حجم 
ســبز«، »حافظ پدر، ســهراب ســپهری پسر، 
حافظان کنگره«، »نیلوفر خاموش: نظری به شعر 
سهراب سپهری« و »نگاهی به سهراب سپهری«.

سهراب در سال 135۸ به بیماری سرطان خون 
مبتا شد و به همین سبب در همان  سال برای 
درمان به انگلســتان رفت، اما بیماری بســیار 
پیشرفت کرده بود و وی ناکام از درمان به تهران 
بازگشت و مدتی بعد درگذشت و صحن امامزاده 
سلطان علی بن باقر روستای مشهد اردهال واقع 
در اطراف کاشــان میزبان ابدی ســهراب شد.

اهل کاشانم
روزگارم بد نیست. 

تکه نانی دارم ، خرده هوشی، سر سوزن ذوقی. 
مادری دارم ، بهتر از برگ درخت.

 دوستانی ، بهتر از آب روان. 
و خدایی که در این نزدیکی است: 

الی این شب بوها، پای آن کاج بلند.
 روی آگاهی آب، روی قانون گیاه. 

من مسلمانم. 
قبله ام یک گل سرخ.

 جانمازم چشمه، مهرم نور. 
دشت سجاده من. 

من وضو با تپش پنجره ها می گیرم.....
خالق شــعر نامی » مرغ سحر ناله سر کن ..« 
کسی نیست جز ملک الشعرای بهار ! او که هم 
نویسنده و هم سیاستمدار  دوره های قاجار و 
پهلوی بود ، در  1۸ آذر متولد شــد . از تبحر 
بهار در شــعر همین بس که می گویند روزی 
ملک الشــعرای بهار، در مجلسی نشسته بود و 
حضار برای آزمایــش طبع وی، چهار کلمه را 
انتخاب کردند تا وی آنها را در یک رباعی بیاورد.
کلمات انتخاب شده عبارت بودند از: خروس، 

انگور، درفش و سنگ
ملک الشعرای بهار گفت:

برخاسـت خروس صبح برخیز ای دوست
خون دل انگور فکن در رگ و پوست

عشق من و تو صحبت مشت است و درفش
جور دل تو صحبت سنگ است وسبوست

جوانی خام، که در مجلس حاضر بود گفت:
این کلمات با تبانی قبلی انتخاب شــده اند. اگر 
راست می گویید، من چهار کلمه انتخاب می کنم 

و شما آنها را در یک رباعی بیاورید.
ســپس این چهار کلمه را انتخاب نمود: آیینه، 

اره، کفش و غوره.
بدیهی ست آوردن این کلمات دور از ذهن، در 
یک رباعی کار ساده ای نبود، لیکن ملک الشعرا 

شعر را این گونه گفت:
چون آینه نورخیز گشتی احسنت

چون اّره به خلق تیز گشتی احسنت
در کفش ادیبان جهان کردی پای
غوره نشده مَویز گشتی احسنت!

در سالگرد در گذشت این شاعر نامی و آزدیخواه 
وطن شــعر مرغ ســحر را باهم می خوانیم :

مرغ سحر ناله سر کن
داغ مرا تازه تر کن

زآه شرربار این قفس را
برشکن و زیر و زبر کن

بلبل پربسته! ز کنج قفس درآ
نغمهٔ آزادی نوع بشر سرا

وز نفسی عرصهٔ این خاک توده را
پر شرر کن

ظلم ظالم، جور صیاد
آشیانم داده بر باد

ای خدا! ای فلک! ای طبیعت!
شام تاریک ما را سحر کن

نوبهار است، گل به بار است

ابر چشمم ژاله بار است
این قفس چون دلم تنگ و تار است

شعله فکن در قفس، ای آه آتشین!
دست طبیعت! گل عمر مرا مچین

جانب عاشق، نگه ای تازه گل! از این
بیشتر کن

مرغ بیدل! شرح هجران مختصر
 مختصر، مختصر کن

عمر حقیقت به سر شد
عهد و وفا پی سپر شد
نالهٔ عاشق، ناز معشوق

هر دو دروغ و بی اثر شد
راستی و مهر و محبت فسانه شد
قول و شرافت همگی از میانه شد
از پی دزدی وطن و دین بهانه شد

دیده تر شد
ظلم مالک، جور ارباب

زارع از غم گشته بی تاب
ساغر اغنیا پر می ناب

جام ما پر ز خون جگر شد
ای دل تنگ! ناله سر کن

از قویدستان حذر کن
از مساوات صرفنظر کن

ساقی گلچهره! بده آب آتشین
پردهٔ دلکش بزن، ای یار دلنشین!

ناله برآر از قفس، ای بلبل حزین!
کز غم تو، سینه ی من پرشرر شد

کز غم تو سینهٔ من پرشرر، پرشرر، پرشرر



 مدیرکل منابع طبیعی اســتان زنجان بر 
لزوم تســریع در اجرای پروژه های حفاظتی و 

حراستی منابع طبیعی در زنجان تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی 
اســتان زنجان، خلیل آقاجانلو در نشســت با 
معاونان و مسووالن این دستگاه با تاکید بر لزوم 
جمع بندی تعهدات این اداره کل در ســال 97 
اظهار کرد: به نظر می رسد پروژه های عمرانی 
در حوزه آبخوانداری، کاداستر، آبخیزداری و ... 
در سال 98 مورد توجه بیشتر مسووالن استانی 

قرار گیرد.
مدیرکل منابع طبیعی استان زنجان با بیان اینکه 
امیدواریم با جمــع بندی برنامه ها، پروژه های 
مربوط به صندوق توســعه ملی را تا آذر ماه به 
پایان برســانیم. البته در ارزیابی ها، زنجان جزو 
استان های با عملکرد خوب در حوزه صندوق 

توسعه ملی بوده است.
وی با اشــاره به اعتبار حدود 9 میلیارد تومانی 
ابالغ شــده به استان زنجان تصریح کرد: انتظار 
داریم بخش هــای زیرمجموعه اداره کل منابع 
طبیعی، روند اجرای پروژه های مربوطه از صفر 
تا صــد در صد  در راســتای مدیریت زمان و 

صرفه جویی در وقت را مدنظر قرار دهد.

آقاجانلــو با بیان اینکه بایســته اســت پیش از 
انتخاب پیمانکار در زمینه تسهیل گری، قرارداد 
مربوط با دانشــگاه زنجان بسته شود، مسووالن 
اداره کل را ملــزم کرد تا برنامــه های خود در 
حوزه تهیه کاداستر زمین ها را مدنظر قرار دهند.

یزدانی نیز با اشــاره به اعتبــار 9 میلیارد و 600 
میلیون تومانی ابالغ شده به استان، نحوه هدف 
گذاری های اداره کل منابع طبیعی استان جهت 
اتمام پروژه های نیمه کاره و آغاز پروژه های در 

دستور کار اداره کل را خواستار شد.
جعفر بیات، معاون آبخیــزداری اداره کل منابع 
طبیعی اســتان زنجان نیز با اشــاره به وضعیت 
حوزه هــای آبخیز اســتان زنجان ابــراز کرد: 
حوزه های تشــویر طــارم، دوتپه ســلطانیه و 
اردجین خرم دره به صورت اختصاصی در حوزه 
بیولوژیک به سازمان اعالم شده است تا در سال 

98 در دستور کار قرار گیرد.
حســینی منفرد، معاون برنامــه ریزی و نیروی 
انســانی اداره کل منابع طبیعی استان زنجان نیز 
پیشنهاد کرد تا سهم ادارات شهرستانی در اجرای 

پروژه های مربوط به سال 98 لحاظ شود.
پیمان فقیه، معاون حفاظت و امور اراضی اداره 
کل منابــع طبیعی نیز با تهیه کاداســتر زمین ها 

بــرای جنگل ها را از اولویــت های اصلی این 
معاونت اعالم کرد و گفت: بایســته است برای 
انجام کارهــای دو منظوره و بهره بردن از محل 
اعتبارات ســازمان و اعتبــارات بخش صندوق 
توســعه ملی، جنگل های زنجان و طارم تحت 
پوشــش برنامه های مربوط به تهیه کاداســتر 

زمین های ملی قرار گیرند.
معانی نیــز با بیان اینکه در حــوزه های آبخیز 
جمال آباد و باکلور نوع نهال هایی که باید کشت 
شوند، به مسووالن مربوطه اعالم شده است، بر 
لزوم اجرای پروژه های حراستی و حفاظتی در 

این مناطق تاکید کرد.
علــی نهاوندی، رییس اداره کنترل ســیالب و 
آبخوانداری نیز پیشــنهاد کرد تــا جنگل داران 
از اقدامــات خــود در زمینه اجــرای عملیات 
مربوط به پروژه های محوله با تهیه پاورپوینت 

مستندسازی کنند.
جلیل سلطان نژاد نیز با تاکید بر اجرای پروژه های 
بیولوژیکی در زمین ها و مدنظــر قرار دادن این 
بخش از ســوی مســووالن گفت: بایسته است 
برای تحقق اهداف ســازمان جنگل ها مراتع و 
آبخیزداری بخش های اداره کل در کنار یکدیگر 

پروژه های محوله را پیگیری و اجرا نمایند.

7
زنگان
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رییس سازمان بسیج اصناف استان زنجان:
کمک 300 میلیون تومانی 
بازاریان و اصناف زنجان 

به سیل زدگان

 رییس ســازمان بســیج اصناف اســتان 
زنجان گفت: تا کنون 300 میلیون تومان از طریق 
بازاریان، اصناف و فعاالن اقتصادی استان زنجان 
به منظور کمک رسانی به مناطق سیل زده کشور، 

جمع آوری شده است.
علیرضا حیدری در گفت و گو با خبرنگار موج 
رســا، اظهار داشــت: اصناف، بازاریان و فعاالن 
اقتصادی اســتان زنجان کمک هــای خود را به 
مناطق ســیل زده اســتان های مختلف کشور 

فرستاده اند.
وی با بیان اینکه جمع آوری کمک ها برای سیل 
زدگان ادامه دارد، خاطرنشان کرد: اصناف، بازاریان 
و فعاالن اقتصادی استان زنجان از ابتدای خسارت 
به سیل زدگان به میدان آماده و کمک های مطلوبی 

به مردم سیل زده انجام داده اند.
رییس سازمان بسیج اصناف استان زنجان یادآور 
شــد: کمک های جمع آوری شــده از ســوی 
اصناف، بازاریان و فعاالن اقتصادی استان زنجان 
به شهرهای شمالی، لرستان و خوزستان فرستاده 

شده است.
حیدری بیان داشــت: کمک هــای نقدی و غیر 
نقدی اصناف و بازاریان اســتان زنجان در حال 
جمع آوری است و شامل پوشاک، برنج، روغن و 

مواد غذایی مورد نیاز سیل زدگان است.
وی با بیان اینکه در کنار بازاریان و اصناف استان 
زنجان فعــاالن اقتصادی اتاق بازرگانی اســتان 
زنجان نیز پای کار هســتند، بیان داشت: کمک 

رسانی های مطلوبی به سیل زدگان شده است.
این مسوول با اشاره به اینکه استان زنجان معین 
شهرستان شادگان شده است، افزود: جمع آوری 
کمک های مردمی برای این خطه از کشــور نیز 

انجام می شود.

خبـر

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان:
استفاده مکرر از ظروف 

یکبارمصرف آسیب رسان است

  معــاون غــذا و داروی دانشــگاه علوم 
پزشــکی و خدمات بهداشــتی و درمانی استان 
زنجان گفت: بر خالف تصور همه، استفاده پیاپی 
از ظروف یکبار مصرف برای سالمتی افراد آسیب 

رسان و در واقع سرطان زا محسوب می شوند.
دکتر جواد تاج کی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افــزود: ظروف یکبار مصرف را نباید چندین بار 
مورد استفاده قرار داد چرا که این نوع محصوالت 
در تماس با مواد غذایی داغ و چرب به علت آزاد 

سازی مونومر استایرن سرطان زا هستند.
وی اظهار داشــت: اغلب مــردم، ظروف یکبار 
مصرف پالستیکی را به دلیل قیمت پایین آن مورد 
استفاده قرار می دهند که به طور معمول در ترکیب 

این ظروف از مواد نامرغوبی استفاده شده است.
معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشــکی و 
خدمات بهداشــتی و درمانی زنجان ادامه داد: بر 
این پایه ظروف گیاهی مورد تایید ســازمان غذا 
و دارو بوده و اســتفاده از آنها در مقایسه با دیگر 
ظروف یک بار مصرف ارجح تر است، هر چند 
مصرف چندین باره این نوع ظروف نیز خالی از 
اشــکال نیست. وی اظهار داشت: نباید ازظروف 
یکبار مصرف برای مواد غذایی و نوشیدنی داغ و 
چرب استفاده شود و از طرفی از ظروفی که دارای 
بدنه ضعیف و رگه، دانه های سیاه رنگ و بوی بد 

نیز نباید استفاده شود.
این مسوول خاطرنشان کرد: اطالع رسانی مستمر 
در زمینه نحوه انتخاب کاالهای ســالمت محور 
می تواند از بروز آســیب ها و تهدید ســالمتی 
جلوگیری کند و افزون بر آن شهروندان می توانند 
پرســش ها و شــکایات خود را به سامانه 1490 
و یا شــماره های تلفن های این معاونت شامل 
33550100و 101 اطالع دهند تا مورد بررســی 

قرار گیرد.

خبـر

 معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
منابع اســتاندار زنجان گفت: بــه لحاظ اقتصادی 
بخش گردشــگری یکی از فعال ترین بخش های 

حوزه خدمات است.
فرامرز نیک سرشت در حاشیه پنجمین جشنواره 
بین المللی غذای اکو ـ جاده ابریشم، در گفت وگو 
با ایسنا، اظهار کرد: به لحاظ اقتصادی در کشورهای 
توسعه یافته نزدیک به 70 درصد سهم درآمدی و 

اشتغال مربوط به حوزه خدمات است.
وی بــا بیان اینکــه بخش گردشــگری یکی از 

فعال تریــن بخش هــای حوزه خدمات اســت، 
ادامه داد: در ســطح جهان بسیاری از کشورهای 
توســعه یافته بــر روی حوزه خدمــات به ویژه 
گردشگری سرمایه گذاری قابل مالحظه ای کرده اند 
کــه این مهم به دلیل عایدی و ارزش افزوده باالی 

آن است.
این مســوول افزود: ایران در دارا بودن جاذبه ای 
گردشگری جزو 10 کشور برتر جهان است ولی 
در بحث درآمد از محل گردشــگری در رتبه 70 
قرار دارد و این نشان از آن دارد که ایران نتوانسته 

آن  چیزی را که به صورت بالقوه دارد را به فعلیت 
برساند.

نیک سرشت تصریح کرد: جای خالی گردشگری 
در اقتصاد ایران به طور محســوس قابل مشاهده 
اســت و به تبع کشور، اســتان زنجان نیز درگیر 
این معضل و ســهم پایین خدمات و گردشگری 
در اقتصاد خود اســت و متاسفانه زنجان نتوانسته 

پتانسیل های خود را به معرض نمایش بگذارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع 
اســتاندار زنجان، یادآور شــد: برگــزاری چنین 

جشنواره هایی نوعی معرفی پتانسیل استان است و 
سبب شده که این استان به شهروندان ایرانی و نیز 
شــهروندان خارجی و ایرانیان ساکن در خارج از 
کشور، معرفی شود و بازخورد باالیی داشته باشد.

وی اظهــار کرد: گردشــگری به عنــوان حلقه 
تکمیلی در بخش هــای اقتصادی صنعتی، معدنی 
و کشــاورزی می تواند مکمل چرخه و در رونق 
استان موثر باشــد اما استان در معرفی پتانسیل ها 
و زیرساخت ها چندان موفق نبوده است و توسعه 

این دو باید به موازات هم پیشرفت کند.

معاون استاندار زنجان:

گردشگری 
فعال ترین حوزه 

بخش خدمات است

 معــاون ورزشــی اداره کل 
ورزش و جوانــان اســتان زنجان، 
گفت: ششمین همایش بزرگ پیاده 
 روی در این استان با استقبال خوب 
و باالی مردم شهر زنجان برگزار شد 
و بیش از یــک هزار و 500 نفر در 

این همایش شرکت کردند.
محمدعلی حمزه پور، در گفت  و گو 
با خبرنگار ایرنا، افزود: این اداره کل 
برنامه های مختلفی ازجمله همایش 
پیــاده روی را به منظــور ترویج و 
توسعه ورزش های همگانی برگزار 
می کند که با اســتقبال مردم زنجان 

مواجه می شود.
وی با بیان اینکه شــرکت مردم در 
همایش پیاده روی، نشــان از توجه 
آنان به امر مهم سالمت است، اظهار 
داشــت: این همایش به مناســبت 
گرامیداشت هفته ســالمت، هفته 
ارتــش جمهوری  جــوان و روز 

اسالمی برگزار شد.
حمزه پور، هدف از این همایش را 
که آدینه روز 30 فروردین در منطقه 
گاوه زنگ شهر زنجان برگزار شد، 
ایجاد نشاط و شادابی در بین مردم 
و جامعه ذکر کرد. وی تصریح کرد: 
این همایش از مقابل بیمارستان آیت 
اله موسوی تا سینما روباز گاوازنگ 
زنجان انجام و در پایان به قید قرعه 
جوایزی به شــرکت کنندگان اهدا 

شد.
معاون ورزشــی اداره کل ورزش و 
جوانان اســتان زنجان به برگزاری 
جشــنواره نوروز 98 اشاره کرد و 

گفت: جشــنواره ورزشی در نوروز 
98 و بــا برنامه ریــزی مطلوب و 
مناسب و با حمایت این اداره کل از 
هیات ورزش های روستایی و بازی 
های بومی محلی و به منظور ایجاد 
شور و نشاط بیشــتر در سطح 31 
بخش و روستای این استان برگزار 

شد.
حمزه پور افــزود: بیش از 30 هزار 
نفر از روســتاییان در این جشنواره 
ورزشــی که در رشته های مختلف 
ازجملــه والیبال، ووشــو، فوتبال، 
فوتسال، کشــتی، طناب کشی، پیاده 
روی، مــچ اندازی، چوب کشــی، 
هفت سنگ و بدمینتون برگزار شد، 

شرکت داشتند.
وی اظهار داشــت: این جشــنواره 

نــوروزی در برخی از روســتاها با 
اســتقبال خوب و مناســب مردم 

روستایی مواجه شد.
به گــزارش ایرنا، یک خان دوخان، 
آدقویدی،  داژبــال،  آغاج،  چولنگ 
آغاجــی،  تــوپ  اوزوک،  اوزوک 
چاتارام، قاچان - قاچان، گل پوچ، 
هفت ســنگ، طناب کشــی، کاله 
بــران، لی لــی، یــک گل دو گل، 
پیشــیک ملقی، یولداش سنی کیم 
آپاردی، گیزلن پاچ )قایم باشــک( 
تاخت با اســب، قیقاچ )تیراندازی 
از روی اسب(، دال پالن، اوخ آتما، 
)تیراندازی با کمان دوشاخ (، قیش 
قیش و خروس خروس، اوســتام 
بازی  ازجمله  دیدی، هارای جولو، 

های بومی و محلی زنجان است.

در کنار بازی هــای بومی و محلی 
رشــته های مختلف چون کشتی، 
والیبال، فوتسال، فوتبال، تنیس روی 
میز، دو و میدانــی، والیبال، هاکی، 
بســکتبال، بدمینتــون و فوتوالی از 
جمله ورزش های روستایی فعال در 

روستاهای این استان است.
پارسال )سال 97( پنج هزار و 372 
نفر )چهار هــزار و 156 مرد و یک 
هــزار و 216 زن( و ســال 96 نیز 
به تعداد چهار هــزار و 638 نفر به 
صورت رسمی و بیمه شده، تحت 
پوشــش هیات در بخــش ورزش 
روستایی زنجان فعالیت داشتند که 
از این تعداد، ســه هزار و 400 نفر 
مرد و یک هزار و 238 ورزشکار نیز 

زن بودند.

معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان:

 بیش از 1500نفر در همایش پیاده روی زنجان شرکت کردند
   مدیرکل منابع طبیعی استان زنجان مطرح کرد؛

   لزوم تسریع در اجرای پروژه های حفاظتی و حراستی 
   منابع طبیعی در زنجان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان-  اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ناحیه یک 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 رأی شماره ۱۳۹۷۶۰۳۲۷۰۰۱۰۰۱۷۱۴  مورخه ۱۵ دی ماه  ۱۳۹۷ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم شهناز نصیری فرزند علی به شماره شناسنامه ۱۴۸ صادره 
از  در اعیانی ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۳.۸۸پالک ۲۲۹۳فرعی از ۴۲ اصلی مجزی شده از ۱۲ فرعی واقع در بخش ۷ زنجان خریداری از مالک 
رسمی آقای رضا ندرلی محرز گردیده است. به موجب نامه شماره ۲۸۹ مورخه ۱۳۹۷/۱۰/۹ اداره اوقاف عرصه ملک مورد تقاضا موقوفه می باشد. بنابراین 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 :  ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸  تاریخ انتشار نوبت دوم  : ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

مجتبی محمدلو - رییس ثبت اسناد و امالک

آگهی دعوت به جلسه افراز و معاینه محلی
نظر به اینکه خانم ربابه مجیدی فرزند اکبر طبق سند انتقال قطعی شماره ۳۲۲۵۹ 
مورخه ۲۸ اســفند ۱۳۹۷ دفتر ۵۴ زنجان تمامی و همگی مقدار ۱۸۰۰ سهم 
از ۳۰۰۰ ســهم از ۱۴ سهم از ۷۶۸ سهم از ۹۶ شعیر ششدانگ اراضی مزروعی 
روستای دو اسب پالک ۴۱ اصلی بخش ۷ زنجان به مساحت ۱۸۰۰ متر مربع و 
طبق سند انتقال قطعی شماره ۲۶۹۷۷۴مورخه ۱۳ تیر ۱۳۹۴ دفتر ۲ زنجان مقدار 
۱/۵۵ سهم از ششدانگ معادل ۱۰۰۰ متر مربع از اراضی مزروعی روستای دو اسب 
پالک ۴۱ اصلی بخش ۷ زنجان و طبق سند انتقال قطعی شماره ۲۶۹۷۷۳ مورخه 
۱۳ تیر ۱۳۹۴ دفتر ۲ زنجان مقدار ۱/۲۹۲ سهم از ششدانگ معادل ۱۷۰۸ متر 
مربع از اراضی مزروعی روستای دو اسب پالک ۴۱ اصلی بخش ۷ زنجان را عرصتا 
و اعیانا خریداری نموده است ، سپس برابر درخواست وارده به شماره ۱۰۰۰۹۵۷ 
مورخه ۲۲ فروردین ۱۳۹۸ تقاضای افراز مقدار سهمی خود را نموده است و چون 
تعدادی از زارعان و مالکان فوت یا مهاجرت نموده و امکان دسترسی به همه آنها 
نیست. بنابراین بوسیله این آگهی از همه مالکان و زارعان مشاعی و صاحبان و 
مدعیان هر نوع حقوق در محدوده ششدانگ روستای مذکور دعوت میشود ساعت 
۱۰ صبح روز یکشنبه به تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ در محل وقوع ملک حاضر 
شوند تا نسبت به انجام عملیات افرازی و تنظیم صورتجلسه مربوطه اقدام گردد.

بدیهی است در صورت عدم حضور این اداره راسا عملیات افرازی را بدون حضور شما 
انجام خواهد داد و نتیجه رای صادره مجددا آگهی خواهد شد تا هرکس اعتراض 

داشته باشد در مهلت قانونی از حق اعتراض استفاده نماید.
مجتبی محمدلو- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زنجان 

 فرماندار شهرســتان ابهر گفت: با همت 
مردم و مسووالن، چند واحد تولیدی ابهر دوباره 
به چرخه تولید باز می گردند و طرح توسعه چند 

شرکت نیز در حال انجام است.

به گزارش ایسنا، علی حیدری در جمع مردم ابهر 
به هفته گرامی داشت ســربازان گمنام امام زمان 
)عج( اشــاره کرد و افزود: پس از انقالب شاهد 
خدمات بسیار ارزنده از این نیروها بوده ایم که از 
جمله مهم ترین آن ها می توان به احســاس امنیت 

مردم اشاره کرد.
وی با اشاره به اینکه اگر هوشیاری سربازان گمنام 
نبود شاهد مشکالت مختلف در کشور بودیم، بیان 
کرد: دشمنان ما افزون بر مخالفت با نظام، مخالف 
کیان ما نیز بودند که هوشیاری آن ها اجازه ضربه 

زدن به کشور را نداد.
فرماندار شهرستان ابهر با اشاره به حمایت مردم 
از همه ارکان نظام به ویژه ســپاه پاسداران انقالب 
اســالمی، اظهار کرد: قرار دادن ســپاه پاسداران 

انقالب اســالمی در لیست گروه های تروریستی 
توسط ســکان دار دیوانه و احمق آمریکا نشان از 
حماقت بزرگ آن ها اســت، زیرا جهان به خوبی 
می داند که خود آمریکا تروریست و بزرگ ترین 

حامی آن ها است.
وی بــا بیان اینکه حاکم آمریــکا به هیچ یک از 
قواعــد بین المللی پای بند نیســت، تصریح کرد: 
رییس جمهــور آمریکا بارها از کنوانســیون های 
بین المللی برخالف ضوابط و مقرارات به صورت 

خودسرانه خارج شده است.
حیــدری با تبریک روز ارتــش، بیان کرد: ارتش 
ثابت کرده است که در مراحل سخت کشور یار 
و یاور مردم بوده اســت، همان طور که در ســیل 
اخیر جنوب کشــور شاهد حضور تاثیرگذار این 

نیروهای جان بر کف بوده ایم.
این مســئوول با اشــاره به عملکرد سال گذشته 
دولت، ادامه داد: به همت مردم و مسووالن، سال 
گذشته توفیقات خوبی در سطح شهرستان داشتیم 
و امسال هم برنامه های خوبی در حال انجام است.
فرماندار شهرستان ابهر با اشاره به نام گذاری امسال 
به ســال رونق تولید، ادامه داد: در طول دوســال 
گذشــته تقریبا هیچ واحد تولیدی در شهرستان 
تعطیل نشــده و چند واحد نیــز به چرخه تولید 

بازگشتند.
حیدری با اشــاره به اینکه امسال کارخانه چینی 
هیس که مدت های طوالنی تعطیل شــده بود به 
چرخه تولید بازمی گردد، گفت: شرکت فوالد ناب 
آرش نیز بیش از هزار میلیون سرمایه گذاری داشته 
اســت که حداکثر تا هفته دولت شاهد افتتاح آن 

خواهیم بود.
وی خاطرنشــان کرد: طرح توســعه شــرکت 
فوالدکاران افق ابهر و شرکت پرجین صایین قلعه 
 نیز در دســت انجام بــوده و بــه زودی افتتاح 

خواهد شد.

فرماندار شهرستان ابهر:

شرکت های جدید در راه اند
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در من ادراکی است از تو عاشقانه،عاشقانه
از تو تصویری است در من جاودانه،جاودانه

تو هوای عطری از صحرای دور آرزویی
از تو سنگین شهر ذهنم کوچه کوچه،خانه خانه

آه ای آمیزه ای از بی ریایی با محبت!
شادی تو کودکانه، رأفت تو مادرانه

شهربانوی وجودم باش و کابین تو؟ بستان
اینک،اقلیم دل من بی کراِن بی کرانه

آتش او! دیگر این افسانه را بگذار و بگذر
در من اینک آتش تو، شعله شعله در زبانه

فصل،فصل توست دیگر، فصل  فصل ما -من و تو-
فصل عطر و فصل سبزه، فصل گل، فصل جوانه

فصل رفتن در خیابان های شوخ مهربانی
فصل ماندن در تماشای قشنگ شاعرانه

فصل چیدن های گل ها - چیدن گل های بوسه -
از بهار و از لب تو، خوشه خوشه، دانه دانه

دفتری که حرف حرف، برگ برگش مرثیت بود
اینک اینک در هوایت پر ترنم، پر ترانه

بار دیگر ظلمتم را می شکافد شب چراغی
امروز با حسین منزویتا کی اش از من بدزدی بار دیگر، ای زمانه! منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ورزشی

Zanganemrooz@gmail.com   @zandgan
گزارش ویژه

باحضورمعاون وزیر بهداشت ؛
 بیســت و دومین سمینارداروسازی ایران به 
افتتاح  میزبانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

شد
در آیین ویژه ای؛ با حضور دکترمهدی پیرصالحی 
معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو، بیست 
و دومین سمینار داروسازی ایران روز سه شنبه 
۲۷ فروردین در ســالن غدیر دانشگاه زنجان به 

مدت سه روز آغاز شد.
دکترپرویز قزلباش رییس دانشگاه علوم پزشکی 
زنجان در ســخنانی برگزاری این ســمینار را 
مرهون همت و تالش دانشــجویان داروسازی 
دانشــگاه زنجان دانســت و گفت: این کنگره 
بهانه ای شــد برای گردهمایی باشــکوه فعاالن 
عرصه دارویی کشور تا با تبادالت علمی؛ دغدعه 
ها و راهکارهای توســعه صنعت دارویی را که 
دومین صنعت سود آور دنیاست، مورد بررسی 

قرار دهند.
وی افزود: امیدواریم این کنگره موجب شود تا 
دانشجویان که آینده سازان کشور هستند هرچه 
بیشــتر با ابعاد مختلف این رشــته، فرصتها و 

تهدیدهای آشنا شوند. 
دکترقزلباش اضافه کرد: حضــور مدیران عالی 
رتبه داروســازی  و وزارت بهداشــت نشان از 
غنای خانواده داروســازی ایران است و حضور 
شرکت های بزرگ کشور و حمایت از برگزاری 
این کنگره نشان از ارتباط صنایع با بدنه دانشگاهی 

در این رشته رادارد.
رییس دانشگاه علوم پزشــکی زنجان در ادامه 
افزود: همت دانشــجویان و فرزندان دانشــگاه 
علوم پزشکی زنجان و زحمات یکساله برای این 
کنگره را ارج می نهیم و از طرف هیات رییسه به 

این همت آفرین می گوییم.
وی افزود: برگزاری مدرسه های بهاره و تابستانه 
جلب مقاالت متنوع و هماهنگی و مشــارکت 
اساتید سراسر کشور، برگزاری پنل های صنفی 
و علمی همه نشان ازتوانمندی دانشجویان و باور 

به سرمایه کشور دارد.
این مقام مســوول اظهار کــرد: درزمانه ای که 
محدودیتها هر روز ابعاد تازه ای به خود می گیرد 
اتکا به این ســرمایه، کشــور را به ثبات علمی 
می رساند و کلید آینده روشن برای کشور است.

وی خاطر نشــان کرد: دانشــگاه علوم پزشکی 
زنجــان با ۳۰ ســال حضور فعــال در عرصه 
پرورش و آموزش نیروهای بهداشتی و درمانی 
و داروسازی در ۱۲ سال گذشته ۵دوره دکترای 
دارو سازی و ۵۰ دانشجوی مقطع phd به کشور 
عرضه داشــته اســت و امیدواریم در آینده ای 
نزدیک با استفاده از استعداد های موجودمقاطع 

بیشتری را پذیرا باشیم.
وی راهبرد های دانشــگاه را حرکت به ســوی 
دانشگاههای نسل سوم از طریق توسعه اقتصاد 
مقاومتی و شرکتهای دانش بنیان؛ توجه به تجاری 
ســازی علــم از طریق توجه به فنــاوری های 
نوین؛  توســعه کیفی ظرفیت مراکز تحقیقاتی 
دارویی؛ توجه ویژه به فراملی ســازی و توسعه 

همکاری های بین المللی برشمرد.
دکتر قزلباش، دانشــکده دارو سازی را موجب 
افتخار دانشــگاه و استان دانست که  باید وظیفه 

خود را در شرایط ویژه کشور ایفا بکند.
دکترمهــدی پیرصالحی معــاون وزیر و رییس 
سازمان غذا و داروی کشور در سخنانی با اشاره 
به پذیرش دانشجو و تعداد دارو خانه ها در کشور 
این مباحث را دغدغه چندین ساله در این حوزه 
در کشور عنوان نموده و افزود: اقتصاد دارویی، 
اقتصاد کوچکی است. در ایران ۱۲۰۰۰ دارو خانه 
فعال اســت و رقابت در این بازار همچنان ادامه 

دارد.
وی افزود تا زمانی که درحوزه داروســازی در 
کشور یک سیستم و یک پیکره نشویم همچنان 
درگیر مشــکالت در حوزه دارو خواهیم بود و 
تنها را ه حل در این راستا نیزاستفاده از ظرفیت 
بســیار باالی نیروی جوان و دانشجو وتکیه بر 
استدالل و پایه علمی اســت و همچنین انجام 

کارهای جدید و به روز تا خود را محدود نکنیم 
و بتوانیم درمقیاس جهانی بگنجیم 

رییس سازمان غذا و دارو افزود : ۱۵۰۰ داروساز 
ساالنه در کشور فارغ التحصیل می شوند و  این 
بر پایه نیاز نیست و هم اکنون فقط تاسیس دارو 
خانه هدفگذاری دانشجویان فارغ التحصیل است. 
وی با بیــان اینکه هم اکنــون ۱4۰هزار تخت 
بیمارســتانی داریم و حداکثر ۵۰۰ دارو ساز در 
بیمارستان مشغول هســتند و به طور استاندارد 
برای هر ۳۰ تخت ۱ دارو ساز الزم است که در 
بیمارستان های کشور پایین تر از این میزان است.

وی با تاکید بر تاثیرنقش داروسازان بیمارستانی 
در کاهــش هزینه های درمــان افزود: این طرح 
از طرف دانشــجویان استقبال می شود به شرطی 
که خدمات جدید و متعاقب آن شــرح وظایف 
و خدمات بیشــتر را  بــرای آن تعریف کنیم و 
همچنین خدمات مشهود در این زمینه ارایه دهیم.
معاون غذاو داروی وزارت بهداشت توجه ویژه 
به شرکتهای دانش بنیان رابه دانشجویان سفارش 
نموده و افزود: شــرکتهای دانش بنیان در کشور 
موفق هســتند وگروهی جوان های خوش فکر 
جمع شدند و شــرکتهایی را  ایجاد کردند ولی 
علیرغم این، جای کار بسیاری برای این شرکتها 

در کشور وجود دارد.
وی با اشاره به ســیل اخیر در کشور نیز گفت: 
امروز کشور درگیر ســیل است و باید ما نیز به 
نوبه خود با تشــکیل گروههای خیریه به کمک 

آنها بشتابیم.
دکتر پیر صالحی تاکید کرد: سازمان غذا و دارو 

آمادگــی دارد ایده ها و نظرات دانشــجویان را 
پیگیری کند تا ایده های نو پرورش یابد. 

وی همچنین به دانشــجویان ســفارش نمود تا 
ارتباط خود را با نهادهای دارو ســازی قدیمی 

قطع نکنند.
در این سمینار همچنین دکتر محسنی سرپرست 
دانشکده داروسازی زنجان با تقدیر و قدردانی از 
زحمات شــبانه روزی دانشجویان در بر گزاری 
هرچه پر بارتــر این کنگــره، بزرگترین هدف 
کنگره را فرصتی برای جمع شدن خانواده بزرگ 
داروســازی ایرا ن دانست تا این جمع بتوانند با 
بارش افکار در این ســه روز دســت در دست 
هم دهند تا کشتی دارو سازی ایران را به ساحل 

نجات برسانند.
در بخش های مختلف این سمینار دبیران ۶ کمیته 
علمــی، صنفی و اجرایــی و همین طور نماینده 
انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 

زنجان وظایف خود را تشریح نمودند.
دکتــر پیرصالحی معاون غــذا و داروی وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سفر یک 
روزه به استان در نشستی نیز که با حضور ریاست 
دانشــگاه علوم پزشــکی، معاونان غذا و دارو، 
تحقیقات و فناوری، توســعه مدیریت و منابع، 
ریاست دانشــکده داروسازی در مورد مسایل و 
مشکالت پیش روی دانشــگاه در حوزه دارو و 
تجهیزات پزشکی  در سال پیش رو تشکیل شده 

بود شرکت کرد.
 ســپس بازدیدی از پایلوت دارویی در دانشکده 
داروسازی زنجان نموده ودرمورد نحوه تکمیل و 

راه انــدازی این پایلوت دارویی رهنمودهایی به 
مسووالن مربوطه ارایه نمود.

رییس ســازمان غذا و دارو پس از سخنرانی در 
آیین افتتاحیه بیســت و دومین سمینار سراسری 
دانشــجویان کشور، در یک گفتگوی مطبوعاتی 
به پرسش های خبرنگاران و صدا و سیمای مرکز 
زنجان در زمینه مسایل دارویی پاسخ داده و سپس 
در نشستی که با حضور پیشکسوتان داروسازی 
اســتان و هیات مدیره انجمن داروسازان و تنی 
چند از اعضای هیات علمی دانشکده داروسازی 
و برگزار کنندگان ســمینار تشــکیل شده بود، 

شرکت نمود.
در ادامه ســفر پر بار دکتر پیر صالحی و هیات 
همراه بازدیدی از شــرکت تعاونی داروســازان 
استان زنجان داشته که در این بازدید مدیر عامل  
شرکت تعاونی گزارشی از نحوه فعالیت شرکت 

به ریاست سازمان ارایه نمود. 
بیست و دومین کنگره دانشجویان دارو سازی 
ایران با معرفی برترین ها به کار خود پایان داد 
بیســت و دومین کنگره دانشجویان دارو سازی 
ایران که به مدت سه روز به میزبانی دانشگاه علوم 
پزشــکی زنجان برگزار شده بود روز جمعه ۳۰ 
فروردیــن در ویژه آیینی با معرفی برترین ها به 

کار خود پایان داد.
دکتر پرویز قزلباش رییس دانشگاه علوم پزشکی 
زنجان در این آییــن این کنگره را فرصتی برای 
تعامل، تفاهــم، هم افزایی و انتقــال تجربیات 
دانست و افزود: دانشــکده داروسازی افتخاری 
برای دانشــگاه ما است برای اینکه اساتید بسیار 

با تجربه و در عیــن حال جوان را در کنار خود 
دارد در تولید علم پیشرو و پیشتاز است و الگوی 
بسیار خوبی برای رشد و پیشرفت دانشگاه است.
دکتر قزلباش در ادامه تاکید نمود: اگر ما بخواهیم 
به سمت دانشگاه نسل سوم برویم به طور قطع 
این دانشــکده داروسازی اســت که در این راه 
هم پیشــتاز خواهد بود و ما نیز وظیفه داریم از 
این پیشــتازی حمایت کنیم و جزو اولویت های 

خودمان قرار دهیم.
 وی ایجاد امید و تقویت انگیزه را ازجمله عوامل 

مهم شرایط کشور برشمرد و افزود: امروز وظیفه 
اصلی همه ما به ویژه دانشگاهیان امیدآفرینی و 
ایجاد و تقویت انگیزه در جامعه و کشور به ویژه 
برای قشر جوانان و دانشجویان با انگیزه پر شور 
و پرتوان است و هر کسی بر خالف این حرکت 

می کند گناهی نابخشودنی انجام داده است.
رییس دانشــگاه علوم پزشکی زنجان با اشاره به 
محدودیت های موجود در کشــور الزمه گذر از 
آن را  جزیره ای عمل نکردن، یکپارچگی درحوزه 
آموزش و پژوهش به خصوص در حوزه وزارت 
بهداشت که این نیز نیاز به فرهنگ سازی دارد و  

ما هنوز در این زمینه تکروی داریم.
وی اضافه کرد: در حوزه دارو به عنوان ســرمایه 
ملی اگر بخواهیم درست و اقتصادی عمل کنیم 
نیازمند اتصال و اتفاق هســتیم باید درمان ها را 
بــه صورت تیم پیش ببریم و جای داروســازان 
عزیز ما به خاطر نقشی که در درمان و تولید علم 
نکته مهمی است که باید به عنوان راهبرد وزارت 

بهداشت به آن توجه جدی داشته باشد.
دکتر قزلباش گفت: البته درزنجان اتفاقات خوبی 
افتاده ولی درابتدای راه هســتیم  و این هم باید 
رســمیت پیدا کند و هم به سمتی درست پیش 

برود و خوب ساماندهی شود .
وی ارتباط دانشــجویان با صنعت دارو ســازی 
را مهم دانســته و افزود: یکی از وظایف سنگین 
صنعت داروســازی انتقال تجربیات به جوانان 
پرشور و دانشمند است تا جوانان وارد این حیطه 
شوند تا از ظرفیتها و توانمندی های آنها در این 

حوزه استفاده شود.
 رییس دانشــگاه  وجود مشکالت فرهنگی در 
انتخاب مشاغل را از مسایل موجود در این عرصه 
دانسته و افزود: شوربختانه امروزه مشاغل رشته 
ها با پول تقسیم بندی می شود هرشغلی که درآمد 
بیشــتری دارند بیشــتر انتخاب می شوند و این 
ذهنیت فاسد در کشور ما باعث شده انرژی ها و 
توانمندی های علمی به هدر برود از جمله اینکه 
در حوزه دارو ســازی بسیاری از این توان ها به 
سمت داروخانه می رود به جای اینکه به سمت 

پژوهشکده ها به سمت تولید علم برود.
مقام عالی دانشــگاه  بین المللی سازی را یکی از 
اولویت های دانشگاه علوم پزشکی زنجان عنوان 
کرد و افزود: بحث بین المللی ســازی در حوزه 
داروسازی بسیار می تواند کمک کننده باشد و این 
نیز نیازمند باز کردن دریچه و پنجره بین المللی 
برای کشور از جمله در حوزه دانشگاهی است از 
جمله در حوزه داروسازی چون این فرصت را به 
ما می دهد که خود را با استاندارد باالتری تطبیق 
بدهیم تا بتوانیم در عرصه بین المللی حضور پیدا 
کنیم. امیدواریم هستیم که در حوزه دارو سازی و 

همین اتفاق با شتاب بیشتری بیفتد.
ویــژه آیین اختتامیــه بیســت و دومین کنگره 
دانشجویان دارو سازی کشــور با تقدیرویژه از 
دکتر پرویز قزلباش رییس دانشگاه علوم پزشکی 
زنجان، اساتید، اندیشمندان و دانشجویان برتر این 

حوزه به کار خود پایان داد. 

گزارشی از آغاز و پایان بیست و دومین کنگره دانشجویان دارو سازی ایران
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