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- رویه 2
در پی گرانی های پیاپی

سفره کارگران رنگ  باخته تر شده است

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان عنوان کرد:

افزایش ضریب 
اطمینان تحلیل ها 
با داده های مکانی

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر:
۲۵ درصد بودجه عمرانی 
شهرداری زنجان برای 
آسفالت هزینه می شود

- رویه 2   - رویه 3  

شــهرداري زنجان نسبت به برگزاري مناقصه عمومي برابر مشخصات فني و شرايط قيد شده در اسناد 
بشرح جدول ذيل اقدام نمايد . بنابراين از همه متقاضيان واجد شرايط دعوت مي گردد جهت دريافت اسناد 

مناقصه در مواعد مقرر به نشاني ذيل مراجعه نمايند.
1. مهلت خريد اسناد: از تاريخ انتشار آگهي  98/2/9 تا ساعت 14 مورخه  98/2/15 مي باشد.

2. مهلت تحويل اسناد: از تاريخ  98/2/14 تا ساعت 14 مورخه  98/2/24 .
3. محل خريد اسناد: زنجان، خيابان خرمشهر، بلوار آزادي، اداره قراردادها .

تلفن تماس : 02433422036 و جهت كسب اطالعات بيشتر  به نشانی اينترنتي WWW.ZANJAN.IR مراجعه نمايند.
4. محل تسليم اسناد: زنجان، خيابان خرمشهر، بلوار آزادي، شهرداري مركز  - دبيرخانه مركزي .
5. ميزان و نوع سپرده شركت در مناقصه كه به يكي از طرق ذيل به شهرداري ارايه گردد:

الف(  واريز وجه نقد به شــماره حساب 5-22221111-43-2210 نزد بانك انصار شعبه ميدان انقالب در وجه  شهرداري 
زنجان. ب( ضمانت نامه بانكي به نفع كارفرما ج( اسناد خزانه بي نام د( انواع  اوراق مشاركت بي نام.

6. شركت درمناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف شهرداري موضوع ماده10 آيين نامه مالي شهرداري مي باشد.
7. هزينه انتشار آگهي به عهده برنده گان مناقصه خواهد بود .

8. پيشنهادهای رسيده راس ساعت 14/15 روز چهارشنبه مورخه 98/2/25  در جلسه كميسيون معامالت  كه در محل حوزه 
معاونت مالي و ا قتصا دي  تشكيل مي گردد با حضور پيشنهاد دهندگان گشايش و بررسي خواهد شد.

9. متقاضيان جهت دريافت اســناد مناقصه مي بايســت مبلغ 300/000 ريال به حساب شــماره 3100002448006  به نام 
شهرداري زنجان نزد با نك ملي شعبه ميدان آزادي واريز و اصل فيش آن را ارايه نمايند.

10. محل تامين اعتبار : منابع داخلي شهرداري )30 درصد نقدي و 70 درصد غير نقدي(
11. شهرداري در رد يا قبول يك يا تمام پيشنهادها مختار مي باشد.

* ديگر شروط مناقصه و اختيارات و تكاليف مناقصه گر و مناقصه گزار در اسناد مناقصه مندرج مي باشد.

مبلغ برآورد عنوان پروژه رديف
به ريال

ميزان سپرده 
شركت در 

مناقصه به ريال

ساعت 
بازگشايي 

پاكت ها

حداقل رتبه و 
گرايش مربوطه

احداث فاز اول ساختمان 1
 پايه  5  حقوقي دررشته 15 تا9/999/717/733500/000/00015/30آتش نشاني گلشهر كاظميه

ابنيه

جدولگذاري در گلشهر كاظميه، 2
15/30 تا 3/395/023/492169/752/00016پونك و سايت كارگاهي

 پايه3 حقيقي و  5 
حقوقي دررشته راه و باند 

و ابنيه

احداث سردرب پارك بانوان غرب 3
 پايه  3 حقيقي و  5 16 تا 2/501/653/393125/085/00016/30و اتاق نگهباني

حقوقي دررشته ابنيه

اجراي بتن rccp خيابان هاي 4
 پايه3 حقيقي و  5 16/30 تا 2/519/162/856126/000/00017پارك گلستان

حقوقي دررشته راه و باند 

آگهي مناقصه عمومي 
)شماره 98-3(

مدرییت ارتباطات و امور نیب الملل شهرداری زنجان 

مدیرکل پزشکی قانونی استان زنجان:

مرگ ناشی از مصرف مواد مخدر 
74 درصد افزایش یافت

  مدیرکل پزشــکی قانونی استان زنجان گفت: 
شمار مرگ های ناشــی از مصرف مواد مخدر و روان 
گردان ها در این استان در سال 97 نسبت به سال پیشین 

آن 74.36 درصد افزایش یافته است.
دکتر مهرداد ســتاره در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با 
اشاره به افزایش 25.7 درصدی معاینات متوفیات ناشی 
از سوانح رانندگی در استان افزود: در طول 12ماهه سال 
گذشته 313 نفر در حوادث رانندگی فوت کردند که این 
تعداد در مدت مشــابه سال پیشین آن 249 نفر گزارش 

شده بود.
وی اظهار داشت: در طول مدت یاد شده هفت هزار و 
245مورد معاینه زخمی شــده  در تصادف رانندگی در 
اســتان انجام شــد که این تعداد در سال 96 به تعداد 6 
هزار و 298 مورد بود، کــه افزایش 15.04 درصدی را 

نشان می دهد.
مدیرکل پزشکی قانونی اســتان زنجان ادامه داد: شمار 
دعواهای ثبت شده این اســتان در سال گذشته نیز 10 
هزار و 832 مورد بود که این تعداد در سال پیش از آن که 
10 هزار و 98 نفر اعالم شده بود، رشد 7.27 درصدی 

را نشان می دهد.
وی اضافه کرد: مرگ  ناشــی از حوادث کار استان نیز 

پارسال 27 نفر و سال 96 به تعداد 23 نفر بود.

خبـر

  مدیرکل آموزش و پرورش اســتان زنجان گفت: 
آموزش و پرورش زیربنای توسعه است.

ابراهیم رفیعی در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: آموزش 
و پرورش زیربنای توســعه در ابعاد مختلف جامعه است 
و سند تحول بنیادین در حال اجرا است و بیانیه گام دوم 

انقالب نیز با رویکرد آموزش و پرورش انجام می شود.
این مســوول ادامــه داد: معلمان در آمــوزش و پرورش 
ســربازان نظام در حوزه های مختلف هســتند و آن ها در 
مقابلــه با تهاجــم فرهنگی مقابله کرده و اقدامات شــان 
ارزشمند محسوب می شــود و آموزش و پرورش انتظار 
دارد همه دســتگاه های اجرایی در ارتباط موضوعی خود 
برای تکریم از مقام معلم همکاری الزم را داشته باشند و 
بخشی از اقدامات تبلیغی، ترویجی و فضاسازی عمومی 

را به این موضوع بسیج کنند.
رفیعی با اشــاره به باران مهربانی، تصریــح کرد: »باران 
مهربانی« بهانه ای شــد تا دانش آموزان و معلمان اســتان 

زنجــان کمک هــای نقــدی و غیرنقدی خــود را برای 
سیل زدگان ارســال کنند. این طرح از 31 فروردین ماه تا 
چهارم اردیبهشــت ماه امســال در قالب این طرح در هر 

مدرسه یک پایگاه جمع آوری کمک ها تشکیل شد.
وی با اشــاره به اینکــه کمک های جمع آوری شــده از 
مدرسه های استان زنجان در قالب 11 کامیون ساماندهی 
شده اســت، کمک های فرهنگیان در قالب هفت عنوان 
کاالی ضروری مناطق ســیل زده همچون پوشاک، فرش، 
موکت و پتو، شوینده بهداشتی، مواد غذایی، نوشت افزار، 
لوازم خانه و اسباب بازی جمع آوری و ارسال شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان زنجان، با اشــاره به 
اینکه 500 میلیون تومان کمک نقدی از سوی فرهنگیان و 
دانش آموزان استان زنجان جمع آوری شده است، یادآور 
شد: نزدیک به یک میلیارد تومان نیز انواع کاال به صورت 
غیرنقدی توســط فرهنگیان و دانش آموزان اســتان برای 

کمک به مردم سیل زده کشور فرستاده شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان:

آموزش و پرورش زیربنای توسعه است

بهره برداری از پل گلشهر تا یک ماه آینده

شهرداری زنجان رکورد شکست
- رویه 3  

- رویه 7  

وقتی پیاده رو ملک شخصی می شود؛

عدم رعایت 
حقوق شهروندی 

در خیابان های زنجان
مدیرکل بنیاد مسکن استان زنجان عنوان کرد:

بافت با ارزش روستایی، راهی برای رونق گردشگری
- رویه 8

 بنزین اکنون در آســتانه تغییر وضعیت 
اســت، گزینه های مختلفی در باره آینده بنزین 
مطرح شــده اما به نظر می رســد بازگشــت 
ســهمیه بندی قوی ترین ســناریو در میان همه 

گزینه هاست.
 به گزارش خبرآنالین، دولت در حالی رایزنی 
در زمینه تغییر وضعیت بنزین را در دستور کار 
قرار داده است که داده های آماری نشان می دهد 
ایران پس از ونزوئال ارزان ترین بنزین جهان را 

به فروش می رساند.
 بنزین هــزار تومانــی در حقیقــت، یکی از 
ارزان ترین کاالهایی اســت که در اقتصاد متورم 
ایران عرضه می شود و اتفاقا هر دو کشورعرضه 
کننده بنزین ارزان یعنی ونزوئال و ایران، هر دو 
با مشــکالت مختلفی در حوزه اقتصاد روبرو 

هستند.
 در حالی قیمت بنزین از ســال 1394 تا کنون 
تغییر نکرده است که هدف از این اقدام پیشگیری 
از فشار اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه بوده 
اســت اما در عمل این فرضیه به تحقق نرسیده 
چرا که نه تنها بنزین هزار تومانی فشار اقتصادی 
را کاهش نداده بلکه فشار ناشی از یارانه پنهان یا 
عدم النفع کشور از فروش بنزین به قیمت بسیار 

ارزان بر شانه های اقتصاد سنگینی می کند.
قاچاق گســترده سوخت از کشور از یک سو و 
همچنین عدم تحرک خودروسازان برای بهبود 
کیفیت خودروهای تولیــدی با هدف رعایت 
مصرف بهینه از ســوی دیگر و آلودگی ناشی 
از باال بودن مصرف ســوخت سبب شده است 
اقتصاد و محیط زیســت با مشکالت مختلفی 

روبه رو شود.

 بررسی ها اما نشان می دهد در میان گزینه های 
مطروحه نظیر افزایش قیمت بنزین و تک نرخی 
شدن آن، تخصیص سهمیه بنزین به هر ایرانی و 
همچنین دو نرخی شــدن بنزین در کنار سهمیه 

بندی گزینه آخر شانس باالتری را داراست.
 به عبارت دیگــر افزایش نرخ بنزین، هم برای 
بنزین ســهمیه بنــدی و هم بــرای بنزین آزاد 
و ســهمیه بندی بنزین ارزان تر، از قوی ترین 

گزینه های مطرح هم اکنون است.
پیش از این نیز بنزین به صورت ســهمیه بندی 
به میــزان 60 لیتر برای هر خــودرو در کارت 
های ســوخت شــارژ می شــد و مازاد بر این 
رقم را دارندگان خــودرو باید به صورت آزاد، 
البته با کارت های سوخت خود یا جایگاه های 

سوختگیری خریداری می کردند.
چاره ای جز دو نرخی شدن نیست

غالمرضا شرفی، عضو کمیسیون انرژی مجلس 
با بیان اینکه موضوع سهمیه بندی بنزین بررسی 
شــده است، گفت: با این حال هنوز به نتیجه ای 

نرسیده که در مجلس قابل طرح باشد.
به گفته شرفی، فضای مجازی بخشی از تحلیل ها 
و اخبار را کنار هم گذاشــته بنابراین اطالعات 

اعالم شده موثق نیست.
شــرفی ادامــه داد: بــه نظر من چــاره ای جز 
دونرخی شدن بنزین نداریم زیرا این سوخت که 
مورد نیاز همگان است و بر همه مولفه های ملی 
تاثیر می گذارد باید بیشتر از گذشته کنترل شود.
چه کسانی از یارانه کنونی بنزنی بهره می برند؟
سینا ضیایی، عضو اندیشکده مطالعات حاکمیت 
و سیاست گذاری در توضیح اینکه چه کسانی 
از یارانه بنزین بهره مند می شــوند، گفته است: 

در واقع اقشار مستضعف جامعه نه تنها از یارانه 
بنزین سودی نمی برند، بلکه فشار تورمی حاصل 
از این سیاســت را نیز به دوش می کشــند. این 
در حالی اســت که تنها 43 درصد مردم دارای 
خودروی بنزین سوز هســتند و این آمار برای 
فقیرترین دهک جامعه روستایی تنها 0.7 درصد 
اســت. پس مشخص اســت که اعطای سهمیه 
بنزین به ماشــین ها دردی از فقرای جامعه دوا 
نخواهد کرد و تنها اثرات تورمی احتمالی توشه 
آن ها خواهــد بود. البته باید توجه داشــت که 
مطالعات تجربی انجام شــده در ایران و دیگر 
کشــورهایی که افزایش قیمت بنزین را تجربه 
کرده اند نشــان می دهد که افزایش قیمت بنزین 
اثــر تورمی چندانی نخواهد داشــت و تنها در 
ماه نخســت با افزایش سطح قیمت ها نسبت به 
ماه قبل مواجه خواهیم بــود و در ماه های بعد 
از افزایش قیمت، اثر تورمی چندانی مشــاهده 

نشده است.
پیش از ایــن اما حذف تدریجــی یارانه پنهان 
حامل های انرژی و توزیع نقدی و یکسان عواید 
آن در جامعــه به صورت درآمــد پایه همگانی، 
پیشنهادی است که در اسفند سال گذشته توسط 

40 پژوهشگر اقتصاد مطرح شد. 
زمان اجرا تعیین شده است؟

هر چند گمانه زنــی درباره زمان اجرا همچنان 
ادامــه دارد اما برخی دو موعــد زمانی را برای 
اجرای این طرح محتمل می دانند. موعد نخست 
ابتــدای خرداد ماه و موعد دوم پایان ماه مبارک 

رمضان است. 
بایــد صبر کرد و دید نگارش این ســناریو چه 

زمانی به پایان می رسد.

همه سناریوهای بنزین در یک سبد

قوی ترین احتمال در مورد آینده بنزین چیست؟



دوشنبه 9 اردیبهشت ماه  1398 / نمره 298 / سال دوم2
جـــامعــه

بازدید سر زده 
رییس کل دادگستری استان 
از دادگستری شهرستان ابهر

 حجت االسالم اسماعیل صادقی نیارکی 
رئیس کل دادگستری اســتان زنجان  در بازدید 
سرزده از دادگســتری شهرستان ابهر با حضور 
در شــعب این حوزه قضایی به بررسی رندومی 
پرونده ها پرداخت و با اشاره به اشکاالت موجود 
در پرونده ها،  دستورات الزم جهت رفع  ایرادات  
و دقت بیشتر در فرایند رسیدگی به آنها را صادر 

کرد.
وی  در ادامه در نشست با قضات دادگستری و 
دادسرای  ابهر با سپاس از ارایه خدمات در سال 
97 به ویژه در شــش ماهه دوم سال افزود: آمار 
عملکرد دادگستری شهرستان ابهر در این بازده 
زمانی به ویژه هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی 

خوب و ارزشمند می باشد.
رییس کل دادگستری استان زنجان با بیان اینکه  
تالش مجموعه  این اســت که در کنار پرداختن 
به رسالت اصلی خود، بتوانیم نیازمندیهای دستگاه 
قضایی استان را برطرف نماییم، هر چند رفع این 
نیاز ها یک مقدار زمانبر است و  ما می دانیم میزان 
خدماتی که به همکاران ارایه می دهیم متناسب 
با زحمات و تالشهای آنان نیست که بایستی با 
تالش بیشتر بتوانیم خدمات خوبی در مقابل این  

عملکرد ها ارایه نماییم.
رییس کل دادگستری استان زنجان خاطر نشان 
کرد: ما برای نخستین بار در دستگاه قضایی استان 
برنامه ای  مفصل وعملیاتــی تدوین کردیم که 
قطعا در اجرای سیاست های قوه قضاییه و برنامه 
توسعه 5 ساله دستگاه قضایی مفید و موثر خواهد 
بود که باید توجه شود که دادگستری شهرستان 
ابهر از این برنامه ها عقب نماند و ما نیز اجرای 

این برنامه ها را مطالبه خواهیم کرد.
رییس شــورای قضایی اســتان زنجان با اشاره 
به پرونــده های مطروحه ویــژه و مهم در این 
شهرستان بر پیگیری ها و مراقبت های ویژه  در 
ایــن باره تأکید کرد و گفــت: هر چقدر اجرای 
عدالت ، با دقت و سرعت بیشتر انجام شود مردم 
نسبت به عملکرد دستگاه قضایی و تحقق عدالت 

خشنودتر خواهند شد.
وی گفــت: جایگاه دســتگاه قضایی و قضات 
جایــگاه باالیی اســت ما باید ضمــن توجه به 
استقالل دستگاه قضایی این جایگاه مهم را حفظ 
نماییم و نباید از مســیر و ریل اصلی مان خارج 
شویم. صادقی تصریح کرد: بایستی در سریعترین 
زمان نسبت به پرونده های مسن تعیین و تکلیف 
شود و میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها باید 

کاهش یابد تا کسی از این باب متضرر نشود.
شایان ذکر است در این بازدید سرزده رییس کل 
دادگستری استان با حضور در جمع مراجعان به 
دادگستری، مســایل و مشکالت آنها را شنید و 
دستورات الزم را جهت مرتفع شدن  مشکالتشان  

صادر کرد.
گفتنی اســت  وی در ادامه این دیدار در مواجهه 
با یکی  از مراجعان که به دلیل نداشــتن شغل و 
درآمد برای صدور طالق بــه دادگاه آمده بود ؛ 
برای جلوگیری از این امر اطمینان داد پیگیری و 
هماهنگی های الزم با یکی از واحدها و شرکتها  

جهت اشتغال، وی انجام دهد.
در این دیدار پوررستم رییس دادگستری شهرستان 
ابهر و جمعی از قضات به بیان مسائل و مشکالت 

حوزه قضایی خود پرداختند.

راهیابی دانشجوی دانشگاه 
آزاداسالمی واحد ابهر 

به اردوی تیم ملی والیبال  
 دانشجوی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابهر 
به اردوی تیم ملی والیبال دانشجویان )یونیورسیاد( 
برای شرکت در مسابقه های دانشجویان در ایتالیا 

به تیم ملی دعوت شد.
به گزارش آنا، حسام ابراهیمی دانشجوی تربیت 
بدنی دانشــگاه آزاداسالمی واحد ابهر به اردوی 
تیم ملی دانشجویان یونیورسیاد که خود را برای 
شرکت در مســابقه های جهانی دانشجویان که 
درتیرماه امسال در ناپل ایتالیا آماده می کند دعوت 

شده است.
دراین اردو 18 بازیکن از دانشــگاه های سراسر 

کشور حضور دارند.

برگزاری اردوی تیم ملی هاکی 
دردانشگاه آزاداسالمی واحد ابهر

 تیم ملی هاکی جمهوری اســالمی ایران 
تمرینات خود را دردانشگاه آزاداسالمی واحد ابهر 

آغاز کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه آزاداسالمی 
واحــد ابهر تیم ملــی هاکی که خــود را برای 
مسابقه های آسیایی تایلند آماده می کند تمرینات 
خود را در ســالن شهید صیاد شــیراز دانشگاه 

آزاداسالمی واحد ابهر آغاز کرد .
در این اردوی7 روزه، 27 بازیکن زیر نظر مربیان 
تیم ملی در دو نوبت صبح وبعد ازظهر به تمرین 

می پردازند.
دکتر کیان پهلوان افشــاری سرپرست دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد ابهربا حضور درتمرینات تیم 
 ملی هاکی و نحوه برگــزاری این اردو ، ضمن 
خوش آمــد گویی، بــرای ملی پوشــان آرزوی 

موفقیت نمود.

خبـر

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان:
80 هزار زنجانی تحت پوشش 
خدمات فاضالب قرار می گیرند

  مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
زنجان گفت: این شــرکت در نظر دارد در یک 
برنامه دو ســاله 81 هزار نفر شهروند زنجانی را 
تحت پوشش خدمات جمع آوری و دفع بهداشتی 

فاضالب قرار دهد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت آبفای استان 
زنجان، علیرضا جزءقاسمی بیان کرد: تنها در سال 
گذشــته بیش از 22 هزار نفر به جمعیت تحت 
پوشــش خدمات جمع آوری و تصفیه بهداشتی 

تاسیسات فاضالب در شهر زنجان افزوده شد.
وی افزود: عالوه بر توسعه خدمات فاضالب در 
سال گذشته، شرکت آبفای استان زنجان بیش از 
27 هزار نفر امســال و بیــش از 30 هزار نفر را 
نیز در ســال آینده تحت پوشش خدمات بخش 

فاضالب قرار خواهد داد.
جزءقاسمی گفت: برای افزایش جمعیت تحت 
پوشش فاضالب در شهرهای استان در دو سال 
آینده 48 کیلومتر ساخته و توسعه شبکه در دستور 

کار شرکت آبفای استان زنجان قرار دارد.
این مسوول خاطرنشان کرد: 38 درصد جمعیت 
شهرهای اســتان زنجان تحت پوشش خدمات 
بخش فاضالب قرار دارند که با اقدامات پیش بینی 
شده این رقم به 45 درصد افزایش خواهد یافت.

جزءقاســمی اضافه کرد: هم اکنون بیش از 260 
هزار نفر در شهرهای استان زنجان تحت پوشش 
خدمات جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب قرار 
دارند که با طرح های توسعه ای در بخش فاضالب 
شهرهای استان، این عدد در آینده ای نزدیک رشد 
چشم گیری خواهد داشت. تصفیه خانه فاضالب 
در شــهرهای زنجان، ابهر، ماه نشان و دندی در 
دســت بهره برداری بوده و ساخت تصفیه خانه 
فاضالب در شهرهای خرم دره و زرین آباد و نیز 
ارتقای مدول اول و ساخت مدول دوم تصفیه خانه 

فاضالب شهر زنجان نیز در دست اقدام است.

خبـر در پی گرانی های پیاپی

سفره کارگران رنگ  باخته تر شده است
 رییس هماهنگی شــوراهای اسالمی کار 
استان زنجان، گفت: گرانی ها موجب رنگ باختگی 
سفره های جامعه کارگری شــده و کارگران را با 
مشکالت معیشتی و درمانی نیز مواجه کرده است.

به گزارش ایسنا، حسن امانلو در نشست گردهمایی 
دوره ای اعضای کانون شــوراهای اسالمی کار و 
مجمع نماینــدگان کارگری اســتان زنجان که به 
میزبانی شورای کارگری شهرداری خرم دره برگزار 
شد، با بیان اینکه همه مســووالن نظام از شرایط 
ســخت و طاقت فرسای کار برای کارگران آگاهی 
دارند، اظهار کرد: کارگران از اقشار زحمت کش و 

دلسوز جامعه هستند.
وی با اشاره به اینکه همه واقفیم که کارگران رکن 
اساسی کار و تولید هستند، تصریح کرد: کارگران 
بازوان حرکت هر جامعه ای به سوی رشد، تعالی و 

شکوفایی هستند.
این مســوول با تاکید بر اینکه باید حمایت جدی 
از جامعه کارگری شــده و اهتمام بیشــتری برای 
حل مشــکالت این قشــر از جامعه وجود داشته 
باشد، تصریح کرد: گرانی ها موجب رنگ باختگی 
ســفره های کارگری شــده و آن ها را با مشکالت 

معیشتی و درمانی نیز درگیر کرده است.

در ادامه این نشست نیز یکی از نمایندگان کارگری 
شــهرداری خرم دره با بیان اینکه در نظام اقتصادی 
ایــران، کارگــران و کارفرمایــان از نقش مهمی 
برخوردارند، اظهار کرد: در تعدادی از قوانین ایران 
به نقش حقوقی این دو عنصر نظام اقتصادی ایران 

اشاره های مختلفی شده است.
این کارگر با بیان اینکــه در برهه کنونی کارگران 
با مشــکالت مختلفی مواجعه هســتند، تصریح 
کرد: مســووالن باید برای حل مشکالت این قشر 
زحمت کش برنامه ریزی درســتی داشته باشند تا 

کارگران نسبت به آینده امیدوار باشند.

 اســتاندار زنجان تأکید کرد: نباید اجازه 
افزایش قیمت غیرمعقول مســکن به دالالن داده 

شود.
به گزارش ایســنا، فتح اله حقیقی در نشســت 
شورای مسکن استان زنجان با اشاره به افزایش 
غیرمنطقی قیمت مسکن در بعضی نقاط زنجان، 
اظهار کرد: باید راهکار جلوگیری از دالل بازی، 
شناسایی و ارایه شــود تا دالالن جرات افزایش 

قیمت های غیرمعقول را نکنند.
وی بــا تأکید بر اینکه هر کســی به مردم ضربه 
بزند و باعث تشــویش در جامعه شــود، باید 
مورد برخورد قــرار گیرد، تصریح کرد: ما نباید 
اجازه دهیم مردم آزار ببینند و در این بین وظیفه 
مســووالن سنگین تر اســت. باید  شیوه هایی را 
به کار ببریم تا کســانی که قصــد حرام خواری 

دارند، نتوانند به مقصد خود برسند.
اســتاندار زنجان با اشاره به اینکه قیمت مسکن 
در بخش هایی از استان پایین تر و در بخش هایی 
باالتر از میانگین کشــوری است، بیان کرد: باید 
راهکاری برای کنترل بازار مسکن ایجاد کنیم تا 
از روند افزایش قیمت های غیرمنطقی در مناطق 

دیگر جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه گاهی اطالعاتی از ســاخت و 
ســازهای شــهری در اختیار دالالن و همراهان 

آن ها قــرار گرفته و همین امــر موجب به هم 
ریختن بازار می شود، اضافه کرد: ما باید بررسی 
کنیــم که آیا به ایــن افراد اطالع داده شــده یا 
خودشــان تصمیم گیری کرده انــد و نیز باید از 
خریــد و فروش زمین هایی که بین دالالن انجام 

می شود، جلوگیری شود.
حقیقی به تعیین تکیــف زمین های دولتی و نیز 

بررســی تعاونی های مسکنی که ســند ندارند، 
تأکید کرد و افزود: بزرگ ترین تکلیف ما ایجاد 
آرامش در بین مردم است و باید کاری کنیم که 

قیمت های کاذب ایجاد نشود.
وی یادآور شــد: مشکل مسکن چند سال است 
که در کشور وجود دارد. برای جلوگیری از این 
مشکالت باید کد رهگیری در بنگاه های معامله 

امالک ایجاد و بنگاه هایی که رســمیت ندارند، 
شناسایی و در شــورای تأمین بررسی و پلمب 

شوند.
این مســوول تصریح کرد: شهرداری، زمین های 
که کاربری مســکونی دارد را بــه امور مالیاتی 
معرفی کند. مردم باید عوارض معامله غیرقانونی 
را بداننــد و جلوی حرکت بنگاه های غیرقانونی 

گرفته شود.
در ادامه این نشســت، معــاون هماهنگی امور 
عمرانی اســتاندار زنجان نیز اظهار کرد: یکی از 
مشکالت حوزه مســکن این است که مشاهده 
می شــود، یک تعاونی در حال انحالل اســت، 
در حالی که هنوز تأییدیه آسانســور یا پایان کار 

دریافت نکرده است.
مهرداد سلطانی به مشکل تعاونی های مسکن با 
در اختیار داشــتن زمین های خارج از محدوده 
اشــاره کرد و افــزود: این تعاونی هــا با وجود 
مشــکالت خود، اما تأثیر مستقیمی در افزایش 

قیمت مسکن ندارند.
این مسوول با اشاره به اینکه مسکن یک کاالی 
سرمایه ای است، تصریح کرد: با این تعریف افراد 
می توانند اضافه بر نیاز ســرمایه تهیه کنند، نیاز 
واقعی با نیاز ســرمایه ای متفاوت است. مسکن 

تنها کاالیی است که قابل جابه جایی نیست.

 رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان زنجان گفت: ضریب اطمینان تحلیل ها با 

داده های مکانی افزایش می یابد .
به گزارش ایســنا، شهرام طهماسبی در نشست 
شورای برنامه ریزی و توسعه استان، اظهار  کرد: 
تحول اساســی در نظام تدبیر و تصمیم گیری، 
نیازمند تحول در تفکرات مدیریتی اســت که 
با توجه بــه تحوالتی که در اســتان به وجود 
آمده است باید از ظرفیت ایجاد شده بیشترین 

استفاده را کرد.
این مسوول ادامه داد: تحوالت می تواند موتور 
توســعه اســتان را به حرکــت درآورد و باید 
توجه داشت که آنچه که امروز رخ داده، نتیجه 
تصمیمات گذشته بوده که در بهترین حالت این 
تصمیمات مبنای علمی داشــته و اطالعات و 

دانش تخصصی در آن دخیل هستند.
وی با بیان اینکه اطالعات و دانش ناقص منجر 
به تصمیم نادرست می شود، افزود: باید به دنبال 
راه حل باشیم؛ چراکه در زمینه اطالعات هر فرد 
و دستگاهی اطالعات خود را دارد و جزیره ای 
عمل می شود و نتیجه اینگونه تصمیم گیری ها به 

طور مشهود در جامعه مشخص می شود.
طهماســبی با اشــاره به اتفاقــات رخ داده در 
رابطه با بحث ســیل اخیر کشور، تصریح کرد: 
اگر تصمیمات گرفته شــده در گذشته بر پایه 
اطالعات درست و مبنای دانش تخصصی بود، 
خســارات ناشی از سیل و یا خود جریان سیل 
نیز به اینگونه که اتفاق افتاد، نبود. به همین دلیل 
باید در طراحی پروژه هــای مختلف دولتی و 
خصوصی، برگشت  دوره های آب  و هوایی در 
نظر گرفته شود. عالوه بر آن پایش و مانیتورینگ 
مســایل نیز موضوع مهمی است که باید مورد 

توجه قرار گیرد.
رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
زنجان یادآور شد: هم اکنون نسبت به داده  های 
مکانی و زیرساخت های رسیدن به آن، فاصله 
زیادی وجود دارد که این فاصله، نقطه ضعف 

نیز محسوب می شود. 

باید توجه داشت که با تحلیل داده های مکانی 
قدرت تصمیم گیری افزایش می یابد و توســعه 
پایدار با تصمیمات مبتنــی بر داده های مکانی 

ارتباط دارد.
وی، داده هــای مکانی را بنیان تحلیل اطالعات 
دانســت و گفت: ایــن داده ها زمینــه تحلیل 
اطالعــات را با اطمینان بــاال فراهم می کند و 
تحلیل با ضریب اطمینان باال است که می تواند 

زیرساختی برای توسعه پایدار در کشور باشد.
این مسوول اظهار کرد: اکر SDI ایجاد شود، با 
پکیجی از داده های مکانی می توان زیرساخت 
را برای داده مکانی به دســت آورد که آموزش 
شــرط اساســی برای ایجاد زیر ساخت است. 
همچنین داشتن عکس GIS و هوایی و مهم تر 
از آن روحیه کار تیمی برای ایجاد زیرســاخت 

ضروری است.
طهماســبی خاطرنشان کرد: دســتگاه ها سطح 
مختلفــی از داده هــای GIS را دارند که این 
داده هــا به پرتال ژئوپورتال داده ها ارایه خواهد 
شد و هر دســتگاه متولی بارگزاری اطالعات 
خود است که سبب افزایش اثربخشی سرعت 
می شــود و هر بخش در حوزه تخصصی خود 

فعالیت می کند.

در نشست شورای مسکن مطرح شد:

ردپای دالالن در افزایش غیرمنطقی قیمت مسکن

ســازمان همياري شــهرداري هاي اســتان زنجان در نظــر دارد امتياز ســرقفلي 2 باب 
 مغــازه به شــماره 1 و مغــازه ســقف شــيب دار A از مجموعه تجــاري گاوازنگ موســوم به 
فود كورت را از طريق مزايده عمومي و با مشخصات فني قيد شده در اسناد فراخوان حاضر واگذار 
نمايد. بنابراين از متقاضيان محترم دعوت به عمل مي آيد در صورت تمايل جهت خريد اسناد شركت 
در مزايده از تاريخ انتشــار آگهي تا پايان وقت اداري روز پنج شنبه مورخه 98/02/19 با واريز مبلغ 
1/000/000 ريال براي هر يك از اســناد مزايده به شــماره حساب 01105655464001 بانك قرض 
الحســنه مهر ايران به نام سازمان همياري شــهرداري هاي استان زنجان با عنوان شركت در مزايده 
امالك و تحويل اصل فيش واريزي به امور امالك و سرمايه گذاري سازمان به نشاني زنجان-  خيابان 
شهدا، جنب بنياد شهيد شهرستان زنجان، طبقه اول، واحد امالك و سرمايه گذاري اقدام نموده و 
همزمان با مطالعه اسناد، نسبت به تكميل پاكت ها و ارايه قيمت پيشنهادي و عودت پاكت های مهر 
و موم شده به دبيرخانه سازمان تا پايان وقت اداري روز پنج شنبه مورخه 98/02/19 اقدام نمايند. 

در ضمن متقاضيان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره هاي
 33363719-024 و 024-33363519 

تماس حاصل فرمايند. 
هزينه درج آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد.

سعيد اميدي - مدري عامل

آگهي مزايده عمومي 
واگذاري سرقفلي مجموعه تجاري خدماتي

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان عنوان کرد:

افزایش ضریب اطمینان تحلیل ها 
با داده های مکانی

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

09330345565
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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:

جایگاه فلکه در شهرها  )بخش دوم(
علی راد منش 
واقعیــت نشــان داده اســت کــه بــرای هــر پیــاده متخلــف بیــش از یک نیــروی انتظامــی الزم 

اســت . تــردد ســواره نیــز وقعــی بــه دســتورات ســربازان وظیفــه نمی گــذارد.
نصــب چــراغ راهنمــا بــرای ســواره و پیــاده باعــث واکنــش منفــی پیــاده و ســواره گشــته 
ــرای  ــراع فلکــه ب ــر آن اســت. اخت ــه فلســفه وجــودی فلکــه مغای ــی ک اســت . در صورت
احتــراز از ایجــاد مکــث بــوده اســت ، چــه رســد بــه توقــف خــودرو و پیــاده در پشــت 

چــراغ قرمــز یــا میــان فلکــه.
جریمــه کــردن عابریــن پیــاده : ایــن راه حــل نیــز غیــر عملــی بــودن خــود را بــه ســرعت 

نشــان داد.
ــر و  ــاری وجــود دارد ، صب ــای رفت ــن ناهنجــاری ه ــه ای ــه نســبت ب رویکــرد دیگــری ک
ــزار هوشــمند و » ارتقــاء ســطح  ــا اعمــال قوانیــن ســخت و اب ــه امیــد آن کــه ب تحمــل ب
فرهنگــی مــردم« ایــن مســئله هــر چــه ســریع تــر حــل شــود. ایــن نحــوه برخــورد هنــوز 
ادامــه دارد و بــه نوعــی لجبــازی بــا مــردم و رفتارهــای شــهری آنــان کشــیده اســت. گوشــه 

نگاهــی بــه طــرح هــا و تصمیــم هــای اتخــاذ شــده شــاهدی برایــن مدعاســت.
ــی باســیت  ــه م ــی رســاند ک ــن نتیجــه م ــه ای ــا را ب ــه مطــرح شــد م بررســی مســائلی ک
ــوم  ــن دو مفه ــاط ای ــت و از اخت ــدان را جــدی گرف ــه و می ــوم فلک ــا و مفه ــاوت معن تف
پرهیــز کــرد. ادامــه روال موجــود نیــز باعــث حــذف معنــای میــدان از اذهــان شــهروندان 
نمــی شــود. ایــن اصــرار غیــر واقعــی و ســاده اندیشــانه اســت و حتــی در بــی ریشــه تریــن 
فرهنــگ هــا )امریــکا( هــم عملــی نبــوده اســت. بــه نظــر مــی رســد مــی بایســتی تجدیــد 

نظــری جــدی و اساســی در دیــدگاه طراحــان و مدیــران شــهری انجــام پذیــرد.
رفتار عابرپیاده و سواره را نمی توان ساده انگارانه دانست .

بلکــه مــی بایســت علــل وقــوع آن رفتــار را ریشــه یابــی کــرد . در طــرح میادیــن ، تکیــه بر 
معنــای موجــود در اذهــان شــهروند پیــاده ی ایرانــی الزم اســت و فلکــه هــا را نیــز بایــد بــر 
اســاس توجــه بــه مســائل طراحــی کــرد. از آن جــا کــه معنــا ، بســیار بطئــی تــر از عملکــرد 
و فــرم تغییــر مــی یابــد ، معنــای موجــود از هــر مــکان را در برنامــه ریــزی و طراحــی بــه 
عنــوان مهمتریــن مولفــه لحــاظ نماییــم. بنابرایــن از ایــن پــس در ایــن نوشــتار هــر جــا بــه 
واژه میــدان توجــه شــد ، منظــور محــدوده ای ســاکن و جمــع پذیــر ، یکپارچــه و دارای 

زندگــی شــهری بــرای شــهروندان پیــاده اســت و فلکــه هــا از ایــن مقولــه متمایزنــد .
میادیــن بــه طــور کلــی دارای فضایــی بــاز و بــه نســبت وســیع و معیــن هســتند و کاربــرد 
آنهــا عمومــا مــراودات اجتماعــی ، تجمــع شــهروندان و ارتباطــات متقابــل بیــن آنهاســت 
. میادیــن مقیــد بــه مــکان خــود هســتند و موقعیــت شــان نســبت بــه کل شــهر در اذهــان 

عمومــی مشــخص اســت.

* توقعات موضوعی از میدان
میادیــن از اثرگذارتریــن فضاهــای شــهری در ذهینیــت شــهروندان هســتند تــا حــدی کــه 
معمــوالً ســاکنان یــک شــهر ، مناطــق مختلــف شهرشــان را بوســیله میادیــن آن بازشناســی 
ــا راهنمایــی وی  مــی کننــد و ســاده تریــن راه آدرس دهــی بــه یــک غریبــه در شــهر را ب
ــه عنــوان نقــاط شــاخص شــهری انجــام مــی دهنــد. از ایــن میادیــن  از طریــق میادیــن ب
خــواه تشــریفاتی باشــند ، خــواه شــهری یــا محلــی ، انتظاراتــی اســت کــه ناشــی از مفهــوم 
میــدان ، مســتقل از نــوع آن مــی باشــد . از جملــه اینکــه میــدان در مقابــل حرکــت و پویــای 

اجتنــاب ناپذیــر حاکــم بــر خیابــان دارای نوعــی ســکون اســت .
ایــن ســکون امــکان مکــث یــا آســودن در میــان شــبکه خیابــان هــا را فراهــم مــی کنــد و 
از نظــر لینــچ ) ۱۹۶۰( ماننــد هــر گــره ی دیگــری مکانــی بــرای مکــث کــردن مــردم قبــل 
از ادامــه دادن بــه راهشــان اســت . مکــث کــردن باعــث مــی شــود کــه امــکان برقــراری 
ارتبــاط بــا دیگــران افزایــش یابــد و بــه عــاوه فــرد بتوانــد جزئیــات کالبــدی فضــا را نیــز 
، بــا دقــت بیشــتری درک کنــد. البتــه ســکون بــه معنــی حــذف کامــل حرکــت نیســت ، 
بلکــه تنهاکمیــت ترافیــک عبــوری را رفتارهــای حرکتــی ســلب مــی کنــد و رفتارهــای غیــر 
ــرای  ــی ب ــد ، تمامــی اینهــا جــزو نوعــی آرامــش ذهن ــی را بیشــتر تشــویق مــی کن حرکت

اســتفاده کننــده از فضــا محســوب مــی شــود.
از ســوی دیگــر میــدان ماننــد کاســه ای اســت کــه مــردم و فعالیــت هــا را در خــود جمــع 
مــی کنــد یعنــی خاصیــت تجمــع پذیــری دارد ) برخــاف فلکــه کــه دارای خاصیــت تفرق 
پذیــری اســت و بــه پخــش ترافیــک ســواره کمــک مــی کنــد( تجمــع پذیــری نیــز در کنــار 
ســکون زمینــه را بــرای توقــف و مکــث شــهروندان فراهــم مــی کنــد و باعــث مــی شــود 
ــک  ــری فضــای ی ــار ســکون و تجمــع پذی ــد . در کن ــی از جمــع بدان ــرد خــود را جزی ف
میــدان شــامل یکپارچگــی نیــز مــی شــود . ایــن یکپارچگــی مســتلزم و پیوســتگی در فضای 
میــدان و اجتنــاب از خــرد کــردن بیــش از حــد فضاســت . یکپارچگــی امــکان ایجــاد یــک 
تصویــر ذهنــی از کل فضــا را بــرای شــهروندان فراهــم مــی کنــد. بدیهــی اســت کــه همســو 

بــا آن پیوســتگی عناصــر کالبــدی و فعالیــت هــا نیــز قابــل توجــه اســت.

* سکون
بــرای اینکــه فضــای میــدان، ســاکن بــه نظــر آیــد و یــا شــخص در آن احســاس ســکون 
ــه مکــث  کنــد ، ایــن فضــا بایــد مــواردی را در خــود مســتتر داشــته باشــد و انســان را ب
ــه انجــام  ــرعت ، تشــویق ب ــتن از س ــه کاس ــی تشــویق ب ــه عبارت ــد. ب ــردن تشــویق کن ک
رفتارهــای مســیر باشــد فضــا ایســتا مــی شــود و احســاس ســکون بــه وجــود مــی آورد . 
شــرایط شــکل گیــری روابــط اجتماعــی از ایــن دســته انــد. امــکان حضــور آســان در فضــا 
بــرای شــهروندان چــه از لحــاظ دسترســی آســان و چــه از لحــاظ شــرایط آســایش زیســت 
محیــدر. امــکان حضــور گــروه هــای مختلــف اجنتماعــی کــه خــود بــا وجــود عوامــل زیــر 
امــکان پذیرنــد . ایجــاد امنیــت الزم بــرای حضــور زنــان ، کــودکان ، ســالمندان و معلــوالن 
وجــود عرصــه هــا و تجهیــزات مــورد نیــاز گــروه هــای ســنی یــا اجتماعــی مختلــف ، از 
یــک فضــا و همچنیــن وجــود فعالیــت هــای جــاذب بــه صــورت خودجــوش یــا ســازمان 
یافتــه بــرای جــذب افــراد از آن جملــه انــد. امــکان دیــدن و دیده شــدن آســان افراد توســط 
یکدیگرنــد ، بدیــن لحــاظ فضــا نبایــد دارای موانــع دیــد فراوان و همچنین بســتری مناســب 

بــرای انطبــاق فواصــل دیــد و فواصــل برقــراری روابــط اجتماعــی باشــد.

* تجمع پذیری
یکــی از ویژگــی هــای هــر میــدان تجمــع پذیــری اســت . میــدان محــل تجمــع شــهروندان 
ــد امــکان جمــع شــدن شــهروندان در آن فراهــم گــردد و  و گردهمایــی اســت ، پــس بای
بــرای تجمــع شــهروندان در میــدان نیــاز بــه فضایــی مناســب اســت . فضایــی که مســیرهای 
حرکتــی اطــراف میــدان و حریــم آن را بــر هــم نزنــد و بــه لحــاظ شــکل هندســی اجــازه 

جمــع شــدن بــه افــراد را بدهــد.
یــک فضــای خــدر یــا میدانــی کــه بــه شــکل مســتدرل کشــیده اســت ، امــکان گردهمایــی 
افــراد را بــه انــدازه یــک فضــای دایــره شــکل بــه وجــود نمــی آورد. همچنیــن ابعــاد فضــا 
بایــد بــه انــدازه ای باشــد کــه بتــوان آن را جوابگــوی تعــداد افــراد حاضــر در آن بــه شــمار 
آورد . ضمــن اینکــه شــهروندان بایــد بتواننــد بــه راحتــی و ســهولت در فضــا حضــور یابنــد 
ــل  ــه آن ، حداق ــه فضــا و نحــوه رســیدن ب ــودن دسترســی ب ــر آســان ب ــاوه ب ــی ع ، یعن
ــال فضــا پاســخگوی  ــه طــور مث ــدر هــم در فضــا فراهــم گــردد. ب شــرایط زیســت محی
ــا  ــرم و ب ــی اســت. در مناطــق گ ــل شــرایط نامســاعد آب و هوای ــراد در مقاب ــای اف نیازه
آفتــاب شــدید فضایــی مــی بایســتی پــر ســایه و یــا در مناطــق پــر بــاران دارای فضاهــای 
ــر تبلــور در امــکان جمــع  ــدان عــاوه ب ســر پوشــیده و امــن گردد.تجمــع پذیــری در می
ــز وابســته اســت . وجــود  ــف در فضــا نی ــای مختل ــه جــذب فعالیته شــدن شــهروندان ب
فعالیتهــای متنــوع و متفــاوت در فضــا باعــث تجمــع افــراد در میــدان مــی شــود و ویژگــی 

جمــع پذیــری آن را ارتقــاء مــی بخشــد .

خبـر
تـا یـک مـاه دیگـر قـرار اسـت، پـل 
گلشـهر کـه یـک سـال قبـل توسـط 
۹ نفـر از مسـووالن کلنگ زنـی شـد، 
اتفاقـی   ، برسـد  بـرداری  بهـره  بـه 
کـه اگـر رخ دهـد، رکـورد جدیـدی 
در  زنجـان  بـرای مجموعـه شـهری 
پـل  سـازی  خواهـد بـود، چـرا کـه 
رکـورد قبلی هم متعلق به شـهرداری 
همیـن شـهر بـا سـاخت پلـی در ۱۰ 

بود. سـال 
 برخـی از پروژه هـای عمرانـی شـهر 
زنجـان به لحـاظ ویژگـی خاصی که 
دارنـد، در ذهـن  شـهروندان ماندگار 
بـوده و در واقـع پـروژه ای تاریخـی 

محسـوب می شـوند.
از جملـه پروژه هـای تاریخـی زنجان 
کـه رکورد سـاخت آن از نظر طوالنی 
بـودن شکسـت، پل سیدالشـهداء بود 
کـه در حـدود ۱۰ سـال پـس از آغاز 

سـاخت آن  بـه بهره برداری رسـید.
همیـن  بـرداری  بهـره  آییـن  در  امـا 
معصومـی  مسـیح اله  کـه  بـود  پـل 
شـهردار زنجـان خبـر از سـاخت پل 
جدیـدی در شـهر داد و گفت: دوباره 
در زنجـان پـل می زنیـم امـا ایـن بـار 
بنـا داریـم بـا بـه موقـع سـاختن پـل 

کنیـم. رکوردشـکنی 
پـس از گذشـت چنـد مـاه، عملیات 
زنجـان  شـهردار  کـه  پلـی  سـاخت 
در  بـود  داده  را  آن  سـاخت  وعـده 

گلشـهر کاظمیـه آغـاز شـد.
امـا  گلشـهر  پـل  کلنگ زنـی  آییـن 
و  شـد  برگـزار  بقیـه  از  متفاوت تـر 
برخـاف روال مرسـوم که کلنگ زنی 
توسـط یـک یـا دو نفـر از مسـووالن 
انجـام می شـد، ایـن بـار ۹ نفـر  از 
مسـووالن از جمله نماینـده ولی فقیه 
در اسـتان زنجان، نماینـدگان قوه های 
نیـروی  قضاییـه،  مقننـه،  مجریـه، 
انتظامـی،  کلنـگ بـه دسـت گرفته و 
بـه شـیوه های مختلـف آن را به زمین 
زدنـد تـا شـاید به قـول نماینـده ولی 
فقیـه در اسـتان بـه »پـی« سـاختمان 

. سند بر
در آییـن آغازین سـاخت ایـن پل که 
در روز والدت امـام حسـن مجتبـی 
انجـام  تاریـخ ۱۱ خـرداد  در  و  )ع( 
شـد، نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان 
زنجانی هـا  رکـورد  از  نیـز  زنجـان 
در طوالنـی شـدن سـاخت پروژه هـا 
سـخن بـه میـان آورد و گفـت: بنـده 
اصـوال در آییـن کلنگ زنـی پروژه هـا 
حضـور پیـدا نمی کنـم چـون آنقـدر 
پروژه هـا در زنجـان  رونـد سـاخت 
راضـی  کـه  اسـت  شـده  طوالنـی 
نمی شـوم در ایـن آییـن هـا حضـور 
پیـدا کنـم و البتـه بـرای حضـور در 
ایـن آییـن نیز شـک و تردید داشـتم.

حجت السام خاتمی 
بـا اشـاره بـه اینکـه 
تابلـوی  نصـب  در 
روزشــــمار بـرای 
پـــل گلشــهر یک 
نـوع سـنت شـکنی 
شـده اسـت، گفت:  
امیدواریـم ایـن پـل 
در طـول یک سـال 
سـاخته شـود تـا از 
بدبینی مردم نسـبت 
بـه پــــــروژه های 
شهری کاسـته شود.

بـا توجه بـه این سـخنان و سـابقه ای 
کـه از طوالنـی شـدن رونـد سـاخت 
پروژه هـا در زنجـان وجـود داشـت، 
روزشـمار مربـوط از همـان روز اول 
در محـل سـاخت پـل نصـب و طبق 
وعـده مسـووالن قـرار شـد سـاخت 
پـل در مـدت یـک سـال انجـام و تا 
امـام حسـن مجتبـی )ع( بـه  میـاد 

برسـد. پایان 
امـروز در حـدود یـک مـاه تـا مدت 
بـرداری   بهـره  بـرای  زمـان اعامـی 
پـل گلشـهر باقـی مانـده اسـت و بـه 
گفته مسـووالن طبق وعده داده شـده 
قرار اسـت، ایـن پروژه دقیقـا در روز 
تعییـن شـده و بـر اسـاس روزشـمار 
 ، برسـد  بـرداری  بهـره  بـه  نصبـی 
اتفاقـی کـه اگـر رخ دهـد در واقـع 
یـک رکورد دیگـر برای شـهر زنجان 
گلشـهر  پـل  خـورد.  خواهـد  رقـم 
کاظمیـه از جهـت شـرقی-غربی پـل 
جهت هـای  و  روگـذر  صـورت  بـه 
شـمالی و جنوبـی هم سـطح  در حال 
اجـرا بـوده و هزینـه اجـرای ایـن پل 

حـدود 24 میلیـارد تومـان اسـت.

ایـن پل بـه طـول 75۰ متـر و عرض 
2۱ متـر خواهـد بـود و بـرای ایجـاد 
امـکان گـردش شـمال بـه جنـوب و 
غـرب بـه جنـوب یـک دور برگردان 
غیـر همسـطح در فاصلـه ۸۰۰ متری 
بـه عنـوان مکمـل در مراحـل پایانـی 

سـاخت قـرار دارد.
ایـن پل در قالب قرارداد Epc سـاخته 
شـده و همـه مراحـل اجـرای پـل از  
طراحـی تـا احـداث توسـط شـرکت 
جهـاد نصر زنجان در حال اجراسـت.

*تسهیل ترافیکی منطقه با پل گلشهر
شـهردار زنجـان در همیـن راسـتا بـه 
سـرانه جمعیـت گلشـهر کاظمیـه و 
شـهرک های اطـراف آن اشـاره کـرد 
فازهـای  زمین هـای  اگـر  گفـت:  و 
باقیمانـده ایـن شـهرک نیـز سـاخته 
شـود و خانوارها در آن سـاکن شوند، 
در آینـده نزدیک حجـم قابل توجهی 
محـل  ایـن  در  شـهر  جمعیـت  از 

سـکونت خواهنـد داشـت.
بـه  اشـاره  بـا  معصومـی  مسـیح اله 
توسـعه قابـل توجـه کوی گلشـهر و 

ساکن شدن جــمعیت 
بـا نفـــــوذ بــاال در 
گلشـــــهر کاظمیه و 
شـــهرک های اطراف، 
افـزود: ورودی فعلـی 
جوابگـوی ترافیک آن 
منطقـه نبود بـه همین 
منظـور بایـد پلـی در 
اینجا  سـاخته می شـد 
کـه ترافیـک منطقه را 

کند. حـل 
کـرد:  تصریـح  وی 
مدیریـت  تصمــــیم 
شـهری زنجان بر روان سـازی  ترافیک 
گلشـهر  پـل  راه انـدازی  بـا  منطقـه، 
مسـیرهای شـرق به غـرب و بالعکس 
از روی پـل عبور خواهنـد کرد و دیگر 
صـورت  بـه  گردشـی  حرکت هـای 
یوتـرن غیـر همسـطح لحاظ شـده اند.
شـهردار زنجـان دربـاره مـدت زمان 
نیـز  کاظمیـه  گلشـهر  پـل  سـاخت 
گفت: در روز افتتاح پل سیدالشـهداء 
کـه پـس از ۱۰ سـال در حـال افتتاح 
در  کـه  کردیـم  اعـام  وقتـی  بـود، 
بسـازیم،  یکسـاله  پـل  داریـم  نظـر 
مشـاهده  را  برخـی  نیشـخندهای 
کـردم، امـا ایـن کار را آغـاز کردیـم 
و هـم اکنـون سـاخت پـل بـه مرحله 

خوبـی رسـیده اسـت.
بیشـتر  اعتمـاد  بـرای  افـزود:  وی 
ایـن  سـاخت  محـل  در  هـم  مـردم 
کرده ایـم  نصـب  روزشـمار  پـروژه 
مرتـب  صـورت  بـه  شـهروندان  تـا 
عملیـات سـاخت آن را رصـد کننـد.

*سر قولمان هستیم
 معـاون امـور  زیربنایـی شـهرداری 

زنجـان دربـاره  سـاخت پل گلشـهر 
بازدیدهـای  کاظمیـه زنجـان گفـت: 
پـل  اجرایـی  عملیـات  از  مختلفـی  
گلشـهر کاظمیـه داریـم و طبـق قول 
پیمـان کار این پـروژه در مـدت زمان 
مشـخص  شـده بـه بهره بـرداری می 

سد  ر
اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  نـوری  داوود 
امـور  انجـام  حـال  در  پیمـان کار 
و  شـرقی  رمپ هـای  و  زیرسـازی 
غربـی اسـت، گفـت: البتـه بارش هـا 
را  کارهـا  از  برخـی  انجـام  اجـازه 
نمی دهـد، اما بـا این حال سـرقولمان 
زمـان  در  گلشـهر  پـل  و  هسـتیم 
مشـخص بـه بهـره بـرداری  خواهـد 

رسـید
وی بـا اشـاره بـه اینکه نمای سـنگی 
پـل نیـز در مرحلـه پایانـی  اسـت، 
گفـت: درصـد پیشـرفت فیزیکی پل 

بیـش از ۸۰ درصـد اسـت.
شـهرداری  زیربنایـی  امـور   معـاون 
زنجـان بـا بیـان اینکـه هـم اکنـون به 
لحاظ پیشـرفت فیزیکی، پل مشـکلی 
از نظـر رفـت و آمـد نـدارد، تصریح 
و  گاردریل هـا   نصـب  منتظـر  کـرد: 
هندریل هـای مربـوط در پـل هسـتیم 

تـا تـردد در آن برقـرار شـود.

*پل گلشهر تا 10 خرداد به پایان 
می رسد

رییـس کمیسـیون توسـعه عمـران و 
اسـامی  شـورای  زیسـت   محیـط 
شـهر زنجـان نیـز در این بـاره  گفت: 
پیشـرفت فیزیکـی پل گلشـهر با حد 
کـه  آنطـور  و  رفتـه  پیـش  مطلوبـی 
پیمـان کار اظهـار کـرده بـه موقـع بـه 

پایـان  مـی رسـد .
عباس راشـاد بـا بیان اینکـه پایان کار 
پـل تـا ۱۰ خـرداد اسـت، همانطـور 
کـه روزشـمار نیـز در آن نصب شـده 
اسـت، گفـت: البتـه امیدواریـم حتی 
قبـل از ایـن زمـان تعیین شـده، یعنی 
تـا روز میـاد امام حسـن مجتبی )ع( 

پل بـه بهـره برداری برسـد. 
وی بـا اشـاره به اینکه تمایل داشـتیم، 
را  پـل  شـده  تعییـن  زمـان  از  قبـل 
تکمیـل  کنیـم، گفـت: بـا توجـه بـه 
بحـث هـای  ایمنـی، مشـاور طـرح 

اجـازه ایـن کار را نـداد.
بـا اظهاراتی که مسـووالن دارند، جدا 
از انتقاداتـی که از سـوی کارشناسـان 
کاظمیـه  گلشـهر  پـل  سـاخت  بـه 
مطرح اسـت، امیدواریم شـهرداری با 
سـاخت به موقـع پل در موعـد مقرر 
رکوردشـکنی در سـاخت بـه موقـع 
پروژه ها داشـته باشـد تا دیگر شـاهد 
تکـرار وعـده و وعیدهـای مکرر و به 

سـرانجام نرسـیدن آنها نباشـیم

شهرداری زنجان  رکـورد شکست 

رییس کمیسـیون شهرسـازی و معماری شـورای اسامی شهر 
زنجـان گفـت: حـدود 25 درصـد بودجـه عمرانی شـهرداری 
زنجـان بـرای آسـفالت خیابـان هـا هزینـه مـی شـود کـه این 

مبلـغ منطقی نیسـت.
حمیدرضـا حمیـدی  افـزود: موضـوع آسـفالت  خیابـان های 
شـهر بـه معضلی مهم تبدیل شـده اسـت تا جایی کـه اعضای 
شـورای اسـامی زنجان نیز به این موضوع واکنش نشـان داده 
انـد. وی اظهـار داشـت: شـهرداری زنجـان هـر سـال بودجـه 
جداگانـه ای را برای آسـفالت ریـزی خیابان های شـهر هزینه 
مـی کنـد امـا بـا ایـن حـال وضعیـت کنونـی در ایـن بخـش 

مناسـب نیسـت و مـردم ناراضی هسـتند.
ایـن عضـو شـورای اسـامی شـهر زنجـان ادامـه داد: سـطح 
فضای آسـفالت شـهر زنجـان ۱2 میلیـون مترمربع اعام شـده 
که این سـطح بسـیاز زیاد اسـت و در این راسـتا باید مدیریت 

صحیحـی انجام شـود.
وی بـا بیـان اینکـه آسـفالت ریزی خیابـان های  شـهر زنجان 
دارای مشـکاتی  بوده اسـت، افزود: اجرای طرح های عمرانی 
کاری تخصصـی و نیازمنـد تجهیـزات و ماشـین آالت مـدرن 
اسـت و شـوربختانه پیمانـکاران طرف قـرارداد شـهرداری نیز 
اغلـب بـدون دانش و تجهیزات الزم در این خصوص هسـتند. 
رییس کمیسـیون شهرسـازی و معماری شـورای شـهر زنجان 

ادامـه داد: ناظـران عمرانـی شـهرداری نیز نظـارت صحیحی به 
رونـد آسـفالت ریـزی ندارنـد و از طرفـی الزم اسـت دانش و 
حـس مسـوولیت پذیـری آنـان بیـش از گذشـته تقویـت و با 

کوتاهـی در ایـن مـورد بـه طور جـدی برخورد شـود.

وی اظهـار داشـت: دسـتورالعمل هـای مربـوط بـه  آسـفالت 
ریـزی بـه طـور دقیـق رعایـت نمـی شـود و در ایـن میـان 
مـواردی ماننـد دمای مناسـب هـوا و آسـفالت، نحـوه کوبش، 
زیرسـازی، کاتـر زدن هنـگام ترمیـم چاله هـا و... امری بسـیار 
مهـم محسـوب می شـود. حمیـدی افـزود: بنابراین بـرای حل 
مسـایل یاد شـده اسـتفاده از تکنولوژی های جدید در آسفالت 
بـه خصـوص افزودنی های نانـو، تغییر رویکرد از آسـفالت به 
سـنگ فـرش و پیـور به خصـوص در بافت مرکزی شـهر و از 
همـه مهمتر اسـتفاده از پیمانکاران سـطح بـاال و دارای دانش و 

اعتبـار در زنجـان ضروری اسـت.
وی خاطرنشـان کـرد: چالـه هایی که ترمیم می شـوند، به دلیل 
اصولـی نبـودن انجـام این کار، دوباره سـال بعـد تخریب و هر 
سـال چالـه هـای جدیـدی نیـز ایجاد مـی شـود که ادامـه این 

رونـد، وضعیت بسـیار ناخوشـایندی را ایجـاد می کند.
ایـن عضـو شـورای اسـامی شـهر زنجـان خاطرنشـان کـرد: 
بایـد یکبـار بـرای همیشـه موضوع آسـفالت حل شـود چراکه 
صـرف هزینـه های بـاال و در نهایـت ادامه شـرایط فعلی برای 

شـهروندان زنجانـی قابل قبول نیسـت.
بـه گفتـه حمیـدی، بودجه آسـفالت شـهر زنجـان متناسـب با 
بودجـه مصـوب شـهرداری در نظـر گرفتـه می شـود کـه این 

رقـم امسـال 24۰ میلیـارد ریال اسـت.

۲۵درصد بودجه عمرانی شهرداری زنجان برای آسفالت هزینه می شود

ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  رییس 
ایمنی  پایش  طرح  گفت:  زنجان  شهرداری 

مساجد سطح شهر زنجان اجرایی می شود.
فرا  آستانه  در  کرد:  اظهار  موسوی  حمید  سید 
به حجم  توجه  با  و  مبارک رمضان  ماه  رسیدن 
برگزار  مساجد  در  که  آیین هایی  از  وسیعی 
ایمنی  پایش  طرح  زنجان  آتش نشانی  می شود، 

مساجد را از  ۱۰ روز قبل آغاز کرده است.

رییـس سـازمان آتش نشـانی و خدمـات ایمنـی 
شـهرداری زنجـان بـا بیـان اینکـه طـرح پایـش 
ایمنـی مسـاجد در ۱7۰ مسـجد شـهر زنجـان 
اجرایـی خواهد شـد، گفت: در قالـب این طرح 
مسـاجد هدف از نظـر ایمنی هـای مربوط پایش 
شـده و در صورتی که از شـرایط الزم برخوردار 
نباشـند تذکـرات الزم بـه هیأت امنـا و همچنین 
اوقـاف داده می شـود تـا نسـبت به رفـع نواقص 

موجـود اقـدام شـود. وی بـا اشـاره بـه اینکه در 
اجـرای این طرح ۹۰ آتش نشـان فعالیـت دارند، 
گفـت: در همیـن راسـتا اگـر مشـکلی هـم در 
مسـاجد وجـود داشـته باشـد، نسـبت بـه ارایـه 

آموزش هـای الزم اقـدام می شـود.
موسوی با اشاره به اینکه اجرای این طرح قبل از 
آغاز ماه رمضان انجام می شود ، اضافه کرد: هدف 
از اجرای این طرح افزایش ایمنی مساجد است

رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری زنجان خبر داد:

طرح پایش ایمنی مساجد شهر زنجان اجرایی می شود
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چهارمین روز هفته سالمت در شهرستان طارم ، 
 بازدیداز مراکز خدمات جامع سالمت شهری آب بر

و آزمایشگاه مرکزی شهرستان
به گزارش وب دا – زنجان، در چهارمین روز از هفته سالمت که با شعار« مراقبتهای اولیه بهداشتی و 
سالمت روان »نامگذاری شده است  دکتر ارشد بهرامی سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
طارم ومهندس جعفرمطهری رییس مرکزبهداشت شهرستان  از مراکز خدمات جامع سالمت شهری آب 
بر و آزمایشگاه مرکزی شهرستان بازدید نمودند،  در این بازدید دکتر بهرامی ومهندس مطهری ضمن 
تبریک هفته سالمت به کارکنان از اجرای فعالیتهای مرکزخدمات جامع سالمت شهری/روستایی آب 
بر در هفته سالمت وفعالیت 16ساعته مرکزشهری آب بر وروند اجرای برنامه نظام ارجاع الکترونیک 
وبرنامه های ایراپن بصورت عملی بررسی شد و از نزدیک با سه نفر از شهروندان، مصاحبه و از ارائه 
خدمات مرکز مطلع شــدند و در این روز با حضور دکتر بهرامی سرپرســت شبکه بهداشت و درمان 
شهرستان طارم و مهندس مطهری رییس مرکز بهداشت شهرستان ، مسابقه ورزشی دارت برای نشاط و 

شادابی در بین کارکنان آقا و خانم برگزار گردید.و به نفرات اول تا سوم جوایزی اهداء شد .
دیگر برنامه های امروز:

-برگزاری جشنواره غذای سالم در دهستان گیلوان وروستای کهیا وزاچکان
-برگزاری کالس های مهارتهای فرزند پروری جهت مادران روستای الزین

-برگزاری مسابقات نقاشی با عنوان مراقبت های اولیه بهداشتی در سالمت روان در مدارس مرکز 
تشویر وکهیا 

-برگزاری نشست آموزشی در مورد بهداشت باروری سالم در خانه بهداشت سانسیز
-فلورایــد تراپــی و آموزش بهداشــت دهان و دنــدان برای دانــش آموزان مدرســه ابتدایی 

سانسیزوگوهرودرام وپاوه رود وشیت وشهرچورزق وایچ
- مراقبت سالمند در منزل توسط بهورز خانه بهداشت دهنه وهزارود وقاضی بالغی

- برگزاری جلسات آموزشی باموضوع مراقبتهای اولیه بهداشتی در سالمت روان توسط کارشناس 
روانشناسی برای دانش آموزان دوره متوسطه اول روستای انذر و ونیسر

-برگزاری نشست آموزشی در زمینه مسائل بهداشتی و روان برای معلمان و مدیران روستای شیت
-آموزش والدین و زنان بار دار در زمینه اهمیت واکسیناسیون شهر چورزق.

-برگزاری پیاده روی در روستای سرخه دیزج.
-آموزش در خصوص دخانیات در ونیسر و دستجرده و تشویر

درچهارمین روز از هفته سالمت در شهرستان ابهربرگزار شد،

همایش سالمت روان »روانشناسی مثبت گرا«  
همایش سالمت روان به مناسبت هفته سالمت 98 با شعار ) مراقبت های اولیه بهداشتی و سالمت 

روان ( در سالن شهید باهنر آموزش و پرورش در چهارمین روز از هفته سالمت برگزار گردید.
به گزارش وب دا -زنجان، همایش سالمت روان به مناسبت هفته سالمت 98 با شعار ) مراقبت های 
اولیه بهداشتی و سالمت روان ( در سالن شهید باهنر آموزش و پرورش  با شرکت معاون بهداشتی 
و کارشناسان ستادی، روانشناسان،کارشناسان ناظر مراکز، مراقبین سالمت و بهورزان و  همچنین 
رابدرن بهداشتی و سفیران سالمت شبکه بهداشت و درمان ابهر و همچنین ریاست محترم آموزش 
و پرورش و مدیران و معاونین و مشاورین و رابدرن سالمت مدارس شهرستان ابهر برگزار گردید.
مدرس دکتر علیرضا جعفری از اســاتید و رییس مرکز مشاوره دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابهر با 
موضوع  روانشناسی مثبت گرای اسالمی در مورد سبک زندگی و راههای خودشناسی و همچنین 
مثبت اندیشــی و راههای کســب معرفت صحبت نموده و اهداف و برنامه های هفته سالمت در 

پیشبرد اهداف و پیشگیری از ابتال به اختالالت و آسیب های اجتماعی را بیان فرمودند. 

* آغاز برنامه اندازه گیری شاخص های انتروپومتریک به مناسبت هفته سالمت در ادارات 
شهرستان از دانشگاه پیام نور 

طرح پیشگیری و کنترل چاقی کارکنان ادارات امروز در دانشگاه پیام نور ابهر آغاز گردید. همزمان
با این طرح، برنامه اندازه گیری شاخصهای آنتروپومتریک کارکنان و تعیین )BMI( و قند خون و 
فشــار خون کارمندان و اساتید دانشگاه انجام و خطرسنجی قلبی، عروقی و غربالگری سرطانهای 
شایع در برنامه ایراپن نیز انجام شد. و کتاب راهنمای خود مراقبتی جوانان به تعداد 50 جلد جهت 

استفاده دانشجویان توزیع شد.

* انجام برنامه ایران اکو در مدرسه غیرانتفاعی سهیل
در این برنامه کلیه دانش آموزانی که دچار اضافه وزن و یا چاق بودند تحت آموزش تغذیه و اصالح 
عادتهای غلط غذایی شدند و بروشورهای آموزشی )5-2-1-0( به تعداد 150برگ به سفیران سالمت 
مدرسه و کودکان چاق جهت مطالعه و بهره برداری توزیع شد. وزن و قد دانش آموزان اندازه گیری 
و طبق نمودار )NCHS( وضعیت رشد آنها بررسی شد .مقرر شد با هماهنگی مربی بهداشت، این 
دانش آموزان جهت دریافت رژیم و مشاوره تغذیه به کارشناس تغذیه مرکز شماره 5 مراجعه نمایند.

* برگزاری همایش ازدواج سالم
همایش ازدواج سالم برای دانشجویان دانشگاه پیام نور ابهر با سخنرانی آقای یعقوب مرادی روانشناس 
برگزار شد که با مقدمه ای بر سالمت روان شروع و سپس با معیارها و مالک های ازدواج ادامه و در 
پایان به سواالت مطرح شده دانشجویان پاسخ داده شد. در ضمن تعداد 500 برگ پمفلت در سطح 
دانشگاه توزیع و کتاب راهنمای خود مراقبتی در جوانان بین شرکت کنندگان در همایش توزیع شد.

* سایر فعالیتهای شبکه بهداشت در سطح مراکز و ارگان ها:
- ایراد سخنرانی در مدرسه سماء توسط کارشناس مسوول سالمت خانواده شهرستان در خصوص 

فعالیتهای اجرائی به مناسبت هفته سالمت
- سخنرانی مســوول واحد کنترل مواد غذایی در مدرسه عبرت برای دانش آموزان در خصوص 

بهداشت دهان و دندان به همراه توزیع پمفلت استانداردهای مواد غذایی و نشانگر رنگی
- سخنرانی کارشناس بیماریهای غیرواگیر در خصوص سرطان های شایع در مدرسه دخترانه کار 

و دانش تالش برای دانش آموزان
- آموزش در زمینه سرطان پستان و دهانه رحم توسط مامای مرکز عباس آباد برای داوطلبان سالمت

- اهداء خون توسط همکاران به مناسبت هفته سالمت
- نشست آموزشی در خصوص تغذیه برای کارکنان سیم و کابل ابهر توسط کارشناس تغذیه

- برگزاری نشست شورای بهداشت با حضور داوطلبان سالمت و اعضای شورای روستا، بهورز، 
معلمین مدرسه و معتمدین در روستای کینه ورس در زمینه برنامه های هفته سالمت

- آموزش پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات برای دانش آموزان مدرسه شهید رحمانی 
با تاکید بر آموزش رویکرد نوین و اچ آی وی توسط کارشناس سالمت روان

- آموزش رویکرد جدید اچ آی وی جهت داوطلبان ســالمت و آرایشــگرها توســط کارشناس 
بیماریهای غیرواگیر به مناسبت هفته سالمت

- آموزش رویکرد جدید اچ آی وی جهت داوطلبان ســالمت  توســط مامای پایگاه ســالمت 
غیرضمیمه هیدج

- اجرای برنامه پیاده روی بانوان و داوطلبان سالمت در مهستان همراه با صرف صبحانه سالم
- برگزاری کارگاه آموزشی ارتباط موثر و راه های رسیدن به شادکامی برای دانشجویان دانشکده 

پرستاری توسط آقای مرادی روانشناس، در سالن اجتماعات دانشکده پرستاری
- آموزش آهن یاری و اهمیت آن دبیرستان عفت شناط توسط مراقب سالمت

- آموزش پیشگیری از اضافه وزن وچاقی و آموزش تغذیه سالم مدرسه سهیل توسط کارشناس تغذیه
- آموزش پیشگیری از بیماری های واگیر )وبا( پایگاه صائین قلعه مدرسه آسیه توسط مراقب سالمت
- آموزش خود مراقبتی و سرطانهای شایع در زنان برای سفیران سالمت و اعضای کانون محالت 

توسط مامای مرکز 5
- آموزش خودمراقبتی در سازمان فنی حرفه ای توسط مامای مرکز 5

- آموزش سالمت در بحران مدرسه الفبا توسط مراقب سالمت و بهداشت محیط مرکز اعالیی
- آموزش مدیریت در حوادث و بالیای طبیعی و عفونت اچ آی وی دبیرستان عفت شناط توسط 

مراقب سالمت
- توزیع 120 عدد سی دی با موضوع خود مراقبتی

- توزیع 150 جلد کتابچه سفیران سالمت
- اطالع رسانی در بیلبرد شهری

- توزیع 160 عدد مسواک و خمیردندان

خبـر

دیدار با امام جمعه شهرستان در  برنامه های سومین 
روز هفته سالمت 98 در شهرستان طارم

به گزارش وب دا – زنجان،ســومین روز هفته سالمت که با شعار مشارکت اجتماعی و سالمت 
نامگذاری شــده است .دکتر ارشد بهرامی سرپرست شــبکه بهداشت ودرمان شهرستان طارم و 
مهندس جعفر مطهری رییس مرکز بهداشــت و پرسنل شبکه بهداشت و درمان طارم با فرماندار 

شهرستان طارم مهندس صفری و امام جمعه شهرستان حاج آقا صادقی پور دیدار نمودند.
درایــن دیدار صمیمی، دکتر بهرامی گزارشــی از برنامه های هفته ســالمت را بازگو نمود و از 

حمایتهای فرماندار  ساعی و امام جمعه تشکر و قدر دانی نمود
.در ادامه، مهندس مطهری، در خصوص شــاخص های حوزه ســالمت و نحوه خدمات رسانی 
سامانه سیب به هموطنان عزیزازجمله نظام ارجاع و همچنین از آمارو شاخص ،گزارش مبسودر 
ازتوفیقات حوزه سالمت را ارائه نمودند. در این برنامه مهندس صفری فرماندار شهرستان طارم 
از تالشــگران عرصه سالمت تقدیر و تشکر نمودند و آنان را همانند سربازان گمنام امام زمان ) 
عج ( دانســتند.و از راه اندازی پروژه های بهداشــتی که رضایت مردم را در پی داشته است ابراز 
خرســندی نمودند و نقش محوری بهورزان را در خانه های بهداشت یکی از مهمترین گامهای  
موثر درحوزه سالمت برشمردند.و همچنین حاج آقا صادقی پور امام جمعه محترم شهرستان طارم 
یکی از موفقیت های نظام جمهوری اسالمی وهمچنین دولت یازدهم ودوازدهم ارتقاء بهداشت 
واجرای  طرح تحول سالمت یادنمودند. ایشان به اهمیت آموزش های الزم برای آسیب های مواد 
مخدر در بین جوانان را از مسووالن مربوطه خواستار و از زحمات کارکنان بهداشت درمان تقدیر 
و تشــکر نمودند.و در پایان برنامه های امروز، پیام لوح تبریک و تقدیر ریاست محترم دانشگاه 
علوم پزشکی زنجان توسط دکتر بهرامی سرپرست شبکه ومهندس مطهری رییس مرکز بهداشت 

به امام جمعه و فرماندار محترم اهداء نمودند.

* سایرنامه های روزسوم:
- برگزاری همایش »مشارکت اجتماعی وسالمت« باحضور سفیران سالمت وجمعی ازدهیاران 

به منظور توانمندسازی گروههای هدف درسالن اجتماعات شبکه بهداشت ودرمان طارم
- برگزاری کالســهای آموزشی با عناوین آشنایی با اختالالت روانپزشکی و پیشگیری و کاهش 

آسیب سوء مصرف مواد مخدر جهت دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان طارم 
- جشن سالمت درمهدها ی کودک باشعار »دندان سالم من«

- کالس آمــوزش با عنوان تغذیه ســالم  و  تخمدان پلی کســتیک  بــرای دانش آموزان دختر  
دبیرستان حجاب شهرآببر

- برگزاری جشنواره غذای سالم در مرکز درام  واهداء جوایز به 3نفراز شرکت کنندگان برتر
- برگزاری کالس آموزشی با موضوع  ایدز در دانشگاه پیام نور شهرآببر

- آموزش تغذیه سالم و مکمل یاری برای دانش آموزان روستای جزال وزاچکان.
- برنامه آموزشــی در زمینه کم کاری تیروئید و PKU ، پیشگیری از فشار خون باال و غربالگری 

دوران بار داری در شهر چورزق.
- برگزاری همایش های پیاده روی درروستاهای دستجرده ،تشویر،گیلوان

دیدار با فرماندار شهرستان سلطانیه در سومین روز از 
هفته سالمت

به گزارش وب دا – زنجان ، در ســومین روز از هفته ســالمت با شعار»مشــارکت اجتماعی و 
سالمت« دکتر صادقی مقدم رییس شبکه بهداشت و درمان  به همراه جمعی از پرسنل شاغل در 

ستاد شهرستان سلطانیه مهندس رحمانی فرماندار شهرستان سلطانیه دیدار نمودند.
در این دیدار دکتر صادقی مقدم ضمن تبریک هفته سالمت و تشکر از فرماندار و دلسوز شهرستان 
سلطانیه , گزارشی از عملکرد و فعالیت های حوزه های مختلف بهداشت و درمان و ارائه نمودند.
سپس فرماندار محترم سلطانیه ضمن خوش آمد گویی و تبریک اعیاد شعبانیه وهفته سالمت ، از 
زحمات دکتر صادقی مقدم و تمامی پرســنل شبکه بهداشت و درمان شهرستان سلطانیه تقدیر و 
تشکر نمودند و در ادامه همه پرسنل شبکه را حافظان سالمت روحی ، روانی و اجتماعی معرفی 
کردند همچنین در ادامه بیان کردند ســالمتی مردم برگرفته از تالش و کوشش ها و برنامه ریزی 
های شــما پرچم داران عرصه سالمت می باشــد. همزمان با اجرای برنامه های متنوع در مراکز 
خدمات جامع ســالمت تحت پوشش شهرســتان, با همکاری اداره آموزش و پرورش کارناوال 
شــادی برپا شد. در این آیین دانش آموزان پایه ابتدایی با در دست داشتن پالکارد ,بادکنک و بنر 

حاوی مطالب آموزشی و بهداشتی این روز را گرامی داشتند.

* دیگر برنامه های اجرا شده در این روز
- دیدار با فرماندار محترم شهرستان سلطانیه

- برپایی کارناوال سالمت دانش آموزی با در دست داشتن تراکت ها و پوستر های هفته سالمت
- معاینه و فلوراید تراپی نو نهاالن کانون پرورشی فکری و داروالقرآن

- برگزاری جشنواره غذای سالم محلی
- انجام تن ســنجی و ارائه مشــاوره سبک زندگی سالم و پیشگیزی از بیماریهاویژه مراجعین به 

مراکز بهداشتی
- بازدید از کارخانه ها و مراکز تولید مواد غذایی و ترغیب در ســالم سازی با مصرف کم قند و 

نمک و روغن و تقدیر از رستوران برتر
- انجام تن سنجی دانش آموزان در مدارس

- برگزاری آیین ورزش صبحگاهی همگانی در مدارس شهرستان سلطانیه
- برگزاری ایستگاه تن سنجی در فرمانداری

- برگزاری ایستگاه سالمت و خود مراقبتی در کمیته امداد
- برگزاری همایش ازدواج سالم در جوانان در روستای واالیش

خبـر

ــای  ــور اعض ــانه باحض ــالمت و رس ــر س ــاق فک ــت اط نشس
هیــأت مدیــره خانــه مطبوعــات اســتان زنجــان در دفتــر 
ریاســت دانشــگاه علــوم پزشــکی زنجــان ب رگزارشــد. 

ظهــر  زنجــان،   – وب دا  اطالع رســانی  و  خبــری  پایــگاه 
ــومین روز  ــا س ــان ب ــت 1398 همزم ــوم اردیبهش ــنبه س سه ش
از هفتــه ســالمت باعنــوان » مشــارکت اجتماعــی و ســالمت« 
ــا  ــن نشســت ب ــوم پزشــکی زنجــان در ای رییــس دانشــگاه عل
بیــان اینکــه در حیطــه ســالمت, آمــوزش و توانمندســازی مردم 
ــم,  ــویه داری ــانی دوس ــف اطالع رس ــالمت ضع ــه س در حیط
خواســتار نظــارت مطبوعــات و رســانه ها در اطالع  رســانی 

ــد. ــوزه ســالمت ش مباحــث ح
دکتــر پرویــز قزلبــاش اظهارداشــت: مــا بــه عنــوان عضــوی از 
حــوزه ســالمت، اصــال شــاید بعضــی از ابعــاد را نبینیــم ولــی 
مــردم آنهــا را خــوب می بیننــد و اینجــا کمــک رســانه ها 
در حیطــه ســالمت حائــز اهمیــت اســت کــه موجــب ارتقــاء 

ــود. ــالمت می ش ــوزه س ح
مدیــر ارشــد دانشــگاه علــوم پزشــکی زنجــان در بحــث 
اجتماعــی ســازی ســالمت، مطالبه گــری درســت را مهــم 
ــود و  ــتفاده ش ــت کشــور اس ــد از ظرفی ــزود: بای ــمرد و اف برش
ــردان و  ــت، دولتم ــه دول ــد ک ــد بخواهن ــم بای ــردم ه ــا م طبیعت
سیاســت گــذاران از آن ظرفیــت بــرای ســالمت اســتفاده کننــد.
ــت: در  ــراز داش ــان اب ــکی زنج ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ریی
ــکیالتی  ــاظ تش ــه لح ــی ب ــتگاه های دولت ــی دس ــط عموم رواب
گرفتــه  صــورت  اطالع رســانی  حــوزه  در  پیش بینی هایــی 
ــی خیلــی قــوی نیســتند و اصــال معقــول هــم نیســت کــه  ول
دســتگاه های دولتــی دنبــال ایــن کــه خودشــان بخواهنــد 
کارهایــی در ایــن زمینــه انجــام دهنــد، برونــد و در ایــن راســتا، 
ــه  ــن گزین ــی بهتری اســتفاده از ظرفیت هــای موجــود و غیردولت
ــن  ــد همی ــی بتوانن ــتگاه های دولت ــه دس ــن ک ــرای ای ــت ب اس
ــود  ــام می ش ــه انج ــی را ک ــد و کارهای ــام دهن ــف را انج وظای
اطالع رســانی کننــد. در ادامــه نشســت اعضــای هیــأت مدیــره 
ــود  ــرات خ ــه نظ ــان نقط ــن بی ــتان ضم ــات اس ــه مطبوع خان
ــوا و  ــد محت ــری، تولی ــوزش خب پیشــنهادهایی درخصــوص آم

ــد. ــه نمودن ــالمت ارائ ــانه و س ــنواره رس ــزاری جش برگ
در پایــان ایــن نشســت اعضــای هیــات مدیــره خانــه مطبوعات 

ــز  ــر پروی ــای دکت ــپاس از تالش ه ــوح س ــدا ل ــا اه ــتان ب اس
ــانه ها  ــا رس ــل ب ــتان و تعام ــالمت اس ــوزه س ــاش در ح قزلب

ــد. ــی کردن قدردان

* اســتفاده ازظرفیــت و توانمنــدی هــای رســانه هــای گروهی 
ــالمت درحوزه س

رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی زنجــان بــر اســتفاده از ظرفیــت 
ــدی هــای رســانه هــای گروهــی در حــوزه ســالمت  و توانمن

ــز  ــر پروی ــان؛ دکت ــزارش وب دا –زنج ــه گ ــرد . ب ــد ک تاکی
ــوم پزشــکی زنجــان درســومین  ــس دانشــگاه عل ــاش ریی قزلب
روزازهفتــه ســالمت درنشســت ویــژه اطــاق فکربامدیــر 
مســووالن خبرگــزاری هــا ضمــن تاکیدبرنقــش اطــالع رســانی 
در حــوزه ســالمت گفــت : دانشــگاه علــوم پزشــکی وحــوزه 
ســالمت بــه لحــاظ گســتردگی و پیچیدگــی و اینکــه دور 
ازخیلــی مســائل حاشــیه ای اســت و همــه روی آن اتفــاق نظــر 

دارنــد بــه همیــن خاطــر وضعیــت خاصــی دارد و تعامل بیشــتر 
رســانه هــا را مــی طلبد. 

 وی افـــزود: دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی زنجـــان مـــی 
توانددرامرآمـــوزش و ارتقـــای ســـطح فرهنـــگ، اطالعـــات 
، مهـــارت و توانمندســـازی مـــردم اثرگـــذار باشـــد و مـــی 
ـــا   ـــانه ه ـــت  رس ـــه ای از ظرفی ـــم نام ـــب تفاه ـــم در قال توانی
ـــن راســـتا  ـــی در ای در اطـــالع رســـانی و آگاهـــی بخشـــی عموم

اســـتفاده کنیـــم و کانـــال و مجـــرای ایجادشـــود بـــه ویـــژه 
ـــرد اطـــالع  ـــد و کارک ـــدا کن درحـــوزه فضـــای مجـــازی ورود پی

ـــد .  ـــام ده ـــانی را انج رس
ــده در  ــود آم ــای بوج ــت ه ــتفاده زا ظرفی ــاش  اس ــر قزلب دکت
ــن  ــت: در ای ــز گف ــوری نی ــب 6 کش ــوان قط ــه عن ــگاه ب دانش
ــال  ــم از ظرفیــت فضــای رســانه ای، کان ــز مــی توانی ــه نی زمین
هــای تلگرامــی و ظرفیــت هــای مالــی و ارتبــادر دانشــگاه های 

ــای  ــانه ه ــف رس ــی از وظای ــم. وی یک ــتفاده بکنی قطــب 6اس
گروهــی را باالبــردن مطالبه گــری درســت و هدفمنــد ازحــوزه 
ســالمت بــه عنــوان یکــی ازاهــداف اجتمــاع ســازی ســالمت 
عنــوان کــرد وافــزود: مــا در ایــن راه نیازمنــد راهنمایــی هســتیم 
تابتوانیــم از ظرفیــت نیروهــای توانمنــد و متخصــص حداکثــر 

بهــره ببریــم .
ـــال  ـــری درانتق ـــان بازنگ ـــکی زنج ـــوم پزش ـــگاه عل ـــس دانش ریی
ـــازی  ـــای مج ـــه فض ـــنتی و ورود ب ـــای س ـــات را درقالبه اطالع
ـــرار داه  ـــد ق ـــورد تاکی و گســـترش آمـــوزش هـــای مجـــازی را م
ـــه ســـمت هوشمندســـازی  ـــا ب ـــروز دولته ـــای ام ـــزود: دردنی و اف
می رونـــد و درهوشـــمند ســـازی آمـــوزش مجـــازی بســـیار 
مهـــم اســـت، مـــا مـــی توانیـــم تولیدمحتـــوا و اطالعـــات 
ـــنی  ـــای س ـــه و گروهه ـــاز جامع ـــتی موردنی ـــکی و بهداش پزش
ـــا ســـاختار مشـــخص  ـــا ب ـــزاری ه ـــار خبرگ ـــف را در اختی مختل
قـــرار بدهیـــم و در اطـــاق فکـــری کـــه شـــکل مـــی گیـــرد 
تـــا اطالع رســـانی آموزشـــی متناســـب بـــا تولیـــد محتـــوا  و 

ـــود.  ـــری ش ـــم گی ـــار آن تصمی ـــوه انتش نح
ــر و  ــه هن ــگاهی در زمین ــته دانش ــاد رش ــر ایج ــا تاکیدب وی ب
ســالمت کــه تعامــل و همــکاری مشــترک بیــن  رســانه هــای 

ــد . ــی کن ــا حــوزه ســالمت را بیشــتر م ــی ب گروه
ــر روابــط عمومــی و مشــاور رییــس دانشــگاه  ــی مدی رحمان
ــگاه در  ــت دانش ــدات ریاس ــه تاکی ــاره ب ــا اش ــخنانی ب در س
ــانه ای و  ــات رس ــوزه ارتباط ــت : در ح ــانه گف ــت رس نشس
مردمــی رویکــردی تعریــف شــد و مقــرر شــد بــه طــور دوره 
ــی  ــای گروه ــانه ه ــن رس ــور فعالی ــا حض ــر ب ــاق فک ای اط
ــه  ــن اینک ــش ضم ــن بخ ــزود: در ای ــود . وی اف ــکیل ش تش
ــا  ــانه ه ــث رس ــازمانی در بح ــی درون س ــای متفاوت دوره ه
ــکاری  ــف شــده در مباحــث خــارج از دانشــگاه نیزهم تعری
ــرای  ــن بخشــی در حــوزه شــورای ســالمت هــم ب هــای بی
ــی و  ــوط فن ــالت مرب ــا تعام ــده ت ــف ش ــگاران تعری خبرن
تخصصــی در ایــن محــور داشــته باشــیم .  در ایــن نشســت 
ــی  ــه امادگ ــود را درزمین ــنهادها خ ــن پیش ــن حاضری همچنی
بــرای همــکاری هــای بیشــتر بــا حــوزه ســالمت ، آمــوزش 
خبرنــگاران و نحــوه تولیــد محتــوا عنــوان داشــته و در زمینــه 

ــد. ــادل نظــر گردی هــای مختلــف دیگــر بحــث و تب

باحضور اعضای هیأت مدیره خانه مطبوعات استان زنجان 

نشست اطاق فکر سالمت و رسانه برگزار شد

 همزمان با ســومین روز از هفته ســالمت، 
آغاز برنامه آموزشــی ایــران اکو در مدراس 
شهرســتان ابهر ،برنامه جامع پیشــگیری و 
کنتــرل اضافــه وزن و چاقــی در کودکان و 
 Ending Childhood ایرانــی  نوجوانــان 
Obesity (Iran- ECHO( ) مدرسه نرجس، 

مدرسه شهریار و مدرسه الفبا (
به گــزارش وب دا – زنجان ،پیشــگیری و 
کنتــرل بیماری های غیــر واگیر بعنوان یک 
اولویت اصلی معرفی شــده است و در میان 
عوامل خطــر این بیماری هــا ، چاقی یک 
ریسک فاکتور اصلی است. با توجه به روند 
رو به افزایش چاقی کودکان و احتمالی تداوم 
آن در بزرگســالی  این مرکز پیرو فعالیتهای 
ســال گذشته همزمان با شروع هفته سالمت 
برنامه آموزشــی خــود را در مدارس تحت 
پوشــش در زمینه کاهش چاقی در کودکان 

اجرا درآورده است .
در ایـن راسـتا برنامـه جامـع ترویـج تغذیـه 
سـالم و کاهـش مصـرف غذاهـای ناسـالم 
و عـدم مصـرف نوشـیدنی هـای شـیرین و 
افزایـش تحـرک بدنـی و فعالیـت جسـمی 
در مـدارس بـا همکاریمتقابـل بیـن مراقبین 
بهداشـت و کارشناسـان تغذیـه بـا مدیران و 

مربیـان بهداشـت در حـال اجراسـت.
در این زمینه برنامه توزین کودکان و اجرای 
میان وعده غذایی ســالمو آموزش در مورد 
شعار ایران اکو به همراه توزیع بروشورهای 
تغذیــه در 3 عنوان به تعــداد 300 برگ بین 
دانش آمــوزان و علی الخصوص ســفیران 

سالمت مدرسه دخترانه الفبا توزیع شد.

برنامه آموزشــی پیشــگیری از خودکشی و 
آسیب های اجتماعی در پایگاه بسیج زینبیه

های  آسیب  از  پیشگیری  آموزشی  کارگاه 
اجتماعی با موضوع خودکشی توسط سرکار 
آزاد  دانشگاه  اساتید  از  کرمی  دکتر  خانم 
اسالمی ویژه همکاران پایگاه سالمت شناط 
و رابدرن و سفیران سالمت و مدیران سالمت 
محله و بسیجیان به استعداد 65 نفر مخاطب 
شناط  زینبیه  پایگاه  در  نشست  در  حاضر 
برگزار گردید که در ابتدا سرکار خانم عابدینی 
کارشناس سالمت روان مرکز شناط اهداف و 
فعالیت های مراکز خدمات جامع سالمت و 
حضور روانشناسان و مراقبیتن در جهت ارائه 
خدمات و مراقبت های اولیه بهداشتی را بیان 
نمودند و سپس خانم دکتر کرمی با تعریفی از 
آسیب های اجتماعی وانواع آن و بویژه آسیب 

های اجتماعی جوانان موضوع خودکشی و 
پایان  ودر  بیان  را  آن  از  پیشگیری  راههای 
آمد. بعمل  پاسخ  و  پرسش  سئواالت  نیز 
برگزاری کارگاه های آموزشــی در مدارس 

شهرستان ابهر
 الــف( برگــزاری کارگاه کنترل خشــم و 
استرس در جوانان در محل  سالن اجتماعات 
دبیرستان شبانه روزی کوثر  هیدج  به  تعداد 

120 دانش آموز  دبیرستان
ب(-   آموزش جوان ســالم بــرای والدین 
دانش آموزان دبیرستان فالح با شرکت 150 

نفر از والدین دانش آموزان 
ج(- برگزاری نشست آموزشی در خصوص 
پیشگیری از رفتارهای پر خطر و آموزش  اچ 
آی وی  به روش رویکرد نوین  برای دانش 
آموزان درد بیرستان آیت اهلل خامنه ای برای 

82 نفر از دانش آموزان  

* سایر فعالیتهای شبکه بهداشت به شرح 
ذیل می باشد:

برنامه های  آموزشی بهداشت دهان و دندان 
در مدارس شرف و آزادگان و خانه بهداشت 
قزلجه با توزیع رایگان مسواک و خمیردندان.
آموزش بیماریهای غیر واگیر و سرطان ها و... 
به رابدرن مرکز خدمات جامع شماره 4 شناط
آمــوزش مدیریت بالیا و حــوادث طبیعی 

پایگاه سالمت ضمیمه  شناط
آموزش شیوه زندگی سالم به سالمندان پایگاه 

سالمت حسین آباد
پیاده روی خانوادگی در  روستای خراسانلو 
با همکاری دهیاری و شورای اسالمی روستا

کارگاه آموزشــی مهارتهای زندگی توســط 
کارشناس روان در شرکت پارس حیات ابهر

آموزش کمکهای اولیه در حوادث در مدرسه 
سهیل توسط تکنسین فوریتهای پزشکی

آمــوزش مراقبتهای اولیه بهداشــتی در بین 
کارکنان بانک صادرات شــعبه مرکز ابهر و 
توزیع پمفلت با حضور کارشناسان تغذیه و 

سالمت
آموزش پیشگیری از مصرف قارچهای سمی 

در مدرسه روستای اسپاس
آموزش قلب ســالم با پخش فایل آموزشی 
و توزیــع پمفلت در مرکــز خدمات جامع 

سالمت حسین آباد
توزیع 200 عدد سی دی با موضوع خود مراقبتی

توزیع 200 جلد کتابچه سفیران سالمت
اطالع رسانی در بیلبرد شهری

در سومین روز از هفته سالمت،

آغاز برنامه آموزشی ایران اکو در مدراس شهرستان ابهر

 بــه گزارش وب دا – زنجان ، در ســومین روز 
هفته ســالمت جشــنواره فرهنگی،آموزشی و 
اجتماعی ســالمت محور با شعار"مراقبت های 
اولیه بهداشــتی راهی بســوی پوشش همگانی 
"باحضور اهالی روســتای شــهرکبا نام دهکده 
سالمت در قالب برگزاری کارگاه های آموزشی، 
مسابقه ورزشــی، خود مراقبتی، کانون سالمت 
محله وجشــنواره آش و غــذای محلی، و ارائه 
خدمات حمایتــی و اجتماعی با برپاییغرفه ها و 
ایستگاههای سالمتی در حســینیه این روستا و 
با استقبال گســترده مردم برگزار گردید. در .از  

ویژگیهای و برجستگیهای مهم این برنامه برپایی 
نمایشــگاه صنایع دســتی و مواد غذائی سنتی ، 
نقاشــی کودکان با موضوع ســالمت  و مسایقه 
ورزشی بود که در پایان دکتر کرمی ضمن تشریح 
اهداف برگزاری این برنامه، اهمیت مشــارکت 
اجتماعی  در ارتقاء ســالمت  جامعه ، از عموم 
مردم این روستا و برگزار کنندگان این جشنواره 
تشکر نمودند و در ادامه از برترین های جشنواره 
آش محلی و دیگر برنامــه های اجرایی تجلیل 

بعمل آوردند.
 از دیگر برنامه های اجراشده در این  روز  با عنوان 

"مشارکت اجتماعی و سالمت" شبکه بهداشت و 
درمان شهرستان ایجرود با همکاری اداره محیط 
زیست و شــهرداری ایجرود به منظور حفظ و 
پاکیزگی محیط زیســت و ترویج فرهنگ زمین 
پاک، در یک حرکــت نمادین از یک کیلومتری 
ورودی شهر زرین آباد تا میدان اصلی این شهر، و 
نیز روبروی شرکت تالشگران ایجرود با حضور 
شهردار محترم زرین آباد ، روسای ادارات محیط 
زیست ، فرهنگ و ارشاد اسالمی، منابع طبیعی،  
ورزش و جوان ، نیروی انتظامی و جمعی کثیری 
از مردم، با امکانات بهداشتی، اقدام به جمع آوری 

و پاک سازی زباله ها در مسیر نمودند . 
 عالوه بر آن این حرکت نمادین در  روســتای 
بیدگینه با همکاری دهیاری واداره محیط زیست 
طبیعی   با حضور آقای دکتر کرمی رییس شبکه 
بهداشــت ایجرود وداوطلبان سالمت و سفیران 
سالمت و دانش آموزان مدرسه راهنمایی بیدگینه 
نیز انجام شــد.  از دیگر برنامــه های مهم این 
روز برگزاری جشــنواره غذای سالم با مشارکت 
داوطلبان و ســفیران سالمت  محله در روستای 
ســعیدآباد بود . در این جشــنواره  در  راستای 
ترویج فرهنگ تغذیه سالم غذای سنتی از جمله 

آش و دیگــر غذاهای محلــی طبخ گردید و در 
پایــان از برترین های این برنامه به رســم یادبود 

تقدیر و تجلیل به عمل آمد.
- اجرای طرح 5 دقیقه تا ســالمت در اول وقت 

در مدارس شهر حلب و روستاهای نکتو
- برگزاری مســابقه روزنامه دیواری با همکاری 

بهورزان،  داوطلبان وسفیران سالمت محله
- برپایی غرفه های اطالع رســانی ســالمت در 
مراکز خدمات جامع ســالمت زرین آباد، حلب 

و اغولبیک سفلی
- ویزیت رایگان و ارائه خدمات دندانپزشکی در 

مرکز خدمات جامع سالمت زرین آباد
- بازدید از اماکن شهرســتان توسط کارشناسان 

بهداشت محیط
-  نمونــه بــرداری  و کلرســنجی آب در کلیه 
مناطق شهرستان ایجرود بصورت همزمان توسط 

کارشناسان بهداشت محیط
- انجام ید سنجی نمک مصرفی از 10% خانوارها 
، مدارس و مراکز تهیه وتوزیع مواد غذایی توسط 

کلیه بهورزان محترم خانه های بهداشت
- برگزار ی کالس آموزشــی در مورد مضرات 

دخانیات در دبیرستان حلب

برپایی دهکده سالمت درسومین روز هفته سالمت شبکه بهداشت و درمان ایجرود

 درچهارمیـن روز از هفتـه سـالمت معـاون 
اسـتانداری  اجتماعـی  و  امنیتـی  سیاسـی 
هفتـه  نمایشـگاه  در  حضـور  بـا  زنجـان 
ظرفیتهـا  از  دره  خـرم  شهرسـتان  سـالمت 
و توانمندیهـای عرصـه بهداشـت و درمـان 

نمـود.  بازدیـد  شهرسـتان 
بـه گـزارش وب دا - زنجـان ،در ایـن بازدید 
کـه محمـدی فرماندار خـرم دره نیـز حضور 
داشـت، دکتـر مرادی ضمـن بازدیـد از غرفه 
های مسـتقر در نمایشـگاه وابـراز رضایت از  
فعالیتهـای صـورت گرفتـه، نمایشـگاه هفتـه 
سـالمت را ابـزار مناسـبی در بحـث آموزش 
و ایجاد فرهنگ بهداشـت و سـالمت دانسـته 
و از دسـت اندرکاران برگزاری این نمایشـگاه 
بـا  ایـن روز  تشـکر نمودنـد. همچنیـن در 
حضـور جمعی از مسـووالن شهرسـتان زنگ 
سـالمت در مدرسـه ابتدایی نیکان خـرم دره 
نواختـه شـد. در ایـن آییـن کـه حـاج آقـا 
محمـدی رییـس تبلیغات اسـالمی و جمعی 
از نماینـدگان ادارات حضـور داشـتند، دکتر 
کریمخانـی رییـس شـبکه بهداشـت بـا بیان 
ایـن کـه در زندگی مـدرن و امـروزی تقریبا 
همـه رژیم هـای غذایـی سرشـار از شـکر، 
روغـن و نمـک اسـت و از طرفـی افزایـش 
بی تحرکـی به سـبب روی آوردن بـه سـمت 
دنیاهـای مجـازی و علـل دیگـر منجـر بـه 
افزایـش بیماری های غیرواگیر  شـده اسـت 
گفـت: بـرای تغییـر سـبک زندگی به شـیوه 
درسـت بایـد آمـوزش را از مدارس شـروع 

کـرد و در ایـن مـورد مسـوولیت معلمـان و 
مربیـان سـنگینتر از دیگـران می باشـد.

در حاشـیه این آییـن با هـدف ترویج تغذیه 
صحیـح، سـفره صبحانـه سـالم بـرای کلیـه 
دانـش آموزان اجرا شـد و پرسـنل اورژانس 
115 آموزشـهای الزم را در خصـوص مواقع 
کاهـش  و  پزشـکی  فوریتهـای  بـا  تمـاس 
مزاحمتهـای تلفنی بعنـوان یکی از معضالت 
اساسـی اورژانس برای حاضرین ارائه دادند.

*دیگر برنامه های این روز:
داوطلبیـن  بـا  مفـرح  روز  یـک  -برنامـه 
نشسـت  یـک  برگـزاری  بهمـراه  سـالمت 

آموزشـی در زمینـه پیشـگیری از اختـالالت 
روانپزشـکی و عالئـم و نشـانه هـای ایـن 
اختـالالت ،  پیـاده روی از مرکـز خدمـات 
جامـع سـالمت شـماره 2 تـا پـارک جنگلی 
و اجـرای نمایـش در زمینه نحـوه مراقبت از 

بیمـاران اعصـاب و روان.
مهارت هـای  آمـوزش  کالس  برگـزاری   -
زندگـی بـا عنوان ارتبـاط موثر برای پرسـنل 

فرماندهـی انتظامـی شهرسـتان خـرم دره 
- برگزاری مسـابقه نقاشـی با عنوان سالمت 
روان در مدرسـه دخترانه رسول اکرم )ص( 

- برگـزاری همایـش ترویـج سـبک زندگی 
سـالم بـا حضـور کارشـناس تغذیـه جهـت 

توزیـع  بهمـراه  آجـا  کانـون  بازنشسـتگان 
پمفلـت و ویتامیـن د  و تن سـنجی مدعوین 
. در ایـن برنامـه از حاضریـن جهت دریافت 
مراقبتهـای بهداشـتی در نزدیکتریـن مراکـز 
خدمـات جامـع سـالمت دعوت بعمـل آمد
-برگزاری مسـابقه طناب کشی مابین پرسنل 
بازنشسـته نیـروی انتظامی خـرم دره بهمراه 
ارائـه آموزشـهای بهداشـتی و دعوت جهت 
دریافت خدمات سـالمت در مراکز بهداشتی
-حضور کارشـناس بهداشـت دهان و دندان 
اکـرم  رسـول  ابتدایـی  مـدارس  در  شـبکه 
)ص(، صداقـت روسـتای رحمـت آبـاد و 
مهـد کودکهای ارغوان و یاس سـفید و ارائه 
آموزشـهای سـالمت دهـان و دنـدان بهمراه 

توزیـع مسـواک و خمیردنـدان
- حضـور پرسـنل اورژانـس 115 در سـه 
مدرسـه شهرسـتان و ارائه  آموزشـهای الزم 
در خصـوص مواقـع تمـاس بـا فوریتهـای 
پزشـکی و کاهش مزاحمتهـای تلفنی بعنوان 

یکـی از معضـالت اساسـی اورژانـس.
بـرای  آموزشـی  نشسـت  -برگـزاری 
آرایشـگران مردانـه و ارائه مطالب بهداشـتی 

محیـط بهداشـت  کارشناسـان  توسـط 
- پیـاده روی جمعـی از پرسـنل بیمارسـتان 
بوعلی سـینا به مسـافت 2 کیلومتر بمناسبت 

هفته سـالمت
- برگزاری جشـنواره مصـرف میوه با هدف 
ترویـج مصـرف میـوه در بین دانـش آموزان 
در چهار مدرسـه دخترانه و پسرانه شهرستان

 در چهارمین روز از هفته سالمت، بازدید معاون سیاسی امنیتی
استاندار زنجان از نمایشگاه هفته سالمت شهرستان خرم دره

 در چهارمین روز از هفته ســالمت، نمایشــگاه هفته سالمت با 
معرفی دســتاوردهای نظام تحول ســالمت در راســتای شعار 
"مراقبت های اولیه بهداشــتی راهی بســوی پوشــش همگانی 
ســالمت"  با حضور رییس شبکه بهداشــت ایجرود و  جمعی 
از مسووالن ادارات و داوطلبان سالمت شهر زرین آباد در محل 

کتابخانه مولوی برپا شد.
به گــزارش وب دا - زنجان، در چهارمین روز از هفته ســالمت، 
نمایشگاه هفته سالمت با معرفی دستاوردهای نظام تحول سالمت 
در راستای شعار "مراقبت های اولیه بهداشتی راهی بسوی پوشش 
همگانی سالمت"  با حضور بخشدار مرکزی ،کارشناس مسوول و 
کارشناس ســالمت دهان و دندان معاونت بهداشت استان ورییس 
شبکه بهداشــت ایجرود و  جمعی از مسووالن ادارات و داوطلبان 
ســالمت شــهر زرین آباد در محل کتابخانه مولوی بازدید بعمل 

آمد. از برنامه های مهم دیگــر این روز عیادت در منزل یک نفر از  
مددجویان با همکاری بهزیســتی در روستای  قمچقای با حضور 
کارشــناس مسوول  و کارشناس ســالمت دهان و دندان معاونت 
بهداشت استان، رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایجرود و 
رییس اداره بهزیستی شهرستان  ایجرود با اهداء یک عدد ولیچر بود 
. عالوه بر آن از یکی از سالمندان روستای قمچقای نیز عیادت شد.

 * سایر برنامه ها
- عیادت  درمنزل دوتن از بیماران مددجو با همکاری کمیته امداد 

در روستاهای جوقین وگالبر و شهر زرین آباد
- برگزاری همایش تغذیه سالم جهت کارکنان شاغل در ادارات 

در فرمانداری شهرستان ایجرود
- برگزاری جشنواره" نان سالم ،زندگی سالم" با حضور بانوان ، 

داوطلبان و سفیران سالمت روستای کوسه لر
- برگزاری نشســت آموزشــی با عنــوان " ترویج مهارت های 
زندگی جهت ارتقاء سبک زندگی سالم" جهت  مددجویان کمیته 

امداد توسط کارشناس ستادی
- برگزاری جشنواره میان وعده سالم با مشارکت بانوان و اهالی 

در شهر حلب و تقدیر از نفرات برگزیده
- ویزیت رایگان و ارائه خدمات دندانپزشکی در مرکز خدمات 

جامع سالمت ینگی کند سیدلر
- برپایی غرفه های اطالع رسانی سالمت در چهارمین روز متوالی در 
ادارات فرمانداری، شهرداری، جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش
- برگـزاری نشسـت آموزشـی "پیشـگیری از مسـمومیت بـا 
قـارچ سـمی" جهت داوطلبان سـالمت شـهر زرین آباد توسـط 

ستادی کارشـناس 

در شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایجرود برگزار شد؛

 نمایشگاه هفته سالمت با معرفی دستاوردهای نظام تحول سالمت
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حقوقی

خبـر

 انتقال مال به دیگری به قصد
فرار از ادای ِدین، حبس دارد

اگر فردِ مدیون امــوال خود را به قصد فرار 
از ادای دِین به دیگری منتقل کند؛ بطوریکه 
باقیمانــده مال کفاف دِین را ندهد، این عمل 
مستوجب حبس و جزای نقدی خواهد بود.

مطابق ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت 
های مالــی، کلیه محکومیت هــاي مالي از 
جملــه دیه، ضرر و زیان ناشــي از جرم، رد 
مال و امثال آنها بجز محکومیت به پرداخت 
جزاي نقدي، مشمول این قانون خواهند بود.
از طرف دیگر مواد مختلفی از قوانین به بیان 
حکم معامله صوری و یا معامله با قصد فرار 
از ادای دیــن پرداخته اند. از همین روی ماده 
۲۱ قانــون مذکور بیان داشــته، انتقال مال به 
دیگري به هر نحو به وســیله مدیون با انگیزه 
فرار از اداي دین به نحوي که باقیمانده اموال 
بــراي پرداخت دیون کافي نباشــد، موجب 
حبس تعزیري یا جزاي نقدي درجه شش یا 
جزاي نقدي معادل نصف محکوم بِه یا هر دو 
مجازات مي شــود و در صورتي که منتقل الیه 
نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، در حکم 
شریك جرم است. در این صورت عین آن مال 
و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن 
از اموال انتقــال گیرنده به عنوان جریمه أخذ 

و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد.

 اجرت المثل زوجه 
بعد از مرگ همسر

در تعریــف اجرت المثل بایــد گفت که زن 
وظایف خاصی در زندگی زناشویی دارد که 
توسط قانون و شرع برشمرده شده است. این 
وظایف شــامل تمکین عام و تمکین خاص 
اســت. تمکین عام به معنای حضور زن در 
زندگی مشترک و عمل به وظایفی است که 

شرع و قانون تعیین کرده است. 
مثال زن شرعا نمی تواند بدون اجازه همسرش 
از خانه خارج شود. ادامه تحصیل و کار کردن 
زن در خارج از منزل نیز باید با اجازه شوهر 
باشد، هر چند در حال حاضر بسیاری از زنان 

این حقوق را در عقدنامه دریافت می کنند. 
تمکین خاص نیز به معنای عمل کردن زن به 
وظایف زناشویی است. حال اگر زن در طول 
زندگی مشترک و در خانه همسر خود، کاری 
به جز این موارد را به دستور شوهر انجام دهد، 
مستحق پاداشی اســت که به آن اجرت المثل 
گفته می شود. قانون در صورت فوت شوهر، 
تکلیف این پرداخت را نیز معلوم کرده است 
که برابــر آن: »زوجه می تــو اند در صورت 
مطالبه، اجــرت المثل ایام زندگی مشــترک 
خود را از ماتــرک زوج متوفی با جلب نظر 

کارشناس مطالبه کند.«

 جلوی درب خانه و مغازه،
ملک خصوصی شما نمیباشد

قرار دادن موانع از سوی کسبه، نگهبانان ادارات و 
یا هر شخص دیگر در کنار کوچه، خیابان، مقابل 
مغــازه یا خانه و ممانعت از پارک خودروهای 
دیگر نقض آشکار حقوق شهروندی است و 
طبق قانون مجازات نیز دارد« مســدود کردن 
کوچه و خیابان  جرم است و مجازات دارد،طبق 
ماده ۲۴ قانون مدنی هیچ کس نمی تواند کوچه 
و خیابان هایی که بن بست یا مسدود نیست را 

تحت تملك قرار دهد.

qqqازqکمترqهاqآنqســنqکهqکارگرانیqآیا
qخودqکهqصورتیqدرqباشدqتمامqسالqهجده
qبهqراqآنانqاستqمجازqکارفرماq،باشــندqمایل

اضافهqکاریqبگمارد؟
bq خیر، به موجب ماده 83 قانون کار ارجاع

هر نوع کار اضافي به کارگران نوجوان حتي 
با توافق آنان ممنوع است و با متخلفین طبق 

ماده ۱76 قانون کار برخورد خواهد شد.
qqqوqباشدqشاغلqشرکتqدوqدرqکسیqاگر

qبرایشqخدمتqمحلqدوشرکتqهرqازqهمزمان
qکردنqحسابqزمانqدرqشــودqردqکاملqبیمه
qپرداختqباqسالqاینq،qبازنشستگیqبرایqسابقه
qشودqمیqحسابqسالqیکqکاملqبیمهqحقqدو

وqیاqدوqسال؟
bq چنانچه شخصی در بیش از یك کارگاه

مشــمول قانون تامین اجتماعی اشتغال بکار 
داشته باشــد ، مطابق قانون ) ماده 3۴ قانون 
تامین اجتماعی ( می بایست حق بیمه مربوطه 
بطور جداگانه و طبق لیست ماهیانه هر کدام 
از کارگاهها محاســبه و پرداخت گردد. در 
اینصورت سوابق الزم برای ارائه تعهدات ) 
بازنشستگی ، بیکاری و ... ( بصورت تلفیقی 
از کارکردهای شخص مذکور در کارگاههای  
مورد نظر محاسبه می گردد ) مجموع سوابق 
تلفیقــی نمی تواند در یك ماه از ۲٩ ، 3٠ یا 
3۱ روز و در یك ســال از 36٥ یا 366 روز 

بیشتر باشد.
qqqازکارافتادگیqمستمریqازqکهqکسیqآیا

qازqتواندqمیqهمزمانqکندqمیqاســتفادهqجزئی
مقرریqبیمهqبیکاریqنیزqبهرهqمندqشود؟

bq بله، بیمه شده می تواند از هر دو این مزایا
همزمان استفاده کند.

qqqازqپرســشqدوتاqبندهqســامqعرضqبا
qچنانچهqqاینکهqداشتمqعلیمحمدیqآقایqجناب
qصادرq(qنمایندqامضاءqراqچــکqرويqنفرq2
qهرqمســؤولیتq)qاســتqنفرq2qچکqکننده
qدارندqدرمقابلqچکqکنندگانqصادرqازqیک
q-اینکهqودومqq؟qتضامنيqیاqاستqنسبيqچک
qفوقqچکqکنندهqصادرqنفــرq2qبینqچنانچه
qترتیبqبهqیکqهرqمسؤولیتqگردیدهqتوافق
qدرqچنانکهq(qاســتqچکqمبلغq%70qوq%30
qبانکهاqحسابqافتتاحqکارتکسqکهqمواردي
qحقوقqدرqتأثیريqچهqتوافقqاینq)qداردqوجود
qمذکورqتوافقqازqاطاعيqکهqثالثqاشخاص

نداردqخواهدqداشتq؟
bq درپاسخ به پرسش شما باید خاطرنشان

کنم با توجه بــه اینکه تضامن موضوع ماده 
۲۴٩ قانــون تجــارت ناظر به مســؤولیت 
امضاءکننــدگان در خط طولي اســت و نه 
عرضي و اصــل عدم تضامن مي باشــد ، 
بنابراین مسؤولیت هر یك از امضاء کنندگان 
چك صادره از حســاب مشترک به میزاني 
اســت که در هنگام افتتاح حســاب تعیین 
شــده و اگر میزان مســؤولیت مزبور تعیین 
نشده باشــد ، اصل بر تنصیف است . ودر 
فرض ســؤال توافق صادرکنندگان در مورد 
میزان مسؤولیت خود که دارنده چك از آن 
بي اطالع است ، تأثیري در مودر وي ندارد 
و در برابر ثالث ، اصل تنصیف مســؤولیت 

جاري است.
qqqچکqانتقالqوq)ظهرنویسی(qنویسیqپشتqآیا

qدارندهqآیاq،دیگرqعبارتqبهqاست؟qشدهqممنوع
چکqنمیتواند،qآنqراqبهqدیگریqمنتقلqکند؟

bq آنچه ممنوع شــده است، انتقال »چك
تضمین شــده« است که توسط بانك صادر 
میشــود؛ بنابراین خریداری که میخواهد به 
فروشنده چك تضمین شــده بدهد باید از 
همان ابتدا چك را در وجه فروشنده بگیرد؛ 
گفتنی اســت ممنوعیت اخیر در اصالحات 
آبان ۱3٩7 قانون چك نیامده بلکه مســتند 
آن، مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی 

قوای سه گانه در آذر سال ٩7 می باشد
qqqکارفرمایqمــنqکنمqعرضqخواســتم

qکاریqانجامqدرqاگرq،qهســتمqqکارگاهqیک
qتشخیصqمنqکهqباشدqموردیq،qکارگاهqدر
qqلیqوqباشدqآفرینqحادثهqاستqممکنqکهqدهم
qایqحادثهqq،qنهq،qکهqبگویدqqکارگاهqسرپرست
qوqکنمqچهqکهqدانمqمیqمنqوqافتدqنمیqاتفاق
qحادثهqکارگرqبرایqاگرqحالq،qمنqباqمسئولیتش
رخqهدqمســئولیتیqمتوجهqمنqخواهدqبود

bq بله ، شما مســئول خواهید بود ، متعهد
شدن سرپرست که هر چه شد با من ، رافع 
مسئولیت شما در ارتباط با اجرای قوانین و 
مقررات امری که قانونگذار شــما را مکلف 
به انجام آنها نمو ده است نخواهد بود ، البته 
در فرایند بررســی حادثه ، مسئولیت دیگر 
اشخاصی که خطای آنها مؤثر در بروز حادثه 

بوده است باید منظر نظر کارشناس باشد
qqqایqمغازهqمســتاجرqسالqهشــتqبنده

q,qداشتیمqدادqقرارqاولqسالqهمانqکهqهستم
qازسرقفلیqاعمqحقیqبرایمqبدونمqمیخواستم

وغیرهqشاملqمیشودqیاqنهq؟
bq جواب همانطور که پیشتر در پست قبلی

شرح داده شــد, اگر ملك برای قبل از سال 
٥6 اجاره میشــد, حق کســب و پیشه برای 
شما میتونســت قرار بگیرد لذا جواب شما 
خیر اســت و با توجه به اینکه قرارداد برای 
فقط سال اول بوده لذا موجر هر زمان ملك 

خود را بخواهد, باید تخلیه کنید

الو مشاور

بهمـــن  دکتـر  مرحــــوم 
کشـــــاورز متـــولد سال 
۱3۲3در دبیرســـتان البرز و 
بعـد از دبیرسـتان دارالفنون 
و سپس در رشـــته قضایی 
دانشـگاه تهـــران و پس از 
آن در مقطـع فوق لیسـانس 
جـــزا )دانشگاه ملی سابق( 
و باالخــــره در رشته فوق 
لیســانس حقوق خصوصی 
دانشگاه شـــهید بهشـــتی 
تحصیـل کـرد بالفاصله بعد 
از سـربازی در سـال ۱3٥٠ 
پروانـه وکالت اخذ و بدون اشـتغال به هیچ شـغل دیگری شـروع 
کـرد پـدر آن مرحـوم نویسـنده و مولـف و مترجـم بـود و کار 
دولتـی نیـز نداشـت دارای همسـر و دو فرزنـد بوده کـه فرزندان 
ایشـان نیـز به این شـغل مشـغول هسـتند مرحـوم دکتر کشـاورز 
رییس اسـبق اتحادیه سراسـری کانون های وکال شـناخته می شـد 
ورابطـه  خوبـی بـا رسـانه ها و مطبوعات نیز داشـت او بـا وجود 
گفتگـو هـای متعـدد و گاه نقطـه نظرهای متفاوت همـواره تالش 
می کـرد کـه از محـدوده خـط قرمزهـا عبـور نکنـد و بـه همیـن 
دلیل به عنوان چهره ای رسـانه ای شـناخته شـده بـود مرحوم دکتر 
کشـاورز از سـال 77 کـه وکالت شـهردار تهـران را عهـده دار بود 
به چهره شـناخته شـده تری تبدیل شـد در خصوص این موضوع 
کـه چگونـه نامبـرده ردای وکالت را بر تن کرد اظهـار می فرمایند 
کـه از بـد حادثـه وارد ایـن حرفـه نشـده بلکـه پـس از خوانـدن 
کتـاب ) جنایاتـی که آمریـکا را تکان داد( ترجمه اسـتاد و همکار 
محترمشـان  جنـاب آقای آلبـرت برناردی،  زمانی کـه دانش آموز 
سـال پنجـم و ششـم دبسـتان بودند بـه ورود به ایـن حرفه عالقه 
منـد شـدند وبـر ایـن تصمیم خـود باقـی مانـده و ازنظر ایشـان 
اگـر تاریـخ  تکرار شـود باز هم همیـن راه را خواهنـد پیمود در 
اینجـا بـه پاس گرامیداشـت یـاد و نـام آن مرحوم خاطـره ای از 

زبـان مرحـوم ایـن نظـر خواننـدگان عزیز می رسـانم.
پیـش از پیـروزی انقالب اسـالمی روزی خانم محترمـی به دفتر 
بنـده مراجعـه کـرد و اظهـار داشـت همسـرش در حـال حاضـر 
زندانـی اسـت و در شـعبه چهـار جنایـی بـه اتهـام قتـل عمـد 
محاکمه خواهد شـد  شـعبه مذکور مرا به عنوان وکیل تسـخیری 
همسـر ایشـان تعییـن کرده اسـت او گفـت آمـاده  پرداخت حق 
الوکالـه نیـز هسـت بـرای  وی توضیـح دادم که وکیل تسـخیری 
حـق الوکالـه دریافـت نمـی کنـد در قبـال ایـن سـخن او کـه از 
ایـن قضیـه آگاه بـود توضیـح دادم لزومی برای نگرانی نیسـت و 
می توانـد مطمئـن باشـد در پرونـده همسـر او همـان گونه عمل 
خواهـم کـرد کـه اگر وکیـل تعیینی بـودم عمل می کـردم و البته 

منتـی هـم نـدارم وی ادامه می دهد پـس از مالقات بـا این خانم 
بـه دیـدن موکل تسـخیری زندانی رفتم او را مـردی تحصیلکرده 
تربیـت شـده و گاه بـا دیـدگاه هـا و ایـده هـای کامـاًل انسـانی 
یافتـم وی پیشـاهنگ بـود و اطالعـات وسـیعی در ایـن زمینـه 
داشـت، متوجه شـدم که دوسـتان و شـاگردان فراوانـی در زمینه 
امـور پیشـاهنگی دارد قضیـه از این قـرار بود که خانـواده موکل 
در آپارتمـان تجـاری در خانـه زندگـی مـی کردنـد  زیرزمین آن 
در تصـرف موجـر بود یا او که با کدورتی بر سـر مسـائل ناشـی 
از همجـواری داشـته آب آپارتمـان او را می بنـدد وی در مقـام 
اعتـراض بـر مـی آیـد و موجر با پسـر بـزرگ او  مقابلـه می کند 
ادعـا ایـن بـود که موکل با پسـر صاحبخانـه درگیر شـده و او را 
بـه میـان شیشـه در ورودی آپارتمـان پرتـاب کرده کـه در نتیجه 
شـریان گـردن ایـن جـوان قطع شـده و به رغـم اینکه مـوکل او 
بـه بیمارسـتان رسـانده بـود و بـا اسـتفاده از آگاهـی هـای خود 
در پیشـاهنگی جلـوی خونریـزی را گرفتـه بـود امـا جـوان در 
بیمارسـتان فـوت کـرد بـا توضیحاتـی مـوکل داد مـرا  بـه ایـن 
نتیجـه رسـاند کـه برخـورد این جـوان به شیشـه نمـی تواند در 
اثـر هجمـه و ضربـه موکل باشـد بـا مطالعه پرونده مالحظه شـد 
پـدر مقتـول شـدیداً  مدعـی ارتکاب قتـل از ناحیه موکل اسـت 
در آن زمـان رییـس شـعبه ۴ دادگاه جنایـی تهران مرحوم مسـلم 

میری لواسـانی بودانسـانی بسـیار درسـتکار متدین و تاثیر ناپذیر 
بـود و با اسـتدالالت خدمت ایشـان کردم قرار بازداشـت موقت 
را بـه قـرار وثیقـه بسـیار سـنگین تبدیل و مـوکل پـس از تهیه و 
ثیقـه آزاد شـد پیـش از محاکمـه از مـوکل پرسـش کـردم امکان 
دارد ماکـت صحنـه وقوع حادثه را بسـازد و تصاویری از حاالت 
مختلفـی کـه در زمـان وقـوع آن ایجاد شـده تهیه کند او  پاسـخ 
مثبـت داد و پـس از اینکـه پرونـده را بـر مبنـای یادداشـت های 
مـن بـا هـم مـرور کردیـم در روز دادگاه ٥ یـا 6 تصویـر بسـیار 
بـزرگ بـه یك ماکـت چوبـی از پلکان محـل وقوع حادثـه تهیه 
و بـه دادگاه آورد بـا توجـه بـه وجود این تصاویـر و ماکت آنچه 
کـه در پرونـده درج شـده بـود دفـاع بسـیار آسـان شـد بـه این 
معنـا کـه مرحوم میـری لواسـانی مستشـاران شـان که متأسـفانه 
اسـامی آنهـا را بـه یـاد نـدارم کامـال متوجه شـدند کـه حادثه به 
ایـن شـکل اتفاق افتـاده که پدر در حال  کشـیدن دسـت  فرزند 
خـود بـه سـمت پاییـن بـه منظـور ممانعـت  از حمله بـه موکل 
بـوده و مـوکل در پاگـرد پله ایسـتاده بـود و حالـت تهاجمی هم 
نداشـته اسـت ایـن جوان کـه کفش بـه اصطالح لیـگ دار که در 
آن زمـان مـردان جـوان هم می پوشـیدن به پا داشـته تعادل خود 
را از دسـت داده و بـا تمـام وزن بـدن بـا شیشـه درب ورودی 
آپارتمـان خودشـان برخـورد کـرده و بـه شـکل پیـش گفتـه بـه 
قتـل رسـیده اسـت پـدر مقتـول که طبعـاً حاضـر به قبـول چنین 
حقیقتـی نبـود و مکانیـزم ذهـن او ایـن بـاور را بـه اصطالح پس 
مـی زد شـاید بـه طـور ناخواسـته بـا توجـه دادن مصرانـه اتهـام 
بـه مـوکل سـعی کـرده بـار وجـدان خـود را سـبك کنـد مرحوم 
میـری لواسـانی مـوکل را بـه کالم ا... مجید قسـم دادنـد و موکل 
سـوگند یاد کـرد چنین اقدامـی در دادگاه جنایـی آن زمان متداول 
و مرسـوم نبـود البته این اطمینان و سـوگند عمـاًل در زمانی انجام 
شـد کـه از چهـره رییـس و مستشـاران دادگاه مـی شـد فهمیـد 
کـه بـه بیگناهـی متهـم یقیـن کرده انـد در نهایـت دادگاه در مدت 
کوتاهـی برائـت متهـم را اعـالم کرد سـالها از این واقعه گذشـته 
روزی مـوکل تسـخیری بـه دفتـرم آمد و پـس از احوالپرسـی و 
یـاد خاطـرات گذشـته هنـگام خداحافظـی پاکتـی را روی میـز 
گذاشـت در پاسـخ پرسـش مـن کـه ایـن چیسـت گفـت امروز 
وضعیـت بسـیار خوبـی دارم و دوسـت داشـتم زحمات شـما را 
جبـران کنـم در قبـال اصـرار مـن که از مـوکل تسـخیری وجهی 
دریافـت نمـی کنم ابراز داشـت ایـن هدیه از طرف یك دوسـت 
هسـت  به دوسـتش، در مـورد اینکـه وضع خوبی داشـت کاماًل 
درسـت مـی گفـت او یکـی از موفق ترین فـرد دربخـش صنایع 
اسـت و ویژگی هـای مثبتـی که در اولیـن مالقات در رسـیدن به 
رغـم داشـتن ثـروت بی حسـاب کـه معموالً فسـاد انگیز اسـت 
خـود را حفـظ کـرده به عنـوان یکـی از تولیـد کننـدگان عرصه 
اقتصـاد جهـت ارائـه خدمـات بـه جامعـه مبـدل شـده اسـت.

روحشqشادqوqیادشqگرامی

داستانی کوتاه از زبان شادروان دکتر کشاورز

 مصطفی علیمحمدی
وکیـل پایـه یـک دادگستری 

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکالی دادگستری ایران از 
لزوم تصویب الزامی شدن وکالت سخن گفت.

به نقل از خبرگزاری ایسنا، رییس اتحادیه سراسری کانون های 
وکالی دادگســتری ایران گفــت: الزامی شــدن وکالت برای 
مراجعین به مراجع قضایــی و دعاوی مختلف به صالح خود 
مردم و دستگاه قضایی خواهد بود تا به شکل درست و صحیح 

پذیرش پرونده ها و رسیدگی به آنها انجام شود.
مرتضی شــهبازی نیا اظهار کرد: پذیرش وکال به صورت ساالنه 
و با تصویب کمیســیون های تخصصی در هر اســتان با توجه 
به شــرایط اســتان ها و نیاز آنها و همچنیــن تعداد جمعیت و 
پرونده های ارجاعی مشــخص شــده تا پذیرش وکال انجام و 

شاهد فعالیت آنها باشیم.

وی خاطرنشــان کرد: به طور میانگین ساالنه 3 هزار نفر وکیل 
در کشــور وارد چرخه وکالت می شوند که قطعا این پذیرش ها 
خارج از ظرفیت اســتان ها نیست و در صورتی که الزامی شدن 
وکالت به عنوان یك قانون سریع تصویب شود قطعا ما به وکالی 
بیشتری نیز نیاز داریم. شهبازی نیا بیان کرد: الزامی شدن وکالت 
برای مراجعین به مراجع قضایــی و دعاوی مختلف به صالح 
خود مردم و دســتگاه قضایی خواهد بود تا به شکل درست و 

صحیح پذیرش پرونده ها و رسیدگی به آنها انجام شود.
وی ادامه داد: بعد از سالیان متمادی مبنی بر درج ردیف بودجه 
برای وکالت های معاضدتی و تسخیری در قانون بودجه سال ٩8 
مبلغ 8 میلیارد تومان برای این نوع وکالت ها پیش بینی شــده تا 
بخشی از هزینه های وکالت معاضدتی از این محل تامین شود.

رییس اتحادیه سراســری کانون های وکالی دادگستری افزود: 
هر چند این رقم بودجه بســیار اندک اســت اما گام اولیه برای 
پرداخت مطالبات وکالی تســخیری و معاضدتی است که هم 
اکنون به صورت رایگان برای خدمت به محرومان و نیازمندان 
اقدام به وکالت رایگان می کنند در حالی که باید دولت ها هزینه 

این نوع وکالت ها را پرداخت کنند.
وی در مـورد تعییـن رقـم حق الوکاله هـا نیـز گفـت: ایـن امـر 
بـا دسـتور و تصمیـم رییـس قـوه قضاییـه انجام می شـود و به 
هیـچ وجـه رقم تعیین شـده در ایـن زمینه جوابگـوی تالش و 
همـت وکال نیسـت و امیدواریـم در سـال های آینده به شـکل 
منطقـی و درسـت حق الوکاله هـا تعییـن و نسـبت بـه پرداخت 

آن اقدام شـود.

 سخنگوی کمیســیون قضایی مجلس گفت: بر 
اساس مصوبه امروز کمیســیون به پرونده های 
تعدیل و تقسیط مهریه خارج از نوبت رسیدگی 

می شود. 
  کمیســیون قضایی و حقوقی مجلس شــورای 
اســالمی از بررســی تبصره )ث( ماده ٩ الیحه 
حمایــت از اطفال و نوجوانان در نشســت  این 
کمیسیون خبر داد و گفت: بر اساس تبصره )ث( 
ماده ٩ هرگاه بی توجهی یا سهل انگاری والدین 
منجر به نتایج موضوع این ماده شود حسب مورد 
بــه مجازات تا حداقل منــدرج در بندهای فوق 
محکوم می شوند.  سخنگوی کمیسیون قضایی 
و حقوقی مجلس شــورای اســالمی، افزود: در 
این رابطه شــورای نگهبان ایراد گرفت که تعزیر 
والدین بر اســاس بند )ت( یعنی جراحت سر و 
صورت و یا گردن خالف شــرع است و آن را 

برای اصالح به مجلس ارجاع داد. 

 وی ادامه داد: بنابراین نسبت به اصالح آن اقدام 
کردیم که بر اســاس بند )ت( اصالحی والدین 

مشمول دیه می شوند نه تعزیر.  
نماینده مردم رباط کریم و بهارســتان در مجلس 
شورای اســالمی، با یادآوری بررسی و تصویب 
کلیات طرح الحاق یك تبصره به ماده ۱۱ قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی در نشســت امروز 
کمیســیون متبوع خود، گفت: بر اساس تبصره 
3 الحاقــی به دعوای تعدیل اقســاط محکوم به 
خارج از نوبت رســیدگی می شــود یعنی اگر 
کسی خواستار تقســیط مهریه شد و سپس ادعا 
کرد توان پرداخت ندارد و درخواست تعدیل داد 
با آن موافقت می شــود بنابرایــن به این پرونده 
خارج از نوبت از رسیدگی می شود در حالی که 
دادگاه ها تاکنون به این موضوع خارج از نوبت 

رسیدگی نمی کردند. 
نــوروزی افزود: در مواردی که محکوم به ماخذ 

ســکه طال تقسیط گردیده اســت، هرگاه در اثر 
نوسان شــدید قیمت سکه در بازار، قیمت سکه 
تغییر فاحش داشــته باشــد به نحــوی که نوعا 
پرداخت آن بــرای محکوم علیهمــی که تغییر 
خاصی در وضعیت معیشــت شــان رخ نداده 
موجب عســر و حرج شــود رییس قوه قضاییه 
می تواند برای پیشگیری از طرح دعوای تعدیل 
محکوم به، به موجب بخشنامه برای احکام قطعی 
صادر شــده در بازه زمانی مشخص و در مدت 
محدودی که نمی تواند بیش از دو ســال باشد 
نســبت به تعدیل کلی تمامی احکام صادر شده 
برای محکوم علیهــم مذکور اعم از اینکه در اثر 
عــدم پرداخت محکوم بــه در حبس بوده یا در 
حال پرداخت اقســاط محکوم به باشد متناسب 
با نوسان رخ داده در قیمت سکه اقدام کند؛ این 
حکم مانع تقاضای تعدیل محکوم به از ســوی 

طرفین طبق مقررات مربوط نخواهد بود.

پرونده های تعدیل و تقسیط مهریه خارج از نوبت رسیدگی می شود

 الزامی شدن وکالت به صالح مردم و دستگاه قضایی خواهد بود و به طور
میانگین ساالنه ۳ هزار نفر وکیل در کشور وارد چرخه وکالت می شوند

برادرو همکار عزیز جناب آقای ساسان احمدی
qهایqچهرهqازqکهqجنابعالیqشایستهqوqبجاqانتخابqدانمqمیqوظیفهqخودqبر
qوکالتqجامعهqوqدانشگاهqدرqوعملqعلمqعرصهqqفرهیختهqوqارزشمند
qوqحقوقیqمشاورانqمرکزqمدیرهqهیئتqریاستqسمتqبهqایدراqبوده
qلیاقتqدارمqواثقqواعتقادqنمودهqعرضqتبریکqزنجانqاستانqوکای
qجدیدqمدیرهqهیئتqمحترمqاعضایqهمچنینqوqجنابعالیqکارآمدیqو
qجهتqدرqسازندهqتحوالتqبخشqنوید،qبودهqعملqوqعلمqباqتوأمqکه

رسیدنqبهqاهدافqعالیهqمرکزqباشدq.qانشاهلل

مصطفی علیمحمدی

رییس قوه قضاییه در نشســت با روسای کل 
دادگستری ها و دادستان های مراکز استان ها با 
تاکید براینکه موضوع کرامــت باید واقعا در 
دستگاه قضایی نهادینه شود، اظهار کرد: کرامت 
نســبت به مدعی، شاکی، متهم، وکیل و احیانا 
افــرادی که به عنوان خانــواده او نگران متهم 
هستند، باید حفظ شود و در همه سطوح این 
کرامت، هم نســبت به همکاران قضایی و هم 
نســبت به همه کسانی که به نحوی با دستگاه 

قضایی مرتبط هستند، باید حفظ شود.

او در ادامه از نکات مورد اشاره عموم مردم به 
وی را تاکید نسبت به توجه به ارباب رجوع و 
کرامت افرادی که با دســتگاه قضایی سروکار 
دارند، عنوان کرد و گفت: برای نهادینه شــدن 
این موضوع از معاونت حقوقی خواســته ام 
ظرف ۱٥ روز آینده دســتورالعملی در مورد 
کرامت در چند فصل شامل ارتباط با همکاران 
و کارکنان و قضات و اصحاب دعوا و متهمین، 
در همه ســطوح مرتبط با قوه قضاییه، تدوین 
نماید که ظرف دو هفته آماده و ابالغ می شود؛ 

اما باید توجه داشــت که کرامت شعار نیست 
و اعتقاد و باور عمیق ماســت کــه باید بنابه 
دستورات شرع انور و قانون، مورد رعایت قرار 
گیرد. توجه به حقوق عامه نکته دیگری بود که 
مورد اشاره رییس قوه قضاییه قرار گرفت. وی 
با یادآوری این نکته که نباید منتظر ماند تا حقی 
ضایع شود و بعد به ســراغ آن رفت، خطاب 
به دادستان های مراکز استان ها تاکید کرد که با 
توجه به دستورالعمل هایی که قبال ابالغ شده 

نسبت به این موضوع عنایت داشته باشند.

دستور رییس قوه قضاییه برای تدوین دستورالعمل »کرامت« ظرف 15 روز
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رییسادارهفرهنگوارشاداسالمیخرمدره:

روستاها 
نباید در امور فرهنگی 

مغفول بمانند
 رییس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
شهرســتان خرم دره گفت: روســتاها نباید در 

امور فرهنگی مغفول بماند.
به گزارش ایســنا، ایرج داوودبیگی در حاشیه 
نخستین جشــنواره فرهنگی و ادبی روستای 
ســوکهریز خرم دره، هــدف از برگزاری این 
جشــنواره را معرفــی پتانســیل های موجود 
روســتایی در حوزه فرهنگ و هنر و استفاده 
از ظرفیت  روستاییان در برنامه های فرهنگی و 
معرفی جاذبه های گردشگری دانست و گفت: 
رویکرد برگزاری جشنواره، توسعه فرهنگ و 

هنر در روستاها در کنار شهر است.
وی تاکیــد کرد: بدون شــک تحقق توســعه 
فرهنگی در گرو برنامه ریزی   برای همه ابعاد 
از جمله مســائل فرهنگــی و هنری   در همه 

مناطق از جمله روستاها است.
 رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 
خرم دره با بیان اینکه در برگزاری این جشنواره 
بیشتر تالش شده است از شعرای روستاهای 
شهرســتان دعوت به عمل آیــد، ادامه داد: به 
موســیقی های محلی موجود در این روستاها 

نیز توجه ویژه ای شده است.
این مقام مســوول در ادامه بــا تاکید بر اینکه 
روستای ســوکهریز یکی از روستاهای مستعد 
اســتان به ویژه در حوزه گردشــگری است، 
بیان کرد: ۵۰ شــاعر و ادیب از نقاط مختلف 
استان  زنجان برای شرکت در این آیین دعوت 

شده اند.
در ادامــه این جشــنواره، بخشــدار مرکزی 
خرم دره نیز با تاکید بر بایستگی تداوم اقدامات 
فرهنگی در روســتاها، تصریح  کرد: برگزاری 
جشــنواره های مختلف به میزبانی روســتاها 
می تواند نقش موثری در توســعه فرهنگی و 
اجتماعی و نیز معرفی جاذبه های گردشــگری 

مناطق داشته باشد.
مصطفی ثنایــی با بیان اینکــه نباید در انجام 
کارهای فرهنگی تنها به شهر توجه شود، ادامه 
داد: در کنار کارهای عمرانی باید تالش شــود 
به امــور فرهنگی نیز توجه شــود و پروژه ها 

همراه با پیوست فرهنگی باشد.

خبـر

 افزایش 2 برابری بارش های آســمانی در 
آغازین روزهای امســال و افت دمایی چند روز 
گذشته در زنجان، از یک سو نوید سالی پر برکت 
به ویژه برای محصوالتی همچون گندم را می دهد 
و از دیگر سو سرمای نابهنگام بهاری کام باغداران 

این استان را تلخ کرده است.
بــه گــزارش ایرنــا، کشــاورزی از مهم ترین و 
موثرترین موضوعات در تولید و کارآفرینی است 
که عالوه بر ایجاد اشتغال پایدار و کمک به رونق 
تولید محصوالت و صنایع وابسته، مانع مهاجرت 
روستاییان به شهرها شده و ضامن تامین و ارتقای 

امنیت غذایی است.
سهم 37 درصدی اشــتغال در بخش کشاورزی 
اســتان زنجان سبب شده اســت تا این بخش در 
زمینه فراهم کردن زمینه اشتغال و تولید از جایگاه 

مهمی در این استان برخوردار شود.
گفتنی است میانگین اشتغال در بخش کشاورزی 

در کشور، 18 درصد است.
زنجــان یکــی از اســتان های پیشــرو در تولید 
محصوالت کشاورزی است به گونه ای که در سال 
زراعی گذشته بر اثر افزایش بارش های آسمانی و 
همچنین توسعه سامانه های آبیاری نوین، رکورد 
تولید گندم در این استان شکسته شد و کشاورزان 
این اســتان توانستند ۵۰۰ هزار تن گندم از مزارع 

برداشت کنند.
همچنین استان زنجان سال گذشته در زمینه میزان 
خرید گندم از کشاورزان توانست در ردیف دوم 

بعد از آذربایجان شرقی قرار بگیرد.
وضعیت اقلیمی از مهم ترین عوامل موثر در میزان 
تولید محصوالت کشــاورزی است. در این میان 
میــزان بارندگی مهم ترین مولفــه موثر بر مقدار 
رطوبت قابل استفاده مزارع، باغ ها، گیاهان و مراتع 

و باال رفتن میزان تولید محصوالت است.
بر پایه گزارش شــرکت آب منطقه ای زنجان با 
توجه به بارندگی هایی که در ابتدای ســال جاری 
رخ داد، میزان بارش های امســال در این اســتان 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2 برابر افزایش 

یافت.
بــه گفته اســتاندار زنجــان در نتیجــه اقدامات 
پیشگیرانه انجام شده برای مقابله با حوادث ناشی 
از بارندگی ها و سیل، با وجود 2 برابر شدن میزان 
بارندگی ها در اســتان نســبت به سال گذشته، از 
ورود خسارات قابل توجه ناشی از سیل در استان 

جلوگیری شد.

* ذخیره آب سدهای زنجان 64 درصد افزایش 
یافته است

به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان با 
احتساب ذخیره سال گذشته، هم اکنون 3۰۰ میلیون 
مترمکعب آب در پشت سدهای این استان ذخیره 
شــده که این میزان نســبت به مدت مشابه سال 

گذشته 64 درصد افزایش یافته است.
یوســف رضاپور افزود: مجموع مخازن سدهای 
استان 719 میلیون مترمکعب است که تاکنون 41 

درصد آن پر شده است.
وی میزان بارندگی های اســتان تا هفته نخســت 
اردیبهشــت را 374 میلی متر اعــالم کرد و اظهار 
داشــت: این میزان نســبت به مدت مشابه سال 
گذشــته 77 درصد و نسبت به میانگین بلندمدت 

۵7 درصد افزایش دارد.
رضاپور خاطرنشــان کرد: ورودی سدهای استان 
تاکنون 186 میلیون مترمکعب اســت که این رقم 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته که 29 میلیون 
مترمکعب بود، 1۵7 میلیــون مترمکعب افزایش 

یافته است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان زنجان 
نیز گفت: در طول سال گذشته تاکنون 6۵میلیون 
مترمکعب روان آب توسط سازه های آبخیزداری، 
مدیریت و از خسارت های ناشی از آن جلوگیری 

شد.
خلیل آقاجانلو افزود: با تعیین تکلیف ســدهای 
خاکی که در گذشــته احداث شــده، می توان به 
مدیریت بهتر منابع آبی و استفاده بهینه از آن کمک 

کرد.
* بیشــترین خســارت بارندگی ها به بخش 

دامداری در زنجان وارد شد
به گفته رئیس ســازمان جهادکشــاورزی استان 
زنجان، عمده خسارت های بارندگی های ابتدای 
امسال در زیرســاخت های بخش کشاورزی این 
استان از جمله در بخش های زراعی، باغی، آب و 

خاک و دامی بوده است.
حسین جعفری اظهار داشت: در مجموع، سیل 8 
میلیارد و 4۰۰ میلیون ریال به محصوالت زراعی و 

باغی خسارت زد.
جعفری به خســارت در بخش های زیرســاخت 
آب و خاک و چاه های کشاورزی در استان اشاره 
کــرد و افزود: در این بخش نیز 2۵ مورد به منابع 
آبی از جمله چاه ها، قنات ها، ایســتگاه های پمپاژ 
و لوله گذاری های شــبکه های آبرسانی خسارت 

وارد شده است.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با بیان 
اینکه بیشترین خســارت ناشی از سیل در بخش 
دامی این اســتان بود، ادامه داد: میزان خســارت 
برآورد شــده در این بخش نیــز 1۰ میلیارد ریال 

است.
جعفری اظهار داشــت: 12 هــزار و 163 جایگاه 
نگهــداری دام در اســتان نیــز تاکنــون در اثر 

بارندگی های شدید تخریب شده است.
* نتایج بارندگی ها بسیار مثبت بوده است

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی 
استان زنجان با بیان اینکه آثار و نتایج بارندگی های 
ابتدای امسال در این استان بسیار مثبت بوده است، 
گفت: این بارش ها موجب افزایش مراتع شــده 
است اما افزایش نیافتن دما، مقداری خروج دام به 

طبیعت را باالجبار به تاخیر انداخته است.
سید محمدعلی صادقی افزود: در ادامه با بهبود دما 
و آمادگی مراتع، علوفه بیشــتری تولید شده و در 
نتیجه آن تولیدات دامی مانند گوشت قرمز، شیر و 

پشم نیز افزایش خواهد یافت.
وی گفت: دام ها به جز شهرســتان طارم در دیگر 

شهرستان های استان از اوایل اردیبهشت به مراتع 
می روند و امسال نیز پس از پایان بارندگی ها انتظار 
می رود از دهه نخســت اردیبهشت این اتفاق در 

مناطق استان آغاز شود.
صادقی اضافه کرد: افزایش بارش ها عالوه بر بهبود 
کیفیت به همان مقدار برای گیاهان دارویی نیز تاثیر 

مثبت خواهد داشت.
* بارش ها تاثیر مثبت دارد اما مراقبت می خواهد
معــاون بهبود تولیــدات گیاهی ســازمان جهاد 
کشاورزی اســتان زنجان تاثیر منفی بارندگی های 
ابتدای امســال در بخش کشــاورزی این استان 
را بســیار کم تر از آثار مثبت و مفید آن برشــمرد 
و گفت: بارش ها بــرای تولیدات گیاهی، باغ ها و 
مزرعه ها بسیار مفید است اما تحقق این امر نیازمند 

مراقبت از محصول است.
ربابه شب خیز با بیان اینکه بیماری های قارچی به 
دلیل رطوبت باال در معرض محصوالت کشاورزی 
اســت، افزود: این موضوع به  ویژه برای گندم در 
این شرایط آب و هوایی بروز و ظهور می کند و در 
صورتی که کانون یابی و کانون کوبی نشود موجب 

خسارت به محصول می شود.

وی تراکم باالی علف هرز را مشــکل بعدی در 
مزارع به ویژه مزارع گندم ذکر کرد و اظهار داشت: 
این علف هــا رقیب گندم بوده و تاکید فراوانی به 

مبارزه با آن می شود.
شــب خیز اظهار داشت: در شرایط کنونی افزایش 
بارندگی هــا بهترین زمینــه آب و هوایی را برای 

محصوالت دیم پدید آورده است.
معــاون بهبود تولیــدات گیاهی ســازمان جهاد 
کشــاورزی اســتان زنجان، معضل ســرمازدگی 
محصوالت باغی در شــرایط کنونی را یادآور شد 
و گفــت: طبق پیش بینی ها دمــا به منفی ۵ درجه 
نیز رســید که البته نسبت به سال گذشته آن چنان 
سرمازدگی وجود نخواهد داشت چرا که میوه های 
دانه دار مانند سیب، هنوز در استان زنجان شکوفه 
نداده ولی درختان هلو و زردآلو که شکوفه داده اند 

با خطر سرمازدگی مواجه هستند.
گفتنی است سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان 
از کشــاورزان و باغداران خواســته اســت برای 
جلوگیری از خســارت سرمای بهاره در باغ های 
خود درصدد افزایش دمای محیط باشــند و از هر 

اقدامی برای این مهم استفاده کنند. 

رعایــت حقــوق  عــدم   
شــهروندی موجب شده تا برخی 
افراد پیاده راه های موجود را ملک 
شخصی خود دانسته و خودروهای 
خود را در محل آمد و شــد مردم 

پارک کنند.
بــه گزارش مــوج رســا، افزایش 
بی رویــه خودروهــا و ســاختار 
نامناســب خیابان ها و کوچه ها به 
ویژه در شــهرهای بــزرگ، یافتن 
جای پارک را برای مردم مشــکل 
کرده است، این مشکل موجب شده 
تا پیاده راه ها به محلی برای پارک 

خودرو تبدیل شود.
در بسیاری از محله ها و خیابان های 
زنجان مردم برای گذر از پیاده راه با 

مشکل مواجه می شوند.
اقدام بســیاری از مغــازه داران و 
واحدهای اداری برای نصب تابلو، 
بنــر و یــا دیگر موانع کــه مبنای 
قانونی ندارد و به گفته حقوقدانان 
و مسووالن مربوط تخلف و جرم 
است، گالیه شــهروندان را درپی 
داشــته اســت. در کنار کســبه و 
بازاریانی که پیاده روها را تبدیل به 
ملک شخصی خود کرده اند برخی 
از مردم نیــز پیاده رو ورودی منزل 
خود را ملک شــخصی می دانند و 
خودروهــای خود را دقیقا بر روی 

پیاده رو پارک می کنند.
در واقــع در حالــی که پیــاده رو 
محــل گذر عابــر پیاده در شــهر 
اســت مورد هجوم و آمد و شــد 
خودروها  پارک  موتورسیکلت ها، 
و یا سد معبرهای کسبه و بازاریان 

قرار گرفته است در بسیاری از مواقع 
افراد برای رفت و آمد از پیاده رو به 
دلیل وجود موانع بسیار دچار مشکل 
می شوند و باید ادامه مسیر خود را 
در خیابان بپیمایند که این امر باعث 
بروز مشکالتی برای شهروندان پیاده 

می شود.
یکی از شهروندان زنجانی با گالیه 
از عدم رســیدگی به وضعیت پیاده 
روهــا، اظهار داشــت: برخی افراد 
پیــاده رو را ملک شــخصی خود 
می دانند و نســبت به پارک خودرو 

اقدام می کنند.
رضائیون با بیان اینکه در بســیاری 
از مناطق شهر زنجان با این معضل 
روبه رو هســتیم، اضافه کرد، مردم 
برای گــذر از پیاده رو با مشــکل 

مواجه هستند.
وی خاطرنشان کرد: برخی کسبه نیز 
پیاده رو را اشغال می کنند و اجازه 
آمدوشد به شهروندان را نمی دهند.

یکی دیگر از شهروندان زنجانی نیز 
با بیــان اینکه خیابان و کوچه ملک 
شخصی افراد نیست که بهره برداری 
شخصی از آن انجام دهند، تصریح 
کــرد: شــوربختانه به دلیــل نبود 
فرهنگ سازی در این زمینه، اینگونه 
اقدامات به رویــه ای عادی تبدیل 
شده اســت.  گفتنی است، نصب 

و یــا قرار دادن هرگونــه مانعی از 
ســوی هر فردی، کســبه، نگهبان 
ادارات دولتــی و... در کنار خیابان، 
کوچه، روبه روی مغــازه و یا خانه 
به گونه ای که از پارک خودروهای 
دیگر جلوگیری شود ممنوع است و 
حتی در صورت پیگیری از ســوی 
شهروندان و اشخاص مجازات نیز 
دارد. همچنیــن طبق ماده 24 قانون 
مدنی هیچ کس نمی تواند خیابان و 
کوچه هایی را که بن بست نیست 
در تملک خــود در آورد و بر پایه 
این قانون هیچ شخصی نمی تواند 
بخشی از کوچه و خیابان را محدود 
به استفاده شخصی کند و یا موانعی 

در این محل ها قرار دهد.
طبق تبصره شــش ماده 96 قانون 
شــهرداری ها تمام معابر شــهری 
در اختیار شــهرداری ها اســت و 
اشخاص نمی توانند هیچ گذرگاهی 
را تصــرف کنند و اگــر این اقدام 
در قالب نصــب هرگونه مانع، دکه 
نگهبانی و...انجام شــود شهرداری 
می تواند نســبت به آزادسازی معبر 
اقدام و موانع را جمع آوری کند.   

معاون خدمات شــهری شــهردار 
زنجان نیز در این زمینه بر این باور 
است، شــهرداری طرح برخورد با 
ســد معبر را آغاز کــرده و در این 

زمینه اولویت با مغازه دارانی است 
که بیشــترین آلودگی، مزاحمت و 
مانع تراشی در دسترسی شهروندان 

را ایجاد می کنند.
احمدی افــزود: با مغــازه داران و 
کسبه ای که بخشــی از پیاده رو را 
اشــغال و برای شــهروندان ایجاد 
مزاحمت می کنند، به جد برخورد 

می شود. 
 وی گفت: برخی مغــازه داران از 
قانون تبعیت نمی کنند و در برخی 
موارد هم حمایت از آنان ســفارش 
می شــوند یا در زمــان برخورد به 
چنین کســبه ای تهدید می شویم.  
معاون خدمات شــهری شــهردار 
زنجان بیان داشت: در نشستی که با 
حضور مسووالن شهرداری، نیروی 
انتظامی و فرمانداری زنجان برگزار 
شــد، تصمیم نهایی برای برخورد 
قانونی با تمامی ســد معابر گرفته 
شــد. وی اظهار کرد: این برخورد 
با تمامی افرادی کــه با خودرو در 
کنار خیابان هــا، اتوبان ها، میادین، 
ورودی شــهرک ها بــرای فروش 
هر نوع کاالیی مســتقر می شوند و 
بخشی از معبر یا پیاده رو را اشغال 
می کنند، مغــازه دارانی که اجناس 
خــود را تا میانه پیاده رو می چینند 

و دست فروشان است.

 معاون اقتصادی استاندار زنجان با اشاره 
به برنامه مدیریت استان برای تسهیل صادرات و 
واردات گفت: امکان صادرات و واردات هوایی 

در استان زنجان فراهم می شود .
فرامرز نیک سرشــت در گفت وگو با خبرنگار 
موج رســا، با اشــاره به برنامه مدیریت استان 
برای فراهم کردن امکان صادرات و واردات از 
فرودگاه زنجان اظهــار کرد: مجوز واردات دام 
زنده در کشور صادر شده و در این راستا چند 
بخش خصوصی در اســتان اعالم آمادگی کرده 

است.
وی بــا بیان اینکه تمام مقدمــات برای این امر 
فراهم است، ابراز کرد: هم نظارت کشتارگاهی 

و هم توان فرودگاهی را در استان برای به نتیجه 
رسیدن این موضوع داریم.

معاون اقتصادی اســتان زنجان با اشاره به اینکه 
در نشستی که با حضور استاندار زنجان داشتیم 
فرودگاه برای برقراری این موضوع اعالم آمادگی 
کرد، افزود: یکسری تجهیزات برای حمل و نقل 
وجابه جایی نیاز داریــم که هماهنگی ها در این 

زمینه نیز با تهران انجام شده است.
وی با بیــان اینکه منتظــر گرفتن مجوز بخش 
خصوصی استان هستیم، خاطرنشان کرد: فراهم 
شــدن امکان صــادرات و واردات از فرودگاه 
زنجان ابتدا از واردات دام زنده آغاز خواهد شد.
نیک سرشــت با تاکید بر اینکــه این آمادگی را 

داریــم تا صادرات و واردات را از طریق هوایی 
تســهیل کنیم، عنوان کرد: فرودگاه زنجان توان 
فــرود و پرواز هواپیماهای باری و ســنگین را 

دارد.
وی با بیان اینکه واردات نخســتین محموله دام 
زنده با تصمیــم بخش خصوصی انجام خواهد 
شد، گفت: کاری که از دست ما برمی آید، تامین 

زیرساخت بوده که این کار را انجام داده ایم.
معاون اقتصادی اســتاندار زنجان با اشــاره به 
اینکه بخش خصوصــی باید مجوزهای الزم را 
از وزارت جهاد کشاورزی اخذ کند، اظهار کرد: 
دام زنده قرار اســت از اروپای شرقی و آسیای 

میانه وارد استان شود. 

وقتیپیادهروملکشخصیمیشود؛

عدم رعایت حقوق شهروندی در خیابان های زنجان

آگهی مزایده اموال غیر منقول  ) سند ذمه  ( در پرونده اجرایی کالسه  ۹۷۰۱۲۴۰ 
به موجب پرونده اجرایی کالســه ۹۷۰۱۲۴۰ که به اســتناد ســند ازدواج شماره ۲۲۷۵۳ - ۲۸ اســفند ۱۳۹۵ دفتر ازدواج شماره ۱ زنجان 
تشــکیل گردیده و ســه دانگ پالک ثبتی ۲۳ فرعی از b ۵۲۱۳  اصلی بخش ۱ زنجان ) به نشــانی : زنجان ، بهارســتان خیابان اول روبه 
روی کانون اصالح اطفال قطعه ۲۳ ( بازداشــت و پس از طی عملیات اجرایی ۱/۵دانگ از پالک مذکور را طی رای هیات نظارت به شــماره 
۱۳۹۷۱۸۷۲۷۳۱۱۰۰۰۰۵۳ - ۲۰ اسفند ۹۷ مستثنیات دین شناخته شده که طبق نظریه کارشناس رسمی سه دانگ پالک مذکور به مبلغ 
۴.6۷۰.۰۰۰.۰۰۰ریال با مشخصات ذیل ارزیابی گردیده است که به میزان ۱/۵دانگ به ارزش ۲.۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ریال ) دو میلیارد و سیصد و 
سی و پنج میلیون ریال( از سه دانگ مذکور مورد مزایده می باشد. حدود ملک به مساحت ۲۰۷ متر مربع- شماال به طول ۹ متر پی به پی پالک 
۴۷ فرعی شرقا به طول ۲۳متر پی به پی پالک ۲۴فرعی جنوبا به طول۹ متر به خیابان ۱۰متری غربا به طول ۲۳متر پی به پی پالک ۲۲فرعی 
که به مالکیت آقای فرهاد تلخابلو بصورت سه دانگ در صفحه ۳۴۷ دفتر۴۴۷ ثبت گردیده است.  اعیانی شامل زیر زمین با زیر بنای ۱۳۷ متر 
مربع ، طبقه همکف با زیر بنای ۱۲6 متر مربع و طبقه اول با زیر بنای ۸۵،۵۰  متر مربع که طبقات همکف و اول به صورت دوبلکس و بصورت 
یک واحد مورد استفاده می باشد . ساختمان با قدمتی بیش از ۱۲ سال با اسکلت بتنی و سقف تیرچه و بلوک- نمای سنگی- شامل طبقه زیر 
زمین که با ۸ پله از داخل حیاط قابل دسترسی بوده و با کاربری انباری و پارکینگ )کاربری بر اساس گواهی عدم خالفی شماره ۸/6/۲۴۲6 
مورخه ۱ خرداد ۱۳۸6 شــهرداری منطقه دو زنجان می باشــد . با ارتفاع آزاد ۲،۴۰ متر و با پوشــش کف موزاییک و سرامیک با دیوار های 
سیمانکاری و سفید کاری با رنگ آمیزی در قسمت های سفید کاری شده- سقف زیر زمین سفید کاری با رنگ آمیزی با درب و پنجره بیرونی 
فلزی و درهای داخلی با چهارچوب فلزی و درهای چوبی از نوع سه الیی . طبقه همکف و اول به صورت دوبلکس و بصورت یک واحد مسکونی 
شــامل دو اتاق- پذیرایی- آشپزخانه- سرویس بهداشتی و حمام-ساختمان بدون خرپشته- با پنجره ها UPVC- با کف سنگی - دیوارها و 
سقف سفید کاری با رنگ آمیزی- قسمت های بهداشتی با کف سرامیک و دیوارها کاشی کاری شده- آشپزخانه با کف سنگی و دیوارهای کاشی 
کاری و دارای کابینت دیواری و زمینی از نوع MDF- ساختمان با گرمایش شوفاژ  به صورت موتور خانه و رادیاتورهای آلومینیومی و سیستم 
سرمایش کولر گازی از نوع اسپلیت در طبقه همکف و اول - حیاط با فرش کف موزاییک و پشت بام ایزوگام می باشد. ساختمان دارای یک 
انشعاب گاز - دو انشعاب برق و یک انشعاب آب می باشد.  ۱/۵ دانگ پالک فوق از ساعت ۹ تا ۱۲ روز شنبه مورخ ۲۸ اردیبهشت ۹۸ در اداره 
اجرای اسناد رسمی زنجان واقع در زنجان خیابان صفا کوچه گنج خانلو از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ ۲.۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ 
ریال ) دو میلیارد و سیصد و سی و پنج میلیون ریال( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدی فروخته می شود. )جهت شرکت در مزایده 
خریداران باید مبلغ پایه مزایده را طی یک فقره چک تضمینی بانک ملی در وجه اداره اجرای اسناد رسمی زنجان تهیه و به همراه درخواست 
شرکت در مزایده ارایه نمایند . ( الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف 
در صورتیکه مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدی وصول می گردد و حقوق دولتی مازاد بر مبلغ مزایده ، به عهده برنده مزایده می باشد . ضمنا 
چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد ، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. مورد وثیقه برابر 

اعالم بستانکار طی وارده شماره ۸۵۰۰۱۰۱۱ مورخه ۸ اردیبهشت ۹۸ فاقد پوشش بیمه ای است.
تاریخ انتشار : دوشنبه مورخه ۹ اردیبهشت ۹۸

مینا تقیلو - رییس اداره اجرای اسناد رسمی زنجان

 تلخ و شیرین های سرما و باران برای کشاورزان زنجان

,,
معاون خدمات شهری 

شهردار زنجان:
با مغازه داران و 

کسبه ای که نیمی از 
پیاده رو را اشغال و 

برای شهروندان ایجاد 
مزاحمت می کنند، به 
جد برخورد می شود

,,

معاوناستاندارزنجان:

امکان صادرات و واردات هوایی در استان زنجان فراهم می شود
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اذان ظهر

13:13

غروب آفتاب

20:02

اذان مغرب

20:21

نیمه شب

00:26

اذان صبح فردا

4:49

طلوع صبح فردا

6:24
وضعیت آب و هوای زنجان:

4
19

شب دیر پای سردم، تو بگوی تا سر آیم
سحری چو آفتابی، ز درون خود، بر آیم

تو مبین که خاکم از، خستگی و شکستگی ها
تو بخواه تا به سویت، ز هوا سبک تر آیم

همه تلخی است جانم، تو مخواه تلخ کامم
تو بخوان که بشکنم جام و به خوان شّکر آیم

من اگر برای سیبی، ز بهشت رانده گشتم
به هوای سیبت اکنون، به بهشت دیگر آیم

تب با تو بودن آن سان، زده آتشم به ارکان
که زگرمی ام بسوزی، من اگر به بستر آیم

غزلی چنین، غزاال! که فرستم از برایت
صله ی غزل، تو حاال، چه فرستی از برایم؟

صله ی غزل به آیین، نه که بوسه است و بالین؟
نه که بار خاص باید، بدهی و من در آیم؟

تو بخوان مرا و از دوری منزلم مترسان
که من این ره ار تو باشی به سرای، با سر آیم.

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

Zanganemrooz@gmail.com   @zandgan
گردشگری و میراث

 مدیرکل بنیاد مســکن انقاب اســامی 
اســتان زنجان گفت: بافت با ارزش روستایی، 

راهی برای رونق گردشگری است.
سجاد صنعتی منفرد در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کرد: هم اکنون طرح روســتاهای دارای بافت با 
ارزش دو روســتای درســجین و قلعه مصوب 
شده و دو روستای قوزلو و خورجهان در دست 
تهیه طرح بهســازی بوده و روستاهای انجلین،   
جزیمق و الر دارای مصوبه منتخب دفتر مرکزی 
بنیاد مسکن اســت و در صورت تامین اعتبار، 

مطالعات مربوطه انجام خواهد شد.

این مســوول ادامه داد: بافت با ارزش روستایی 
طرحی است که با شناسایی و ارتقای فضاهای 
با ارزش روســتایی، توســعه کالبدی - فضایی 
روستا را از طریق حفاظت و احیای ارزش های 
فرهنگی، تاریخی و معماری آن به شــیوه های 
مناســب و بهینه پیگیری می کند. همچنین بافت 
با ارزش روســتایی افزون بر رونق گردشگری، 
میراثی ماندگار را برای نســل های آینده فراهم 

می کند.
وی با بیان اینکه تهیه و اجرای طرح بهســازی 
و احیــای بافت های با ارزش روســتایی، نتایج 

خوبی داشــته و ســبب احیای بافت روستاها، 
جذب گردشگران و ماندگاری مردم در روستاها 
شده است، افزود: وجود جاذبه و بافت سنتی و 
اصیل ایرانی و اســامی با حفظ هویت آن در 
روستاها، هر گردشــگر داخلی و خارجی را به 
خود جذب می کند که ســرمایه گذاری در این 
بخش آثار و نتایج مثبتی در بخش های مختلف 

به همراه دارد.
صنعتی منفرد، هدف از اجرای طرح بهســازی 
بافت هــای با ارزش روســتایی را حفظ هویت 
تاریخی دانســت و تصریح کرد: حفظ هویت 

فرهنگی و تاریخی روســتا، رونق گردشــگری 
و ایجــاد درآمد پایدار در روســتاها در احیا و 
بهســازی بافت با ارزش روســتایی از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است.
مدیرکل بنیاد مســکن انقاب اســامی استان 
زنجان، یادآور شد: بنیاد مسکن انقاب اسامی 
استان با به کار گیری معماری همراه با ایده های 
جدیــد و توجه به نکات فنــی، موجب احیای 
روستاها با هدف گردشــگری شده، به طوری 
 که در ایــن راســتا گام های موثری برداشــته 

شده است.

 یــک کارشــناس گردشــگری گفت: 
گردشــگری عشــایری یکــی از جذاب ترین 
شــاخه های صنعت گردشــگری بــوده که در 
مازندران با وجود داشــتن این ظرفیت تاکنون 

ناشناخته مانده است.
محمدرضــا اورمزدی در گفت وگو با ایســنا با 
اشاره به اینکه گردشگری عشایری و روستایی 
در سال های اخیر توسط سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشگری و ســازمان امور 
عشایری مطرح شده است، اظهار کرد: جمعیت 

حدود ۲ میلیون نفری کوچ رو و عشایر در ایران 
۲۵ درصد تولیدات دامی و لبنی کشور را تولید 

و تأمین می کنند.
وی با بیان اینکه بیش از ۹۶ ایل و ۶۰۰ طایفه در 
ایران حضور دارد، تصریح کرد: بارزترین عشایر 
در استان فارس، جنوب شرق ایران و بخش هایی 

از فات مرکزی دیده می شود.

مازندران دارای حدود ۲ تا ۴ درصد از جامعه 
عشایر کشور است

این کارشناس گردشگری با اشاره به اینکه عشایر 
به دو دســته کوچ عمودی )ییاق به قشاق( و 
افقی )در سطح( تقســیم می شوند، افزود: کوچ 
بیشتر عشــایر در ایران به صورت عمودی بوده 
و فقط در جنوب شــرق ایــران طایفه ای به نام 
طایفه یمودها به صورت افقی در سطح حرکت 

می کنند.
اورمزدی بیان کــرد: مازندران دارای حدود ۲ تا 
۴ درصد از جامعه عشــایر کشور است که این 
عشایر را می توان در شهرستان سوادکوه، آمل و 

بابل دید.
وی بــا بیان اینکه معرفی برخی از جمعیت های 
کوچ رو به جای عشــایر در بعضی متون دیده 
می شود، یادآور شد: در تعریف استاندارد، عشایر 
طایفه ای هستند که زندگی آنها بر پایه پرورش 
دام بنا شــده و اگر دامپروری را از زندگی آنان 

حذف کنیم یکجا نشین خواهند شد.

محقــق و پژوهشــگر حــوزه گردشــگری 
شــاخصه های مهم زندگی عشایری را کوچ رو 
بودن، دسترسی به منابع آب و معیشت مبتنی بر 
پرورش دام دانســت و خاطرنشان کرد: بخش 
بزرگی از بازار صنایع دستی کشور توسط عشایر 
در حال تولید است که یکی از ارکان مهم صنعت 

گردشگری محسوب می شود.
وی، زندگی عشــایری و فرهنگ نهفته در آن را 
بزرگترین جاذبه برای گردشــگران داخلی و به 
ویژه گردشــگران خارجی و فراملی دانست و 
گفت: یکی از فاکتورهای مهم جذب گردشگر، 
سیاه چادرهای ایل شاهسوند، بختیاری و لرستان 

است.
اورمزدی با اشــاره به اینکه آخرین آمار جامعه 
عشایری در سال ۱۳۶۰ حدود ۲ میلیون نفر بوده 
است، اظهار کرد: به دلیل نبود ظرفیت های الزم 
برای طوایف عشایری هم اکنون با کاهش حدود 
۴۰۰ هزار نفری این قشــر رو به رو هستیم که 
تهدید بزرگی برای کشور محسوب می شود زیرا 
با کاهش آنان ارکان تولید، جاذبه های فرهنگی و 

صنایع دستی کشور دچار تزلزل می شود.

*جاذبه ای که تاکنون دیده نشده است
این استاد دانشگاه با بیان اینکه شوربختانه ظرفیت 
گردشگری عشایری در کشور تاکنون دیده نشده 
اســت، تصریح کرد: توجه بــه جامعه بومی و 
محلی در گردشگری پایدار باید بر پایه شناخت 

کافی و برنامه ریزی درست انجام شود، به عنوان 
نمونه استان آذربایجان شرقی و غربی آژانس های 
توریستی پکیج های بازدید از چادرهای عشایر را 
برای مسافران طراحی کرده اند، اما در مازندران به 

این موضوع بها داده نشده است.
وی با اشاره به اینکه حرکت های خوبی در بخش 
گردشگری کشاورزی، مزرعه ای و روستایی شده 
است، خاطرنشان کرد: در گردشگری عشایری 
بســیار ضعیف عمل شــد به طوری که برخی 
از افــکار عمومی و حتی بخشــی از نهادهای 
برنامه ریز شــهری فکر می کنند مازندران فاقد 
عشایر است و عشایر را فقط در بخش های ویژه 

کشور می شناسند.
اورمزدی گفت: نقش رســانه در اطاع رسانی 
این حوزه به جامعه تورگردانان و فعاالن عرصه 

گردشگری بسیار مؤثر خواهد بود.
این محقق و پژوهشگر، هدف توسعه پایدار را 
هماهنگ با محیط زیست عنوان کرد و ادامه داد: 
۸۰ درصد فعالیت عشایر مبتنی بر تعریف توسعه 
پایدار است و ۲۰ درصد باقی مانده را می توان با 
یک خرد جمعی و کنار هم قرار دادن داده ها به 
صورت یک برنامه بسیار مدون در کوتاه مدت 

میان مدت و بلند مدت برنامه ریزی کرد.
وی با اشاره به اینکه هرگز عشایر باعث تخریب 
محیط زیست نشدند، افزود: هر گردشگری که 
وارد جامعه عشایری شــود با تحت تأثیر قرار 
گرفتــن روش زندگی عشــایر در حفظ محیط 

زیست نیز تاش خواهد کرد.
اورمزدی گفــت: فرهنگ غنی ملــی و میهنی 
نهفته در گردشگری عشایری به همراه داده های 
فلکلور منطقــه که ۱۰۰ درصد با مناطق جنوب 
ایران فاصله دارد می تواند در راســتای اهداف 

توسعه پایدار باشد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه امروزه شلوغی های 
زندگی ماشینی مسافران را جذب محیط های بکر 
و توأم با آرامش می کند، تصریح کرد: گردشگری 
عشایری بهترین گزینه برای دور بودن از زندگی 
ماشــینی، تکنولوژی شــهری و تجربه زندگی 
بکر اســت. وی با بیان اینکه گردشگری مدرن 
و عشــایری هرکدام مسیر خود را طی می کنند، 
افزود: هتل هایی لوکس و چند ستاره و همچنین 
طبیعــت گــردی و زندگی عشــایری هرکدام 
مخاطب های ویــژه خود را دارد و هیچ تضادی 

بین گردشگری عشایری و مدرن وجود ندارد.
اورمزدی در پایان با بیان اینکه بیش از ۸۰ شاخه 
گردشــگری در جهان وجــود دارد که در ایران 
کمتر پرداخته شــده اســت، یادآور شد: امروزه 
اپیدمی جدید به نام بوم گردی، گردشگران زیادی 
را برای رفع استرس و خستگی های ناشی از کار 
به خود جذب کرده تا کمتر به دنبال مکان های 

لوکس و هتل های چند ستاره باشند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان زنجان عنوان کرد:

بافت با ارزش روستایی، راهی برای رونق گردشگری
مدیر فرودگاه زنجان خبر داد:

اعزام ۱۶۲۸ زایر از فرودگاه 
زنجان به حج تمتع

 مدیرفرودگاه زنجان گفت: از ۱۷ تا ۱۹ 
تیرماه امسال هزار و ۶۲۸ زایر زنجانی از طریق 
فرودگاه زنجان به حج تمتع فرستاده می شوند.

محمد قاسمی در گفتگو با مهر به اعزام حجاج 
زنجانی از طریق فرودگاه زنجان به ســفر حج 
خبر داد و افزود: ۲ مــاه دیگر حجاج زنجانی 
از طریق فرودگاه زنجان عازم سفر معنوی حج 

خواهند شد.
وی با اشاره به پیش بینی انجام ۱۰ پرواز رفت 
و برگشت به کشور عربستان از طریق فرودگاه 
زنجان، اظهار کرد: از ۱۷ تا ۱۹ تیرماه امســال 
هــزار و ۶۲۸ زایر زنجانــی از طریق فرودگاه 

زنجان به حج تمتع اعزام می شوند.
مدیر فرودگاه زنجان متذکر شــد: از سال ۹۳ 
تاکنــون اعزام زایران زنجانی به ســفر حج از 

طریق فرودگاه زنجان انجام می شود.
قاســمی بابیان اینکه امکانات اولیه و آمادگی 
الزم برای پــرواز حجاج از فــرودگاه زنجان 
فراهم است و مشکلی برای اعزام وجود ندارد، 
تأکید کرد: با توجه به تاش های صورت گرفته، 
بســترهای الزم برای اعزام حجــاج از طریق 

فرودگاه زنجان فراهم شده است.
وی در ادامه از فعال شدن پرواز زنجان به مشهد 
و بالعکس از فــرودگاه زنجان خبر داد و ابراز 
کرد: پرواز زنجان به مشــهد از اوایل تابستان 

انجام می شود.

نمایش شهاب سنگ قجری 
در کاخ گلستان

 شــهاب ســنگ ورامین دیروز در کاخ 
گلستان به نمایش گذاشته شد.

به گزارش روابط عمومی کاخ گلستان، شهاب 
ســنگ ورامین، بزرگ ترین شهاب سنگ ایران 
یکی از ۷ شهاب سنگ مزوسیدریتی در جهان 
بوده که در ۱۳۸ ســال پیش هنگام ســقوط و 
برخورد با چشــم رصد شده است؛ این شهاب 
سنگ ۸ اردیبهشت در کاخ گلستان به نمایش 

گذاشته  شد.
مســعود نصرتی، مدیر مجموعه میراث جهانی 
کاخ گلســتان در این باره گفت: شهاب سنگ 
ورامین در بزرگترین و نخســتین نمایشــگاه 
تخصصی شهاب سنگ های ایران و بیابان لوت 
که با همکاری پایگاه میراث جهانی بیابان لوت 
و حجت کمالی، رکورد دار کشف شهاب سنگ 
در ایران، برگزار می شــود و در کاخ گلستان به 
نمایــش در می آید. وی افــزود: به طور کلی از 
کشف نخستین شهاب سنگ ایران در ۱۳۸ سال 
پیش که به شهاب سنگ ورامین معروف است تا 
اکنون آمار شهاب سنگ های ثبت شده در ایران 
به ۲۹۹ شهاب سنگ در سال ۲۰۱۹ رسیده است.
مدیــر مجموعه میراث جهانی کاخ گلســتان 
تصریح کرد: شــهاب ســنگ ورامین، پس از 
سقوط به دربار ناصرالدین شاه برده شده و در 

آن جا نگهداری می شود.
وی ادامه داد: این شــهاب سنگ نزدیک به ۵۴ 
کیلوگرم جرم دارد و در حال حاضر قســمت 
اصلی آن در کاخ گلســتان، ســالم باقی مانده 
است؛ سایر قطعات آن هم در موزه های تاریخ 
طبیعی نیویورک، واشنگتن، فیلدشیکاگو، وین و 
بریتانیا، دانشگاه های هاروارد اسلو، استراسبورگ 
و آریزونا، واتیکان و مؤسسه ژئوفیزیک تهران 
و تعــداد دیگری از موزه هــای علوم طبیعی و 

دانشگاه های مطرح جهان نگهداری می شود.
نصرتی اظهار کرد: بزرگ ترین شــهاب سنگ 
ایران، یکی از ۱۴۵ شهاب سنگ مزوسیدریتی 
جهان اســت که تا جوالی سال ۲۰۰۹ میادی 
کشــف و ثبت شده است؛ این شهاب سنگ ها 
نوع خاصی از شهاب سنگ های سنگی-آهنی 
هستند. همچنین شهاب سنگ ورامین، یکی از 
۷ شهاب سنگ مزوسیدریتی در جهان است که 
در هنگام سقوط و برخورد با چشم رصد شده 

و به یقین شهاب سنگ است.
مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان بیان 
کرد: در کنار نمایش شهاب سنگ کاخ گلستان 
از بزرگترین مجموعه شــهاب سنگ با بیش از 
۷۰۰ قطعه که با تاش حجت کمالی در بولتن 

بین المللی به ثبت رسیده، رونمایی می شود.
وی افزود: این مجموعه دار با کشــف بیش از 
یک هزار و ۲۰۰ قطعه شهاب سنگ منحصر به 
فرد از سراســر کشور رکورد دار کشف شهاب 
ســنگ در ایران است. ایشــان در سال ۲۰۱۶ 
توانست با ثبت بیش از ۲۰۰ قطعه شهاب سنگ 
در بولتن بین المللی شهاب سنگ، رتبه ایران را 
که تا پیش از ایــن در جایگاه ۱۲۲ جهان قرار 
داشــت به رتبه دوم جهان پس از شیلی ارتقا 
دهد، همچنین رتبه کلــی ایران را در بین ۱۳۶ 

کشور جهان تا رتبه نهم ارتقا داده است.
بزرگترین و نخستین نمایشگاه تخصصی شهاب 
سنگ های ایران و بیابان لوت ۸ تا ۲۸ اردیبهشت 
از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۷ در مجموعه میراث جهانی 

کاخ گلستان واقع در میدان ارگ برپاست.

خبر خبر

معاون میراث فرهنگی استان زنجان:
سودجویان، صنعت مس را 

نشانه رفته اند
نجات صنعت مس با افزایش صادرات

 معاون صنایع دســتی اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری استان 
زنجان گفت: شــوربختانه برخی افراد سود جو 
که به دنبال سود بیشتری هستند با افزایش قیمت 
مواد اولیه صنعت مس را دچار مشکل کرده اند.
الناز خدایی فرد در گفت و گو با خبرنگار موج 
رسا، اظهار داشت: هم اکنون مواد اولیه مرغوب 
برای صنعت مس اســتان زنجان از طریق مس 
باهنر کرمان تامین می شود که شامل ورق های 

ویژه با کیفیت باال است.
وی بــا بیان اینکه در گذشــته صــادرات مس 
آزاد بود و فعالیت های بیشــتری در این زمینه 
انجام می شــد، افزود: با ممنوع شدن صادرات 
و افزایش قیمت دالر این صنعت با مشــکات 

بیشتری مواجه شده است.
این مســوول بیان داشت: هم اکنون وارداتی در 
زمینه مس وجود ندارد اما به دلیل افزایش قیمت 
مواد اولیه صنعتگران مس زنجان با مشکل مواجه 

هستند.
معاون صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشگری اســتان زنجان بر 
بایستگی تغییر شرایط موجود برای صنعت مس 
تاکید کرد و گفت: اگر این شــرایط ادامه یابد، 
صنعتگران زنجانی قادر به ادامه شــرایط کنونی 

نخواهند بود.
خدایی فرد با اشاره به فعالیت برخی سودجویان 
در زمینــه مس، گفت: به امیــد افزایش قیمت 
برخی افراد نسبت به انبار کاال به ویژه مواد اولیه 
مــس اقدام کردند که این امــر به گرانی کمک 

بیشتری کرد.
وی تصریــح کرد: هم اکنون صادرات دســت 
ســاخته های مســی هنرمندان زنجانی انجام 

می شود اما این کافی نیست.
این مســوول با اشــاره به تولید ۱۵ تن مس به 
صورت روزانه در انتهای سال ۹۶،گفت: با توجه 
به مشــکات پیش آمده این میزان کاهش یافته 

است.
معاون صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان زنجان با بیان 
اینکه زنجان نخستین استان تولید کننده سازه های 
فلزی در کشــور است، افزود: باید زمینه سازی 

بیشتری برای رونق این صنعت انجام شود.
خدایی فرد با اشــاره به کاهش ارزش ریال در 
مقابل دالر، این امر را موجب ایجاد مشــکات 
برای صنعت مس عنــوان کرد و گفت: برخی 
ســودجویان به دنبال این هستند که بدون هیچ 
گونه زحمتی با ارزش افزوده پول بیشــتری را 

صاحب شوند.
وی با بیان اینکه برای حل مشــکات صنعت 
مس عزم ملی می طلبد، بیان داشت: با توجه به 
شرایط نامطلوب اقتصادی باید همگان به بهبود 

این شرایط کمک کنند.
این مسوول برضرورت تمرکز بر روی صادرات 
مــس تاکید کرد و گفت: با تمرکز بر این حوزه 
می توان صنعت مس را از گرفتاری های امروز 

نجات داد.

ارز مسافرتی
۴۵۰ تومان گران شد

 بانک ها دیروز ارز مسافرتی را تا حدود 
۴۵۰ تومــان در هر یورو گران تر از روز پیش از 

آن فروختند.
به گزارش ایسنا، برای روز یکشنبه قیمت ارز در 
بانک ها با افزایش همراه شــد؛ به طوری که ارز 
مسافرتی که برای هر یورو در روز شنبه ۱۵,۷۷۴ 
تومان قیمت گذاری شــده بود دیروز به حدود 
۱۶,۲۲۰ تومان رســیده که ۴۴۶ تومان گران تر 

شده است.
ایــن در حالی اســت که دیروز هــر یورو در 
صرافی هــای بانکی تا ۱۶ هــزار تومان معامله 
می شد و نشــان می داد قیمت ارز مسافرتی در 

بانک ها از بازار بار دیگر باالتر رفته بود.
اما قیمت خرید ارز در شبکه بانکی نیز با افزایش 
همراه بود؛ به گونه ای که هر دالر از ۱۳ هزار و 
۴۵۰ تومان روز گذشته به ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان 

رسیده که نشان از رشد ۲۵۰ تومانی آن دارد.
همچنین بانک ها هر یورو را حدود ۱۵ هزار و 
۳۰۰ تومان می خریدند که ۲۸۲ تومان نسبت به 

روز قبل افزایش داشت.
در مجموع دیروز قیمت ها تا حدی افزایشی بود 
و در صرافی های بانکی دالر به ۱۴ هزار و ۳۰۰ 

و یورو تا ۱۶ هزار تومان رسیده بود.

نوعی از 
گردشگری 

مازندران
که ناشناخته 

مانده
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