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 فرماندار شهرستان خرم دره تاکید کرد: مسایل 

زیست محیطی نباید در استقرار صنایع فراموش شود.
به گزارش ایسنا، حجت محمدی در دیدار با کارکنان 
اداره حفاظــت محیط زیســت شهرســتان خرم دره 
اظهار کرد: حف منابع زیست محیطی برای نسل های 
آینده بســیار مهم و حیاتی است، زیرا محیط زیست 

تضمین کننده حیات بشر است.
وی هفتــه محیط زیســت را فرصت مناســبی برای 
اطالع رســانی جهت حفاظت و صیانت از این ثروت 
ملــی و موهبت خدادادی عنوان کرد و گفت: اگر چه 
تالش های خوبی در این عرصه توســط محیط بانان 
و عالقه مندان به محیط زیســت در سطح شهرستان 
خرم دره انجام شــده است اما با توجه به تنوع محیط 

طبیعی این شهرستان، نیاز به توجه و کار بیشتر دارد.
این مسوول بر بایستگی توجه به مسایل زیست محیطی 
در استقرار صنایع تاکید کرد و یادآور شد: با توجه به 
استقرار صنایع در شهرک صنعتی و شهر خرم دره باید 
پایش های آلودگی صنایع به صورت مستمر انجام گیرد 

تا آلودگی های زیست محیطی ایجاد نشود.
در ادامه این نشســت، رییــس اداره حفاظت محیط 
زیست خرم دره نیز اظهار کرد: در راستای حفاظت از 
ه  محیط زیست و به منظور کاهش آالینده ها پنج پرو
بزرگ زیســت محیطی در شهرســتان به بهره برداری 

رسیده است.
توکل ســلیمانی با بیان اینکه هفته محیط زیست از ۱۵ 
خردادماه با شعار »کاهش آالینده ها و پسماند آسمان آبی، 
کاهش آالینده ها و زمین سبز آغاز شده و تا ۲۱ خرداد 
ه زیســت محیطی  ادامه دارد، گفت: دراین روزها پرو
شرکت کاویان کاران سیلیس آرا خرم دره با اعتباری بالغ بر 

یک میلیارد تومان به بهره برداری خواهد رسید.

ر خب

ان  ربی زن ور زینبیه  ایی م رو با ز
ایانی رسید ا  ت به ای

 رییس اتحادیه فروشندگان 
و نمایشگاهداران خودرو تهران با 
بیان اینکه قیمت ها در بازار خودرو 
از مدتی پیش تاکنون نزولی پیش 
رفته است، از افت بیشتر قیمت ها 
در ایــن بازار و کاهــش تقاضا و 
تعلل مردم برای خرید خودرو به 
علت اینکه باز هم قیمت ها پایین 

خواهد آمد، خبر داد.
ســعید مؤتمنــی در گفت وگو با 
ایســنا، اظهار کرد: روند نزولی در 
بازار خودرو تا رســیدن قیمت ها 
به قیمت تعادلی و منطقی ادامه دار 
خواهد بود. از نظر مصرف کننده با 
اینکه قیمت ها اینچنین پایین آمده، 
هنــوز هم منطقی نیســت. امروز 
تقریبــاً به مرز قیمــت خودروها 
امســال  فروردین مــاه   ۱۸  در 
رسیده ایم اما تقاضا در بازار بسیار 
کم شده و مردم برای خرید خودرو 
دســت نگه داشته اند؛ چراکه قطعًا 
در طول روزهای آینده قیمت ها در 

بازار باز هم کاهشی خواهد بود.
رییس اتحادیه نمایشــگاه داران و 
افزود:  تهران  خودرو  فروشندگان 
از ۲۲ فروردین تا ۱۵ اردیبهشــت 
بازار  در  »شــیطنت هایی«  امسال، 
خــودرو و ســایت های اینترنتی 
ایجاد شــد که قیمت هــا را بهم 
ریخت. اکنون این مسایل برطرف 
شده و قیمت ها ریزش پیدا کرده 
و این ریــزش ادامه دار نیز خواهد 
بود؛ چراکــه هنــوز قیمت ها به 

نرخ های بهمن ماه ســال گذشته 
نرسیده است. هر زمان قیمت ها به 
محدوده قیمت های بهمن ماه سال 
گذشته برسد، می توان گفت که به 

تعادل رسیده است.
مؤتمنی اظهار کرد: از سوی دیگر 
الزم اســت که خودروســازان نیز 

عرضه خود را بیشتر کنند. 
شــوربختانه زمانی کــه قیمت ها 
کاهشی می شود، خودروسازان نیز 
میزان عرضه خود را پایین می آورند. 
این در حالی است که وزیر صنعت 
نیز اعالم کرده اســت که ۵۰ هزار 
خودرو به زودی وارد بازار خواهد 
شــد و چنانچه این تعداد خودرو 
وارد بازار شــود، قیمت ها تعادلی 

خواهنــد شــد. وی تصریح کرد: 
زمانی کــه مصرف کننــده خرید 
کاهش  قیمت ها  قطعــاً  نمی کند، 

خواهد یافت. 
از بهمن مــاه بــه بعــد اتفاقی در 
پارامترهــای اقتصــادی نیفتــاده 
بود که قیمت هــا را باال ببرد. تنها 
از  خودروســازی  شــرکت های 
فرمول پنج درصد زیر حاشیه بازار 
استفاده کرده و ورودی ها را بستند 

که قیمت ها را افزایش داد.
رییس اتحادیه نمایشــگاه داران و 
فروشــندگان خودرو تهران اظهار 
کــرد: قیمت هــا باید بــه قیمت 
تعادلی برگشته و هدف این است 
کــه دو نرخــی در بازار نباشــد. 

شفاف سازی  باید  خودروســازان 
کرده و قیمت های تمام شده نهایی 
خود را اعــالم کنند و با توجه به 
اینکــه صنعت خودروســازی در 
ایران انحصاری است، الزم است 
که سازمانی بر قیمت تولیدکننده و 

مصرف کننده نظارت کند.
وی افــزود: خودروســاز موظف 
اســت که قیمت تمام شده خود 
را آنالیــز کــرده و بــا ۱۵ درصد 
نه  بــه فروش برســاند؛  افزایش 
همچون  مــازاد  هزینه های  اینکه 
شــرکت های  فوتبالی  تیم هــای 
هم  باال  بســیار  که  خودروسازی 
هســت، روی قیمت های خودرو 

برای مصرف کننده تأثیر بگذارد.

 رییس اتحادیه فروشندگان 
طال و جواهر اعالم کرد که روند 
کاهشی در بازار طال و سکه ادامه 
دارد و هر ســکه تمام بهار آزادی 
طرح جدید نســبت به دیروز با 
۱ هــزار تومان کاهش  حدود ۰

قیمت مواجه شده است.
در گفت وگو  ولی  محمد  ابراهیم 
با ایســنا، اظهار کرد: قیمت طال 
و ســکه دیروز نیز روند کاهشی 

خود را ادامــه داد به گونه ای که 
قیمت هر مثقال طالی ۱۷ عیار با 
تومانی  هزار   ۱۰۰ کاهش حدوداً 
به یک میلیون و ۷۷۰ هزار تومان 
رسید و هر سکه تمام بهار آزادی 
۱ هزار  طرح جدید بــا حدود ۰
تومان کاهــش قیمت ۴ میلیون و 
۴۵۰ هزار تومان فروخته می شود.
وی با بیــان اینکه هر گرم طالی 
۱۸ عیــار در بازار امــروز ۴۱۰ 

است،  شــده  معامله  تومان  هزار 
افزود: هر ســکه تمام بهار آزادی 
طرح قدیم ۴ میلیون و ۵۰ هزار 
تومــان، هــر عدد نیم ســکه دو 
میلیــون و ۴۲۵ هزار تومان و هر 
عدد ربع ســکه نیز یک میلیون و 
۶۲۵ هزار تومان در بازار خرید و 

فروش می شود.
داد: هم اکنون  ادامــه  ولی  محمد 
سکه گرمی نیز قیمتی معادل ۹۹۰ 

هزار تومان در بازار دارد و اگرچه 
نمی توان به صــورت دقیق آینده 
بازار طال و سکه را پیش بینی کرد 
اما به نظر می رســد که اگر بازار 
به ثبات برســد نه تنها خریداران 
و فروشندگان می توانند راحت تر 
کنند  تصمیم گیری  معاملــه  برای 
بلکــه جلــوی داللی هــا گرفته 
می شود و دیگر برای سودجویان 
خرید و فروش سکه نفعی ندارد.

 بانک مرکزی تا خرداد ماه 
۱ میلیارد و ۲۲۵ یورو با  امســال 
قیمت دولتی بــرای واردات کاال 
و خدمات تأمیــن کرده و ارزهای 
دیگری نیــز با قیمت دولتی تأمین 
ارز شده اند، اما تأمین این ارزها نیز 
نتوانسته جلوی افزایش قیمت ها را 

بگیرد.
به گزارش ایسنا، ارز ۴۲۰۰ تومانی 
یا همان ارز دولتی از سال گذشته در 
دستور کار دولت برای تخصیص به 
تمام کاالهای وارداتی قرار گرفت، 
اما مدتی بعد بــا مخالفت برخی 
نمایندگان و اقتصاددانان، دولت از 
این سیاست خود دست کشید و بار 
دیگر تخصیص این ارز را محدود 

به کاالهای اساسی کرد.
هــدف دولت از ارایــه ارز ۴۲۰۰ 
تومانی کنترل قیمت کاالها در بازار 
بود تا بتواند مقابل تورم ناشــی از 
افزایش قیمت ارز بایســتد و این 
تورم یک باره به کاالها منتقل نشود؛ 
سیاســتی که چندان موفق نبود و 
رشد قیمت کاالها پس از افزایش 
قیمت دالر در سال گذشته بیان گر 

این موضوع است.
البته ارزی کــه از آن با عنوان ارز 
۴۲۰۰ تومانی یاد می شــود، قیمت 
دولتی دالر اســت که دیگر ارزها 
بــر پایه این قیمــت و با توجه به 
ضریب تبدیل آن ها نسبت به دالر، 

قیمت گذاری می شوند.
بانــک مرکزی در مقاطــع زمانی 
مختلف، فهرست دریافت کنندگان 
ارز نیمایــی و دولتی را منتشــر و 
جدیدتریــن آمار ایــن بخش را 
اطالع رســانی می کند که بر همین 
اســاس ۱۸ خرداد ماه امسال این 
فهرست روی سایت بانک مرکزی 
قرار گرفته اســت که آمار دریافت 
کنندگان ارز تا ۱۲ خرداد ماه امسال 

را مشخص می کند.
بر پایــه آخرین آمــاری که بانک 
مرکزی در اردیبهشــت ماه ســال 
جاری اعالم کرده بود، بیش از ۱۰ 
هزار شــرکت تا زمان مذکور ارز 
۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده بودند 
که میزان تأمین ارز از سوی بانک 

مرکزی برای آن ها نیز مشــخص 
شده است.

از ســوی دیگر، تمامــی ارزهای 
تأمین شــده برای واردکنندگان از 
ارزهایی غیر  بانک مرکزی،  سوی 
از دالر آمریــکا بود و دالر آمریکا 
چه تا ماه گذشته چه تاکنون صرفًا 
برای بازپرداخت اقساط تسهیالت 
ارزی خیریه تعلیماتی و تحقیقاتی 
علمی و دینی مکتب امیرالمومنین 
تأمین شــده و تا ۱۲ خرداد ماه نیز 
مجموعاً هفت میلیون و ۵۰۰ هزار 

دالر بوده است.
مین شد؟ چقدر ارز دولتی ت

در این مــدت همچنین مهم ترین 
ارزهای تامین شــده برای واردات 
کاال و خدمات، یورو، روپیه، یوان 
و روبل بوده اســت؛ به طوری که 
بر اساس اعالم بانک مرکزی تا ۱۲ 
۱ میلیارد و ۲۲۵  خرداد ماه امسال 
میلیون یورو بــا قیمت ارز دولتی 
برای واردات کاال و خدمات تأمین 

ارز شده است.
۲۱۹ میلیارد و ۷۶۲ میلیون و روپیه 

هند، ۴۴ میلیارد و ۹۴۰ میلیون یوان 
چیــن و ۹۸ میلیارد و ۵۴۱ میلیون 
روبل روسیه ارزهای مهم دیگری 
بوده است که در این مدت توسط 
بانک مرکزی بــا قیمت ارز دولتی 
بــرای واردکنندگان تأمین شــده 

است.
این آمار نشــان می دهد که بانک 
مرکزی همچنیــن تأمین ارز ۲۰۰ 
میلیون و ۵۰۰ هزار درهم امارات، 
۵۴ میلیــارد و ۲۰۷ میلیــون دینار 
عــراق، ۷ میلیــون و ۵۹۲ ریال 
عمــان، ۱۸۱ میلیــون و ۹۱ هزار 
 ۱ ۱ میلیارد و ۴ یس،  فرانک سو
۱ میلیارد و  میلیون لیر ترکیه، ۴
۹۴۰ میلیون وون کره جنوبی و ۱ 
اپن را  میلیــارد و ۱۱۱ میلیون ین 
نیز برای واردات کاال و خدمات و 
بخشی از آن ها را برای بازپرداخت 

اقساط انجام داده است.
۸۵ هزار و ۵۸ کرون  همچنیــن 
دانمارک جهت بازپرداخت اقساط 
شــرکت مادر تخصصی دارویی و 
تجهیزات پزشکی کشور تأمین ارز 

شده است.
با ایــن حال دیده می شــود که با 
وجود تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای 
واردات کاالهای اساســی، قیمت 
این کاالها همــگام با قیمت دالر 
رشــد کرده و در عمل تخصیص 
ایــن ارزها تأثیر چندانــی بر بازار 

نداشته است.
برخی اقتصاددانــان بر این باورند 
که دولــت در شــرایط کنونی به 
جای ارایه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای 
واردات، باید ایــن کاالها را با ارز 
آزاد وارد کــرده و یارانــه ای کــه 
قرار است بابت ارز ۴۲۰۰ تومانی 
پرداخت کند را توسط شرکت های 
به طور مستقیم  دولتی مســوول، 

روی قیمت کاالها اعمال کند.
با توجه به اینکه دستگاه های نظارتی 
نتوانستند با گران فروشی های ناشی 
از افزایــش قیمــت دالر به طور 
مطلوب مقابله کنند، شاید در شرایط 
کنونی اقتصادی، ایجاد اعمال یارانه 
کاالهای اساسی روی قیمت کاالها 

بیشتر به سود مردم باشد.

د؛ ود ادام دا ازا  ا د  یم  ا 

ته اند ه دا رید دس ن  مرد برا 

ا ن ا  یم  ای  لوی ا لتی  ز د می ا ت

ه ارز بی عر

رویه 2  

 مدیر فــرودگاه زنجــان، از برقراری 
دوباره پرواز زنجان  مشــهد، از دوم تیرماه 

امسال خبر داد.
محمد قاســمی در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کرد: دوم تیرماه امســال آغاز دوباره پروازهای 
زنجان  مشهد اســت که از دو هفته گذشته 
انس های  پیش فــروش بلیت هــای آن در آ

مسافرتی فعال در سطح استان انجام می شود.
وی با اشاره به اینکه شرکت هواپیمایی به دلیل 
چک  ســنگین هواپیماها با محدودیت پرواز 
روبه رو شده بود، بیان کرد: بر همین پایه پرواز 
زنجان  مشــهد نیز مدتی متوقف بود اما از 

تیرماه دوباره برقرار می شود.
مدیر فرودگاه زنجان یادآور شد: این هواپیما 
۱ به مقصد  روزهای یکشنبه هر هفته ساعت 
زنجان پرواز می کند و ساعت ۱۵ در فرودگاه 
زنجان به زمین می نشیند. ساعت ۱۶ نیز زنجان 

را ترک می کند و ســاعت ۱۸ در مشهد فرود 
می آید.

وی افزود: روزهای چهارشــنبه هر هفته نیز 
ســاعت ۹ صبح هواپیما از فرودگاه مشهد به 
ســمت زنجان حرکت می کند، ساعت ۱۱ در 
فرودگاه زنجان خواهد بود و ســاعت ۱۲ به 

سمت مشهد پرواز خواهد کرد.
قاســمی همچنین از میزبانی فرودگاه زنجان 
بــرای انجام پروازهای حــج تمتع خبر داد و 
گفت: ۱۷ تیرماه زمان آغاز پروازهای حج تمتع 
ران را  در سراسر کشور است که زنجان نیز زا

به سرزمین وحی اعزام می کند.
این مسوول با اشاره به اینکه تعداد زایران استان 
۱۶ نفر اســت، بیان کرد: هنوز آمار  زنجان ۰
دقیقی برای نوع هواپیما و تعداد پروازها اعالم 
نشده و تعداد پروازها با توجه به نوع هواپیما 

متفاوت خواهد بود.

ا  داد اه زن د مدی 

رواز  برقرار دوبار 
ا د از دو تیرما ام ان  م زن

ا  ا م ی  ا ت الی  ا ا ت از 
ا ی  ا ا  ا ما  ت تا  رویه 8  رویه 3  

ار تومان کاه یاف ه  ه قی س
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رداد:  انی جهادکشاورزی استان خ ر باغ مدیر ام
ن ا   تولید سا

ی  ا و ا  ا ت  ی 
ا د استا زن

 مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی 
استان زنجان اظهار کرد: در راستای تامین امنیت 
غذایی جمعیت رو به رشــد پــرورش و تولید 
محصوالت که نیاز کمتر به منابع تولید، نسبت 
به دیگر محصوالت غذای داشته باشد م تواند 

بسیار حیاتی باشد.
بهنام اوجاقلــو در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 
پرورش و تولید قار خوراکی از جمله مشاغلی 
اســت که با امکانات و هزینــه کمتر و محیط 
ینی جامعه  کوچکتر م تواند بخشی از نیاز پروت
را تامین کند، افزود: پرورش قار خوراکی هنر 
رویاندن غذا از دل ضایعات کشــاورزی است و 
این حرفه هم اکنون اهمیت زیاد در جهان پیدا 

کرده است.
وی عنــوان کرد: واحدهای تولید قار خوراکی 
به واسطه مزایای فراوان این رشته روز به روز در 
کشور در حال گسترش و توسعه بوده و در استان 
زنجان نیز به منظور ایجاد اشــتغال و ساماندهی 
تولید در این بخش در چند سال گذشته اقدامات 
بسیار ارزشمندی توسط سازمان جهاد کشاورزی 

استان انجام گرفته است.
اوجاقلو با اشــاره به اینکه هم اکنون حدود ۷۵ 
واحــد خانگی و  واحد صنعتــی تولید قار 
خوراکی در اســتان زنجان فعال اســت، لزوم و 
اهمیت ســاخت و راه اندازی واحدهای فرآوری 
قار خوراکی در استان را مورد تاکید قرار داد و 
بیان داشت: ساخت واحدهای صنایع تبدیلی و 
فرآوری در افزایش تعداد واحدها و میزان تولید 

قار در استان بسیار موثر خواهد بود.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان 
زنجان میزان تولید ساالنه قار خوراکی در استان 
را بالغ بر یک هزار تن اعالم و خاطرنشان کرد: از 
زمینه های سرمایه گذاری در بخش قار خوراکی 
در اســتان می توان به ایجاد و راه اندازی مجتمع 
تولید قار در راســتای ایجاد اشتغال و کسب 
درآمد سرشار و نیز ایجاد و راه اندازی واحدهای 
، خشک  فرآوری محصول اعم از تهیه پودر قار
، تهیه انواع ترشیجات و  ، بالنچینگ قار کن قار
مربای قار و همچنین راه اندازی واحد بسته بندی 

محصوالت و سردخانه اشاره کرد.
وی با اشاره به اینکه دوره های آموزشی پرورش 
قار خوراکی در تمام شهرستان  های استان زنجان 
همه ساله به طور مستمر برای عالقه مندان برگزار 
می شود، اضافه کرد: متقاضیان بعد از شرکت در 
دوره های آموزشی برای دریافت تسهیالت معرفی 

خواهند شد.

ر داد: تری استان زنجان خ رییس کل دادگ
و دا  ات از  ا   ن

ا د زن

 رییس کل دادگســتری استان زنجان از 
نجات ۲ قاتل از چوبه دار در زنجان خبر داد.

حجت االسالم اسمعیل صادقی نیارکی با اشاره به 
نجــات دو قاتل از چوبه دار اظهار کرد: دو متهم 
که در پرونده های جداگانــه مرتکب قتل عمد 
شده  بودند پروند هایشان در دادگاه کیفری یک  
استان رسیدگی و به  قصاص محکوم شدند که  
با تالش اعضای شورای حل اختالف زنجان  و با 
جلب رضایت اولیای دم، قاتالن پس از گذشت  
به ترتیب ۹ و ۴ سال حبس  از چوبه دار رهایی 

یافته و به آغوش گرم خانواده ها  بازگشتند.
رییس شورای قضایی استان در تشریح  این دو 
ب در جریان یک  پرونده گفت: قاتل با هویت ح
درگیری و ایراد ضرب و جرح با سالح سرد در 
۱ در زنجان جوانی را به قتل می رساند و  سال ۹۰
ت نیز در جریان یک  همچنین قاتل به هویت م
درگیری و ایراد ضرب و جرح با سالح سرد در 
۱ در زنجان جوانی را به قتل می رساند  سال ۹۴
که پس از آن متهمان با توجه به قراین موجود به 
قتل اعتراف و بازداشــت می شوند  و در نهایت 

حکم قصاص آنها صادر می شود.
وی اضافه کرد:  پــس از صدور حکم قصاص 
قاتالن در شعبه یک کیفری زنجان با پیگیری ها 
و تالش های اعضای شورای حل اختالف زنجان 
و جمعی از پزشــکان، خیران و  معتمدان استان 
در طول چندین نشست با خانواده های مقتولین  
و در ماه مبــارک رمضان ۹۸  تالش این عزیزان 
نتیجه داد و اولیای دم از حق قانونی و شــرعی 
خود گذشــتند و قاتلین  را مورد عفو و بخشش 

قرار دادند.
رییس کل دادگســتری استان  در پایان با سپاس 
از زحمــات و تالش های انجام شــده برای این 
امر خداپســندانه اعضا و دیگر عزیزان که منجر 
به نجات دو نفر از چوبه دار شدند بر پیگیری و 
جلب رضایت شورا های حل اختالف در دیگر 

پرونده هاتأکیدکرد.

خبر

ر داد: امی استان زنجان خ رماند انت
ا ا   ت  

ا د زن
 فرمانــده انتظامی اســتان زنجان گفت: 
ماموران انتظامی اســتان زنجان از یک دســتگاه 

کامیون ۲۵ تن شکر قاچاق کشف کردند.
به گزارش نیروی انتظامی اســتان زنجان، سردار 
رحیم جهانبخش افــزود: مأموران پلیس آگاهی 
استان حین گشت زنی در سطح شهرستان زنجان 
به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و شکرهای 

که خارج از شبکه توزیع می شد، کشف شد.
وی بــا بیان اینکه بیش از یک و نیم میلیارد ریال 
ارزش ریالی این بار اســت، ادامــه داد: کامیون 

توقیف و راننده به مراجع قضایی معرفی شد.
دســتگیری باند فیشین کاران با  میلیون 

یر مجاز ریال برداشت 
رییس پلیس فتا اســتان زنجان از شناســایی و 
دستگیری عامالن برداشت غیرمجاز از حساب 
بانکی تعدادی از شهروندان در سراسر کشور خبر 
داد و گفت: ایــن دزدهای اینترنتی بیش از ۷۰۰ 
میلیون ریال از طعمه و شــکرهای خود با ترفند 
تبلیغ و فروش انواع مختلف سالح، کالهبرداری 

کرده بودند.
ســرهنگ محمدعلی آدینه لو رییس پلیس فتا 
زنجان افزود: در رصد و گشت زنی های مستمر 
انجام شــده در فضای مجازی، کانالی در شبکه 
اجتماعی تلگرام شناسایی شد که با ترفند تبلیغ و 
چاقو، پنجه  فروش انواع مختلف سالح از قبیل 
بوکس، شوکر و اقالم دیگر افراد را به درگاه های 
فیشــینیگ هدایت می کردند و با  جعلی بانکی 
دریافت اطالعات کارت بانکی قربانیان اقدام به 
کالهبرداری از آنها می نمودند، موضوع با تشکیل 
پرونده، تا شناسایی و دستگیری عامل یا عامالن 
ارتکاب جرم در دستور کار کارشناسان پلیس فتا 

قرار گرفت.
وی خاطرنشــان کرد: با اقدامات فنی، شــیوه و 
شگردهای خاص پلیســی دو نفر از متهمان به 
هویت های معلوم در یکی از استان های همسایه 
مورد شناســایی قرار گرفتنــد و با هماهنگی و 
گرفتن دســتور قضایی اکیپی از کارآگاهان این 
پلیس به محل ســکونت آنها مراجعه کردند و با 
توقیف کلیه ادله های دیجیتالی نامبرده ها دستگیر 

و به پلیس فتا انتقال داده شدند.
آدینه لو ادامــه داد: در بازجویی های اولیه انجام 
شــده متهمان منکر هرگونه ارتــکاب خالفی 
شدند، ولی پس از مواجهه با مستندات و مدارک 
جمع آوری شده از سوی کارشناسان به جرم خود 

اقرار کردند.
وی گفت: متهمان در اظهارات خود بیان داشــتند 
در شــبکه اجتماعی تلگرام عضو می باشــند و با 
تبلیغ و فروش چاقو، پنجه بوکس، شوکر و اقالم 
دیگر با هدایت قربانیان به درگاه های جعلی بانکی 
»فیشینیگ«، پس از به دست آوردن اطالعات کارت 
بانکی و رمز دوم حساب طعمه های خود اقدام به 

برداشت غیرمجاز از حساب آن ها می کردند.

رور استان زنجان: ز و مدیرکل م
انی موز زن ا دان   

ا  ا  د  ا
نند  می 

 مدیرکل آموزش وپرورش استان زنجان 
گفت: پیش بینی می شود امسال بیش از ۷۵ هزار 
دانش آموز زنجانی در طرح اوقات فراغت شرکت 

کنند.
ابراهیم رفیعی در گفتگو با مهر اظهار داشــت: 
بیــش از ۸۰ پایــگاه اوقات فراغت توســط 
آموزش وپرورش استان زنجان در طول تابستان 

امسال فعال می شود.
وی اظهار کرد: پیش بینی می شــود امسال بیش 
از ۷۵ هزار دانش آمــوز زنجانی در طرح اوقات 

فراغت شرکت کنند.
مدیرکل آموزش وپرورش اســتان زنجان بابیان 
اینکه بیش از ۴۵ رشــته کاربردی و مهارتی در 
طرح اوقات فراغت دانش آموزان اســتان زنجان 
پیش بینی شده اســت، گفت: برنامه طرح اوقات 

فراغت از اول تیرماه آغاز می شود.
رفیعی تأکید کرد: تابســتان سال گذشته بیش از 
۴۵ هزار دانش آموز زنجانی در برنامه های اوقات 

فراغت شرکت کردند.
وی گفــت: محــور طــرح اوقــات فراغت، 
مهارت آموزی برای ایجاد اشــتغال و کارآفرینی 
است و این طرح امسال با شعار حمایت از کاالی 

ایرانی و مهارت آموزی اجرا می شود.
مدیرکل آموزش وپرورش اســتان زنجان بابیان 
اینکه طرح اوقات فراغت در روزهای تابســتان 
بــا رویکــرد کشــف و هدایت اســتعدادهای 
دانش آموزان برگزار می شود، ابراز کرد: برنامه ها 
و کالس های پیش بینی شده برای دانش آموزان در 
فعالیت ها و رشته های مختلف ازجمله رشته های 
قرآنی، علمی، آموزشی، فناوری، هنری، ورزشی، 

اردویی و فرهنگی است.

ر خب ا ا ز ا م زی ا مدی 

ی دهی انه رو ن دید برا را انداز کار وز  م
محیط زیســت  حفاظت  مدیرکل   
اســتان زنجــان بــا تاکید بــر اینکه هم 
اکنــون چالــش مهــم اســتان در حوزه 
محیط زیســت مربوط به موضوع روی و 
فعالیت کارخانه های مرتبط با آن اســت، 
گفت: مجوز جدید بــرای کارخانه روی 

نمی دهیم.
به گــزارش ایســنا، حســین آبســاالن 
در نشســت خبری بــه  مناســبت هفته 
محیط زیســت، با بیان اینکه محیط زیست 
شــامل همه عوامــل زنــده و غیرزنده 
می شــود، اظهار کرد: شوربختانه در ایران 
نداریم  محیط زیســت  یکپارچه  مدیریت 
و ســازمان های مختلف متولی آب، خاک 
و مرتع هســتند؛ در حالی  که همه این ها 
شامل یک اکوسیستم می شــود و نیاز به 

مدیریت واحد دارد.
وی به بی توجهی نسبت به آمایش سرزمین 

در استان زنجان اشاره کرد و افزود: طرح آمایش 
سرزمین چشم انداز و داشته های مان را به صورت 
یکپارچــه در نظر می گیرد، ولی شــوربختانه در 
زنجان به این طرح بی توجهی شده و طرح آمایش 

سرزمین در حاشیه قرار گرفته است.
آبســاالن در ادامه با بیان اینکه دشت سهرین در 
مرتع قرار گرفته و باید در این منطقه مرتع داری 
انجام شــود، افزود: شوربختانه هم اکنون در این 
منطقه شاهد با داری هستیم که به خاطر شرایط 
اقلیمی منطقه همه  ســاله خســارت به با داران 
وارد می شــود و دلیــل این امــر بی توجهی به 

پتانسیل منطقه است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا بی توجهی به 
محیط زیست، آســیب فراوانی را متوجه مردم و 
طبیعت می کنیم، افزود: بــا نبود مدیریت جامع 
محیط زیســت و بی توجهی به آن، شاهد شرایط 

امروز هستیم و شــوربختانه این وضعیت هزینه 
زیادی را به  بار آورده اســت. مدیرکل حفاظت 

محیط زیست استان زنجان 
بــاالی  بــه درآمدزایــی 
کرد  اشاره  محیط زیســت 
سرمایه گذاری  با  گفت:  و 
درست و مدیریت صحیح 
در ایــن حــوزه، می توان 
شاهد رونق در این بخش 

بود.
آبســاالن بــا بیــان اینکه 
محیط زیســت  تخریــب 
را  همــه  زندگــی 
تحت الشعاع قرار می دهد، 
محلی  مردم  تصریح  کرد: 

را باید برای نگه داشــت مناطــق ترغیب کرد و 

قطعا با درآمد زا شــدن این مناطق می توان شاهد 
توجه آن ها به اهمیت این موضوع بود.

مدیــرکل حفاظت  محیط  
زیست اســتان زنجان در 
ادامه با بیان اینکه شــکار 
عامل نابودی حیات وحش 
نیســت، بلکــه دخــل و 
تصرف در محیط زیســت 
عامل اصلی تخریب است، 
و  دخل  تصریــح  کــرد: 
تصرف انسان عامل اصلی 
تخریب در محیط زیســت 
است و باید این نکته مورد 

توجه همه قرار گیرد.
وی همچنیــن به موضوع 
ســد مشمپا اشــاره کرد و یادآور شــد: این سد 

ایراداتی داشت و آخرین بار نیز مشاور تغییر 
کرده اســت و باید منتظــر ماند تا تصمیم 
پایانی در این رابطه اتخاذ شود. به این نکته 
در رابطه با موضوع سدسازی نیز باید توجه 
داشت که برای ساخت سد، متخصصان ۱۵ 
رشــته باید نظر دهند و این گونه نیست که 
به یک باره تصمیم به ساخت سد در نقطه ای 

شود.
آبساالن در پاسخ به پرسش خبرنگار ایسنا 
در رابطه با مرگ  و میر ماهیان پشــت سد 
گالبر و دالیل بروز آن، گفت: در رابطه با 
این سد باید عنوان کرد که اگر سدی برای 
تامین آب شــرب ساخته شده است، نباید 
ماهی در آن پرورش یابد؛ البته مســووالن 
عنوان کرده اند این ســد مصارف دیگری 
دارد و مــرگ و میر ماهیــان نیز به نوعی 
ماهی کپور کوچک برمی گردد که طبق نظر 

دامپزشکی، مشکل انگل داشته اند.
وی به موضوع پســماند و مدیریت آن در استان 
نیز اشاره کرد و با بیان اینکه در جوامع پیشرفته، 
مدیریت پسماند هشــت مرحله ای شده است، 
افزود: شــهرداری و شورای شهر طرح مدیریت 
جامع پســماند را ارایه داده اند کــه باید موارد 
کارشناسی و بادقت بررسی شود تا طرحی جامع 

به مرحله اجرا درآید. 
هم اکنون مشکل مدیریت پسماند وجود دارد و 

باید به موارد توجه شود.
این مســوول به موضوع پسماند روی و آخرین 
تصمیمات در این رابطه نیز اشاره و خاطرنشان 
کرد: در این حوزه در حال کار هستیم؛ هر چند 
باید به این نکته توجه داشــت کــه از اول باید 
این موضوع مدیریت می شد، البته تکنون راهکار 
داریم تا اثرات کاهش یابد. تولید جدید هم قرار 

است مدیریت شود.

 رییس کمیســیون تخصصی دانش بنیان 
اتاق تعاون ایران با اشاره به مشکالت شرکت های 
دانش بنیان در اســتان زنجان گفت: شرکت های 
دانش بنیان با مشکل ضمانت های بانکی در حوزه 

تسهیالت مواجه هستند.
مجید محمدی در گفت وگو  با موج رسا، با اشاره 
به مواجه بودن شرکت های دانش بنیان با مشکل 
ضمانت های بانکی برای دریافت تسهیالت اظهار 
کرد: این مشــکل از جمله مشکالتی اساسی این 

شرکت ها در استان زنجان است.
وی در مورد تشــکیل انجمن برای شرکت های 
انش بنیان در اســتان زنجان افزود: شرکت های 
دانش بنیان در اســتان زنجان انجمن ندارند و از 
اســتانداری این درخواست تشکیل انجمن برای 
فعاالن این حوزه داریم که با تشکیل این انجمن 

حل مشکالت این شرکتها راحت تر می شود.
رییس کمیسیون تخصصی دانش بنیان اتاق تعاون 
ایران با اشاره به اینکه از ظرفیت های شرکت های 

دانش بنیان استفاده نمی شود عنوان کرد: سازمان ها 
و ارگان ها از ظرفیت ها و توانایی ها شــرکت های 
دانش بنیان اســتفاده الزم را نمی برند و این جای 
شــوربختی دارد. وی با بیان اینکه شــرکت های 
دانش بنیان توانایی مشــاوره به شــرکت ها برای 
رســیدن به شــاخص ها در بخش تعاون و غیر 
تعاون را دارند افــزود: در زمینه فناوری و انتقال 
آن به صنایع سنتی استان جهت ایجاد محصوالت 

فناورانه با ارزش افزوده باال کمک می کنیم.
محمدی در مورد مشکل محل استقرار شرکت های 
دانش بنیان در استان زنجان افزود: این شرکت ها 
نیازمند حمایت در این مورد دارند تا ساختمانی 
برای استقرار این شــرکت ها ایجاد شده و تمام 

شرکت های دانش بنیان در ان تجمیع یابند.
وی با اشــاره به اینکه اســتان زنجان ۵۵ شرکت 
دانش بنیان دارد افزود: این شرکت ها ساختمانی 
برای استقرار ندارند و اگر این ساختمان برای این 
شرکتها ایجاد شود خیلی از مشکالت این شرکتها 

برطرف می شــود. رییس کمیســیون تخصصی 
دانش بنیــان اتاق تعاون ایــران همچنین به باال 
بودن ظرفیت فناوری اطالعات شرکت های دانش 
بنیان افزود: استان زنجان ظرفیت تبدیل شدن به 
ســتاد نانو در شمالغرب را دارد و بسیاری از این 
شــرکت ها این ظرفیت را دارند. وی با اشاره به 

اینکه باید در استان زنجان پژوهش سرای آی تی 
ایجاد شــود عنون کرد: هم اکنون مشکل فناوری 
اطالعات زنجان نبود نیروی کار بوده و برای حل 
این مشکل پژوهش سرای آی تی ایجاد شود و این 
باید از همان دوره دبیرستان برای آموزش دانش 

اموزان ایجاد شود.

ار ی  بی ی منابع  ت سوز در ک ر 
 عبور از خشکســالی و بارش های 
فراوان در شهرســتان طارم همانند بسیاری 
از نقاط کشــور، موجب رویش قابل توجه 
گیاهان شده و همین موضوع در فصل گرم 
سال احتمال وقوع آتش سوزی در مراتع و 
جنگل های این شهرستان را افزایش می دهد.
بارش نزوالت آســمانی در ابتدای ســال 
هرچند مردم طارم را با سختی هایی مواجه 
کرد و در برخی موارد خســارت هایی را به 
بار آورد اما از طرف دیگر این شهرستان را 
با پرآبی و منظره ای زیبا از گیاهان بهاری و 

جنگل های سرسبز عجین کرد.
امــا آنچــه که در ایــن موقعیــت، مهم و 
نگران کننده به نظر می رســد این است که 
با گرم شــدن هوا این علوفه های سبز در 
مراتع طارم خشک شده و به عنوان یکی از 

عوامل اصلی آتش سوزی با ایجاد کمترین حرارتی 
می تواند آغاز کننده آتشی وسیع و جبران ناپذیر در 
سطح جنگل ها و مراتع وسیع این شهرستان باشد.

در این شــرایط عالوه بر آمادگی دســتگاه های 
اجرایی برای پیشــگیری و اطفای به موقع آتش، 
عموم مردم نیز باید نســبت به سرنوشت مراتع و 
جنگل های غنی و زیبای این شهرستان احساس 
مسوولیت کنند زیرا بیش از ۹۰ درصد آتش سوزی 

در منابع طبیعی ناشی از عوامل انسانی است.
طبق پیش بینی کارشناســان حوزه منایع طبیعی با 
توجه به بارش مناسب باران و رویش بیش از حد 
علوفه، امسال ســالی بحرانی از نظر آتش سوزی 

منابع طبیعی است.
اکنون مسووالن شهرســتان طارم بعد از مدیریت 
بحران سیل در اثر بارش ها، باید به فکر پیشگیری 

از بحران آتش سوزی در منابع طبیعی باشند.

این آتش ســوزی موجب آلودگی محیط زیست، 
از بین رفتن حاصلخیزی خــاک، نابودی عناصر 
مفیــد زنده خــاک، انهدام بافت خــاک، کاهش 
ظرفیت نگهداری آب، رطوبت خاک و خالصه در 

یک کالم مرگ زمین و خاک خواهد شد.
به اذعان کارشناســان اداره منابع طبیعی طارم، کل 
زمین های مرتعی، کشاورزی و زراعی شهرستان 
 ۱۷ طارم ۲۲۴ هزار هکتار است که از این میزان 
هزار هکتار شــامل مراتع و جنــگل ها و مابقی 
مربوط به زمین های کشــاورزی و زراعی است. 
هزار و ۵۶۱ نفر دامدار بهره  در شهرســتان طارم 
بردار با پروانه وابســته به مراتع هســتند و ۱۰۵ 
هــزار و ۸۵ راس دام خــود را از طریــق مراتع 
مربوط به زمین های ملــی نگهداری می کنند. در 
صورت ایجــاد حریق در این مراتــع، عالوه بر 
ایجاد مشکالت زیست محیطی، صنعت دامداری 

شهرستان طارم که سابقه طوالنی در تاریخ و تامین 
بخشی ار اقتصاد شهرستان دارد نیز آسیب جدی 

خواهد دید.
آماده با  اکی مهــار آتش در اداره منابع 

طبیعی و آبخیزداری شهرستان طارم
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرســتان 
طارم در این زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: با توجه 
به تقویت پوشــش گیاهی مراتع طارم در دشت 
 ها و ارتفاعات این شهرســتان بر اثر بارش های 
چشمگیر اواخر سال قبل و اوایل امسال و گرمتر 
شدن هوا احتمال آتش سوزی در مراتع بسیار باال 

است.
الدین حســنلو اظهار داشت: به دلیل اهمیت  ضیا
موضــوع و پیش بینی های انجام شــده  اکی 
مهار آتش مجهز به امکانات اولیه مهار آتش منابع 
طبیعی از قبیل سه دستگاه خودرو، آتش کوب و 

دســتگاه دمنده در  منطقه حادثه خیز در 
حالت آماده باش هستند.

حسنلو افزود: ارتفاعات و ییالقات روستای 
هزارود در شمال شهرستان طارم، ارتفاعات 
حاشــیه مســیر زنجان بنــاب طارم و 
تهم  زنجان  ارتفاعات حاشــیه مســیر 
چورزق در جنوب طارم ســه منطقه حادثه 
خیز از لحا حریق منابع طبیعی هستند که 
در سالهای گذشته خسارات زیادی به مراتع 
و پوشش گیاهی جنگلی این مناطق وارد 
شــده اســت و بنابر این برای پیشگیری از 
وقوع آتش سوزی و یا کاهش خسارات در 
صورت این اتفاق از طریق گشت موتوری 
کارکنان منابع طبیعی، این مناطق به صورت 

مستمر پایش می شود.
وی با بیان اینکه جنــگل ها و مراتع جزو 
سرمایه ملی و متعلق به همه نسل هاست از عموم 
مردم خواســت، هنگام مراجعه به طبیعت مراقب 
این منابع ارزشــمند باشند و ضمن رعایت نکات 
ایمنی از روشن کردن آتش در مراتع و جنگل ها 
جدا پرهیز و از رها کردن بطری های شیشــه ای 
خودداری کنند چرا که بر اثر یک ســهل انگاری 
و بی احتیاطی خســارات جبران ناپذیری متوجه 

طبیعت خواهد شد.
حسنلو یادآور شد: مردم هنگام وقوع آتش سوزی 
و مشاهده آن مراتب را فوری از طریق شماره تلفن 

۱۵۰۴ به یگان حفاظت منابع طبیعی اطالع دهند.
حدود  شهرســتان طارم با ۴۷ هزار نفر جمعیت 
۵ درصد جمعیت و ۱۰ درصد مســاحت استان 
زنجان در ۹۰ کیلومتری شــمال شــرقی زنجان 
واقع شــده و با استان های قزوین، اردبیل و گیالن 

همسایه است.

اون ایران: ا  ی دان بنیان ا ن  ی ی رییس ک

ود ای توس استا استفاده نمی  نیا  ای دان  ای   ی  از 
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در رابطه با موضوع 

ه  سدسازی نیز باید تو
داشت که برای ساخت سد، 
ان ۱5 رشته باید  مت

ت  ر دهند و این گونه نی ن
میم به  که به یک باره ت

طه ای شود ساخت سد در ن
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فرهنگ شــهری را می توان متشکل از ارزش های گروهی معین و هنجارهایی دانست که از آن 
پیروی می کنند و کاالی مادی پدید می آورند. فرهنگ با زندگی شهری بالیده و راه تکاملی پیموده 
است. شــهر واقعی، فار از زمان ومکان، بدون فرهنگ بی معناست. فرهنگ شهری پدیده ای 
کهنسال است که هر روز نو می شود. فرهنگ شهری همراه با دگرگونی های شگرف سده بیستم، 
چنان دگرگون گشــته است که با تحوالت این مفهوم در گستره تاریخ آن برابری می کند. همه 
عناصر شهری به طور مستقیم و غیر مستقیم از فرهنگ متأثر می شوند و در مواردی نیز بر آن اثر 
«فرهنگ  می گذارند. برای یافتن راهی منطقی و روشمند برای پاسخگویی به پرسش هایی چون 
»، میتوان از الگوی تحلیل سه سطحی بهره جست. این الگوی  انســانی در متن شهری چیست
نوپا گذشــته از دو سطح کالن و خرد، سطح میانه ای نیز دارد. برداشت از فرهنگ شهری آن را 
در سطح میانه که به سازمان ها و گروه بندی های اجتماعی اختصاص دارد، قرار می دهد. سطح 
خرد به فرد رفتاد و سطح کالن به ساختار جمعی می پردازد. در برداشت پویا از فرهنگ شهری، 
ارتباط متقابل سه سطح پیش گفته الزامی گردد. برنامه ریزان شهری به هنگام برخورد با فرهنگ 
شهری از رابطه ارزش ها، هنجارها، روابط انسانی و ساختار شهر و باالخره برنامه ریزی شهری یاد 
می کنند. جامعه شناسان فرهنگ شهری را در معنای شهری بودن می جویند. برخی غیرشخصی 

شدن را مهمترین ویژگی فرهنگ شهری می دانند که روابطی با واسطه است نه چهره به چهره.
مبارزات گروه های اجتماعی، و به ویژه جنبش های اجتماعی تهیدســتان، خود بخش مهمی از 
فرهنگ شهری اند بنابر این می توان گفت که منظور از فرهنگ شهر نشینی مجموعه ای از ارزش 
ها  هنجارها، نهادها، فضاها، امکانات  مقررات و آدابی است که به زندگی در جامع شهری نظم 
و تعادل می بخشــد.از این منظر فرهنگ شهرنشینی امروزه بخش مهمی از فرهنگ عمومی هر 
جامعه را تشــکیل می دهد که کیفیت آن نقش اساســی در فرایند توسع پایدار  کیفیت زندگی، 
ســالمت و شــادابی عام مردم دارد. از طرف دیگر تبدیل ساکنان شهر به شهروندان تمام عیار 

مستلزم ایجاد گسترش فرهنگ شهرنشینی است.
یکی از ویژگی های شهرهای بزرگ، گرد آمدن بیشماری خرده فرهنگ های متفاوت در آنهاست 
که موضوعی ویژه برای رشته ی جدید انسان شناسی شهری به شمار می آید. این خرده فرهنگ هارا 
میتوان از جنبه های مختلف نظیر خرده فرهنگ های حرفه ای و طبقاتی، خرده فرهنگ های قومی و 
نژادی، خرده فرهنگ های محله ای و دسته های جوانان، خرده فرهنگ های اجتماعی طبقه بندی کرد.
حضور خرده فرهنگ ها و ســبک های گوناگون زندگی در شــهرهای امروزی، برنامه ریزی و 
ل از قبیل پدیده چندهویتی، تنش های گروهی،  مدیریت شــهری را با انواع مشکالت و مســا
چندگانگی فرهنگی و پس افتادگی فرهنگی رو به رو ســاخته اســت از این نظر رویکردهای 
جدیدی در برنامه ریزی و مدیریت شهری مطرح شده است که برمباحث و عوامل فرهنگی تاکید 
می ورزد. از آن جمله می توان به برنامه ریزی محلی در زمینه مشارکت مردم در امور مربوط به 
حفاظت محیط زیست، بازیافت پسماندها، آموزش شهروندی، ابتکارات محلی در صرفه جویی 

منابع، توانمند سازی، تشکل های زنان، جوانان و ناتوانان اشاره کرد.
با رشد سریع شهرنشینی برخی از عناصر مادی فرهنگ از قبیل وسایل حمل و نقل وسایل ارتباطی  
تجهیزات شهری ، وسایل خانگی   کاالهای مصرفی و مانند اینها به سهولت رواج پیدا می کند 
ولی ارزش ها ، هنجارها و قواعد اخالقی  آداب رفتاری و مانند اینها به همان ســرعت تحول 
پیدا نمی کند و در نتیجه نوعی شکاف و ناهماهنگی میان عناصر مادی و عناصر معنوی فرهنگ 
عمومی پدید می آید. حاصل این پس افتادگی فرهنگی ظهور انواع رفتارهای نابهنجار   متضاد 
و همگون در فرهنگ شهرنشینی است که گاهی به عنوان نوعی بحران و بی فرهنگی تفسیر می 

شودپس افتادگی فرهنگی را در شهر بخوبی می توان مشاهده کرد.
در طول چند ده گذشــته نه تنها این ناهماهنگی فرهنگی در شــهر حل نشده بلکه شدت 
هم پیدا کرده است. اینک با رشــد آپارتمان سازی در شهر و توسع تأسیسات و تجهیزات 
جدید نظیرپل های هوایی  ورزشگاهها، ارتباط از راه دور ، ماهواره ها   فروشگاههای بزرگ 
… شــیو زندگی ما در شهرها بســیار پیچیده تر و در نتیجه رفتارهای فرهنگی شهرنشینان 
بســیار متنوع تر ، ناموزون تر و نابهنجارتر شده اســتدر حال حاضر فضاهای شهر ما آیین 
تمام نمای این پس افتادگی فرهنگی اســت، انواع کاالها و وسایل جدید درزندگی روزمر 
مردم شهرنشــین رخنه کرده ولی هنوز آداب و رفتار اســتفاده از آنها پدید نیامده است. در 
این شــرایط دیگر نمیتوان مناسبات اجتماعی را از طریق آداب و عادات و هنجارهای سنتی 
ســازمان داد و مدیریت کرد. اخالقیات کهن و ادب و آداب شهرهای قدیمی و کوچک ، با 
همه ارزش تاریخی و اجتماعی خود ، نمی توانند به نیازهای جدید شهرنشــینی مثل آداب 
آپارتمان نشــینی ، صف و نوبت، حف محیط زیســت ، خرید ، تفریح ، ورزش، تحصیل  
شیوه همســرگزینی و مانند اینها پاسخ دهند.در نتیجه انواع خرده فرهنگهای شهری عجیب 
و غریــب پدید آمده که زندگی همگان را با تنش ، نگرانی ، برخورد و تضاد روبه رو کرده 
اســت حقیقت این است که در فرهنگ کهن ما ارزشها  هنجارها و نهادهای بسیار با ارزشی 
وجود دارد ولی در برابر هجوم ارزشها ، هنجارها و نهادهای جدید تا حدود زیادی کارآیی 
شان را از دست داده اند و از این رو نیاز به بازشناسی و اصالح و تکمیل دارند. در فرهنگ 
ملی و دینی ما توجه به کودکان ، احترام به بزرگساالن ، کمک به ناتوانان ، حق همسایه،حف 
گیاهان ، رعایت بهداشت و نظافت و مواردی از این دست دارای ارزشهای ریشه داری است 
و عموم مردم در اعماق وجدان شــان به آن باور دارند ولی در زندگی روزمره اغلب نادیده 
گرفته می شــوند  به این دلیل که ساختار فرهنگی مابه هم ریخته است استفاد نادرست از 
تلفن همراه ، عدم رعایت نوبت در صف و مانند اینها ، تمام حقوق کودکان ، کهنساالن و هم 
شهروندان را نادیده می گیریم، هوا و آب و خاک را آلوده می سازیم و زندگی را برای خود و 
دیگران تلخ و سیاه می کنیم و گاه در درون خود می نالیم که عجب روزگار بدی شده است.

نوشتار

A  سرپرسـت سازمان آتش  نشانی و خدمات
ایمنی شـهرداری زنجان گفت: دسـتورالعمل طراحی 
 « آتش نشـانی «سیسـتم های  مکانیکـی  تاسیسـات 
ابـال و بـا توجه به اهمیت موضـوع رعایت الزامات 

آن در طراحـی، اجـرا و نظـارت مورد تأکید اسـت.
بـه  توجـه  بـا  کـرد:  اظهـار  امیرفضلـی  مجیـد 
و  طراحـی  الزامـات  رعایـت  و  ایمنـی  اهمیـت 
اجـرای سیسـتم های آتـش  نشـانی در سـاختمان ها 
آتش نشـانی  سیسـتم های  طراحـی  دسـتورالعمل 

یسـه گـروه تخصصـی مکانیک با  توسـط هیـأت ر
هماهنگـی ایـن سـازمان تنظیـم و مـورد تاییـد قرار 
و  آتش نشـانی  سـازمان  سرپرسـت  اسـت.  گرفتـه 
خدمـات ایمنـی شـهرداری زنجـان تصریح کـرد: بر 
همیـن پایـه با ابال ایـن دسـتورالعمل ایمنی رعایت 
الزامـات مربـوط بـه آن در طراحـی، اجـرا و نظارت 
بـر  افـزود:  اسـت. وی  تأکیـد  مـورد  سـاختمان ها 
همیـن پایه طبق نشسـت هـای برگزار شـده تدوین 
حداقل های مورد نیاز مربوط به سیسـتم آتش نشـانی 

طـی برگـزاری جلسـات مسـتمر بـه تصویـب نظام 
مهندسـی و آتش نشـانی رسـید. امیرفضلـی گفـت: 
بر همین اسـاس اسـتفاده از سیسـتم رایـزر مرطوب 
» و اسـتفاده از سیسـتم رایـزر خشـک  v e t  r i s e r »
» بـرای همـه سـاختمان هایی که به طور  d r y  r i s e r »
همزمان حداقل ۲۰ نفر حضور دارند، سـاختمان های 
خـاص، اداری آموزشـی و سـاختمان های مسـکونی 
بـا حداقـل چهـار طبقـه روی همکـف و همچنیـن 
سـاختمان های بـا زیربنـای بیـش از ۴۰ متـر مربـع 

در هـر طبقه اجـرای سیسـتم مطلوب الزامی اسـت.
سرپرسـت سـازمان آتش نشـانی و خدمـات ایمنـی 
از  اسـتفاده  همچنیـن  گفـت:  زنجـان  شـهرداری 
» برای سـاختمان های  s p r i n k e r  h e a d s » آب پاش ها 
آپارتمانـی مسـکونی با ارتفاع بیـش از ۰ متر از تراز 
زمین، اجرای شـبکه بارنده خـودکار در کل بنا الزامی 
اسـت. گفتنی اسـت، جزییات استفاده از این خدمات 
ایمنـی در سـایت نظـام مهندسـی اسـتان زنجـان به 
//:tp درج شـده است. a a e a .or نشـانی 

ر داد: رست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری زنجان خ سر

ا ان  ت ر سا ای آ نشانی  ـرای سیست  ا

A  شـــهر شـــورای  عضـــو 
ـــه  ـــوط ب ـــات مرب ـــت: مطالع ـــان گف زنج
ـــدرس در  ـــارراه م ـــل در چه ـــاخت پ س
ــ  ــام اســـت و بـــه محـ ــال انجـ حـ
ــاز  ــاخت آن آغـ ــات سـ ــان عملیـ پایـ
خواهـــد شـــد. عبـــاس راشـــاد اظهـــار 
ــه  ــه مجموعـ ــی کـ ــا تالشـ ــرد: بـ کـ
ـــام  ـــته انج ـــال گذش ـــک س ـــهری در ی ش
داد، شـــاهد ســـاخت پـــل گلشـــهر 
کاظمیـــه در مـــدت یکســـال بودیـــم.
ــران  ــعه عمـ ــیون توسـ ــس کمیسـ رییـ

و محیـــط زیســـت شـــورای اســـالمی 
ـــاخت  ـــه س ـــان اینک ـــا بی ـــهر زنجـــان ب ش
پـــل یکـــی از راهکارهـــا بـــرای حـــل 
ــهر  ــاط شـ ــی از نقـ ــک در برخـ ترافیـ
ـــه  ـــا توج ـــن رو ب ـــت: از همی ـــت، گف اس
ــز  ــدرس نیـ ــارراه مـ ــه چهـ ــه اینکـ بـ
ـــد شـــهر  ـــت و آم ـــر رف ـــاط پ یکـــی از نق
ـــل  ـــک پ ـــه ی ـــدیم ک ـــر آن ش ـــت ب اس

نیـــز در ایـــن محـــل ســـاخته شـــود.
ل ترافیکـــی  وی بـــا اشـــاره بـــه مســـا
ایـــن منطقـــه از شـــهر از جملـــه 

ـــن  ـــر همی ـــزود: ب ـــادگان اف ـــایی پ بازگش
ـــه  ـــل ب ـــن مح ـــل در ای ـــی پ ـــه طراح پای
ـــان  ـــهرداری زنج ـــی ش ـــت عمران معاون
فرســـتاده شـــده و منتظـــر طراحـــی آن 
ـــپرده  ـــکار س ـــه پیمان ـــه کار ب ـــتیم ک هس

شـــود.
ـــن  ـــاح ای ـــا افتت ـــه ب ـــان اینک ـــا بی ـــاد ب راش
ـــهر  ـــم در ش ـــری ه ـــذر دیگ ـــل، روگ پ
ـــه  ـــد، اضاف ـــد ش ـــاخته خواه ـــان س زنج
ــده  ــن شـ ــار تعییـ ــغ اعتبـ ــرد: مبلـ کـ
ـــارد و ۵۰۰  ـــذر ۱۴ میلی ـــن روگ ـــرای ای ب

میلیـــون تومـــان اســـت و در چهـــارراه 
مـــدرس یـــا میـــدان جهـــاد ســـاخته 

می شـــود. 
ــران  ــعه عمـ ــیون توسـ ــس کمیسـ رییـ
و محیـــط زیســـت شـــورای اســـالمی 
شـــهر زنجـــان بـــا بیـــان اینکـــه پـــل 
ه  مـــدرس نیـــز در قالـــب یـــک پـــرو
یـــک ســـاله ســـاخته خواهـــد شـــد، 
شـــرکت های   از  کـــرد:  تصریـــح 
ـــن  ـــارکت در ای ـــرای مش ـــز ب ـــی نی زنجان

ــده اســـت ه درخواســـت شـ ــرو پـ

هاررا مدر  می زد ر  ا  اری ز شهر

A  ــه ــان زینبی ــایی خیاب ه بازگش ــرو پ
غربــی در دو فــاز اجرایــی شــد کــه فــاز 
نخســت آن از خیابــان شــهدا تــا گونیــه انجــام 
و فــاز دوم نیــز از چهــارراه گونیــه تــا خیابــان 
شــهید مطهــری در روزهای گذشــته بازگشــایی 

شــده اســت.
ــی  ــر برخ ــای اخی ــال ه ــان در س ــهر زنج ش
ــایی و  ــوزه بازگش ــم را در ح ــای مه ه ه ــرو پ
ــه یکــی از  ــرد ک ــا آغــاز ک ــان ه ســاخت خیاب
مهــم تریــن آن هــا ادامــه خیابــان زینبیــه غربــی 
ــریانی و  ــش ش ــم نق ــور مه ــن مح ــا ای ــود ت ب
مهمــی در بارگــذاری ترافیکــی هســته مرکــزی 

ــد. ــا کن ــه ســمت غــرب را ایف ب
یــک اســتراتژی مهــم در مدیریــت شــهر 
زنجــان بــرای بازگشــایی معابــر در ســال هــای 
اخیــر تعریــف شــد، و آن اینکــه بــه جــای آغاز 
ــان  ه هــای متعــدد بازگشــایی چنــد خیاب پــرو
ــر روی آن  ــوده و تمرکــز ب ــت ب مهــم در اولوی
ل  هــا باشــد و اینکــه تمرکــز اعتبــارات و مســا
ــت دار باشــد. ــر روی محورهــای اولوی ــی ب فن
نتیجــه ایــن رویکــرد تمرکــز بــر یکــی از 
ه زینبیــه غربــی  محورهــای مهــم بــه نــام پــرو
ه کــه هزینــه تملــک  شــد کــه بــرای ایــن پــرو
ــر  ــورد نظ ــدی م ــت فازبن ــم داش ــادی ه زی
تعریــف شــد. در فــاز نخســت بعــد از تــالش 
هایــی شــاهد بازگشــایی یــک محــور بودیــم و 
ــاهد  ــته ش ــای گذش ــز در روزه ــاز دوم نی در ف
بازگشــایی یکــی از محورهــای مهــم هســتیم.
بــا بازگشــایی خیابــان زینبیــه غربــی، خیابــان 
ــل  ــری وص ــهید مطه ــان ش ــه خیاب ــهدا ب ش
شــده و بخــش مهمــی از ترافیــک مرکــز 
شــهر در آن منطقــه کاهــش مــی یابــد. عــالوه 
ــان  ــان  خیاب ــد می ــد و ش ــیر آم ــر آن، مس ب
ــه  ــرودگاه تســهیل و کاهــش یافت ــا ف شــهدا ت
ــت و  ــرای رف ــری ب ــان کمت ــهروندان زم و ش

ــرد.  ــد ک ــرف خواهن ــه ص ــد در آن منطق آم
ــی در  ــه غرب ــان زینبی ــایی خیاب ه بازگش ــرو پ

ــت آن  ــاز نخس ــه ف ــد ک ــی ش ــاز اجرای دو ف
ــاز  ــام و ف ــه انج ــا گونی ــهدا ت ــان ش از خیاب

ــان شــهید  دوم نیــز از تقاطــع گونیــه تــا خیاب
مطهــری در روزهــای گذشــته بازگشــایی 
شــده اســت. ایــن خیابــان بــا عــرض ۲۴ متــر 
بــوده و طــول آن در حــدود ۹۰۰ متــر اســت.
ه شــاهد خاکبــرداری،  در فــاز دوم ایــن پــرو
تــک  اجــرای  جدولگــذاری،  زیرســازی، 
جــدول، آســفالت ریــزی، پیــاده رو ســازی و 
انجــام عملیــات مربــوط بــه حــوزه تاسیســاتی 
بودیــم. بــه ایــن مــوارد بخــش مهــم تملــکات 
ــز  ــی نی ــه باالی ــه هزین ــم ک ــه کنی راه اضاف
داشــته و بــه میــزان ۱۰ میلیــارد تومــان 

ــت. ــده اس ــرآورد ش ب
ه  خاکبــرداری بــه میــزان یک  در فــاز دوم پــرو
هــزار و ۸۰۰ مترمکعــب بــا اعتبار بیــش از ۱۷۷ 
میلییــون تومــان بودیــم.  همچنیــن خاکبــرداری 
ــزان ۱۰ هــزار مترمکعــب  ــه می و تراکــم الزم ب
ه  بــا اعتبــار ۱۸۰ میلیــون تومــان در ایــن پــرو

صــورت گرفتــه اســت.
زیرســازی بــه میــزان ۸ هــزار و ۵۰۰ مترمربــع،  
ــزان ۸۰۴  ــه می ــتاده ب ــر ایس ــزاری و نه جدولگ
ــه میــزان  مترطــول، آســفالت ریــزی مکانیــزه ب
ــک  ــزان ی ــه می ــازی ب ــاده رو س ــن، پی ۱۸۷۰ ت
ــه  ــنگدال ب ــد س ــع، خری ــزار و ۲۰۰ مترمرب ه
ــه میــزان  میــزان ۱۲۰۰ عــدد، خریــد جــدول ب
۱۰۴ تــن بــه همــراه آهــک بــه میــزان ۵۰ تــن و 
۲۲۰ عــدد دریچــه چدنــی انجــام شــده اســت.
ــدود ۲۰  ــی ح ــه غرب ــور زینبی ــایی مح بازگش
میلیــارد تومــان هزینــه بــر دوش مدیریــت 
شــهری زنجــان داشــته اســت. بخــش مهــم آن 
تملکاتــی بــود کــه در ســال هــای گذشــته برای 
ی و هزینــه باالیــی نیز  خریــد ملــک افــراد انــر
صــرف شــده اســت. حــال بــا بازگشــایی ایــن 
محــور شــاهد تســهیل آمــد و شــد ترافیکــی در 
یکــی از مناطــق پرترافیــک هســته مرکزی شــهر 

ــود. ــم ب زنجــان خواهی

A  ــالمی ــورای اس ــس ش ــب ری نای
شــهر زنجــان گفــت: ایــن شــورا در اجــرای 
رویکــرد  شــهری  مختلــف  ه هــای  پرو
ــتور کار  ــه نمایشــی را در دس ــردی و ن کارک
خــود دارد و همــواره در ایــن راســتا حرکــت 

می کنــد.
و  رویکــرد  افــزود:  خدایــی   ســجاد 
سیاســتگزاری شــورای پنجــم، توســعه و 
آبادانــی شــهر اســت کــه بــا بهــره گیــری از 
ــر  ــوان اقدامــات اث ــی می ت ظرفیت هــای کنون

ــام داد. ــاره انج ــن ب ــذاری را در ای گ
ــاخت  ــا س ــن مبن ــر ای ــت: ب ــار داش وی اظه
ع نمونــه ای بــارز  پــل امــام حســن مجتبــی 
ــا در  ــه ه ــرای برنام ــرای اج ــوی ب از اراده ق
ــن  ــه ای ــده اســت ک ــام ش ــدی انج ــان بن زم
مهــم در ایجــاد پیــاده راه ســبزه میــدان شــهر 
زنجــان، بازگشــایی خیابــان زینبیــه غربــی و 
شــرقی و برطــرف کــردن موانــع محورهــای 

پــادگان نیــز نمــود بیشــتری داشــت.
ــام  ــل ام ــه داد: ســاخت پ ــن مســوول ادام ای

ع در بــازه زمانــی یکســاله و طبــق  حســن 
ــی  ــهروندان زنجان ــه ش ــده ب ــده داده ش وع
ــی  محقــق شــد و دور برگــردان هوایــی غرب
بــه شــرقی کــه مکمــل ایــن پــل اســت نیــز 

ــه مــی شــود. ــه آن اضاف پــس از طراحــی ب
ه نشــان  خدایــی ادامــه داد: اجــرای ایــن پــرو
داد کــه می تــوان در بــازه زمانــی یکســاله و با 
اتــکا بــه دانــش و تــوان پیمانــکاران داخلــی 

زیرســاختهای خوبــی را فراهــم کــرد و ایــن 
ه هــای دیگــر  مــی توانــد الگویــی بــرای پرو

نظیــر ســبزه میــدان باشــد.
ــل  ــذر پ ــایش روگ ــت: گش ــار داش وی اظه
ــی در  ــار ترافیک ع ب ــی  ــن مجتب ــام حس ام
ــن  ــش داد و ای ــهر را کاه ــه از ش ــن منطق ای
ــرای  ــهر ب ــوس در ش ــانی ملم ــت رس خدم
ــه  ــام گرفت ــهروندان و حمایت هــای انج ش
ــاه،  ــدت کوت ه در م ــرو ــن پ ــان ی ــرای پای ب

ــرد. ــیرین ک ــهر را ش ــن ش ــردم ای کام م
ه  ــرو ــت پ ــا وضعی ــاط ب ــی در ارتب خدای
ــن  ــه ای ــزود: مناقص ــز اف ــدان نی ــبزه می س
ه شــهری چنــدی پیــش برگــزار شــد  پــرو
ــل وجــود اشــکاالتی در آنکــه  ــه دلی ــه ب ک
ــالم  ــتان اع ــازمان بازرســی اس از ســوی س
شــد، ایــن مناقصــه تجدیــد می شــود و 
ه  شــهرداری نیــز تاکیــد دارد کــه پــرو
ــوب،  ــیار خ ــت بس ــا کیفی ــدان ب ــبزه می س
ــا قابلیــت اجرایــی بــه  کمیــت مناســب و ب

ــد ــرانجام برس س

یـه ر زین ـ ـایی م  ـرو بازگ
ید ی ر ایا ا  ا به ای ربی ز

می شهر زنجان : نایب رییس شورای اس

ایشی نیست ـرانی ن ای  ر  رای  ر ا ر زنجان  ر شـورای ش ی ر
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دا زندگی  برگزار شد؛ و  ا دا  ا بت روز  ا ب م

 برنـامه گلگشت اعضای کمیته بانـوان
انجمن کلیوی زنجان به روستای قروه

A  روسـتای قدیمـی قـروه یکـی از روسـتاهای اسـتان زنجـان اسـت. ایـن روسـتا در
«ابهـر ـ  شهرسـتان ابهـر بخـش مرکـزی، دهسـتان حومـه و در کیلومتـر ۱۵ جـاده ترانزیتـی 
 ۶۰ ۱ جمعیـت قـروه ۲۶۴۷ نفر  » واقع شده اسـت. بر اسـاس سرشـماری سـال ۷۰ تاکسـتان

بوده اسـت. خانـوار 
آثار باستانی مذهبی  تاریخی

• مسجد جامع قروه
• پل قدیمی بر روی رودخانه ابهر رود

• نگارخانه میرشهاب الدین
• چند آسیاب آبی

• امامزاده عبدالخیر که مربوط به دوره صفویه می باشد.
ایـن روسـتا از جمله روسـتاهای قدیمی با پیشـینه ای به قدمت سـه هـزار ساله اسـت، هنوز آثار 
و بقایـای خانه هایـی کـه در روی صخره هـا واقـع شـده نمایـان اسـت، ایـن مطلـب را می توان 
وجـود آثـار تاریخـی، واجـد ارزش از جملـه امامـزاده عبدالخیـر بن موسـی بن جعفر، مسـجد 
معماری صخره ای و پل ورودی روسـتا که  جامع قروه و همچنین نوع معماری خاص روسـتا 
آبی  مونجوقلو دره و آبشـار و آسـیاب سـنگی منقش به نشـان فروهر می باشـد و دره مروارید 
کـه همگـی دال بر وجود پیشـینه تاریخی و قدمت زیـاد منطقه در دوران خاص تاریخی اسـت.
• در ایـن برنامـه اعضـای کمیتـه بانـوان بـه اتفاق مدیـر انجمن کلیـوی زنجان به مناسـبت روز 
اهـدای عضـو ، اهـدای زندگـی از آثـار تاریخـی بـه جـا مانـده از دوره صفویـه پـل قدیمی بر 
چنـد آسـیاب آبـی در امامـزاده عبدالخیر  نگارخانـه میرشـهاب الدین روی رودخانـه ابهـر رود

دیـدن کردند.

 برگــزاری نمایشگاه عکس اعـــتیاد و کارگاه
آموزشی مهارتهای زندگی در شهرستان ایجرود

A  اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان ایجــرود بــا همــکاری موسســه فرهنگــی
و هنــری لــوح زریــن مانــی اقــدام بــه برگــزاری نمایشــگاه عکــس اعتیــاد و کارگاه آموزشــی 

مهارتهــای زندگــی در شهرســتان ایجــرود نمــود.
ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــر اداره فرهن ــکاری مدی ــن اداره پیش ــی ای ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
شهرســتان در حاشــیه  افتتاحیــه ایــن نمایشــگاه گفــت: ســالم ســازی جامعــه یکــی از مهمترین 
اهــداف هــر جامعــه ای اســت و اعتیــاد مهمتریــن آســیب اجتماعــی ایــن منطقــه بــوده کــه 

بایــد بــا هماهنگــی نهادهــای فرهنگــی شهرســتان کاهــش یابــد.
وی گفــت: بــه منظــور جلوگیــری از ترویــج مصــرف مــواد مخــدر در میــان عمــوم مــردم بــه 
ویــژه جوانــان و همچنیــن آشــنا ســاختن آنــان بــا پیامدهــا و عواقــب ســو و خانمــان ســوز 

مصــرف مــواد مخــدر ایــن نمایشــگاه برپــا گردیــده اســت.
گفتنــی اســت در ایــن نمایشــگاه ۸۰ عکــس آموزشــی در خصــوص اعتیــاد در معــرض دیــد 

عمــوم قــرار گرفتــه اســت.
همچنیــن در کنــار ایــن نمایشــگاه کارگاه آموزشــی مهارتهــای زندگــی بــا  حضــور دختــران و 

بانــوان برگــزار گردیــد.
ــه  ــای ۱۰گان ــه مهارته ــا ارا ــی ب ــن کارگاه آموزش ــدرس در ای ــاور و م ــدری مش ــم حی  خان
ــروز ایــن آســیب هــا  ــان مطالبــی پیرامــون آســیب هــای اجتماعــی و علــل ب ــا بی زندگــی ب
گفــت: تغییــر ســبک زندگــی خانــواده، رشــد آمــار طــالق و آســیب های اجتماعــی، تحــرک 
بــاالی جمعیتــی، مهاجــرت، وجــود عوامــل مخاطره  آمیــز شــهری از جملــه خشــونت جــزو 

ــواده هــای امــروزی ســت. چالــش هــای پیــش روی خان
وی ادامــه داد: آمــوزش و توانمندســازی زنــان در زمینــه تحکیــم بنیــان خانــواده، ترویج ســبک 
زندگــی اســالمی  ایرانــی بیــن زنــان، فرهنگســازی در زمینــه الگوهــای کارآمدســازی و پایدار 
ــری  ــادری و همس ــش م ــق نق ــت و تعمی ــز و تقوی ــل مخاطره آمی ــش عوام ــا، کاه خانواده ه
ــد. ــا باش ــان خانواده ه ــم بنی ــه تحکی ــر در زمین ــای مؤث ــزو راهکاره ــد ج ــان می توان ــن زن بی

ایــن مــدرس دوســتی بــا فرزنــدان، تقویــت اعتقــادات، توجــه بــه نیازهــای روحــی و عاطفــی، 
ــه،  ــط خان ــازگاری در محی ــاد س ــوی، ایج ــادی و معن ــای م ــن نیازه ــت تأمی ــالش در جه ت
مراقبــت والدیــن نســبت بــه اعمــال و رفتــار فرزنــدان خــود، برنامــه ریــزی مناســب بــرای 
تنظیــم اوقــات فراغــت نوجوانــان و جوانــان و نظــارت جــدی والدیــن نســبت بــه دوســتیابی 
ــن خصــوص  ــوان و در ای ــی عن ــای زندگ ــیوه مهارته ــن اصــول و ش ــدان، را از مهمتری فرزن
ــود را  ــواالت خ ــنود س ــت و ش ــن گف ــدگان ضم ــرکت کنن ــه و ش ــمندی ارا ــب ارزش مطال

ــاره مباحــث مربوطــه مطــرح نمودنــد.  درب

ر خب

ر

A  مدیرعامل جمعیت جمال وثوق 
حمایــت از بیماران مبتال به ام.اس اســتان 
ــه و تنویر وظایف و  امید با ارا زنجــان 
مسوولیت های اساسی و همچنین با تمرکز 
در ساختارهای سازمانی تالش و همت خود 
را معطوف به ساماندهی و ترسیم نقشه راه 
اصولی در راستای خدمات رسانی مناسب 
بــه جامعه هدف نموده اســت همچنین با 
بررســی و تفحص در ماهیــت وجودی و 
وظایف ذاتی موسســات خیریــه و نحوه 
ی تاثیرگــذاری آنها در جامعه که همیشــه 
نقش خیرین در خط مقدم این موسســات 
برجسته و مبرهن می باشد این هیات مدیره 
و مدیرعامل نیز بــا ظرافت، توجه و برنامه 
ریزی های خاص، تدابیــر و رویکردهای 
جدیــدی در راســتای حضــور و جذب 
حمایت های آنها اندیشیده و عملیاتی کرده 
اســت. در نهایت آنچه که بر همگان هدف 
، رسالت و نیت خداپســند تلقی می شود 
حمایت و یاری رســانی به بیماران مبتال به 
ام.اس می باشد که با مساعی مستمر در این 
خدمتگزاری بویژه در حوزه های حمایتی، 
درمان و پیشــگیری و سرعت بخشیدن به 
تجهیز و بهره برداری از مجتمع تخصصی، 
آموزشی درمانی و تحقیقاتی بیماران ام.اس 
با عنایــت و همــت خیرخواهانه خیرین 
بزرگوار در پیشــگاه خداوند متعال سربلند 

خواهیم بود.
جمـال وثوق مدیر عامـل جمعیت حمایت 
از بیمـاران مبتـال بـه ام.اس اسـتان زنجـان 

امیـد در ادامـه افزود باید یادآور شـد از جملـه رویکردهای این 
جمعیـت در راسـتای تحقـق اهـداف و برنامـه هـای مزبـور و به 
منظـور پاسـخگویی مطلوب به نیـاز همیاران، تشـکیل کمیته های 
تخصصـی از جمله پزشـکی، برنامه ریزی، امـداد و رفاه، فرهنگی 
و آموزشـی، ورزشـی، حقوقـی، جذب داوطلبیـن، جذب کمک و 
مشـارکت هـای مردمـی، مالـی و عمـران می باشـد که هـر یک با 
شـرح وظایـف معیـن و کاربردی و بـا بهر ه منـدی از تخصص و 

تجربـه، برنامـه های خـود را آغاز کـرده اند.
آنچـه کمیتـه هـای تخصصـی را قدرتمنـد و بازدهـی را بهبـود و 
همچنین دسـتیابی به رسـالت ها را تسـهیل می بخشـد شـناخت 
صحیـح از همیـاران ام.اس مـی باشـد کـه در ایـن راسـتا همـت 
گمشـاده ایم تا با تشـکیل سـتاد فنـاوری اطالعـات و ارتباطات با 
هـدف بـروز رسـانی پرونده هـای همیـاران این حلقـه ی مفقوده 

را جبـران کنیم.
فراینـد کمیتـه هـای تخصصی با تاسـی از نیاز و ملزومـات درمان 
و بهبـود شـرایط بیمـاران ام.اس تشـکیل و ترسـیم مـی گـردد به 
گونـه ای کـه هـر یـک از کمیتـه هـا بـه دنبـال رفع مشـکالت و 
توسـعه فضـای درمانـی بیمـاران در حـوزه ا ی معیـن می باشـد.

از جملـه برنامـه هـا و وظایف کمیته ی پزشـکی، تشـکیل پرونده 

جهـت  رایزنـی  جدیـد،  مراجعیـن  بـرای  پزشـکی  تخصصـی 
دریافـت داروی رایـگان، خدمات دندانپزشـکی رایگان با حمایت 
دندانپزشـکان خیـر، ترتیـب فراینـد آزمایشـات رایـگان بـا بهـره 
منـدی از آزمایشـگاه های خیر، همچنین رایزنی با فیزیوتراپیسـت 
هـای خیـر جهـت انجـام فیزیوتراپـی رایـگان، رایزنی با شـرکت 
هـای دارویـی جهت آمـوزش صحیح اسـتفاده از داروها و پاسـخ 
بـه سـواالت بیمـاران و بسـیاری از مـوارد دیگـر که بـا تمرکز در 

نیـاز بیمـاران قابـل پیگیری خواهـد بود.
امـا از جملـه کمیتـه هایـی کـه بـا تمام قـوا و بـا همـکاری دیگر 
کمیتـه هـا تالش مـی کند مشـکالت معیشـتی همیـاران را رفع و 
شـرایط زندگـی آنهـا را به اسـتاندارد نزدیـک کند کمیتـه امداد و 
ول توزیـع و تامین بسـته غذایـی، تامین  رفـاه می باشـد کـه مسـ
و توزیـع پـک شـب یلـدا ، تامیـن و توزیع پوشـاک عید نـوروز، 
بازدیـد و عیـادت از خانـواده هـا تحـت پوشـش جمعیـت در 
منـزل و بیمارسـتان، پرداخـت وام بـر پایـه ی اعتبـار جمعیـت، 
خیریـن و منابـع بانکـی، پرداخـت کمـک هزینـه مسـکن، اجاره 
و خریـد و همچنیـن تهیـه و توزیع پوشـینه رایگان و بسـیاری از 

مـوارد دیگـر می باشـد . 
در ادامـه بایـد افزود از جمله مطالبـات حیاتی جمعیت حمایت از 

زنجـان  اسـتان  ام.اس  بـه  مبتـال  بیمـاران 
امیـد تقویـت حضـور پررنـگ و فعـال 
همیاران در جامعه می باشـد بنابراین کمیته 
فرهنگـی و آموزشـی با بررسـی دوره های 
آموزشـی مـورد نیـاز و بـا در نظـر گرفتـن 
نتایـج نیـاز سـنجی و همچنین بـا همکاری 
سـایر دسـتگاه هـای اجرایی و بهـره مندی 
از ظرفیـت هـای معیـن، مراتـب ایـن مهم 
را فراهـم آورده و شـرایط فراگیری مهارت 

بویـژه بـرای بانـوان را جـاری می سـازد.
وی ادامـه داد الزم بـه ذکـر اسـت تبعـات 
حضـور در جامعـه و نقـش ارتبـاط هـای 
درمـان  پروسـه ی  در  همـواره  اجتماعـی 
مثبـت و مفیـد مـی باشـد ولیکـن بـا گـذر 
زمـان و تجربـه ی حضور در بیـن همیاران 
مشـکالت عدیـده ای کـه بیمـار را بـا آن 
سـازگاری  عـدم  کنـد  درگیرمـی  بسـیار 
افـراد جامعـه بـا آنها و برداشـت نادرسـت 
از بیمـاری اسـت و از آنجایـی کـه آمارهـا 
بیـن  در  ام.اس  بیمـاری  بـه  ابتـال  میـزان 
زنـان را بیشـتر نشـان میدهد این شـکل از 
پیامدهـا رونـد صعـودی را طـی مـی کنند 
کـه بـا ایجـاد کمیتـه حقوقـی تـالش کرده 
ایـم در چنیـن مـوارد و موقعیـت هایی نیز 
در کنـار بیمـاران بـوده و از حقـوق طبیعی 
آنهـا دفـاع کنیـم. سـایر کمیته هـا از جمله 
برنامـه ریـزی کـه بـا نقشـه ی راهبـردی 
سـاختار کلی سیسـتم را طراحی می کند با 
اعمـال نظر در رویکردهـای مختلف کمیته 
هـای دیگـر، ضمـن تبییـن خط و مشـی از 
تداخـل و مـوازی کاری هـا جلوگیـری و همچنیـن در حفـ و 

چگونگـی ارتبـاط فـی مـا بیـن کمیتـه هـا، متمرکـز می باشـد.
کمیتـه جـذب داوطلبین که همیشـه بـا روش های خـاص و ویژه 
ای بـه سـرا داوطلبیـن و خیریـن مـی رود بـه عنـوان ویتریـن 
جمعیـت نیـز بشـمار می آید چرا کـه حضور داوطلبیـن و خیرین 
جهـت پیشـبرد فرایندهـا مـی توانـد نقـش تسـهیل کننـده و قابل 
توجهی داشـته باشـد بـه همین منظـور اعضای این کمیتـه ابتدا به 
سـاکن بایسـتی از یک سـری مشـخصات ذاتـی برخوردار باشـند 
و کمیتـه دیگـری کـه شـاید به نوعـی تکمیل کننـده کمیتـه امداد 
و رفـاه و کمیتـه جـذب داوطلبیـن می باشـد کمیتـه جذب کمک 
و مشـارکت هـای مردمی اسـت کـه با حضـور در بیـن خیرین و 
انسـان هـای خـوش قلـب مجموعـه ای از مایحتـاج همیـاران را 

تامیـن مـی نماید.
امـا کمیته های مالـی و عمرانی که تدابیـر و اقدامات آنها معطوف به 
بسـترهای زیرسـاختاری می باشـد تخصص و نیازهایی اسـت که به 
طور مجدانه ای توسـط کمیته های یاد شـده پوشـش داده می شـود .

گفتنی اسـت در چارت سـازمانی سـعی کـرده ایم با گنجانـدن اتاق 
ه ی راهکارهای بدیـع و زودبـازده و تزریق ایده های  فکـر بـرای ارا

نـو همـواره از همراهی و همفکـری آنها نیز بهـره مند گردیم.

ـازد  ای  کـرا و برامه  با ت و بهـر مندی از ت
یم کر ا ایت  ا را  ا ز ـ ا ا ارا ا امعه بی

ا استان زنجان )امید(: ت به ام معیت حمایت از بیماران م مدیرعامل 

A  رییس انجمن کلیوی استان زنجان
گفت: سال های سال است که انجمن کلیوی 
از بدو تاســیس با بیماری کلیه درگیر اســت 
وعلت اصلــی ۷۵درصد از بیمــاران کلیوی 

بیماری از ناحیه فشارخون و دیابت است.
 محمـد رضـا طهماسـبی با اشـاره بـه بیماری 
کلیـوی افـزود :عوامل خطر پر شـماری مانند 
سـابقه بیمـاری کلیـوی خانوادگـی، دیابـت، 
فشـارخون، چاقـی دوران کودکـی، وزن کـم 
هنـگام تولد، سـن بـاال، اضافـه وزن، مصرف 
علت هـا  شـایع ترین  امـا  دارد  مسـکن ها،و... 

بیمـاری دیابـت و فشـار خـون باال اسـت.
 وی تصریـح کرد :خوشـبختانه فرصتی شـده 
اسـت که در پایش ملی بسـیج همگانی فشـار 
خـون دانشـگاه علوم پزشـکی، انجمن کلیوی 
هـم در ایـن طـرح ملـی بـا ایجـاد پایـگاه در 
سـاختمان مرکـزی انجمـن شـرکت کنـد تـا 
بتوانیـم در ایـن امـر تاثیر گـذار خوبـی برای 

جامعـه هدف باشـیم.
را  طــرح  ایــن  اجــرای  از  هــدف  وی   
ــوارض  ــگیری از ع ــراد و پیش ــایی اف شناس
فشــار خــون در افــراد بــاالی ۰ ســال، 

زنــان بــاردار و بیمــاران کلیــوی اعــالم کــرد.
رییــس انجمــن کلیــوی اســتان زنجــان خاطر 
نشــان کــرد: طــرح ملــی بســیج فشــارخون از 
ــه  ــه دارد ک ــاه ادام ــا ۱۵تیرم ۲۷اردیبهشــت ت
ــه روزه از  ــز هم ــوی نی ــن کلی ــگاه انجم پای
ــا  ــا ۱۴و عصرهــا از ســاعت ۱۶ت ســاعت ۹ت
ــت  ــوی در خدم ــن کلی ــز انجم ۲۰ در مرک

همشــهریان عزیــز اســت .
محمـد رضـا طهماسـبی با اشـاره بـه فعالیت 
هـای انجمـن کلیـوی افـزود : در طول سـال 
هـای فعالیت، انجمن بیماران کلیـوی با اعزام 
گـروه های تخصصی از کارشناسـان افتخاری 
حـوزه انجمـن و معاونت بهداشـتی و حضور 
نمایشـگاه   ، جملـه  از  عمومـی  مجامـع  در 
ها،نمازجمعـه ،پایـگاه های محـرم و با ایجاد 
پایـگاه سـالمت اقـدام به تسـت فشـار خون 
و قنـد خـون کـرده اسـت و هـدف از ایـن 
کار غربالگـری بوده اسـت که توانسـته اسـت 
افـراد را شناسـایی کنـد و بـا تشـکیل پرونده 
مراقبتـی از پیشـرفت بیمـاری جلوگیری کند 
کـه یـک اقـدام خـوب و تاثیـر گـذار بـرای 

حفـ سـالمتی هموطنان اسـت .

رییس انجمن کلیوی استان زنجان:

یابت است ون   شار یوی،  اران  د از بی ر ی   ت ا

A  اداره کل مطبوعــات و خبرگزاری های
داخلــی در اطالعیه ای اعالم کــرد: طبق توافقنامه 
معاونت امور مطبوعاتی با سازمان  تامین اجتماعی، 
فعاالن رسانه ای که تحت پوشش هی بیمه ای قرار 
ندارند از مزایای بیمه تامین اجتماعی بهره مند می شوند. 
 به گزارش روابط عمومی معاونت امور مطبوعاتی 
و اطالع رســانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
فعاالن رسانه ای بدون بیمه می توانند با  مراجعه به 
e  پس  - r a s a n e h . i r   : سامانه جامع رسانه ها به نشانی
از ثبت نام، تقاضای خود را در بخش درخواست ها، 
ثبت، تکمیل و پس از تایید مراجع ذیصالح، به شعبه 

ه دهند.  تامین  اجتماعی ارا
در متن این اطالعیه، ویژگی ها، شرایط و شیوه ثبت 

نام بیمه فعاالن حوزه رســانه به قرار زیر تشــریح 
شــده اســت:  این بیمه توافقی ویژه فعاالن حوزه 
رسانه اســت که بدون رابطه مزد بگیری هستند؛ 
مشــموالن این بیمه نباید تحت پوشش مقررات 
حمایتی  خاصی قرار داشته باشند و متقاضیان برای 
برخورداری از این بیمه می بایست از معاونت امور 
مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و  ارشاد 

یدیه دریافت کنند.  اسالمی تا
فعاالن شاغل در رسانه های فاقد کد کارگاهی و همه 
ی افرادی که در رسانه ها به صورت دورکاری، پاره 
وقت یا تمام وقت، در مشاغل مختلف مشغول به 
 فعالیت بوده و تحت پوشــش هی بیمه ای نیستند 

می توانند از مزایای این بیمه استفاده کنند. 

شــرط استفاده از این بیمه داشتن حداکثر ۵۰ سال 
ســن اســت؛ در صورتیکه متقاضی دارای سابقه 
پرداخــت حق بیمه قابل قبول در ســازمان  تأمین 
اجتماعی باشــد، معادل مدت سابقه پرداخت حق 
بیمه قبلی جهت ورود به دایره شــمول سنی مجاز 
۵۰ سال وی اضافه و در صورت  احراز شرایط، به 

عنوان مشمول پذیرفته می شود.  
 مطابق ایــن توافق، همه حمایت های مقرر در ماده 
غرامت   قانون تأمین اجتماعی به استثنای بند ج 
دستمزد ایام بیماری و بارداری با رعایت مقررات 
ه خواهد   مربوط و تغییرات بعدی نیز به مشموالن ارا
شد؛ مشموالن از پرداخت فرانشیز در مراکز درمانی 
ملکی سازمان تأمین اجتماعی  همانند بیمه شدگان 

اجباری معاف هستند و نرخ حق بیمه تواققی معادل 
۲۷درصد مبنای پرداخت حق بیمه است. 

شــرایط برقراری و میزان تعهدات کوتاه مدت در 
این بیمه، همچنین مقررات مربوط به مستمری های 
بازنشســتگی، بازمانــدگان، از کار  افتادگی کلی و 
استفاده از خدمات درمانی و بهداشتی در چارچوب 

قانون تأمین اجتماعی خواهد بود. 
متقاضیان با مراجعه به ســامانه جامع رسانه های 
 ،« «بیمه فعاالن حوزه رسانه کشور و ورود به بخش 
می توانند درخواست خود را به صورت الکترونیکی 
 ارســال و پس از تأیید مدیر مسوول رسانه یا خانه 
مطبوعات استان و یا اداره امور خبرنگاران معاونت 
مطبوعاتی، نامه  معرفی به شعبه مورد درخواست را 

ه  از ســامانه دریافت و به شعبه تامین اجتماعی ارا
دهند.  مــدت اعتبار معرفی نامه صادره به شــعبه 
مربوط، حداکثر سه ماه از تاریخ صدور است که در 

ز اهمیت است:  این باره نکات زیر حا
 ۱.   مدت اعتبار ذکر شــده مشروط به ثبت در بازه 

زمانی مورد اشاره در واحد اجرایی است. 
 ۲.   الزم است حق بیمه ماه اول تا آخرین روز ماه بعد 
در مدت اعتبار معرفی نامه مربوطه پرداخت شود. 
مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که ۵ سال و یا 
کمتر از ۵ ســال سابقه پرداخت حق بیمه دارند به 
انتخاب متقاضی بین حداقل دستمزد  مصوب شورای 
عالی کار و حداکثر دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه 
در زمان ثبت معرفی نامه در واحد اجرایی مربوطه 

خواهد بود.  مبنــای پرداخت حق بیمه متقاضیانی 
که بیش از ۵ ســال سابقه پرداخت حق بیمه دارند 
بین حداقل دســتمزد مصوب شورای عالی کار تا 
 حداکثر میانگین دســتمرد آخرین ۶۰ روز قبل از 
ثبت معرفی نامه در واحد اجرایی به انتخاب متقاضی 
خواهد بود.  با توجه به این که این گروه از بیمه شدگان 
فاقد رابطه مزدبگیری با مرجع معرفی کننده هستند، 
از شــمول قانون بیمه بیکاری خارج بوده  و بر این 
اســاس حق بیمه مربوط نیز وصول نخواهد شد. 
الزم به ذکر است، مدیران مسوول رسانه ها می توانند 
 ،« «بیمه فعاالن حوزه رســانه  با مراجعه به بخش 
نسبت به تایید درخواست آن دسته از متقاضیانی که 

از طریق آن رسانه، ثبت نام کرده اند، اقدام نمایند.

ر مند می شوند ی ب ا ت امین ا ه  ه از مزایای بی ن بی ن رسانه ای بد ا
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قه زنان شاغل  ن
A  برخی بر این باورند که در جامعه

کنونی و به جهت اشتغال طیف گسترده ای از 
بانوان این ســرزمین، مقررات مربوط به نفقه 
نیز دستخوش تغییر شده و عرف زنان شاغل 
را مستحق نفقه نمی داند.  درصورتی که چنین 
نیست در این خصوص توضیحاتی هر چند 

ه می شود. کوتاه ارا
هرچند وجود قوانیــن حمایتی برای زنان و 
حف زندگی های مشــترک ضروری ایست 
و فقدان آن ها مشــکالت زیــادی را به بار 
می آورد؛ و حتی همین میزان قوانین موجود 
در برخی موارد خال ها و کاســتی های خود 
را در مرحلــه اجرا به همراه دارد؛ اما زندگی 
زناشویی در درجه اول بر پایه مهر و محبت و 
عالقه زوجین به هم، قوام و استحکام می یابد.

ل است  یت به ما غیر  با چرا و
شــخص وصیت کننده باید در زمان  موصی 
انشــای وصیت، اهلیت داشــته باشد، زیرا در 
این لحظه است که نسبت به تملیک مال خود 
تصمیم می گیرد.  ضرورتــی ندارد که اهلیت 
موصــی، تا زمان فوت او باقی بماند و عارضه 
جنون و سفه بعد از انشــای وصیت در نفوذ 
حقوقی آن بی اثر است. بدین ترتیب برخالف 
سایر قرارداد ها که دو طرف باید در لحظه تراضی 
یا آخرین جز آن، اهلیت داشته باشند، تملک 
در وصیت زمانی تحقق می یابد که موصی زنده 
نیست و اهلیت و شخصیت خود را از دست 
داده است و همین ویژگی سبب نزدیک شدن 
مفهوم وصیت به ایقاع یا عملی میانه عقد و ایقاع 
شخصی که وصیت به نفع  می شود. موصی له 
او انجام شده است نیز همین وضع را دارد و 
کافی است در زمانی که وصیت را قبول می کند، 
اهلیت داشــته باشد. یکی از نکات قابل توجه 
«چنانچه در  این است که اگر کسی وصیت کند 
زمان بعد از مرگم، زمینی خریده باشم، به پسرم 
» این وصیت باطل  یا شخص دیگری برســد
است. چنانچه قانون مدنی در این خصوص در 
«موصی به باید ملک موصی  ماده ۸۴۱ می گوید: 
باشــد و وصیت به مال غیر ولو با اجازه مالک 
» اگر کســی وارثی نداشته باشد  باطل است.
نیز می تواند وصیت به هر شــخصی که مایل 
است انجام دهد، اما فقط تا یک سوم از مالش 
را می تواند برای آن شــخص وصیت کند. به 
«اگر کسی به  ۸ قانون مدنی،  موجب ماده ۷
موجب وصیت، یک یا چند نفر از ورثه خود 
را از ارث محــروم کنــد، وصیت مزبور نافذ 
» با توجه به این ماده، در صورتی که  نیســت.
موصی وارثی را به طور مستقیم از ارث محروم 
«نافذ  کند، وصیت باطل اســت و عبــارت 
» است. «باطل » در این ماده، به معنای  نیست

شهادت درو و مجازات قانونی
A  شهادت درو یا شهادت کذب از

جمله جرایم کیفری می باشد و بدان معناست 
که شخصی در دادگاه یا نزد مقامات رسمی 
در مورد موضوعی، مطالب کذب و دروغی 
عنوان نماید، این عمل وی شهادت درو یا 

شهادت کذب محسوب می شود.
 همچنین پس گرفتن شــهادت به این معنا 
که اگر فردی که شــهادت داده اســت خود 
مدعی شــود که به درو شهادت داده است 
مشمول عنوان شهادت کذب می شود مطابق 
مــاده ۶۵۰ از کتاب تعزیرات قانون مجازات 
اســالمی، هر کس در دادگاه نــزد مقامات 
رسمی شهادت درو بدهد، به سه ماه و یک 
روز تا دو ســال حبس و یــا به یک میلیون 
و پانصد هــزار تا دوازده میلیون ریال جزای 

نقدی محکوم خواهد شد.

انواع دعاوی حقوقی علیه مدیران
A   دعاوی حقوقی بــر علیه مدیران

بستگی به این امر خواهد داشت که زیان دیده 
به صورت مســتقیم شــخص حقوقی یعنی 
شرکت بوده و  یا شخص سهامدار است و یا 

حتی ثالث ذی نفع می باشد.
حالت ابتدایی:  در هر هنگامی که سهامدار یا 
شخص ثالثی از اعمال مدیر یا مدیرعامل زیان 
دیده باشد، قادر خواهد بود که علیه شخص 
مدیر متخلف اقدام به اقامــه دعوی کند. در 
این وضعیت رابطه مدیران با سهامدار و ثالث 
مانند مدیر یا هر فرد دیگری خواهد بودکه از 

عملکرد مدیر متضرر شده است.
 حالت دوم : هنگامی خواهد بود که  شــرکت 
از اعمال زیان بار مدیران خســارت  می بیند و 
یا اقدامات مدیران در نق قانون، اساسنامه یا 
مصوباتی که در  مجامع انجام شده است مانند 
آن هنگامی که مدیران اموال شرکت را به جهت 
منفعت فردی مورد بهره قرار داده اند و یا شیوه 
ای غیر از شیوه مقرر در مصوبه مجمع عمومی 
فوق العاده را جهــت افزایش مورد لحا قرار 
داده انــد. در این حالت دو گونه جهت جبران 
زیان های وارد بر شــرکت قابل اعمال خواهد 
بود مورد ابتدایی این اســت که  شرکت  خود 
به عنوان ذی نفع مســتقیم و اصیــل در دادگاه 
حقوقی مبادرت به طرح دعاوی حقوقی بر علیه 
مدیران بنماید و  موضوع دوم ســهامداران به 
عنوان ذی نفع بر  علیه مدیران اقامه دعوی کنند

بیشتر بدانیم

 برخورد قانونی کارفرما با
کارگر متخلف خود از حقو 

قانونی وی می باشد
A  ،یکی از موارد اخراج موجه کارگر

مطابق ماده  ۲۷ قانون کار این است که کارگر 
در انجــام وظایف خود کوتاهــی کرده یا 
آیین نامه هــای انضباطــی کارگاه را پس از 

تذکرات کتبی نق کند. 
پس از آن  کــه قرارداد کار میــان کارگر و 
کارفرما تنظبم شــد، حقوق و تعهداتی برای 
هر یک از آنان به وجود می آید. این حقوق 
و تعهدات تا زمانی که قرارداد پابرجا است، 
بــرای هر دو طرف وجــود دارد اما ممکن 
اســت هر یک از آنها بنا به دالیلی در انجام 
وظایف و تعهدات پیش بینی شــده در قانون 
کوتاهی کرده باشند و حقوق طرف مقابل را 

زیر پا بگذارند.  
در این حالت باید توجه داشت طرفی که از 
نق تعهدات و وظایف طرف مقابل زیان  
دیده است، نمی تواند مطابق میل خود رفتار 
کرد و هر کاری که دلش خواســت، انجام 
دهد.  یکی از موارد عدم پایبندی به وظایف 
و تعهــدات در روابــط کارگــر و کارفرما، 
حالتی است که کارگر به وظایف خود عمل 
نمی کند یا این  که در محیط کار بی نظمی و 

آشفتگی به وجود می آورد. 
حال پرســش این است که آیا در این موارد 
کارفرما می تواند هر برخوردی که به صالح 
دانست با این کارگر داشته باشد آیا می تواند 
او را اخراج کند در صورت اخراج کارگر چه 
پیامدهای قانونی انتظار او را خواهد کشید 
حال موقعیتی را فرض کنید که کارگری در 
محیــط کاری، بی نظمی به وجود می آورد و 
عالوه بر اینکه خودش به درستی وظایفش 
را انجام نمی دهد، مانع از این می شــود که 

دیگران هم به وظایف خود عمل کنند. 
کارفرما پس از مدتی کاســه صبرش لبریز 
می شود و اقدام به اخراج او و قطع پرداخت 
حق و حقوق او می  کند. آیا در این وضعیت 
کارگر می تواند علیه کارفرما طرح دعوا کرده 
و حقوق چند ماه خود را از او دریافت کند یا 
اینکه چون نحوه  رفتار خودش باعث اخراج 
شدنش بوده، حقی در خصوص طرح دعوا 
و گرفتن حق و حقوق خود نخواهد داشت  
در این خصــوص مــواد ۲۷ و ۱۶۵ قانون 
کار را با هم بررســی می کنیم تا پاســخ این 

پرسش ها را بیابیم. 
«هر گاه  ماده ۲۷ قانون کار مقــرر می دارد: 
کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد 
یا آیین نامه های انضباطــی کارگاه را پس از 
تذکرات کتبی، نق کند، کارفرما حق دارد 
در صورت اعالم نظر مثبت شورای اسالمی 
کار عــالوه بر مطالبــات و حقوق معوقه به 
نســبت هر سال ســابقه کار معادل یک ماه 
آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات 
به وی پرداخته و قرارداد کار را فســخ کند. 
در واحدهایی که فاقد شــورای اسالمی کار 
هستند، نظر مثبت انجمن صنفی الزم است. 
در هر مورد از موارد یادشــده اگر مساله با 
توافق حل نشد به هیات تشخیص ارجاع و 
در صورت عدم حل اختالف از طریق هیات 
حل اختالف رســیدگی و اقدام خواهد شد. 
در مدت رســیدگی مراجــع حل اختالف، 

 « قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید.
 شرایط موجه بودن اخراج کارگر طبق ماده 

۱۲۷ قانون کار 
برهم زدن قرارداد کار از ســوی کارفرما به 
معنای اخراج کارگر اســت اما این اخراج و 
فسخ کردن قرارداد کار بدون ضابطه نبوده و 

بایدها و نبایدهایی دارد. 
یکی از موارد اخــراج موجه کارگر، مطابق 
مــاده  ۲۷ قانــون کار این اســت که کارگر 
در انجــام وظایف خود کوتاهــی کرده یا 
آیین نامه هــای انضباطــی کارگاه را پس از 

تذکرات کتبی نق کند. 
در این حالــت کارفرما نمی تواند به مح 
بروز چنیــن رفتارهایی از کارگــر، او را از 
محیط کار اخراج کند بلکه باید نظر شورای 
اسالمی کار یا انجمن صنفی را در این زمینه 
پرس و جــو کند و اگر نظــر آنها مثبت بود، 
باید حقوق دوران رسیدگی به اختالف را به 
کارگر پرداخت کرده و سپس قرارداد کار را 

با او بر هم زده و او را اخراج کند. 
حال ممکن است کارفرما به مح مشاهده 
تخلفی از جانــب کارگر، بدون اینکه چنین 
تشــریفات قانونی را رعایــت کند، تصمیم 
بگیرد که او را اخراج کرده و حقوق او را هم 
پرداخت نکند. در این حالت کارگر می تواند 
به مراجــع حل اختالف کارگــر و کارفرما 

مراجعه کند.  
مطابق مــاده  ۱۶۵ قانون کار، اگر هیات حل 
اختالف تشــخیص دهد کــه اخراج کارگر 
موجه نبوده  اســت، حکم بازگشت کارگر 
اخراجی و پرداخت حقــوق او را از تاریخ 

اخراج صادر  می کند. 
اگر هم تشــخیص دهد که اخراج او موجه 
بوده  اســت، کارفرما باید به نسبت هر سال 
ســابقه کار معادل یک مــاه آخرین حقوق 
کارگر را به عنوان حق سنوات به وی بپردازد.

میزان

مدی ی علیم  مصط
وکیل پایه یک دادگستری

A  همانطوری که مستحضرید در جریان
رســیدگی به پرونده های متهمــان در دادگاهها 
بویژه اخیرا درجلســات رســیدگی دادگاههای 
ویژه مفاسد اقتصادی، و رسانه ای شدن برخی 
از پرونده هاو جلســات دادرســی همواره در 
ذهن مردم ســواالتی در خصوص رسیدگی و 
این که چرا برخی متهمین با لباس شــخصی و 
برخی با لباس زندان حاضر می شــوندکه این 
تفاوت در نوع پوشش باعث  ایجاد ذهنیت در 
افراد ویا بعضا تبلیغات ســو در برخی موارد 
میگردد بااین  سوال که مگرخون برخی متهمین 
رنگین تر اســت که ایــن امر در رســیدگی ها 

مساوات رعایت نمیشود
در توضیح ایــن مطلب باید بدوابدانیم که قانون 
چه سازوکاری  در این خصوص اندیشیده است؛ 
از دیدگاه قانون مجرم کسی است که در دادگاه، 
جرم او به اثبات رسیده و حکم در مورد او صادر 
شــده است. اما شــخصی که مظنون به ارتکاب 
جرمی است، متهم به حســاب آمده و تا زمانی 

که جرم او به اثبات نرســیده، نمی توان حدود و 
آزادی های او را بطور کامل محدود کرد.

بر اساس قانون اگر برای متهمی قرار وثیقه صادر 
شــود و متهم از عهده تامیــن وثیقه برآید دیگر 
بازداشت نشده و زندانی نمی شود. دلیل این امر 
هم این اســت که شخصی که مظنون به ارتکاب 
جرمی است، متهم به حســاب آمده و تا زمانی 
که جرم او به اثبات نرســیده، نمی توان حدود و 
آزادی های او را بطور کامل محدود کرد.  از سوی 
دیگر، وضعیت شخص متهم با شهروندان معمول 
اجتماع متفاوت است. او مظنون به ارتکاب جرم 
است و آزاد گذاشتن او ممکن است منجر به فرار 
وی یا پنهان کردن آثار و دالیل جرم شود. برای 
همین باید احتیاط هایــی را در مورد متهم انجام 

داد. اما این احتیاط ها باید در چارچوب قانون و 
با جرم و خصوصیت های مجرم متناسب باشد.

قرار وثیقه به عنوان یکی از انواع قرار های تأمین 
ین دادرسی  ۱ قانون آ کیفری مندرج در ماده ۲
دادگاه هــای عمومی و انقــالب در امور کیفری 

مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.
این نوع قرار نســبت به قرار های دیگر شدیدتر 
است چراکه در هی یک از قرار های مزبور مالی 
در اختیار دادسرا قرار نمی گیرد، اما در قرار وثیقه 
لزوماً در زمان صدور قرار قبولی باید عین مال یا 

سند مالکیت آن در اختیار دادسرا قرار گیرد
ن ترین قرار در میان انواع  بنابراین قرار وثیقه مطم
ین دادرســی کیفری  قرار های موجود در قانون آ
به شمار می رود. تعیین میزان مبلغ قرار وثیقه بر 

عهده مرجع قضایی است که قرار وثیقه را صادر 
می کند که  این مبلغ حســب نوع جرم ارتکابی 
و شــدت و ضعف آن همچنین بر اساس میزان 
خســارت و شــرایط موجود و وضعیت طرفین 

پرونده تعیین می شود.
در صورتــی که بنا بــه هر دلیل مقــام قضایی 
تشــخیص دهد حضور متهم در مواقع ضروری 
الزم اســت در این حالت می تواند برای او قرار 

وثیقه صادر کند
در ایــن حالت اگر متهم بتوانــد وثیقه را تامین 
کند دیگر در بازداشت نخواهد بود و به عبارت 
دیگر آزاد می شــود. بنابراین فــردی که با قرار 
وثیقه آزاد اســت می  تواند با لباس شخصی در 
دادسرا یا دادگاه حاضر شود و دیگر نیازی نیست 
کــه لباس زندانی به تن کنــدو اما چنانچه متهم 
عاجز از تودیع وثیقه پس از صدور قرار مقتضی 
بوده باشد مرجع رسیدگی کننده دادسرا تا زمان 
تودیع وثیقه متهم را با صدور قرار بازداشــت به 
زندان می فرستد در این مرحله متهم می بایست 
شرایط و ضوابط مربوطه را اعم ازپوشش و غیره 
رعایت نماید البته شــرایط متهمین در هر یک از 
پرونده ها متناسب با موضوع نحوه ارتکاب جرم 
متفاوت بوده و صدور قرار مربوطه منوط به نظر 
مرجع محترم قضایی خواهد بود والزامانمی توان 
به طور مطلق اینگونه پنداشت که اگر کسی متهم 
به ارتکاب جرم می باشد الزاماً می بایست شرایط 
حاکم بر یک زندانــی برای وی اعمال گردد  به 
عبارت دیگر شرایط از حیث نوع جرم وضعیت و 
نحوه ارتکاب جرم و نوع قرار صادره در پرونده 
ها امکان یا عدم امکان مهیا نمودن  آن توســط 

متهم متفاوت بوده و به تبع آن اعمال میگردد .

د ر می ش ا گا  ا ر  ی  ا ش ا با  ه ی از م را بر

A  طرح دعوا در دادگستری بدون در
اختیار داشــتن دلیل، نه تنهــا ثمره و نتیجه ای 
جــز تحمیل هزینه ی دادرســی بر دوش فرد 
نخواهد داشت بلکه حتی ممکن است موجب 
ولیت مدنی او نیز بشود؛ به این معنی که  مســ
این شــخص باید هزینه هایی که طرف مقابل 
او برای شــرکت در دادرســی و دفاع از خود 

متحمل شده است، پرداخت کند.
هرکـس کـه بخواهـد در دادگسـتری طـرح 
مسـتند، طـرح  بایـد  خواهـان  کنـد  دعـوا 
دعـوا کنـد یعنـی دالیلی بـرای اثبـات ادعای 
خویـش داشـته باشـد. البتـه ایـن امـر بـه این 
معنـی نیسـت کـه تامیـن دلیـل فقـط بـرای 
کسـی  خواهـان کاربـرد دارد؛ بلکـه خوانـده 
کـه دعـوا علیه وی طرح شـده یا خواهد شـد 
و بـه دادگاه و دادرسـی فراخوانـده می شـود 
_دلیل داشـته  نیـز ممکن اسـت نیـاز بـه تامین
باشـد. مثال ممکن اسـت شـخص الـف و ب 
کـه اتفاقا با یکدیگر دوسـت صمیمی هسـتند 
در رابطـه بـا موضوعـی دچار اختالف شـوند 
و زد و خـورد و الفاظـی بیـن آنهـا رد و بـدل 
شـود و بعد با واسـطه گری افـراد محل، قضیه 
حل و فصل شـود. شـخص ب ممکن اسـت 
احتمـال دهد که بعدا شـخص الـف به خاطر 
همـان اختـالف، علیه وی طرح دعـوا خواهد 
کـرد در اینجـا از تامیـن دلیل اسـتفاده می کند 
بـه ایـن معنـی کـه می توانـد در خصـوص 

اظهارات شـهود و تحقیق محلی پیش از آنکه 
مـدت زمـان زیادی بگذرد و افـراد موضوع را 
فرامـوش کننـد درخواسـت تامین دلیـل کند.

 تعری تامین دلیل
مثــال فوق الذکر به خوبــی بیانگر این مطلب 
اســت که در تامین دلیل شخصی که ذی نفع 
یعنی احتمال می دهد در آینده بخواهد  است 
طــرح دعوا کند یا طرف دعوی قرار بگیرد و 
ادلــه ای دارد که احتمال می دهد تا زمان طرح 
دعوا، دیگر دسترسی به آنها مقدور نیست برای 
حف این ادله اقدام به تامین دلیل می کند یعنی 
ادله ی موجود را در سایه ی امنیت قرار می دهد. 
باید توجه کنیم که تامین دلیل برای حف ادله ی 
موجود اســت و نیز باید بدانیــم تامین دلیل 
ه شود  صورت می گیرد تا بعدها در دادگاه ارا
لذا تشــخیص میزان ارزش دلیل برای اثبات 
حقانیــت فرد با دادگاه اســت و صرف تامین 
دلیل به معنای حجیت و صحت دلیل نیست.

 واما باید دیددر چه مواردی می توان تامین 
دلیل کرد؟

باید بگوییم در هر مــوردی که احتمال دهیم 
اســتفاده از قراین و امــارات موجود درمحل 
یا نزد شــخص دیگری در آینده ممکن است 
متعذر یا دشوار شــود می توان از تامین دلیل 
استفاده کرد. تامین دلیل می تواند از راه هایی از 
قبیل تحقیق محلی و کسب اطالع از مطلعین، 

اخذ نظریه ی کارشــناس یا صورت برداری از 
دفاتر تجاری انجام شود.

مثال بــارزی که در خصــوص اخذ نظریه ی 
کارشــناس در زندگی روزمره می تواند بسیار 
متداول باشد، در خصوص خسات وارد شده 
به وسیله ی نقلیه اســت. ممکن است ماشین 
شــما در کنار خیابان پارک باشــد و وسلیه ی 
نقلیه ی دیگــری به آن برخورد و خســارت 
وارد کند ولی از صحنه متواری شود در اینجا 
شما ممکن است بخواهید هم طرح عوا کنید 
و هم نمی توانید تا پایان دادرســی صبر کنید 
و می خواهید اتومبیل خود را تعمیر کنید پس 
بهترین کار این است که نظریه ی کارشناس را 
در خصوص ارزیابی خسارت تامین دلیل کنید.

 الزم بهه ذکر است دربدخی موارد تامین 
دلیل اجباریست

تا اینجا با بیان تعریف تامین دلیل و بیان مثال ها 
این نکته مشــخص شــد که شخص ذی نفع، 
اجباری برای تامین دلیل ندارد بلکه باتوجه به 
اوضاع و احوال بــرای فراهم کردن موجبات 
طرح دعوا یا دفاع از خواسته و ادعای خویش 
اقدام به تامین دلیل می کند. ولی در یک مورد 
هســت که تامین دلیل موضوعیت دارد یعنی 
شخص باید این کار را طبق قانون انجام بدهد 
و آن مورد هم تخلیه عین مستاجره طبق قانون 
۱ است.  _مســتاجر سال ۵۶ _و روابط موجر
یعنی اگر قــرارداد اجاره ی شــما تابع قانون 

نام برده باشــد چون در این قانون اصل بر این 
است که مادامی که یک ســری شرایط فراهم 
نشده قرارداد اجاره ی مستاجر تمدید می شود؛ 
۱ این قانون هرگاه مستاجر به  لذا طبق ماده ی 
هــر علت بخواهد مورد اجاره را تخلیه کند و 
موجر از تحویــل گرفتن ملک خودداری کند 
مستاجر مکلف است به وســیله  اظهارنامه 
از موجر یا نماینــده ی قانونی وی تقاضا کند 
کــه برای تحویل مورد اجاره حاضر شــود و 
اگر ظرف پنــج روز از تاریخ ابال اظهارنامه 
حاضر نشد مستاجر باید ملک را کامل تخلیه 
کند و این تخلیه را تامین دلیل کند یعنی کلید 
اکنون در صالحیت  ملک را به دفتــر دادگاه 
شورای حل اختالف اســت در ادامه توضیح 
داده می شود تحویل دهد و اگر مستاجر این 
تامین دلیل را انجــام ندهد تعهدات وی طبق 

شرایط قانونی و اجاره نامه ادامه پیدا می کند.

 مرجع صالح در تامین دلیل
قبال تامین دلیــل در صالحیت دادگاه حقوقی 
بــود ولی اکنون با تصویب قانون شــوراهای 
حــل اختالف و ایجاد شــورا، تامین دلیل در 
صالحیت شورایی است که دلیل در حوزه یا 
یعنی مثال در  محدوده آن واقع شده اســت. 
خصوص مورد اســتیجاری که توضیح دادیم 
شورایی که ملک در حوزه آن واقع شده است 
اگر در حوزه ای شورا نبود در صالحیت دادگاه 

حقوقی آن محل خواهد بود.

حه ر ی م ا ر  اربر آن   ی   امین 

A  یکی از موضوعات مبتالبه در خصوص
ه  مراجعات وکال به ادارات سازمان های  تابعه ارا
وکالت نامه  موکل جهت انجام امور موکل بود که 
متاسفانه  اکثر سازمانها و نهادهای غیر قضایی مالک 
پیگیری موضوع را وکالت ثبتی عنوان می نمودند  
ت عمومــی دیوان عدالت اداری در این  اخیراً هی
خصــوص  رایی را صادر که مطابق آن در مراجع 
غیر قضایــی وکالتنامه های وکالی دادگســتری 
معتبــر و ضرورتــی برای تصدیــق اینجا وجود 
ندارد  که مفاد دادنامه صادره بشــرح ذیل میباشد.

۱ ۸۸ ۵ تاریخ دادنامه: ۱۱
شماره دادنامه: ۴۰۶ 

و شکایت و خواسته:  مو
۲ بخشــنامه های ســازمان  ابطــال ردیــف 

ــور. ــالک کش ــناد و ام ــت اس ثب

مقدمه:  شــاکی به شــرح دادخواست و الیحه 
تکمیلی تقدیمی اعالم داشته است، اوالً چگونه 
ممکن اســت کــه در دادگاه خانواده با حضور 
وکیــل بدون اینکه نیاز به حضور موکل باشــد 
ی طالق یا بــذل کل مهریه و اجرت المثل و  ر
نفقه صادر می نماینــد و قاضی با حضور وکیل 
دیگر نیازی به حضور موکل نمی بیند ولیکن در 
دفترخانه اسناد رسمی علی رغم اینکه وکیل در 
وکالت نامه وکالی دادگســتری از موکل وکالت 
در اجرای صیغه طالق و امضای اســناد مربوط 
به طالق را دارد، ولیکن دفترخانه اسناد رسمی 
طالق اســتناد به بخشنامه مورد شکایت می کند 
و وکیــل دادگســتری باید از دفترخانه اســناد 
رســمی وکالتنامه محضری برای اجرای صیغه 

طالق و امضای اسناد رسمی طالق داشته باشد 
و این امر باعث محــدود نمودن اختیار وکال و 
هم چنین تضییع حقوق آنها و موکلین می شــود 
که می باید در دفتر طالق، خود شــخصًا حاضر 
شوند. لذا بخشــنامه مذکور مغایر با صالحیت 
ذاتی وکیــل و هم چنین مــواد ۵ و ۶ قانون 
آیین دادرســی مدنی و ماده ۶۶۲ قانون مدنی و 
ماده ۶۷۱ از همان قانون می باشــد. لذا متقاضی 
۲ ســازمان ثبت و  ابطال بخشــنامه ردیــف 
اســناد و امالک کشور و کانون سردفتران اسناد 
رسمی می باشد. سرپرست دفتر حقوقی و امور 
بین الملل ســازمان ثبت اســناد و امالک کشور 
در پاســخ به شــکایت مذکور طی نامه شماره 
۱ اعالم نموده اند،  ۸۸ ۸۸ مورخ ۲۰ ۴۶۸۱۷
وفق مــاده ۱۱ نظامنامه دفتر ثبت وقایع ازدواج 
۱ در صورتی که امضای  و طالق مصــوب ۱۰
ثبت وقایع ازدواج و طالق توسط وکیل به عمل 
می آید، وکالتنامه باید در دفتر اسناد رسمی ثبت 
و تصدیق گردیده باشد بنا علی هذا رد شکایت 
ت عمومی دیوان  شاکی مورد استدعا است. هی
ســا و مستشاران و  در تاریخ فوق با حضور ر
دادرسان علی البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس 
از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا 
ی می نماید. به شــرح آتی مبادرت به صدور ر

ت عمومی ی هی ر
عالوه بر اینکه مفاد مــاده ۱۱ نظامنامه دفتر ثبت 
۱ در خصوص  ازدواج و طــالق مصــوب ۱۰
لزوم تصدیق امضای وکیل زوج یا زوجه در دفتر 

مخصــوص ثبت واقعه ازدواج یا طالق توســط 
کمیســاریا و یا امین صلح و یا نایب الحکومه و 
یا یکی از دفاتر اســناد رســمی با توجه به تاریخ 
تصویب آن ناظر به وکالت اشخاص عادی بوده و 
منصرف از وکالی رسمی دادگستری است، اصوالً 
اعتبار وکالتنامه های وکالی دادگستری در مراجع 
ی در  ــی نافی اعتبار آنها در مراجع غیر قضا قضا
حدود اختیارات قانونی مصرح در وکالت نامه آنان 
ی نیســت و  در اجرای احکام قطعی مراجع قضا
طبق ماده ۴۶ قانون ثبت اســناد و امالک کشــور 
موارد ضرورت تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد 
رسمی تبیین و احصا شده است که از اختیارات 
مصرح در وکالتنامه وکالی دادگســتری در زمره 
اســناد مزبور قرار ندارد. بنابراین عموم و اطالق 
۲ از مجموعه بخشــنامه های ســازمان  ردیف 
ثبت اسناد و امالک کشــور که مقرر داشته است 
« با توجه به قوانین و مقررات موضوعه مجوزی 
برای تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به استناد 
وکالتنامه هایی که توسط وکالی دادگستری تنظیم 
» به لحا اینکه مفهم   می شــود، به نظر نمی رسد.
الزام وکیل دادگســتری به تنظیم سند رسمی در 
دفاتر اســناد رسمی در مورد ثبت واقعه ازدواج و 
ی، علی رغم  طالق در اجرای احکام مراجع قضا
تصریح اختیارات مذکور در وکالت نامه آنان است، 
خالف قانون تشخیص داده می شود و مستنداً به 
قســمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده یک 
و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت 

اداری ابطال می گردد.
ت عمومی دیوان عدالت اداری هی

یر ع  ر مرا گستری  ا ی  ای  تنامه   ا
ا ندار دی ام ری برای  ر ر   ت ایی م
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معروف  به  امر  شــورای  نشست 
شــرکت آب منطقه ای زنجان با 
حضور اعضای این شورا، برگزار شد

A  به گزارش روابط عمومی شــرکت
آب منطقه ای زنجان،  نشســت شورای امر به 
معروف و نهی از منکر این شــرکت با حضور 
اعضای این شــورا برگزارشد. در این نشست 
ابتدا،مهندس حاجی میری رییس شــورای امر 
به معروف و نهی از منکر شرکت باگزارشی از 
عملکرد شورای امر به معروف و نهی از منکر 
ه و دستور کار  برای حاضران در نشســت ارا
ت نمود. سپس، اعضای باشنده  در  نشست را قرا
نشست نظرات و پیشنهادهای خود را در راستای 
اجرای هرچه بهتر مفاد ارایه شده،مطرح نمودند.

آیین شبی با قرآن با محوریت؛

ترویــج فرهنگ نمــاز و قرآن در 
دارالقرآن الکریم زنجان برگزار شد
زنگان امروز  آیین شبی با قرآن با محوریت؛ 
ترویج فرهنگ نماز و قرآن شامگاه چهارشنبه 
با حضورمدیران و کارکنان صنعت آب وبرق 
استان و سخنرانی  حجت االسالم خاتمی،نماینده 
ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان و اجرای 
برنامه متنوع فرهنگی در محل سالن همایش های 

دارالقرآن کریم زنجان، برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای 
زنجان، حجت االسالم خاتمی، در این آیین با 
یادآوری این موضوع که، بایســتی با برگزاری 
برنامه ها و مجالس متعدد قرآنی در راستای خارج 
کردن قرآن کریــم از مهجوریت قدم برداریم 
،اظهار داشت:همه دستگاه های فرهنگی باید در 
این زمینه فعالیت کنند و دراین راستا قدم بردارند 
و از شرکت آب منطقه ای زنجان که میزبان این 
برنامه بود،سپاســگزاری کرد. وی با اشاره به 
لزوم گسترش و اشاعه فرهنگ قرآنی در سطح 
جامعه با تربیت نیروهای قرآنی ابراز کرد: همه 
ل و مشکالت  گیری قرآن کریم بسیاری از مسا
اجتماعی و فرهنگی را می تواند از میان بردارد.

امام جمعــه زنجان با اشــاره به مشــارکت 
نهادهای مختلــف در برگزار  آیین شــبی با 
قرآن گفت: برگزاری این آیین با حضور قاری 
و مبلغ برجســته قرآن می تواند برای توســعه 
فعالیتهای فعــاالن قرآنی زنجان الگو باشــد.
ت قرآن کریم توســط حاف فرا ملی قرآن  قرا
کریم حاج حسن سلیمانی و قاری ممتاز کشوری 
مهدی میانداری و همچنین اجرای گروه سرود 
نغمه ســرایان دارالقرآن الکریم زنجان که رتبه 
دوم کشوری را در این سطح به خود اختصاص 
داده انــد، از  دیگر برنامه هــای این آیین بود.

بســتن 20 حلقه چاه غیر مجاز در 
بخش مرکزی شهرستان خدابنده

A  ۲۰ حلقــه چــاه غیــر مجــاز در
روستاهای گوندره، نعلبندان و ورجوشان بخش 

مرکزی پر و مسلوب المنفعه گردید.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای 
زنجان، مهنــدس خدایی ، مدیر امورمنابع آب 
شهرســتان خدابنده اظهارکرد: بســتن دیگر 
چاههای غیر مجاز در هر چهار بخش مرکزی، 
بزینه رود، سجاســرود و افشــار شهرســتان 
خدابنده در برنامه هــای کاری امور منابع آب 
خدابنده بــود و با رعایت اولویت چاههای پر 
مصرف و روستاهای دارای بیشترین برداشت 
غیر مجاز،این روند ادامه خواهد یافت. خدایی 
همچنین با سپاس از اهالی محترم روستاهای 
فوق و مالکان چاه های غیر مجاز برای تعیین 
تکلیف محفوره غیر مجاز، از مالکان چاههای 
غیر مجاز دوباره  درخواست نمود از کشت و 
زرع در پایاب چاههای غیر مجاز جدا خودداری 
نمایند.  وی افزود: بحث بســتن چاههای غیر 
مجاز مطالبه اکثریت مردم و اهالی محترم می 
باشد و هر روز گزارشهایی از این ناحیه به  امور 
آب می رســد. مدیر امور منابع آب شهرستان 
خدابنده همچنین ابــراز امیدواری کرد: با ادامه 
بارشــهای موثر در سالهای آینده و جلوگیری 
از برداشتهای غیر مجاز آب، مشکل افت آبهای 

زیرزمینی مرتفع گردد.

 رییس شورای هماهنگی
مدیران وزارت نیرو در استان 

زنجان منصوب شد 

A  نیرو در اردکانیان وزیر  دکتررضا 
حکمی مهندس یوسف رضاپور، مدیرعامل 
شــرکت آب منطقه ای زنجــان را به عنوان 
رییس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو 

در استان منصوب کرد .
به گزارش روابط عمومی این شرکت ، برنامه 
ریــزی به منظور ارتقای جایگاه صنعت آب 
وبرق و ســطح خدمات رسانی به مردم و.... 

از حیطه وظایف این شورا می باشد.

وزارت نیرو برگزار  می نماید:
نمایشگاه و نشست  تخصصی ، 
رونق کسب کارهای سازگار با کم 

آبی - 3 تا 5 تیر 1398 
A  به گزارش روابط عمومی شرکت

آب منطقه ای زنجان، نمایشــگاه و نشست  
تخصصی ، رونق کســب کارهای سازگار با 
۱ با موضوع صنعت،  کم آبی از  تا ۵ تیر ۹۸
ی ، کشــاورزی ، آب شــرب،  معدن و انر
فضای ســبز  و محیط زیســت  و همزمان 
اولین جشنواره ملی آب  با مشارکت سازمان  
حفاظت محیط زیست ، برگزار خواهدشد.
برای دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن دبیرخانه 
خانه آب ایــران ۰۲۱۸۸۲۸۹۵۶۵  و یا تارنمای 
http://waterhouse.ir   مراجعــه فرماییــد.

برگزاری آیین سوگواری حضرت 
امیرالمومنین علی )ع( در شرکت 

آب منطقه ای زنجان
A  به گزارش روابط عمومی شرکت

آب منطقه ای زنجان، آیین سوگواری شهادت 
،با حضور  ع حضــرت امیرالمومنیــن علی

مدیران و کارکنان این شرکت،برگزارشد. 
این گزارش حاکی است،در این آیین بعد از نماز 
ظهرو عصر، شرکت کنندگان در عزای شهادت 
جانکاه و مظلومانه مــوالی متقیان حضرت 
علی علیه الســالم به ســوگواری پرداختند.

آیین سی امین سالگرد عروج ملکوتی 
حضرت امام خمینی )ره( در شرکت 
آب منطقه ای زنجان برگزار شــد

A  آیین ســی امین ســالگرد عروج
ره و  ملکوتــی حضــرت امــام خمینــی 
گرامیداشت قیام خونین ۱۵ خرداد ، با حضور 
مدیران و کارکنان شرکت آب منطقه ای زنجان 

در محل نمازخانه این شرکت برگزار شد.
به گــزارش روابــط عمومی شــرکت آب 
منطقه ای زنجان ، دراین آیین حجت االسالم 
صبری نیا، امام جماعت شــرکت آب منطقه 
ای زنجان در ســخنان خود بــه مبارزات، 
ره  ابعاد شخصیتی و عرفانی حضرت امام 
اشــاره کرد و گفت : حضرت امام خمینی 
ره با اعتقاد راســخ به خــدای متعال یک 
عارف و حکیم تمام معنا بود و توانســت با 
تدبیــر صحیح و حکیمانه و توکل به قدرت 
الیزال الهی انقالب اسالمی ایران را به سوی 
پیروزی و رسیدن به اهداف انقالب هدایت 
نمود و به دشمنان ثابت کرد مابا سالح ایمان 
با اقتدار کامل به هدف نهایی انقالب رسیدیم 
و بــه کمک خدای متعــال و حمایت مردم 
شــجاع ایران به استقالل آزادی و جمهوری 

اسالمی در کشور ایران دست یافتیم .

ر خب

A  ــاون ــل و مع ــر عام ــور مدی ــا حض ب
حفاظــت و بهــره بــرداری و مدیــران  شــرکت 
آب منطقــه ای زنجــان آییــن تکریــم و معارفــه 
ایــن  زیرزمینــی  آبهــای  قضایــی  اعضــای 
ــهریاری  ــهید ش ــالن ش ــل س ــرکت  ،در مح ش

ــد. ــزار گردی برگ
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت آب 
ــت  ــن نشس ــدای ای ــان ،در ابت ــه ای زنج منطق
ــی  ــای زیرزمین ــیون آبه ــر کمیس ــری دبی وزی
آمــار اجمالــی از تعــداد پرونــده هــای رســیده 
و تعــداد دادخواســتهای وارده و آرا صــادره را 

ــرد. ــت ک قرا
ــه  ــلیت ب ــا تس ــور، ب ــدس رضاپ ــپس مهن س
 ، الموحدیــن  مولــی  شــهادت  مناســبت  
ــیون  ــرد کمیس ، عملک ع ــی  ــن عل امیرالمومنی
اظهارکــرد: در  قضایــی را تشــریح کــرد و 
دورتصــدی آقــای یارمحمــدی، قاضــی ســابق 
عضــو کمیســیون ،شــاهد تــالش ، مســوولیت 
پذیــری و همراهــی ایشــان بودیــم و آمــار 
باالیــی از پرونــده هــای موجــود تعییــن تکلیف 

ــت در  ــت عدال ــی از رعای ــد و درصــد باالی ش
ــت. ــود داش ــدور آرا وج ص

عملکــرد  از  رضایــت  ابــراز  بــا  رضاپــور 
ــار داشــت:  ــی ، اظه کمیســیون آبهــای زیرزمین
مــا در حفاظــت و حراســت از آبهــای زیرزمینی 
،عملکــرد باالیــی از متوســط عملکرد کشــوری 
داریــم و ایــن موضــوع نشــان  دهنــده صادقانــه 
ــت ۷۷  ــه اف ــه ب ــا توج ــادره ب ــودن آرا ص ب
ســانتیمتری آبهــای زیرزمینــی در اســتان اســت.
تعــداد  افزایــش  کــرد:  نشــان  خاطــر  وی 
اعضــای قضایــی کمیسیون،مســلماً موجــب 
ــا  ــده ه ــه رســیدگی پرون ســرعت بخشــیدن ب
ــه  ــات حاصل ــا کاهــش تبع ــا ب ــد شــد ت خواه
نســبت بــه حــل مشــکل پرونــده هــای تعییــن 

ــود. ــته ش ــت گماش ــف هم تکلی
در ادامــه یــار محمــدی ،عضــو قضایــی ســابق 
ــات و  ــا حی ــن کمیســیون ب کمیســیون گفت:ای
ممــات و معیشــت کشــاورزان ارتبــاط تنگاتنگ 
داشــته و بــا در نظــر گرفتــن چاههــا بــه عنــوان 
محــل ارتــزاق کشــاورزان و نیــز اهمیــت آبهای 

ــرای نســل آینــده تصمیــم گیــری  زیرزمینــی ب
شــده اســت.

ــره  ــت و به ــاون حفاظ ــر ،مع ــدس مهانف مهن
ــاالی  ــت ب ــه اهمی ــرکت نیز،ب ــن ش ــرداری ای ب
کمیســیون در آرای  صــادره تاکیــد نمــود و آرا 

ــرد. ــی ک ــی ارزیاب آن را واقع
ــدد  ــود تع ــا وج ــرد: ب ــدواری ک ــراز امی وی اب

ــر  ــه صف ــالف آرا ب ــیون ، اخت ــات کمیس قض
برســد و ســپس از اعضــای کمیســیون بــه ویــژه 

ــر و تشــکر نمــود. ــار محمــدی تقدی ــای ی آق
زحمــات  از  رضاپــور  مهنــدس  پایــان  در 
ــابق  ــو س ــدی عض ــار محم ــاله ی ــن س چندی
ــوح   ــدا ل ــا اه ــی ب ــای زیرزمین ــیون آبه کمیس

نمــود. تقدیر،قدردانــی 

آیین تکریـم و معارفـه اعضای 
زیرزمینی شرکت  قضایی آبهای 
آب منطقـه ای برگــزار شـد

A  نشســت امیــن  ســی 
شــورای حفاظــت از منابــع آب 
اعضــای  حضــور  بــا  اســتان 
ــر  ــت دکت ــه ریاس ــورا و ب ــن ش ای
حقیقــی اســتاندار زنجــان،در ســالن 
ع اســتانداری  جلســات امام علــی

برگزارشــد.
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
شــرکت آب منطقــه ای زنجــان، 
ــت،مهندس  ــن نشس ــدای ای در ابت
ــرکت آب  ــل ش ــور مدیرعام رضاپ
منطقــه ای زنجــان و دبیــر شــورای 
اســتان،  منابــع آب  از  حفاظــت 
ــت کــرد و  دســتور نشســت را قرا
ــه و  ــوان داشــت: بررســی ، ارا عن
ــی دشــت  ــه عملیات تصویــب برنام
عملیاتــی  راســتای  در  زنجــان 
نمــودن طــرح احیــا و تعــادل 
بخشــی و دســتور العمــل اجرایــی 
ــای  ــف چاهه ــن تکلی ــون تعیی قان
بــدون پروانــه از مهمتریــن مباحث 
ــد. ــی باش ــت م ــن نشس ــروز ای ام
ــت  ــه وضعی ــاره ب ــا اش ــور ب رضاپ
ــاه  ــرداد م ــا روز ۶ خ ــی ت بارندگ
از  بارندگــی  ،ظهارکرد:مجمــوع 
ــا  ــته ت ــی گذش ــال آب ــاه س خردادم
۶ خرداد۹۸،حــدود ۴۰۸ میلــی متــر 
ــال  ــزان در س ــن می ــه ای ــوده ک ب
ــر  ۹۷ حــدود ۰۷ میلیمت ــی ۹۶ آب

ــت. ــوده اس ب
وی افزود:درصــد تغییــرات نســبت 
درصــد  ۲ گذشــته  ســال  بــه 
اســت کــه ایــن میــزان نســبت بــه 
ــد  ــاری ۴۱ درص ــط دوره آم متوس
افزایــش را نشــان میدهــد و در 
ــه  ــت ک ــوان گف ــی ت ــوع م مجم
ــال  ــه س ــبت ب ــها نس ــزان بارش می
مطلوبــی  وضعیــت  از  گذشــته 

برخــوردار اســت.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه 
ــازن  ــه مخ ــان اینک ــان بی ای زنج
ســدهای اســتان تــا ســقف ۴۱ 
،تصریــح  هســتند  پــر  درصــد 
کــرد:در مجمــوع ۲۶۱ میلیــون متــر 
ــدهای  ــت س ــه پش ــب آب ب مکع

ــه ســال گذشــته  اســتان رســیده ک
ــزان ورودی  ــن می ــع ای ــن موق همی
۵۴ میلیــون متــر مکعــب بود،یعنــی 
ــدهای  ــر ورودی س ــال ۵ براب امس

ــت. ــته اس ــش داش ــتان افزای اس
ــوع  ــن موض ــان ای ــا بی ــور ب رضاپ
کــه، از ســال ۷۱ تــا ۹۵ افــت 
ــروع  ــتان ش ــای اس ــت ه آب دش
شــده اســت خاطرنشــان کــرد: 
ــا چاههــای  همچنانکــه برخــورد ب
غیرمجــاز کنــده شــده بعــداز ســال 
۸۵ ادامــه دارد، هــم اکنــون نیازمنــد 
تعدیــل پروانــه بیــش از ۲۰ میلیــون 
مجــاز  هــای  چــاه  مترمکعبــی 
پروانــه دار هــم هســتیم، چــرا کــه 
ــرای  ــده ب ــادر ش ــای ص ــه ه پروان
ــالی  ــرایط ترس ــا در ش ــن چاهه ای
بــوده و بــرای مدیریــت بهینــه 
مصــرف آب کشــاورزی بایــد ایــن 
پروانــه هــا بــه روز رســانی شــود.
ــزود: حجــم برداشــت چــاه  وی اف
هــای غیــر مجــاز در اســتان حــدود 
ــون مترمکعــب اســت کــه  ۶۸ میلی
ــور  ــه ط ــوربختانه ب ــار ش ــن آم ای
تقریبــی بــا حجــم اضافه برداشــت 
ــی  ــری م ــاز براب ــای مج ــاه ه چ

کنــد.
دبیــر شــورای حفاظــت منابــع آب 
ــی از مســووالن  ــا قدردان اســتان، ب

قضایــی و عوامــل انتظامــی زنجــان 
حفاظــت  لــزوم  بــر  تاکیــد  و 
 ، زیرزمینــی  هــای  ســفره  از 
اظهارکــرد: در صــورت اجــرای 
اعــالم شــده و تحقــق  برنامــه 
اهــداف از پیــش تعییــن شــده، 
ــت  ــه برداش ــذف اضاف ــامل؛ ح ش
چاههــای کشــاورزی،تعیین تکلیف 
چاههــای غیرمجاز ، اصــالح پروانه 
و  اعمــال ضریــب تعدیــل پروانــه 
هــای بهــره بــرداری چاههــای 
کشــاورزی، در ســال ۱۴۲۰عــالوه 
بــر جبــران کســری مخزن ، ســطح  
آب زیرزمینــی بــه تراز اولیــه آن در 

ــد.  ــاری برس ــدای دوره آم ابت
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای 
زنجــان ادامــه داد: از ایــن ســال بــه 
ــرای  ــی گــردد ، ب بعــد پیشــنهاد م
بهــره بــرداری بهینــه از آبهــای 
زیرزمینــی اقــدام بــه برنامــه ریــزی 
ــد حفــ  ــا ایــن رون الزم نمــوده ت
، و در صــورت محقــق  گــردد 
ــه  ــدی برنام ــرای زمانبن ــدن اج نش
ــی  ــش بین ــوب ، پی ــی مص عملیات
برنامــه ریــزی بــرای بهــره بــرداری 
ــد  ــه خواه ــر مواج ــا تاخی ــه ب بهین

شــد.
نیا،معــاون  دانــش  ادامــه  در 
ــپاس  ــا س ــز ب ــتان نی ــتان اس دادس

شــده  انجــام  اقدامــات  از 
منطقــه  آب  شــرکت  توســط 
حفــ  راســتای  در  زنجــان  ای 
ــع  ــت از مناب ــال و صیان ــت الم بی
استان،اظهارداشــت:مدیرکل  آبــی 
دادگســتری اســتان بــرای ایــن 
ای  ویــژه  کارگــروه  موضــوع 
را تشــکیل داده و بــه صــورت 
ــع  ــات مناب ــار و اطالع ــی آم هفتگ
ــد. ــی کن ــری م ــتان را پیگی آب اس
وی بــا اشــاره بــه برخــورد جــدی 
بــا متخلفــان منابــع آب،عنــوان 
داشــت: بــدون هیچگونــه اغمــاض 
ــه اشــخاص  ــا اینگون ــری ب و تاخی
ــن  ــد،چون ای ــد ش ــورد خواه برخ
موضــوع مربــوط بــه نســلهای 
آینــده اســت و اگر کشــور و منطقه 
خــود را دوســت داریم،بایســتی در 
حفــ و حراســت از امــوال آن نیــز 

کوشــا باشــیم.
اســتاندار زنجــان نیــز در ایــن 
ــی  ــه، وقت ــان اینک ــا بی ــت ب نشس
ــم برخــی هــا  ــی روی در روســتا م
ــاه  ــرا چ ــه چ ــد ک ــراض دارن اعت
صاحــب فــالن ویــال خــراب نمــی 
شــود، امــا چــاه کشــاورزان را 
تخریــب مــی کنیــد اظهــار کــرد: 
مطلــوب آن اســت کــه بســتن چــاه 
هــای غیرمجــاز در اســتان زنجــان 

ــاورز  ــکان غیرکش ــت مال ــا اولوی ب
از آن چــاه هــای  بعــد  باشــد، 

ــود. ــته ش ــاورزی بس کش
دکتــر حقیقــی افــزود: بــرای اینکــه 
از حیــث اجتماعــی مــوردی در 
ــد و  ــود نیای ــه وج ــه ب ــن زمین ای
ــورد  ــداری و برخ ــه جانب ــم ب مته
ســلیقه ای نشــویم بهتــر اســت 
چــاه هــای غیــر مجــازی کــه 
مالــکان آن کشــاورز نیســتند در 

ــوند. ــته ش ــب و بس ــدا تخری ابت
وی بــا بیــان اینکــه تعامــل در انجام 
امــور مهــم اســت، خاطرنشــان 
کــرد: عملکــرد دســتگاه قضایی در 
همــکاری بــا دولــت بــرای اجــرای 
مصوبات مسدودســازی و سیاســت 
گــذاری هــا قابــل تقدیــر اســت و 
خوشــبختانه در ایــن زمینــه مــوازی 

ــم. کاری نداری
حقیقــی بــا اشــاره بــه اینکــه، نوین 
کشــاورزی  ابــزارآاالت  ســازی 
بــه ویــژه آبیــاری زمیــن هــای 
ــتایش  ــل س ــری قاب ــاورزی ام کش
اســت اظهــار داشــت: بایــد تــالش 
هــا در ایــن حــوزه را بیــش از 
ــه  ــی ک ــا آنجای ــرد و ت ــته ک گذش
ممکــن اســت تجهیــزات را بومــی 

ــم. ــازی کنی س
ــرد:  ــح ک ــان تصری ــتاندار زنج اس
پــس از تعییــن تکلیــف چــاه هــای 
له اضافــه  غیرمجــاز بایــد بــه مســ
برداشــت از چــاه هــای مجــاز نیــز 
ــوع را  ــن موض ــرده و ای ــز ک تمرک
بــه نحــو احســن در اســتان ســامان 
داد و مانــع از اضافــه برداشــت 

ــد. گردی
ــه خاطــر ســوق  ــزود: ب حقیقــی اف
ــور  ــه کنت ــرای تهی دادن کشــاورز ب
ــاه  ــتفاده در چ ــرای اس ــمند ب هوش
هــای پروانــه دار، نیازمنــد مشــوق 
ــودن  ــاطی نم ــل، اقس ــی از قبی های
هزینــه آن هســتیم کــه در صــورت 
ــوع  ــن موض ــودن ای ــی نم عملیات
کشــاورزان خــود پیشــتاز ایــن 

ــد. ــد ش ــت خواهن حرک

 سـی امیـن نشسـت شــورای حفاظت منابــع آب
اسـتان به ریاسـت اسـتاندار زنجــان، برگــزار شد

A  رضاپور،مدیرعامــل مهنــدس 
ــه  ــه ای زنجــان در مصاحب شــرکت آب منطق
ــه  ــخ ب ــی و در پاس ــه محل ــک روزنام ــا ی ب
تعییــن  مــورد  در  آن  خبرنــگار  پرســش 
شــده  خریــداری  هــای  لولــه  تکلیــف 
ــتفاده از آن،  ــدم اس ــوار و ع ــد تال ــرای س ب
توضیحــات خــود را بــا تبییــن اهــداف 
ســد  شــده  بازنگــری  اهــداف  و  اولیــه 
تالــوار شــروع کــرد اظهــار داشــت : در 
اهــداف اولیــه ســد تالــوار ۲ هــزار هکتــار 
شــبکه آبیــاری و زهکشــی تعییــن شــده 
بــود کــه  ۸ هــزار هکتــار آن بــه کردســتان 
ــه  ــار ب ــزار هکت ــی  ۲۴ ه ــی یعن ــا بق و م

ــت. ــق داش ــان تعل زنج

ــام  ــفر مق ــس از س ــه داد : پ ــور  ادام رضاپ
ــال ۸۹ ،  ــدان در س ــه هم ــری ب ــم رهب معظ
ــرب  ــاز ش ــورد نی ــه آب م ــد ک ــرر گردی مق
ــز از ایــن ســد تامیــن  و صنعــت همــدان نی
بــه  ۲ هــزار هکتــار  بنابرایــن   گــردد، 
ــن  ــه ای ــت ک ــش یاف ــار کاه ــزار هکت ۲۴ ه

ــود. ــان ب ــهم زنج ــش از س کاه
ــان  ــه ای زنج ــرکت آب منطق ــل ش مدیرعام
گفــت: بــا توجــه بــه کمبــود بارشــهای 
ســاالنه و عــدم وجــود آب قابــل تنظیــم در 
پشــت ســد پــس از آبگیــری ، وزارت نیــرو 
ــداف  ــرده و اه ــری ک ــداف آن بازنگ در اه
متــر  ۲۱۰میلیــون  و  داد  کاهــش  را  آن 
میلیــون کاهــش  مکعــب آب ســد بــه 

یافــت، کــه ۱۱ میلیــون آن بــرای نیــاز هــای 
ــون  ــی ۱۶ میلی ــود و مابق زیســت محیطــی ب
بــرای همــدان و ۶ میلیــون بــرای کردســتان 
ــه  ــان ب ــهم زنج ــد و س ــاص داده ش اختص

ــید. ــر رس صف
رضاپورافــزود: بــا ایــن توضیحــات لولــه 
ــل خــط  ــرای تکمی ــده ب ــداری ش ــای خری ه
انتقــال اضافــه مانــد و در ســال ۹۷ کــه دوباره 
ــوار تعریــف  ــرای ســد تال ــاری ب ردیــف اعتب
شــد ، ایــن لولــه هــا بــه مزایــده گذاشــته شــد 

ــی نداشــت . ــده ای در پ ولیکــن برن
وی ادامــه داد: بنابرایــن بــا همفکــری مراجــع 
رســیدگی و نظارتــی ، لولــه هــای موجــود بــه 
ــای  ــه کاره ــا در مناقص ــوان آورده کارفرم عن

ــه  ــد ک ــا گردی ــوار لح ــد تال ــده س باقیمان
پــس از مشــخص شــدن برنــده ، لولــه هــا بــه 

وی تحویــل داده خواهــد شــد.
ــور اظهــار کــرد: در بارندگــی  مهنــدس رضاپ
ــوار  ــر، کــه پشــت مخــزن ســد تال هــای اخی
بــه میــزان ۱۴۵ میلیــون متــر مکعــب رســید و 
بــا وجــود ایــن ، میــزان ۹۰ میلیــون مترمکعب 
نیــز رهــا ســازی شــد.، بنابرایــن درخواســت 
بازنگــری دوبــاره در اهــداف طــرح از وزارت 
نیــرو شــده اســت و امیدواریــم بــا بازنگــری 
در اهــداف ســد بــه میــزان ۵۰% اهــداف 
ــرب و  ــم آب ش ــق ۱۴۲۰بتوانی ــا اف ــی ، ت قبل
کشــاورزی خدابنــده را از ســد تالــوار تامیــن 

ــم . نمایی

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای زنجان: 

لوله های خریداری شده برای سد تالوار تعیین تکلیف می شود 
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رییس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان:

ند  ا ت  ن   سا
ود نده تولید می  دا د 

 رییس سازمان جهاد کشــاورزی استان 
زنجان با بیان اینکه ۶۰ درصد گندم استان زنجان 
در شهرســتان خدابنده تولید می شود، گفت: در 
ســال بیش از ۲۰۰ هزار تن گندم در شهرستان 

خدابنده تولید می شود.
حسین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان 
اینکه ۶۰ درصد گندم استان زنجان در شهرستان 
خدابنده تولید می شود، اظهار داشت: ساالنه بیش 
از ۲۰۰ هزار تن گندم در شهرستان خدابنده تولید 

می شود.
وی به مبارزه با آفت ســن گندم در استان زنجان 
اشاره کرد و افزود: تاکنون در ۷ هزار و ۸۰ هکتار 
از مزارع گندم اســتان زنجان مبارزه با سن گندم 

مادر انجام شده است.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان بابیان 
اینکه ۱۲ هزار هکتار هم مبارزه با ســن پوره در 
مزارع گندم استان زنجان انجام شده است، گفت: 
بیــش از ۸۰ هزار هکتار هم قابل مبارزه با ســن 

پوره است.
جعفری تأکید کرد: در استان زنجان سم پاش کافی 
برای کشاورزان وجود دارد و اگر کشاورزان هم 
ســم پاش ندارند از مراکز کشاورزی این دستگاه 

را تهیه کنند.
وی افزود: در سال گذشته استان زنجان با کیفیت 
ترین گندم را در کشور تولید کرد و امسال بیش 
از ۲۹۰ هزار هکتار از زمین های کشاورزی استان 
به کشت گندم اختصاص یافته و پیش بینی می شود 
بیش از ۵۰۰ هزار تن گندم از گندم زارهای استان 

زنجان برداشت شود.
رییس ســازمان جهاد کشــاورزی استان زنجان 
تصریح کرد: روزبه روز به کیفیت گندم اســتان 
افزوده می شــود و امیدواریم امسال هم کیفیت 

گندم تولیدی استان خوب باشد.

خبر

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۱۴ زنجان:
زا  ا ا از  ل  ت 

د ی  یدا ا  ستا 

 مدیرعامــل شــرکت غلــه و خدمات 
بازرگانی منطقه ۱۴ زنجــان، از آغاز خرید کلزا 
از کشــاورزان خبرداد و گفت: تاکنون ۷۰ تن از 
این محصول به صورت تضمینی از کشــاورزان 

شهرستان طارم خریداری شده است.
محمد ایــزدی در گفت وگو بــا خبرنگار ایرنا 
افزود: هر کیلوگرم دانه روغنی کلزا با قیمت ۴ 
هــزارو ۹۸ ریال از کشــاورزان خریداری و به 

کارخانه های روغن کشی ارسال می شود. 
وی اظهار داشت: در حال حاضر ۶ مرکز برای خرید 
تضمینی دانه های روغنی در اســتان زنجان فعال 
است و از اول تیر ماه نیز خرید کلزا از کشاورزان 

دیگر شهرستان های استان آغاز خواهد شد.
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 
۱۴ اســتان زنجان گفت: خرید دانه های روغنی 
از کشــاورزان این استان از ســال ۹۵ با هدف 
خودکفایــی در تولید این محصول و حمایت از 

کشاورزان آغاز شده است.
ایزدی یادآورشــد: بر پایه پیش بینی های انجام 
شــده امسال ۲ هزار و  ۱۰۰ تن دانه روغنی کلزا 

توسط کشاورزان استان تولید می شود. 
وی ادامه داد: تابســتان سال گذشته یک هزار و 
۴۰۰  تن دانه روغنی کلزا از کشــاورزان استان 
زنجان خریداری و به کارخانه های روغن کشی 

ارسال شد.
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 
۱۴ استان زنجان گفت: بیشترین میزان خرید کلزا 
در شهرستان طارم مربوط به روستای دستجرده 

است.
دانه های روغنــی، به منظور اســتخراج روغن 
پرورش مییابد و از طرفی به عنوان منبع با ارزش 
ین محسوب می شود و بقایای محصول بعد  پروت

از روغن کشی به همین منظور به کار میرود. 

ر خب بازدیدی از جنس رفع مشکالت

د ر می ت ان در اب قل صنایع زن
 ابهر یکــی از قطب های اصلی 
صنایع اســتان اســت، به طــوری که 
۲۵۲ واحد صنعتی بزرگ، متوســط و 
کوچک در این شهرستان فعال بوده و 
سهم اشتغال شهرســتان ابهر در حوزه 
صنعت ۱ درصد، در حوزه کشاورزی 
۲۹ درصد و در حوزه خدمات نیز ۴۰ 

درصد است.
به گزارش ایسنا، شهر ابهر دومین شهر 
بزرگ استان بعد از زنجان است. ابهر با 
وســعتی برابر ۲۷۷ هزار هکتار در ۸۵ 
کیلومتری مرکز استان واقع شده  است. 
این شهرســتان به علت قرار داشتن در 
کناره جاده بین المللی تهران ـ بازرگان 
از نظر شاخص های اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگــی در بهترین و مطلوب ترین 
موقعیت اســتان قرار دارد . ابهر دارای 
امکانات نسبی از نظر زیربناهای صنعتی 
است که اگر این زیربناها از نظر کمی و 

کیفی توسعه یابد، می تواند در استمرار، استقرار و 
توسعه صنایع دیگر نقش خوبی داشته باشد.

از مهم ترین مزیت های ابهر برای ســرمایه گذاران 
که از دید تیز بین آنان نیز پنهان نمی ماند، می توان 
به قرار گرفتن شهرســتان در مسیر جاده ترانزیت، 
آزادراه و راه آهــن، هم جواری با اســتان های مهم 
صنعتی کشور به ویژه استان تهران، وجود واحدهای 
صنعتی قوی در زمینه نســاجی و قطعات خودرو 
و صنایع کانی غیرفلزی، دسترســی به شبکه قوی 
انتقال برق، گاز، نفت، برخورداری از پتانسیل های 
آبی و ظرفیت مناسب معدن، زمینه بسیار مناسب 
ایجاد صنایع گوناگون تبدیلی زراعی، باغی و دامی، 
کشاورزی پررونق، با های سرسبز و پرمحصول، 
طبیعت زیبا و بکر، وجود منابع، شن و ماسه و نیز 
آثار تاریخی که جزو میراث ثبت شده در یونسکو 

است، اشاره کرد.
ابهر یکی از قطب های اصلی صنایع اســتان است، 
به طوری که ۲۵۲ واحد صنعتی بزرگ، متوسط و 
کوچک در این شهرستان فعال بوده و سهم اشتغال 
شهرســتان ابهر در حوزه صنعــت ۱ درصد، در 
حوزه کشاورزی ۲۹ درصد و در حوزه خدمات ۴۰ 
درصد اســت. به لحا این ظرفیت ها ابهر همواره 
میزبان سرمایه گذاران داخلی و خارجی و حضور 

مقامات عالی رتبه کشور بوده است.
به لحا مزیت های فراوان بیشــتر افرادی که در 
شهرســتان ابهــر ســرمایه گذاری کرده اند، موفق 
بوده اند که از مهم ترین این شــرکت ها می توان به 

شــرکت پارس حیات ابهر با 
ســرمایه گذاری سرمایه گذار 
کــه  کــرد  اشــاره  تــرک 
محصوالت آن شهرت جهانی 
دارد و بخــش عمــده ای از 
نیاز بازار کشــور را در حیطه 
کاری خود تامین می کند. در 
گفته  همــه  مزیت های  کنار 
شــده، این روزهــا در کنار 
حال خوش برخی از صنایع 
ابهر، شــاهد حــال ناخوش 
برخی دیگر از آن ها هستیم، 
واحدهای تولیدی که تحریم 
پا  و مشکل کمبود نقدینگی 
بر روی گلوی آن ها گذاشته 

است.
استاندار زنجان در راستای حل مشکالت واحدهای 
تولیدی و صنعتی اســتان، پس از ورود به استان، 
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید را در واحدهایی 

که مشــکل دارد، برگزار می کند تا مشکالت این 
واحدها حل شــود که این بار ابهر به عنوان مقصد 

این بررسی ها انتخاب شد.
استاندار زنجان در سفر خود به ابهر از چهار واحد 
تولیــدی پارس حیات، فوالد 
ناب آرش، مادبافت و چینی 
هیس بازدید بــه عمل آورد 
که شرکت مادبافت به تازگی 
به چرخه تولید بازگشــته و 
شــرکت چینی هیس نیز در 
تالش بــرای بازگشــت به 
صحنه تولید با شکل و شمایل 

جدید و قوی تر است.
شرکت پارس حیات نخستین 
مقصد بازدید استاندار زنجان 
در ابهر بود. در طرح توسعه 
این واحد شرکت پاک حیات 
کیمیا پارس گنجانده شده بود 
که در زمینه تولید مواد شوینده 
فعالیت دارد و در نتیجه آغاز 
به کار آزمایشــی این شرکت در فاز نخست، برای 

۹ نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد شده است.
دومین بازدید اســتاندار زنجان از شرکت مادبافت 

بود. این شــرکت پس از حدود چهار 
با حضور سرمایه گذار  تعطیلی  ســال 
جدید، سه ماهی است که فعالیت خود 
را از ســر گرفته و در زمینه نســاجی، 
، تکمیــل و رنگرزی انواع پارچه  چا
فعالیت می کند که با فعالیت آن ۱۰۵ نفر 

به طور مستقیم صاحب شغل شده اند.
در طول بازدیــد از مادبافت، مدیر این 
شــرکت به ارایــه گزارشــی از واحد 
تولیدی پرداخت و مهم ترین مشــکل 
شرکت را مشکل سرمایه در گردش با 
توجه به افزایش قیمت مواد اولیه رنگ 

و پارچه عنوان کرد.
در گزارش ارایه شده به استاندار زنجان، 
عنوان شد که شرکت مادبافت تاکنون 
هی تســهیالت بانکی دریافت نکرده 
اســت و اگر مشکل سرمایه در گردش 
آن حل شــود، به صورت ســه شیفته 
فعالیت خواهد کــرد که این امر نیز به 
نوبه خود افزایش نیــروی کار را به دنبال خواهد 

داشت.
شــرکت چینی هیس از دیگر واحدهایی بود که 
استاندار زنجان از آن بازدید کرد. شرکتی که چهره 
غبارآلود چینی های به یــادگار مانده از دوران کار 
و تالش و ســکوت مرگبار دستگا ه های تولید که 
روزگاری صدای آنان طنیــن تولید و رونق فریاد 

می زد، بر آن سایه افکنده بود.
در این بازدید نیز سرمایه گذار این شرکت با تأکید 
بر اینکه این شــرکت با سرمایه شخصی خرید و 
راه اندازی خواهد شد، تاکید کرد: مسووالن باید در 
زمینه کارهای اولیه، از جمله اخذ تسهیالت مالی، 
ارزی و ریالی کمک حال این واحد تولیدی باشند. 
طبق گزارش های ارایه شده به استاندار زنجان، در 
صورت حل مشکالت این شرکت تا پایان سال در 

سه فاز راه اندازی خواهد شد.
شرکت فوالد ناب آرش نیز آخرین مقصد بازدید 
استاندار زنجان بود که طبق گزارش های ارایه شده 
از طرح های اصلی در حال اجرای شرکت می توان 
ه خط تولید شمش فوالدی به ظرفیت تولید  به پرو
۱ تن  یک میلیون تن شمش فوالدی در سال و ۵.
در ســاعت اشاره کرد. این شرکت میزبان نشست 

کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید نیز بود.

 با توجه به شــرایط مســاعد اقلیمی 
طارم، این شهرســتان ظرفیت باالیی در صنعت 
زنبــورداری و تولیــد عســل دارد و توســعه 
ایــن صنعت با ارزش از طرفــی موجب ایجاد 
 اشــتتغال پایدار و رونق تولید و اقتصاد داخلی 

خواهد شد.
توجه به رونق تولید برای تقویت اقتصاد کشور 
موضوعی که مقام معظم رهبری در سال ۹۸ بر 
آن تاکید داشــته و مسووالن را بر توجه ویژه به 

تولید و اقتصاد داخلی فراخوانده اند.
تولیــد داخلی به ویژه در حوزه کشــاورزی و 
صنایع وابسته به آن در روستاها با توجه به باال 
گرفتن فشارها و تحریم های ظالمانه می تواند در 
رفع مشکالت اقتصادی کشور تأثیرگذار بوده و 

رونق تولید را به دنبال داشته باشد.
این روزها که مردم با مشکالت اقتصادی دست 
و پنجه نــرم می کنند و یکــی از معضالتی که 
گریبانگیر جامعه شده بیکاری جوانان است، بد 
نیست آنها به ســرا مشاغلی از جمله پرورش 
زنبورعســل برونــد که عــالوه بــر هزینه کم 
نگهداری، سرمایه و امکانات خاصی نیاز ندارد 
و گامی در راستای اقتصاد داخلی و رونق تولید 
اســت و درآمد خوبی نیز می توان هم از محل 
تولید عسل و هم از محل سایر تولیدات جانبی 

از آن کسب کرد.
شــغل زنبورداری با توجه بــه هزینه کم برای 
آغاز کار و سود زیاد برای تولید کننده می تواند 
در شهرســتان طارم برای بسیاری از افرادی که 
جویای کار بوده و دارای سرمایه اندکی هستند 
به عنوان شغل پر درآمد و پایدار محسوب شود.
در چند سال اخیر خشکســالی های پی در پی 
موجب خشک شدن گل ها و گیاهان بیابانی و به 
وجود آمدن مشــکل برای زنبورداران شده بود، 
به طوری که بســیاری از فعاالن این بخش در 
شهرستان طارم شــغل زنبورداری را رها کرده 
و یــا آن طور که باید در تولید عســل مرغوب 

موفق نبودند.
با توجــه به بارش های فراوان در اواخر ســال 
قبل و ابتدای ســال جاری و خنک شــدن هوا، 
شرایط برای رویش گل ها و گیاهان در دشت ها 
و ارتفاعات شهرســتان طارم محیا شد و همین 
موضــوع کافی بود تا صنعت زنبورداری دوباره 

رونــق گرفته و فعــاالن این 
بخش اشــتیاق بیشــتری به 
ادامه این شغل شیرین داشته 

باشند.
طارم با وجود داشتن شرایط 
اقلیمــی متنــوع و گونه های 
فراوان گیاهی معطر، از دیرباز 
به عنــوان خاســتگاه حرفه 
زنبــورداری و تولید عســل 
بوده است و عسل با کیفیت، 
ثمره  طارم،  شیرین  و  طبیعی 
گیاهی  گونه های  تنوع  همین 

است.
طبــق گفتــه زنبــورداران و 
می این  مصرف کننــدگان دا
محصول، عسل تهیه شده در 
شهرســتان طارم با توجه به 
شرایط جغرافیای و اقلیمی از 
بهترین کیفیت برخوردار بوده 
عنوان عســل  به  می تواند  و 
ن در بازار عرضه شود. مطم

مرغوبیت عســل طارم ثمره 
تنــوع گونه های گیاهــی و قــرار گرفتن این 
شهرستان در میان رشته کوه های البرز شمالی و 

البرز جنوبی می باشد.
وجود گونه هــای گیاهی بســیار متنوع مرتعی 
معطــر و غیر معطــر در اقلیم این شهرســتان، 
موجب شــده که عسل تولیدی آن از مرغوبیت 
باالیی برخوردار باشــد. وجــود انواع گل ها و 
گیاهان در دامنه رشــته کوه های این شهرستان 
در تابســتان و همچنین گل و گیاهان فراوان در 
دشت های طارم در زمســتان، مرتع های وسیع، 
آب و هوا مناسب، اقلیم چهار فصل و آب شدن 
اندک و اندک برف در ارتفاعات و دامنه های این 
شهرستان، می تواند طارم را به یکی از قطب های 
مهم تولید عسل مرغوب و با کیفیت مطرح کند.

نبود بازار فرو و ورود عســل تقلبی در 
بازار، عمده ترین مشکل زنبورداران طارمی

کارآفرین جوان طارمی که ۷ ســال اســت در 
حرفــه زنبورداری فعالیــت می کند به خبرنگار 
ایرنا گفت: عســل تولیدی شهرســتان طارم به 
علت شرایط خاص جغرافیایی این شهرستان و 
همچنین رعایت اســتانداردها در پروسه تولید، 
یکی از مرغوبترین عســل های کشور است که 
حتی می توان در زمینــه تولید انبوه و صادرات 

این محصول با ارزش تالش نمود.
عباس هاشــم لو که خود فار التحصیل رشته 
تحصیلــی در حوزه کشــاورزی و امــور دام 
می باشــد، اظهار داشت: هم اکنون ۱۲۰ کندوی 
زنبور عســل دارم و با روند روبه رشد پرورش 

زنبور عســل ســالیانه ۵۰ کندو بــه مجموعه 
زنبورستان خود اضافه می کنم.

این جوان ۲۸ ساله طارمی از ورود عسل تقلبی 
در بازار گالیه کرد و افزود: درســت هم زمان 
با فصل برداشــت عســل و ارایــه آن به بازار 
تشخیص عســل مرغوب با عسل نامرغوب در 
بازار فــروش برای مردم امــکان پذیر نبوده و 
اگر محل مناســبی برای عرضه این محصول در 
طارم مشخص شود که بتوان عسل آن را توسط 
ن در اختیار  مراجع ذیصالح آزمود و عسل مطم
مردم قرار داد، مشکل فروش عسل زنبورداران 

طارمی را حل خواهد کرد.
این کارآفرین برتر در زمینه تولید عســل عنوان 
کرد: بــه دنبال تولید محصوالت جانبی از محل 

پرورش زنبور عسل هستم و 
زمینه  در  نزدیک  آینده ای  در 
تولید و برداشــت زهر زنبور 
دارویی  ارزش  کــه  عســل 
فراوانی دارد فعالیت خود را 

آغاز خواهم کرد.
هاشــم لــو اظهار داشــت: 
می توانند  طارمی  زنبورداران 
عســل  تولیــد  کنــار  در 
همانند؛  جانبــی  محصوالت 
ل رویــال، بره مــوم، موم، 
گرده گل و زهر زنبور عسل 
باالیی  ســود  که  کنند  تولید 

برای آنان خواهد داشت.
این زنبــور دار جوان طارمی 
ایــن شهرســتان را به عنوان 
مناطــق  بهتریــن  از  یکــی 
عنوان  زنبورعســل  پرورش 
کرد و افــزود: بــا توجه به 
زنبور  ریــزی  تخم  شــروع 
در اواخر دی ماه، بســیار ی 
از گیاهــان و درختــان این 
شهرســتان به ویژه درختان فندق در این زمان 
گل دهی می کنند که این موضوع موجب رشــد 
جمعیتی زنبورهای عســل طارم نسبت به سایر 
نقاط اســتان زنجان شــده و فعالیت زنبورهای 
عسل یک ماه زودتر از سایر نقاط استان شروع 

می شود.
علــی نصیــری دیگــر کارآفرین زنبــورداری 
شهرستان طارم نیز گفت: نبود شکر یارانه ای به 
حد کافی و نبود بازار فروش مناســب در مقابل 
عســل تقلبی موجود در بازار از مشکالت این 

حرفه است.
این کارآفرین ۲ ساله طارمی که ۱۰ سال است 
در ایــن حوزه فعالیت می کنــد، عنوان کرد: در 
صورت حمایت های الزم از طرف دستگاه های 

متولــی از صنعت زنبورداری، تولید عســل در 
شهرستان طارم افزایش خواهد یافت که موجب 

ایجاد اشتغال در شهرستان می شود.
پیش بینی تولید  هزار کیلوگرم عســل 

در طارم
مدیر جهاد کشاورزی شهرســتان طارم از سیر 
صعودی ایجاد اشــتتغال در زمینــه زنبورداری 
گفت: در ســال ۹۸ با توجه بــه بارندگی های 
فراوان و وجود گل ها و گیاهان فراوان در مراتع 
و ارتفاعات این شهرســتان و همچنین اشتیاق 
جوانــان این شهرســتان به فعالیــت در بخش 
پــرورش زنبور در زمینه تولید عســل افزایش 

چشمگیری خواهیم داشت.
مجتبی اســکندری فصــل آمار گیــری تعداد 
زنبورداران شهرســتان طارم را مهر ماه هر سال 
عنوان و خاطرنشــان کرد: طبق آمار به دســت 
آمده در مهرماه ســال ۹۷ از ۴۰۴ زنبورســتان 
شهرســتان طارم ۴۱۷ بهره بردار در تولید عسل 
فعال بوده اند که از این تعداد زنبورســتان ۱۰۶ 

هزار کیلوگرم عسل تولید شد.
وی اظهار داشت: با توجه به عبور از خشکسالی 
و بارش هــای فراوان و همچنیــن رویش انواع 
گونه هــای گیاهــی در دشــت ها و ارتفاعات 
شهرستان طارم پیش بینی می شود تولید عسل در 

طارم به مقدار ۲۵۹ هزار کیلوگرم افزایش یابد.
اسکندری؛ عرضه شکر یارانه ای برای زنبورداران، 
مشــاوره و برگزاری کالس های آموزشــی و 
صدور مجوزه جهت دریافت تســهیالت را از 
اقدامــات مدیریت جهاد کشــاورزی طارم در 
جهت حمایت از فعاالن این عرصه برشــمرد و 
افزود: برای تولید محصوالت جانبی در صنعت 
زنبورداری، کالس های آموزشی و مشاوره های 
ل رویال، گــرده گل، بره  الزم جهت تولیــد 
مــوم، موم و همچنین تکثیر زنبور عســل برای 
زنبورداران طارمی ارایه داده شــده و امیدواریم 
در ســال های آینده با تولیــد این محصوالت با 
ارزش و ارزآور گام بلندی در زمینه رونق تولید 

برداشته باشیم.
حدود ۵ درصد  طارم با ۴۷ هزار نفر جمعیــت 
جمعیت و ۱۰ درصد مساحت استان زنجان در 
۹۰ کیلومتری شمال شرقی زنجان واقع شده و با 

استان های قزوین، اردبیل و گیالن همسایه است.

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

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

وضعیت ثبتی و اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره ۱۳۹۷۶۰۳۲۷۰۰۱۰۰۱۹۶۸ مورخه ۱۹ اســفند ماه ۱۳۹۶ هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک ناحیه یک زنجان تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای رضا محمدی فرزند اشرف به شماره 
شناسنامه ۴۹۷ صادره از زنجان و خانم سهیال حیدری فرزند جلیل کد ملی ۲۷۰۲۶۶۵۳ هر یک نسبت 

به ســه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۴۳/۹۳ متر مربع پالک ۸۶۸۳ فرعی 
از ۴۲ اصلی واقع در بخش هفت زنجان خریداری از مالک رســمی آقای محمد حنیفه محمدی محرز 
گردیده اســت. بنابراین به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود و در 
صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۲۱خرداد ماه ۱۳۹۸- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۵ تیر ماه ۱۳۹۸

مجتبی محمدلو - ربیس ثبت اسناد و امالک

,,
ابهر یکی از قطب های اصلی 

صنایع استان است، به 
طوری که 252 واحد صنعتی 
بزرگ، متوسط و کوچک در 
این شهرستان فعال بوده و 

سهم اشتغال شهرستان ابهر 
در حوزه صنعت ۳۱ درصد، 

در حوزه کشاورزی 29 
درصد و در حوزه خدمات 40 

درصد است
,,

رونق تولید با  ع
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من نمی خواهم بپندارم ، تو خوابی بوده ای
در گمانم آسمانم ، آفتابی بوده ای

تا که با طعم زاللت کام ذهنم تازه است
چون به خود گویم : تو رویای سرابی بوده ای ؟

تا نگارین است از تصویر هایت خاطرم ،
چون کنم باور که تو نقش بر آبی بوده ای ؟

مثل قّصه ، عینی و ملموس و جان داری ، تو کی ،
قّصه ای موهوم و بی جان از کتابی بوده ای ؟

دیگران هم بوده اند ، ای دوست ! در دیوان من
زان میان تنها تو اّما ، شعر نابی بوده ای

مثل لبخندی گریزان ، پیش روی دوربین

لحظه ای بر چهره ی اشکم ، نقابی بوده ای
جرعه ای جانانه ، با کیفیت ُخم خانه ای

مایه ی یک عمر مستی را ، شرابی بوده ای
چون که می سنجم تو را با آن چه در من بوده است

خانه ای آباد در شهر خرابی بوده ای
در دل این کوهـ  این کوهی که نامش زندگی است

ناله هایم را ، طنینی باز تابی ، بوده ای
از تمام آن چه با معیار من سنجیدنی است

عشق من ! تنها ، تو دلخواه انتخابی بوده ای
تا که رمز عشق را از هر کسی پرسیده ام ،
هم تو در خورد سوال من جوابی بوده ای

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

Zanganemrooz@gmail.com   @zandgan
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صنایع دستی در کنار زیبایی و تنوعی که دارد، در 
زمینه اشتغالزایی و ایجاد بستر برای توسعه و رونق 

اقتصادی نقش ارزنده ای دارد.
خبرگزاری مهر، زهــرا مقدمی: هر قلم از صنایع و 
هنر اصیلی که در گوشه و کنار این سرزمین توسط 
ایرانیان خلق می شود، به تنهایی می تواند عالوه بر 
اینکه گویای تاریخ، جغرافیا، هنر و صنعت کشور 
باشد، گنجینه ای از تولیدی اصیل است که می تواند 
افزون بر اشــتغال زایی، سهم عمده ای در توسعه و 

کسب درآمد داشته باشد.
در ســالی که به نام »رونق تولید« نام گذاری شده، 
پرداخت و توجه ویژه به حتی چند مورد از هزاران 
هنر اصیل و سنتی ایران زمین، نقشی مهم در ایجاد 

اشتغال، درآمدزایی و توسعه ایفا می کند.
در حالی که کشور ایران این روزها در برابر هجمه 
تحریم اســتکبار جهانی قرار گرفته، صنایع دستی 
می تواند به عنوان ابزار مهم و ارزشمند در برابر تفکر 
خشن تحریم خود را بیشتر وارد عرصه تجارت و 
اقتصاد بکند و در زمینه اقتصاد منهای نفت به عنوان 

یکی از بازیگران اصلی نقش آفرینی کند.
هر یک از صنایع دستی ایران، به تنهایی منبعی غنی 
از هنری خاموش و صنعتی ریشه دار و اصیل است. 
حال اگر این توجه، حتی به بخشی از هنرهایی باشد 
که در گوشه و کنار ایران زمین جا خوش کرده اند، 
عظمتی شگرف را در زمینه توسعه رقم خواهیم زد.
هر استان، متناسب با ظرفیت ها، فرهنگ و هنر خود، 
صنعت و هنری ویژه دارد. زنجان نیز از استان هایی 
است که با توجه به ذخایر معدنی، هنرهایی ویژه در 

میان مردمانش رواج دارد.
صدای چکش مســگرها، کوره گرم چاقوسازی و 
نوارهای ظریف نقره، امروز سهم مهمی از صنعت 
استان زنجان را در بخش صنایع دستی رقم زده اند، 
هنرهایی که کیفیت و اصالت آن ها باعث توســعه 

بازار آن شده است.
صنایع دســتی به عنوان یک هنر و صنعت همواره 
در زمینه تولید و اشــتغال نقش مهمی داشته و این 
بخش توانسته در دهه های مختلف با وجود فراز و 
نشیب ها در زمینه تولید و اشتغال، بازیگر مهمی در 

حوزه اقتصاد باشد.
البته این بخش برای رونق نیازمند توجه بیشتر و رفع 
موانع توسعه داخلی و همین طور صادرات است که 
باید با شــناخت و آگاهی از نقاط ضعف، به رفع 

موانع نیز کوشید و مسیر توسعه را هموار کرد.
مزیت های صنایع دستی نسبت به دیگر صنایع باال 
است و همواره این بخش به عنوان یک حوزه مهم 
توانسته تأثیر مهمی در توســعه اقتصادی جوامع 

داشــته باشد، خروج از اقتصاد تک محصولی یکی 
از مهم ترین رویکردها در زمینه توسعه صنایع دستی 
است، به گونه ای که هم اکنون توسعه صنایع دستی 
به ویژه در حوزه صنایع دستی فلزی توانسته نقش 

مهمی در اقتصاد شهر و استان زنجان داشته باشد.
رنج صنایع دستی از برخورد سلیقه ای با قانون

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان زنجان با بیان اینکه در همه دنیا مشاغل خانگی 
و کارگاه های کوچک نقــش عمده ای در تولید و 
میزان اشــتغال زایی در جوامــع دارد، می افزاید: به 
همین خاطر در حوزه صنایع دستی به واسطه اینکه 
بیشتر تولیدات در جوار خانواده ها اتفاق می افتد و 
یا حتی کارگاه های تولیدی نیز در جوار شهرها و یا 
بافت شهرها است، سهم عمده ای در تولید و اشتغال 

دارد.
یحیی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به 
اینکه فرق این حوزه با سایر بخش ها این است که 
بیشتر تولیدات در حوزه صنعت به واسطه نوع تولید 
و نوع نیازشان در مواد اولیه شان به خارج از تولید 
جغرافیایی اثر، وابسته هستند، تصریح می کند: این 
در حالی است که ماهیت صنایع دستی این است که 
معموالً به واسطه تاریخی بودن و عمق تاریخی که 
دارد، مواد اولیه آن نیز از منطقه جغرافیایی تولید اثر 
به دست می آید و این یکی از خصوصیات عمده و 

برجسته صنایع دستی است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
اســتان زنجان ادامه می دهد: همین امر باعث شده 
است که در تکانه های اقتصادی و نامالیماتی که در 
این عرصه وجود دارد، صنایع دستی آسیب کمتری 
را به شرط اعمال مدیریت مطلوب در آن، متحمل 
شود. رحمتی می افزاید: از طرفی، دیدگاه فرهنگی 
ایــن حوزه، یکی دیگر از محاســن بزرگ عرصه 
صنایع دستی به شمار می رود؛ چرا که صنایع دستی 
هویت تاریخی و هویت فرهنگی منطقه جغرافیایی 
تولید اثر بوده و به عنوان یک ســفیر فرهنگی نیز 

عمل می کند.
وی ادامه می دهد: در زنجان نیز به واســطه اینکه 
صنایع دســتی فلزی این استان رتبه نخست حجم 
تولید کشور را داشته و دیگر استان ها به این حجم 
از تولید در این عرصه دست نیافته اند، باعث شده 
است که صنایع دستی زنجان رتبه نخست را برای 
خود کسب کند. رحمتی با یادآوری اینکه همه این 
مسایل باعث شده اســت که در سالی که به سال 
رونق تولید نام گذاری شده است، صنایع دستی با این 
ویژگی ها بتواند نقش مهمی در عرق ملی، هویت 
تاریخی و نیز پاسخ به بخشــی از گردش مالی و 

ایجاد اشتغال ایفا کند، اظهار می کند: در استان زنجان 
نیز به واسطه اینکه صنایع دســتی فلزی رتبه اول 
حجم تولید کشور را داشته و دیگر استان ها به این 
حجم از تولید در این عرصه دست نیافته اند، باعث 
شده است که صنایع دستی زنجان رتبه اول را برای 

خود کسب کند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
اســتان زنجان، بیان می کند: این موضوع می تواند 
حتی به عنوان یک ویترین خــوب و نیز یکی از 
محل هایی که قادر است منویات مقام معظم رهبری 
را به منصه ظهور برساند، نقش ارزنده ای داشته باشد، 
هر چند بر ایــن باوریم برخورداری از این عرصه 

مستلزم برخی از الزامات است.
رحمتی با یادآوری اینکه پارسال فعاالن صنایع دستی 
با مشکالتی چون هزینه باالی تولید و تأمین دشوار 
مواد اولیه دست به گریبان بودند، می افزاید: همه این 
مســایل بدان معنی است که در این بخش ها لزوم 
حمایت دولت احساس می شود تا مواد اولیه بدون 
واسطه به دست صنعت گر رسیده و هزینه تمام شده 

محصول را نیز پایین بیاورد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان زنجان، می گوید: از طرفی ایجاد بازارچه های 
فصلی، ایجاد نمایشگاه های ملی در تهران و مراکز 
استان های گردشــگر پذیر و نیز ایجاد بازار برای 
فروش این محصوالت می تواند برگشت سرمایه را 

برای صنعت گران این عرصه به دنبال داشته باشد.
رحمتی متذکر می شــود: همچنین استفاده از توان 
کشورهای منطقه و کشورهایی که به عنوان هدف 
بازار صنایع دستی در دنیا شناخته می شوند را نیز نباید 
فراموش کنیم. مهم تر از همه اینکه اهتمام به همه این 
موارد باعث می شــود که هم رونق تولید را داشته 
باشیم و هم ترغیبی برای ملت ایران ایجاد شود تا 
در سبد خرید و مصرف خانواده، صنایع دستی بتواند 

جایگاه ویژه خود را پیدا کند.
وی در پاسخ به این پرســش که آیا بسترها برای 
توسعه صنایع دستی در استان زنجان فراهم است یا 
نه، ابراز می کند: خوشبختانه بعضی از این بسترها از 
جمله اینکه در استان از وجود صنعت گران مجرب 
در این عرصه برخوردار هستیم، فراهم شده است، 
این در حالی است که برخی از بسترها نیز از جمله 

تسهیل و روان سازی حوزه بازار، باید فراهم شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان زنجان با بیان اینکه شوربختانه صنایع دستی 
در برهه کنونی از برخورد سلیقه ای با قوانینی که با 
این حوزه در ارتباط است، رنج می برد، خاطرنشان 
می کند: در بعضی از قوانین جاری به واسطه تلقی 
شــخصی افراد، معموالً در برخی مواقع با مشکل 
مواجه می شــویم که یکی از آن قوانین، ممنوعیت 
ساخت ابزارآالتی مانند قمه و ... است که در برخی 
مواقع تلقی شخصی افراد از این قانون ما را دچار 

مشکل می کند.

صنایع دستی، صنعت نخست استان زنجان
معــاون صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگــی، 
صنایع دستی و گردشگری استان زنجان نیز با بیان 
اینکه بر این باور است صنایع دستی، صنعت نخست 
استان زنجان به شمار می رود، می گوید: صنایع دستی 

در استان زنجان، صنعتی ریشه دار و قدیمی است.
الناز خدایی فرد با تاکید بر اینکه صنایع دســتی در 
شهر زنجان مستقیماً مرتبط با معیشت و محل درآمد 
مردم است، می افزاید: صنایع دستی در شهر زنجان 
همانند برخی صنایع دستی نیست که در کنار دیگر 
فعالیت ها انجام شود، بلکه صنایع دستی در زنجان 

مختص و مستقل است.
وی چاقوسازی، مسگری و ملیله کاری را به عنوان 
شــغل و حرفه صنعت کاران حوزه صنایع دســتی 
دانسته و ادامه می دهد: صنایع دستی در شهر زنجان 
به صورت مســتقیم با زندگی مردم عجین بوده و 
بخش مهمی از اقتصاد شــهر زنجان در این حوزه 

است.
خدایی فرد با بیان اینکه بیشــترین میــزان تولید 
صنایع دستی فلزی کشــور در شهر زنجان است، 
می افزاید: توجه بیشتر به این حوزه از صنایع دستی 

می تواند در اقتصاد شهر و استان تحول ایجاد کند.
وی با تاکید بر لزوم رسیدن بازار فلز ملیله به یک 
ثبــات، وجود تعادل در قیمت ایــن فلز به عنوان 
یک اصل مهم در زمینه توسعه صنعت هنر دستی 
ملیله را یادآور شده و می گوید: باید تالش شود تا 
صنایع دستی فلزی استان زنجان تحت تأثیر نوسانات 
بازار قرار نگیرد، چون رابطه مســتقیم با اشتغال و 

میزان تولید صنایع دستی فلزی دارد.
این مسوول با بیان اینکه صنایع دستی به عنوان یک 
بخش مهم در زمینه رونق تولید در اســتان زنجان 
می تواند مورد توجه جدی باشــد، ادامه می دهد: 
نزدیک به ۶۰۰۰ نفر در اســتان زنجان تولیدکننده 

کارگاهی صنایع دستی هستند.
به گفته خدایی فرد باید فکری برای تهیه مواد اولیه 
حوزه صنایع دستی صورت گیرد و فرآیندها توسط 
متولیان حوزه اقتصادی کشور به گونه ای باشد که در 
حوزه تهیه مواد اولیه مشکلی ایجاد نشود و ثبات در 

بازار مواد اولیه باشد.
معــاون صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگــی، 
صنایع دستی و گردشگری استان زنجان با بیان اینکه 
در حاضر در استان زنجان ۲۰۰ کارگاه فعال داریم، 
یادآور می شود: ۱۲۰۰ چاقوساز زنجانی نیز در ۷۰۰ 

کارگاه چاقوسازی فعال هستند.
خدایی فــرد بــا بیان اینکــه در همه رشــته های 
صنایع دستی با رشد قابل توجهی نسبت به سال های 
گذشــته مواجه هســتیم، ادامه می دهد: نزدیک به 
۲۰۰۰ مســگر زنجانی در ۸۰۰ کارگاه مشغول به 

فعالیت هستند.
وی با بیــان اینکه مس، ملیلــه و چاقوی زنجان 
مرغوب ترین و اصیل ترین هســتند و رقیبی برای 
این صنایع دستی در کشور نیست، می افزاید: ملیله 
زنجان، اصیل تریــن و مرغوب ترین ملیله بوده و 

دارای خلوص ۹۹ درصدی است.
این مســوول با بیان اینکه در کنــار خلوص ۹۹ 
درصدی ملیله زنجان، ریزنقش بودن این صنعت 
دستی باعث متفاوت بودن و اصالت آن شده است، 
می گوید: ملیله زنجان ریزنقش است و هر چقدر 
ملیله ریزنقش تر، به همان میزان کیفیت و اصالتش 
نیز بیشتر است، همچنین برخی طرح های مختص 
ملیله زنجان بوده و از نظر کیفیت و اصالت، ملیله 

زنجان بی رقیب است.
معــاون صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگــی، 
صنایع دســتی و گردشگری اســتان زنجان با بیان 
اینکه مشخصه مس زنجان، زیبایی چکش های این 
صنعت دستی است، می افزاید: همچنین کیفیت و 
تکنیک خاص ســاخت مس زنجان باعث متمایز 
شدن این صنعت شده تا مسی باکیفیت و بی رقیب 

به بازار عرضه شود.
نقش مهم صنایع دستی زنجان در اقتصاد و اشتغال 

استان زنجان
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان 
زنجان نیز با بیان اینکه حوزه صنایع دســتی نقش 
مهمی در زمینه اشتغال و اقتصاد استان زنجان دارد، 

می گوید: صنایع دستی در استان زنجان به ویژه شهر 
زنجان نقش مهمی در زمینه اشتغال و تحقق اهداف 

رونق تولید دارد.
ناصر فغفوری با بیان اینکه بخش قابل توجهی از 
اشتغال در استان زنجان در حوزه صنایع دستی است، 
می افزاید: با برنامه ریزی جامع و هدفمند می توان 
بخش مهمی از اهداف رونق تولید را در این بخش 

محقق کرد.
وی بــا تاکید بر اینکه چرخــه تولید محصوالت 
صنایع دســتی در اســتان زنجان وجود دارد، ادامه 
می دهد: فعالیت تولیدات صنایع دستی در زمینه های 
مختلف از جمله فروش، تولید ظروف، ذوب و ... 

انجام می گیرد.

رشد کارگاه های مسگری در سطح شهر زنجان
یک تولیدکننده صنایع دســتی در اســتان زنجان 
وضعیت اشــتغال زایی در حوزه صنایع دســتی به 
خصوص صنعت مس را در زنجان رو به رشــد 
عنوان کرده و می گوید: با وجود مشکالت در زمینه 
دریافت تسهیالت بانکی، خوشبختانه روند موجود 

در زمینه اشتغال صنعت مس، رو به رشد است.
جبار نورســینا  با بیان اینکه هم اکنون کارگاه های 
مسگری در سطح شهر زنجان رشد پیدا کرده است، 
می افزاید: کارگاه های بزرگ و کوچک در ســطح 
شهر زنجان فعال هستند و به نوعی می توان گفت 
شــاهد احیا و جهش حوزه صنعت مس در شهر 

زنجان هستیم.
وی، لزوم حمایت ارگان های مختلف از صنایع دستی 
و به ویژه صنعت مس را مورد تاکید قرار داده و با 
بیان اینکه صنایع دســتی نقش مهم و ارزنده ای در 
زمینه توسعه دارد، اظهار می کند: شوربختانه در زمینه 
دریافت تسهیالت بانکی با مشکالت زیادی مواجه 
هستیم و تضامین و نرخ های باالی بانکی در روند 

فعالیت بخش صنایع دستی مانع ایجاد می کند.
این تولیدکننده یادآور می شــود: در صورت بهبود 

بسترها و فرآیندهای موجود در زمینه صنایع دستی، 
در آینده شــاهد توســعه هر چه بیشــتر حوزه 

صنایع دستی خواهیم بود.
نورسینا با بیان اینکه فعاالن صنایع دستی در زمینه 
بیمه دچار مشکل هستند و در چهار سال گذشته 
نیز راهکار دقیق و واحدی برای بیمه صنایع دستی 
اتخاذ نشده اســت، تصریح می کند: پرداخت حق 
بیمه هــای ۴۰۰ و ۵۰۰ هــزار تومانی در حد توان 
فعاالن صنایع دستی نیست و باید راهکار جدی و 

اساسی در این زمینه طراحی شود.
این هنرمند مســگر با تاکید بر اینکه لزوم توسعه 
هدفمند و ایجاد اشتغال پایدار در حوزه صنایع دستی 
نیازمند تعامل و همراهی همه ارگان های مرتبط با 
این حوزه اســت، بیان می کند: در صورت بهبود 
بسترها و فرآیندهای موجود در زمینه صنایع دستی، 
در آینده شــاهد توســعه هر چه بیشــتر حوزه 

صنایع دستی خواهیم بود.
مس، چاقو و ملیله اســتان زنجان به عنوان صنایع 
دســتی اصیل و بی همتا در ایــران، دارای قابلیت 
صادراتی هســتند مس زنجان هم اکنون در همه 
نقــاط ایران عرضه می شــود و با توجه به کیفیت 
باال و برخــورداری در اصالت طرح، فلز، خلوص 
ملیله بکار رفته و طرح های استفاده شده دارای بازار 
خوب در عرصه های داخلی و خارجی اســت که 
در صورت حمایت بیشتر در کنار ارزآوری باعث 
افزایش ســهم اشــتغال حوزه صنایع های داخلی 

خواهد شد.
صنایع دستی فلزی استان زنجان مصداق بارز اقتصاد 
منهای نفت اســت که می تواند در زمینه اقتصادی 
استان و کشــور مؤثر واقع شود به گونه ای که هم 
اکنــون بازارهای مصرف محصوالت صنعت هنر 
دســتی فلزی زنجان در کشورهای مختلف جهان 
وجود دارد و باید همه مســووالن در کنار صنایع 
دستی استان زنجان برای ارتقای این جایگاه و سهم 

در اشتغالزایی و صادرات اقدام کنند.

* در تعطیالتی که رفت، جدا از جادههای شمال 
گویا شهر وان ترکیه هم پر از ایرانی بوده است. 
این حضور آنقدر پررنگ بوده که استاندار وان 
بعد از پر شــدن ظرفیت هتلها دستور داده بود 
درهای برخی مهمان سرای دولتی و خوابگاه های 

دانشجویی نیز برای مسافران باز شود.
* امین بیلمز، استاندار وان به خبرنگار آناتولی 
گفته بود: »ظرفیت هتل های وان حدود ۶ هزار 
تخت بوده و ظرفیت آن تکمیل شــده است. به 
همیــن دلیل برخــی از مهمان خانه های ادارات 
دولتی و حتی خوابگاه های داشــنجویی را نیز 

برای این مسافران اختصاص دادیم.«
*حضور ایرانیها برای اهالی شــهر وان ترکیه 
یک فرصــت بزرگ بود. آنها بــا درک صنعت 
توریســم و پولی که نصیب آنها میکند، آغوش 
خود را برای مسافران خارجی باز میکنند تا از 
طریق آن هم به شهر سروسامان داده شود و هم 

زندگی مردم.
* ترکیهای ها میدانند حضور مســافر خارجی 
در شهرهایشــان یعنی رونــق اقتصادی یعنی 
اشــتغال جوانان به خاطر همین تالش میکنند 
بیشــترین و بهترین امکانات خود را در اختیار 
کسانی بگذارند که ترکیه را به عنوان مقصد سفر 

خود انتخاب می کنند.
* این میزبانی را مقایســه کنید بــا رفتار ما در 

برخورد با توریست های عراقی.
* عراقی هــا و برخــی از شــهروندان دیگــر 
کشورهای همسایه ایران بعد از باال رفتن ارزش 
پول کشورشــان در برابر ریال، تصمیم گرفتند 
که ایران را به عنوان مقصد سفرهای توریستی، 

تجاری و حتی درمانی خود قرار دهند.
* شــهرهای جنوبی، شــمالی و مشهد شاهد 
بیشترین حضور این توریســتها بودند. نکته 
جالب اما در این میان اعتراض برخی از مردم به 

این حضور بود.
* مثال در مشــهد بیلبوردهایی با زبان عربی به 
تبلیغ رســتوران و یا هتلها پرداخته بود. برخی 
در فضای مجازی دادشــان بلند شــده بود که 
مشهد شــده عراق و زبان رســمی ما هم شده 

عربی!
* حضور این عراقی هــا در ایران یک فرصت 
مناســب برای صنعت توریسم ایران است. آنها 
بــه جای اینکه به ترکیه بروند و آنجا پول خرج 
کنند، دینارها و دالرهای خود را در شــهرهای 
ایران خرج می کنند. همیــن عراقی ها می توانند 
زمینه ســاز اشتغال زایی گســترده در شهرهای 

ایران شوند.
* مغازههایی که گاهی مگس میپرانند، میتوانند 
اجناس خود را به توریستها بفروشند. جوانانی 
میتوانند بــا یادگیری زبان عربی، راهنمای این 
مسافران شوند. تاکسیها میتوانند کرایه دیناری 

دریافــت کنند. اتــاق هتل ها پر از توریســت 
می شود.

* بســیاری از مسلمانان کشــورهای همسایه 
ترجیح میدهند در ایران که یک کشور اسالمی 
است تعطیالت خود را سپری کنند تا کشورهای 

دیگر.
* هر مســافر خارجی که بــه ایران میآید یک 

سرمایه اســت و باید به بهترین شکل ممکن از 
آن استفاده کرد. شوخی نیست ترک ها، بیشترین 
درآمدشان از صنعت توریسم است. ما چرا نباید 

از این فرصت استفاده کنیم.
* ایران کشــوری اســت که هم زمان میتواند 
پذیرایی افرادی با سالیق مختلف شود. گرمای 
جنوب، ُخنکای شمال، شنهای کویر، آبی دریا 

و ... ســرمایه هایی هســتند که ما از آن استفاده 
نمی کنیم. شــک نکنید که اگــر این فرصت ها 
در اختیار کشــورهای همســایه ما بود آنها به 

درآمدهای نجومی میرسیدند.
* با صعنت توریســم، میشــود درهای تمام 
چاههای نفت ایران را بست و اقتصاد ایران را از 

دست این بالی خانهمان سوز نجات داد.

از رفتار اهالی وان ترکیه با ما 
تا رفتار ما با عراقی ها

 -  مصطفی داننده

صنایع دستی نمادی از تولید ملی؛

تبلور عینی رونق تولید در صنایع دستی


