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- رویه 2
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان:

تولید باید در یک فضای رقابتی سالم همراه با شفافیت اتفاق بیفتد

بحران مدیریت 
یا ناکارآمدی مدیریت بحران 

در ایران
به قلم شهرام طهماسبی

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان

با اجرای طرح اصالح خطوط حمل و نقل 
زمان انتظار برای اتوبوس ها 

در زنجان به 7 دقیقه 
کاهش می یابد

- رویه 3   - رویه 4  

هفت شهر عشق را عطار گشت 
ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم

بیســت و پنجم فروردین ماه روز بزرگداشــت 
حکیم و عارف ســده ششم هجری، فرید الدین 
عطار نیشابوری اســت. همین مناسبت بهانه ای 
شــد برای تهیه این مقال تــا نگاهی چکیده وار 
به زندگی و آثار این حکیــم فرزانه ایران زمین 

داشته باشیم.  
زندگینامه عطار نیشابوری 

در زندگی نامــه عطار نیشــابوری می خوانیم: 
فریدالدین ابو حامد محمد بن ابوبکر ابراهیم بن 
اسحاق عطار نیشابوری، یکی از شعرا و عارفان 
نام آور ایران در اواخر ســده ی ششم و آغازین 
ســده ی  هفتم هجری قمری است. بنا بر آنچه 
که تاریخ نویســان گفته اند برخی از آنها ســال 
زایش او را 513 و برخی آن را 537 هجری مهی 
می دانند. او در روستای کدکن یا شادیاخ که در 
آن زمان از توابع شــهر نیشابور بوده به دنیا آمد. 
از دوران کودکی او اطالعی در دست نیست جز 
اینکه پدرش در شهر شــادیاخ به شغل عطاری 
که همان دارو فروشی اســت، مشغول بوده که 
بســیار هم در این کار ماهر بوده اســت. پس از 
مرگ پــدر، فریدالدین کار پدر را ادامه می دهد 
و به شــغل عطاری مشغول می شود. او در این 
هنگام نیز طبابت می کرده و اطالعی در دســت 
نمی باشد که نزد چه کسی طبابت را فرا گرفته، او 
به شغل عطاری و طبابت مشغول بوده تا زمانی 
که آن انقالب روحی در وی به وجود آمد و در 
این مورد داستانهایی بیان شده که نامی ترین آن 

این است که:
“روزی عطار نیشــابوری در دکان خود مشغول 
به معامله بود که درویشــی به آنجا رسید و چند 
بار بــا گفتن جمله چیزی بــرای خدا بدهید از 
عطار کمک خواســت ولی او به درویش چیزی 
نداد. درویش به او گفت: ای خواجه تو چگونه 
می خواهی از دنیا بروی؟ عطار گفت: همانگونه 
که تو از دنیا می روی. درویش گفت: تو مانند من 
می توانی بمیری؟ عطار گفت: بله، درویش کاسه 
چوبی خود را زیر سر نهاد و با گفتن کلمه اهلل از 
دنیا برفت. عطار چون این را دید به شدت متغیر 
شــد و از دکان خارج شد و راه زندگی خود را 

برای همیشه تغییر داد.”
عطار نیشابوری بعد از مشــاهده حال درویش 
دست از کســب و کار کشید و به خدمت شیخ 
الشــیوخ عارف رکن الدیــن اکاف رفت که در 
آن زمان عارف معروفی بود و به دســت او توبه 
کرد و به ریاضت و مجاهدت با نفس مشــغول 
شــد و چند ســال در خدمت این عارف بود. 
عطار نیشابوری ســپس قسمتی از عمر خود را 
به رســم سالکان طریقت در ســفر گذراند و از 
مکه تا ماوراءالنهر به مسافرت پرداخت و در این 
سفرها بسیاری از مشایخ و بزرگان زمان خود را 
زیارت کرد و در همین سفرها بود که به خدمت 
مجدالدین بغدادی رسید. گفته شده در هنگامی 

که شیخ به سن پیری رسیده بود بهاءالدین محمد 
پدر جالل الدین بلخی مالی روم با پسر خود به 
عراق سفر می کرد که در مسیر خود به نیشابور 
رسید و توانست به زیارت شیخ عطار نیشابوری 
برود، شیخ عطار نیشــابوری نسخه ای از اسرار 
نامــه خود را بــه جالل الدین کــه در آن زمان 
کودکی خردســال بود داد. شیخ عطار نیشابوری 
مــردی پر کار و فعال بوده چــه در آن زمان که 
به شــغل عطاری و طبابت اشتغال داشته و چه 
در دوران پیری خود که به گوشه گیری از خلق 
زمانه پرداخته و به سرودن و نوشتن آثار منظوم 
و منثور خود مشغول بوده است. در مورد مرگ 
او نیز گفته های مختلفی بیان شــده و برخی از 
تاریخ نویسان سال مرگ او را 627 هجری مهی، 
و برخی دیگر آن را 632 دانســته اند، ولی بنا بر 
تحقیقاتی که انجام گرفته بیشتر پژوهشگران بر 

سال 627 هجری مهی، اتفاق نظر دارند.
حکیم عطار نیشابوری دارای آثار گوناگون و پر 
مغز و وزینی است که مهمترین آنها عبارتند از: 
منطق الطیر ، تذکره اولیا، پندنامه، بلبل نانه، سی 
فصل ، وصلت نامه، اسرار نامه،خسرو نامه و بی 
سرنامه است که در مورد اخیر )بی سرنامه( گفته 
شــده  که عطار پس از مرگ خود آن را سروده 
است روایاتی که عبدالحسین زرین کوب آن را 
مانند افسانه جالب و شیرین و مانند خواب خالی 

از حقیقت توصیف کرده است. 
عبدالحســین زرین کوب در کتــاب »با کاروان 
حله« درباره عطار نیشابوری به بیان افسانه هایی 
می پردازد که به آغاز و پایان زندگی این شــاعر 
عارف مربوط اســت: »به موجب افســانه ها، در 
کشــتار عام نیشابور شــیخ فریدالدین عطار که 
پیری ضعیف بود به دســت مغولی اســیر افتاد. 
مغــول وی را پیش انداخت و همراه برد. در راه 
مریدی شیخ را شــناخت، پیش آمد و از مغول 
درخواست تا چندین سیم از وی بستاند و شیخ 
را به وی بخشــد. اما شیخ روی به مغول کرد و 
گفت که بهای من نه این اســت. مغول پیشنهاد 
مرید نیشــابوری را نپذیرفت و شیخ را همچنان 
چون اســیر پیش راند. اندکی بعــد یک تن از 
آشنایان شیخ را شــناخت، پیش آمد و از مغول 
درخواست تا چندین زر از وی بستاند و شیخ را 
به وی بخشد. شیخ باز رو به مغول کرد و گفت 
که بهای من این نیست. مغول نیز که می پنداشت 
شــیخ را به بهای گزاف از وی بازخواهند خرید 
نپذیرفت و همچنان با شیخ به راه افتاد. در نیمه 
راه روســتایی ای پیش آمد که خــر خویش را 
می راند، شیخ را بشناخت و از مغول درخواست 
تــا وی را رها کند. مغول از وی پرســید که در 

ازای آن چــه خواهد داد و 
روســتایی گفت یک توبره 
کاه. اینجــا شــیخ روی به 
مغول کرد و گفت بفروش 

که بهای من این است. 
مغول برآشــفت شمشــیر 
کشــید و در دم شــیخ را 
هالک کرد. اما شیخ که تیغ 
مغــول ســرش را به خاک 
افکند بود خم شــد، ســر 
خویش برگرفت و بر گردن 
نهاد، پــس از آن در حالی 
که منظومــه کوتاه خویش 
را می سرود  بی سرنامه -   -
در برابــر چشــم حیــران 
مغــول راه خویش در پیش 

 گرفت و وقتی منظومه را به پایان آورد ایستاد و 
همان جا افتاد و جان داد... 

این افسانه جالب شیخ عطار 
را نیز مانند بعضی دیگر از 
اولیا، حــالج، حبیب نجار، 
و دیگران نشان می دهد که 
برای  واقعی  مــرگ  گویی 
آن ها وجــود ندارد و تیغ و 
شمشــیر و آتش نمی تواند 
زندگی آن هــا را قطع کند، 
زیرا کــه فنای در حق آن ها 
را به مقامی رســانیده است 
که مرگ خویش و زندگی 
خویش را در دست دارند. 

زرین کوب بر این باور است 
سرگذشــت  واقع  »در  که: 
زندگــی عطــار بــه مانند 
زندگی بسیاری از مشایخ و 
اولیا مشحون اســت از قصه ها و روایات آکنده 
از اغراق و مســامحه. می تــوان گفت تار و پود 

بســیاری از قصه هایی که تذکره نویســان نسج 
سرگذشــت شــیخ را از آن پرداخته انــد هم از 
داســتان های مذکــور در تذکره االولیاء او گرفته 
شده اســت. چنانکه حکایت تذکره نویسان در 
بــاب بدایت حال او، که ذکر آن گذشــت و به 
موجب آن مرگ ارادی یک ســائل او را به ترک 
دنیا و گرایش به زهد و تصوف کشــانیده است، 
ظاهرا اقتباس اســت از آنچه خــود او در باب 
عبداله منازل، شیخ مالمتیه، آورده است که گویند 
در مقابــل ابوعلی ثقفی به اختیار و اراده خویش 
»دست را بالین کرد و سر بر او نهاد و گفت من 
مــردم و در حال بمرد.« و حکایت شــهادت او 
هم که به نظم مثنوی مجعول »بی سرنامه« منتهی 
می شود نیز یادآور داستان هایی است که وی خود 
از حالج می آورد و می گوید که بعد از مرگ نیز 
»از یک یک اندام او آواز می آمد که اناالحق... پس 
اعضای او بسوختند، از خاکستر او آواز اناالحق 
می آمد... بــه دجله انداختند بر ســر آب همان 
اناالحق می گفت.« شــک نیســت که قصه شعر 
گفتن عطار بعد از کشــته شدنش از همین گونه 
روایات تقلید و اقتباس شــده اســت و داستان 
غریب درویشــی و مرگ شیخ، مانند سرگذشت 
قهرمانان کتابش، پر است از افسانه های شگفت!  
بــه هر حال از روی آثار عطــار نمی توان تاریخ 
زندگی او را با دقت و اطمینان بیان کرد، به ویژه 
که بعضــی از این آثار، فی المثل مظهر العجایب، 
با وجود شهرتی که به نام عطار یافته است از او 
نیســت و از همین جاست که بعضی محققان در 

بیان احوال او به خطا افتاده اند.«
این مــورخ و منتقد ادبی ســپس خود واقعیت 
زندگی عطار را شــرح داده و در بخشی از این 
شــرح حال نوشته اســت: »فریدالدین عطار در 
حدود سال 540 در نیشابور والدت یافته است. 
پــدر و مادرش در پایان جوانی وی هنوز حیات 
داشــته اند و هر دو تا حدی اهل زهد و پارسایی 
بوده اند. خود وی، در ظاهر به مانند پدر، پیشــه 
عطاری داشــته اســت و در داروخانه خویش 
طبابت می  نموده، چون از ثروت بهره ای داشــته 
اســت مانند دیگر شــاعران هرگز ناچار نشده 
اســت که شعر را وســیله ای برای کسب روزی 
کند. با آسودگی تمام در کودکی و جوانی با علم 
و ادب آشــنایی یافته اســت و نشانه معرفت به 
قرآن و حدیث و فقه و تفسیر و طب و نجوم و 
کالم ادب در آثار وی هســت. از فلسفه بیزاری 
می جوید و بدان عالقه ای نــدارد اما فکرش از 
نفوذ آن خالی نیســت. به درویشان هم از عهد 
کودکی خویش محبت می ورزیده اســت و در 
ظاهر با اقوال و ســخنان آن ها آشــنایی داشته 

اســت. با این حال روایت جامــی که می گوید 
مرگ اختیــاری یــک درویــش او را از دکان 
برآورده اســت و به درویشی کشانیده است پایه 
ی درســتی ندارد، چنانکه انتساب او به طریقه 
کبرویه نیز خالی از اشکالی نیست. با وجود ذکر 
نام مجدالدین بغدادی در مقدمه تذکرةاالولیاء او 
بعید اســت که با وی از جهــت خرقه یا ارادت 
انتسابی یافته باشد. نام ابوسعید ابوالخیر در آثار 
او با تکریم و تجلیل خاص یاد می شود و مؤلف 
مجمــل فصیحی او را از سلســله این پیر میهنه 
شمرده اســت. به هر حال آنچه از مجموع آثار 
موثق او برمی آید این است که او خود یک سالک 
و صوفی اهل طریقت نبوده اســت اما به سبب 
عالقه ای که به اولیا و مشــایخ داشــته است در 
حکایت ها  و قصه هــا و احوال و آثار آن ها به 
سائقه ذوق و سلیقه شخصی غور می کرده است 
و ســخنان آن ها را در اشــعار خویش می آورده 
است، ظاهرا از همین روست که برخی نیز وی را 
اویسی دانسته اند. داستان  مالقات او با بهاءالدین 
محمد بلخی، که گفته اند در طی آن نسخه ای از 
اســرارنامه را به پسر وی جالل الدین محمد داد، 
هم در ظاهر ناممکن نیست. در باب مرگ او نیز 
خالف است و البته از 618 دیرتر درست نیست. 
اما به هر حال داستان قتل او به دست یک مغول، 
خاصه با کراماتی که در داستان نظم »بی سرنامه« 
بدو نســبت داده اند، مجعول است و در همه ی 

این نکات جای بحث و گفت وگو بسیار.«
آرامگاه شیخ عطار نیشــابوری در نزدیکی شهر 
نیشــابور قرار دارد و چــون در عهد تیموریان 
ساختمان آرامگاه خراب شده بود به فرمان امیر 
علیشیر نوایی وزیر سلطان حسین بایقرا بازسازی  

و در دوره پهلوی دوم تعمیر کامل شد.
در پایان این مقال حکایتی شــیرین از  الهی نامه 
او می خوانیم : دیوانه ای به نیشــابور می رفت. 
دشتی پر از گاو دید ، پرسید: » این ها از کیست؟«

گفتند: 
»از عمیدنیشــابور اســت.« از آن جا گذشت . 

صحرایی پر از اسب دید.
گفت: » این اسب ها از کیست؟«

گفتند: »از عمید «باز به جایی رســید با رمه ها و 
گوسفندهای بسیار.

پرسید: »این همه رمه از کیست؟«
گفتند: »ازعمید.« چون به شهر آمد، غالمان بسیار 

دید،
پرسید : »این غالمان از کیست؟«

گفتند : »بندگان عمیدند.« درون شهر سرایی دید 
آراسته که مردم به آن جا می آمدند و می رفتند.

پرسید : »این سرای کیست؟«
گفتند: »این اندازه نمی دانی که این سرای عمید 

نیشابور است؟«
دیوانه دستاری بر سر داشت کهنه و پاره پاره؛ از 
سر برگرفت به آسمان پرتاب کرد و گفت : »این 
را هم به عمید نیشابور بده، زیرا که همه چیز را 

به وی داده ای.«

هفت شهر عشق را عطار گشت ...

 سرپرست راه آهن منطقه شمالغرب کشور گفت: 
رونق و تکاپوی اقتصادی ســال 97 در این منطقه از راه 
آهن، ظرفیت بارگیری کاال در بخش ریلی را 216 درصد 

نسبت به مدت مشابه سال 96 رشد داد.
علی خدایــی در گفت وگو با ایرنا افزود: ســال 97 در 
راه آهن منطقه شمالغرب کشور یک میلیون و 813 هزار 
و 588 تــن ظرفیت بارگیری کاال بــه مقصدهای ترکیه 
و کشــورهای آسیای میانه شامل اربکســتان، قزاقستان، 

ترکمنستان و تاجیسکتان بوده است.
وی اظهارداشــت: 455 میلیون و880 هزار و 306 تن بار 
در هر کیلومتر جابه جا شده است که تن کیلومتر بارگیری 
کاال در این منطقه از راه آهن نســبت به سال 96 رشد 91 

درصدی یافت.
سرپرست راه آهن منطقه شــمالغرب کشور گفت: سال 

97 در ایــن منطقه یک میلیون و 521 هزار و 245 تن بار 
تخلیه شده است که در این بخش نیز رشد 151 درصدی 

نسبت به سال 96 داریم.
خدایی اضافه کرد: ایســتگاه های باری بناب در محدوده 
زنجان و قزوین جزو ایستگاه های باز بین المللی باری در 
راه آهن منطقه شمالغرب کشور صادرات و واردات بین 

المللی کاال توسط حمل و نقل ریلی انجام می شود.
سرپرست راه آهن منطقه شمالغرب کشور، عمده بارهای 
جابه جا شده از خط ریلی ایستگاه باز بین المللی بار بناب 
را مواد شــوینده، کانتینر، ذرت و دانه های روغنی، خمیر 
کاغذ، خاک ســنگ روی، چوب و تخته، ســیمان پاکتی 
و کلینگر ســیمان، گندم، لوازم خانگی، کاشی برشمرد و 
افــزود: همچنین مواد اولیه و صنعتی نیز از ترکیه و بنادر 

جنوبی وارد می شود.

 سرپرست راه آهن منطقه شمالغرب:

 رونق اقتصادی، بارگیری ریلی کاال 
در زنجان را 216درصد رشد داد

 استاندار زنجان:

کیفی سازی واحدها الزمه توسعه بوم گردی است

- رویه 2  
مدیرکل میراث فرهنگی استان زنجان خبر داد:

برگزاری پنجمین 
جشنواره فراملی غذای اکو 

در زنجان

- رویه 2  

- رویه 1   هفت شهر عشق را عطار گشت ...

,,
به هر حال از روی آثار عطار 
نمی توان تاریخ زندگی او را 
با دقت و اطمینان بیان کرد، 
به ویژه که بعضی از این آثار، 

فی المثل مظهر العجایب، 
با وجود شهرتی که به نام 

عطار یافته است از او نیست 
و از همین جاست که بعضی 
محققان در بیان احوال او به 

,,خطا افتاده اند

- مصطفی ارفعی
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مدیرعامل شرکت آبفار استان زنجان خبر داد:
 نصب 14 مورد سیستم 
تله متری در تاسیسات 

آبرسانی
 مدیرعامل شــرکت آبفار استان زنجان 
گفت: نصب و راه اندازی سیســتم تله متری بر 
صرفه جویی تولید آب در روســتاهای اســتان 

زنجان تاثیر ارزنده ای دارد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت آبفار استان 
زنجان، رضا کابلی تصریح کرد: در سال گذشته  
14 مورد سیستم تله متری در تاسیسات آبرسانی 

نصب گردیده است.
کابلی با اشاره به تاثیر نصب سیستم تله متری در 
روستای ینگجه شهرستان زنجان، افزود: پس از 
نصب سیستم تله متری در روستای ینگجه میزان 
تولید آب در روســتا از 1500 مترمکعب در روز 
به 700 مترمکعب در روز )تقریبا نصف( کاهش 
یافته و سبب کاهش آب بدون درآمد و همچنین 

کاهش مصرف برق ایستگاه پمپاژ گردیده است.
این مقام مسوول تصریح کرد: این حجم از آب 
به صورت روزانه از طریق سرریز روستا به هدر 
می رفت که رقمی معادل 24 هزار مترمکعب در 
مــاه بوده که با توجه به نرخ تعرفه آب آزاد، رقم 

ریالی بالغ بر840 میلیون ریال در ماه می باشد.
وی افزود: هدف از نصب تله متری کنترل سرریز 
مخــازن، جلوگیری از هدررفــت فیزیکی آب، 
جلوگیری از تخلیه بی رویه منابع و ســفره های 
زیرزمینی، مدیریت بهینه تولید آب بر حسب نیاز 

و مصرف مشترکین است.
این مقام مســوول در ادامه یادآور شد: از دیگر 
اهــداف نصب تله متری حذف کنترل دســتی 
مخازن، اتوماتیک شدن روند روشن و خاموش 
شــدن پمپ ها و صرفه جویی در مصرف برق و 
همچنین صرفه جویی در بکارگیری منابع انسانی 

و منابع مالی می باشد.

با حضور مقامات استانی انجام شد؛
افتتاح سه پروژه اجرای 

طرح هادی روستاهای کناوند، 
مشمپا و چیر

 صبح دیروز، همزمــان ۳ پروژه اجرای 
طرح هادی روســتاهای کناوند، مشــمپا و چیر 

شهرستان زنجان افتتاح شد.
پــروژه اجرای طرح هادی روســتاهای کناوند، 
مشمپا و چیر شهرستان زنجان در روستای چیر، با 
حضور استاندار، نماینده ولی فقیه در استان و دیگر 

مسووالن استانی افتتاح شد.
روســتای چیــر از لحــاظ موقعیــت، یکی از 
روستاهای دهستان زنجانرود باال، بخش زنجانرود 
شهرســتان زنجان است که این روستا در فاصله 
15 کیلومتری مرکز شهر زنجان قرار دارد. در این 
منطقه جمعیتی به تعداد 154 خانوار با جمعیت 

498 نفر زندگی می کنند.
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان از سال 85 اقدام 
به تهیه طرح هادی در این روستا کرده، به طوری 
که مجموع اعتبارات هزینه شــده در اجرای این 
طرح با مشارکت دهیاری به میزان 8965 میلیون 
 ریال بوده که در راســتای بهســازی کوچه های 
روســتا اقداماتی ماننــد اجرای ســنگ فرش، 
زیرسازی، آســفالت و ادامه جدول گذاری انجام 

شده است.
در روستای چیر به میزان 1260 مترجدول گذاری، 
10 هزار و ۳00 مترمربع زیرسازی، 1۳00   مترمربع 
سنگ فرش و آسفالت ریزی به میزان 6600 متر مربع 
انجام شده که خوشبختانه در توسعه و پیشرفت این 
منطقه نقش بسزایی داشته است. اعتبار صرف شده 
برای روستای مشمپا 15 هزار و 972 میلیون ریال، 
روستای چیر 8965 میلیون ریال، روستای کناوند 

4408 میلیون ریال است.

کلنگ زنی پروژه 288 واحدی 
مسکن اقشار کم درآمد در زنجان

 پروژه 288 واحدی گلشــهر زنجان در 
قالب مسکن اقشار کم درآمد به مناسبت سالروز 
تاسیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی با اعتبار 840 

میلیارد ریال کلنگ زنی شد.
پروژه 288 واحدی گلشــهر زنجــان در قالب 
مسکن اقشار کم درآمد به مناسبت سالروز تاسیس 
حســاب 100 امام خمینی )ره( و بنیاد مســکن 
انقالب اســالمی کلنگ زنی شــد. این پروژه در 
زمینی به مســاحت 15 هزار و 125 مترمربع و 
زیربنای 4۳ هزار و 655 مترمربع ساخته می شود.

این پروژه مسکونی در 6 بلوک با 6 طبقه ساخته 
می شود که برای آن 840 میلیارد ریال اعتبار درنظر 
گرفته شده است. فاقدان مسکن، زوج های جوان 
و اقشار کم درآمد دارای شرایط واگذاری واحدها 

خواهند بود.
ساخت خانه برای خانواده های دارای بیش از 2 
معلول روســتایی از دیگر اقدامات بنیاد مسکن 
است که در مرحله نخست 69 مورد انعقاد قرارداد 
شــده و 62 واحد پایان کار دریافت کردند و از 
محل ســهمیه دوم 46 مورد قرارداد بسته شد و 

تاکنون 12 واحد پایان کار گرفتند.
کمک بالعوض بنیاد مسکن در قالب تفاهم نامه 
2 معلول بهزیســتی یک میلیارد و 780 میلیون 
ریال است و یک میلیارد و 50 میلیون ریال هم از 
 طرف بنیاد مستضعفان کمک بالعوض پرداخت 

شده است.

خبـر

فرماندار شهرستان ماه نشان:
ماه نشانی ها از بارش های اخیر 

13 میلیارد تومان خسارت 
دیده اند

 فرماندار ماه نشان، از خسارت بیش از 1۳ 
میلیارد تومانی بارش های اخیر در این شهرستان 

خبر داد.
مجتبی نوری در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: 
بر اثر بارش های سیل آسای اخیر، 21 کیلومتر از 
راه های روستایی و فرعی آسیب دیده است. البته 
خوشــبختانه در باره راه های ارتباطی، مسدودی 
نداشــتیم. همچنین تعــداد پل هــای فرعی و 
روستایی آسیب دیده به 24 دستگاه و تعداد عالیم 

آسیب دیده نیز به 54 مورد می رسد.
این مســوول ادامه داد: شــوربختانه ۳05 واحد 
مسکونی خشــتی و مقاوم سازی نشده خسارت 
دیده است و تعداد جایگاه های دامی آسیب دیده 
نیز به 150 واحد می رسد. همچنین 65 راس دام 

سبک نیز در بارش های اخیر تلف شده اند.
وی با تاکید بر این که در این بارش ها، خوشبختانه 
زخمی و فوتی نداشــتیم، افــزود: هیچ کدام از 
اســتخرهای پــرورش ماهی حاشــیه رودخانه 
قزل اوزن در این بارش ها خســارت ندیده است. 
البته آب آشامیدنی شهری و روستایی و تاسیسات 
برق رسانی  برخی مناطق دچار خسارت ناچیزی 
شده است. نوری تصریح کرد: در چند روز گذشته 
به علت بارش های تند و در پی آن طغیان رودخانه 
قزل اوزن، تاسیسات گازرسانی روستاهای ایمیر، 
امام کنــدی، توت آغاجــی و حمزه خــان دچار 
خسارت شد. در همین راستا با دستور استانداری، 
این چهار روستا نفت سفید و کپسول گاز رایگان 
دریافت کرده و از خدمات گاز CNG برخوردار  
شدند. همچنین در دو روز گذشته از خط انتقال 

موقت گاز نیز بهره مند شده اند.
فرماندار شهرستان ماه نشــان یادآور شد: میزان 
خســارت وارد شــده در این شهرســتان بیش 
از 1۳ میلیارد تومان برآورد شــده و مقرر است 
که روســتاییان برای تعمیر واحدهای مسکونی 
آسیب دیده خود تسهیالت کم بهره دریافت کنند 
ولی هنوز میــزان این تســهیالت و چگونگی 

پرداخت آن مشخص نشده است.

رییس دانشگاه آزاد اسالمی استان زنجان:

تشکل ها، بهترین بستر
برای فعالیت های دانشجویی

 رییس دانشگاه آزاد اسالمی استان زنجان 
گفت: تشکل های دانشجویی بهترین بستر برای 
فعالیت محسوب می شوند که باید از ظرفیت های 

این تشکل ها استفاده شود.
علیرضــا فیروز فر در گفت و گو با موج رســا، 
اظهار داشت: دانشــگاه با دانشجو زنده است و 
اصلی ترین حرکت دانشــجو هم جریان سازی 
اســت. وی با بیان اینکه جریان ســازی نیازمند 
فعالیت تشــکل های دانشجویی است، افزود: از 
تمامی حرکت های دانشجویی استقبال می کنیم.

این مســوول بیان داشــت: حرکت هایی که در 
ماه های اخیر صورت گرفت بیانگر آن اســت، 
دانشــجو باید آرمان گرایی خود را حفظ کرده و 

مطالبه گر باشد.
رییس دانشگاه آزاد اسالمی استان زنجان ادامه داد: 
تشکل های دانشجویی بهترین بستر برای فعالیت 
محسوب می شوند که باید از ظرفیت های این 

تشکل ها استفاده شود.
فیروز فر از فعالیت 11 کانون فعال دانشــجویی 
خبرداد و گفت: ســه تشکل دانشجویی فعال و 

بسیج در دانشگاه آزاد اسالمی فعالیت می کنند.
وی خاطرنشــان کرد: در زمینه کمک به آسیب 
دیدگان حادثه ســیل در نقاط مختلف کشــور، 
دانشــگاه آزاد اســالمی فعال ظاهر شــد و این 

فعالیت ها هم ادامه دارد.
این مسوول با اشاره به فعالیت کانون امام حسن 
در جمع آوری کمک ها به ســیل زدگان، افزود: 
گروه های جهادی این دانشــگاه جزو نخستین 
گروه های جهادی بودند که در اســتان لرستان 
اســتقرار یافته و به کمک آســیب دیــدگان با 

تجهیزات کامل رفتند.
رییس دانشگاه آزاد اسالمی استان زنجان گفت: 
گروه های جهادی دیگر هم آماده اعزام هســتند 
و ستاد تجمیعی در دانشگاه آزاد اسالمی زنجان 

متشکل از اساتید و کارکنان تشکیل شده است.
فیروزفر از آغاز موج دوم فعالیت های دانشــگاه 
آزاد اسالمی واحد زنجان برای خدمات رسانی به 
مناطق سیل زده خبرداد و بیان داشت: دانشجویان 
با هالل احمر استان همکاری صمیمانه ای داشتند 
و کمک های نقدی و غیر نقدی توسط دانشگاه 
آزاد جمــع آوی و در اختیار هالل احمر زنجان 
قرار گرفت. وی با اشــاره به کمک های نقدی 
و غیر نقدی اســاتید و کارکنان این دانشگاه در 
استان زنجان به سیل زدگان، تصریح کرد: محموله 
نخست به استان گلستان ارسال شد و در اختیار 

واحد گرگان برای توزیع قرار گرفت.
این مسوول افزود: محموله دوم همراه با گروه های 
جهادی به مناطق سیل زده لرستان ارسال شد و 
در بین سیل زدگان توزیع شد. رییس دانشگاه آزاد 
اسالمی استان زنجان با اشاره به ادامه فعالیت ها 
بــرای جمع آوری کمک های مردمی به ســیل 
زدگان، افزود: یــک روز از حقوق فروردین ماه 
پرســنل دانشــگاه آزاد واحد زنجان به صورت 

داوطلبانه به سیل زدگان اهدا شود.

خبـر  استاندار زنجان:

کیفی سازی واحدها الزمه توسعه بوم گردی است

 اســتاندار زنجــان گفت: اگــر خواهان 
گسترش گردشگری به واسطه توسعه واحدهای 
بوم گردی در زنجان هستیم، باید به جای افزایش 
کمی واحدها روی کیفی سازی آنها تمرکز کنیم.

فتح اله حقیقی در جمع شماری از مسووالن بنیاد 
مسکن اســتان زنجان افزود: امسال موفق شدیم 
زمان اقامت گردشــگران نوروزی در استان را از 
حدود یک شــبانه روز به 2 شــبانه روز افزایش 
دهیم، باید این روند را در چند ســال آینده حفظ 

و برای افزایش این مدت نیز برنامه ریزی کنیم.
اســتاندار زنجــان تاکیــد کرد: حفــظ، تقویت 
بوم گردی و معرفی مناســب خدمات این بخش 
برای گردشــگران از اولویت های استان در این 
حوزه و نیازمند همکاری و همدلی هرچه بیشتر 

است.
حقیقــی با تاکید بر اجرایی شــدن طرح منظومه 
روســتایی در اســتان، تاکید کــرد: این طرح که 
به منظور شناســایی و برنامه ریــزی برای رونق 

فعالیت هــای اقتصــادی و دیگر بخــش ها در 
روستاها اجرا می شود، باید کاربردی تر باشد.

استاندار زنجان با اشــاره به لزوم ارایه تسهیالت 
بانکی برای رونق تولید در روستا، گفت: یکی از 
مواردی که بســیاری از روستاییان برای دریافت 
تسهیالت اشــتیاق نداشتند، الزام معرفی 2 تا سه 

ضامن برای بانک ها بود.
حقیقی تصریح کرد: هفته گذشــته این موضوع 
در شــورای بانک های اســتان مطرح و قرار شد 
بنیاد مســکن و بانک های اســتان برای حل این 
موضوع یک شــرایط دیگر به غیــر از این تعداد 

ضامن پیشنهاد دهند.
اســتاندار زنجان با بیان اینکه بنیاد مســکن یک 
نهاد موثر در اســتان اســت، تاکید کرد: این بنیاد 
در شــورای برنامه ریزی زنجان، همچنین تامین 
مسکن اقشار مختلف مردم جایگاه ویژه ای دارد.

حقیقی اظهار داشت: موضوع آموزش و پژوهش 
در این بخش از اهمیت باالیی برخوردار اســت 
و بــرای کمک به اقتصــاد روســتاها افزون بر 
برنامه ریــزی به فرهنگ ســازی و آگاه ســازی 

مناسب نیازمندیم.
اســتاندار زنجان با اشــاره به اجرای طرح هادی 
در روســتاها، گفت: به طــور تقریبی 98 درصد 
روســتاهای اســتان طرح هادی داشته یا دارند و 
زنجان در این حوزه 10 درصد باالتر از متوســط 

کشــوری اســت که این آمار مطلوبی محسوب 
می شود.

 مدیرکل بنیاد مســکن اســتان زنجان تاکید کرد: 
 پنج طرح بهســازی بافت با ارزش روستایی در 
 ســال 98 در دست مطالعه اســت و 177 واحد 
مسکونی نیمه تمام نیز هم اکنون در دست ساخت 

است.
صنعتی منفرد تصریح کرد: قیر یارانه ای استان در 
ابتدای دولت یازدهم برای 29 روستا به متراژ 140 
هزار مترمربع اختصاص داشته، اما در سال گذشته 
برای 92 روستا و 465 هزار مترمربع آسفالت قیر 

دریافت کردیم.
بنیاد مسکن انقالب اسالمی با فرمان امام خمینی 
)ره( در 21 فروردین 1۳58 و افتتاح حساب 100 
امام خمینی )ره(، در 25 اردیبهشــت ماه فعالیت 

خود را آغاز کرد.
در استان زنجان 91 هزار و 678 واحد مسکونی 
روســتایی وجود دارد و تا بــه امروز بیش از 47 
هزار و ۳41 واحد مســکونی روستایی در سطح 
استان زنجان مقاوم سازی شده و از تسهیالت ویژه 

نوسازی و بهسازی مسکن استفاده کرده اند.
تســهیالت طرح ویژه بهســازی ومقاوم سازی 
مسکن روســتایی با کارمزد پنج درصد تا سقف 
25 میلیون تومان به واحدهای مسکونی روستایی 

و شهرهای زیر 25 هزار نفر پرداخت می شود.

 مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری استان زنجان گفت: پنجمین جشنواره 
بین المللی غذای اکو ـ جاده ابریشم 29 فروردین 
تا اول اردیبهشت امسال در زنجان برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری استان زنجان، یحیی 
رحمتی، اظهــار کرد: زنجــان از 29 فروردین تا 
اول اردیبهشــت ماه امســال در طول چهار روز 
میزبان کشورهای عضو اکو در پنجمین جشنواره 

بین المللی غذای اکو جاده ابریشم خواهد بود.

وی در باره کشورهای شرکت کننده افزود: بیش از 
15 کشور برای شرکت در بخش آشپزی این دوره 
از جشــنواره بین المللی غذای اکوـ  جاده ابریشم 

اعالم آمادگی کرده اند.
این مســوول ادامه داد: البتــه در زمان باقی مانده 
تا جشــنواره امــکان افزایش تعداد کشــورهای 
شــرکت کننده در این جشــنواره وجــود دارد و 
هم اکنون پذیرش از سفارت ها در حال انجام است.
مدیرکل میراث فرهنگی استان زنجان در باره هدف 
از برگزاری این جشنواره عنوان کرد: به طور قطع 

یکی از جذاب ترین گزینه های سفر به هر کشوری، 
امتحان کردن غذاهای لذیذ آن کشورها و آشنایی 
بــا فرهنگ و رژیم غذایی و تجربه کردن مزه های 

مختلف است.
وی افزود: گردشــگران ورودی به هر کشور نیز 
از این قاعده پیروی کرده و دوســت دارند هنگام 
ســفر، از تنوع غذایی برخوردار باشند و یکی از 
جاذبه های ســفر برای گردشــگران، آشــنایی با 
غذاهای مختلف کشورهای مقصد و چشیدن طعم 

غذاهای آن کشور است.

رحمتی خاطرنشان کرد: نخستین جشنواره غذاهای 
کشــورهای اکوـ  جاده ابریشم در سال 94 همراه 
 با دهمین جشــنواره ملــی آش ایرانی در زنجان 

برگزار شد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان زنجان خبر داد:

برگزاری پنجمین جشنواره بین المللی غذای اکو در زنجان

 معاون هماهنگی امور اقتصادی 
اســتاندار زنجــان گفــت: تولید باید 
در یک فضای رقابتی ســالم همراه با 

شفافیت اتفاق بیافتد.
فرامــرز نیک سرشــت در گفتگــو با 
خبرنــگار مهــر، با بیان اینکه شــعار 
ســال در واقع در امتداد شعار اقتصاد 
مقاومتــی بوده و شــعارهای دیگری 
نیز که در ســالهای مختلف توســط 
مقام معظم رهبری ارایه شــده اســت، 
همه در راســتا و مکمل شعار اقتصاد 
مقاومتی بوده اســت، افزود: این بدان 
معنی اســت که ما باید از همه توان و 
پتانســیل داخلی به نحو درســت و با 
تمام ظرفیت اســتفاده کنیم و هر آنچه 

بالقوه داریم را به فعلیت برسانیم.
وی اظهار کرد: به هرحال یک واقعیت 
تلخی وجود دارد و آن این اســت که 

دشمنان نظام نمی خواهند رونقی در کشور اتفاق 
بیافتد و به انحای مختلف در مقابل توسعه ای که 
قرار است رخ دهد، مانع تراشی می کنند که بحث 
تحریم ها می تواند اوج این مانع تراشی ها باشد و 
این موضوع بحث تازه ای نبوده و بعد از انقالب 
اسالمی ما به انحای مختلف شاهد کارشکنی ها و 

مانع تراشی ها توسط دشمنان بوده ایم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع 
اســتاندار زنجان گفت: در چند سال اخیر شدت 
این کارشکنی ها به سمت وسوی مسایل اقتصادی 
ســوق پیداکرده اســت و نام گذاری ســالهایی 
تحــت این عناویــن، نام گــذاری خردمندانه و 
هوشمندانه ای است تا بتوانیم نقشه دشمنان را که 
در حوزه اقتصــادی هدف گذاری کرده اند، نقش 

بر آب کنیم.
تولیددریکفضایرقابتیسالماتفاقمیافتد
نیک سرشت با اشاره به اینکه تولید در یک فضای 
رقابتی سالم همراه با شــفافیت اتفاق می افتد و 
بحث مشترکی که در همه کشورها در این زمینه 
وجود دارد، موضوع حمایت دولتی از بخش تولید 
اســت، بیان کرد: یعنی ما اگر یک اقتصاد بزرگ، 
آزاد و پرحجمی چون آمریکا را در نظر بگیریم، 
بیشتر حمایت ها از جمله بخش کشاورزی توسط 
دولت اتفــاق می افتد، بنابراین حمایت دولت در 

این عرصه یک امر ضروری است.
نیک سرشــت با تأکید بر اینکه قطع یقین دولت 
منابعی را تحت عنوان وجوه اداره شده به بخش 
تولید تزریق خواهد کرد که این کمک ها می تواند 
در قالب تسهیالت یارانه دار باشد، گفت: همچنین 
دولت شبکه و نظام بانکی را ملزم خواهد کرد که 
نسبت به تأمین منابع موردنیاز تولیدکنندگان اعم 

از سرمایه در گردش، سرمایه ثابت اقدام کند. در 
ضمن دولت نهایت همکاری را در زمینه رعایت 
عدالت و منطق و نیز رعایت بر قانون در اجرای 

تعامالت اقتصادی خواهد داشت.
سالمتکاریانتظارمهمدولتازتولیدکننده

است
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع 

اســتاندار زنجــان بابیــان 
اینکــه انتظاری کــه دولت 
از بخش تولید دارد شــامل 
اعتمــاد  کاری،  ســالمت 
متقابل، اطمینان بخشی و نیز 
حرکت در مسیر درستی که 
تصریح  اســت،  تعیین شده 
کرد: بنابراین هرگونه تخلفی 
توســط یک مدیر دولتی و 
هــر تخلفی از ســوی یک 
تولیدکننده  تولیدی و  واحد 
قابل پذیرش نیســت و اگر 
این موضــوع عمومیت پیدا 
کند، ما امــری تحت عنوان 
رونق تولید نخواهیم داشت.

نیک سرشــت بــا تأکید بر 
اینکه اگــر رانت در بخش 
دولتــی وجــود داشــته و 
ادامه دار باشــد، 100 درصد 
به رونق تولید ضربه خواهد 
زد، ادامــه داد: همچنین اگر 

سوءاستفاده احتمالی از یک تولیدکننده شامل دور 
زدن و هتک حرمت قانون و قانون شکنی وجود 
داشته باشد، آن نیز ضربه ای به رونق تولید خواهد 

بود، بنابراین نیاز مبرم به همراهی، وفاق و انسجام 
در بدنــه دولت وجود دارد که خوشــبختانه این 
تأکیدات از ســوی رییس قوه مجریه در جهت 

تقویت و حمایت از تولید صورت گرفته است.
وی یادآور شد: همچنین از سرمایه گذاران انتظار 
داریم به حمایت ها و اختیارات قانونی که دولت 
در جهت حمایت از امر تولید دارد، اعتماد کنند. 
بر پایه قوانین و مقرراتی که 
فعاالن  اســت،  تعریف شده 
عرصه تولید باید با سالمت، 
شــفافیت و اعتماد کامل و 
برای اعتالی نظام جمهوری 
اسالمی و رونق بخشی تولید 
وارد عرصــه شــوند تا به 
کمک هم بتوانیم سالی پربار 
داشته و در نهایت ادعا کنیم 
که تا حدودی توانســته ایم 

شعار سال را محقق کنیم.
نبــوداهلیــتدربرخی
دغدغه ها گذاری سرمایه

مهماستانزنجاناست
معــاون هماهنگــی امــور 
اقتصــادی و توســعه منابع 
اســتاندار زنجــان در ادامه 
بــه موانــع تولیــد و نبود 
ســرمایه گذارها  در  اهلیت 
به عنوان یکی از دغدغه های 
پابرجای اســتان اشــاره و 
اظهار کــرد: این موضوع به بنــد )ج( اصل 44 
قانون اساســی یعنی خصوصی ســازی تولید و 
واگذاری تصدی گری تولید به بخش خصوصی 

برمی گردد، این یک واقعیت تلخ است 
و ما شــوربختانه چه بــه لحاظ تعداد 
واگذاری هــای واحــد تولیدی و چه 
به لحــاظ نحوه واگذاری در کشــور 
نتوانســته ایم در سطح انتظارات موفق 
باشیم، هرچند در استان زنجان موارد 
بســیار محدود بــوده و مختص چند 

واحد انگشت شمار است.
نیک سرشت با بیان اینکه باور راسخ به 
این مهم داریم که در فرآیند رسیدگی 
به صالحیت ها، شایستگی ها و اهلیت 
ســرمایه گذار دقت نظر الزم صورت 
نگرفته و حتی می تــوان ادعا کرد که 
شــفافیت فرآیند واگــذاری نیز اتفاق 
بیان کرد: خوشبختانه  اســت،  نیفتاده 
حساسیتی که مجلس شورای اسالمی 
در ســطح ملی به خــرج داده و خود 
دولت نیز به این امر حســاس شــده، 
حاکی از حساسیت این موضوع است و امیدواریم 
امســال حداقل مشکالت ســال قبل و کوتاهی 
دوره های پیش تکرار نشــود که خوشبختانه این 
همت از ســوی قوه مقننــه و مجریه وجود دارد 
و مواردی که اتفاق افتاده به عنوان در دستور کار 
مدیریت های اســتان قرارگرفته اســت تا بتوانند 

به صورت تعامل بین دو طرف آن را حل کنند.
وی در بــاره قوانین دســت وپا گیــر در عرصه 
ســرمایه گذاری، اظهار کرد: همــه آنچه دولت 
به عنــوان الزامات قانونی اعــالم می کند و همه 
زحماتــی که بخــش خصوصی در ایــن زمینه 
می کشد، به این خاطر است که درنهایت منتج به 
توسعه ملی و رفاه عمومی شود. اگر تولیدکننده 
صرفاً تولید، صادرات و درآمد خوبی داشته باشد 
و خیری به مصرف کننده نرســاند، راه درستی را 
انتخاب نکرده ایم و اگر دولت نیز صرفاً به دنبال 
منافع خود بوده و اعتنایی به موانع و سود بخش 
خصوصی نداشته باشد، بازهم راه درستی اختیار 
نکرده ایم، بنابراین تعامــل دوطرفه یک اصل به 

شمار می رود.
نیک سرشــت با بیــان اینکه دولت بــه عنوان 
خزانه دار، نماینده ملــت و مظهر حاکمیت باید 
رفاه عمومی ملت را رصد کند، افزود: اگر دولت 
ببیند که ســرمایه های کشــور در حال خروج از 
کشور اســت و به ازای آن ماشین آالت، نه مواد 
اولیه و محصول نهایی وارد کشــور نمی شود، در 
واقع نوعی خروج ســرمایه است، لذا دولت به 
عنوان نماینده ملت باید از این امر جلوگیری کند، 
بنابراین در این بخش باید تعامل وجود داشــته 
باشد و از آن طرف نیز باید رعایت سود و منفعت 

بخش خصوصی توسط دولت دیده شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان:

تولید باید در یک فضای رقابتی سالم همراه با شفافیت اتفاق بیفتد

,,
 اگر تولیدکننده صرفًا 

تولید، صادرات و درآمد 
خوبی داشته باشد و 

خیری به مصرف کننده 
نرساند، راه درستی را 
انتخاب نکرده ایم و اگر 
دولت نیز صرفاً به دنبال 

منافع خود بوده و اعتنایی 
به موانع و سود بخش 

خصوصی نداشته باشد، 
بازهم راه درستی اختیار 
نکرده ایم، بنابراین تعامل 

دوطرفه یک اصل 
به شمار می رود

,,
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آگهی ابالغ ماده ۱۰۱ آیین نامه 
اجرا مربوط به پرونده اجرایی 

97۰۱۱8۰
در خصوص پرونده اجرایی کالسه 9701180 طبق 

نظریه ارزیاب به تاریخ ۴ دی ماه 97
 الف( امتیاز خط تلفن به شماره 09127753۴7۴  

به مبلغ 8,800,000ریال
  ب( امتیاز خط تلفن به شماره  09120793156 

به مبلغ 5,100,000 ریال ارزیابی گردیده است
لذا بدینوسیله به آقای رحیم قربانی فرزند محمد 
علی به شماره ملی ۴282107162 متولد 2خرداد 
ماه 53 و شــماره شناســنامه 556زنجــان ابالغ 
می گردد تــا چنانچه به مبلغ ارزیابی اموال مذکور 
معترض میباشید اعتراض کتبی خود را ظرف مدت 
5 روز از تاریخ انتشــار این آگهی به ضمیمه فیش 
بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر به دفتر این 
اجرا واقع در زنجان روبروی اســتانداری اداره ثبت 
اســناد و امالک زنجان اجرا تسلیم نماید ضمناً به 
اعتراضی که خارج از موعد مقرر یا فاقد فیش بانکی 
دستمزد کارشناس تجدید نظر باشد ترتیب اثر داده 

نخواهد شد. 
مینا تقیلو -رییس اداره اجرای اسناد رسمی زنجان

 خسارتهای بارندگی به 
زیرساختهای زنجان درحال 

کارشناسی است
 رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
اســتان زنجان با بیان اینکه خسارت های ناشی 
از بارندگی های ابتدای امسال به زیرساخت های 
استان، برآورد نهایی نشده و در مرحله کارشناسی 
قرار دارد گفت: جمع بندی و بررسی نهایی پس از 
ارایه گزارش آسیب ها توسط دستگاه های مختلف 

انجام می شود.
شهرام طهماسبی در گفت  وگو با خبرنگار ایرنا 
افزود: زمان برآورد نهایی خســارت ها به میزان 
دقت در بررسی ها بستگی دارد و بررسی دقیق تر 

نیازمند زمان بیشتری است.
وی تصریح کرد: تاکید بر این است که خسارت ها 
با دقت فراوان، بررسی و کارشناسی شده و میزان 

واقعی خسارت ها مشخص شود.
طهماســبی در زمینه زمان تخصیص اعتبار برای 
جبران خسارت ها خاطرنشان کرد: اعتبارات در 
صورت ابالغ به مرور در طول ســال، تخصیص 

یافته و پرداخت می شود.
وی افــزود: تاکنون هیچ اعتبــاری برای تامین 
خسارت های زیرساختی به هیچ کدام از استان ها 
ابالغ و تخصیص نیافته و فقط مبالغی از ســوی 
ســازمان برنامــه و بودجه کشــور به صورت 
علی الحســاب و تنخواه به اســتان های سیل زده 
پرداخت شــده تا شرایط سختی که با آن درگیر 

شده اند را مدیریت کنند.
رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان 
زنجان در باره جبران خسارت های وارد شده به 
واحدهای مسکونی گفت: آسیب های وارد شده 
به زیرساخت ها از منابع عمومی پرداخت شده و 
خسارت های واحدهای مسکونی از طریق بنیاد 

مسکن و بانک های عامل پرداخت می شود.
این مسوول با بیان اینکه روش پرداخت از طریق 
سیســتم بانکی، متفاوت از منابع عمومی است 
خاطرنشان کرد: بانک های عامل، خسارت ها را بر 
پایه گزارش فرمانداری ها آنالیز و طبق مجوزی که 
دارند تسهیالتی برای تعمیر و بازسازی منازل به 

متقاضیان پرداخت می کنند.
وی اظهار داشــت: مدیریت بســیار مطلوبی با 
پیگیری مدیر ارشــد استان و تالش و همکاری 
مدیران دســتگاه ها در بارندگی های ابتدای سال 
صورت گرفت به این دلیل، میزان خسارت های 

ناشی از بارندگی در استان گسترده نیست.
به گزارش ایرنا، جهت پیشگیری از خسارت های 
ناشی از سیل 700 نشست شورای مدیریت بحران 
در سطح استان، شهرستان ها، بخش ها و روستاها 
برای مدیریت ســیالب ها و کاهش خسارت ها 
برگزار شد و استان زنجان، بدون خسارت جانی 

دارای کمترین خسارت مالی در کشور است.

بانک ملت استان زنجان
به یاری سیل زدگان خوزستان 

شتافت
 بسته های حمایتی بانک ملت استان شامل 
انواع مواد غذایی کنسر شده، آب معدنی، پوشاک، 
برنج، خرما، غالت، اقالم بهداشــتی )پوشــاک 
بچه ، دســتمال کاغذی( دارو ، شیرخشــک ، 
خوراکی،رب گوجه فرنگی، پتو و ... با همکاری 
کارکنان مدیریت شعب استان زنجان به خوزستان 
ارسال شــد تا در میان مردم آسیب دیده از سیل 

توزیع شود. 
به گزارش معاونت اداری مالی بانک ملت استان 
زنجان، این بانک در راســتای مســوولیت های 
اجتماعی خود پس از وقوع سیل، تمام توان خود 
را بــه کار گرفته و با همکاری کارکنان ، اقدام به 
تهیه بسته های حمایتی و ضروری و توزیع آن در 

میان آسیب دیدگان از سیل نموده است. 
امراله رخشــان  مدیر شعب استان  در گفتگو با 
روزنامه زنگان امروز در باره انجام این مهم عنوان 
کرد: با توجه به روحیه انسان دوستی و همدردی 
با هموطنان، کارکنان بانک ملت استان با خلوص 
نیت در جهت کمک به هموطنان ســیل زده به 
یاری شــتافتند وکمک های غیر نقدی کارکنان 
با همکاری حســینیه اعظم زنجان به خوزستان 

فرستاده شد.

خبـر

مسایل اساسی کشور :
ایــن روزها همه از مدیریت بحــران می گویند، از 
ناکارآمدی نظام تدبیر در حوزه های مختلف کشور 
و همه منتظر این هســتند تا مسئولین کاری بکنند. 
جالب اینکه برخی از این منتقدین خود مسئولیت های 
مهمی در سطوح تصمیم گیری های کشوری دارند. 
بدون توجه به این مهم که مسئولیت تصمیم سازی 
و تصمیم گیری و قانونگذاری و نمایندگی مجلس و 
همچنین مسئولیت قضایی نیز جدای از مسئولیت اجرا 
نیست. با احترام برای همه این عزیزان که دلسوزانه 
و با تمام داشــته های علمی و تخصصی خود برای 

اعتالی کشور عزیزمان در تالش و تکاپو هستند.
عموم فرهیختگان کشــور و اساتید دانشگاه ها نیز 
از وجود بحــران در حوزه هــای تخصصی خود 
می گوینــد. از جملــه بحران انرژی، بحــران آب، 
بحران بیکاری، بحران زیست محیطی، بحران تنزل 
اخالق و سرمایه های اجتماعی، بحران حاشیه نشینی 
و ناهنجاری هــای اجتماعــی و... و در این ارتباط 
قلم فرسایی نموده و نظر کارشناسی ارایه می کنند که 

در جای خود بسیار ارزشمند و تامل برنگیز است.
اما نباید فراموش کرد که مسایل اقتصادی و اجتماعی 
همچون کوه یخ شناور بخش عظیمی پنهان و ناپیدا 
دارند که در بیشتر زمان ها قابل رویت نیست. آنچه 
معموالً در شرایط بحرانی و داغ شدناخبار و غلیان 
احساسات بیش از پیش رخ نمون می کند،نه مسایل 
اصلی و ریشه ای بلکه نوک مشخص شده از کوه یخ 
است و معموالً هم مسایلی است کهمعلول هستند 
نه علت اصلی و پدیدآورنده چالش ها، این نوشــته 
تالش می کند در حد تــوان و بضاعت نگارنده به 

ریشه این چالش ها بپردازد.   
مــا معموالً برای ازدیاد بارش باران و برف به درگاه 
الهی دعا می کنیم. اما تا اندکی برف و باران می بارد 
جاده هایمان و سطح شهرها و روستاهایمان تبدیل به 
مشکل و گاهی هم مصیبت می شود. تا یک فیلم در 
یک کشــور خارجی اکران می شود و یا یک کتاب 
نوشــته می شــود و یا موضوعی در رسانه مجازی 
شکل می گیرد، فرهنگ کهن و چندین هزار ساله و 
آن همه آموزه های دینی و تبلیغات مذهبی مان زیر 
سوال می رود و به تهاجم فرهنگی آن هم با وجود 
این همه متولی فرهنگی و مذهبی تعبیر می شود و 
تا قیمت های جهانــی اندکی تغییر می کند، اقتصاد 
کشــور به هم می ریزد و زمانی که تحریم می شویم 
با مشکالت عدیده صادرات و واردات و تامین مواد 
اولیه و فروش محصول تولید شده و حتی تامین اقالم 
ضروری برای معیشت مردم مواجه می گردیم. آن هم 
با وجود این همه سازمان ها و وزارتخانه های متعدد 

و متولی امر اقتصاد.!
شــاید بتوان بحران های یادشده را عمدتا ناشی از 
تعمیق دو سندرومی دانســت که ما در فرهنگمان 

داریم و اغلب از آن غافل هستیم:
1- نخســتین سندروم ما فرصت سوزی و از دست 
دادن فرصت های متعددی است که همواره بدان ها 

بی توجه بوده ایم. 
2- ســندروم دوم فراموشــی اســت. ما همواره 
بحران های زیادی داشــته ایم و تا مدتی نیز با آن ها 
سرگرم بوده ایم. اما پس از مدتی یا به واسطه روحیه 
روزمرگی که بر ما مستولی شده و یا مواجهه با بحران 
جدیدتری بحران پیشین را به فراموشی سپرده ایم. 
مثال پس از انقالب اســالمی قرار شــد نظام فاسد 
و ناکارآمد اداری پیــش از انقالب را اصالح کنیم 
که با وجود مقررات زیــادی که تنظیم کرده ایم اما 
تغییرات اساسی و زیربنایی الزم برای کارآمد کردن 
آن ایجاد نشده و هنوز هم درگیر فساد و ناکارآمدی 
و در اندیشــه اصالح نظام اداری هستیم. یا پس از 
خاتمه جنگ تحمیلی در اندیشه بازطراحی شهرها و 
تاسسیات مهم زیربنایی در انطباق با پدافند غیرعامل 
بودیم که این مهم نیز اجرایی نشــد. پس از آن نیز 
درگیر زمین لرزه هایی از منجیــل و رودبار تا بم و 
کرمانشاه و... بودیم. پس از هر زمین لرزه نیز تصمیم 
گرفتیم ساختمان ها و بناهای استواری بسازیم تا بر 
سرمان آوار نشود و زیرساخت هایمان را متناسب با 
ویژگی لرزه خیزی کشورمان طراحی و اجرا نماییم 
که آن هم فراموش شد. یا پس از هر سانحه سقوط 
هواپیما در پی علت حادثه بودیم که آن نیز فراموش 
شد. از این دست فراموشی ها را فراوان داشته ایم که 
فهرست باالبلندی دارد. امیدوارم حادثه سیل اخیر 
متفاوت با حوادث پیشین باشد و با درسی که از آن 
می گیریم و با یادآوری و آسیب شناسی سایر حوادث 

پیشینبه بوتهفراموشی سپرده نشود.
راستی چه کرده ایم که اینگونه شده ایم؟ چرا تا این 
اندازه ناکارآمد عمل می کنیم؟ چرا به فکر درمان و 
اصالح خود نیستیم؟ چه زمان می خواهیم به خود 
بیاییم و برای آینده کشــورمان و فرزاندانمان کاری 

کنیم؟
با یک نگاه اجمالی به برخی حوزه های مهم شــاید 
بتوان پاسخ قانع کننده ای یافت. با این پیش فرض که 
همه این مســایل و رخدادها ناشی از یک تصمیم 
است و تصمیم ها نیز توسط مدیران اتخاذ می شوند. 

پیامدها:
درحوزه تولید

درحوزه تولید با هدف خودکفایی و رسیدن به سطح 
امنیت غذایی و بدون توجه به محاسبه و برآورد میزان 
آب مورد نیاز برای کشت محصوالت کشاورزی و 
حتی محاسبه اینکه افزایش تولید چه نوع محصوالتی 
در اولویت است و چه محصوالتی با شرایط کم آبی 
ما سازگارتر است و همچنین بدون توجه به پایداری 
حوزه های آبریز، به کشــاورزانمان مجوز حفر چاه 
داده ایم. برخی نیز بدون مجوز چاه آب حفر کرده اند 
که دستگاه های متولی حوزه آب یا بی تفاوت از کنار 
آن گذشتند و یا به توصیه برخی دیگر از مسئولین این 
اقدام را نادیده گرفتند. نتیجه آن نیز وجود تعدادزیادی 
چاه آب کشــاورزی بدون مجوز در کشور است. 
هر چند چاه های دارای مجوز هم به خوبی نظارت 
نمی شوند. بررسی ها نشان می دهد میزان آب برداشت 
شــده از برخی چاه ها چندین برابــر میزان مجوز 
بهره برداری اولیه آن هاست و این به معنی برداشت 
بی رویه و خارج از ظرفیت آب های زیرزمینی است. 
که سطح آن هر سال پایین تر می رود و کشورمان را 
با تنش آبی مواجه نموده اســت. با این رویکرد نه 
تنها به خودکفایی نرسیدیم بلکه منابع پایه به ویژه 
خاک، آب و محیط زیست را هم تخریب و ناپایدار 
کردیم. افزون بر این، یکی از چالش های اصلی این 
بخش نادیده انگاشتن پایداری در حوزه های آبریز 
به واســطه تصمیمات جزیــره ای و غیر یکپارچه 
در این زمینه است. چرا که یکپارچگی تصمیمات 
شرط اولیه و الزم برای پایداری حوزه هاست و این 
شرط با تقسیمات سیاسی-اداری کشور در تناقض 
است. از این رو هر استان در بهترین حالت تنها در 
حوزه جغرافیایی خود برای کنترل و مصرف منابع 
آب تصمیم گیری می کند و چه بسا این تصمیم در 
راستای پایداری حوزه آبریز که گستره آن در برگیرنده 
چندین استان مختلف است نباشد. در بخش صنعت 

نیز بدون توجه به آثار زیســت محیطی استقرار 
صنایع و بدون در نظر گرفتن ضایعات 

و پســماندها، واحدهای تولیدی 
مختلف  عرصه هــای  در  را 

ایجــاد نموده  ایــم. حتی 
در طراحی هــا نیز به 
ارتباطات درون بخشی 
و بین بخشــی صنایع 
توجه الزم را نداشــته 
متناســبی  چینش  و 
نپذیرفتــه  صــورت 
اســت. تا آنجــا که 
بیشترین منابع آلودگی 
بجز  کشور  شهرهای 
چند  که  ریزگردهــا 
سالی اســت میهمان 
شهرهایمان گردیده و 
خودروها  که  آلودگی 
تولید می کنند، عمدتا 
ناشــی از عملکــرد 
واحدهــای تولیــدی 

با میــزان آالیندگی زیاد 
است. صنایعی که به واسطه 

ساختارهای غلط و معیوب نظام 
اقتصــادی و تصمیمــات لحظه ای و 

بی برنامهیا از چرخه تولید خارج شده اند و یا )اکثرا( 
با پایین ترین ظرفیت ممکن کار می کنند. درصد کمی 
از آن ها هم در شرایط عادی هستند. برخی از آن ها 
از زمان خود به لحاظ فناوری و سطح تکنولوژی و 
یا خط تولید بسیار عقب هستند. ایجاد شهرک های 
صنعتی نیز نتوانسته کمکموثری به این نقیصه بکند. 
برخی از این شــهرک  ها با وجــود اتمام عملیات 
زیرســاخت، عمال خالی از صنعــت و واحدهای 
تولیدی هستند و صرفا هزینه های سنگینی را بر منابع 
ملی تحمیل نموده اند. پاره ای دیگر نیز با ظرفیت های 
بسیار پایین کار می کنند. چنانچه نقشه استقرار صنعتی 
کشور را مرور کنیم عمده حوزه های صنعتی کشور در 
چند منطقه خاص از جمله تهران، البرز، قزوین، قم، 
مرکزی، اصفهان، مشهد، تبریز، شیراز، اهواز به عنوان 
کالن شهرهای کشور شکل گرفته و منجر به قطبی 
شدن مناطق کشــور شده و بقیه فضای جغرافیایی 
کشور که اتفاقا ظرفیت های الزم برای صنعتی  شدن 
را دارا هســتند، تهی از صنعت گردیده اند. از جمله 
بخش هایی از کرانه های خلیج فارس و دریای عمان 
و استان های جنوبی، حتی برخی استان های غربی، 
مرکزی و شرقی کشــور. نقص بزرگ دیگری که 
بخش صنعت کشــور دارد و بخش کشاورزی نیز 
از آن رنج می برد، تکمیل نشــدن زنجیره های تولید 
و چرخه های تامین می باشد که نیازمند همکاری و 
ارتباط ارگانیک سه بخش اصلی اقتصاد )کشاورزی-
صنعت-خدمات( است که نتیجه آن اثرات متقابل و 
هم افزایینظام اقتصادی و صرفه های ناشی از مقیاس 
و در نهایت تشکیل ارزش افزوده بیشتر اقتصادی و 

توسعه اشتغال خواهد بود.

درحوزه مدیریت شهری و روستایی
درحوزه مدیریت شهری و روستایی به جای انتخاب 
مدیران شــهری که فهم درســتی از اقتصاد شهر و 
مدیریت شهر داشته باشند، اغلب افرادی را به عنوان 
شهردار و اعضای شورای شــهر انتخاب کرده ایم 
که کمترین تناسب را با مسایل شهر به عنوان یک 
موجود زنده و پویا با پیچیدگی های بســیار و دایم 
در حال تغییر، داشته باشند. بیشتر این افراد به جای 
برنامه ریــزی و سیاســت گذاری های تخصصی و 
حرفه ای برای عمرانو آبادانی و توسعه آینده شهر، 
درگیر تفکیک اراضی شــهری و فروش تراکم که 
درآمــد ناپایدار و البته خطرناک برای آینده شــهر 
است گردیده اند. در این رابطه نقش منحرف کننده 
و بی ثبات ســاز طرح های هادی، جامع و تفضیلی 
شهری که سال هاست منسوخ شده اند را نیز نمی توان 
انکار کرد. چرا که برخی از این تراکم فروشــی ها 
نتیجه مطالعات مشاران اینگونه طرح هاست. با این 
نگاه و طراحی، شهرهایی را ساخته و توسعه داده ایم 
که برای استقرار کاربری های مختلف ایده مناسبی 
نداشــته و مراکز مختلف و کارکرد های شــهری 
ناهمگون و نامتجانس و گاهی در تعارض با یکدیگر 
در آن ها شــکل گرفته، ضمن اینکه در هیچ یک از 
طرح های شــهری ما اقتصاد شــهر به درستی و به 
عنوان یک پلتفرم بــرای چینش بقیه عناصر مورد 
توجــه قرار نگرفته اســت. از این رو مشــکالت 
عدیده ای از جمله حاشیه نشــینی و ناهنجاری های 
اجتماعی ناشی از آن، اقتصاد زیرزمینی، ناهمگونی ها 
و تراکم های بی ظابطه به همراه ترافیک شهری جزو 
شرایط اجنتاب ناپذیر وضع موجود شهرهای ما شده 
و نبود زیرســاخت ها و یا زیرساخت های ناقص و 
ناکارآی شــهری نیز موضوع مهم و نادیده انگاشته 
شده دیگری است. از این روست که با بارش اندکی 
باران خیابان ها و کوچه های بیشتر شهرهای بزرگ به 

جای عبور سریع و راحت آب که می تواند در پایین 
دست مورد استفاده و بهره برداری قرار گیرد، تبدیل 
به رودخانه می شوند. رودخانه هایی که حتی ممکن 
است خودروهای عبوری را نیز با خود حمل کرده 
و آب را به درون خانه های مردم سرازیر نمایند. در 
بیشتر شهرهای کشور آبروها و شیب بندی خیابان ها 
و معابر دچار اشــکاالت اساسی است و این عالوه 
بر بی مهری اســت که به طبیعت و محیط زیست 
با ســاخت وسازها و توسعه های بی منطق همراه با 
تخریب پوشــش گیاهی و محیط طبیعی صورت 
پذیرفته، چرا که در این توسعه های خارج از ضوابط 
شهرسازی، بسیاری از مسیل ها که در طی قرن ها و 
اعصار به عنوان آبراه های طبیعی عمل می نمودند 
تخریب شدند و جای خود را به جاده و ساختمان 
دادندو یا به حریم آن ها تجاوز شد. بدون اینکه در 
طراحی زیرساخت های شهری جایگزینی برای آن ها 
ایجاد و پیش بینی شود. سیستم های فاضالب شهری 
نیز یا ناقص اجرا شده اند و یا اساساً ایجاد نشده اند تا 
هدایت مناسبی برای رواناب های شهری باشند. سیل 
نوروز 1۳۹۸ شیراز و 1۳۶۶ تهران نمونه بارز از بین 
بردن یک مسیل طبیعی و احداث خیابان به جای آن 
است. نمونه هایی از این دست در شهرهای ما فراوان 

قابل مشاهده است.
نقاط روســتایی کشور نیز دســت کمی از شهرها 
ندارد. هرچند پیش از انقالب اســالمی و با هدف 
توســعه صنعتی توجه برنامه ریزان و سیاستگذاران 
بر توسعه و گسترش شهرنشینی متمرکز گردید و 
نقاط روستایی عمدتا مورد بی توجهی قرار گرفت. 
اما سیاســت های ناقص و غیر سیستمی و اقدامات 

توام با هیجانات ناشــی از عقب ماندگی روستا ها 
در بعد از انقالب نیز نتوانست روستاهای کشور را 
به آبادانی رســاند. رویکرد توسعه روستایی پس از 
انقالب عمدتا در تامین زیرساخت ها و بهبود کالبد 
روستاها خالصه شــد. با این دیدگاه تالش گردید 
همچون مراکز شــهری نقاط روستایی نیز بهره مند 
از آب و برق و گاز و راه و ســاختمان های دولتی 
گردند. اجرای طرح های هادی روســتایی هرچند 
برای برخی روستاها باعث بهبود کیفیت سکونت 
شــد. اما در بیشتر روســتاها با از بین بردن بافت 
های باارزش و تخریب معابر و ساختمان ها هویت 
روســتاها را از بین برد و روستایی را از فرهنگ و 
شیوه زندگی سنتی که با آن طی اعصار و قرون خو 
گرفته بود جدا کرده و هویت وی را زیر سوال برد.
با این حال، اصلی ترین و زیربنایی ترین نیاز روستا 
که همانا اقتصاد روستایی است همچنان مغفول باقی 
ماند. به همین دلیل نه تنها نتوانستم روستاییان را در 
روستاها ساکن کنیم. بلکه بیش از پیش فرصت و 
امکان فرار آن ها از نقاط روستایی را فراهم نمودیم. 
غافل از اینکــه چنانچه خانوار روســتایی امکان 
معیشت و بهره مندی اقتصادی را داشته باشد نیازی 
به مهاجرت به مراکز شهری ندارد. اما با اوضاع پیش 
آمده روســتایی گریزان از روستا که شغلی ندارد و 
مهارتی برای امرار معاش و تامین مالی که در بافت 
اصیل و با کیفیت شهر ساکن شود، در حاشیه شهرها 
و عمدتا در محالت نامتناسب با ظوابط شهرسازی 
ساکن شده و از طریق گسترش اقتصاد زیرزمینی و 
توسعه ناهنجاری های اجتماعی به ناچار امرار معاش 
می کند. به همین دلیل هم درصد باالیی از جمعیت 
شهرها در حاشیه و مناطق ناهمگون مستقر هستند و 
این مناطق نیز آواری شده اند بر سر شهرها به ویژه 

کالن شهرهای کشور.
درحوزه اقتصاد

درحوزه اقتصاد، ناکارآمدی نظام تدبیر به شــدت 
نمایان اســت. به گونه ای که همه ســاله در الیحه 
بودجه ســاالنه درآمدهای نفتی نقش اصلی 
را در تنظیم منابع عمومی بازی می کند. 
در حالی کــه درآمدهای مالیاتی و 
و  ساماندهی  برای  برنامه ریزی 
پوشش بیشتر افرادی )حقیقی 
و حقوقــی( کــه تحت 
نیستند،  پوشش مالیات 
قرار  توجه  مورد  کمتر 
می گیرد. به ویژه اینکه 
بسیاری از فعالیت ها و 
موسسات و نهادها که 
اتفاقاً می توانند در تنظیم 
درآمدهای مالیاتی نقش 
برجسته ای داشته باشند، 
یا به لحاظ وجود قوانین 
ناقص،مشمول پرداخت 
مالیات نیستند. یا خارج 
از حیطه قانون بوده و از 
پرداخت مالیات معاف اند 
و یا در شــمول پرداخت 
مالیات قرار دارند، اما با دور زدن 
قانــون و تنظیم دفاتر ســوری و 
متعدد، مالیات واقعی خود را پرداخت 
نمی کننــد. از این روســت کــه دولت ها 
ساده ترین و در دسترس ترین مسیر برای تامین منابع 
مورد نیاز بودجه که همان درآمدهای نفتی است را 
مورد توجه قرار می دهند و به واســطه پیچیدگی ها 
و اقدامات اساســی و زمان بری که الزم است برای 
تنظیم متناسب درآمدهایمالیاتی انجام دهند، معموالً 
از کنار آن عبور می کننــد. البته عالوه بر دولت در 
این حوزه نقش نهادهای حاکمیتی خارج از دولت 
بسیار برجسته و اثرگذار است. آن ها به صورت بالقوه 
توانایی بسیار باالیی در پرداخت مالیات دارند اما از 
این تعهد ملی خود سر باز می زنند و با قدرتی که در 
اختیار دارند بدون توجه به مبانی و قواعد علم اقتصاد 
در اقتصاد کشور دخالت نموده و معادالت را به هم 
می ریزند. افزون بر این، در بودجه ســاالنه کشور 
بدون اولویت گذاری و رعایت تقدم، تعداد زیادی 
پروژه های عمرانی تعریف شده که با تزریق اعتبار 
اندک و تخصیص های قطره چکانی بهره برداری از 
آن ها سال  ها به درازا خواهد کشید و مردمی که قرار 
اســت از خدمات آن ها بهره برداری کنند، همچنان 
می بایست چشم انتظار بمانند. همچنین نزدیک به 
هفتاد درصد بودجه صرف هزینه های حدود سیصد 
و هشتاد شــرکت دولتی می  شود. شرکت هایی که 
اغلب آن ها زمانی درآمدزایی باالیی داشته و به شیوه 
خصوصی اداره می شــدند.اما امروز نه تنها عایدی 
برای کشور ندارند، بلکه اغلب زیانده شده و سربار 
منابع بودجه کشور هستند. هرچند این شرکت ها نیز 
دارای دفاتر مالی متعدد هستند. زمانی که قرار است 
پاداش هیات مدیره پرداخت کنند، سودهای باالیی را 
در دفاتر خود نشان می دهند و آن گاه که قرار است از 
دولت بودجه دریافت کنند به شدت زیانده نشان داده 

می شوند. در ناکارآمدی نظام اقتصادی همان بس که 
فضای کسب و کار کشور همواره شاهد یک دوره 
تورم و سپس یک دوره رکود و گاهی نیز دورهایی 
در شرایط تورم رکودی است و گویی این دور باطل 

هیچ گاه قرار نیست اصالح شده و بهبود یابد. 
درحوزه فرهنگی و مذهبی

درحــوزه فرهنگی و مذهبی نیــز وضعیت چندان 
متفاوت با حوزه های پیش گفته نیســت. با وجود 
اینکه تعداد زیادی دســتگاه و موسســه با صرف 
هزینه  های هنگفت که برای برخی از آن ها چندین 
برابر وزارتخانه هــای تخصصی بودجه اختصاص 
داده می شود به کارهای فرهنگی و تبلیغات مذهبی 
مشغولند، اما صدای برخی مسئولین همواره از رها 
بودن حوزه های فرهنگ و مذهب بلند است و ظاهراً 
کسی یا نهادی خود را متولی و مسئول نمی شناسد. 
هر چند در قانون وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و 
سازمان تبلیغات اسالمی هر یک متولی موضوعات 
فرهنگی-هنری و مذهبی هســتند اما دستگاه ها و 
موسسات بی شماری در مسایل فرهنگی و مذهبی 
دخالت دارند و بابت این دخالت ها نیز منابع فراوانی 
از بودجه کشــور را مصرف می کنند.این حوزه نیز 
گویی از اســتحکام الزم برخوردار نیســت و هر 
اتفاق کوچک و بزرگی در داخل جغرافیای کشور 
و خارج از مرزها صورت پذیرد، فرهنگ ما را دچار 
آســیب های جدی می نماید و ایــن همه اقدامات 
مذهبی و تبلیغات دینی را نقش بر آب می نماید. به 
گونه ای که فریاد برخی علما و مذهبیون را از نبود 
متولی و مسئول فرهنگی و دینی به عرش می رساند.

درحوزه حمایت های اجتماعی و بیمه
درحوزه حمایت های اجتماعی و بیمه به واســطه 
کاهش سرمایه های اجتماعی و بی اعتمادی عمومی 
گسترده، اغلب مردم از عملکرد نهادهای درگیر در 
این حوزه و وابســته به حاکمیت رویگردان شــده 
و ترجیح می دهند کمک های خــود را به صورت 
شخصی و یا از طریق افراد معتمد و سلبریتی ها به 
دســت نیازمندان و یا افراد خسارت دیده برسانند. 
نمونه بارز آن در زلزله کرمانشاه بسیار گویا و آموزنده 
است. از طرفی، هنوز به واســطه ناکارآمدی نظام 
اقتصادی کشور نگاه مردم ما به بیمه های بازرگانی به 
اندازه ای نیست که در پی خرید پوشش های بیمه  ای 
برای امــوال و دارایی های خود )به اســتثنای بیمه 
شخص ثالث خودرو که اجباری است.( و به ویژه 
برای عمر و زندگی خودشان باشند. ضریب پایین 
نفوذ بیمه در کشــور ما به خوبی بیانگر این نقص 
اساسی اســت. چنانچه مردم ما با کارکردهای بیمه 
و نقش آن در کاهش اثرات بالیا و خســارت های 
جانی و مالی آگاهی جامع و کاملی داشــته باشند، 
بخشی از نگرانی های آن ها مرتفع شده و همچنین 
بابخش عظیمی از خسارت هایی که آن ها را تهدید 
می کند آگاه خواهند شد. خسارت های مالی نظیر، 
سیل، زلزله، آتشفشان، طغیان آب و ترکیدگی لوله 
و... و همچنین خسارت های جانی از جمله فوت، 
نقص عضو و... از این دســت می باشد. این ضعف 
ساختاری خود باعث شده که شرکت های بیمه نیز به 
روز نبوده و تجهیزات و امکانات الزم برای حمایت 
در شرایط اضطرار را نداشته باشند. شاید هم هنوز 
رسالت و وظیفه ای برای خود تعریف نکرده اند. این 
در حالی است که در کشورهای پیشرفته عالوه بر 
ارگان هــای حمایتی از جمله دســتگاه های متولی 
مدیریتبحران و صلیب ســرخ، شــرکت های بیمه 
بازرگانی با پیشرفته ترین امکانات و تجهیزات و با 
هدف عمل به تعهدات خــود در برابر بیمه گذاران 
)مردمی که با آن هــا قراردادهای بیمه ای دارند( در 
صحنه حاضرند. که جای خالی این شــرکت ها در 
تمامی بحران هایی که کشور تاکنون از سر گذرانده 

به خوبی پیداست.
از طرفی، نهادهای حمایتی کشور از جمله سازمان 
تامیــن اجتماعی و صندوق های بازنشســتگی که 
علی القاعده می بایست از ذی نفعان خود حمایت های 
الزم را داشــته باشند، متاسفانه به واسطه اشکاالت 
ســاختاری در اداره آن ها و ارتباط سیســتمی که با 
دولت می بایســت داشته باشند، به نوعی زمین گیر 
شــده و توان الزم برای حمایت های کامل از ایشان 
را ندارنــد. این نقیصه به حدی اســت که برخی 
صاحبنظران یکــی از چالش های اصلی کشــور 
را بحران صندوق های بازنشســتگی و بیمه تامین 
اجتماعــی می داننــد و این وضعیــت برای طیف 
گسترده ذی نفعان بسیار نگران کننده است. هر چند 
حمایت های مقطعی و گاه به گاه دولت نیز نمی تواند 
مشکالت چند الیه آن ها را مرتفع نماید. به هر حال 
تامین اجتماعی کارآمد یکی از پیش شرط های اصلی 
توسعه کشور به حســاب می آید و این صندوق ها 
می بایســت در خدمت گسترش رفاهعمومی مردم 
به ویــژه افرادی کــه حقوق و دســتمزد دریافت 
می کنند باشند. استقالل این صندوق ها از دولت و 
رونق بخشــی به اقتصاد همراه با کنترل نرخ تورم و 
افزایش مشارکت اقتصادی می تواند به توانمندسازی 
آن ها کمک موثری نماید.                 ادامه دارد...

بحران مدیریت 
یا ناکارآمدی مدیریت بحران 

در ایران
* بخش اول- شهرام طهماسبی- رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان 
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من خود نمی روم دگری می برد مرا
 نابرده باز سوی تو می آورد مرا

 كاالی زنده ام كه به سودای ننگ و نام
 این می فروشد آن دگری می خرد مرا

یك بار هم كه گردنه امن و امان نبود
 گرگی به گله می زند و می درد مرا

 در این مراقبت چه فریبی است ای تبر

هیزم شكن برای چه می پرورد مرا ؟
 عمری است پایمال غمم تا كه زندگی

 این بار زیر پای كه می گسترد مرا
 شرمنده نیستیم ز هم در گرفت و داد

 چندانكه می خورم غم تو ، می خورد مرا
 قسمت كنیم آنچه كه پرتاب می شود
 شاخه گل قبول تو را ، سنگ رد مرا 

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

Zanganemrooz@gmail.com   @zandgan
در شهر

 رییس كمیسیون شهرسازی و معماری 
شورای اسالمی شــهر زنجان گفت: با اجرای 
طرح اصالح خطوط حمل و نقل، زمان انتظار 

برای اتوبوس ها به 7 دقیقه كاهش می یابد.
 حمیدرضا حمیدی در نشست رسمی و علنی 
شورای شهر زنجان در تشریح اصالح خطوط 
حمل و نقــل عمومی زنجان اظهار كرد: بحث 
اصالح خطوط از شــورای شــهر چهارم آغاز 
شده بود، اما در شورای پنجم این طرح بسط و 
گسترش یافت و طرح جامع و مدونی در این 

باره تهیه شد.
رییس كمیسیون شهرسازی و معماری شورای 
اســالمی شهر زنجان با اشاره به اخذ مصوبات 
الزم و قانونی برای اجرای طرح اصالح خطوط 
حمل و نقل عمومی شــهر زنجان گفت: آنچه 
مسلم اســت، بافت مركزی شهر دیگر كشش 

افزایش تعداد اتوبوس هــا و ترافیك را ندارد، 
هرچند كه این امر راهكارهای مختلفی دارد كه 
یكی از آنها تعریض خیابان ها است؛ موضوعی 

كه در دنیا جواب نداده است.
وی با اشاره به اینكه یك راهكار دیگر نیز این 
بود كــه از طریق طرح زوج و فرد اقدام بكنیم 
كه این امر نیز موقتی بوده و شــهرداری تهران 
نیز به این نتیجه رســیده است كه طرح را كنار 
بگــذارد، افزود: راهكار دیگــر نیز این بود كه 
تقویت حمل و نقل عمومی را داشته باشیم كه 
شــهرداری زنجان این راهكار را انتخاب كرده 

است.
حمیدی در تشــریح طرح تقویت حمل و نقل 
عمومی بیان كرد: امروز دو نوع سیســتم حمل 
و نقل عمومی شامل تاكسی و اتوبوس وجود 
دارد كه ما ابتــدا تمركزمان را روی اتوبوس ها 

قرار دادیم و بر پایه آن الگوی تك پایانه ای به 
چند پایانه ای تبدیل شد.

وی با اشــاره به اجــرای پیاده راه و تشــدید 
ترافیك در مركز شــهر گفت: امروز بیشترین 
فشــار ترافیك روی خیابان طالقانی و خیابان 
هفت تیر است و شرایط در آن طوری است كه 
در صورت بروز مشــكل امدادرسانی در آن با 

مشكل مواجه خواهد شد.
رییس كمیسیون شهرسازی و معماری شورای 
اسالمی شهر زنجان با بیان اینكه علت ترافیك 
هفت تیر و طالقانی آمد و شد 146 اتوبوس در 
این منطقه اســت، گفت: نخستین تاثیر اجرای 
طرح اصالح خطوط حمل و نقل روان شــدن 

ترافیك خیابان هفت تیر است.
وی افــزود: در طرح جدید بــرای خیابان امام 
خط ویژه در نظر گرفته ایم كه بر این پایه خط 

ویژه خیابان ســعدی نیز دو متر افزایش یافته 
اســت تا حالت رفت و برگشتی در آن فراهم 

شود.
حمیدی با اشاره به اینكه امروز سیستم حمل و 
نقل عمومی )اتوبوسرانی( شهر زنجان به لحاظ 
كیفی و نظافت طوری اســت كه اگر كســی 
مجبور نباشد از آن استفاده نمی كند، گفت: مثال 
طبق آمار سرعت حركت اتوبوس های شهری 
در زنجان 18 كیلومتر بر ساعت است در حالی 
كه طبق استانداردها باید 30 كیلومتر بر ساعت 
باشــد، چون امروز مســیری كه با خودروی 
شــخصی در عرض 6 دقیقه سپری می شود با 

اتوبوس در عرض 45 دقیقه سپری می شود.
رییس كمیسیون شهرسازی و معماری شورای 
اســالمی شــهر زنجان با بیان اینكه با طراحی 
خط ویژه و طرح جدید ســرعت اتوبوس به 

30 كیلومتر رســیده و مدت زمان انتظار برای 
اتوبوس نیز به هفت دقیقه كاهش پیدا می كند، 
گفت: تحقق این امر مستلزم اجرای خط ویژه 

است.
وی افزود: ممكن اســت اجرای این طرح در 
ابتدا مشــكالتی برای خیابان سعدی به وجود 
بیــاورد اما به مرور زمان با تغییر رویكردی كه 
اســتفاده كنندگان از وسیله شــخصی خواهند 

داشت، مشكل حل خواهد شد.
حمیــدی همچنین دربــاره نگرانی كســبه و 
لزوم رفع این نگرانی هــا گفت: در طول هفته 
با این عزیزان نشســت هایی خواهیم داشت و 
امیدواریم مجموعه اســتانی و كسبه نیز از این 
طرح حمایــت كنند؛ چون یكــی از اقدامات 
ماندگار مدیریت شهری و شورای شهر خواهد 

بود؛ موضوعی كه قطعا به نفع شهر است.

 بام های ســبز در دهه هفتــاد در آلمان 
رواج یافتند و از آن زمان به بعد در بســیاری از 
كشورهای اروپایی از این نوع فضاهای سبز در 

پشت بام های خود استفاده می كنند.
امــروزه تخمین زده می شــود كــه در حدود 
10درصد از همه سقف ها در آلمان از نوع سبز 
بوده باشند.البته ایاالت متحده آمریكا نیز بام های 
سبز دارد اما نه آن اندازه كه در اروپا رواج دارد.

بام سبز تاالر شهر شیكاگو یكی از قدیمی ترین 
و شــناخته ترین نمونه های بام سبز در امریكا 

می باشد.
با مطالعاتی كه انجام گرفت تخمین زده شده كه 
اگر بام ها در یك شهر بزرگ همگی سبز باشند 
دمای هوا را می توان تا 1۲ درجه كاهش داد. هم 
چنین بام های سبز بهبود و پیشرفت دراماتیكی 
در مقدار عایق بودن ســقف ســاختمان ایجاد 

می نمایند.

عالوه بر آن با ســبز ســازی یك سقف انتظار 
می رود طول عمر ســقف ساختمان ۲ یا 3 برابر 
شود. سرانجام اینكه بامهای سبز نوعی زیستگاه 
برای گیاهان و حشرات به وجود می آورند كه 
فضای طبیعی محدودی در شــهرها را به خود 
اختصاص می دهند. در مناطق شــهری دارای 
ارتفاع باال نیز می توان فهمید كه بام های سبز می 
توانند حشرات پرندگان زنبورها و پروانه ها را 

به خود جذب نمایند.
مزایای بام های سبز:

این گونه بام ها باعث كاهش یافتن بار سیســتم 
فاضالب به واسطه هدایت بخش اعظمی از آب 
باران در خود می شــوند.آلودگی هوا را به خود 
جذب می نماید ذرات حاصل از ســوختن هوا 
را جمع آوری كــرده و كربن را در خود جمع 
می كند. به عنوان یــك راه حل جذاب به جای 
بام های ســنتی جایگزین شده و نشانه هایی از 

تفكر رو به رشد در باره كیفیت زندگی شهری 
را در خود دارد. باعث كاهش یافتن نفوذ سر و 

صدا به داخل ساختمان می شود.
اساسا به واسطه خنك نگه داشتن داخل ساختمان 
به هنگام تابستان باعث عایق شدن ساختمان ها 

در برابر دماهای شدید می شود.
كاهــش دادن گرما )با افزودن بر مقدار مقاومت 
گرمایی و حجم مقاومت در برابر گرما( و سرما 
)با خنــك كنندگی از نوع تبخیر آب( ســازی 
در یك ســاختمان به ویژه اگر با شیشه پوشش 
داده شــده باشد می تواند همچون یك دریافت 
كننده منفعل انرژی خورشــیدی طول عمر بام 

ساختمان ها را افزایش می دهد.
جدای از ظاهر جذاب یك بام سبز چندین مزیت 
به ویژه اقتصادی و اكولوژیكی وجود دارند كه 
باعث شده اند یك بام سبز از نظر فنی كامل بوده 

و موفقیتی پردوام و طوالنی را تضمین نماید.

 رییس ســازمان ســیما، منظر و فضای 
شــهری شــهرداری زنجــان گفــت: طبــق 
برنامه ریزی انجام گرفته امســال 30 هكتار در 
مناطق كم برخوردار به فضای سبز شهر زنجان 
اضافه می شــود كه مجموع این فضا به 64۲ 

هكتار می رسد.
سجاد خانمرادی در گفت و گو با ایرنا افزود: 
هم اكنون شــهر زنجان با احتساب پارک های 
جنگلی و پارک های شهری 61۲ هكتار فضای 
ســبز دارد كه این رقم با احتساب این مناطق 

رقم باالیی را شامل می شود.
وی اظهار داشت: بر این مبنا شهرداری زنجان 
توزیع عادالنه خدمات در مناطق مختلف شهر 
به ویژه مناطق كم برخوردار را مورد توجه قرار 
داده كه در طول ســال های گذشته پارک های 
 بیشــتری را ایجاد كــرده و این ســازمان بر 
حســب نیاز نیز امســال نیز این كار را انجام 

می دهد.
این مســوول ادامه داد: امســال 30 هكتاری 
فضای سبز شهری در نظر گرفته شده كه بیشتر 
در شهرک های اقماری، نظیر پونك و گلشهر 
كاظمیه ایجاد می شــود كه بــا اتمام آنها بهره 
مندی ساكنان را بیش از گذشته فراهم می كند.
وی اضافه كرد: در زمان كنونی ســرانه فضای 
سبز شــهر زنجان 14.۲ دهم مترمربع است كه 
این میزان در سطح كشور1۲.1 مترمربع اعالم 
شــده و می توان گفت وضعیت خوبی در این 

زمنیه وجود دارد.

رییــس ســازمان ســیما، منظــر و فضــای 
شــهری شــهرداری زنجان ادامه داد: بنابراین 
شــهرداری های مناطــق زنجان نیــز موظف 
شــده اند، در مناطق خــود 10 هكتار فضای 
سبز شــهری ایجاد كنند و این مهم در راستای 

رضایتمندی مردم و مخاطبان است.
خانمرادی افزود: فضای ســبز، شهری عالوه 
بر مســایل زیســت محیطی در زینت شهری 
نیــز تاثیر گذار بوده و از اهمیت ویژه و مهمی 

برخوردار است.
وی اظهار داشت: كشت چمن به آب فراوانی 
نیاز دارد و این ســازمان بــرای بهره گیری از 
شــیوه های دیگر اســتفاده آن را از 80 به ۲0 
درصد در ســال گذشــته كاهش داد و گیاهان 

پوششی را مد نظر قرار داده است.
رییس ســازمان ســیما، منظر و فضای شهری 
شهرداری زنجان ادامه داد: گیاهان پوششی در 
مقایســه با چمن هزینــه ای در حدود پنج تا 
هفــت برابری را در بر مــی گیرد كه این مهم 
در پارک ها و فضای سبز شهری مورد استفاده 

قرار می گیرد.
وی خاطر نشــان كرد: با توجه به بارش های 
مناسب كم آبی فضای سبز شهری نیز برطرف 
شده اســت و به طور معمول فصل آبیاری نیز 

از اواخر اردیبهشت آغاز می شود.
هم اكنــون شــهر زنجان بــه عنــوان مركز 
 اســتان با سه منطقه شــهرداری 430 هزار نفر 

جمعیت دارد.

با اجرای طرح اصالح خطوط حمل و نقل 
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بامهایسبـزمدرن

رییس شورای عالی استان ها تاکید کرد
فرهنگ ایمنی و بحران

بُعد فراموش شده ساختار 
اجرایی و مدیریتی کشور

 رییس شورای عالی استان ها با تاكید بر 
اینكه فرهنگ ایمنی و بحران، بُعد فراموش شده 
ساختار اجرایی و مدیریتی كشور است، افزود: 
باید شــوراها در این حوزه وظایف خود را به 

درستی اجرا كنند.
به گزارش ایسنا، مرتضی الویری در نطق پیش 
از دستور خود در شانزدهمین اجالس عمومی 
شــورای عالی اســتان ها با تبریك ســال نو و 
جشن های شــعبانیه، گفت: اقدامات خشونت 
آمیــز و خارج از قوانیــن بین المللی آمریكا در 
باره ســپاه پاسداران انقالب اســالمی نشان از 
این اســت كه رییس جمهور آمریكا همواره در 
پــی ماجراجویی و پایمال كردن حقوق ملت و 
نهادهای قانونی كشورمان است و اقدامات وی 
مصداق ضرب المثل »عدو شود سبب خیر اگر 

خدا خواهد«، است.
وی افزود: اشــتباه استراتژیك دولت آمریكا در 
قرار دادن نام ســپاه پاســداران انقالب اسالمی 
در میان گروه های تروریستی باعث شد تا مردم 
ایران با كنار گذاشــتن همه اختالفات و تفاوت 
دیدگاه ها و با چشم بستن بر مشكالت و كمبودها 
یك دل و هم صدا به حمایت از سپاه در مقابل 
ایــن اقدام دولت آمریكا بپردازند و انزجار خود 
را از زیاده خواهی هــا و اقدامات خالف عرف 

دیپلماتیك دولت ترامپ اعالم كنند.
وی ادامه داد: همه ما باید قدردان این وحدت در 
كشــور باشیم و نباید این همدلی را به نفع هیچ 
گروه و جناحی قلمداد كنیم و خدای ناخواسته با 
اقدامات غیر منطقی و یا خودسرانه این نعمت را 

به نغمت تبدیل كنیم.
وی تاكیــد كــرد: در ابتدای ســال 13۹8 در 
حالیكه هنوز ســاماندهی و اسكان پایدار زلزله 
زدگان كرمانشــاه تمام نشده بود، هیاهوی سیل 
زدگان اســتان های مختلــف در میهن پیچید و 
خسارت های انســانی و مادی بر كشور، ملت 
را در اندوه فرو برد. بخش عمده خسارت های 
سیل ناشــی از بر هم زدن قوانین طبیعی است؛ 
قوانینی كه با تخلفات عمرانی، شهرسازی و قطع 
جنگل ها بر هم خورده و الزم است پیش از آنكه 
از وحشــت و حجم تخریبی سیل سخن گفته 
شــود، از انحرافات نامساعد مدیریت و آمایش 

سرزمین صحبت به میان بیاوریم.
وی افزود: فرهنگ ایمنی و بحران، بُعد فراموش 
شده ساختار اجرایی و مدیریتی كشور است. با 
اینكه سیاست های كلی نظام به عنوان پیشگیری 
و كاهش خطرات ناشــی از ســوانح طبیعی و 
حوادث غیر مترقبه در ۹ بند در سال 1384 ابالغ 
شده است، ولی شوربختانه دستگاه های مختلف 
مأموریت های مربوط به خود را دقیق و فنی در 
طول 14 سال انجام نداده اند و این بحران ها ناشی 

از این بی توجهی به سیاست ها و قوانین است.
رییس شــورای عالی استان ها در بخش دیگری 
از صحبت های خود با اشاره به اینكه شوراها به 
ویژه شوراهای شــهر و روستا و شورای استان 
و همچنین شــورای عالی اســتان ها در زمینه 
شناسایی نارسایی ها و ارایه گزارش به دستگاه ها 
و طرح پیشنهادهای مختلف و كاربردی، وظایف 
گسترده ای بر عهده دارند، اما شوربختانه در این 
زمینه كم كاری جدی وجــود دارد، افزود: الزم 
است كمیسیون های تخصصی و دبیرخانه های 
شوراها در این موضوع با توجه به وظایف قانونی 
خود اقدامات الزم را انجام دهند و مطابق با ماده 
87 قانون شوراها، شوراهای استان مكلف هستند 
مشــكالت استان را به شــورای عالی استان ها 

منعكس كنند.
وی افزود: الزم اســت این كمیسیون ها ساز و 
كاری را تنظیم كنند كه با تشكیل بانك اطالعاتی 
در خصوص خسارت ها و افراد خسارت دیده، 
شــیوه تأمین نیازها تا رسیدن مردم سیل زده به 
زندگــی عادی را پیگیــری و همه این مباحث 
در چهارچوب مقتضیات محلی و مشــاركت 
نمایندگان مردم باشــد. بایــد ارزیابی و برآورد 
خســارت ها به ترتیب در حوزه های مســكن، 
كشاورزی، صنعت، خدمات و زیرساخت ها به 

صورت دقیق انجام شود.
وی تاكید كرد: شــورای عالی استان ها به عنوان 
متولی رفع تبعیض در شهرها و روستاها انتظار 
دارد برنامه ریزی عادالنه با لحاظ كردن اولویت 
در ساماندهی و اجرای شرایط امن برای اسكان 
دایم شهروندان، امنیت غذایی، بهداشتی، خدماتی 
و رفاهی در شــهرها و روســتاهای سیل زده با 

فوریت در دستور كار همه نهادها قرار گیرد.

خبـر

رییس سازمان سیما، منظر و فضای شهری شهرداری زنجان:

30هکتاربهفضایسبز
شهریزنجانافزودهمیشود
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