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- رویه 4
۳ شغل پردرآمد و کم دردسر در ایران:

آرایشگری؛ رمالی  و توریسم درمانی

شهردار ابهرعنوان کرد:
ابهر، نیازمند افزایش 

ناوگان حمل و نقل عمومی

فالح محمدی مترجم در گفتگو با زنگان امروز:

ملت کتابخوانی
 نیستیم 

- رویه 7   - رویه 6  
رییس اتحادیه کتاب و لوازم التحریرفروشان زنجان عنوان کرد:

در کمیسیون آموزش مجلس تصویب شد:افـزایش 5 برابری قیمت نوشت افـزار
تعطیلی پنجشنبه ها 

در سال 98 در کل کشور
 با تصویب تعطیلی پنجشنبه ها در مجلس شورای 
اســامی مراکز اداری، آموزشــی و قضایی استان های 

کشور در روز پنجشنبه در سال 98 تعطیل است.
به گزارش راهبرد معاصر، کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس شــورای اســامی طرح تعطیلی پنجشنبه ها 
در مراکز اداری، آموزشــی و قضایی در ســال 98 در 
همه اســتان های کشور را به تصویب رساند. به گفته 
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، طرح 
تعطیلی پنجشنبه ها به دلیل حمایت از نهاد خانواده به 
تصویب رسید و پس از بررسی و تصویب در صحن 

علنی مجلس به قانون تبدیل خواهد شد.
همچنین در این نشست، مواد ۷، ۳۱، 8۱، ۳۴، 8۲ طرح 
اساسنامه شرکت ملی گاز ایران به تصویب رسید و تنها 
در تبصره ماده ۳۱ که آمــده بود اعضای هیات مدیره 
شرکت ملی گاز می توانند همزمان با مسوولیت خود به 
تدریس نیز بپردازند، پیشنهاد شد که اجازه آنها در این 

زمینه حذف شود.
زمان اجرای طرح تعطیلی پنجشنبه ها

به گفته سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس تصویب 
طرح تعطیلی پنجشــنبه ها اکنون در کمیسیون مذکور 
به تصویب رسیده و برای اجرایی شدن باید در صحن 
علنی نیز طرح و تصویب شــود و پس از آن توســط 
رییس مجلس و رییس جمهور اباغ شــود که طبیعتا 
زمان خواهد برد. البته شــنیده ها حاکی از آن است که 
طرح تعطیلی پنجشنبه ها در کل کشور طرفداران زیادی 
دارد و به احتمال زیاد مجلس با آن موافقت خواهد کرد.
پیش از این خبر لغو تعطیلی پنجشنبه ها در رسانه ها 
منتشر شــده بود و به غیر از تهران در دیگر استان ها 

روزهای پنجشنبه روز کاری محسوب می شد. 
جلیل مختار سخنگوی کمیســیون اجتماعی مجلس 
شــورای اســامی گفته بود این طرح در کمیسیون با 

اکثریت آرا حذف شده است.

خبـر

رویه 2  

 رییــس اتحادیه مــرغ، تخم مرغ و 
ماهی فروشان زنجان گفت: مصرف مرغ گرم 

در زنجان تا حدودی کاهش یافته است.
ناصر رمضانلو در گفت وگو با ایســنا، اظهار 
کرد: هم اکنــون قیمت مرغ گرم در زنجان، 
بــه ازای هر کیلوگرم ۱۴ هزار و 500 تومان 
اســت که قیمت این محصول در روزهای 

اخیر نیز در همین حدود بوده است.
این مســوول ادامه داد: در روزهای نزدیک 
بــه عید قربان طبق روال هر ســاله مصرف 
مرغ گــرم افزایش یافته بود و پس آن میزان 

مصــرف تا حدودی با کاهش مواجه شــده 
است.

وی افزود: حاشیه سود فعاالن حوزه فروش 
مرغ و تخم مرغ  فروشان در سال های قبل به 
ازای فروش هر کیلو مرغ ۳50 تومان بود که 
از ابتدای سال گذشته این رقم به 500 تومان 

به ازای هر کیلو فروش مرغ رسیده است.
رییس اتحادیه مرغ ، تخم مرغ و ماهی فروشان 
زنجان خاطرنشــان کرد: قیمت تخم مرغ با 
شانه 9000 تومان است که در روزهای اخیر 

ثابت بوده و تغییری نداشته است.

تاقچه باالی مرغ برای زنجانی ها، بی جواب نماند؛

با کم محلی زنجانی ها به مرغ 
قیمت ها  کاهش یافت

نگوییم و ننویسیم مرداد
بگوییم و بنویسیم اَُمرداد

»مرداد« به معنی مرگ و نیستی، 
درحالیکه نیاکانمان نام ماه پنجم سال را 
»اَُمرداد« نهاده بودند، به معنی بیمرگی،

جاودانگی، پایندگی، نامیرایی

 معاون اشتغال وزیر کار با تشریح جزییات 
طرح جدید پرداخت بیمه بیکاری گفت: افرادی 
که دوره های کارورزی را گذرانده باشــند و در 
جایی مشغول به کار شوند، وزارت کار سهم بیمه 

کارفرمای آنها را می پردازد.
عیسی منصوری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
یکی از طرح ها و سیاســت های وزارت کار در 
سال 98 پرداخت بیمه مشوق کارآفرینان است و 
برای کارآفرینانی که تثبیت یا ایجاد شغل می کنند، 
مشوق بیمه ای در نظر می گیریم و سهم حق بیمه 

کارفرما را می پردازیم.
وی افزود: این کار در رشته های ویژه ای اولویت 
دارد و از این جهت از عنوان معافیت بیمه ای پرهیز 
می کنیم. از نظر ما هر کســی که شاغل می شود و 
اطاعاتش در بیمه به ثبت می رسد، حق بیمه  سهم 
کارفرما را نقدا به تامین اجتماعی می پردازیم تا از 

این طریق هزینه ایجاد اشتغال را پایین بیاوریم.
 معاون توســعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار با 
اشــاره به ماده ۷۱ برنامه ششــم توسعه گفت: 
آیین نامه اجرایی ماده ۷۱ قانون برنامه ششــم به 
موضوع معافیت کارفرمایان و کارآفرینان بخش 
خصوصی از ســهم بیمه کارفرما به شرط جذب 
نیروهــای کار جوان اشــاره دارد.ایــن آیین نامه 
پیشنهاد وزارت کار بود و مجلس این ماده قانونی 
را تصویب کرد.با توجه به اباغ آیین نامه اجرایی، 
امیدواریم سازمان برنامه و بودجه نیز منابع طرح 

کارورزی را اختصاص بدهد.
پرداخت سهم بیمه کارفرما در طرح کارورزی

منصوری تصریح کرد: بر پایه قانون مصوب، هر 
فردی که ســه ماه دوره کارورزی را بگذارند اگر 
در جایی مشــغول کار شد سهم بیمه کارفرما را 
باید پرداخت کنیم. مکانیســم طرح به این شکل 

است که افراد در سامانه متمرکزی ثبت نام می کنند 
و ادارات اســتانی نیز مورد تایید قرار می دهند تا 
اختافی وجود نداشته باشد. لیست افراد هم در 
اختیار وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی قرار 
می گیرد تا کســانی که ثبت نام کرده و تمایل به 

استفاده از این فرصت دارند، مشخص شود.
معاون وزیر کار خاطرنشان کرد: مشابه این طرح، 
یارانه دستمزد است که در استان های پر بیکار به 
اجرا در می آید و هم اکنون در 8 استان کشور که 
دارای بیشترین میزان بیکاری هستند اجرایی شده 
اســت. تمایل ما این بود به کسی که االن مشغول 
اســت و در معرض ریزش است کمک بدهیم تا 
اینکه طرف بیکار شود و برود شاغل شود و بعد به 

او یارانه دستمزد بدهیم.
پرداخت ۶۷ درصد حداقل حقوق افراد برای 

بیمه بیکاری
وی همچنیــن از تدوین طــرح جدیدی در باره 
پرداخت مقــرری بیمه بیکاری خبــر داد که به 
موجــب آن ۶۷ درصد حداقل حقوق افراد بیکار 

از ســوی دولت و از محل صندوق بیمه بیکاری 
پرداخت شده و مابقی آن به منظور حفظ اشتغال 
و امنیت شــغلی کارگر در اختیــار کارفرما قرار 
می گیرد. به گفته منصوری پیشنهاد پرداخت حق 
بیمه بیکاری به کارگران بیکار شده با هدف حفظ 
اشتغال و به این دلیل مطرح شده که با محدودیت 
منابع مواجه در کشــور هستیم و اولویت پول در 

بخش هایی است که بهره وری بیشتری دارند.
به گزارش ایســنا، بر پایه اعام وزارت کار ۲۶0 
هزار نفر در کشــور مقرری بیمه بیکاری دریافت 
می کنند که این میزان نســبت به سال گذشته ۱۲ 
درصد رشد داشته اســت.پرداخت مقرری بیمه 
بیکاری به میزان سابقه افراد بستگی دارد که مدت 
زمان دریافت آن برای کارگران مجرد حداکثر ۳۶ 
ماه و برای کارگران متأهل حداکثر 50 ماه است.
کارگران کارگاه ها و بنگاه هایی که به دلیل اصاح 
ساختار مشمول نوسازی ماشین آالت یا بازسازی 
خط تولیــد قرار گیرند از مزایــای بیمه بیکاری 

بهره مند می شوند.

 در هشــتادمین نشســت رسمی و علنی 
شورای شــهر زنجان حمیدرضا حمیدی با پنج 
رای موافق به عنوان رییس شــورای شهر زنجان 
برای سومین سال فعالیت شورای پنجم انتخاب 

شد.
در نشست رســمی و علنی شورای شهر زنجان 
که روز دوشــنبه برگزار شد،  سجاد خدایی با ۶ 
رای موافق به عنوان نایب رییس،  عباس راشــاد 
با هشت رای موافق به عنوان منشی شورای شهر 

پنچم برای سومین سال انتخاب شدند.

 رییس جدید شورای شهر زنجان در نشست علنی 
شورای شهر زنجان گفت: هدف من از حضور در 
شورای شهر  افزایش سطح کیفی زندگی مردم در 

ابعاد مختلف از جمله امور شهری است. 
حمیدرضا حمیدی افزود: اگر منصفانه به ۲ سال 
گذشته و فعالیت های انجام گرفته نگریسته شود، 
به طور قطع کارنامه درخشانی نسبت به دوره های 
قبل رخ داده اســت. وی یــادآوری کرد: هر چند 
کارهای انجام نشده بســیاری نیز در سطح شهر 
وجــود دارد ولی در این میــان اگر هر فرد در هر 

جایگاهی که قرار دارد به وظایف خود عمل کند به 
طور قطع نتایج بهتری  رقم زده خواهد شد.

حمیدی پروژه ســبزه میدان، ســاخت پل غیر 
همسطح مدرس، به نتیجه رساندن پروژه حمل 
و نقل شهری، تغییر بافت چهره مرکزی شهر را 
از جمله برنامه های تعریف شده برای این دوره 

شورای شهر ذکر کرد.
حمیدی پیش از این نیز این عضو شــورای شهر 
رییس کمیسیون معماری و شهر سازی شورای 

اسامی شهر زنجان را بر عهده داشت.

معاون وزیر کار تشریح کرد؛

جزییات طرح جدید بیمه بیکاری

رویه 3  
 رویه 2

رییس کل دادگستری زنجان خبر داد:

دادستان زنجان ، فرمانده قرارگاه 
مبارزه با جرایم زمین خواری 

نشست رونمایی کتاب » معلم-شاعر« 
اثر استاد » محمد منزوی«  بدون حضور 

ارشادی ها و آموزش پرورشی ها برگزار شد:

نواندیش 
زمانه اش بود

عکس:معصومه تاران/زنگان امروز

شــهرداري زنجان در نظر دارد مناقصه عمومي به شماره ) 13-98 ( را از طريق سامانه تداركات 
الكترونيكــي دولت برگزار نمايد . كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اســناد مناقصه تا ارايه 
پيشــنهاد قيمت مناقصه گران و بازگشــايي پاكت ها  از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي 
دولت )ســتاد( به نشانی :  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي 

را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. 
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه: تاريخ 98/5/26 مي باشد.

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 8 صبح روز شنبه تاريخ 98/5/26 تا ساعت 
13 مورخه 98/5/31

محل و مهلت مهلت زماني ارايه پيشنهاد : زنجان، خيابان خرمشهر- بلوار آزادي- ساختمان 
شهرداري مركز، دبيرخانه مركزي  تا ساعت 14 روز يكشنبه تاريخ 98/6/10

زمان بازگشايي پاكت ها : ساعت  15 روز يكشنبه تاريخ 98/6/10 در محل حوزه معاونت مالي و 
اقتصادي شهرداري زنجان به نشاني ميدان آزادي شهرداري مركز خواهد بود .

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در باره اسناد مناقصه 
و ارايه پاكت هاي :

الف: نشانی زنجان، ميدان آزادي، ساختمان شهرداري مركز  و تلفن : 0243422036 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : 

مركز تماس :  021-41934
دفتر ثبت نام : 88969737  و 85193768

آگهي مناقصه عمومي 
)شماره 13 - 98 (

مدرییت ارتباطات و امور نیب الملل شهرداری زنجان 

فراخوان مناقصه عمومي  یك مرحله اي خرید اقالم 
مورد نیاز پارك بانوان غرب شهر زنجان 

نشانی و شماره تلفن دفتر جدید روزنامه زنگان امروز
زنجان ، کوی قائم، خیابان خیبر ۷ ، داخل میدان، 

کاشی ۴81۷ طبقه یک، واحد ۲
شماره تلفن : 33۴۶۴۶۶۲

در سومین سال شورای پنجم

»حمیدرضا حمیدی« رییس شورای اسالمی شهر زنجان شد



چهارشنبه 30 اَُمرداد ماه  1398 / نمره 374 / سال دوم2
جـــامعــه

سفیران انفال آماده اعزام 
به روستاهای استان زنجان

 15 سفیر انفال برای حضور در روستاهای 
استان زنجان در ماه های تبلیغی )محرم و صفر(، 

آماده می شوند.
به گزارش زنگان امروز، کارگاه آموزشی سفیران 
انفال در آستانه آغاز ماه های تبلیغی محرم و صفر 

برگزار شد.
مســوول حــوزه نمایندگی ولی فقیه ســازمان 
جهادکشــاورزی اســتان زنجــان در این آیین 
ســفیران انفال را منادیان فرهنگ و حفاظت از 
معنویت برشــمرد و گفت: اعزام سفیران انفال 
برای فرهنگ سازی حراست از منابع طبیعی نیازی 

بایسته است.
حجت االســام سیدمجتبی حســینی افزود: به 
همین منظور امسال در ماه های محرم و صفر 15 
طاب در 40 روســتای تحت پوشش این طرح 
با تبلیغ و تبیین حراست از منابع طبیعی رسالت 

تیلیغی خود را انجام خواهند داد.
به گفته مسوول حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان 
جهادکشاورزی استان حفاظت از آب، خاک، و 

جنگل از جمله وظایف این سفیران است.
حســینی در ادامــه به قطع بی رویــه درختان و 
آتش سوزی در مراتع و اراضی ملی اشاره کرد و 
گفت: برای جلوگیری از تخریب منابع الهی نباید 

از ظرفیت سفیران انفال غافل شد.
وی با اشاره به بیانیه گام دوم انقاب خاطرنشان 
کرد: ســفیران انفال با اعزام به روستاهای استان 
با فرهنگ ســازی و تبیین مسائل انفال می توانند 
قدمی در اجرایی شدن بیانات مقام معظم رهبری 

بردارند.
فرنشین منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان 
نیز به معضل قاچاق چوب اشــاره کرد و گفت: 
این مســاله که بیشــتر در منطقه طارم و حاشیه 
رودخانه ها اتفاق می افتد، یکی از عوامل تخریب 

منابع طبیعی و جنگل ها به شمار می رود.
خلیل آقاجانلو به نقش سفیران انفال در کاهش 
آمار قاچاق چوب آالت جنگلی و حتی کاهش 
آمار آتش ســوزی ها در اراضی ملی اشاره کرد و 
افزود: در ســال های گذشته موضوع حفاظت از 
منابع ملی و طبیعی در اولویت کاری مســئوالن 

کشوری قرار گرفته است.
این مســوول اظهار کرد: امسال از محل صندوق 
توســعه ملی برای منابع طبیعی استان زنجان 23 

میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
به گفته آقاجانلو، افزایش اعتبارات اســتانی نیز 
نشان از توجه بیش از پیش به موضوع حراست و 

حفاظت از منابع طبیعی دارد.
فرنشین منابع طبیعی و آبخیزداری استان با تاکید به 
استفاده از ظرفیت جوامع محلی، خاطرنشان کرد: 
با بررسی و تحلیل برنامه های سفیران انفال که در 
سال های گذشته اجرا شده و ارزیابی آن می توان 

برنامه سال های آتی را کیفی تر برگزار کرد.

۷۰ درصد استان های کشور 
سالن تخصصی سنگنوردی دارند

 نایــب رییس فدراســیون کوهنوردی و 
صعودهای ورزشــی گفت: در زمان کنونی ۷0 
درصد استان های کشور دارای سالن اختصاصی 
سنگنوردی هستند و می توان گفت این رشته از 
جایگاه خوبی در بین عاقمندان برخوردار است.
منصــوره گرجی در گفت گو بــا خبرنگار ایرنا 
افزود: بانوان کشورمان با فعالیت های انجام گرفته 
در چند سال گذشته مدال های بسیار خوبی در 
سطح فراملی کسب کردند که نمونه بارز این مهم 
کسب  سهمیه  المپیک ساحلی توسط الناز رکابی 
بانوی ورزشکار زنجانی است که در این ارتباط 
می توان گفت ورزشکاران و  داوران نیز در آسیا 

نیز در سطح خوبی قرار دارند.
وی اظهار داشت: دومین مسابقه های سنگنوردی 
استعدادهای برتر دختران کشور که از روز گذشته 
در استان زنجان اغاز شــده 2۷4 شرکت کننده 
در چهار رشــته سرعت، بولدرینگ، سرطناب و 
کمباین  در حال رقابت هستند که  این فدراسیون 
نیز در سطوح پایه برنامه ریزی بسیار خوبی را در 
این حوزه انجام داده و شــمار افراد حرفه ای و 

فعاالن ورزشی نیز در حال افزایش است.
گرجی اضافه کرد: هم اکنون بــاالی 500 نفر  از 
بانوان ایرانی به صورت حرفه ای در ســنگنوردی 
فعالیت می کنندو مسابقات مختلفی  در سطوح و  
رده های مختلف سنی برگزار می شود که چکیده و 
برترین های استان های کشور محسوب می شوند.

این مسوول ادامه داد: سال های گذشته با سرمایه 
گــذاری انجام گرفته فدراســیون در بخش پایه 
موجب شده پشتوانه قوی برای رشته سنگنوردی 
در کشــور فراهم شــود و این مهم با توجه به 
ساختار ورزشی این قشر، جایگزین مناسبی برای 

ورزشکاران وجود دارد.
وی اظهار داشت: برای مربیان ورزشی این رشته 
نیز برنامه های خوبی اجرا شده و افراد توانمندی 
تربیت شده اند و کاس های آموزشی مربیانی با 
سطح درجات مختلفی در سطح کشور به ویژه 
صعودهای ورزشــی از قبیل کوهنــوردی، غار 

نوردی، دره نوردی برگزار شده است.
گرجی افزود: کوهنوردی و صعودهای ورزشی 
فقط سنگنوردی داخل ســالن نیست و در این 
میان رشــته های  بســیار متنوعی در فدراسیون  
وجود داردکه در تمامی سطوح و رشته ها مربیان  
 زن تربیت شــده اند و مشــکلی در این بخش 

وجود ندارد.

خبـر

فرنشین اوقاف و امور خیریه استان زنجان:

آزادی شماری از زندانیان 
جرایم غیرعمد در زنجان 

به مناسبت عید غدیر
 فرنشین اوقاف و امور خیریه استان زنجان 
گفت: همزمان با عید ســعید غدیر خم تعدادی 
از زندانیــان جرایم غیرعمد بــا کمک خیران و 
مشــارکت های مردمی و به همــت این نهاد به 

آغوش گرم خانواده بازمی گردند.
حجت االســام جعفر جنتی در این باره افزود: 
این اقدام با هدف حمایت از خانواده های زندانیان 
نیازمند در سراسر کشور انجام شده و در قالب این 
طرح زندانیان جرائم غیر عمد مالی در روز عید 

غدیر آزاد می شوند.
وی با بیان اینکه این طرح شامل زندانیان متأهل و 
فاقد جرایم فساد اخاقی، اعتیاد و جرایم غیر عمد 
مالی اســت، اظهار داشت: زندانیانی که مرتکب 
جرایم غیر عمــد مالی تا مبلغ 50 میلیون تومان 
شــده و از ســال 13۹0 در زندان به سر می برند 
آزاد و به کانون گرم خانواده های خود بازخواهند 

گشت.
حجت االســام و المسلمین جنتی با بیان اینکه 
طــرح آزادی زندانیان ویژه جشــن غدیر در دو 
مرحله به انجام خواهد رســید، گفت: این طرح 
شامل زندانیان بدهکار پرداخت مهریه نمی شود 
و فقط برای افرادی بی بضاعتی اســت که دوران 

محکومیت مالی خود را سپری می کنند.
وی بــا بیان اینکه این طرح موجب بازگشــت 
آرامش بــه خانواده زندانیان آزاد شــده خواهد 
شد، افزود: پس از اجرای مرحله نخست آزادی 
زندانیان نیازمند، مقدمات اجرای دومین بخش این 

طرح آغاز خواهد شد.
فرنشــین اوقــاف و امور خیریه اســتان زنجان 
ادامه داد: مشــارکت مؤسســات امور خیریه و 
رفع نیازهای منطقه ای نیازمندان با بهره مندی از 
ظرفیت های موجود آســتان مقدس امامزادگان 
و ارایه خدمات معیشــتی، حمایــت از بیماران 
خانواده های نیازمند و کمک به امر تسهیل ازدواج 
ایتام و افراد بی سرپرســت و بد سرپرســت از 
جمله دیگر برنامه ها و اهداف مراکز امور خیریه 

محسوب می شود.
بــه گفته وی، در اجرای این طــرح »مراکز امور 
خیریه« در سراســر کشــور در کنار مراکز افق 
)اجتماعی، فرهنگی، قرآنی( در آستان امامزادگان 
باهدف ســاماندهی و حمایت از نیازمندان ارایه 

خدمت خواهند کرد.
 حجت االســام جنتــی با اشــاره بــه اینکه 
حمایــت از آســیب دیدگان بایــای طبیعی و 
راه اندازی صندوق های قرض الحســنه از دیگر 
برنامه در دست اقدام است، گفت: خیرین نیکوکار 
در صــورت تمایل می توانند کمک های خود را 
برای اجرای طرح آزادی زندانیان جرایم غیر عمد 
به شماره کارت بانکی ۶2۸02313۸001۸001 به 
نام »آزادی زندانیان جرایم غیرعمد« یا حســاب 
شــماره 140052۷۹33۷ بانک مســکن به نام 

سازمان اوقاف و امور خیریه واریز کنند.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان زنجان:

»کاروان سالمت«  
هالل احمر زنجان به سیستان 

و بلوچستان اعزام می شود

 مدیرعامل جمعیت هال احمر اســتان 
زنجان گفت: کاروان سامت این استان به منظور 
ارایــه خدمات رایگان، از جمله ویزیت و توزیع 
رایگان دارو به شهرســتان نیک شــهر در استان 

سیستان و بلوچستان اعزام می شوند.
به گزارش زنگان امروز، شــهرام میرزایی افزود: 
کاروان ســامت از جمعیت هال احمر استان 
زنجان به مدت از پنجم تا هشتم شهریور امسال 
با هدف کمک به بهبود سطح سامت مناطق کم 
برخــوردار، ارتقاء و بهبود کیفیت زندگی، ایجاد 
زمینه رشد و توسعه سامت به روستاهای نیک 

شهر سیستان و بلوچستان اعزام می شوند.
وی خاطرنشان کرد: حمایت از سامت انسان  ها 
و کاهش آالم و رنج  های بشری یکی از اهداف 

هال احمر به شمار می رود.
مدیر عامل جمعیت هال احمر اســتان زنجان 
گفت: بر پایه نیازسنجی انجام شده توسط معاونت 
امور داوطلبان این استان در شهرستان نیک شهر 
سیستان و بلوچســتان اعزام پزشکان داوطلب 
متخصص شامل اطفال، ارتوپد، داروساز، زنان و 

زایمان، پوست، چشم پزشک هستند.
میرزایی اظهارداشــت: ویزیــت رایگان، توزیع 
داروی رایگان و ارایه مشاوره مهمترین خدمات 
کاروان سامت جمعیت هال احمر استان زنجان 
برای مردم کم برخودار دهســتان های نیک شهر 

سیستان و بلوچستان خواهد بود.
پیش از این، تیرماه امسال کاروان سامت متشکل 
از 2۷ پزشــک متخصص و عمومی، پرســتار و 
روانشناس به مناطق سیل زده استان لرستان اعزام 

و به مدت پنج روز خدمات رایگان ارایه دادند.

خبـر رییس اتحادیه کتاب و لوازم التحریرفروشان زنجان عنوان کرد:

افزایش 5 برابری قیمت نوشت افزار
 رییس اتحادیه کتاب و نوشت افزار فروشان 
زنجان از افزایش 5 برابری قیمت نوشت افزار  نسبت 

به سال گذشته خبر داد.
فریدون رستمخانی در گفت وگو با خبرنگار موج 
رسا، با بیان اینکه قیمت نوشت افزار نسبت به سال 
گذشــته حداقل 4 برابر افزایش داشته است، اظهار 
کرد: ما شــاهد افزایش 5 برابری و حتی بیشتر در 

برخی اقام لوازم التحریر هستیم.
وی با اشاره به اینکه قیمت یک دفتر معمولی ۷00 
تومانی، 5000 تومان شــده است، ابراز کرد: قیمت 
خودکار نیز از 500 تومان به 2000 تومان رســیده 

است.
رییس اتحادیه کتاب و لوازم التحریرفروشان زنجان 
بیان کرد: قیمت نوشــت افزار دایم در حال افزایش 
است، در شرایط فروشنده بعد از فروش محصوالت 

برای خرید دچار مشکل می شود چرا که قیمت ها در 
حال افزایش است.

وی با بیان اینکه با وجود کاهش قیمت ارز قیمت 
نوشت افزار کاهش پیدا نمی کند، خاطرنشان کرد: 
قیمت نوشت افزار تنها وابسته به ارز نیست بلکه به 
صرفه نبودن و تولید و واردات نیز ســبب شده تا 

قیمتها افزایش یابد.
رســتمخانی با اشاره به اینکه به صرفه نبودن تولید 
برای تولید کننده باعث شــده تا قید تولید را بزند، 
افزود: ۸0 درصد نوشــت افزارهای کشور وارداتی 

هستند.
وی با بیان اینکه باید شرایط طوری شود که تولید 
نوشت افزار در کشــور بومی شود، گفت: ما بازار 
چند میلیونی را در نوشت افزار داریم که باید فکری 

در این زمینه شود.

 رییس کل دادگســتری زنجــان از ایجاد 
قرارگاه مبارزه با جرایم زمین خواری به فرماندهی 
دادستان خبر داد و گفت: 21 مورد باغ ویای در 

حال ساخت، تخریب شد.
به گزارش زنگان امروز، حجت االســام صادقی 
نیارکی با اشــاره به ایجاد قرارگاهی به فرماندهی 
دادســتانی مرکز اســتان با عنوان قرارگاه مبارزه 
با جرایــم زمین خــواری، افــزود: برنامه ریزی 
برای اجرای عملیات مســتمر جهــت مبارزه با 
زمین خواری و تبدیل به وضع سابق کردن زمین ها 
و حفــظ حقوق عامه، در دســتور کار قرار دارد. 

رییس کل دادگستری زنجان با اشاره به برگزاری 
جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان زنجان، 
تصریح کرد: برابر مصوبه نشست مذکور مقرر شد؛ 
سریعا قرارگاهی به فرماندهی دادستانی مرکز استان 
با عنوان »قــرارگاه مبارزه با جرایم زمین« ایجاد و 
برنامه ریزی الزم برای اجرای عملیات پیاپی جهت 
مبارزه با زمین خــواری و اعاده به وضع ســابق 
کردن زمین ها و حفظ حقوق عامه در این قرارگاه 
 صورت گیرد، بنابراین به قید فوریت نخســتین 
نشســت قرارگاه مذکور در تاریخ 31 تیرماه ۹۸ 

تشکیل شد.

صادقــی نیارکی اظهــار کرد: مقرر شــده جهاد 
کشــاورزی و امــور اراضــی اســتان زنجان با 
همکاری دیگر اعضا و تامین بخشی از امکانات و 
ماشین آالت سنگین از جمله لودر و بیل مکانیکی از 
طرف ادارات شهرداری، راه و شهرسازی، راهداری 
و حمل و نقل و بنیاد مسکن با حضور پیاپی احدی 
از معاونان دادستان در یک اقدام برنامه ریزی شده و 
هماهنگ به صورت ضربتی در مدت زمان حداکثر 
10 روز طبق مفاد تبصره 2 ماده 10 قانون اشــاره 
شده نسبت به قلع و قمع 110 مورد ساخت و ساز 

غیرمجاز در حال انجام اقدام شود.

 به مناسبت گرامیداشت هفته دولت در سال 
کنونی، 123 طرح عمرانی و اقتصادی با 5۸ میلیارد 
و 3۹1 میلیون تومان اعتبار در شهرستان طارم افتتاح 

و کلنگ زنی خواهد شد.
فرمانــدار طارم در نشســت شــورای اداری این 
شهرستان با اشــاره به رشد چشــمگیر اعتبارات 
هزینه ای و پیش بینی شــده در سال جاری، تکمیل 
طرح های نیمه تمام را از اولویت های اصلی برشمرد 
و گفت: بهره برداری و کلنگ زنی طرح های فوق 
با تاش و زحمات دستگاههای اجرایی، دهیاریها و 

سرمایه گذاران بخش خصوصی انجام خواهد شد.
ســتار صفری افزود: ۶3 طرح با اعتبار بیش از 50 
میلیارد تومان در حوزه عمرانی دستگاههای اجرایی 
اســت که 1۷ طرح آن کلنگ زنی و 4۶ طرح دیگر 

آن به مرحله بهره برداری خواهد رسید.
این مســوول اظهار داشت: 43 طرح عمرانی دیگر 
با اعتبار چهار میلیارد تومان در ســطح سه بخش 
شهرستان در دســت دهیاریها است که ۹ طرح آن 
کلنگ زنی و 34 طرح دیگر به مرحله بهره برداری 

خواهد رسید.
وی ســرمایه گذاری اقتصادی بخش خصوصی را 
قابل توجه اعام و خاطرنشان کرد: 1۷ طرح بویژه 
در حوزه کشــاورزی با مشارکت بخش خصوصی 
و پرداخت تسهیات از طریق منابع بانکی با اعتبار 
سه میلیارد و ۶00 میلیون تومان کلنگ زنی و افتتاح 

خواهد شد.
رییس شــورای اداری شهرســتان طارم با اشاره به 
شــرایط اقتصادی حاکم بر کشور گفت: هم اکنون 
آمریکا و هم پیمانانش اوج دشمنی با نظام مقدس 
جمهوری اسامی ایران و مردم این کشور را پیش 
گرفته اند و با اعمال سخت ترین تحریم ها کشور را 

با جنگ اقتصادی درگیر کرده اند.
این مسوول اظهار داشت: مدیران دولتی نیز باید با 
توجه به شــرایط موجود و با نگاه و جهت گیری 

مناسب نسبت به شرایط کنونی اقدامات خود را پیش 
برده و تمام تاش خود را به کار گیرند.

صفری ضمن اشاره به برنامه های مهم پیش رو در 
طارم خاطرنشان کرد: هفته فرهنگی شهرستان از 2۸ 
تا 31 امرداد ماه در چهار نقطه طارم برگزار خواهد 
شــد که بهترین فرصت برای معرفی ظرفیت ها و 
پتانسیل های شهرستان بوده و ضروری است که با 
تعامل و هماهنگی دستگاه ها از این فرصت به دست 

آمده نهایت استفاده را ببریم.
صفــری برنامه بعــدی پیش رو در شهرســتان را 
برنامه های مربوط به هفته دولت عنوان کرد و افزود: 
این هفته که از دوم شهریور آغاز می شود، بهترین 
فرصت برای تبیین و اطاع رسانی خدمات دولت 
و عملکرد مســووالن به نمایندگی از نظام مقدس 
جمهوری اسامی اســت و انتظار می رود تمامی 
مدیران خدمات دولت در طول یکســال گذشته را 
بــرای مردم بازگو کرده و به تشــریح چگونگی و 

شرایط ارایه این خدمات بپردازند.
این مســوول از حضور استاندار زنجان در یکی از 
روزهای هفته دولت در شهرستان خبر داد و گفت: 
مدیران دســتگاههای اجرایی بایــد برنامه ریزی و 
هماهنگی های الزم جهت معرفی طرح های عمرانی 
مهم برای حضور استاندار در شهرستان را انجام دهند 
و طرح هایی را برای بهره برداری یا کلنگ زنی آماده 

کنند که در خور مردم شهرستان باشد.
وی اضافه کرد: در طول این هفته سعی داریم یک 
روز را برای تجلیل از کارمندان با عنوان جشن روز 
کارمند در نظر بگیریم و از مدیران دستگاهها انتظار 
داریم که کارمندان نمونه خود را برای ایجاد انگیزه تا 

آخر هفته جاری به فرمانداری معرفی کنند.
این مســوول انتخابات مجلس شورای اسامی را 
یکی دیگر از برنامه های و اتفاقات مهم در سال ۹۸ 
عنوان و تصریح کرد: به تبع سیاست وزارت کشور 
چند ماهی اســت که اقدامات فرمانداری در مورد 

برگزاری انتخابات مجلس در شهرستان آغاز شده و 
با شروع نیمه دوم سال با تشکیل ستاد انتخابات این 

اقدامات تشدید خواهد یافت.
صفری با اشاره به اقدامات انجام شده در این زمینه 
تشریح کرد: بررســی آنتن دهی شعبات اخذ رای، 
آســیب شناسی انتخابات ســال های گذشته برای 
تبدیل نقاط ضعف به نقاط قوت، تشکیل نشست 
با هیات نظارت بر انتخابات مجلس در شهرستان 
طــارم و اســتفاده از نظرات این هیــات و رصد 
فعالیــت کاندیداهای احتمالــی در فضای مجازی 
و فضــای حقیقی جهت برخورد مطابق با قانون از 
جمله اقداماتی است که فرمانداری شهرستان انجام 
داده و در ماههــای آینده نیز موضوع رصد فعالیت 
کاندیداهای احتمالی قبل از آغاز زمان قانونی رقابت 

انتخاباتی تشدید خواهد یافت.
رییس شورای اداری طارم با اشاره به ماده 11 قانون 
برگزاری انتخابات خاطرنشان کرد: قانون این اختیار 
را به مجریــان انتخابات داده کــه از ظرفیت تمام 
دستگاههای اجرایی برای برگزاری با شکوه انتخابات 
استفاده کند و بر حسب قانون و وظیفه الزم است 
که دستگاههای اجرایی از امروز برنامه ریزی الزم در 

این زمینه را انجام دهند.
فرماندار طارم رویکرد وزارت کشــور و به تبع آن 
نمایندگان دولت در شهرستان در خصوص انتخابات 
را رعایت اصل بی طرفی برشمرد و افزود: با توجه به 
تاکید استاندار زنجان تمامی مدیران به ویژه مدیران 
و پرسنل دستگاههای خدمات رسان وظیفه دارند که 
در مورد انتخابات و کاندیداها بی طرف بوده و در 
صورت مشاهده هرگونه بی قانونی در این زمینه با 

مدیران برخورد قانونی خواهد شد.
ستار صفری با اشاره به تاکید استاندار زنجان چهار 
رکن اصلی انتخابات مجلس شــورای اسامی را 
سامت، رقابت سالم، مشارکت حداکثری و تامین 
امنیت برگزاری انتخابات عنوان و خاطر نشان کرد: 

تمام تاش ستاد اجرایی انتخابات حول محور این 
چهار رکن خواهد بــود و برای حضور حداکثری 
مردم در پای صندوق های رای تمام تاش خود را 

به کار خواهیم گرفت.
فرماندار طارم پیگیری مصوبه های  کمیته برنامه ریزی 
توسط دســتگاههای اجرایی برای طرح هایی که 
دارای ردیف اعتبار بوده، پیگیری مصوبات حضور 
مدیران کل اســتانی در شهرســتان توسط مدیران 
دســتگاه اجرایی، همکاری دستگاههای اجرایی با 
ستاد عتبات عالیات در قالب ستاد اربعین حسینی، 
نظارت و رصد مستمر بر 250 میلیارد ریال تسهیات 
پرداختی از محل صندوق توسعه ملی جهت تحقق 
اهداف از محل اعطای تسهیات، پیگیری و استفاده 
از ظرفیت تبصره 1۸ از محل تسهیات دستگاههای 
اجرایی چون اداره های میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و 
تجارت و... و همچنین ارایه ایده و طرح های نو و 
مناسب برای برگزاری جشنواره زیتون در شهرستان 
را از موضوعات مهمی برشمرد که مدیران باید آن را 

در دستور کار خود قرار دهند.

رییس کل دادگستری زنجان خبر داد:

دادستان زنجان ، فرمانده قرارگاه مبارزه با جرایم زمین خواری

فرماندار طارم در نشست شورای اداری این شهرستان  خبر داد:

افتتاح و کلنگ زنی ۱۲۳ طرح در هفته دولت در طارم

 مدیرکل پیشــگیری ستاد مرکزی مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز کشور گفت: میزان کشفیات 
کاالهای قاچاق در طول سال های گذشته، روند 
افزایشــی به خود گرفته اســت که این ناشی از 
جدیت و تاش های بی وقفه دستگاه های ذیربط 

است.
امیرمحمد پرهام فر، در نشست کمیسیون قاچاق 
کاال و ارز اســتان زنجان افــزود: افزایش میزان 
کشــفیات به همت نیروی انتظامــی و مرزبانان 
کشــور اســت و این نحوه نظــارت و کنترل 

مطلوب، جای تقدیر دارد.
وی با بیان اینکه موضوع ســوء استفاده همواره 
وجود دارد و برای جلوگیری از آن باید راهکارهای 
جامعی در نظر گرفته شود، اظهار داشت: ضوابط 
خریــد و فروش دام، دخانیات، دارو و تجهیزات 

پزشکی که جزو کاالهای اساسی هستند، نهایی و 
به دستگاه ها اباغ شده است.

پرهام فر با تاکید بر اینکه طبق آمار کشفیات ارایه 
شده از سوی مرزبانی، تا به امروز موضوع قاچاق 
گندم از کشور را نداشــتیم و کشفیات گندم و 
آرد قاچاق، داخلی بود بــر لزوم انجام آزمایش 
بر کاالهای سامت محور اشاره کرد و افزود: از 
انجام آزمایش کاالهای سامت محور که مصرف 
انســانی دارند به لحاظ حق و حقوق عامه مردم 

نمی توان چشم پوشی کرد.
وی ابراز امیدواری کرد، مجلس در قانون جدید، 
سهمی را به عنوان حق الکشف کاالهای قاچاق 
برای دســتگاه های کشف کنند، پیش بینی کند، 
تصریح کرد: در بحث خروج کاالهای اساسی از 
کشور نیز اقدامات خوبی صورت گرفته است و 

شهروندان کشورهای همسایه نزدیک برای تهیه 
بخشــی از کاالهای مورد نیاز خود به بازارهای 
شــهرهای مرزی ایران مراجعه می کردند که با 
نظــارت و کنترل های خوبی که صورت گرفت 
از این کار تا حدی زیادی جلوگیری شد و اکنون 

شرایط خوبی بر این بازارها حاکم است.
پرهام فر در زمینه میزان کشــفیات مشــروبات 
الکلی نیز گفت: ورود مشروبات الکلی خارجی 
قاچاق به کشور کاهش یافته و این بسیار دارای 
اهمیت اســت و با توجه به اینکه استان زنجان 
در مسیر قرار دارد بنابراین 10 درصد از مجموع 
کشــفیات صورت گرفته به این اســتان مربوط 

می شود.
مبارزه با قاچاق کاال و ارز باید راهبری باشد 

معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتانداری 

زنجان نیز گفت: با توجه به اینکه موضوع قاچاق 
به صــورت فعلی و لحظه ای نیســت بنابراین 
مبارزه بــا پدیده قاچاق کاال و ارز باید راهبردی 
باشد و با توجه به عزم بسیار خوبی که در مقیاس 
ملی و استانی در این بخش وجود دارد اقدامات 
رو به شــتاب را در مقابله و مبارزه با این معضل 

شاهد هستیم. 
خدابخش مرادی با تاکید براینکه بر پایه باوری 
که در بحث مقابله با قاچــاق کاال و ارز وجود 
دارد، اقدامــات خوب و درخور توجهی در این 
حوز صورت می گیرد، افزود: تحقق این راهبرد 
در مقیاس استانی نیز به شدت مورد توجه واقع 

شده است.
وی اظهار داشت: اقتضای استان زنجان به لحاظ 
موقعیت ویژه جغرافیایی، همجواری و ارتباطی 
که با هفت اســتان کشور دارد باعث شده است 
تــا در حوزه قاچاق، این اســتان به عنوان محل 
بارانداز و یا مســیر ورود و انتقال باشد اما با این 
حال دســتگاه های مســوول در بحث کنترل و 

نظارت دقیق تر، عزم جدی دارند. 

  مدیرکل پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز کشور:

  میزان کشفیات کاالهای قاچاق در کشور روند افزایشی دارد
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غزل منزوی در گفتگو با زنگان امروز: 

»محمد منزوی« روحی 
واال و بسیار حساس داشت

AAAاجتماعیAفرهنگیAفعاالنAازAمنــزویAغزل
AاینAبرگزاریAپایانAدرAمنزویAحسینAاستادAیادگارAو
AبسیاریAخاطراتA:گفتAماAخبرنگارAبAادبیAنشست
AترینAشاخصAازAشــایدAاماAدارمAپدربزرگمAمرحومAاز
AوAآمدAمیAمدرســهAبهAپدربزرگAکهAبودAاوقاتیA،Aآنها
AغرورAچهA.کردAمیAشرکتAمربیانAوAاولیاAجلساتAدر
AکهAدبیرستانAدورانAدرA.دادAمیAدستAمنAبهAشــیرینی
AشــاعریAوAشــعرAدنیایAدرAدیگریAزمانAهرAازAبیش
AآموزیAدانشAهایAجشــنوارهAدرAوAداشــتمAحضور
AمصاحبهA،AهاAآیینAهمانAازAیکیAدرA،کردمAمیAشرکت
AبالفاصلهAکهAشدAانجامAمنAباAکوتاهیAتلویزیونیAکوتاه
AهقAهقAالبالیAدرAوAگرفتAتماسAمنAباAبزرگAپــدر
AراAزیادیAمحبتAوAعشــقAمنAبهAنســبتA،AاشAگریه

ابرازAنمود.
AپرAظاهرAاینکهAباAپدربزرگــمA:دادAادامهAمنزویAغــزل
AروحیAوAبودAرئوفAخیلیAقلبشــانAاماAداشتندAابهتی
AپدربزرگAافزود:مرحومAحساس!منزویAبسیارAوAواال
AبودAخودAزمانهAاندیشAنوA،AاعتقادیAوAفکریAنظــرAاز
AخودAزمانAازAترAزندهAوAنوترAیقینAبهAشــعرشAزبانAو
Aدارم.اینAدوستAخیلیAراAپدربزرگAشعرهایAمنA.بود
AگردهماییAاینAبرگزاریAداشت:ازAاظهارAجوانAشاعر
AخورمAمیAافسوسAحالAعینAدرAاماA!خوشحالمAخیلی
A؛AپدرمAطورAهمینAوAمادربزرگAوAپدربزرگAخودAکه
AبزرگشانAروحAدارمAاطمینانAولیAنیستندAآیینAاینAدر

همAاکنونAدرAکنارAماستAوAخوشحالAوAخرسندند.

خبـر

iAناهید نصیریA

AAAیAمحوطهAبــهAورودAازAبعــدAبالفاصلــه
AدوAبــاA،AزنجــانAســابقAکبریــتAکارخانــه
AوAمفاخــرAازAکــهAشــومAمــیAروAــه ــزیAروب عزی
A.باشــندAمــیAشــهرمانAادبیــاتAمهــمAبازوهــای
AعلــیAبــاAاحوالپرســیAوAســالمAمختصــرAازAبعــد
AانتشــارAدرAکــهAمنــزویAبهــروزAوAبیانــیAمحمــد
AمرحــومAترکــیAفارســیAاشــعارAمجموعــه
Aــد؛ ــتهAان ــامAگذاش ــنگAتم ــزویAس ــدAمن محم

ــیAشــوم. داخــلAســالنAم
AمنزویAحسـینAاسـتادAفرزندAتنهاAمنزویAغزل
AکتابAرونماییAنشسـتAدرAتاAاسـتAآمدهAنیـز

پدربزرگشAشـرکتAکند.
AورودAــا ــیAب ــدAمالیم ــاAلبخن ــمAادبAب ــهAرس ب
AوAگــرمAوAــزد ــرAمــیAخی هــرAمهمــانAازAجــاAب
AیAچهــرهAازA.گویــدAمــیAآمدAخــوشAصمیمــی
AازAچقــدرAکــهAبــردAپــیAتــوانAمــیAاشAشــکفته
AوAراضــیAــروز ــدهAیAام ــنAفرخن برگــزاریAآیی

خوشــحالAاســت.
AبــاAشــاعرA-معلــمAکتــابAرونمایــیAنشســت
Aــش ــاعتAش ــرAAرأسAس ــاعتAتأخی ــمAس نی
Aــتاد ــعریAازAاس ــدنAش ــاAخوان ــردادAAب A27ام
AرمضانــیAرضــاAدکتــرAتوســطAمنــزویAمحمــد
Aــس ــواهAریی ــپسAدادخ ــود.Aس ــیAش ــازAم آغ
Aدر Aشــهر Aشــورای Aفرهنگــی Aکمیســیون
AوAکتــابAچــاپAتالشــگِرAعوامــلAازAســخنانی
AنمودهAشاعر"تشــکرA-AمعلــمA"رونماییAآییــن
Aــی ــنAرونمای ــدAچنی ــدواریAکردن ــرازAامی وAاب
A.ــود ــرارAش ــبAتک ــمندیA،مرت ــایAارزش ه
AوAصاحبنظــرانAشناســاندن،AمقصــودAکــهAچــرا
AصدAوAاســتAزنجــانAکســوتAپیــشAبــزرگاِن
AبســیارAاهمیــتAازAفرهنگــیAاقــدامAایــنAالبتــه

ــت. ــوردارAاس ــیAبرخ باالی
AکـهAطـوریA.اسـتAشـدهAپـر AکامـالAسـالن
AازA.شـودAمیAاضافهAمرتبAذخیـرهAصندلیهـای
AزنجانAاسـالمیAارشـادAکلAیAادارهAمسـوولین
AادارهAازAطـورAهمینAوA!!!AاسـتAنیامـدهAکسـی،
Aدیـده Aکسـی Aنیـز Aپـرورش Aو Aآمـوزش Aکل

AمهمتـریAامـوراتAوAکارهـاAشـایدA.نمیشـود
دارنـدAکAمـاAنمیدانیـم.

Aــتاد ــکAاس ــتانAنزدی ــکارانAوAدوس ــاAهم AAام
AصمیمانــهAشــورAوAشــوقAبــاAمنــزویAمحمــد
Aــتاد ــهAاس ــراAک ــد.Aچ ــنAحضــورAدارن درAآیی
Aــادم ــکAخ ــوانAی ــهAعن ــزویAب ــدAمن محم
Aــات ــهAخدم ــوت،AدرAارائ ــیAپیشکس فرهنگ
Aــته ــامAگذاش ــنگAتم ــوارهAس ــیAهم فرهنگ
Aــاز ــنAوAممت ــدAوAازAنیزوهــایAغــرورAآفری ان
Aــت.در ــودهAاس ــرورشAب ــوزشAوAپ ادارهAآم
AمحمــدAاســتادAهمــکارانAازAیکــیAادامــه
AپــرAامــاAســادهAســعیدیAآقــای،Aمنــزوی
Aــرش ــقAمهاج ــیAازAرفی ــاِسAدلتنگ ازAاحس
Aــی ــردAخیل ــدAم ــد:Aمحم ــیAگوی ــنAم ،چنی
AمختلــفAمــدارسAتغذیــهAســالهاA.بــودAپاکــی
AازAایAذرهAــز ــاAهرگ ــدهAداشــتAام ــرAعه راAب

Aــت ــدAامان ــردA.Aمحم ــزهAنک ــیAم آنAراAحت
AبــرایAاوAیــادA.بــودAخوبــیAخیلــیAدار
AبغضــیAــا ــزAمــیAباشــد.Aب مــنAهمیشــهAعزی
A:دادAــه ــیAادام ــدایAلرزان ــاAص ــتهAوAب شکس
Aــه ــودAک ــزویA،کســیAب ــدAمن ــاهکارAمحم ش
Aاســتاد"A.شــدAمانــدگارAایــرانAادبیــاتAدرAکــه
AخدمــتAدرAکــهAروزیA'منــزویAحســین
A:پرســیدمA،بــودمAکدکنــیAشــفیعیAدکتــر
AکســیAچــهAــا ــانAشــعرAم اســتاد!AحافــظAزم
A:ــد ــوابAدادن ــهAج ــانAبالفاص ــت؟Aایش اس

ــزوی! ــینAمن حس
Aفعــاالن Aاز Aبیانــی AمحمــدAعلــی Aســپس
AانتشــارAدرAــه ــتانAک ــیAفرهنگــیAاس مطبوعات
AموثریAنقــشAمنــزویAبهــروزAکنــارAدرAکتــاب
AارائهAتوضیحاتــیAکتــابAنــامAمــوردAدرAداشــته
AبلکــهAنیســتAشــاعرAمعلــِمAاثــرAایــنAنــامAA.داد

AمعلــمAکــهAشــاعریA.باشــدAمــیAمعلم-شــاعر
ــود. ــمAشــاعرانAدیگــرAب ــودAوAمعل ب

Aشـاعران Aکـه Aداشـت Aتأکیـد Aادامـه Aدر Aوی
Aطریـق Aاز Aبایـد Aرا Aقدیمـی Aو Aپیشکسـوت
AبـهAکتابهایشـانAچـاپAوAآثارشـانAگـردآوری
AAچـراAکـردAمعرفـیAوAشناسـاندAجـوانAنسـل
AاسـتAقلعهAیکAسـاختAماننـدAکتـابAچـاپ
AآنAتخریبAبـهAقادرAتفنگـیAوAتـوپAهیچAکـه

نخواهـدAبـود.
AازAوAفرهنگیAبازنشسـتگانAازAقزلباشAعبدالـه
AمنزویAمحمـدAمرحـومAهمـکارانAوAدوسـتان
A1341AسـالAدرAاسـتادAباAخـودAآشـناییAازAنیـز

خاطـراتAشـیرینیAراAنقـلAمیکند:
AداوطلبانـهA،AتمـامAسـالA14AمنـزویAمحمـد
AوAچرگـرA،AپـیAنیکـیAمحـرومAروسـتاهایAدر
AآموزشAوAپـرورشAراهAدرAخالصانـهAسـقاAپیـر

فرزنـدانAمیهنـشA،صادقانـهAخدمـتAکـرد.
AدرAوAبـودAمطالعهAوAعلـمAاهـلAبسـیارAمنـزوی
AهزارA14AبـرAبالغAخـودAشـخصیAیAکتابخانـه
AهمAراAکتابAآنAیAهمـهAوAداشـتAکتابAجلـد

خوانـدهAبود.
AحسـینAاسـتادAیـادگارAمنـزویAغـزلAسـپس
AابتـداAمنـزویAمحمـدAمرحـومAنـوهAوAمنـزوی
AهمچنینAوAکتـابAچـاپAعوامـلAزحمـاِتAاز
AبـهAتشـکرAوAتقدیـر،AآییـنAبرگـزاریAبانیـان
Aبـا Aرا Aپدربزرگـش Aاز Aغزلـی Aو Aآورد Aعمـل
AپدرشAخالیAجـایAازAوAخوانـدAتمـامAزیبایـی
درAایـنAنشسـتAفرهنگیAاظهارAتأسـفAنمود.
AمیثمAتوسـطAموسـیقیAزنـدهAاجـرایAبـاAآییـن
AازAاشـعاریAبـاAسـعیدیAسـجادAوAگـوAعلـی
AبAمنـزویAبهـروزAوAمنـزویAمحمـدAاسـتاد

پایـانAرسـید.
AآییــنAاجــرایAدرAاهمیــتAحائــزAیAنکتــه
AدکتــرAقــولAبــهAشــاعر-معلمAکتــابAرونمایــی
AزیســتAمحیــطAفعــالAوAشــاعرAرمضانــیAرضــا
Aــه ــهAتعــارفAهــایAکلیشــهAایAب ــودAک ــنAب ،ای
AشــعرAازAمنــدیAبهــرهAوAبــودAرســیدهAحداقــل
AخــودAبــهAراAزمــانAبیشــترینA،AادبیــاتAو

A.ــود ــاصAدادهAب اختص
AوAمختصرAگفتگویـیAنشسـتAاینAحاشـیهAدر
A.داشـتمAافشـاریAمحمدباقـرAAبـاAهـمAپربـاری
Aشـعرای Aادبیـات Aی Aعرصـه Aدر Aکـه Aکسـی
AیAجامعهAتحویـلAوAنمـودهAتربیـتAراAزیـادی

A.اسـتAدادهAزنجـانAادبـی
AعرصهAمنAنظـرAبهA:گفـتAرادAافشـاریAاسـتاد
AمحمدAاسـتادAمدیونAزنجانAدرAفارسـیAادبیات
AکسـیAامروزهAآنکهAدلیلAبهA.باشـدAمیAمنـزوی
AغزلAدرAراAمنـزویAحسـینAتأثیـرAتوانـدAنمـی

A.کندAانـکارAAایرانAمعاصـر
Aــزوی ــدAمن ــبAمحم ــزویAدرAمکت ــینAمن حس
AوAغنــیAتعالیــمAازAشــدتAبــهAوAیافــتAپــرورش
AنیزAمــاAمعاصرAشــعرA.گرفــتAتأثیــرAپــدرAپربــار
AکهAروAآنAازA.باشــدAمــیAمنــزویAمحمدAمدیــون
AتحویلAادبــیAیAجامعــهAبــهAراAمنــزویAحســین

دادهAاســت.

در نشست رونمایی کتاب« معلم-شاعر« اثراستاد » محمد منزوی » بدون حضور ارشادی ها و آموزش پرورشی ها عنوان شد:

»محمد منزوی« نواندیش زمانه اش بود

i عکسها: معصومه تاران|  زنگان امروز
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آب

 فواید نوشیدن آب چیست و میزان
الزم آن برای انسان چقدر است؟

AAAدفعAموجبA،آبAزیادAمصرِفAوAکندAمیAمعجزهAبدنAدرAآبAکهAباشیدAشنیدهAحالAبهAتاAشاید
AنوشیدنAکهAکردAانکارAراAحقیقتAاینAتوانAنمیAالبتهA.داردAشماریAبیAمزایایAوAشودAمیAبدنAازAسموم
AچقدرAکنیمAمصرفAروزانهAطورAبهAبایدAکهAآبیAدقیقAمیزانAولیA،استAضروریAماAسالمتیAبرایAآب
AیAمقالهAدرAخیر؟AیاAکندAمیAدریافتAآبAکافیAیAاندازهAبهAماAبدنAآیاAکهAشویمAمتوجهAچطورAوAاست
AبررسیAموردA)موردیAوAفردیAهایAگزارشAنهAو(AشدهAانجامAمطالعاتAاساسAبرAمسئلهAاینA،روAپیش
AاساساAوAشودAمشخصA،ذهنیAوAجسمیAسالمتAبرایAمناسبAآبAمصرفAمیزانAتاAگیردAمیAقرار

ببینیمAکهAفوایدAنوشیدنAآبAبرایAبدنAچیست.

نوشیدن*آب*بعد*از*بیدار*شدن*از*خواب*چه*فوایدی*دارد؟ *
AاستAآبیAدادنAدستAازAحاِلAدرAمداومAطورAبهAوAاستAشدهAتشکیلAآبAدرصدA۶۰AازAحدوداAماAبدن
AهرAاینکهAموردAدرAمتفاوتیAبسیارAهایAگزینهA.شودAمیAخارجAبدنAازAعرقAیاAادرارAطریقAازAعمدتاAکه
AاونسیA۸AلیواِنA۸AکهAکنندAمیAتوصیهAبهداشتیAمقاماتAمعموالA.داردAوجودA،بنوشیمAآبAچقدرAبایدAروز
AاینA.استAآبAگالنAنیمAیاAلیترA۲AحدودAباAبرابرAکهAبنوشیمAآبA)سیAسیA۲۵۰AیاAگرمA۲۵۰Aحدودا(
AبهداشتAهایAمعلمA،حالAاینAباA.سپردAخاطرAبهAراAآنAتوانAمیAراحتیAبهAکهAاستA۸×۸AقانونAهمان
AبایدAوAاستAآبAدادِنAدستAازAیAآستانهAدرAهموارهAماAبدنAدارندAعقیدهAکهAدارندAوجودAنیزAدیگری
A،دیگرAمواردAاغلبAمانندAنیزAمسئلهAاینA.نیستیمAتشنهAکهAوقتیAحتیA،بنوشیمAآبAروزAطولAدرAهمیشه
AبهAماAنیازAمیزانAبرAنهایتAدرAکهAداردAوجودAفراوانیA)بیرونیAوAدرونی(AعواملAوAداردAبستگیAفردAبه
AوAآبAمصرفAموردAدرAشدهAانجامAمطالعاِتAازAبعضیAبهAدارمAقصدAمقالهAاینAدرA.گذاردAمیAتاثیرAآب
AتوضیحAسپسAوAبیندازمAنگاهیAگذاردAمیAتاثیرAماAمغزAوAبدنAعملکردAبرAحدAچهAتاAمسئلهAاینAاینکه

دهمAکهAچگونهAمیAتوانیمAبهAراحتی،AمیزانAمصرفAآبAراAباAنیازهایAفردیAخودAتطبیقAدهیم.

آیا*نوشیدن*آِب*بیشتر،*میزان*انرژی*در*بدن*را*افزایش*می*دهد*و*موجب*بهبود*عملکرد*مغز*می*شود؟ *
AوAانـرژیAمیزانA،نرسـانیمAآبAخـودAبدنAبهAروزAطـولAدرAمـاAاگـرAکـهAکننـدAمیAادعـاAافـرادAازAبسـیاری
A.کندAمیAتاییدAراAادعـاAاینAکهAشـدهAانجامAفراوانیAمطالعـاتAواقعAدرA.یابـدAمیAکاهشAمـاAمغـزAعملکـرد
AدرصدA۱.۳۶AمیـزانAبهAبدنAمایعاِتAدادنAدسـتAازA،زنانAازAگروهیAرویAبـرAگرفتهAانجـامAایAمطالعـهAدر
AحالAعینAدرAوAشـدAآنانAدرAتمرکزAوAخوAوAخلقAدرAاختاللAموجِبA،کـردنAورزشAازAپـسA،بـدنAوزنAاز
AدادنAدسـتAازAکهAاسـتAدادهAنشـانAنیزAدیگریAمطالعاتA.AدادAافزایشAآنـانAدرAنیـزAراAسـردردAدفعـات
AبرAتواندAمیAهواAگرمـایAیاAورزشAیAنتیجهAدرA)بـدنAوزنAازAدرصدA۳AتـاA۱AمیزانAبـه(AبـدنAآبAخفیـِف
AازAدرصدA۱AکـهAنکنیدAفراموشAاماA.باشـدAداشـتهAمنفیAتاثیرA،مغزAعملکردAازAدیگریAفـراوانAهـایAجنبه
AمانندAشـرایطیAدرAکهAدهدAمیAرخAزمانیAبیشـترAاتفاقAاینA.اسـتAتوجهیAقابلAنسـبتاAمقدارA،بدنAوزن
AنیزAفیزیکیAعملکـردAبرAتواندAمیAخفیـفAآبِیAکمA.کنیـدAمیAعـرقAزیادA،گـرمAهـوایAیـاAکـردنAورزش

تاثیرAمنفیAبگذاردAوAموجِبAکاهشAاسـتقامتAبدنAشـود.
AذهنیAوAفیزیکیAعملکردAبرAتواندAمیA،هواAگرمایAیاAورزشAازAناشیAخفیِفAآبِیAکمA:گیریAنتیجه

تاثیراتیAمنفیAبگذارد.

آیا*نوشیدِن*آِب*زیاد،*موجب*کاهش*وزن*می*شود؟ *
AوAگذاردAمیAتاثیرAبدنAوزنAبرAآبAنوشیدِنA،هاAآنAاساسAبرAکهAاستAشدهAمطرحAزیادیAادعاهای
A،مطالعهA۲AاساسAبرA.یابدAمیAکاهشAاشتهاAوAیافتهAافزایشAبدنAسازAوAسوختA،بیشترAآبAنوشیدنAبا
AدرصدA۳۰AتاA۲۴AمیزانAبهAراAبدنAسازAوAسوختA،موقتAطورAبهAتواندAمیAآبAلیترAمیلیA۵۰۰Aنوشیدن
AموجبA،آبAلیترAمیلیA۵۰۰AنوشیدِنAچگونهAکهAدهدAمیAنشانAزیرAشکلAدرAباالییAخِطAA.AدهدAافزایش
AاثرAاینAکهAکنیدAمیAمشاهدهAشکلAاینAدرA.شودAمیA)EEAیاAانرژیAمصرف(AبدنAسازAوAسوختAافزایش

.AیابدAمیAکاهشA،دقیقهA۹۰AبهAرسیدنAازAپیش
AحدودAتاAراAبدنAدرAانرژیAمصرفAتواندAمیA،روزAدرAآبAلیترA۲AنوشیدنAکهAکنندAمیAبرآوردAمحققان
AشودAمیAمجبورAبدنAزیراA،بنوشیدAسردAآبAاستAبهترAمنظورAاینAبرایA.دهدAافزایشAروزAدرAکالریA۹۶
AنوشیدنA.کندAگرمA،بدنAدمایAبهAرسیدنAبراِیAراAشدهAنوشیدهAآبAدمایAتاAکندAمصرفA)کالری(Aانرژی
AکاهشAراAمسنAافرادAویژهAبهA،افرادAدرAمصرفیAکالرِیAمیزانAنیزAغذاAازAپیشAساعتAنیمAحدودA،آب
A۵۰۰A،غذاAازAپیشAوAبودندAالغریAرژیمAحاِلAدرAکهAافرادیA،شدهAدادهAنشانAایAمطالعهAدرA.AدهدAمی
AکردندAکمAوزنAایAهفتهA۱۲AایAدورهAطولAدرA،دیگرAافرادAازAبیشAدرصدA۴۴A،نوشیدندAمیAآبAلیترAمیلی
AتوجهیAقابلAنقشA)غذاAازAپیشAویژهAبه(AآبAکافِیAمقدارAنوشیدنAکهAرسدAمیAنظرAبهA،کلیAطورAبهA.

درAکاهشAوزنAدارد،AبهAویژهAدرAصورتیAکهAباAرژیمAغذاییAسالمیAنیزAهمراهAشدهAباشد.
AنوشیدنAوAشودAبدنAسازAوAسوختAموقتیAوAمالیمAافزایشAموجبAتواندAمیAآبAنوشیدنA:گیریAنتیجه
AوAکردهAمصرفAکمتریAغذایAفردAتاAشودAموجبAتواندAمیAنیزAغذاAازAپیشAساعتAنیمAحدودAآب

کالریAکمتریAدریافتAنماید.

آیا*نوشیدن*آِب*بیشتر،*به*پیشگیری*از*مشکالت*سالمتی*کمک*می*کند؟ *
AداشتهAآبAمصرفAبهAنسبتAخوبیAواکنشAاستAممکنAکهAداردAوجودAمواردیA،سالمتیAمشکالتAمیانAدر
A)استAرایجیAبسیارAمشکلAکه(AیبوستAازAجلوگیریAبهAتواندAمیAآبAمصرفAافزایشA:یبوستA:باشند
AدرAبزرگAیAرودهAوAمثانهAسرطانAبهAابتالAخطرAدهدAمیAنشانAکهAگرفتهAانجامAمطالعاتیA:سرطان.AکندAکمک
Aسنگ.AاندAنیافتهAهاAآنAمیانAایAرابطهAهیچAدیگرAمطالعاتAالبتهA،استAکمترAنوشندAمیAبیشتریAآِبAکهAافرادی
Aکلیه:AظاهراAافزایشAمصرفAآب،AخطرAابتالAبهAسنگAکلیهAراAکاهشAمیAدهد.آکنهAوAآبAرسانیAپوست
AکاهشAوAپوستAرسانِیAآبAدرAآبAنقِشAموردAدرAفراوانیAموردِیAهایAگزارشA:)skin hydration(

آکنه،AبرAرویAاینترنتAوجودAدارد،AولیAمنAهیچAمطالعهAایAراAنیافتمAکهAاینAادعاAراAتاییدAیاAردAکند.
AبرخیAبهAابتالAازAجلوگیریAبهAتواندAمیAکهAاستAاینAبیشترAآبAنوشیدنAفوایدAازAیکیA:گیریAنتیجه

مشکالتAسالمتی،AمانندAیبوستAوAسنگAکلیهAکمکAکند.

آیا*می*توانیم*مایعات*دیگر*را*نیز*در*مصرف*کلِی*آب*خود*در*نظر*بگیریم؟ *
AدیگرAهایAنوشیدنیA.شودAمیAبدنAدرAمایعاتAتعادِلAحفِظAموجِبAکهAنیستAچیزیAتنهاAسادهAآِب
AباورهایAازAیکیA.باشندAداشتهAتعادلAاینAحفظAبرAتوجهیAقابلAتاثیرAتوانندAمیAنیزAغذاییAموادAو
AزیراAبیاوریمAحسابAبهAنبایدAراA)قهوهAوAچایAمانند(AدارAکافئینAهایAنوشیدنیAکهAاستAاینAموجود
AِادرارآورAاثرAزیراA،نیستAدرستAباورAاینAکهAدهندAمیAنشانAمطالعاتAولیA.استAادرارآورA،کافئین
A،گوشتA.هستندAآبAدارایAنیزAغذاییAموادAبیشترA،آنAبرAعالوهA.AاستAضعیفAبسیارAهاAنوشیدنیAاین
AآبAتوجهیAقابلAمقادیرAدارایAهمگیA،آبAازAسرشارAسبزیجاِتAوAهاAمیوهAویژهAبهAوAمرغAتخمA،ماهی
AداردAوجودAاحتمالAاینA،بخوریدAآبAازAسرشارAغذاییAموادAوAبنوشیدAقهوهAیاAچایAشماAاگرA.هستند
AدرAالبتهA،باشندAکافیAشماAبدنAدرAمایعاتAتعادلAحفظAبرایA،غذاییAموادAوAهاAنوشیدنیAهمینAکه

صورتیAکهAزیادAعرقAنکنید.
AتعادلAحفظAبهAنیزA)قهوهAوAچایAمانندAدارAکافئینAهایAنوشیدنیAجملهAاز(AهاAنوشیدنیAسایرA:گیریAنتیجه

مایعاتAدرAبدنAکمکAمیAکنندAوAبیشترAموادAغذاییAنیزAدارایAآبAهستند.

به*تشنگی*تان*اعتماد*کنید،*زیرا*این*تشنگی*دلیلی*دارد *
AسازوکارهایA،تکاملAدرAدلیلAهمینAبهA.استAضروریAماAبقایAبرایA،بدنAدرAمایعاتAتعادلAحفظ
AموجودAآبAکِلAوقتیA.کندAمیAتنظیمAراAداریمAنیازAکهAآبیAمیزانAوAزمانAکهAاستAشدهAایجادAایAپیچیده
AسازوکارهاییAتوسطAویژگیAاینA.کنیمAمیAتشنگیAاحساسA،شودAمیAکمترAخاصیAحدAازAبدنAدر
AآگاهانهAطورAبهAنیستAالزمAیعنیA،کنندAمیAکنترلAراAکشیدنAنفسAمانندAکارهاییAکهAشودAمیAکنترل
AنگرانAخودAآبAمصرفAمیزانAموردAدرAکهAنیستAنیازیA،مردمAاغلبAبرایAاحتماالA.کنیمAفکرAآنAبه
AبسیارAمدتیAبرایAراAهاAانسانAماAتوانستهAکهAاستAاطمینانAقابلAایAغریزهA،تشنگیAیAغریزهAزیراA،باشند
AکامالAقانونAاینAوAنداردAوجودA۸×۸AقانونAبرایAایAعلمیAمبنایAهیچAواقعAدرA.داردAنگاهAزندهAطوالنی
AبیشتریAآبAمصرفAبهAاستAممکنAآنAدرAکهAداردAوجودAخاصیAشرایطAواقعAدرA.استAقراردادی

نیازAداشتهAباشیم،AیعنیAبیشAازAمیزانیAکهAبهAدلیلAتشنگیAمانAآبAمیAنوشیم.
AهمچنینAوAکردنAورزشAزمانAدرAحالتAاینA.کنیمAمیAعرقAبیشترAکهAاستAزمانیA،موردAترینAمهم
AبایدAحتماA،کنیدAمیAعرقAزیادAاگرA.شودAمیAایجادA)خشکAهوایAوAآبAدرAویژهAبه(AگرمAهوایAدر
AبهAوAطوالنیAمدتAبهAکهAورزشکارانیA.کنیدAجبرانAآبAنوشیدنAباAراAبدنتانAیAرفتهAدستAازAمایعات
AیAرفتهAدستAازA)نمکAوAقندAمانندAموادی(AهایAالکترولیتA،آبAبرAعالوهAبایدA،کنندAمیAورزشAشدت
AآبAبهAبدنAنیازA،استفراغAوAاسهالAمانندAهاییAبیماریAوAشیردهیAدورانAدرA.کنندAجبرانAنیزAراAبدنشان
AمطالعاتAبرخیAزیراA،باشندAخودAآبAمصرفAمیزانAمراقبAآگاهانهAبایدAمسنAافرادA.یابدAمیAافزایش

.AشودAمیAاختاللAدچارA،باالAسنینAدرAتشنگیAسازوکارAکهAاندAدادهAنشان
AتوجهAخـودAآبAمصرفAمیـزانAبهAآگاهانـهAطـورAبهAکهAندارنـدAنیـازیAمـردمAبیشـترA:گیـریAنتیجه
AبدنAنیازA،خـاصAشـرایطAدرAولیA.کندAمیAعملAموثرAبسـیارA،مغزAدرAتشـنگیAِسـازوکارAزیراA،کننـد

بهAمصـرفAآبAافزایـشAمیAیابد.

بیشتر بدانیم

AAAشـرکتAعمومیAروابطAگـزارشAبه
Aعیـد Aجشـن Aزنجان،آییـن Aای Aمنطقـه Aآب
Aدیـدگاه Aاز AوالیـتAمحوریـت Aبـا Aغدیرخـم
AکارکنـانAوAعامـلAمدیـرانAحضـورAبـاAقـرآن
AاجتماعاتAسـالنAدرAاسـتانAوبرقAآبAصنعت
A،زنجانAایAمنطقـهAآبAشـرکتAفارسAخلیـج

برگزارشـد.
Aحسـین Aاالسـالم Aحجـت Aآییـن Aایـن Aدر
AAضمـن Aدانشـگاه Aو Aحـوزه Aمحمودی،اسـتاد
Aدیـن Aدر Aاراده Aو Aعقـل Aجایـگاه Aتشـریح
Aاراده Aانسـان Aاعمـال Aدر Aاسـالم،اظهارکرد:اگر
AهدفمندAوجـهAهیـچAباشـد،بهAنداشـتهAوجـود
نبـودهAوAروAبـهAفنـاAوAانحطـاطAخواهـدAبـود.
AدرAتدبـرAوAتأمـلAاهمیـتAبـرAتأکیـدAبـاAوی
AروایتیAدرA:داشـتAعنوانA،غدیـرAعظیمAواقعـه
A:فرمایندAمیA)ع(علـیAامامAدربـارهA)پیامبـر)ص
A)علی)عAبرادرمAبـرایAتعالیAوAتبارکAخداونـد
AکثرتAخاطرAبـهAکهAاسـتAدادهAقـرارAفضایلـی
AیکAهرکسAپـسAنیسـت؛AشـمارشAقابـلA،آن
AحالـیAدرAکنـدAذکـرAراAاوAفضایـلAازAفضیلـت
AخداوندA،باشـدAداشـتهAاعتقادAوAاقرارAآنAبهAکه

AوAبخشـد؛AمـیAراAاوAآینـدهAوAگذشـتهAگناهـان
A،بنویسـدAراAاوAفضایلAازAفضیلتAیکAهرکـس
AباشـدAباقیAنوشـتهAآنA،کهAمادامـیAتـاAمالئکـه
AیـکAهرکـسAوAکننـدAمیAاسـتغفارAاوAبـرای

AخداونـدA،بشـنود Aرا Aاو Aفضایـل Aاز Aفضیلـت
AبخشـدAمیAراAشـنیدهAگوشـشAباAکـهAگناهانـی
AفضایـلAکـهAکتابـیAبـهAکنـدAنـگاهAهرکـسAو
A،اسـتAشـدهAنوشـتهAآنAدرA)علی)عAحضـرت

AانجامAچشـمAباAکهAراAگناهانـیAتمـامAخداونـد
دادهAاسـتAراAمیAآمـرزد.

AبـهAاشـارهAبـاAدانشـگاهAوAحـوزهAاسـتادAایـن
Aپیشـگاه Aدر A)علـی)ع Aامـام Aواالی Aجایـگاه
Aروایـت Aایـن Aاز AتـوانAمی A:گفـت A،خداونـد
AعنوانAبـهA)امیرالمؤمنین)عAکـهA،فهمیـدAچنین
AراAنـازلAقـرآنAخـواصAهمـانA،ناطـقAقـرآن
AهمهAافتخـارAلذاAاسـت؛AکریـمAقـرآنAکـهAدارد
AبزرگAحقیقـتAچنینAپیـروAکهAاسـتAاینAمـا
AمقتدایAوAامامAعنوانAبهAراAاوAوAهسـتیمAاسـالم

میAشناسـیم. Aخویـش
AشـنیداریAوAدیداریAهـایAرسـانهA:گفـتAوی
AتاثیرگـذاریAحاضـرAعصـرAدینـیAعلمـایAاز
AدارندAجامعهAنوجوانـانAوAجوانـانAبرAفراوانـی
AوAهدایتAجهتAدرAموضـوعAاینAازAبایسـتیAو

راهنماییAاینAقشـرAعظیم،اسـتفادهAشـود.
Aسـرایی Aمدیحـه، Aنشسـت Aایـن Aپایـان Aدر
Aعلـی Aامیرالمومنیـن Aحضـرت Aوصـف Aدر
AمرتضـیAحـاجAبیـتAاهـلAمـداحAع(،توسـط(
AبرپایـیAبـاAآییـنAوAگرفـتAصـورتAحیـدری
مسـابقهAفرهنگـیAوAهنـریAبـهAپایـانAرسـید.

AAAشـرکتAعمومیAروابـطAگـزارشAبـه
AکارگروهAنشسـتAزنجان،دومیـنAایAمنطقـهAآب
AبـاAفاضـالبAوAآبA،بـرقAمخاطـراتAوAسـیل
A،اسـتانAبحرانAمدیریتAسلیمی،فرنشـینAحضور
AدرAاعضاءAسـایرAوAکارگروهAاینAرییـسAرضاپـور
AایAمنطقهAآبAشـرکتAشـهریاریAشـهیدAسـالن

زنجـان،AبرگزارAشـد.
Aدبیـر Aگرانمایـه A،نشسـت Aایـن Aابتـدای Aدر
AشناسنامهAوAقرائتAراAنشستAکارAکارگروه،دسـتور
AاقداماتAمـرورAبهAوAنمودAمعرفیAراAتیمـیAکارAایـن
AقبلیAنشسـتAمصوباتAخصوصAدرAشـدهAانجـام

پرداخـت.
AوضعیتAازAجامعـیAادامه،گـزارشAدرAگرانمایـه

منابـعAآبیAاسـتانAارائـهAکرد.
AنماینـدگانAوAنشسـتAاعضـایAازAسـپس،هریک
Aاقدامـات Aاسـتان،اهم Aاجرایـی Aدسـتگاههای
Aمواجهـه Aدر Aرا Aخـود Aمتبـوع Aاداره Aو Aشـرکت
Aارائـه Aبـا Aسـالجاری Aمـاه Aفروردیـن Aسـیل Aبـا

دادنـد. Aشـرح Aپاورپوینـت
AبحــرانAــت ــلیمیAفرنشــینAمدیری ــه،Aس درAادام
Aــود ــایAخ ــاتAوAدیدگاهه ــنAبیان ــتان،باAتبیی اس
AدوA:ــرد ــتAبحــرانAاظهارک درAخصــوصAمدیری
AهایAماموریــتAخصــوصAدرAمختلــفAنگــرش
A.داردAوجــودAاســتانAبحــرانAمدیریــتAکلAاداره
AوظایــفAانجــامAبــرایAکلAادارهAایــنA،اینکــهAاول
AدســتگاههایAســازمانیAهــایAماموریــتAوAذاتــی

AوAنیســتAاعتبــارAتامیــنAمتولــیA،اســتانAاجرایــی
AنمــیAاجرایــیAکل دســتگاهAادارهAاینکه،ایــنAدوم
AقالــبAدرAراAخــودAاقدامــاتAتمــامAبلکــهAباشــد
AهماهنگیAشــورایAذیلAگانــهA۱۴Aکارگروههــای
AوAمیدهــدAانجــامAاســتانAبحــرانAمدیریــت
Aاجرایــی Aبازوهــای Aمثابــه Aبــه Aکارگروههــا

هســتند.
Aــاره ــتان،باAاش ــرانAاس ــتAبح ــینAمدیری فرنش

Aــت ــازمانAمدیری ــیAتشــکیلAس ــوادAقانون ــهAم ب
Aــع ــتAجام ــهAتشــریحAمدیری بحــرانAکشــور،Aب
AهماهنگــیAوAبحــرانAکنتــرلAدرAیکپارچــهAو
AمــوردAلــوازمAوAامکانــاتAهمــهAازAاســتفاده
Aشــرکتهای A،ها،موسســات Aوزارتخانــه Aنیــاز
AجهــتA... Aو Aنظامــی Aدولتی،بانکها،نیروهــای
Aملی،منطقــهAتوانمندیهــایAازAبهینــهAمنــدیAبهــره
AوAطبیعــیAحــوادثAبــاAمواجهــهAدرAمحلــیAوAای

ــت. ــدهAپرداخ ــیAنش ــشAبین ــوانحAپی س
AراهبردیAسـندAنویسAپیـشAتهیـهAازAسـپسAوی
Aاسـتان Aبحـران Aمدیریـت Aهماهنگـی Aشـورای

زنجـانAخبـرAداد.
AکارگـروهAرییـسAرضاپـورAمهنـدس،AادامـهAدر
Aوفاضـالب Aآب Aو Aبـرق Aمخاطـرات Aو Aسـیل
AبارشـهایAبودنAسـابقهAبیAبرAتاکیدAاسـتان،ضمن
AتشـریحAاخیر،بهAسـالA۵۱AطیAامسـالAفروردیـن
Aبـا AمواجهـهAخصـوصAدرAشـرکتAفعالیتهـای
AعمدهAداشت:سـیالبAاظهارAوAپرداختAسـیالب
AاتفـاقAزنجـانAاسـتانAجنوبـیAبخـشAدرAاسـتان
AسـدAتحتانیAهایAیچهAدرAکـردنAبـازAبـاAوAافتـاد
Aآب،سـیالبAتدریجـیAرهاسـازیAوAورسAکینـه
Aخسـارات Aو Aتبعـات Aاز Aو Aگردیـد Aمدیریـت

احتمالـیAآنAپیشـگیریAشـد.
Aزنجان،ضمنAایAمنطقـهAآبAشـرکتAمدیرعامل
Aگفت:بایـدAآنAحریـمAوAرودخانـهAشـمردنAمهـم
AصورتAویـژهAاهتمامAهـاAرودخانـهAمهندسـیAدر
AشـرکتAاینAبهAزمینهAاینAدرAالزمAاعتبـارAوAگیـرد

تزریـقAگردد.
AباالدسـتیAسـندAیکA،راهبردیAسـندA:افـزودAوی
AعملیاتـیAهـایAبرنامـهAازAبرگرفتـهAکـهAاسـت
AوAبرخورداراسـت Aباالیـی Aاهمیـت Aاز AوAاسـت
AدسـتگاههایAامیدواریمAوAباشـدAمیAاالجـراAالزم
Aخود،تهیهAهـایAبرنامهAارائـهAبـاAمرتبـطAاجرایـی

ایـنAسـندAمهمAراAتسـریعAبخشـند.

در دومین نشست کارگروه سیل و مخاطرات برق،آب و فاضالب استان در شرکت آب منطقه ای زنجان مطرح شد:

بارشهای فروردین امسال در استان در ۵۱ سال اخیر بی سابقه است

 برگـزاری جشن عید غدیر خم با حضور مدیران عامل
و کارکنان شرکت های صنعت آب و برق استان زنجـان

AAAشـرکتAعمومیAروابـطAگـزارشAبـه
AشـعبانیAعلـیAمحمـدA،زنجـانAایAمنطقـهAآب
Aبهـرام AسـیدAبهمـراهAاسـتانAبازرسـی Aفرنشـین
Aو Aرضـوی Aقـدس Aآسـتان Aنماینـده A، Aقرشـی
AمناطقAوAقزویـنAاسـتانAاراضیAامالکAمدیریـت
AمدیرعاملA،رضاپـورAمهنـدسAبـاA،کشـورAغـرب
AخصـوصAدرAزنجـانAایAمنطقـهAآبAشـرکت
AقریهAدرAشـدهAخریـداریAاراضیAمطالبـاتAاخـذ
AهـایAآبـه AحـقAوAبیجـار AشهرسـتانAرضاآبـاد

موجـودAدیـدارAوAگفتگـوAکردنـد.
AشـرکتAاظهارداشـت:اینAرضاپورAدیدارAایـنAدر
Aاسـت،کلیهAتوانسـتهAمالـیAمشـکالتAوجـودAبـا
AنمودهAپرداختAراAرضاآبـادAقریهAاهالیAمطالبـات

یـاAبهAمرحلـهAپرداختAبرسـاند.
Aبـرای Aرضـوی Aقـدس Aآسـتان Aنماینـده Aاز Aوی

Aکـه Aپیگیریهایـی Aو Aآمـده Aبعمـل Aهمکاریهـای
نمـود. Aقدردانـی Aگرفتـه Aصـورت

AبرایAزنجانAایAمنطقهAآبAشـرکتAازAنیزAقرشـی
AابرازAوAقدردانـیAرضاآبـادAقریـهAمشـکالتAحل
AزنجانAاسـتانAبـرایAتالوارAسـدAکـردAامیـدواری
AبرکتAوAخیرAمایـهAمجاورAاسـتانهایAهمچنیـنAو

باشد.
Aموقوفـات A۹۴ Aسـال Aدر Aاسـت Aذکـر Aبـه Aالزم
A،قـمAهـایAاسـتانAدرA)ع(AرضـاAامـامAحضـرت
AآذربایجـانA،اردبیـلA،همـدانA،زنجـانA،مرکـزی
Aمجموعـه Aزیـر Aکردسـتان Aو Aغربـی Aو Aشـرق
AگرفتـهAقـرارAرضـویAقـدسAآسـتانAمدیریـت
AامالکAمدیریتAازAمدیریـتAاینAعنـوانAوAاسـت
AاراضیAوAامـالکAمدیریتAبـهAقزویـنAاراضـیAو

قزویـنAوAغـربAکشـورAتغییـرAکـرد.

 دیدار فرنشین بازرسی استان و نماینده آستان قدس رضوی 
با مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان

AAAمنطقـهAآبAشـرکتAعمومـیAروابـطAگـزارشAبـه
AسازندگیAبسـیجAپشـتیبانیAسـتادAنشسـتAزنجان،نخسـتینAای
Aو Aهماهنگـی Aمعـاون Aسـلطانی Aدکتـر Aریاسـت Aاسـتان،به
AدسـتگاههایAمدیرانAحضورAباAزنجانAاسـتانداریAامورعمرانـی
A۲ Aشـماره Aسـاختمان Aشـهریاری Aشـهید Aسـالن Aاجرایـی،در

برگزارشـد. Aاسـتانداری
AعملکردAوAاهـدافAتشـریحAوAتبیینAکارAدسـتورAباAنشسـتAاین

AآغـازA،زنجـانAاسـتانAسـپاهAفرمانـدهAتوسـطAسـازندگیAبسـیج
AوAآمـوزشAدولتیAدسـتگاههایAهمـکاریAگـزارشAارائـهAبـاAو
AوAپزشـکیAجهادکشـاورزی،علومA،AایAحرفـهAوAپرورش،فنـی

فرمانـدارانAبـاAبسـیجAسـازندگیAبـهAپایانAرسـید.
AدفترAمدیـرAپـورAحسـینAAنشسـتAایـنAاسـت،درAذکـرAشـایان
AبهAزنجانAایAمنطقـهAآبAشـرکتAعاملAمدیـرAوAمدیـرهAهیئـت

نمایندگـیAازAطـرفAاینAشـرکت،حضورAداشـت.

 نخستین نشست ستاد پشتیبانی بسیج
سازندگی استان زنجان،برگزارشد

Aزنجان،مهندسAایAمنطقهAآبAشــرکتAعمومیAروابطAگزارشAبه
AمهندسAباAطــارمAشهرســتانAآبAمدیرامورمنابعAمیــریAحاجــی
AخصوصAدرAوAدیدارAشهرستانAاینAمدیرجهادکشاورزیAاسکندری
AدرAتســریعAوAآبAبهینهAمصرفAمدیریتAبرایAالزمAهایAهماهنگی

استعالماتAفیAمابینAاداراتAتابعهAگفتگوAکردند.

AمیزانAاستعالماتAخصوصAدرAمیریAحاجیA،دیدارAاینAابتدایAدر
AهمچنینAوAمجموعهAدوAهرAکارشناسانAمشــترکAبازدیدAوAاراضی
AدرAپمپاژAایستگاههایAپوشــشAتحتAاراضیAکاداسترAســاماندهی
AایجادAوAپاسخگوییAراستایAداشت:درAاظهارA،AطارمAشهرستانAسطح
AهایAنشستAاستAالزمA،ادارهAدوAاینAبینAواحدAوAمنسجمAایAرویه

AارزشمندAمنابعAمهمترینAازAراAآبAنیزAاسکندریA.برگزارشودAAتخصصی
AالگویAبارعایتAطارمAشهرستانAدرAاگرA:افزودAوAدانستAطارمAشهرستان
AازAیکیAشهرستانAاینAگفتAتوانAمیAگرددAتامینAنیازAموردAآبAمصرف
AبحثAدرAحتیAوAاستانAکشاورزیAمحصوالتAتولیدAهایAقطبAمهمترین
تولیدAزیتونAدرAکشــورAمقامAنخستAراAAبخودAاختصاصAخواهدAداد.

دیدارمدیر جدید امورمنابع آب شهرستان طارم با مدیرجهادکشاورزی شهرستان
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رمزگشایی انواع چین وچروک پوست ؛

خطوطچهرهتانچهمیگویند؟
AAAاینجاAدرAمــاA:نیوزAســامت

A،هاAچروکAوAچینAانواعAبهAمربوطAجزئیاتی
AوAشــودAهاAآنAایجادAباعثAتواندAمیAآنچه
AهاAآنAبروزAرونــدAنمودنAکندAچگونگی
AبایدAچراAاینکهAدلیلAبهAهمچنینAوAآورده
AنگاهAزیباییAیکAعنوانAبهAخطوطAاینAبه
AA.پردازیمAمیA،ظاهریAنقصAیکAنهAوAکنیم
AازAصرفAراAخودAزندگیAازAزیادیAزمانAما
A،کنیمAمیAپوستمانAرویAخطوطAبردنAبین
AجزئیAتوانندAمیAهاAچروکAوAچینAاینAاما
AهایAکرمAوAهاAسرمAماA.باشــندAماAداراییAاز
AاینAرفعAیاAوAجلوگیریAبرایAراAپوســتی
AنهایتAدرAاماA،کنیمAمیAخریداریAهاAچروک
AخطوطAاینAازAتعدادیAدارایAپوســتمان
AمثلAبرایمانAگفتAتوانAمیAکهAشدAخواهد

AگوشهAهایAچروکAوAصورتAرویAبرAخندهAخطوطAمانندA،هاAچروکAاینAطرفیAازA.هســتندAهدیهAیک
A،هاAچروکAوAچینAانواعAبهAمربوطAجزئیاتیAاینجاAدرAماA.برسندAنظرAبهAزیباAتوانندAمیA،)کاغیAپنجه(Aچشم
AدلیلAبهAهمچنینAوAآوردهAهاAآنAبروزAروندAنمودنAکندAچگونگیAوAشودAهاAآنAایجادAباعثAتواندAمیAآنچه

اینکهAچراAبایدAبهAاینAخطوطAبهAعنوانAیکAزیباییAنگاهAکنیمAوAنهAیکAنقصAظاهری،AمیAپردازیم.

خطوط*زندگی*ما *
AعمودیAخطوطAاینA.کنیمAمیAتجربهAراA»یازدهAخطوط«AنامAبهAخطوطیAمانAزندگیAطولAدرAماAازAبرخی
AبعضیAدرA.هستیمAعمیقAتفکرAحالAدرAرسدAمیAنظرAبهAهمیشهAکهAگیرندAمیAجایAماAپیشانیAرویAطوری
AازAسرشارAزندگیAیکAازAنشانAوAبرسندAنظرAبهAترAبرجستهAکاغیAپنجهAخطوطAاستAممکنAدیگرAافراد

احساساتAشدیدAبهAخصوصAشادیAداشتهAباشند.

خطوط*دیگری*که*می*توانند*سر*بربیاورند: *
خطوطAپیشانی:AبهAصورتAافقیAدرAباالیAمنطقهATAقرارAمیAگیرند.
خطوطAنگرانی:AبهAصورتAعددAیازدهAبینAدوAابروAنمایانAمیAشود.

خطوطAبانی:AخطAافقیAبینAدوAچشمAبرAرویAپلAبینیAاست.
پنجهAکاغی:AدرAگوشهAهایAبیرونیAچشمAهاAمانندAپرتوAدیدهAمیAشوند.

خطوطAخنده:AخطوطAپرانتزیAکهAدرAاطرافAلبAفوقانیAایجادAمیAشوند.
A.شوندAمیAتشکیلAدهانAمحیطAاطرافAدرAراAعمودیAهایAدریچهA:لبAخطوط

AوAچینAزندAمیAبیرونAآنAازAهرچــهAوAکنیدAقابAعمودیAصورتAبــهAراAگونهA:ماریونتAخطــوط
چروکAهایAغبغبAراAشاملAمیAشود.

شیارهاAوAتاخوردگیAهاییAکهAصورتAماAراAمیAآرایندAشاملAدوAدستهAپویاAوAایستاAهستند:

چروک*های*پویا: *
AطورAبهAراAخودAلبAاگرA،مثالAعنوانAبهA.یابندAمیAگســترشAشــکلAصورتAتکراریAحرکاتAاثرAبر

مداومAغنچهAکنید،AممکنAاستAخطوطAلبAراAتجربهAنمایید.

چروک*های*ایستا: *
AغبغبAباAکهAهاییAچروکAوAچینA.باشندAمیAجاذبهAنیرویAوAارتجاعیAخاصیتAرفتنAبینAازAناشیAهاAاین
AایستاAچروکAوAچینAبهAتوانندAمیAزمانAگذشتAباAپویاAهایAچروکAوAچینA.هستندAایستاA،شوندAمیAایجاد
AکندAمیAتغییرAگونهAاولیهAشکلAکهAزمانیA،لبخندAظریفAخطوطAمیانسالیAدرA،مثالAعنوانAبهA.شوندAتبدیل

وAکمیAافتادهAترAمیAشود،AعمیقAترAخواهدAشد.

آنچه*چین*و*چروک*ها*درباره*شما*فاش*می*کنند *
AقصدAماAهمـهA،شـودAظاهرAاسـتAممکنAچروکیAوAچیـنAچهAکهAکنیـمAمشـخصAتوانیـمAمیAاگرچـه
AچیزیAماAفـردAبهAمنحصـرAخطوطAمجموعهA.دهیـمAتغییـرAمتفـاوتAکمـیAراAچـروکAداسـتانAداریـم
AآنچهAبهAابتـداAبایدAببریـمAبینAازAراAهـاAآنAاینکـهAجـایAبهAبنابرایـنA.گویـدAمیAاطـرافAجهـانAبقیـهAبـه
AرویAبـرAصورتAچـروکAوAچینAایجـادAچگونگیAمطالعـهAمشـغولAمحققانA.کنیـمAفکـرAگوینـدAمی
AدیگرانAبرداشـتA،بنـددAمیAنقشAصورتتانAبـرAکهAخطوطیAانـواعAبـهAبسـتهA.بودنـدAمـاAازAافـرادAدرک
AاحساسـتانAکهAبودیدAفـردیAاگـرAیاA.بـودAخواهـدAمتفـاوتAکنـدAمیAالقـاAتـانAچهرهAکـهAاحساسـیAاز
A.دهدAنشـانAدیگرانAبـهAراAاحساسـتانAصورتتانAظریـفAوAریـزAخطـوطAشـایدA،کردیـدAمیAمخفـیAرا
AبدنAدرAاکسـیداتیوAاسـترسAایجادAباعثAهواAآلودگیAماننـدAدیگـرAآزادAهـایAرادیکالAوAUVAپرتوهـای

مـاAمیAشـودAکـهAبـهAنوبهAخـودAمیAتوانـدAچیـنAوAچروکAهاAراAبـهAهمـراهAآورد.

چین*و*چروک*ها*وضعیت*کلی*ما*را*نشان*می*دهند *
AوضعیتAدرAیـاAاسـتراحتAحالAدرAصورتمـانAوقتـیAحتـیA،دهدAمیAنشـانAجدیـدAمطالعـهAیـک
AشـکلAکـهAهایـیAچروکAوAچیـنAوAدهـدAمیAنشـانAراAمـاAعواطـفAهـمAهنـوزA،اسـتAطبیعـی
AدرAویـژهAبهAامـرAایـنA.کننـدAمیAفـاشAراAمـاAاحسـاسAکـهAهسـتندAچیـزیAازAبخشـیAگیرنـدAمی
AفـردیAاغلـبAعـادتAبرحسـبAشـماAاگـرA.اسـتAصـادقAمثبـتAحـاالتAدارایAافـرادAمـورد
AازAهاAخندهAنتیجـهAیـاAوAبنددAمیAنقـشAصورتتانAبـرAخنـدهAخطـوطAنتیجـهAدرA،هسـتیدAبّشـاش
AتوانندAمیAهـاAآنA.دهندAمیAتشـکیلAراAکاغـیAپنجـهAخطـوطAوAرسـیدهAهایتانAچشـمAبـهAهـاAلب

.AدهندAنشـانAراAدیگـرانAکردنAتحقیـرAحـس

خبـر

سالمت

AAAازAایAعـده«A:نیوزAسـامت
AپـولAآمبوالنـسAبـهAکنکـورAمعلمـان
AویـژهAخـطAازAراAهـاAآنAکـهAدهنـدAمی
A.»برسـانندAدیگرAکاسAبهAکاسـیAاز
Aعلـی Aجنجالـی Aاظهارنظـر Aایـن
AشدAباعثAدانشـگاهAاسـتادA،عبدالعالی
AهنگفـتAدرآمـدAموضـوعAدیگـرAبـار
AفضایAداغAبحـثAبهAهـاAشـغلAبرخی
مجـازیAوAرسـانهAایAتبدیـلAشـود.

Aاگـر A:نیـوز Aسـامت Aگـزارش Aبـه
AامسـالAکنکورAبرترAنفراتAبـهAنگاهی
AپنجAدرAکنکـورAاولAنفـرA۴۰Aبیندازیـم
Aتهرانـی AشـانAنیمی Aتقریبـا A،رشـته
AدرAهـاAآنAازAزیـادیAتعـدادAوAهسـتند
AیـاAانـدAخواندهAدرسAنمونـهAمـدارس
Aبعضـی Aواقـع Aدر A.هسـتندAسـمپادی
AدرAفرزندشـانAقبولـیAبـرایAوالدیـن
AمیلیونیAهـایAهزینهAحاضرنـدAکنکور
AباعثAموضـوعAهمینA.شـوندAمتقبـل
AبهAهنگفتAدرآمدهایAشـدنAسـرازیر
AکنکورAمدرسـانAوAموسسـاتAسـوی
AدرآمـدAکـهAطـوریAبـهAاسـتAشـده
AایAنشسـتAبهAکنکورAمدرسـانAبعضی
AیعنیA.رسـدAمیAهـمAتومـانAمیلیـونA۴
A.تومـان A5۰۰ Aو Aهـزار A۴۴ AایAدقیقـه
AکنیـمAتعجـبAنبایـدAشـرایطAایـنAدر
AآمبوالنسAرسـیدنAزودترAبـرایAهـاAآن
AهایAخیابانAسـرعتAباAوAکننـدAکرایـه
AپاAزیـرAاشAقوانیـنAهمـهAبـاAراAشـهر
AاینAداردAوجـودAکهAایAنکتهA.بگذارنـد
AتدریسAماننـدAهاییAشـغلAکـهAاسـت
Aپنهانـی Aدرآمدهـای Aدارای Aکنکـور
Aنمـی Aپرداخـت Aمالیـات Aکـه Aاسـت
AمالیـاتAهـمAهـاAشـغلAبرخـیAکننـد
AیکسـانAرقمAکهAمالیاتی(AالـراسAعلی
A)شـودAمـیAتعییـنAصنـفAهـرAبـرای

مختصـریAمـیAپردازنـد.
Aدیگـر Aشـغل Aچنـد Aبـه Aادامـه Aدر
AوAپنهـانAدرآمدهـایAکـهAپردازیـمAمی

AچشـمAبهAکمترAاماAدارنـدAتوجهAقابـل
میAآینـد.

آرایشگری؛*سرشار*از*تجمل*و* *
درآمد

AعروسـیAآییـنAشـدنAتجماتـیAبـا
A،ظواهـرAبـهAحـدAازAبیـشAتوجـهAو
Aدسـته Aآن Aاز Aزنانـه AهایAآرایشـگاه
AبازارشانAحسـابیAکهAهسـتندAجاهایی
AکـهAهاییAآرایشـگاهA.AاسـتAشـدهAداغ
AاصاحAازAمختلفـیAخدماتAهـاAآنAدر
Aکاشـت Aو AصـورتAآرایـش Aتـا Aمـو
Aتاتـو Aحتـی Aو Aاپیاسـیون Aو Aناخـن
AاینAهمهA.پذیـردAمیAانجـامAهمAکـردن
AهـایAهزینهAمشـتریانAبـرایAخدمـات
Aصاحبـان Aبـرای Aو AآورAسرسـام
AمثاA.داردAهنگفـتAدرآمـدAآرایشـگاه
Aآرایـش Aپکیـج AهاAآرایشـگاه Aبعضـی

AهزینهAتومانAمیلیـونA12AتاAراAعـروس
AنشـانAهاAAتخمیـنA.کننـدAمیAدریافـت
AزنانـهAهایAآرایشـگاهAبعضـیAدهـدAمی
Aکسـر AهـاAهزینه Aاگـر Aتهـران Aشـمال
AبهAشـانAخالصAدرآمـدAهـمAبازAشـود
A8۰تـاA1۰۰AمیلیـونAتومـانAمیAرسـد.

رمالی؛*نسخه*پیچی*پرهزینه*و* *
عجیب

AخرافاتAخاطـرAبهAجامعـهAازAبخشـی
AشـانAزندگی AهـایAگرفتاری Aهنـگام
AفالگیرهاAوAهـاAرمالAدامـنAبـهAدسـت
AباعـثAفکـرAطـرزAهمیـنA.شـوندAمی
AوAهـاAرمالAبعضـیAکاسـبیAکـهAشـده
AسـادگیAازAاسـتفادهAسـوءAباAفالگیرها
AازAبعضیAوAبکشـدAفلکAبهAسـرAافـراد
AدرآمدAتومانAمیلیـونA1۰AماهیAهـاAآن
Aنتایـج Aکنـار Aبگذاریـد Aرا Aدارند.ایـن

AسـاالنهAدادAمـیAنشـانAکـهAپژوهشـی
AرمالAبـهAکشـورAجمعیـتAدرصـدA1۰
A.کنندAمـیAمراجعـهAهـاAفالگیـرAوAهـا
AهمچـونAبسـیاری AهـایAفال Aامـروزه
AوAشـمعA،حنـاA،تـاروتA،قهـوهAفـال
AمختلفAهـایAنرخAبـاA...وAآینـهA،عـود
AتلفنـیAگرفتـنAفـالAحتـیA.داردAرواج
AکاهبـرداریAعرصـهAهـمAمجـازیAو
A.اسـت Aشـده Aکننـدگان Aسوءاسـتفاده
Aبـرای AهـاAرمال Aاز AایAعـده Aهمچنیـن
A،نیـاوردنAفرزندAهمچـونAمشـکاتی
Aخواسـتگار A،نشـدن Aقبـول Aکنکـور
AجواهراتA،اتومبیلAسـرقتA،نداشـتن
میAپیچنـد. Aگرانـی AهایAنسـخه A... Aو

توریسم*درمانی؛*پول*درآوردن* *
زبانی

AتفـاوتAدلیـلAبـهAاخیـرAهایAسـالAدر

AهـایAهزینهAبـودنAپاییـنAوAارزAنـرخ
AپزشـکیAهایAپیشـرفتAالبتهAوAدرمانی
Aکشـورهای Aاز Aافـراد A،کشـورمان
AهـایAعمل Aانجـام Aبـرای Aمختلـف
Aجراحـی A،پزشـکی Aدنـدان A،زیبایـی
AایرانAبـهA...AوAاعصـابAوAمغـزA،قلـب
AگردشـگرانAورودAبـاA.کننـدAمیAسـفر
Aمراحـل Aپیگیـری Aبـرای Aکشـور Aبـه
AاشـخاصیAتاAاسـتAنیازAهاAآنAدرمانـی
Aکـه Aباشـند Aمسـلط AهـاAآن Aزبـان Aبـه
AدرمانـیAمراکـزAبـاAافـرادAایـنAارتبـاط
AباعثAموضـوعAهمیـنA.شـودAبرقـرار
AهایAزبـانAبـاAکـهAافـرادیAشـودAمـی
AطریقAاینAازAدارنـدAآشـناییAخارجـی
AبهAالبتـهA.بپردازنـدAدرآمـدAکسـبAبـه
AتوریسـمAایـنAحضـورAخـودAخـودی
Aمحسـوب AزاییAاشـتغال AهـاAدرمان
AاسـتAوقتـیAآنAاشـکالAامـاAشـودAمی
AکـردنAبنـدAوAزدAبـهAافـرادAایـنAکـه
Aو AپردازنـدAمی Aدرمانـی Aمراکـز Aبـا
AحدAازAبیـشAوAغیرقانونـیAهـایAهزینه

میAکننـد. Aدریافـت Aمعمـول
AدرآمدهایAموضوعAسـالAچندAاینAدر
AمانندAپردرآمدAمشـاغلAبعضیAنجومی
AموضوعـیAهمـوارهAوکاAوAپزشـکان
AبرخیA.اسـتAبودهAحدیثAوAپرحرف
AنصـبAخـوانAکارتAکـهAپزشـکانAاز
AشـانAمالیاتی Aاظهارنامـه Aو AکننـدAنمی
AداردAواقعیـتAکـهAچـهAآنAبـاAمطابـق
AاینAکـهAاسـتAخوبAخیلـیA.نیسـت
AنظارتـیAهایAدسـتگاهAتوسـطAمسـائل
Aبهتـر Aخیلـی Aامـا AشـودAمی Aپیگیـری
Aدرخصـوص Aآن Aکنـار Aدر AشـودAمی
AمشـاغلیAمثـلAپردرآمـدیAهایAشـغل
AدرآمدشـانAوAشـدAاشـارهAآنAبـهAکـه
AنهادهـایAنیسـتAشـفافAهـمAخیلـی
AبیشـتریAپیگیـریAوAبررسـیAنظارتـی
AوAجامعـهAازAحقـیAتـاAباشـندAداشـته

بیتAالمـالAپایمـالAنشـود.

۳ شغل پردرآمد و کم دردسر در ایران:

آرایشگری، رمالی  و توریسم درمانی

AAAبیانAبـاAاقتصـادیAکارشـناسAیـک
AتـاA88AسـالAازAپزشـکانAدرصـدA1۰AکـهAایـن
A۹۰A:گفـتAاندAنـدادهAمالیاتـیAگونـهAهیـچA۹۳
AازAکمترAزمانـیAبـازهAاینAدرAپزشـکانAدرصـد

A5میلیـونAتومـانAمالیـاتAدادهAانـد.
A،جانجانیAاحمدA؛AنیــوزAســامتAگزارشAبه
AدربارهA،پایشAبرنامهAدرAاقتصادیAکارشــناس
AآزمایشگاهAنظیرAپردرآمدAمشــاغلAفرارمالیاتی
AسالAازA:کردAتصریحAغیرهAوAهاAرادیولوژیA،ها
A،مذکورAمشــاغلAدرصدA21AازAبیشA،۹۳AتاA88
AدرصدA28A،اندAنکــردهAپرداختAمالیاتیAهیچ
A5۰۰AبینAدرصدA۳۰A،تومانAهزارA5۰۰AازAکمتر
AمیلیونA5AازAبیشAنیزAمابقیAوAتومانAمیلیونA5Aتا

تومانAمالیاتAپرداختهAاند.
AوضعیتAاگرA:دادAادامــهAاقتصادیAکارشــناس
AنیزAآزادAعلمیAهایAآموزشــگاهAدهیAمالیات
A۶5AازAبیشAکهAدریافتAتوانAمیAشودAبررســی
A،اندAندادهAتاکنونAمالیاتیAگونهAهیچAآنهاAدرصد

AدرصدA1۰A،تومانAهزارA5۰۰AازAکمترAدرصدA22
AدرصدAدهمA۷AفقطAوAتومانAمیلیونA5AازAکمتر

بیشAازA5AمیلیونAتومانAمالیاتAپرداختهAاند.
AمشاغلAاینگونهAشناســاییAخصوصAدرAوی
AمشاغلیAدرآمدAتوانAنمیAعنوانAهیچAبهA:افزود
AدقیقAراAهاAآزمایشگاهAوAهاAآموزشگاهAهمچون
AدستگاهAازAاستفادهAباAبایدAبنابراینA.آوردAبدست
AجریانAبرAفروشگاهیAهایAصندوقAوAپوزAهای
AبایدAالبتهA.داشــتAنظارتAمشــاغلAاینAمالی

زیرساختAهایAنیزAآمادهAشود.
AدرآمدیAهرAباAهرکسیAاینکهAبیانAباAجانجانی
AمعاماتیA:گفتA،کندAپرداختAراAآنAمالیاتAباید
AتلفنAپشتAازAکهAداردAوجودAفروشیAآهنAنظیر
AآنAتوانAنمیAعنوانAهیچAبهAوAشــودAمیAانجام
AبرA.گرفتAمالیاتAآنهاAازAوAکردAشناســاییAرا
A5AباالیAمالیAگردشAبایدAهاAبانکAقانونAطبق
AهاAبانکAاکثرAکهA،کنندAگزارشAراAتومانAمیلیارد
AســازمانAبنابراینA.دهندAنمیAانجامAراAکارAاین

AتاAباشــندAمتصلAهاAبانکAبهAبایدAمالیاتیAامور
بهAطورAدقیقAاینگونهAحسابAراAکنترلAنمایند.

AبنکAخصوصAدرAاقتصــادیAکارشــناسAاین
AدارانAبنکAدرصدA۳AازAکمترA:افــزودAنیزAداران
A.پردازندAمیAتومانAمیلیــونA5AازAبیشAمالیات
AمالیاتAدقیقAگرفتنAجهتAمالیاتAادارهAبهAباید
AانتظارAنیزAآنهاAازAتوانAنمیAابزارAبدونA.دادAابزار
AپزشکانAدادنAمالیاتAخصوصAدرAویA.داشت
A۹۳AتاA88AسالAازAپزشــکانAدرصدA1۰A:گفت
AدرصدA12AکمترAوAاندAندادهAمالیاتیAگونهAهیچ
AپرداختهAراAتومانAمیلیونA5AازAبیشAمالیاتAآنها
AاینAدرAپزشکانAدرصدA۹۰AدیگرAعبارتAبهA.اند
AدادهAمالیاتAتومانAمیلیونA5AازAکمترAزمانیAبازه
AآرایشیAخدماتAمالیاتAموردAدرAجانجانیA.اند
A:کردAبیانAنیزAرسمیAاسنادAدفاترAوAبهداشتیAو
AبهداشتیAوAآرایشــیAمشــاغلAدرصدAنیمAتنها
A.دهندAمیAمالیــاتAتومانAمیلیونA5AازAبیــش
AتومانAمیلیونA۶AازAکمترAهمAرسمیAاسنادAدفاتر

AباAاقتصادیAکارشــناسAاینA.دهندAمیAمالیات
AامورAســازمانAباAبایدAدســتگاهA11AاینکهAبیان
AهاAدستگاهAاینA:افزودA،نمایندAهمکاریAمالیاتی
A،ستادAورزیAدادهAوAملتAپرداختAشرکتAنظیر
AصدیAدرAصدAهمکاریAمالیاتیAامورAسازمانAبا
AمالیاتیAفرارAازAتوانAنمیAدلیلAهمبنAبهAندارند

جلوگیریAکرد.
AســایتAدرAفروشــیAفاکتورAبهAاشــارهAباAوی
AهاییAســایتAدرA:گفتAاینترنتیAفروشAهای
AمیAاقتصادیAکدAوAرسمیAفاکتورA،دیوارAنظیر
AمالیاتیAفرارAبرایAایAزمینهAخودAاینA.فروشند
استAوAبایدAباAاینگونهAسایتAهاAبرخوردAکرد.
AبهAاقدامAهاAشــرکتAبعضیA:افزودAجانجانــی
AوAکنندAمیAکشورAازAخارجAدرAشرکتAتاسیس
AموادAخریدAبهAاقدامAخارجAدرAخودAشــرکتAاز
AخودAســفارشAکهAگونهAبدینA.نمایندAمیAاولیه
AمادهAواقعAدرAولیAکنندAمیAثبتAدالرA5AمثاAرا

اولیهAراA1AدالرAمیAخرند.

۱۰ درصد پزشکان از سال ۸۸ تا ۹۳ هیچ گونه مالیاتی نداده اند

۹۰درصدپزشکانکمتراز۵میلیونتوماندرسالمالیاتمیدهند

گزارشتصویریازبرگزاریجشنوضیافتشامجمعیتحمایتازبیمارانمبتالبهام.اساستانزنجـان)امید(

i |عکسها: رضا اصانلو
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6
گفت و گو

آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای
شــركت آب و فاضــالب اســتان زنجان در نظر دارد انجام پروژه برابر اطالعات مشــروحه ذیــل را از طریق مناقصه عمومی 
بــه شــركتهای تشــخیص صالحیــت شــده شــركت مهندســی آبفــای كشــور و ســازمان برنامــه و بودجــه واگــذار نماید.
نام و نشانی مناقصه گزار: شــركت آب و فاضالب استان زنجان به نشانی: زنجان كمربندی شمالی- ابتدای زیباشهر كد 

پستی 4514978757

عنوان و مشخصات كلي پروژه:  

صه
ناق
ه م
مار
ش

نام و محل پروژه
برآورد 
اولیه
)ریال(

محل 
تامین 
اعتبار

رشته و
پایه مورد نیاز

تضمین شركت 
در فرآیند ارجاع 

كار)ریال(

98
-2
0

مدیریت و راهبری ، نگهداری و 
بهره برداری صحیح از خطوط 
انتقال و شبکه جمع آوری 

فاضالب به انضمام كلیه عملیات 
اجرایی و اصولی مربوط به 

شستشو ، الیروبی و رفع به موقع 
و دقیق كلیه حوادث و اتفاقات ، 
سمپاشی كامل و مناسب از شبکه 
های جمع آوری و خطوط انتقال 

فاضالب شهر زنجان 

3/
99
5/
20
0/
00
0

منابع 
داخلی

دارا بودن رتبه 5 آب 
یا تاسیسات به همراه 
صالحیت پایه 3 بهره 
برداری و نگهداری از 
شبکه فاضالب از شركت 
مهندسی آب و فاضالب 

كشور 

200/000/000

 تاریخ ونشــانی دریافت اســناد مناقصه : اســناد مناقصه فوق از مورخه 98/05/28  تا 98/06/02 در ســایتهای
http://iets.mporg.ir و  http://znabfa.ir به صورت رایگان جهت دریافت موجود اســت و مناقصه گر می بایست 

برای شركت در مناقصه ، نسبت به دانلود اسناد مناقصه اقدام نماید.
نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار می بایست به یکی از صور درج شده در 
آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی ارائه گردد كه جزییات به صورت مشروح در اسناد مناقصه توضیح داده شده است. 

مدت اعتبار پیشنهادها : مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه بوده و قابل تمدید تا 3 ماه دیگر می باشد.
http://iets.mporg.ir , http://znabfa.ir , http://tender.nww.ir : سایتهای ثبت آگهی

مهلت تحویل پاکت های مناقصه : مهلت تحویل اسناد مناقصه فوق حداكثر تا ساعت13مورخه 98/06/13       
 مکان تحویل پاکات ها: دبیرخانه شــركت آب و فاضالب استان زنجان به نشانی زنجان كمربندی شمالی- ابتدای زیباشهر

كد پستی:4514978757 
زمان گشایش پاکت ها: پاكتهای مناقصه در ساعت 14 مورخه 98/06/13 در سالن كنفرانس شركت آب و فاضالب استان 

زنجان بازگشایی خواهد شد.
دیگر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

به پیشنهادهای بدون امضاء ، مشروط، مخدوش و همچنین پیشنهادهایی كه پس از مهلت مقرر در فراخوان برسد ترتیب اثر 
داده نخواهد شد.

هزینه همه آگهی ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

دفتر روابط عمومي شركت آب و فاضالب استان زنجان

هرگونه اتالف قابل توجه آب)شکستگی لوله ها،باز بودن لوله ها،هدر 
روی آب در هـر نقطه(را به مركـز ارتباطات مردمی)122(اطالع دهید.

شركت آب و فاضالب 
اسـتان زنجــان

نوبت دوم

iiگفت وگو: مهدی جلیل خانیi
AA اشــاره: ایــن گفت وگــو حاصل

سال های فعالیت و حضورم در ایسنای زنجان 
است. خالصه شده ی این گفت وگو در تارنمای 
خبرگزاری در   همان سال ها منتشر و در وبالگم 
نیز بازنشر شد. گمان می كنم كه متن كامل اش 
برای ثبت در فضای مجازی و برای پژوهندگان 
و كنش گران فرهنگی، مفید و الزم تواند بود.

QQQوQکنیدQمعرفیQراQخـودQًلطفـاQ!محمدیQآقـای
QیQسـابقهQ،آثارQ،زندگیQیQدربـارهQمختصـری
QبرایمانQخویـشQمشـاغلQدیگرQوQمترجمی

بگویید.

iتولدiتاریخi.محمدیiفتاحi:دانیدiمیiکهiراiامiاسم
i۱۳۳۲iاَُمردادi۲۹iامiنمادینiواقعiدرiوiایiشناسنامه
iتولدمiمحلiوi)مــخiبیiشــعبانiکودتایiفردای(
iتحصیالتi.استiآذربایجانiروســتاهایiازiیکی
iتحصیالتiوiکشاورزیiیiرشتهiدرiامiدانشگاهی
iوiادبیاتiدرiامiهردمبیلیiوiخیابانیiوiغیررسمی

سینماiوiبهiتازگیiفلسفهiبودهiاست.
iسالi۱۵iازiًتقریباiقلمiوiکاغذiباiامiجّدیiدرگیری
i.شدiشــروعiترجمهiیiعرصهiدرiبیشــترiوiپیش
iازiکهiزمانiآنiدوســتانiازiتعدادیiباiهمiمدتی
iاشiخانهiزیرزمینiدرiبراهنــیiدکترiهایiکالس
iبیشترiگرایشiباiایiمجلهi،بودندiشــدهiامiنصیب
i.ســالi۲iدرiشــمارهi۱۲i.آوردیمiمیiدرiادبــی
iو(iکتابiقالــبiدرi،اثرiاصطــالحiبهiنخســتین
iبهi»استادiهمیشــهiهیچکاک«i،)دیگرانiباiهمراه
iازiایiمجموعهiکهiبودiفراســتیiمسعودiکوشش
iراiمختلفiاشخاصiیiترجمهiوiنوشــتهiمقاالت
i،سوiاینiبهiهاiســالiآنiازi.آوردiمیiگردiخودiدر
iدرiوiیافتهiادامهiخیزهاییiوiافتiباiهاiتالشiاین
iفرهنگیiکارiیکiعنوانiبــهiترجمهiهمi،اثناiاین
iخواهمiمیiکهiمسیریiهمi،شــدهiترiجدیiبرایم
iچندi.استiشدهiترiروشــنiوiترiخاصiکنمiطی
iشهرiبهiپناهiقمریiدورiیکiازiپسiکهiاستiسالی
iامiآوردهiاشiسومiیiهزارهiنشرiوi،زنجانi،خودمان

وiمیiخواهمiکارهاییiبکنم،iاگرiبشود.

QQQمسـتقاًلQراQتانQشـدهQچـاپQکتابQآخریـن
QوQخـودQآتـیQهـایQکتابQازQ.کنیـدQمعرفـی

موضوعـاتQآنQهـاQبگویید.

iحقیقتiبرهوتiبه«i:استiاینiکتابiآخرینiنام
iفیلسوفiژیژکiاسالویiیiنوشتهi،»آمدیدiخوش
iازiبخشیiًســابقاiکهiکشــوری(iاســلوونیiاهل
iسایرiهمچونi،ایرانiدرiژیژکi.)بودiیوگوسالوی
iوiنقدiیiحوزهiمندانiعالقهiبرایi،جهانiکشورهای
iورزیiفلسفهiازiایiشاخهiدرiویژهiبهiپردازیiنظریه
iچونiپردازانیiنظریهiوiفیلســوفانiمقابلiدرiکــه
iآنiازiتوانiمیi،هانتینگتونiوiرورتیiوiفوکویامــا
iشناختهiکاماًلi،کردiیادiچپiیiاندیشــهiعنوانiبه
iاشiشــهرتiبرiهمiروزiبهiروزiوiاســتiشــده
iچریانیiبطنiازiژیژکiشــخصi.شودiمیiافزوده
iکاویiروانiمکتب«iنامiباiکهiاســتiبرآوردهiسر
iسازندهiکهiهاییiچهرهi.استiمعروفi»اسلوونی
iاندiبودهiجریــانiاینiمحصولiحــالiعینiدرiو
iتاiژیژکiاماi.هســتندiغولیiخودiبرایiهرکــدام
iجملهiازiفردیiهایiویزگیiدلیلiبهiزیادیiحدود
iیکiدرiکتابiچهارiگاهی(iاشiوحشتناکiپرکاری
iدیگرiهایiغولiبلکهiخودiهمکارانiتنهاiنهi)سال
درiجاهایiدیگرiراiنیزiدرiسایهiفروiبردهiاست.

iکهiاســتiاینiژیژکiکارiهایiجذابیتiازiیکــی
iیiعرصهiبهiراiخــودiهایشiپردازیiنظریــهiدر
iهاiمثالiوiکندiنمیiمحدودiنظریهiانتزاعیiبیشــتر
iزندگیiازiاشiنظــریiمفاهیــمiهــایiمصداقiو
iدشــیلiتاiوولفiویرجینیاiاز(iادبیاتi،روزمــره
i،)پاپiگروههایiتاiواگنرiاز(iموســیقیi،)همت
iادواردiمثاًلiتــاiمونکiادواردiاز(iنقاشــیiوiهنر
iاپرایiکهi-سیبربرگiاز(iســینماiترiمهمiوi)هوپر
iراi)هیچکاکiتاi-درآوردهiفیلمiبهiراiپارســیفال
iبسطiوiشرحiازiکهiبینیمiمیiاغلبi.شودiمیiشامل
iمثاًلiتوضیحiبهiکاویiروانiمفاهیمiتریــنiپیچیده
iآلمانیiوiانگلیسیiوiفرانســویiهایiتوالتiطرح
iاستiطبیعیiمختصرiتوصیفiاینiباi!رســدiمی
iهمiآنiسیاســتiازiتواندiنمیiذهنــیiچنینiکه
i،باشدiفارغiروزمرهiزندگیiباiخوردهiگرهiسیاست
iکتابiاصلیiموضوعiبــهiرســاندiمیiراiماiاینiو
iفرصتiبهترینi.سپتامبرi۱۱iیiواقعهi:شــدهiذکر
iالدنiبنiکهiدهدiنشــانiتاiژیژکiبرایiبهانــهiو
iســرمایهiنظامiازiبخشــیiخودiاشiبنیادگراییiو
iآمریکاiدرiیافتهiتجسمiدموکراتیکi-لیبرالiداری
iکلiازiکهiاستiمازادیi.اســتiغربیiاروپایiو
iوiکندiتعریفiراiآنiتــاiزندiمیiبیرونiنظــامiآن
iدهدiنشانiتاi.ســازدiآشــکارiراiهایشiپارادکس
iداریiســرمایهiچپiبازویiجهانیiبانکiاگرiکه
iاینiوiاستiآنiراستiبازویiناتوi،اســتiپسین
iدانندiنمیiکهiبیندiمیiهاییiافغانیiحیرانiنگاهiدرiرا
iانداختهiپایینiبــهiناتوiهواپیماهایiکهiایiبســته

حاویiبمبiاستiیاiغذاiوiدارو.
iظاهرiدرiکهiهمiحجمiکــمiکتابiاینiدرiژیژک
iنوشــتهiغیرمنتظرهiوضعیتiیکiبهiپاســخiبرای
iتاiآوردiمیiفراهمiخودiبرایiفرصتیiاســتiشده
iبارiاینiوiدیگرiبارiیکiراiخودiهمیشگیiمفاهیم
iسبکiقالبiدرiســپتامبرi۱۱iرویدادiباiپیوندiدر

iآنچهiازiهاییiمثالiشاهدiمددiبهi،خودiهمیشگی
iفرطiازiوiدهندiمیiرخiگوشــمانiبیخiدرiروزiهر
i.رســندiمیiنظرiبهiمعنیiبیiحتیiوiعادیiتکرار
i»گراییiبنیاد«iکهiکندiثابتiتاiکندiمیiســعیiاو
iدرiریشــهiکهiچیزیiوi،مســلمانiجوامعiخاص
iکاماًلiایiپدیدهiبلکهi.نیســتi،باشدiداشتهiسنت
iازiپیشi»هــاiتمدنiبرخــورد«iوiاســتiمدرن
iتمدن«iوi»مســیحیiتمدن«iبینiبرخوردiکهiآن
iتمدنiآنiخودiدرونiدرiبرخوردi،باشدi»اسالمی
iیاiتعارضiآنiبرiانگشتiکهiاینiخالصهi،هاست
iپارهiدوiدرونiازiراiجوامعiکهiگذاردiمیiآنتاگونیز

میiکندiوiبرسازندهiیiآنهاست...
iبهiداریiســرمایهi...«i:کتابiخــودiازiایiقطعه
iبهiدستi،اشiحقیقیiدشمنiدرآوردنiپاiازiمنظور
iهیئتiدرiراiخودiوقیحiمازادiوi،زدiآتشiباiبازی
iخودiراهiمازادiاینiاماiگرفتiخدمتiبهiفاشــیزم
iiداریiســرمایهiکهiگرفتiقدرتیiچنانiوiرفتiرا
iباiاشiبردنiبینiازiبرایiشدiمجبورiمتعارفiلیبرال
iخودiبیi.شودiمتحدi)کمونیزم(iاشiحقیقیiدشمن
iیکiکمونیزمiوiداریiسرمایهiبینiجنگiکهiنیست
iعلیهiبزرگiداغiجنگiکهiحالیiدرiبودiسردiجنگ
iاینiازiنیزiطالبانiموردiآیاiوi.درگرفتiفاشــیزم

گونهiنیست؟
iخودiآتشiدرiراiمــاiیiهمهiتروریزمiهرچنــدi...
iماiجنگiتروریزمiعلیهiآمریکاiجنگiاماi،سازندiمی
نیستiجنگیiاستiدرiدرونiخودiعالمiسرمایه.«
iسالiچندiتاiکمiدســتi،نیزiامiبعدیiهایiتالش
iنیزiکتابیiدوi.بودiخواهدiحوزهiهمیــنiدرiآینده
i،کنمiمیiآمادهiچاپiبرایiدارمiحاضرiحالiدرiکه
iاز«i:استiاینiهاiآنiازiیکیiنامi.هستندiژیژکiاز
iوiهالیوودiدرiالکانi:ببریدiلذتiخودiنشــانگان
iیiعمدهiمفهومiشــشiاینجاiدرi.»آنiازiبیــرون
iدرiبارiیکiهرکدامiتمامiهرچهiتفضیلiباiالکانی
iفرهنگiوiخاصiطورiبهiهالیوودiفیلمهایiبافت
iتولیدiوiتفکرiبافتiدرiبارiیکi،عامiطورiبهiعامه
iبازiهمiدیگرiکتابi.اندiشدهiبررسیi،غربiنظری
iکیلوفسکیiفیلمهایiمشــخصاتiوiسینماiحول
iامسالiپائیزiتاiکتابiدوiاینiامیدوارمi.زندiمیiدور
iامiکردهiترجمهiژیژکiازiدیگریiکتابi.شودiمنتشر
iمجوزiصدورiانتظارiدرiپیشiسالiدوiازiبیشiکه
iخودiبرابرiدرiراiدیگریiهایiکتابiترجمهi.است
iمرتبطiدیگرiنویسندگانiازiچهiژیژکiازiچهiدارم؛
iهاiزودیiاینiبهiخالصــهi.تفکرiازiحوزهiاینiبــا
iبهi.داشتiبرنخواهمiژیژکiآقایiســرiازiدست

قولiخودمانi»کورiتوّدوغونiبوراخماز«.

QQQآثارQیQدوبـارهQیQترجمهQباQمنتقـدانQازQبرخی
QوQمخالفندQهـاQآنQچـاپQبازQوQشـدهQترجمـه
QجایQبهQمترجمـانQاسـتQبهترQکهQمعتقدند
QادبیاتQمهـمQآثارQدیگـرQسـراغQبهQکارQایـن
QهاQآنQشناسـاندنQجهتQدرQوQبرونـدQجهـان
QکهQکنیدQمیQفکـرQهمQشـماQآیاQ.کنندQتالش
واقعـاQًنبایدQدسـتQبهQترجمهQیQمجـددQزد؟

iخواهدiمیiکهiکسیiآنiخودiبهiداردiبستگیiاین
iنظرiازiشایدi.بگیردiدستiبهiترجمهiبرایiراiاثری
iاستiدســتiدرiآنiازiایiترجمهiقباًلiکهiاثریiاو
iاشiدوبارهiکردنiترجمهiبهiکهiباشــدiمهمiآنقدر
iبارiیکiحتاiکهiراiاثــریiتواندiمیiحتاiاوi.بیــارزد
iدوبارهi،شــدهiمنتشرiوiترجمهiاوiخودiتوســط
iزمانiگذشتiباiکهiاستiاینiدلیلشi.کندiترجمه
i،منiنظرiبهiوiکندiمیiپیداiتحولiفارسیiزبانiهم
iوiدیدگاهiهمi،شــودiمیiترiافزونiهایــشiتوانایی
iوiهاiرویدادiســرگذراندنiازiضمنi،مترجمiمنظر
iتحولiوiتغییرiدچارi،اجتماعیiوiفردیiتحوالت
i،هاiافقiاستخراجiنوعیiراiترجمهiاگرi.شــودiمی
iاینiدرi،کنیمiتعریفiمترجمiافقiوiنویسندهiافق
iســراغiبهiجدیدیiافقiباiداردiعیبیiچهiصورت

یکiاثرiقباًلiترجمهiشدهiبرویم؟
iقولiبهiوiزیادiآنقــدرiبایدiتفاوتiحالiهــرiدرi
iیiترجمهiبهiراiمترجمiکهiباشدiدارiمعنیiمعروف
iخواندنiبــهiراiاحتمالیiیiخواننــدهiوiدوبــاره

iکهiاستiمختارiهرکســیi.برانگیزدiآنiیiدوباره
iدوســتiکهiراهیiهرiدرiراiخودiانرژیiوiعمــر
i)آرامiدن(iدرiشاملوiیادiزندهi.کندiصرفiداردiمی
iراiکارiاینi)صلحiوiجنگ(iدرiحبیبیiســروشiو
iاکنونi،شاملوiویژهiبهiکردندiنمیiاگرiکهiاندiکرده
زبانiفارسیiیکیiازiچیزهاییiراiکهiدارد،iنداشت.

QQQازQکهQایQکننـدهQنگـرانQوضعیتQبهQتوجـهQبا
QسـراغQآنQپایینQنرخQوQکتابخوانیQفعلیQروند
QهایQکتابQهنـوزQرسـدQمیQنظرQبهQاماQ،داریـم
QبهQکتابخوانانQهمQترنـد؛QاقبالQخوشQترجمه
QگرایشQبیشـترQهاییQکتابQچنینQیQمطالعه
QجزوQکتـابQبـازارQدرQژانرQایـنQهـمQوQدارنـد
پرفروشQترینQهـاQبهQحسـابQمیQآیـد.Qچرا؟

iچنــدان i»کننــده iنگــران iوضعیــت« iایــن
iایــنi.نیســتiدیــروزiامــروزوiیiپدیدآمــده
iملــتiمــاiکــهiبپذیریــمiبایــدiراiتلــخiواقعیــت
iدانمiنمیiدیگــرiراiایــنi.هســتیمiنخوانــیiکتــاب
iــا ــم،iی ــوانiبودهiای ــابiنخ ــاiازiازلiکت ــهiآی ک
iآنiدرi.ایمiشــدهiچنیــنiبعــدiبــهiایiدورهiاز
iچنــدiماجــرایiشــرحiکــهiهــمiمولــویiداســتان
iآنکــهiکــهiبینیــمiمیiاســتiکشــتیiمســافر
iــا ــتiتنه ــدiاس ــناiبل ــاiش ــدهiام ــابiنخوان کت
iکتابخــوانiآنکــهiوiفناســتiبــرiعمــرشiنصــف
i)رفتــنiزیرآبــیiویــژهiبــهi(iشــناiوiاســت
ــود. ــاiمیiش ــرشiفن ــامiعم ــت،iتم ــدiنیس بل
iمیــانiیــکi،مــاiبــهiتــرiنزدیکiســالهایiاز
i»مطالعــهiآقــای«iنــامiبــهiکمیــکiمثــاًلiیiپــرده
iالبــدiشــخصیتiکــهiآورمiمــیiیــادiبــهiرا
iــی ــهiهمیشــهiکتاب ــودiک ــردیiب مضحــکiآنiم
iــن ــدiوiهمی ــودiوiمیiخوان ــهiب ــهiدســتiگرفت ب
iبرایiبــارiمصیبــتiپیشــامدهایiکــهiابلهانــهiکار
iــا ــیiآوردiت ــدiم ــاiپدی ــرایiم ــدهiدارiب اوiوiخن
iحــظiــردن ــنiســوiنشســتگان،iضمــنiب ــاiای م
iشــبیهiکــهiباشــیمiشــاکرiخــودiبخــتiازi،وافــر
iفعلــیiتلویزیــونiدر(i!نیســتیمi»یــارو«iآن
iــاًل ــت.iمث ــرiازiآنiنیس ــعiبهت ــهiوض ــمiالبت ه
iشــمارiبی iاز iیکــی iدر iکــه iایــدiدیده iآیــا
iــتگاری ــقیiوiخواس ــریالiهایiعشــقiوiعاش س
iدلiآوردنiــت ــهiدس ــرایiب ــقiب وiازدواجiعاش
iوiطــالiجــایiبــهiهدیــهiعنــوانiبــهiیــاiمعشــوق

ــد؟( ــابiبده ــیiگل،iکت ــرiوiحت جواه
iوiــاب ــتiکت ــرارiاس ــرiق ــه،iاگ ــکiجامع درiی
iیiچرخــهiازiبخشــیiعنــوانiبــهiخوانــیiکتــاب
iباشــدiداشــتهiرونــقiفرهنــگiمصــرفiوiتولیــد
iشــودiرکــودiوiکســادیiگرفتــارiکــمiدســتiیــا
iــد ــتهiباش ــقiداش ــدرiرم ــد،iآنiق ــرiش ــاiاگ ی
iــل ــدiجمــعiقاب ــد،iبای کــهiآنiراiازiســرiبگذران
iــاب ــهiکت ــدiک ــتهiباش ــورiداش ــیiحض توجه
iازiکــمiدســتiشــبiــان ــهiازiن برایشــانiاگــرiن
iــن ــرiچنی ــت.iاگ ــرiاس ــرiواجبiت ــزایiعص پیت
iــا جمعــیiجمــعiبشــودiوiشمارشــانiهمــراهiب
iهــاiدولتiوقــتiآنiباشــدiچشــمگیرiعزمشــان
iبدســتiــرای ــرiشــدهiب ــمiاگ ــاiه وiحکومتiه
iبــهiبحرانــیiلحظــاتiدرi،رأیشــانiوiدلiآوردن
iهســتiیادتــانi.شــتافتiخواهنــدiکتــابiیــاری
iآنiــع ــهiتب ــی،iوiب ــهiفرنگ ــودiگوج ــهiکمب ک
i،انداخــتiراهiبــهiایiولولــهiچــهi،شــدنشiگــران
iطبیعــتiقانــونiبــهiبنــاiکــهiفصلــیiدرiهــمiآن
iــم ــالiه ــت؟iفوتب ــیiنیس ــهiفرنگ فصــلiگوج
iــت ــت!iواویالس ــانiهس ــرفiحضورت ــهiمع ک
iبرومنــدiفرزنــدانiازiیکــیiپــایiیiعضلــهiاگــر
iنگــرانiنفــرiمیلیــونiچنــدi،بیایــدiکــشiوطــن
iبــهi»کننــدهiنگــرانiوضعیــت«iشــوند؟iمی
iبــهiنــهi،گوینــدiمیiآنiبــهiکلمــهiواقعــیiمعنــای

ــی. ــنiکتابخوان ــرخiپایی ن
iاســتiــن ــابiای ــکiکت ــیiی ــرiخــوشiاقبال اگ
i،پانصدi،میلیونــیi۷۰iجمعیــتiیــکiبینiدرiکــه
iپیــداiخواننــدهiنفــرiهــزارiحداکثــرiیــاiششــصد
iخــوانiهفــتiازiکــهiصورتــیiدرiهــمiآنi،کنــد
iتــوانiمیi،بگــذردiســالمتiبــهiپخــشiمافیــای

iــد ــاiقی ــه،iب ــایiترجم ــهiکتابiه ــردiک ــولiک قب
iــا ــد.iام ــالiترن ــوشiاقب ــبتاً«iخ ــهiیi»نس کلم
iخــوشiافــقiکــهiکنیــمiقبــولiبایــدiهــمiراiایــن
iازiپــسi،اســتiنســخهiهــزارiیــکiمیــانiاقبالــی
i.شــودiمیiمنتشــرiکتــابiکــهiروزیiازiســالiدو
iرونــقiپــرiیiمبادلــهiایــنiجغرافیایــیiیiمنطقــه
iــران ــگاهiته ــویiدانش ــادهiروiجل ــانiپی ــمiمی ه
iوi.ــهر ــرiش ــاiتئاiت ــالبiت ــدانiانق ــتiازiمی اس
i،خــانiکریــمiخیابــانiازiبخشــیiهــمiتازگــیiبــه
iنفــریiششــصدiپانصــدiآنiآمــدiوiرفــتiمحــل
iتــاiانــدiآنiبــرiپررویــیiبــاiگاهiوiسرســختانهiکــه
iــل ــد.iدلی ــروزانiنگــهiدارن ــهiراiف جــراغiمطالع
iــه ــنiاســتiک ــیiاحتمــاالiًای ــنiخــوشiاقبال ای
i،ــوش ــد،iدلiخ ــه،iامی ــت،iحوصل ــزم،iهم ع
iوiــه ــازیiمنصفان ــدiب ــهiقواع ــناiب ــانiآش حریف
iــه ــارiب ــشiآث ــرایiآفرین ــاiب ــکiکالمiفض درiی
iرقابــتiیiعهــدهiازiکــهiــاری ــانiفارســی،iآث زب

iــم ــد،iفراه ــودiبرآین ــیiخ ــانiخارج ــاiهمتای ب
iتنــیiچهــارi،ســهiآنiازiبگذریــمi.نیســت
iــد ــقیiراiازiح ــهiش ــرتقیiوiکل ــرiس ــهiدیگ ک
iــن ــریiازiای ــدنiتصوی ــرایiدی ــد.iب گذراندهiان
iــوع ــریiرج ــدiنظ ــهiیiتولی ــا«iدرiعرص »فض
iــان ــژکiوiآنiجمــعiحریف ــنiژی ــهiهمی ــدiب کنی
iــه ــلiحقیران ــاiبخ ــهiب ــوادiوiبیگان ــاiس ــالiب فع
iــن ــلوونی،iای ــایiاس ــگاهiلیوبلیان ــهiدرiدانش ک
iدورشi،نفــتiازiمحــرومiســومیiجهــانiکشــور
iــه ــاتiخالق ــهiیiادبی ــد؛iوiدرiعرص راiگرفتهiان
iگابریــلiمفصــلiوگــویiگفتiبــهiکنیــدiرجــوع
iــگارش ــتiروزنامهiن ــاiدوس ــزiب ــیاiمارک گارس
iآن iو iگویــاو iدرخــت iبــوی iکتــاب iدر
iداغiهــایiبحثiوiســرپاییiهایiبیداریiشــب
iــدر ــایiبن ــرجیiکافهiه ــبiهایiداغiوiش درiش
iازiمحــرومiســومیiجهــانiکلمبیــایiبرانکلیــای
iهاiســتیزiوiهاiجاشــوiوiهــاiملوانiآنiوiنفــت

iخــودiبی iخــودiاز iوiهــاiتپش iوiهــاiتنش iو
iــش ــهiیiآفرین ــهiالزم ــیiک ــدنiهاiوiآنiجنون ش

ــریiاســت. ــرiهن اث

QQQیQشـدهQترجمـهQکتـابQچهـارQ،هـاQترQپیش
QعصرQادبیاتQگروهQجلسـاتQازQیکیQدرQشـما
QهایQکتابخانهQکلQیQادارهQهمـتQبهQکهQکتـاب
QوQنقـدQ،گـرددQمیQبرگـزارQزنجـانQعمومـی
QنشستQآنQازQشماQتحلیلQ.بودQشـدهQمعرفی
Qچیسـت؟QدسـتQایـنQازQهاییQنشسـتQو
QکارهایQوQجلسـاتQایـنQازQشـماQخـودQآیـا
QکیفیتQوQبهبـودQبهQهاQآنQدرQمعرفـیQوQنقـد
نشـر،QتألیـفQوQترجمـهQدسـتQیافتهQایـد؟

iنـوع iایـن iکـردن iبرگـزار iکـه iنیسـت iشـکی
iنباشـدiکـهiهیـچi.اسـتiخـوبiخیلـیiجلسـات
iهاiتالشiکـهiدهدiمیiنـداiآثـارiپدیدآورنـدگانiبـه
iاینiوiنیسـتندiخـأiدرiفریادهایـیiهایشـانiتقالiو
iازiشـمارiکمiهرچندiجمعیiکهiدارنـدiارزشiقـدر
iشـبیiوiبگذرندiخـودiاسـتراحتiوiزندگـیiوiکار
i.بنشـینندiهاiآنiنقـدiوiبررسـیiبـهiراiهاییiشـبiو
iوiهاسـتiدلiدرiامیـدiایجادiهـاiآنiتأثیـرiکمتریـن
iوiضعـفiآشکارشـدنiهـمiتأثیرشـانiبیشـترین
i.اسـتiبعدیiآثارiسـطحiارتقـایiوiکارiهـایiقوت
iبودiفرصتـیiمنiبـرایiیادماندنـیiبـهiنشسـتiآن
iیاiکهiنقائصیiرفـعiبرایiتصمیمiبـهiرسـیدنiبرای
i،صورتiاینiغیرiدرiیاiبودندiماندهiدورiچشـممiاز
iصرفiبرداشتنشـانiمیانiازiبـرایiخورiدرiتـالش
iمختلـفiجوانـبiنشسـتiنiدرآi.بـودمiنکـرده
iکیفیتiتـاiوiویرایـشiتـاiچاپـیiهـایiغلطiازiکار
iهرi.گرفتiقـرارiتحلیلiوiنقدiمعـرضiدرiترجمـه
iاثرiبهiرجـوعiترجمهiکیفیـتiسـنجشiبرایiچنـد
iوiهاiواژهiجـایiبهiپیشـنهادهاییiیiارائـهiوiاصلـی
iضروریiنیـزiشـدهiواقعiانتقـادiمـوردiهـایiجمله
iچنیـنiکـهiبـودiایـنiنشسـتiآنiنقـصi.اسـت

فرصتـیiپیـشiبینیiنشـدهiبود.
iباiکهiبودiاینiشبiآنiهایiنیمهiدرiمنiاحســاس
iیiهزارهiنشرiیiمجموعهi،هاiکاستیiیiهمهiوجود
iوفادارi،انتخابiحســنiلحاظiبهiتواندiمیiســوم
iیiوسوسهiبرابرiدرiایستادگیiوiخودiمیلiبهiماندن
iراiسرخودi،بندیiسرهمiوiســازیiکتابiفراگیر

باالiبگیردiوiشرمسارiآیندهiنباشد.

در گفت وگو با فتاح محمدی مطرح شد؛

واقعیت تلخ را باید بپذیریم: ملت کتاب نخوانی هستیم
از ســالهای نزدیک تــر بــه مــا، یــک میــان 
پــرده ی مثــالً كمیک بــه نــام »آقای مطالعــه« را 
بــه یــاد مــی آورم كه شــخصیت البــد مضحک 
آن مــردی بــود كــه همیشــه كتابــی بــه دســت 
گرفتــه بــود و می خوانــد و همیــن كار ابلهانــه 
كــه پیشــامدهای مصیبــت بــار بــرای او و خنده 
دار بــرای مــا پدیــد مــی آورد تــا مــا ایــن ســو 
نشســتگان، ضمــن بــردن حــظ وافــر، از بخــت 
ــارو«  ــبیه آن »ی ــه ش ــیم ك ــاكر باش ــود ش خ
نیســتیم! )در تلویزیــون فعلــی هــم البتــه وضــع 
ــه  ــد ك ــا دیده ای ــالً آی ــت. مث ــر از آن نیس بهت
ــق و  ــریال های عش ــمار س ــی از بی ش در یک
عاشــقی و خواســتگاری و ازدواج عاشــق بــرای 

بــه دســت آوردن دل معشــوق یــا 
بــه عنــوان هدیــه بــه جای طــال و 
جواهــر و حتی گل، كتــاب بدهد؟(
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 شــهردار ابهر گفــت: ابهر 
نیازمند افزایش ناوگان حمل و نقل 

عمومی است.
ایســنا، محمدرضا  گــزارش  بــه 
ذوالقدری ها در نشســت شــورای 
اداری، هــدف از برگــزاری ایــن 
نشســت ها  را حل مشکالت عنوان 
کرد و افــزود: در این نشســت ها 
مدیران در جریان مشــکالت قرار 
می گیرند که این امر راهکاری موثر 

برای حل آن ها است.
وی با بیــان این که یکی از مباحثی 
که این روزها در شهرداری مطرح 
مدارس  بازگشــایی  بحث  اســت 
اســت، اظهار کرد: ستاد استقبال از 
مهر همه ســال یک مــاه زودتر از 
مهرماه در شهردار تشکیل می شود 
که بیشتر مسایل مطرح شده در این 
ستاد و امروز به حمل و نقل شهری 

است.
این مسوول با بیان این که در بحث 

ناوگان حمل و نقل شــهری با مشــکل مواجه 
هستیم، تصریح کرد: شهر بزرگ شده و جمعیت 
آن نسبت به گذشــته افزایش یافته است و این 
امر در حالی اســت که تنها ناوگان حمل و نقل 
عمومی در شــهر تاکسی است که این تاکسی ها 

نیز دارای مالک شخصی هستند که ساماندهی و 
مدیریت آن ها را سخت می کند. 

ذوالقدری ها با اشاره به شرایط سخت اقتصادی، 
تصریح کرد: با توجه به شرایط حاکم در کشور 
باید تالش کنیم که مشــکالت مربوط به حوزه 

حمــل و نقل شــهری در ابهر مرتفع شــود تا 
خانواده هایی کــه دارای بضاعت کم به ویژه در 
مناطق حاشــیه شهر هســتند برای رفت و آمد 
فرزندان شــان به مدرسه ها با مشــکل برخورد 

نکنند.

این مسوول ادامه داد: تاکسی ها باید 
به نقاط مختلف شهر از جمله نقاط 

حاشیه خدمات ارائه دهند.
وی با بیان این که ناحیه حسین آباد 
یکــی از مناطــق محــروم ابهر و 
ســکونت گاه غیررسمی است، بیان 
کرد: مهم ترین پروژه ای که در این 
منطقه وجود دارد پروژه کتابخانه و 
فرهنگسرا است که هم اکنون پروژه 

از روند خوبی برخوردار است.
ذوالقدری ها از رو بــه پایان بودن 
ظرفیت آرامســتان ابهر خبر داد و 
افزود: آرامستان جدید ابهر در حال 
ساخت بوده و همه نیازهای آن مهیا 

شده است.
شهردار ابهر از کلنگ زنی دو پروژه 
در هفته دولت خبــر داد و افزود: 
مجتمــع تجاری فرهنگی پردیس و 
پارک شــناط که از مطالبات دیرین 
مردم ایــن منطقه بوده و هم زمان با 

هفته دولت کلنگ زنی خواهد شد.
این مســوول با بیان این که بهره برداری از پروژه 
آســفالت و جدول گــذاری، از دیگر برنامه های 
هفتــه دولت خواهــد بود، تصریح کــرد: برای 
تملک فاز نخســت پارک شناط ابهر یک میلیارد 

و 200 میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.

شهردار ابهرعنوان کرد:

ابهر، نیازمند افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی

 بــه گفتــه برخــی از علمــا و 
کارشناسان مذهبی ولیمه دادن زایران از 
سفر برگشته جزو اعمال مستحبی است 
و هر زمانی بر پایــه موقعیت های ویژه 
مستحبات مربوط به خود را دارد، شایسته 
است حاجیان نیز این شرایط را در اعمال 

و رفتارشان مورد توجه قرار دهند.
در گذشــته های نه چندان دور در موسم 
بازگشــت حجاج  از ســرزمین وحی، 
در شــهر ابهر صدای ســالم، صلوات، 
چاووش و دود اسپند که در کوچه پس 
کوچه های ابهر می پیچید، همســایه ها 
خبردار می شــدند که زایر حج تمتع در 
راه بازگشت است، آب در دست داشتند 
زمین می گذاشتند و بدون کارت دعوت 
و بی تکلف و فقط برای ثواب به پیشواز 
می رفتند کاله ســفید حاج آقا و چارقد 
ســفید حاجیه خانم بر سر حجاج تنها 
عالمتی بود که نشــان از سفر معنوی و 

روحانی حج و زائران بیت اله الحرام داشت.
حال این روزها بحث بازگشــت حجاج از بیت 
اله الحرام داغ است، ســفری سراسر معنویت و 
قرب به خدا، ولی متاسفانه شاهدیم برخی از این 
بازگشت ها با تجمالت عظیمی همراه شده است 

به طوری که دود از سر انسان بلند می کند.
 آن روزهــا از نصب پــالکارد و بنر خیرمقدم و 
»حجکم مقبول« نصب شده بر در و دیوار و سبدها 
و تاج گل های بزرگ به شکل امروزی خبری نبود 
و هیچ اسرافی صورت نمی گرفت، حاجی بدون 
هیچ گونه تشــریفاتی با یک خداحافظی ساده و 
حاللیت طلبیدن واقعی به سفر حج مشرف می شد 
و در نهایت سادگی اما ســبکبال و آرام در میان 
اســتقبال پرشــور و بی آالیش اقوام، دوستان و 

آشنایان از سفر باز می گشت.
سالهاســت سنت حسنه بدرقه و بازدید از زایران 
خانه خدا در فرهنگ ایرانی، اسالمی نهادینه شده 
است. فرهنگی نیکو که به مرور زمان دستخوش 
تغییرات شده و کرایه سالن و تاالرهای غذاخوری 
مجلل و با شــکوه به جای یک ولیمه ساده سفر، 
به عنوان یکی از دغدغه های مهم حاجیان تبدیل 

شده است. 
شوربختانه آیین پسندیده ولیمه دادن نیز همانند 
بســیاری از ســنت های ناب ایرانی دستخوش 
تغییرات زیادی شــده اســت، به گونــه ای که 
اکنون چاووشــی خوانی در زمان بدرقه حاجی به 
فراموشــی سپرده شده و سفره های ولیمه که پای 
آن آشنا و غریبه و به ویژه فقرا می نشستند، جایش 
را به سالن های مجلل، تاالرها و باغ های پرزرق و 
برق با میهمانان ویژه و لباس های گران قیمت و 
هدایای تبرکی اعم از قواره های چادری و سنگ 
غار حرا و آب زمزم و تسبیح چوبی با عکس خانه 
خدا هم جایش را با سوغاتی های چینی خریداری 

شده از عربستان عوض کرده است.
تغییرات مشهود در ســنت مناسک حج موجب 
شده تا هزینه حجاج برای سفر به خانه خدا چند 

برابر شــود به طوریکه هزینه بازگشت از سفر با 
هزینه رفتن تا حدودی برابری می کند.

از روز جمعه ) 2۵ امرداد(  بازگشت بیش از یک 
هزار و ۶00 حاجــی زنجانی از  بیت ال الحرام به 
 کشــور شروع شده است و بیشتر شهروندانی که 
دوست و  آشــنایی از آنان به  سفر حج رفته بود، 
به ضیافت ولیمه دعوت می شــوند این در حالی 
اســت که خانواده هــای حجــاج دغدغه تامین 
محل برای برگزاری ضیافت ولیمه و پذیرایی از 
میهمانان خود به شکلی آبرومندانه را دارند و این 
امر، باعث شده تا از مدتی پیش مدیران و صاحبان 
تاالرهای پذیرایی در شهرســتان ابهر با افزایش 
مراجعان و متقاضیان اجاره ســالن روبه رو شوند 
و ناگفته پیداســت که افزایش هزینه طبخ غذا به 
واسطه گرانی گوشت و مرغ و هزینه های جانبی 
در تاالرهای پذیرایی موجب شده متوسط حداقل 
هزینه یک پرس غذا برای هر نفر در تاالرهای این 
شهرستان بیش از ۳۵ هزار تومان و کمترین بهای 

یک بنر ساده 2۵ هزار تومان باشد.
اما درگذشته بیشتر آیین در منازل برگزار می شد و 
از این همه تشریفات هیچ خبری نبود، اما چشم 
و هم چشمی ها باعث شــده این آیین امروز در 
تاالرهای مجلل و باشکوه حتی پرخرج تر از یک 
آیین عروســی با بریز و بپــاش ها و هزینه های 

سرسام آور برگزار شود.
حال، افرادی که پس از گذشــت نزدیک به یک 
ماه به تصفیه درون پرداخته اند در بازگشت از این 
سفر، با تدارک چنین مهمانی هایی، چنان خود را 
دوباره به دنیای مادی و هزینه اضافه می چسبانند 

که گویی اصال چنین سفری در کار نبوده است.
 اما داستان زمانی تاسف بار می شود که روز موعود 
فرا می رسد و آماده رفتن به آیین می شویم. هنگام 
ورود به مجلس با سالن مدی مواجه می شویم که 
اصال شباهتی با ولیمه یک زایر خدا ندارد و بیشتر 

محلی برای فخر فروشی است. 
لباس های مد روز و  میز رنگین و مزین به غذاهای 

رنگارنگ جای عطر خــوش غذاهای خانگی و 
صفا و صمیمیت های مهمانی های ســاده و بی 
ریای گذشته را گرفته است هرچند حاجیانی که 
در روستاها ساکن هستند کمتر سنت دیرینه ولیمه 
ساده ایرانی را به تشریفات و تجمالت گره زده اند.

بصیرت افزایی از برکات حج است
امــام جمعه ابهر در این زمینــه در گفت وگوی 
اختصاصی با خبرنگار ایرنا، درباره ولیمه حج، به 
روایات موجود در این زمنیه اشــاره کرد و گفت: 
اطعام و ولیمه، بعد از بازگشت از سفر حج، نباید 
جنبه خودنمایی، اظهار سخاوت و رقابت داشته 

باشد.
حجت االســالم جعفر رحیمی بر پایه روایتی از 
امام باقــر)ع( تصریح کرد: اطعــام در یک روز، 
ولیمه؛ در 2 روز احترام و کرامت، و ســه روز آن 

ریا و خودنمایی است.
وی بــا بیان روایتی دیگر از امــام صادق )ع( در 
ایــن باره ادامه داد: ولیمه، در روز اول »حق« و در 
روز دوم »معروف« و مازاد بر آن ریا و خودنمایی 

است.
حجت االسالم رحیمی اظهار داشت: بدین ترتیب 
می  توان گفت که ولیمه دادن پس از بازگشــت از 
سفر پربرکت حج برای مومنان از سنت  های اصیل 
و ریشه  دار اسالمی و بسیار زیباست، حاجی برای 
رضای خداوند متعال و به شکرانه توفیق زیارت 
خانه خدا و قبور مطهر رسول خدا)ص(، حضرت 
فاطمه )س( و امامان معصوم )ع( در بقیع، اقوام، 
دوســتان و آشنایان به ویژه مستمندان را در منزل 

اطعام و پذیرایی کند.
امام جمعه ابهر گفت: حج برکات بســیاری دارد 
که بصیرت افزایی حاجی در این سفر از مهمترین 

برکات این سفر معنوی است.
وی تصریح کــرد: از ارکان مهم بصیرت، زمان و 
موقعیت شناسی است بنابراین حاجیان باید بر پایه 
مقتضیات، زمان شــناس و مکان شناس باشند و 

عمل کنند.
حجت االسالم رحیمی با اشاره به اینکه 
مانند امام خمینی)ره( زمان شناس باشیم، 
اظهار داشت: انســان با کرامت و بصیر 
فردی با تعصب، غیور و با اخالق است 
که با انجام واجبات و مستحبات می تواند 

به کمال برسد.
امام جمعه ابهر عنوان کرد: هر زمانی بر 
پایه موقعیت های ویژه مستحبات مربوط 
به خــود را دارد به طوری که برای زمان 
کنونی باید مفتاح الجنان جدید نگارش 

شود.
وی با اشــاره به اینکه دین اسالم اصول 
را بیان کرده است، اظهار داشت: تطبیق 
و فرع دین برماست و امروز باید گفت 
رعایت قوانیــن و مقــررات رانندگی، 
پرداخــت عــوارض و مالیــات، حفظ 
رسانه ای،  اخالق  رعایت  محیط زیست، 
آلوده نکردن هوا و مانند اینها چقدر ثواب 

و رعایت نکردن آن چه میزان گناه دارد.
وی با بیان اینکه احسان ولیمه و اطعام مستحب 
است، عنوان کرد: در گذشته شاید برخی از افراد 
جامعه محتاج یک وعده غــذا بودند ولی امروز 
نیازمندان جامعه نیازمند مسکن، ازدواج، شغل و 

کمک هزینه های درمان هستند.
این مســوول یادآور شد: اگر هر ایرانی فقط یک 
دانه برنج اسراف کند معادل نان روز چندین روز 
کشــور بحرین است اما شوربختانه در مجالس و 
تاالرها شاهد اسراف هستیم و باید در محضر الهی 

پاسخگو باشیم.
امام جمعه ابهر خاطرنشــان کــرد: می توان راه و 
شکل احسان ولیمه را تغییر داد که اسراف نباشد 
اما متاسفانه درگیر تجمالت نه تنها در عروسی ها 

بلکه در آیین بازگشت حجاج نیز شده ایم.
وی افزود: مدیــران کاروان های حج باید در این 
مسائل فرهنگ سازی انجام دهند و حاجیان را به 

سنت حسنه وقف به  جای ولیمه تشویق کنند. 
امــام جمعه ابهر گفت: حجاجی که هر ســال از 
شهرستان عازم سرزمین وحی می شوند می توانند 
هم پیمان شــوند و هزینه اطعــام را در امور عام 
المنفعه هزینه و نیازی از مردم را برطرف کنند که 
منشا خیر و برکت برای آحاد جامعه و خودشان 

شود.
این کارشناس مذهبی تاکید کرد: پرهیز از اسراف 
در میهمانی  هــا، دعوت از همه اقشــار به ویژه 
نیازمندان و خصوصی نکردن اطعام سفر حج، بیان 
خاطرات معنوی و توجه کمتر به امور مادی حج 
از مواردی است که باید حاجیان آن را در صورت 

اطعام ولیمه رعایت کنند.
امام جمعه ابهر خاطرنشان کرد: بر پایه نظر بیشتر 
مراجع تقلید، هزینه این آیین جزو هزینه  های سفر 
محسوب نشده و از شــرایط استطاعت نیست، 
بنابراین کسانی که بتوانند هزینه سفر را تأمین کنند 
و دیگر شرایط الزم دیگر را داشته باشند، مستطیع 

هستند ولو اینکه هزینه ولیمه را نداشته باشند.

همزمان با هفته دولت؛
۸۱ طرح در سلطانیه 

افتتاح می شود
 ۱۶۱ طرح و برنامه شــامل ۸۱ طرح قابل 
افتتاح در زمینه های عمرانی، صنعتی، کشاورزی 
و خدماتی با اعتبــاری افزون بر 2۳۸ هزار و ۳۶۴ 
میلیون ریال و نیز اجرای ۸0 برنامه فرهنگی اجرا 

می شود.
فرماندار سلطانیه با تشــریح برنامه های مدون 
جهت اجــرا طی طی ایام هفتــه دولت در این 
شهرستان افزود: بر پایه برنامه ریزی های، در هفته 
یاد شــده ۵2 طرح عمرانی با اعتباری افزون بر 
۶2 هزار  و ۷0۷ میلیون ریال در ایام هفته دولت 

افتتاح و یا کلنگ زنی خواهند شد.
حســین رحمانی هزار رود افزود: در این روزها 
۱2 پروژه درقالب طرح های کشاورزی با اعتباری 
بالغ بر ۳0 هزار و 22۶ میلیون ریال در هفته دولت 
امسال در شهرستان سلطانیه بهره برداری خواهد 

شد.
این مسوول ادامه داد: در هفته دولت امسال  تعداد 
2 طرح صنعتی با اعتبار ۱۳۹ هزار و 2۴0 میلیون 
ریال و ۱۵ پــروژه خدماتی با اعتبار چهار هزار 
و ۹2۸  میلیون ریال در شهرستان سلطانیه مورد 

بهره برداری قرار خواهند شد.
وی یــادآوری کرد: از مجموع برنامه های مدون 
در راستای بزرگداشت هفته دولت در شهرستان 
سلطانیه، ۸0 برنامه فرهنگی شامل گلباران مزار 
شــهدا، دیدار با امام جمعه شهرســتان، دیدار با 
خانواده هــای معظم و معزز شــهدا، برگزاری 
نمایشگاه، کتابخوانی، مسابقات فرهنگی و... نیز 

اجرا خواهد شد.

دادستان شهرستان ابهر عنوان کرد:
ناتوانی در کنترل خشم

ریشه اصلی بسیاری از جرایم
 دادستان شهرســتان ابهر گفت: آموزش 
مهارت های ارتباطی و کنترل خشــم، زمینه ساز 

کاهش وقوع جرم است.
به گزارش ایسنا، ســیدعباس جعفری پطرودی 
در دوره پیشــگیری از آسیب های اجتماعی ابهر 
با اشــاره به ضرورت فرهنگ ســازی در حوزه 
کاهــش جرایم در جامعه، عنوان  کرد: آموزش و 
پرورش به عنوان مردمی ترین نهاد اجتماعی نقش 

تاثیرگذاری در پیشرفت کشور دارد.
وی بــا تاکیــد بر این کــه آمــوزش و پرورش 
رسالت تربیت نیروی انسانی به عنوان مهم ترین 
سرمایه های کشور را بر عهده دارد، یادآور شد: به 
علت این نقش محوری ارتقای جایگاه نظام تعلیم 
و تربیت کشــور به عنوان مهم ترین عنصر مولد 

سرمایه باید مورد توجه باشد.
این مسوول با اشاره به نقش آموزش و پرورش 
در پیشــگیری از صدمات ناشــی از آسیب های 
اجتماعی، اظهار کرد: آموزش مهارت های ارتباطی 
و کنترل خشم به دانش آموزان زمینه ساز کاهش 
وقوع جرم در سطح جامعه است، زیرا عدم کنترل 
خشم، سرمنشا بسیاری از آسیب های اجتماعی و 

جرم در جامعه است.
وی با اشاره به این که کنترل خشم باید از کودکی 
در وجود افراد نهادینه شــود، ادامه داد: اگر افراد 
از زمان دانش آموزی با روش های مطلوب کنترل 
خشم کالمی و فیزیکی آشنا شوند در بزرگسالی 
در برخورد با وقایع و موقعیت های بحرانی با صبر 

و خویشتن داری تصمیم می گیرند.
دادســتان ابهر یادآور شــد: آموزش نحوه کنترل 
خشم به نسل جوان و نوجوان کشور ارتقای سطح 

سالمت روانی جامعه را به دنبال خواهد داشت.

کیفی سازی برنامه های اربعین 
مورد توجه قرار گیرد

 معاون فرهنگی سپاه استان زنجان بر لزوم 
توجه به کیفی سازی برنامه های اربعین تأکید کرد 
و گفــت: باید از همه ظرفیت های موجود برای 
برگزاری باشکوه برنامه های ویژه اربعین استفاده 

شود.
به گزارش مهر، مســعود رمرودی در نشســت 
هماهنگی ستاد اربعین گفت: سپاه استان زنجان 
طبق دوره های گذشته نسبت به اجرای برنامه های 
فرهنگــی و ارایه خدمات در اربعین برنامه ریزی 

الزم را تدوین کرده است. 
وی بابیان اینکه  سپاه استان زنجان چهار ایستگاه 
را در مسیر اربعین ایجاد خواهد کرد، اظهار کرد: 
از ظرفیت مربیان حلقه های صالحان و بســیج 

محالت در اجرای برنامه ها استفاده خواهد شد. 
معاون فرهنگی سپاه استان زنجان بر فضاسازی 
شــهر در ماه محرم و اربعین اشاره کرد و گفت: 
باید فضای شهر حال و هوای حسینی داشته باشد.  
رمرودی تأکید کرد: باید در اربعین در داخل استان 
هم برنامه های عزاداری باکیفیت بســیار مناسب 

مورد توجه قرار گیرد. 

خبـر

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان خبرداد
اجرای طرح ساماندهی 

موتورسیکلت سواران متخلف 
در استان زنجان

 معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان 
از ساماندهی و برخورد قاطع با موتورسیکلت 
ســواران متخلف در استان خبر داد وگفت: در 
2۴ ساعت گذشته ۱۱2 دستگاه موتورسیکلت 

متخلف توقیف و روانه پارکینگ شد.
خسروانی در گفت وگو با خبرنگار موج رسا، با 
بیان اینکه کاهش آسیب های اجتماعی نیازمند 
توجه، برنامه ریزی و مشــارکت همه سازمانها، 
نهادها و اقشار مختلف مردم است اظهار کرد: 
امروز نیــروی انتظامی در هــر منطقه و نقطه 
ای از کشــور متناسب با آسیب های آن منطقه 

برنامه ریزی و اقدام می کند.
وی بــا اشــاره به ایــن که طرح ســاماندهی 
موتورسیکلت سواران متخلف در استان زنجان 
برای ارتقای امنیت اجتماعی اجرا می شود بیان 
کرد: بسیاری از ســرقت های خرد و مزاحمت 
توسط راکبان موتورسیکلت های متخلف انجام 

می شود.
معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان زنجان 
افزود: با تالش و همت کارکنان انتظامی استان 
۱۱2 دســتگاه موتورســیکلت متخلف در این 
طرح توقیف و اقدامــات قانونی در حال اجرا 

است.
وی عنــوان کــرد: موتورســیکلت بــه دلیل 
ویژگی های ویــژه خود امروزه مــورد توجه 
بســیاری از افراد جامعه قرار گرفته اما به دلیل 
رعایت نشــدن قوانین راهنمایی و رانندگی از 
سوی برخی از موتورسواران آسیب های جبران 

ناپذیری بر افراد متحمل شده است.
خســروانی افــزود: امــروزه جــوالن برخی 
موتورسواران در خیابان ها و پیاده روهای شهر 
صــرف نظر از عدم رعایــت قوانین راهنمایی 
و رانندگی و انــواع تخلفاتی که در بین موتور 
سواران شایع اســت، تحمیل حجم انبوهی از 
امکانات جامعه برای جبران خسارت های ناشی 
از این وسیله ترابری موجب نگرانی مردم شده 

است.
وی خاطرنشــان کرد: به منظور پیشــگیری از 
تخلفات ناشــی از حوادث رانندگی و اجرای 
دقیق قوانین و مقررات مرتبط، طرح ساماندهی 
و انضباط بخشــی موتورسیکلت ســواران در 

زنجان در حال اجرا است.
معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان زنجان 
تصریح کرد: رانندگی بــدون گواهینامه، عدم 
استفاده از کاله ایمنی، تغییر در اصالت و ارکان 
وســیله نقلیه و هرگونه حرکات نمایشی مانند 
دور زدن درجا و یا حرکت موتور ســیکلت بر 
روی یک چرخ و مزاحمت برای نوامیس مردم 
از مهم ترین موارد قابل توجــه در اجرای این 

طرح به شمار می روند.

سپاه انصارالمهدی )عج(
استان زنجان موفق ترین سپاه 

استانی کشور

 سپاه انصارالمهدی )عج( استان زنجان به 
عنوان موفق ترین سپاه استانی در کشور انتخاب 

 شد. 
به گزارش ایســنا، نهمین جشــنواره سراسری 
مالک اشتر سپاه پاسداران انقالب اسالمی با حضور 
سردار  سرلشــکر پاسدار حسین سالمی فرمانده 
کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی، حجت االسالم 
عبداله حاجی صادقی، نماینده ولی فقیه در سپاه، 
معاونان، مسووالن و فرماندهان  نیروها، رده ها و 

سپاه های استانی برگزار شد. 
در ارزیابی پایانی این جشنواره در سطح کشور، 
سپاه انصارالمهدی )عج( استان زنجان به  عنوان 
 موفق ترین سپاه استانی در سطح سپاه های استانی 

کشور شناخته شد. 
در این آیین لوح تقدیر موفق ترین ســپاه استانی 
توسط ســردار جهانبخش کرمی، فرمانده  سپاه 
انصارالمهدی )عج( از دســتان سرلشکر پاسدار 

حسین سالمی دریافت شد. 
طبق ارزیابی های انجام شده توسط این جشنواره 
کسب موفقیت سپاه  استان زنجان در کل کشور 
حاصل تالش همه رده های ســپاه و بسیج استان 

و تیپ ۳۶  انصارالمهدی )عج( استان بوده است. 

خبـر

 ولیمه  یا هزینه برای نیازهای جامعه

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

برابر رأی شماره ۱۳۹۸۶۰۳۲۷۰۰۱۰۰۰۱۶۸ مورخه ۲ خرداد ماه ۱۳۹۸ 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 فرهاد 
اوصانلو فرزند داریوش به شماره شناسنامه ۱۳۹۰ صادره از در ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت ۱۰۵/۹۵متر مربع پالک ۸۶۸۸ فرعی از ۴۲ اصلی واقع در بخش هفت زنجان 

خریداری از مالک رسمی آقای مهدی رحمانی محرز گردیده است. بنابراین به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۸/۵/۱۵ -تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۸/۵/۳۰
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 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابر رأی شــماره ۱۳۹۷۶۰۳۲۷۰۰۱۰۰۱۹۷۲ مورخه ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم 
رقیه خان بابایی فرزند کرمعلی به شماره شناسنامه ۱۴۵۳ صادره از در ششدانگ یک باب 
عمارت به مساحت ۹۲/۲۱ متر مربع پالک ۸۶۸۱ فرعی از ۴۲ اصلی واقع در بخش هفت 

زنجان خریداری از مالک رسمی آقای رمضان یار محمدی محرز گردیده است. بنابراین 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود و در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رســید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نماید بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۸/۵/۱۵ -تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۸/۵/۳۰
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 لرهای بختیاری پنج اســتان کشور پس 
از ۳۰۰ سال در درسجین ابهر گرد هم آمدند.

به گزارش ایســنا، ابهر یکی از شهرســتان های 
استان زنجان و ســرزمینی کهن، آرام و سرسبز 
در دامنــه کوه های مالداغــی و کوه هایی که از 

سمت شمال آن را احاطه کرده است.
روســتای تاریخی درسجین یکی از روستاهای 
شهرستان ابهر به شــمار می رود که اکثر بناهای 
این روســتا به صورت کاه گلی ســاخته  شــده 
است و ســنگ های ازاره نیز برای مقاوم سازی 
و تزیینــات بر روی دیوارهای بناها به چشــم 

می خورد.
بــا ورود به کوچه های پر پیــچ  و خم و باصفا، 
آرامشــی خاص و بی نظیر برای بازدیدکنندگان 
به همــراه دارد، به ویژه دیــدن درختانی که از 
برافراشــته شده اند  کاه گلی  دیوارهای  پشــت 
و خودنمایــی می کنند و ســایه خود را همانند 
گســترانیده اند،  گذرگاههــا  روی  بــر  چتری 
گلدان هــای روی طاقچه ها و دیوارهای بناهای 
قدیمی شــادابی و لطافت را در ذهن هر بیننده 
تداعی می کند و بوی زندگی و نو شدن از آن ها 

ساطع می شود.
با قدم زدن روی سنگ فرش کوچه ها و گذر از 
کوچه ها می توان توأمان از موهبت های طبیعی و 

دست ساز بشر لذت برد.
تاریخچه ســاخت این روستا به  پیش از اسالم 
بازمی گردد. تاریخ بنای این شهر بدون شک به 
هزاره های قبل میالد می رســد. بنا به نظر برخی 
مورخــان، ســاخت و ایجاد این روســتا را به 
کیخســرو پور سیاوش و داراب کیانی و بعضی 
به شــاپور ذواالکتاف نسبت می دهند، از این رو 
می توان بــا قاطعیت گفت روســتای تاریخی 
درســجین یکی از تاریخی ترین و قدیمی ترین 

روستاهای ایران است.
روستای تاریخی درســجین در یک منطقه آب 
و هوایی کوهســتانی واقع  شده است، به همین 
دلیل دارای آب  و هوای خنک اســت. از دیگر 
دالیل خنک بودن آب  و هوای این منطقه وجود 
چشمه، رودخانه و منابع زیرزمینی آب شیرین 
اســت، به همین دلیل دارای تابستان های خنک 

و پاییز و زمستان سرد و بهاری معتدل است.
این روســتا در یک منطقه ترک نشین واقع  شده 

اســت. اگر به هر فردی نشــانی این روستا را 
بدهیم ناخودآگاه خواهــد گفت گویش اهالی 
این روســتا ترکی اســت اما برخالف تصور و 
با توجه به دیرینگی باالی این روســتا گویش 
محلــی بختیاری با ویژگی هــای خاصی رواج 
دارد. فرهنــگ این روســتا نمونــه ای از قوم 
بختیاری شیراز است که به دلیل قرار گرفتن در 
یک منطقه جغرافیایی دیگر این فرهنگ و رسوم 
با روستاهای پیرامون خود آمیخته شده است که 

همین امر بهانه ای برای حضور لرهای بختیاری 
از پنج استان کشور در این روستا شد.

بزرگ تریــن حرکت آحاد قومی، قبیله ای و ایلی 
در کشــور، گردهمایی بختیاری ها پس از ۳۰۰ 
سال در درســجین ابهر بود که با استقبال خوب 
مردم مواجه شد. در این برنامه که خیل عظیمی 
از شهروندان از ابهر و دیگر نقاط کشور حضور 
قبیل شــاهنامه  خوانی،  از  برنامه هایی  داشــتند، 
اجرای موسیقی بختیاری و ساز و دهل اجرا شد.

خبر

دستگیری قاچاقچیان اشیای 
عتیقه 3000 ساله در ایجرود

 فرمانــده انتظامی اســتان زنجــان، از 
دســتگیری قاچاقچیان اشیای عتیقه ۳۰۰۰ ساله 

در شهرستان ایجرود خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، ســردار رحیم 
جهانبخش افــزود: در پی دریافت خبری مبنی 
بر فعالیت دو قاچاقچی حرفه ای اشیای عتیقه در 
شهرستان ایجرود، موضوع به صورت ویژه در 

دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افــزود: ماموران با انجام اقدامات اطالعاتی 
و تحقیقات پلیســی، دو قاچاقچــی حرفه ای 
اشیای عتیقه را شناسایی و با هماهنگی قضایی 
در اقدامی غافل گیرانه هر دو متهم را دســتگیر 

کردند.
جهانبخش تصریح کرد: ماموران در بازرســی 
از مخفیگاه متهمان، دو قطعه ظروف ســفالی با 
قدمت ۳۰۰۰ ســاله و چهار قطعه ظروف مسی 

عصر صفوی را کشف کردند.
این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه بنا به اعالم 
ظروف  قدمت  میراث فرهنگــی،  کارشناســان 
سفالی، ۳۰۰۰ ســال قبل از میالد و نیز ظروف 
مســی مربوط به دوران صفوی اســت، گفت: 
کارشناسان همچنین ارزش اقالم مکشوفه را ۳۰ 

میلیارد ریال برآورد کردند.
فرمانده انتظامی اســتان زنجان با اشاره به اینکه 
تمدن و هویت هر ملتی ریشه در میراث فرهنگی 
آن دارد، خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی قاطعانه 
با هرگونه قاچاق آثار باستانی مقابله و از میراث 
گران بهــای ملــت ایران حفاظت و حراســت 

می کند.

حِج گران تمام شد
عمره بالتکلیف ماند

 ســازمان حج و زیارت تعیین تکلیف 
عمره را به بعــد از حج موکول کــرده بود. با 
این که همزمان با اجرای مناسک حج، رییس این 
سازمان از موافقت های اولیه عربستان با شروط 
ایران برای حضور دوباره ایرانی ها در عمره خبر 
داده بود اما اینک نماینده ولی فقیه در امور حج 
دوباره گفته است: برقراری دوباره سفر عمره به 
تامین مقدمات آن از ســوی عربستان به عنوان 

کشور میزبان نیاز دارد.
به گزارش ایسنا، ایران از سال ۱۳۹۴ در اعتراض 
به رفتار متعرضانه دو مامور سعودی در فرودگاه 
جده به چند نوجوان ایرانی، عمره را تعلیق کرد 
و از دولت عربســتان خواست این دو مامور را 
به اشد مجازات برســاند. وزارت امور خارجه 
عربستان سعودی هم بالفاصله در نامه ای رسمی 
به کنسولگری جمهوری اسالمی ایران در جده 
به این درخواست ایران واکنش نشان داد و اعالم 
کرد که این دو مأمور به اشــد مجازات خواهند 
رســید. بازگشــت ایرانی ها به مراسم عمره اما 
مصادف شد با روزهای پر تنش و ملتهب روابط 
ایران و عربســتان، در نتیجه ایران از عربستان 
خواست متعهد شود امنیت زایران کشورش را 
در شرایطی که هیچ کنسولگری و یا نمایندگی 
در آن کشــور ندارد، تامین کنــد؛ تعهدی که 

عربستان تا به حال به ایران نداده است.
در جریان حج امسال بود که وزیر حج عربستان 
در دیدار با رییس سازمان حج و زیارت کشورمان 
از حضور دوباره ایرانی ها به عمره استقبال کرد 
و قول داد موضوع راه اندازی نمایندگی ایران در 
سفارت سوییس )حافظ منافع ایران در عربستان( 

را شخصا پیگیری کند.
 رییس سازمان حج و زیارت ایران - در آن دیدار 
به وزیر حج عربســتان یادآور شد: شرط ایران 
برای بازگشــت به عمره حفظ عزت، کرامت و 
امنیت زایران و عمره گزاران ایرانی است و مقدمه 
این کار هم راه اندازی کنسولگری و یا ایجاد دفتر 

حافظ منافع ایرانیان در عربستان است.

خبر

دیدار پس از 300 سال؛

لرهای بختیاری در درسجین به هم رسیدند

نخستین اصل متقابل اخالق این است که انسان 
دچار غرور نشود

همایش کشوری اخالق و آداب پزشکی به همت 
دانشــگاه علوم پزشکی زنجان و ســازمان نظام 
پزشــکی زنجان، با محوریت ارایه آموزش های 
کاربــردی و موضوعات آموزش هــای کاربردی 
جنبه هــای اخالق کاربردی در اخالق پزشــکی، 
وضعیت های دشــوار اخالقی در حرف پزشکی 
و رســالت اخالقی- اجتماعی پزشکی در جامعه 

جدید در زنجان برگزار شد.  
مســوول نهاد نمایندگی مقام معظــم رهبری در 
دانشگاه علوم پزشکی زنجان در همایش کشوری 
اخالق و آداب پزشــکی که صبح دوشــنبه ۲۸ 
امردادماه امســال در ســالن همایش های فراملی 
روزبه دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزارشد، با 
بیان اینکه اخالق حرفه ای زیرمجموعه ای از اخالق 
است اظهارداشت: اخالق یا از فطرت انسانی است 
یا از خلق رفتارها و عادت های ماست و به نوعی 
اخالق یا خوب است یا بد و ریشه اش توحیدی 

است و توسط انبیا بنا نهاده شده است.
حجت االسالم  شــیرمحمدی با بیان اینکه اخالق 
چند مالک دارد که اولین مورد آن عدالت اســت 
افزود: در این راستا در اخالق پزشکی باید حقوق 

بیمار یا حق پزشک و درمانگر رعایت شود.
وی تصریح کرد: نخستین پایه اخالق عدالت است 
و عدالت یعنی اینکه هر چیزی جای خودش باشد 
و نکته بعدی که بسیار دارای اهمیت است، انصاف 
اســت یعنی آن چه که برای خودمان می پسندیم 
برای دیگران هم بپسندیم و در این زمینه در اخالق 

پزشکی باید بیماران را دریابیم.
حاج آقا شیرمحمدی با تاکید بر لزوم برگزاری این 
نشست ها تصریح کرد: هرچقدر بگوییم و بشنویم 
تاثیر دارد ولی اگر این گفتن و شــنیدن ها به باور 

منجر نشود تاثیر زیادی ندارد.  
مســوول نهاد نمایندگی مقام معظــم رهبری در 
دانشگاه علوم پزشکی زنجان با تاکید براینکه در 
اخالق اولین اصل متقابل این است که انسان دچار 
غرور نشــود تصریح کرد: یکــی از نکاتی که در 

اخالق پزشکی مهم است غرور است.
حجت االســالم شــیرمحمدی با بیان اینکه نباید 
اخالق را خیلی پیچیده کنیم اظهارداشت: واقعیت 
این اســت که اخالق همان رفتار و منش ســاده 
راهبردی و کاربردی رســول اله است و تا وقتی 
درگیر عناوین باشیم نمی توانیم اخالق را آکادمیک 

کنیم و از آن بهره ببریم.
رییس دانشگاه علوم پزشکی زنجان در این همایش 
اظهارداشــت: اخــالق به ویژه اخالق پزشــکی 

حرفه ای یکی از مظلومیت هایش 
این اســت که همه خودشان را 
متخلق می دانند و فکر می کنند که 
دیگران هستند که یاد بگیرند و 

این معضلی شده است.
دکتــر پرویــز قزلبــاش افزود: 
دانشــگاه علوم پزشکی زنجان 
در سی و دومین سالگرد تاسیس 
خود با افتخار و ســربلندی یاد 
خیر بزرگوار مرحوم مهدوی را 
گرامی می دارد که با دوراندیشی 
دانشکده پزشــکی را بنیان نهاد 
و اذعــان می کنیم کــه به برکت 
نیت صادقانه این خیر بزرگوار، 
را  پرشــتابی  دانشــگاه رشــد 
در ســال های پس از تاســیس 
پشت ســر گذاشــته و تاکنون 
توانسته اســت بیش از ۱۲ هزار 

فارغ التحصیل در رشته های مختلف تقدیم جامعه 
کنــد و اکنون نیز با بیش از ۴ هزار دانشــجو در 
۶۷ رشــته مقطع و آموزش در ۱۱ رشته دستیاری 
تخصصی و ۲ رشــته فوق تخصصی، سعی دارد 
نقش و مسوولیت خود را در حوزه سالمت کشور 

ایفا کند.
وی تصریح کرد: تحقق مقصود و مراد از بحث های 
اخــالق پزشــکی و حرفه ای به جز گســترش 
علم و اندیشــه، در این زمینه نیازمند جستجوی 
راهکارهایی است که عملکرد گروه پزشکی تطابق 

افزونتری با مباحث اخالق پزشکی بیابد. 
 

مشاور وزیردربهداشت روان:
اهمیت توجه به اخالق حرفه ای در پزشکی 

بیشتر از سایرمشاغل است
مشــاور وزیر بهداشــت در بهداشــت روان و 
متخصص اعصــاب و روان در کنفرانس علمی 
اخالق و آداب پزشــکی با بیان این مطلب که با 
پیشرفت هرحرفه ای اهمیت اخالق حرفه ای نیز 
بیشتر می شــود گفت: در شغل پزشکی توجه به 

اخالق حرفه ای نمود بیشتری پیدا می کند.
دکتر احمد علی نور باال مشاور وزیر بهداشت در 
بهداشــت روان و متخصص اعصاب و روان در 
کنفرانس علمی یک روزه اخالق و آداب پزشکی 
ابعاد انســانی از دیدگاه الهی را بعد روحانی، بعد 
نفسانی، بعد جسمانی، بعد روانی، بعد اجتماعی 

نام برد و افزود: اخالق در بعد نفسانی قرار دارد.
عضو هیات علمی دانشگاه با تاکید بر اینکه تکامل 
حرفــه ای، تعالی اخالق حرفه ای را می طلبد به 

تشریح منشور اخالق حرفه ای در روان پزشکی 
ایران پرداخت. وی گفت: منشور اخالق حرفه ای 
در ایران کاری از کمیتــه اخالق و قانون انجمن 
روان پزشکان ایران اســت و خیررسانی، احترام 
به اســتقالل، پرهیز بر زیان بخشی و بکارگیری 
متخصصین روان پزشــکی در خدمت جامعه از 

عناوین اخالقی ذکر شده در این منشور هستند.
استاد دانشــگاه علوم پزشــکی تهران به تشریح 
مفاد منشــور اخالق حرفه ای روان پزشکی ایران 
پرداخت و ارتباط با بیمــار، اخالق درآموزش و 
پژوهــش و رضایت آگاهانــه، بازآموزی و بروز 
بودن هر روان پزشــک، خیر خواهی، ســرلوحه 
های اخالقــی و روز آمد بودن و برقراری تعامل 
مبتنی بر اخالق حرفه ای و انجام روان در مانی و 
پرهیز از ارتباط غیر درمانی و سالمت روان جامعه 
را از مفاد منشــور اخالق حرفه ای روان پزشکی  

برشمرد.
دکتــر آرمانی کیان روان پزشــک و عضو هیات 
علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان نیز در سخنانی 
بــه بیان اهــداف و تازه های اخــالق حرفه ای 
پرداخــت و عملکرد کارگروه اخالق حرفه ای و 
پزشکی منطقه ۶آمایشی کشور را برگزاری نشست 
ها ی متعدد پیرامون طــرح تحول و نوآوری در 
علوم پزشــکی، طرح نقشــه راه تفصیلی، ابالغ 
دستور العمل تشکیل و سطح بندی،تشکیل کمیته 
های دانشــگاهی و راه اندازی کمیته های اعتالی 
اخالق پزشکی در بیمارستانها و راه اندازی گروه 
اخالق در علوم پزشکی و تشکیل کارگروه های 
متناسب با مگاپروژه اعتالی اخالق حرفه ای نام 

برد
دکتر آرمانــی کیان در ادامــه چالش های اخالق 
حرفه ای را نیز ذکر کرد و افزود : در زمینه چالشهای 
اخالق حرفه ای مباحث مرتبط با خودکشی، مسایل 
پرشمار اخالقی در حوزه پیونداعضا و اهدا بافت، 
رحم اجاره ای و سقط جنین استفاده از تجهیزات 
پیشرفته برای حفظ عالیم حیاتی در بیماران مرگ 
مغزی، مراقبت در منزل ،ویزیت بیماران مزمن و 
تولید و ذخیره دسترســی به اطالعات بالینی در 

محیط های الکترونیک را نام برد
این عضو هیات علمی با اشاره به راه اندازی وب 
ســایت اخالق حرفه ای در سایت دانشگاه علوم 
پزشــکی زنجان گفت : راهنمای عمومی اخالق 
حرفه ای که شامل شاغالن حرف پزشکی وابسته 
به نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران است در 
۱۴۰ ماده و ۱۳ فصل در ســال ۹۶ تصویب و از 

تاریخ اول آذر ماه ۹۷ قابل اجرا می باشد
وی در دســترس بودن امکانات و استفاده از فن 
آوری های نوین در شبکه های اجتماعی را از تازه 
های اخالق حرفه ای نام برده و افزود : مزایای این 
مدل استفاده از پتانسیل همیشه و هر جا و با ذخیره 

زمان و هزینه بسیار قابل استفاده است.

اعتماد بین جامعه، بیمار و پزشک صداقت 
است

دکتر مصطفی معین در همایش کشوری اخالق و 
آداب پزشــکی در زنجان، اعتماد بین جامعه و به 
تبع آن بین بیمار و پزشــک را صداقت دانست و 
اظهارداشت: اختیار تصمیم گیری، رازداری و وفای 

به عهد هم ازجمله نکات مندرج 
در قوانیــن مربوط بــه اخالق 

پزشکی است.
عضو هیــات علمی دانشــگاه 
علوم پزشکی تهران در همایش 
کشوری اخالق و آداب پزشکی 
با بیان مطالبی در باره رسالت های 
اخالقی و اجتماعی پزشکان در 
بــه بحث تحول  جامعه جدید 
اخالق پزشکی در دوران باستان، 
عصر جدید و دوره مدرن و اینکه 
رسالت پزشکی در این مدت چه 
تغییری داشــته و در این زمان به 
ویژه چه رسالتی برعهده پزشکان 
بــه لحاظ اخالقــی و اجتماعی 
است اشاره و اظهارداشت: زمینه 
تاریخی اخالق پزشکی به دوران 
باســتان برمی گــردد و چون که 
اخالق همزاد طب اســت، نخســتین آموزه های 
اخالقی در کشور خودمان هم در متون مذهبی به 
عنوان ویژگی های اخالق پزشک آمده که نکات 
جالبی هم دارد. رییس شورای عالی سازمان نظام 
پزشــکی کشور با اشاره به ارزش های اخالقی در 
سوگندنامه بقراط تصریح کرد: در این سوگندنامه، 
وقــف بیمار شــدن، رازداری و احراز صالحیت 

پزشک از نکات مورد توجه است.
وی با بیان اینکه در دوران اســالمی انسان واسطه 
بین بیمار و خداوند متعال برای بهبود است افزود: 
در دین اســالم انتخاب افراد برای شغل پزشکی 
بســیار مورد تاکید قرارگرفته است ولی در حال 
حاضر این انتخاب در کشــور ما از طریق کنکور 

انجام می شود که درست نیست.
دکتر معین با تاکید بر اینکه پزشکی قداست دارد 
ابرازداشت: پزشک به دلیل همین قداست است که 

باید استقالل شغلی هم داشته باشد.
عضو هیأت علمی دانشــگاه علوم پزشکی تهران 
با اعالم خبر تدوین مبحث اخالق زیستی افزود: 
فرق این مبحث با اخالق پزشــکی که رابطه بین 
پزشــک و بیمار اســت در این بود که در اخالق 
زیســتی رابطه بین بیمار، پزشک و جامعه مطرح 
شده است و پزشک باید به باالترین سطح سالمت 
مورد تایید ســازمان جهانی بهداشت که سالمت 

جامعه است، توجه داشته باشد.
وی با بیان اینکه علوم زیستی هم اکنون یک علم 
میان رشــته ای شامل طب، فلسفه و الهیات است 
اظهارداشت: این علم باید به مسایل و پرسش های 
مطرح شده در کمیته های تشکیل شده با حضور 

اساتید همه علوم در برگیرنده پاسخگو باشند.
دکتر معین ادامه داد: پیوند اعضا، باروری حمایتی 
خارج از رحم، ســقط جنین، سلول های بنیادی و 
... مسایلی هستند که پیش تر نبوده است و پاسخ 

به این مسایل فقط در حیطه علم پزشکی نیست.
رییس شــورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور 
با تشــریح فعالیت حوزه اخالق زیستی در ایران 
و برگزاری همایشــی در این حوزه در ســال ۸۴ 
بیان داشــت: نتیجه این همایش در قالب کتاب و 

آیین نامه ها تدوین و عملیاتی شده است.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با 
تاکید بر موثربودن عوامل اجتماعی در سالمت و یا 
بیماری افزود: هم اکنون ثابت شده است که بیش 
از ۸۰ درصد سالمت و یا بیماری دلیل اجتماعی 

دارد.
دکتر معین ادامه داد: سطح آموزش عمومی، سطح 
درآمد و اشتغال، اســتحکام خانواده ها، دسترسی 
به خدمات، ســطح منزلت اجتماعی، دسترسی به 
تامین اجتماعی، جهانی شدن، فرار مغزها و ... از 

عوامل مؤثر بر سالمت جامعه هستند.
وی شناخت جامعه توســط پزشک را مانع ارایه 
خدمت درســت دانست و تصریح کرد: درمانگر، 
آموزش دهنده، مدافع حقوق و ســالمت بیمار، 
فعالیت در بهداشت عمومی، به روز بودن، محقق 
بودن، تــالش برای ایجاد امنیــت روانی و دادن 
آرامش به بیمار و ... ازجمله ویژگی های پزشــک 

است که باید مد نظر قرار گیرد.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با 
اشاره به چالش جهانی مطرح شده در مورد اخالق 
در حوزه علم پزشــکی تصریح کرد: راه کار این 
چالش ارایه آموزش منطبق با شرایط روز است که 
اگر به آن توجه نشود سالمت جامعه را تحت تاثیر 
قرار می دهد و ســبب سلب اعتماد مردم و تهدید 

سالمت می شود.
دکتــر معین به تاســیس انجمن هــا و برگزاری 
کنگره های ملی و فراملی در حوزه اخالق پزشکی 
اشــاره و تاکید کرد: آینده جوامع در گرو فعالیت 
ngo است که اعضا در آن تمرین مدنیت و دفاع 
از حقوق خــود را می کنند چراکه نقش دولت ها 
روز به روز کاهش یافته و نقش مردم در اداره امور 

درحال پررنگ شدن است.
همایش کشــوری اخــالق و آداب پزشــکی با 
محوریت ارایه آموزش های کاربردی و موضوعات: 
آموزش های کاربردی جنبه های اخالق کاربردی 
در اخالق پزشکی، وضعیت های دشوار اخالقی 
در حرفه  های پزشکی و رسالت اخالقی-اجتماعی 

پزشکی در جامعه جدید در زنجان برگزار شد.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در همایش کشوری اخالق و آداب پزشکی در زنجان:

اعتماد بین جامعه، بیمار و پزشک صداقت است
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