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ام  د و   ان  ا ر ا 
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ه با زنگان امروز  تگوی وی ادی مشاوران امال زنجان در گ نای ریی ات

:رکـود مسکن در را است ر ان  ن ان  ا ز ا ا اس ا ان و  ا ر ام  م

رشد  درصدی 
حضور بانوان در کاندیداتوری 

شوراهای شهر و روستا
 مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری زنجان، 
از رشد ۲۸ درصدی بانوان در کاندیداتوری دوره پنجم 

شوراهای شهر و روستا خبر داد.
ماهر بلوری در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: زنان، 
عهده دار جامعه پذیری و فرهنگ پذیری نســل کنونی 
هستند و بایستگی شناخت نیازهای آنان و تالش جهت 
رفع نیازها، زمینــه را برای امیدآفرینی، ایجاد اعتماد و 

توسعه جامعه سالم و پویا هموارتر می کند.
این مســوول با تاکید بر لزوم توجه به فلسفه وجودی 
زنان در جامعه، ادامه داد: زنان، نیمی از جمعیت استان 
زنجان را تشکیل می دهند. حمایت از زنان صاحب ایده 
و ابتکار، نه تنها در توســعه ســالمت روانی و ارتقای 
جایگاه این قشر نقش ارزنده ای دارد، بلکه زمینه را برای 
شناخت توانمند ها، الگوسازی و آگاهی بخشی بین 

دیگر اقشار فراهم می کند.
وی با اشاره به اینکه خوشبختانه فضای مدیریتی استان 
زنجان، به سمت مشارکت بانوان پیش می رود، افزود: 
چنین رونــدی، نویدبخش آینده خوبی برای اســتان 
است. در همین راســتا و با توجه به نام گذاری امسال 
بــه نام »رونق تولید«، امید اســت که زنان فعال و پویا 
جایگاه بهتری نسبت به سال های گذشته داشته باشند 
و بــا اجرای برنامه های هدفمند، اقتصاد مقاومتی را به 

منصه ظهور بگذارند.
بلوری خاطرنشــان کــرد: وقتی بحث از اشــتغال و 
کارآفرینــی زنان به میان می آیــد، فقط زنان کارمند به 
ذهن متبادر می شوند، در حالی که باالترین میزان اشتغال 
به زنان روســتایی، خوداشــتغال و کارآفرین شهری 
اختصا دارد، بنابراین یکی از مهم ترین معیارها جهت 
سنجش درجه توسعه یافتگی، میزان اهمیت و اعتباری 

است که زنان در آن کشور دارند.

ر خب

ام  د و   ام ان  د و   ام ان  د و   ام ان  د و   ان  ا ر ا را  ا 
ااا ار  ار   ار   ار   ا  ا  ا  ا    ا  د   

ل س میدان زد شد لی دیگر بر 

ششــمین دوره آیین تقدیر از برترین های روابط 
عمومی ایران با حضور استاندار و مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان تهران در سالن تالش وزارت 

تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  برگزار شد.
در این آیین تندیس ستاره ملی  روابط عمومی ایران 

به شهرداری زنجان تعلق گرفت.
رییس موسســه فرهنگی آرمان روابط عمومی  در 
این آیین با بیان اینکه  نباید به روابط عمومی صرفا 
نگاه تبلیغاتی کنیم تصریح کرد: به روابط عمومی  

ابتدا باید نگاه اطالع رسانی و خبری  داشته باشیم.
هوشنگ ســفیدی ســرعت در اطالع رسانی را   
سرلوحه کار روابط عمومی ها دانست و افزود: اگر 
سرعت نداشته باشید دیگران جای شما را خواهند 

گرفت.
وی، تعالی سازمانی را  از مدل های مدیریتی دانست  
که با ارزیابی عملکرد روابط عمومی ها در ایران به 
بهبود مستمر و پویا با استراتژی مشخص می انجامد.
معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
خاطر نشان کرد: راستی آزمایی به مشارکت بهینه 

و ارتقاء سیستم کمک شایانی می کند.
در ادامه مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان 

تهــران به نقش روابــط عمومی در ســازمان ها 
اشــاره کرد و گفت: دوره آزمون و خطای روابط 
عمومی ها سپری شــده است و امروز دوره تکامل 

روابط عمومی ها است.

ر     ا ان   ا شهردار زن س
م   ار م روا  س

شهردار زنجان با ابراز خرسندی از اعطای تندیس 
ســتاره ملی روابط عمومی ایران در ســال 97  به 
شهرداری زنجان این موفقیت را به خانواده بزر 

شهرداری  تبریک گفت.
مســیح اله معصومی این موفقیــت را مرهون کار 
تیمی مجموعه مدیریت شــهری دانســت و ابراز 
امیدواری کرد: این موفقیت ها ســال های آینده نیز 
تکرار و روزی فرا برسد که شهرداری زنجان سرآمد 

شهرداری های کشور شود.
وی ارتباطات را  نخستین عنصر و اساسی ترین اصل 
مورد نیاز بشر دانست و گفت: یکی از بنیادی ترین 
دانش ها و مهمترین عوامل پیشرفت انسان امروزی 
و شالوده و زیربنای سایرعلوم قرن حاضر ارتباطات  
است. شهردار زنجان  روابط عمومی را  هنر و علم 

اجتماعی عنوان کرد  که درون و برون دستگاه را به 
هم پیوند می دهد.

وی به نقش روابط عمومی در اهداف سازمانی اشاره 
کرد و افزود: روابط عمومی، هدف و چگونگی کلید 
برنامه ها را ترسیم می کند، همچنین  روابط عمومی 
مشاور امین مدیر و همه کارکنان دستگاه است. پس 
الزم اســت که همه صددرصد به روابط عمومی  

اعتماد داشته باشند.

ر م   از  
مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری زنجان 
نیز با تبریک به شهردار و همه پرسنل زحمت کش 
شهرداری کسب عنوان ستاره ملی روابط عمومی 
ایران در ســال 97 توسط شهرداری را مرهون تک 
تک زحمات آنان دانســت و خاطر نشــان کرد: 
ششــمین  دوره آیین تقدیر از برترین های  روابط 
عمومی ایران در سطح بســیار باالیی برگزار شد 
و کارشناســان این برنامه از یک ماه پیش عملکرد  

روابط عمومی ها را ممیزی و بررسی می کردند.
حسن رضا مرادی با تشــکر از کارشناسان حوزه 
مدیریــت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری 

زنجــان بابت همــکاری و ارایه آمــار و ارقام به 
کارشناسان ممیزی تصریح کرد: زحمات و خدمات 
نیروهای روابط عمومی در یک ســال گذشــته در 
کسب این عنوان اثر گذار بوده و همین جا از تمامی 
افرادی که در این حوزه کمک حال ما بودند تقدیر 

و تشکر می کنم .
مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری زنجان 
با بیان اینکه روابط عمومی حاف منافع دستگاه و 
مردم اســت، اضافه کرد:  امروزه به نظر می رسد 
که معیارهای قالب در جامعــه ما بی توجهی به 
ارزش های نهفته در کار روابط عمومی هاســت 
به طوری که این امر باعث شــده در بســیاری از 
ســازمان ها، بخش روابط عمومی مبدل به بخش 
تبلیغات سازمان شود و کمتر به مفاهیم و ارتباطات 

دوسویه بپردازد. 
مرادی بیان کــرد: از آنجایی کــه روابط عمومی 
پل ارتباطی ســازمان و مخاطبان آن است، در این 
جاده دو طرفه قادر اســت سیاست ها، برنامه ها و 
عملکردهای ســازمان را به مخاطبان از یک سو و 
نیازها، خواستها ، دیدگاه ها و نظرات مخاطبان را به 

سازمان از سوی دیگر منتقل کند.

رفت  ل  مومی ایران در سال   ب شهرداری زنجان ت تندیس ستار ملی روابط 

رویه 6  

 مدیر جهادکشاورزی شهرستان ماه نشان 
گفت: کشاورزان ماه نشانی بر اثر سرمای دیررس 
بهاره و بارش تگرگ، ۸۲ میلیارد ریال خسارت 

دیده اند.
محبت علی عجم لو در گفت وگو با ایسنا،  اظهار 
کرد: شوربختانه سرمای دیررس بهاره و بارش 
تگرگ طی بهار امسال، کشاورزان ماه نشانی را 

هم بی نصیب نگذاشت.
وی افزود: در همین راستا ۲۰۰ هکتار از با های 
ماه نشان که بیشــتر محصول آن ها زردآلو بود، 
بین ۲۰ تا ۴۰ درصد خســارت دید و با داران 
ماه نشــانی را در مجموع تــا ۴۶ میلیارد ریال 

متحمل خسارت کرد.
این مســوول ادامه داد: بر اثر بارش تگرگ نیز 
حــدود ۲۰۰ هکتــار از مــزارع و حدود ۱۵۰ 
هکتار از با های ماه نشان، بین ۲۰ تا صد درصد 
خســارت دید که مجموع این خســارت ۳۶ 

میلیارد ریال برآورد شده است.
مدیر جهادکشاورزی شهرستان ماه نشان  افزود: 
درختــان زردآلو زودتــر از دیگر محصوالت 
ســردرختی به گل می نشیند و همین موضوع 
باعث می شــود که با وقوع ســرمای دیررس 
بهاره و دیگــر پدیده های جوی، بیش از دیگر 

محصوالت در معرض خطر باشد.

ا   ا  ا س

کشـاورزان ما نشانی
۸ میلیـارد ریال 

خسار دید اند

رویه 7  

: ا ر  ان  ان ز ی اس ا ی  ر  م

کاه ثبت پرونده نزاع در پزشکی قانونی

رویه 3  
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مشک نوسانات فشار آ 
در شهر قیدار

 مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان 
زنجــان گفت: با تکمیل عملیــات زون بندی ، 
اصالح شبکه و نصب فشار سنج آن الین مشکل 
فشار شــبکه آب شــهری در قیدار بیش از ۹۰ 

درصد کاهش یافت.
علیرضــا جز قاســمی اظهار داشــت: اجرای 
 ۱ مدیریت فشار شبکه در شهر قیدار به طول ۵
کیلومتر و اجرای بیش از یک کیلومتر لوله گذاری 
جدید ، نوسانات افت فشار روزانه در شهر قیدار 

را به طور چشمگیری کاهش داد.
وی افزود: عملیات زون بندی عالوه بر شــهر 
قیدار در شهرهای زرین رود ، کرسف ، نوربهار، 

گرماب و سجاس نیز در دست اقدام می باشد.
جز قاسمی هدف از اجرای عملیات زون بندی 
و مدیریت فشار شبکه آب شهر قیدار را کاهش 
آمــار حوادث و اتفاقات آب و به تبع آن کاهش 
هــدر رفت و افزایش ضریــب اطمینان و تاب 

آوری در شبکه آب شهری عنوان کرد.
مدیر عامل شــرکت آبفای استان زنجان گفت: 
برای اجرای عملیات اصالح و زون بندی شبکه 
آب در شهر قیدار ۳ میلیارد و 7۰۰ میلیون ریال 

اعتبار هزینه شده است.
جز قاسمی عنوان کرد: با اجرای طرح مدیریت 
فشــار آب در شهر قیدار برای نخستین بار ، این 
شهر جزو شهرهای برتر استان در زمینه اجرای 
عملیات زون بندی ، مدیریت فشار و نصب دیتا 

الگردار آنالین محسوب می شود.
وی یادآور شد: با نصب ۱۵ فقره شیر فشار شکن 
دو زمانه از این پس ، فشار آب مشترکین در قیدار 

به صورت ثلبت و بدون نوسان خواهد بود.
ول اظهار کرد: همچنیــن برای کنترل  این مســ
نوسانات فشــار آب ۱۵ فقره فشار سنج آنالین 
جهت نمایش فشار شبکه در مرکز پیام ، در سط 

شهر قیدار نصب گردیده است.

زی  س عضو بیمار مر م
در زنجان اهدا شد

 مسوول شبکه فراهم آوری پیوند اعضای 
دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی 
درمانی اســتان زنجان گفت: با کسب رضایت، 
سه ارگان بدن یک بیمار مرگ مغزی به بیماران 

نیازمند حیاتی دوباره بخشید.
شهریار اماموردی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
صغری  افــزود: این بیمار مرگ مغــزی به نام 
کاظمی بــه دلیل تصادف در مرکز آموزشــی 
درماتــی تخصصی و فــوق تخصصی آیت اله 

موسوی زنجان بستری شده بود.
وی اظهار داشــت: پــس از اطالع مرگ مغزی 
این بیمار، کارهای الزم برای کسب رضایت از 
خانواده به ویژه همکاری فرزندان این مرحوم، 
اقدام ایثارگرانه به اهدای سه عضو بیمار منجر 

شد.
اماموردی خاطرنشان کرد: پس از کسب رضایت 
از خانواده، بیمار مرگ مغزی برای اهدای کبد و 
کلیه ها به بیماران نیازمند به بیمارســتان سینای 

تهران منتقل شد.
مســوول شــبکه فراهم آوری پیونــد اعضای 
دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی 
درمانی اســتان زنجان ادامه داد: نسوج )بافت( 
این بیمار مرگ مغزی نیز برای استفاده بیماران 
نیازمند اهدا شد که طبق برآوردهای انجام شده 
کیفیت زندگی ۵۸ بیمار نیازمند را ارتقا می دهد.
 وی اضافه کــرد: تا کنون و از ابتدای امســال
۶ مورد مرگ مغزی در مراکز بیمارســتانی این 
استان توســط کادر آموزش دیده شناسایی شد 
که از این تعداد چهــار مورد به اهدای عضو و 
۲ مورد دیگر یکی عدم رضایت و دیگر قابلیت 

اهدا نداشت.
اماموردی افزود: در سال گذشته، ۱۸ مورد اهدا 
عضو در این استان به ثبت رسید که از این تعداد 
۲ مورد عدم موفقیت در رضایت گیری وجود 
داشــت و چهار مورد از موارد شناســایی هم 

قابلیت اهدا عضو نداشتند.
به گزارش ایرنا، پیش از این نیز میانه فروردین 
رضا  امســال سه عضو بیمار مرگ مغزی به نام 
۳۲ ساله ساکن تهران که بر اثر تصادف  شفیعی
رانندگی در قیدار اســتان زنجان در بیمارستان 
امیرالمومنین بســتری شده و سپس برای انجام 
اقدامــات الزم بــه مرکز آموزشــی و درمانی 
تخصصی و فوق تخصصی آیت اله موســوی 
شهر زنجان اعزام شده بود که در پایان برای اهدا 

به بیمارستان سینای تهران منتقل شد.
شبکه فراهم آوری پیوند اعضای دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشــتی و درمانی استان 

زنجان از سال ۸7 آغاز به کار کرده است.

خبر

ان: ی اس ا ا ا و  ر ام ا م
  درصد سهام ایران 

و در بور عر  تران
واهد شد

 مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اســتان 
زنجان گفت: بیش از ۵۰۱ میلیون ســهم، معادل 
۱۳ درصد از ســهام شــرکت ایران ترانسفو  ۳۶

زنجان در بورس عرضه خواهد شد.
ابوالفضل عباســچیان در گفت  وگو با خبرنگار 
ایرنا افزود: طبق اعالم سازمان خصوصی سازی، 
این ســازمان در نظر دارد تعــداد ۵۰۱ میلیون و 
۱۳ درصد  ۱۵۲هزارو ۶۱۱سهم معادل حدود ۳۶
از ســهام شرکت ایران ترانســفو را به وکالت از 
شرکت صنعت و تجارت آداک از طریق بورس 

عرضه کند.
وی خاطرنشان کرد: قیمت هر سهم ۶ هزار و ۲۴۹ 
ریال و با شرایط پرداخت وجه معامله به صورت 
۲۰ درصد نقد طی مهلت ۱۴ روز کاری و مابقی 
 به صورت اقسا مساوی شــش ماهه در طول

۴ سال، عرضه خواهد شد.
عباســچیان اظهار داشت: اطالعات عرضه بنگاه 
در پایگاه اطالع رسانی سازمان خصوصی سازی 
به نشــانی www.ipo.irwww.ipo.ir )بخش 
فهرست آگهی دارایی و بنگاه های در حال عرضه 

قابل( در دسترس است.
مدیــرکل امــور اقتصــادی و دارایی اســتان 
زنجان خاطرنشــان کرد: متقاضیان در صورت 
وجود هرگونه ســوال می توانند با شماره تلفن 

۰۲۱ تماس حاصل کنند. ۸۸۰۸۳۶۴۰
وی گفت: پیش از این نیز ســهام شرکت ایران 
ترانسفو در پنج مرحله و طی سال های ۱۳۸۱  
۱۳۸۵  ۱۳۸۸  ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ در مجمــوع به 
۱7۴ سهم )بدون احتساب تعداد  ۰۴۸ تعداد ۸۵۰
۲ میلیون  ۶۸۱ سهام سال ۱۳۹۲( و به مبل ۸۳۱
ریال از طریق سازمان خصوصی سازی و در بازار 

بورس، واگذار شده است.

: ا ر  ر  ا ا ر
  پیشرفت فیزیکی  درصدی 
را و  ه فرهنگ ت پرو در سا

ین آباد  ان شهرداری ح کتاب
 شــهردار ابهر در جریان بازدید از روند 
اجرایی عملیــات عمرانی احــداث کتابخانه و 
فرهنگسرا در حسین آباد از پیشرفت فیزیکی ۶۰ 

درصدی این پروژه خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی شهرداری ابهر مهندس 
ذوالقدریهــا با اعالم این خبر افزود: این طرح در 
زمینی به مساحت ۴۵۰ متر مربع با زیر بنای ۶۲۵ 
متر مربعی در ۲طبقه در ناحیه حسین آباد با ۶۰ 

درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا است.  
وی تصـــری کرد: برای ســاخت ایــن پروژه 
اعتباری بال بر ۱۰ میلیارد ریال ا زمحل اعتبارات 
باز آفرینی پایدار استانی ) اداره راه و شهرسازی( 
استان اختصا داده شده است که در دو طبقه 
)همکف آن فرهنگسرا و طبقه نخست این پروژه 

کتابخانه(  خواهد شد.  
مهندس ذوالقدریها با توجه به اولویت های ستاد 
باز آفرینی پایدار شــهری استان در باره احیا، باز 
سازی و نوسازی بافت سکونت های غیر رسمی 
گفــت : با حمایت ها و همراهی اعضای محترم 
شورای اسالمی شهر ، فرماندار محترم و مسووالن 
محترم اداره راه و شهرســازی استان و شهرستان 
توانســتیم عملیات عمرانی این پروژه مهم را با 
هدف افزایش سط فرهنگ عمومی و گسترش 
فرهنگ شهروندی و تحقق اهداف و برنامه های 
فرهنگی شهر را در تیر ماه سال ۹7 شروع و هم 
اکنون با ۶۰ درصد پیشــرفت فیزیکی در مرحله 

نازک کاری است.

: ر ان ا  ان ز ران اس ر  ر م م
ارت  میلیارد تومانی 

ب ب کشاورزی زنجان

 مــد یــرکل 
مدیریت بحران استان 
امسال  گفت:  زنجان 
ســیل فروردیــن و 
ســرمای بهاره بیش 
از ۹۰۰ میلیارد تومان 
کشاورزی  بخش  به 

استان زنجان خسارت وارد کرده است.
علی باقری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امسال 
سیل فروردین و سرمای بهاره بیش از ۹۰۰ میلیارد 
تومان به بخش کشاورزی استان زنجان خسارت 

وارد کرده است.
وی بابیان اینکه دولت خســارت واردشــده به 
کشــاورزان را پرداخــت می کند، اظهــار کرد: 
پرداخت خسارت به زمان تأمین، تخصیص اعتبار 

و تسهیالت حمایتی موکول شده است.
مدیــرکل مدیریت بحران اســتان زنجان بابیان 
اینکه دســتگاه های عضو ستاد بحران همیشه در 
آماده باش هســتند، ابراز کرد: مدیریت بحران از 
تمام ظرفیت ها و امکانات اســتفاده می کند تا در 

مواقع بحرانی کمترین خسارت را داشته باشیم.
باقری گفت: با بارش خوب باران در ۲ ماه امسال 
برخی از سدها در استان زنجان شد که با مدیریت 

درست این آب ها هدایت شدند.

ر خب استاندار زنجان:

رم مدیران باشد خدمت ب مردم خط 
 استاندار زنجان گفت: خدمت به مردم باید 

خط قرمز مدیران قرار گیرد.
به گزارش ایســنا، فت اله حقیقی  در آیین معارفه 
فرمانــدار جدید شهرســتان طارم بــا بیان اینکه 
فرماندار بودن کار دشواری است، اظهار کرد: کسی 
که این مســوولیت را به عهده می گیرد باید دارای 
آستانه صبر و تحمل باال بوده و تالش، جدیت و 

تعامل با مردم را سرلوحه کار خود قرار دهد.
وی، خط قرمز خود را خدمت به مردم عنوان کرد 
و افزود: اگر مدیری با مردم بدرفتاری داشته و در 
انجام وظایف خود کوتاهی کند باید منتظر عواقب 

آن باشد .
استاندار زنجان تاکید کرد: هرچند قانون در برخی 
مواقــع اجازه اجابت همه خواســته های مردم را 
نمی  دهد اما مدیران بایــد تالش کنند همواره در 
کنار مردم به ویژه قشــر ضعیف بوده و مطالبات 
قانونی آنــان را اجابت کنند و در چارچوب نظام 

گام بردارند.
وی تاکید کــرد: مدیران باید لباس حزب و گروه 
را از تــن در آورده و فقــط به فکر خدمت کردن 

به مردم باشند.
حقیقی با تاکید بر اینکه همه ما باید انجام کارهای 
ماندگار به مردم را ســرلوحه کار خود قرار دهیم، 
تصری کرد: چیزی که برای مردم ماندگار اســت 

کار اســت، نه حرف؛ زیرا مــردم از ما خروجی 
می خواهند و نباید تنها حرف بدون عمل تحویل 

مردم داد.
نماینده عالی دولت در اســتان زنجان چشم پاک 
بودن، صادق بودن، ساعی بودن و مردمی بودن را 
از ویژگی های یک مدیر خوب برشــمرد و گفت: 
چشم پاک بودن به این معنی است که مدیر شهوت 

اقتصادی و مدیریتی نداشته باشد.
حقیقی با اشــاره به اینکه مدیران باید تالش کنند 

پروژه هــا کامال اولویت دار و علمی انجام شــود، 
گفت: روند واگــذاری پروژه ها باید مورد پایش 

قرار گیرد تا حقی از بیت المال ضایع نشود.
این مســوول با بیان اینکه تالش می شود تا پایان 
هفته تکلیف دو معاون فرماندار، بخشدار چورزق 
و گیلوان مشخص شود، ادامه داد: انتخاب مدیران 
بومی از اولویت  های اســتان اســت و تاخیر در 
انتخاب برخی از مدیران نیز به همین علت است.

اســتاندار زنجان با اشــاره به در پیــش رو بودن 

رخدادهای ملی مانند ســوم خرداد، روز قدس و 
۱۴ و ۱۵ خرداد، عنــوان کرد: این رخدادها جزو 
وقایعی اســت که حضور ما نشان می دهد، اتحاد 

داریم .
حقیقی با اشــاره به اینکه آمریــکا و نوکران آن ها 
به صورت علنی در اوج دشــمنی با ایران به سر 
می برند، بیان کرد: آن ها برای رســیدن به اهداف 

خود از هی اقدامی دری نمی کنند.
وی با تاکید بر این مطلب که دشــمنی آمریکا با 
کشورمان از همان روزهای آغازین انقالب وجود 
دارد، اضافه کرد: رمزی که ســبب شــده بر این 
دشمنی چهل ساله فائق آییم، اتحاد است که باید 

به شدت آن را عملیاتی کنیم.
اســتاندار زنجان به چرایی مهم بودن قدس اشاره 
کرد و یادآور شد: سران اسرائیل بارها تاکید کردند 
وجود ما به وجود قدس بســتگی دارد، لذا از هر 
حربه ای استفاده می کنند که اهمیت قدس را تقلیل 

دهند.
نماینده عالی دولت در استان زنجان با بیان اینکه 
آمریکا برای خاورمیانه نقشــه های بزرگ کشیده 
بود، تصری کرد: این نقشه به زمین بایر خورده و 

این دلیل اصلی عصبانیت ترام است.
در پایان این نشست ستار صفری به عنوان فرماندار 

جدید شهرستان طارم معرفی شد.

 دادستان خرم دره گفت: شوربختانه استعمال 
استفاده از قر ترامادول رو به افزایش است.

به گزارش ایسنا، سردار اسدی در نشست شورای 
فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرســتان خرم دره با 
اشــاره به اینکه هدف ســتاد مبارزه با مواد مخدر 
پیشگیری اســت، تصری کرد: افزایش دانش در 
مورد مضرات اعتیاد نیز از دیگر اهداف این ستاد 

است.
وی با تاکیــد بر اینکه دادن عــدد و رقم در این 
نشست ها راه حل مشکالت نیست، عنوان کرد: در 

راستای مبارزه با مواد مخدر باید کارهای عملیاتی 
انجام شــده و برنامه های منســجم و دقیق برای 

سال های آینده تدوین شود.
این مسوول با تاکید بر اینکه در حوزه جرایم، دیگر 
برخورد و مبارزه پاســخ گو نیست، بیان کرد: باید 
در برنامه ریزی ها به سمت پیشگیری از وقوع جرم 

حرکت کرد.
دادستان خرم دره با بیان این مطلب که اعتیاد زیر بنای 
همه جرایم است، ادامه داد: ردپای اعتیاد در بیشتر 
دزدی ها دیده می شــود، زیرا بیشتر معتادان برای 

تامین هزینه مواد خود به دزدی روی می آورند.
وی با اشــاره بــه اینکه امروز دیگــر صحبت از 
مواد مخدر ســنتی نیســت، تصری کرد: عبور از 
مواد مخدر سنتی به صنعتی یکی از زنگ هشدارهایی 

است که در جامعه به صدا درآمده است.
دادســتان خرم دره با اشــاره به اینکه شوربختانه 
اســتعمال قر ترامادول رو به افزایش اســت، 
تاکید کرد: به حتم باید تدابیر ویژه ای در این زمینه 
اندیشیده شــده و راهکارهای عملیاتی برای حل 

مشکل ارایه شود.

وی مدرسه ها را یکی از اهداف دشمنان در حوزه 
مواد مخدر دانست و افزود: با توجه به در پیش رو 
بودن تعطیالت تابســتان باید کالس های اوقات 
فراغت شاد و مفرح برای دانش آموزان برگزار شود .
اســدی با اشــاره به باز شــدن پــای برخی از 
ســوپر مارکت ها به عرضه ترامادول، اضافه کرد: 
شوربختانه در کنار برخی از عطاری ها و داروخانه ها، 
تعدادی سوپر مارکت نیز نسبت به عرضه ترامادول 
اقدام می کنند که در این زمینه هی محدودیتی برای 

کنترل و نظارت بر این اماکن وجود ندارد.

: ر  ان  س ا

ر ترامادو ب صدا در آمده است زن  هشدار افزای م

 دانشــجویان و اســاتید 
دانشــگاه زنجــان در یــک کار 
پژوهشــی منشــا اصلی فلزات 
سنگین در گرد  و غبار شهر زنجان 

 را مشخص کردند. 
به گزارش موج رســا، با افزایش 
جمعیت و نیاز بیشــتر به صنایع 
و وسایل نقلیه، میزان آلودگی در 
شهرها به ویژه  در شهرهای بزرگ 
افزایش پیدا کرده است، فلزهای 
سنگین موجود در محیط زیست 
به دلیل  داشتن دو ویژگی تجمیع 
پذیــری و ســرطان زایی نقش 
انسان  مهمی در سالمت زندگی 

و  جانداران دارند. 
تاثیرات زیان بار فلزات ســنگین 
از جنبه های  انســان  بر سالمتی 
مختلف به اثبات رسیده است  و 
مواجهه با این دست از آالینده ها 
سبب مسمومیت های حاد و مزمن 

و بیماری های بسیاری  از جمله اختالالت عصبی، 
فقر مواد غذایــی، برهم خوردن تعادل هورمونها، 
چاقی، ســقط  جنین، آسیب های کبدی و کلیوی، 
آلــرژی و آســم، عفونت های ویروســی مزمن، 
کاهش آســتانه  تحمل بدن، ناباروری، کم خونی 
و خســتگی، تخریب ژن ها، کاهش حافظه، پوکی 

استخوان،  انواع سرطان ها و مرگ ها می شود. 
فلزات ســنگین با با گرد و غبار نیز وارد زندگی 
انسان می شــوند و به دلیل اهمیت و تاثیر  فلزات 
سنگین در محیط زیست این پژوهش دانشگاهی 
به بررسی مقدار فلزات در گرد و  غبار شهر زنجان 

پرداخته است. 
فلزات ســنگین به راحتی از محلی به محل دیگر 
توســط فعالیت اتمســفری مختلف مانند باد و 
 آب های روان منتقل می شوند، همچنین این فلزات 
می توانند در محیط های شــهری از طریق  انتشار 
گازهای گلخانه ای، فعالیت های ترافیکی، صنعتی 

و دیگر فعالیت هی انسانی انتشار  پیدا کنند. 
هدف این کار تحقیقی شناســایی، تحلیل مکانی 
و ارزیابی آلودگی ســرب موجود در گرد و  غبار 
خیابانی شهر زنجان اســت که در ۵۲ نمونه گرد 
و غبار خیابانی از ســط شهر زنجان  جمع آوری 

شده است. 
نتایج این کار تحقیقی و پژوهشــی نشان می دهد 
میانگین غلظت فلز سرب در گرد و غبار  خیابانی 
7۴۵    اســت و کمترین  ۴    mg/kg شــهر زنجان

مقدار ســرب اندازه گیری شــده در  نمونه های 
 گــرد و غبارmg/kg      ۳۰ و بیشــترین میزان آن

mg/kg    ۴۶۱۰ بوده است. 
نتایــج نشــان می دهد که غلظت فلز ســرب در 
گرد و غبار خیابانی بیشــتر از غلظت زمینه  است، 

طبق تحلیــل الگوی مکانی 
بیشترین غلظت فلز سرب در 
گرد و غبار در قســمت های 
 شــرق، غــرب و جنــوب 
خیابان های  شــهر،  غــرب 
اصلی، اتوبان تهران، تبریز و 
کمترین غلظت  در منطقه های 
پایین کوه(  مسکونی)اراضی 

مشاهده شده است. 
طبــق تحلیل هــای صورت 
گرفتــه به نظر می رســد که 
منشا فلز سرب انسانی بوده 
است، به  طوری که ترافیک و 
فعالیت های صنعتی از جمله 
شهرک سرب و روی مستقر 
در زنجان  بــه احتمال زیاد 
غلظت  افزایش  اصلی  عامل 
فلز سرب در شهر زنجان به 

ویژه پیرامون  صنایع است. 
این کار تحقیقی دانشگاه زنجان نشان می دهد که 
بیشــترین مقدار عنصر سرب در منطقه  پلیس راه 

جاده بیجار بوده و کمترین میزان در انتهای اراضی 
پایین کوه است. 

به گزارش موج رســا؛ با توجه به اینکه شــهرک 
روی زنجان منشــا اصلی فلزات سنگین در  گرد 
و غبار شهری زنجان است، مسووالن باید نسبت 
به استانداردسازی و همچنین 
تعیین  تکلیف پســماندهای 
این شهرک اقدام کنند تا شهر 
زنجان بیــش از این چوب 
و  بی تفاوتــی  ســودجویی 
مدیران صنایع این شهرک را 

نخورند. 
عباسعلی زمانی عضو هیات 
در  زنجان  دانشــگاه  علمی 
گفت وگو با موج رسا با بیان 
اینکه  ما در شــهر زنجان دو 
نوع غبار داریم که مربو به 
ترافیک و صنایع و همچنین 
هستند،  کشورهای  همسایه 
عنــوان کرد: فلز ســرب در 
برخی از نقا شــهر زنجان 
باالســت،  آالیندگی  بسیار 
خودروها و همچنین گرد و 
غبار حاصل از خاک معادن 

نیز می تواند سرب باالیی  داشته باشد. 
وی با اشــاره بــه اینکه نتایج نشــان می دهد که 

سالمتی ما در خطر است، اظهار 
کرد: میزان  فلزات سنگین موجود 
در برخی از نقا شــهر زنجان 
چندین برابر باالتر از استانداردها 
 اســت و اگر این گرد و غبار به 
تنفس انســان بیاید دردسرســاز 
خواهد بود کــه به طور یقین در 

 تنفس این مقدار نیست. 
زمانی با بیان اینکه باید روی گرد 
و غبار هوا بیشتر کار کنیم، گفت: 
یکی از دالیلی کــه ما  می توانیم 
بگوییم که شهرک روی آلودگی 
داشــته و این آلودگی به شــهر 
می رســد همین نتایج  تحقیقات 
است یعنی می توان طبق فرضیات 
گفت که منبا همان شهرک روی 

است. 
وی با اشــاره به اینکــه در آینده 
ســهم هر صنایع از آلودگی شهر 
زنجان را مشخص خواهیم  کرد، 
افزود: بحث پساندهای روی را می توان به راحتی 
حل کرد، اگر مسووالن نمی توانند  پوششی بر روی 
این پسماندها ایجاد کنند حداقل آنها را تثبیت کنند 

که در کوتاه مدت بهترین  روش است. 
عضو هیات علمی دانشــگاه زنجان با بیان اینکه 
حمــل کوهــی از پســماندها بــرای هزینه ها و 
 مشــکالت زیادی را در پی خواهد داشت، گفت: 
باید پســماندهای جدید را انتقــال دهند و برای 
 پساندهای دپو شــده فکر دیگری در همان مکان 

دپو کنند. 
وی با بیان اینکه انتقال پسماندهای دپو شده چاه 
جدید کندن برای ســالمت مردم زنجان  اســت، 
عنوان کرد: باید توجه داشــت که جایه جایی این 
میزان پســماند از نزدیکی شهر زنجان  بیش از دو 
سال زمان می برد که این خود سبب انتشار آلودگی 

خواهد شد. 
زمانی با اشــاره به اینکه پسماندهای شهرک روی 
باید جزو اولویت های اســتان تعریف شده و  در 
دو مرحله ساماندهی شود، خاطرنشان کرد: تثبیت 
پسماندهای کنونی و تعیین تکلیف در  همان منطقه 
و همچنیــن جلوگیری از دپــوی جدید این دو 

مرحله را تشکیل می دهند. 
وی با بیــان اینکه اکنون دنیــا روی آلودگی های 
شهری کار می کند، ابراز کرد: نتایج نشان  می دهد 
که عددها در استان زنجان از نظر آالیندگی ها باال 

است. 

وهشی؛ ی پ ی گزارشی از یک کار ت

ار شهر زنجان  رد و  ا سنگین در  جوالن فل
اه جدید می کنند  ن برای  سالمتی مردم  وو وقتی م

,,
با توجه به اینکه شهرک 
روی زنجان منشا اصلی 
فلزات سنگین در  گرد و 
غبار شهری زنجان است، 

مسووالن باید نسبت 
به استانداردسازی و 

همچنین تعیین  تکلیف 
پسماندهای این شهرک 

اقدام کنند تا شهر 
زنجان بیش از این چوب 
سودجویی و  بی تفاوتی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

است؟

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

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

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

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

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

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

باید تکلیف این موضوع مشخص شود

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

افزایش نشان می دهد.

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

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

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

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

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

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

تومان است

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

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

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

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

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

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

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

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

شود

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نبود سیاست گذاری واحد برای زیبا سازی مناطق مختلف شهر

ر ش د
ست چهار شنبه 26 دی ماه 1397 / نمره 241/ سال ن

     نایب رییس شورای اسالمی شهر زنجان خبر داد

دکتر سولماز حسینیون  

دستگاه های نظارتی کمک کنند تاحق و حقوق شهرداری احیا شود 

   شهردار زنجان هنگام تقدیم بودجه شهرداری به شورای شهر: 

ی بینی شد است    بودج  سال آیند  ۰۶ میلیارد تومانی 
نیروهای جدیدالورود شهرداری تعیین تکلیف شوند

ار ت ا ۰۰ میلیارد ریال ا اخت
 از سازمان فرهنگی اکو برای شهر زنجان

ن رن 
ر شهری در من

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی  شورای  شهر زنجان:

3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

است؟

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

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

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

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

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

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

باید تکلیف این موضوع مشخص شود

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

افزایش نشان می دهد.

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

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

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

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

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

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

تومان است

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

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

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

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

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

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

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

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

شود

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نبود سیاست گذاری واحد برای زیبا سازی مناطق مختلف شهر

ر ش د
ست چهار شنبه 26 دی ماه 1397 / نمره 241/ سال ن

     نایب رییس شورای اسالمی شهر زنجان خبر داد

دکتر سولماز حسینیون  

دستگاه های نظارتی کمک کنند تاحق و حقوق شهرداری احیا شود 

   شهردار زنجان هنگام تقدیم بودجه شهرداری به شورای شهر: 

ی بینی شد است    بودج  سال آیند  ۰۶ میلیارد تومانی 
نیروهای جدیدالورود شهرداری تعیین تکلیف شوند

ار ت ا ۰۰ میلیارد ریال ا اخت
 از سازمان فرهنگی اکو برای شهر زنجان

ن رن 
ر شهری در من

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی  شورای  شهر زنجان:

صه سبزه میدان و منا درباره 
ی  ی ا  ی ر   

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسالمی شهر زنجان 

خبر لغو مناقصه سبزه میدان و به تاخیر افتادن اجرای پروژه خاطر همه شهروندان را مکدر و 
آنها  نگران از عدم اجرای پروژه ساخته است.  از آنجائیکه اینجانب اعتقاد دارم همه موارد باید 
بدون محدودیت با مردم در میان گذاشته شود علت این موضوع را بطور مشروح بیان می کنم.  

اداره کل محترم بازرسی چند ایراد را به مناقصه وارد می داند:
E اجرا شود پس باید از  P C ایراد اول: بازرســی معتقد است چون قرار اســت پروژه بصورت
E به حالت عادی  P C استفاده شود یا پروژه از حالت E P C  شرکت های پیمانکارصالحیت دار

تغییر یابد.
ایراد دوم بازرسی این است که چون در پروژه قرار است بین ۱۰ تا ۲۰ میلیارد از اعتبار دولتی 
استفاده شود پس معامله تابع ضوابط معامالت دولتی است نه معامالت شهرداری. اگر ضوابط 
معامالت دولتی حاکم باشد شهرداری نباید شر دارا بودن پایه یک پیمانکاری را در مناقصه 
اعالم می کرد و با توجه به مبل معامله پیمانکاران رتبه دو نیز می توانستند شرکت کنند و باید 
پاکت آن ها نیز بازگشایی می شد. همچنین در حالت معامله دولتی برای کشف واقعی قیمت 

دامنه تغییرات قیمت مد نظر است نه قیمت عادله که در حالت معامالت شهرداری است.
قیمت عادله: یعنی اینکه کارفرما برای کشف قیمت واقعی با استفاده از فهرست بهای اقالم و 
خدمات، هزینه واقعی اجرای پروژه را کشف می کند و هر پیمانکاری باالتر یا پایین تر از آن 

قیمت دهد از مناقصه خارج می شود.
دامنه تغییرات: میانگین قیمت داده شده از ۵ شرکت به عنوان قیمت واقعی قلمداد و قیمت های 

خارج از آن دامنه از مناقصه خارج می شود.
له در اصل همین باشد این  موضوع دیگری که بصورت غیر رســمی مطرح است و شاید مس
اســت که چرا پروژه به شرکت جهاد نصر زنجان که مبل ۵۸ میلیارد را درخواست کرده داده 

نمی شود و شرکتی که ۱۰7 میلیارد درخواست کرده برنده شده است
ایرادات بازرسی محترم مستند به قانون بوده و جنبه پیشگیری دارد و جای تقدیر است.

اما در پاسخ به ایرادات اشاره شده موارد زیر را به استحضار می رسانم:
E باشد: اوال  P C ام اول به دو دلیل ما می خواهیم  اجرای پروژه حتما بصورت خ به  اب اس
E منعطف است و امکان تغییر در طرح و مصال در حین اجرا وجود دارد.  P C در پروژه های
، ظریف و هنری است الزم خواهد  با توجه به اینکه پروژه سبزه میدان یک پروژه مهم، خا
بــود در طول اجرای پروژه تغییراتی را از جنبه های مختلــف برای افزایش کیفیت و زیبایی 

صورت داد.
E نباشد، ابتدا باید تمامی نقشه های اجرایی تهیه شود سپس اجرا شروع شود.  P C دوما اگر پروژه
تهیه تمامی نقشــه ها حدود یکسال زمان می برد. با توجه به شرایط خا اقتصادی کشور و 
افزایش روزانه قیمت ها تاخیر در شروع پروژه ممکن است هزینه اجرا را تا ۲ الی ۳ برابر افزایش 
دهد ضمن اینکه وقت زیادی وجود ندارد و ۴۰ ســال است مردم منتظر اجرای پروژه هستند.
E وجود دارد که اغلب آن ها  P C له دیگر این است که در کل کشور ۱۵ شرکت پیمانکار مســ
رتبه ابنیه ندارند. آن هایی که رتبه ابنیه دارند یا اعتبارشان منقضی شده یا ظرفیت خالی ندارند. 
E ندارد پل گلشهر را بصورت  P C الزم به ذکر است جهاد نصر زنجان با وجود اینکه صالحیت
E اجرا می کند و بازرســی محترم با این موضوع موافقت کرده اســت. این حالت در همه  P C

شهرهای کشور بنا به دالیلی که در ادامه خواهم گفت مرسوم است.
ام دوم از نظرشهرداری و شورای شهر چون هنوز موافقت نامه ای بین دولت و  خ به اب اس
شهرداری امضا نشده نمی توان معامله را دولتی تلقی کرد. چون معموال نمی توان روی کمک 
های دولتی حساب باز کرد. پس از نظر ما معامله تابع ضوابط معامالت شهرداری هاست. بنابر 
این عدم بازگشایی پاکات شرکت جهاد نصر زنجان و اصفهان به دلیل اینکه پایه دو  هستند از 

نظر ما درست بوده است. 
»شرکت جهاد نصر اصفهان رسما و شرکت جهاد نصر زنجان غیر رسمی از شهرداری شکایت 

کرده اند و یکی از علت های ورود بازرسی به موضوع همین شکایت هاست. 
بی تردید شــهروندان خاطره پل سید الشهدا که ۱۰ ســال اجرای آن طول کشید و پروژه ۱۲ 
میلیاردی با ۵۴ میلیارد به اتمام رسید را فراموش نکرده اند. مجری این پروژه جهاد نصر اصفهان 
بود. بنده به عنوان نماینده مردم و مسووالن دیگر استانی نباید اجازه فعالیت به شرکتی بدهیم 
که در حق این شهر و مردم این شهر خیانت کرده است«. تاکید ما بر رتبه یک بودن پیمانکار 

پروژه،کاهش ریسک توقف پروژه در بین راه و اجرای با کیفیت طرح است.
ام سوم بر اساس شنیده ها شرکت جهاد نصر زنجان قیمت ۵۸ میلیارد را برای  خ به اب اس
اجرای پروژه در خواست کرده است. این در حالی است که طبق برآورد شرکت طراح پروژه، 
بر اســاس فهرست بهای نیمه اول سال ۹7 هزینه اجرای پروژه ۶۱ میلیارد تومان است. اکنون 

در نیمه اول سال ۹۸ هستیم و قیمت اقالم حداقل دو برابر شده است.
وال این است چطور شرکت جهاد نصر می خواهد پایین تر از نر معمول پروژه را اجرا کند  س
و ۶۰ میلیارد از جیب خود برای پروژه هزینه کند کدام عقل سلیم این را می پذیرد همین 
شرکت جهاد نصر در حال احداث پل گلشهر است. قرار داد ما با این شرکت ۲۴ میلیارد است 
اکنون این شــرکت با این استدالل که قیمت ها باال رفته اســت، درخواست ۳۸ میلیارد را از 
شــهرداری دارد چطور این شرکت در طول یک ســال ۱۴ میلیارد برای یک پل مبل اضافه 

درخواست می کند اما حاضر است سبزه میدان را نصف مبل واقعی احداث کند 
مشخص است در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. توقف پروژه، درخواست تعدیل قیمت و نهایتا 

پروژه با ۳۰۰ میلیارد به اتمام خواهد رسید.
اگــر جهاد نصر زنجان تعهد محضری بدهد که با ۵۸ میلیارد پروژه را به اتمام می رســاند ما 

... حاضریم با ترک تشریفات پروژه را به این شرکت واگذار نماییم. بسم ا
علی ایحال مناقصه منتفی شــده و برگزاری مجدد آن منجر به فوت زمان خواهد شد و هزینه 
اجــرا را چند ده میلیارد باال خواهد برد. با این شــرایط به احتمــاال  پروژه در بین راه به تغییر 
مدیریت شهرداری و شورا برخورد می کند. در این صورت احتمال توقف یا کند شدن اجرای 

پروژه وجود خواهد داشت. ای کاش با تدبیر بیشتری عمل می شد.
با همه اینها ما مصمم هســتیم پروژه ســبزه میدان در اسرع وقت شروع شود و آماده برگزاری 

مجدد مناقصه هستیم. ولی ای کاش بیشتر حمایت می شدیم.  
من در پروژه سبزه میدان انتظار حمایت بیشتری از طرف استاندار محترم، امام جمعه محترم ، 

بازرسی محترم و دیگر عزیزان داشتم...

ر خب
در  ســبزه میدان  پــروژه  مناقصــه 
شــرایطی از ســوی ســازمان بازرســی 
ــا  ــه زنجانی ه ــد ک ــالم ش ــل اع باط
در  کار  شــدن  اجرایــی  منتظــر 

روزهــای آینــده بودنــد. 
طــرح  ســبزه میدان زحمــی در قلــب 
تاریخــی شــهر زنجــان، ســال ها 
اســت منتظــر تعییــن تکلیــف اســت 
ــا  ــهر ب ــزی ش ــت مرک ــاید باف ــا ش ت
اجــرای ایــن طــرح، حــال و هوایــی 
دیگــر پیــدا کنــد و بــار دیگــر 
ســبزه میدان بــه میدانــی ســبز و زیبــا 

بــرای زنجانی هــا تبدیــل شــود. 
ورود  بـا  گذشـته  سـال های  در 
مدیریت هـای جدید به شـهر زنجان، 
سـبزه میدان  بـا  رابطـه  در  طرحـی 
مطـرح و هر بار مشـاور و پیمانکاری 
تعیین شـده اسـت تا قفل سـبزه میدان 
بـاز شـود و ایـن روزهـا زنجانی هـا 
بـرای  قفـل  ایـن  تـا  بودنـد  منتظـر 
سـازمان  ولـی  شـود  بـاز  همیشـه 
مناقصـه  بررسـی  از  بعـد  بازرسـی 
اعـالم کـرد کـه مشـکالت قانونی در 
رابطـه بـا مناقصه وجود داشـته و باید 
باطـل شـود.  شـهردار زنجـان در این  
خصـو با اشـاره به اینکـه به قولی 
کـه بـه مـردم در خصـو آغـاز بـه 
بودیـم،  داده  سـبزه میدان  پـروژه  کار 
عمـل کردیـم، می گویـد: بایـد فرآیند 
انجام شـده را بـار دیگـر از ابتدا آغاز 
کـرده و طراحی هـا را شـروع کنیـم تا 
در ماه هـای آینـده بـا اتمـام طراحـی، 
پـروژه را بـه مرحلـه اجـرا بگذاریـم.
ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــی اله معصوم مس
ــرای کار  ــرای اج ــه دو روش ب اینک
وجــود دارد کــه بــه روش اولــی 
کــه مــا انتخــاب کــرده بودیــم، ایــراد 

ــد: روش  ــد، می افزای ــی وارد ش قانون
ــاز  ــان نی ــاه زم ــن م ــز چندی دوم نی
ــیر  ــن مس ــا در ای ــه فرصت ه دارد ک
خواهــد ســوخت؛ مــا ناراحــت ایــن 
ــم  ــی امیدواری ــتیم ول ــوع هس موض

ــرد.  ــا ســرعت بگی کاره

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ملــزم 
بــه اجــرای تصمیمــات ســازمان 
تصریــ  هســتیم،  بازرســی 
ــه  ــود ک ــن ب ــا ای ــد م ــد: امی می کن
می توانســتیم  پــروژه  اجــرای  در 
ــه  ــی ب ــیم ول ــته باش ــی داش همراه

هــر حــال مــا تابــع ضوابــط و 
چنــد  هــر  هســتیم،  تصمیمــات 
ــود.   ــا نب ــی م ــل باطن ــف کار می توق
ــی  ــازمان بازرس ــه س ــرادی ک آن ای
بــه مناقصــه وارد کــرده اســت، 
شــورای  رییــس  قبــول  مــورد 

ــوده و در  ــان ب ــهر زنج ــالمی ش اس
ــنا،  ــگار ایس ــه خبرن ــه ب ــن رابط ای
درســت  وارده  ایــراد  می گویــد: 
اســت ولــی آنچــه کــه باعــث شــده 
ــرای کار  ــران اج ــی نگ ــا کم ــا م ت
ــه ای  ــودن پروس ــر ب ــویم، زمان ب ش
اســت کــه بایــد بــار دیگــر ســپری 
ــ   ــران تصری شــود.  اســماعیل دوی
ــه روش  ــد: مناقصــه طــرح، ب می کن
E بــوده،  بــه  طــوری  که شــرکت  P C
برنــده بــه شــکل طراحــی و اجــرای 
توامــان کار را شــروع می کــرد و 
ــه  ــازی ب ــر نی ــه دیگ ــن رابط در ای
ــود  ــرح نب ــل ط ــردن کام ــاده ک آم
و ایــراد ســازمان بازرســی بــر ایــن 
ــه  ــده مناقص ــرکت برن ــه ش ــود ک ب
نیســت    E P C جــزو شــرکت های 
و بایــد روش کار تغییــر کــرده و 
ــار دیگــر برگــزار شــود.  مناقصــه ب
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه تعـــداد 
این گونـــه شـــرکت ها در ایـــران 
کـــم اســـت، ادامـــه می دهـــد: بـــه 
ـــد شـــهرداری  ـــز بای ـــن خاطـــر نی همی
ـــه اســـتفاده از مشـــاور و  روش دوم ک
ـــل از  ـــرح قب ـــل ط ـــردن کام ـــاده ک آم
ـــرا  ـــت را اج ـــه اس ـــزاری مناقص برگ
ـــان را  ـــز زم ـــن کار نی ـــه همی ـــد ک کن
از مـــا می گیـــرد.  رییـــس شـــورای 
ـــر  ـــا تاکیـــد ب اســـالمی شـــهر زنجـــان ب
ـــی  ـــازمان بازرس ـــر س ـــه نظ ـــه ب اینک
احتـــرام می گذاریـــم، خاطرنشـــان 
می کنـــد: زمـــان مـــورد نظـــر بـــرای 
ـــک ســـال اســـت  ـــل ی ـــه کار حداق ادام
و بایـــد کارهـــا را بـــه ســـرعت شـــروع 
کنیـــم و امیـــد داریـــم در رونـــد کار 
ـــم کار  ـــده و بتوانی ـــاد نش ـــی ایج خلل

ـــم. ـــاز کنی را آغ

ده  ا  م ه   د   س
ر بگیرد ا  ار واری  ردار زنجان : امی

رییـــس شـــورای اســـالمی شـــهر زنجـــان 
بـــا اشـــاره بـــه رونـــد مناســـب اجرایـــی 
ـــق  ـــهر طب ـــل گلش ـــت: پ ـــهر، گف ـــل گلش پ
برنامـــه زمان بنـــدی شـــده بهـــره بـــرداری 

می شـــود.
اســماعیل دویــران بــا بیــان اینکــه پل گلشــهر 
ــر  ــا اواخ ــده، ت ــدی ش ــه زمان بن ــق برنام طب
بهره بــرداری  بــه  امســال  اردیبهشــت ماه 
رســیده و زیــر بــار ترافیــک مــی رود، اظهــار 
کــرد: پــل گلشــهر یکــی از پروژه هــای 
تأثیرگــذار زنجــان محســوب مــی شــود کــه 
بــا افتتــاح آن تســهیل ترافیکــی در منطقــه را 

ــود. ــم ب شــاهد خواهی
وی بــا بیــان اینکــه اعضای شــورای اســالمی 
شــهر زنجــان بازدیدهــای مســتمری از پروژه 

ــای  ــزود: پروژه ه ــد، اف ــهری دارن ــای ش ه
مختلفــی در شــهر زنجــان اجرایــی مــی 
شــود. پــروژه  بازگشــایی معابــر پــادگان نیــز 
مقــرر شــده تــا اوایــل پاییــز امســال بــه پایان 
ــد  ــا چن ــز ت ــی نی ــه غرب ــروژه زینبی برســد. پ

روز آتــی آســفالت ریــزی مــی شــود.
رییــس شــورای اســالمی شــهر زنجــان بــه 
ــفر  ــو س ــده در خص ــش آم ــی پی حواش
شــهردار و برخــی از اعضــای شــورای 
اســالمی شــهر زنجــان بــه ســوئیس اشــاره 
ــده  ــت آین ــد: در نشس ــادآور ش ــرد و ی ک
شــورا گزارشــی از ســفر ســوئیس اعضــای 
ــا  ــد ت ــد ش ــه خواه ــهردار ارائ ــورا و ش ش
از  نیــز  رســانه  اصحــاب  و  شــهروندان 

ــوند ــع ش ــتاوردهای آن مطل دس

ه ای  روس ر بودن  ویم، زمان ب رای کار ش ران اج ا کمی نگ ده تا م ه باع ش ه ک آن
، به  ر ه ط د منا ری  می کن ران ت ماعیل دوی ود  اس ری ش د بار دیگر س ه بای ت ک اس
روع  رای توامان کار را ش کل طراحی و اج رکت برنده به ش وری  که ش ه  ط وده،  ب روش EPC ب

ود و ایراد  ر نب ردن کامل ط ه آماده ک ازی ب ر نی ه دیگ ن راب رد و در ای می ک
رکت های  ه جزو ش ده منا رکت برن ه ش ود ک ن ب ر ای ی ب ازمان بازرس س
ود  ر برگزار ش ار دیگ ه ب رده و منا ر ک یی د روش کار ت ت  و بای EPC نیس

ر داد :  ر زنجان  الم  ورای ا رییس 

ود ا می  ده ان ی بینی  اب  برنامه  ر م ره برداری از   گلش ب

معـاون هماهنگی امور عمرانی اسـتانداری زنجان، 
از برگـزاری مجـدد مناقصـه پروژه سـبزه میدان در 
روزهـای آتی خبر داد. مهرداد سـلطانی در گفتگو 
بـا  مهر با بیان اینکه مناقصه ای توسـط شـهرداری 

بـرای انتخاب پیمانـکار پـروژه سـبزه میدان اتفاق 
افتـاد، افـزود: ایـن مناقصـه یـک بـار در مرحلـه 
اول و قبـل از امسـال انجام شـد کـه به حدنصاب 
نرسـید و در مرحلـه دوم شـرکت هایی در ایـن 

مناقصـه حضـور پیدا کردنـد که درنهایـت حدود 
چنـد روز قبـل شـهرداری اقـدام بـه بازگشـایی 
روز  همـان  کـرد:  اظهـار  وی  کـرد.  پاکت هـا 
مراجـع نظارتـی، ایراداتـی را بـه ایـن موضـوع 
وارد کردنـد و بعدازاین ایـرادات وارده، موضوع 
مناقصـه متوقـف شـد. درنهایـت نشسـت ای در 
اسـتانداری شـکل گرفت تا این ایرادها بررسـی 
شـود کـه نتیجـه این نشسـت ایـن بـود که یک 
بـار دیگـر هـم شـهرداری و هم مراجـع نظارتی 
موضـوع را بررسـی کننـد، منتهـی طبـق آخرین 
خبـری که به دسـت ما رسـیده، حـدود چند روز 
قبـل مراجـع نظارتی نظـر خود را ابـال و اعالم 

کرده انـد کـه مناقصـه بایـد تجدید شـود.
اسـتانداری  عمرانـی  امـور  هماهنگـی  معـاون 
زنجـان بـا یـادآوری اینکـه علـت تجدیـد ایـن 
مناقصـه به دلیـل رعایت نکـردن برخی ترتیبات 
و برخی شـرایط مناقصه از سوی مراجع نظارتی 
اعالم شـده اسـت، تصریـ کـرد: به طـور طبیعی 
وقتـی مناقصـه تجدیـد شـود، رونـد بـه تأخیـر 
می افتد ولی پیشـنهاد ما این اسـت که شهرداری 
زنجـان خیلـی سـریع و بـا رفـع ایـرادات وارد 
ایـن موضـوع شـده و مناقصـه را یک بـار دیگر 
انجـام دهـد تـا فرصـت کم تـری ازدسـت رفته 
شـود. اجرایـی  مرحلـه  وارد  کار  بالفاصلـه  و 

ر داد : اری زنجان  تان ران ا گ امور  ا اون  م

ان ه می ه  رو ه  ا  م
ود ار م  دوباره برگ

رییس دانشکده فنی و مهندســی دانشگاه آزاد زنجان  حرکت 
شــهردار زنجــان درباره تغییر و اصالح خطــو حمل و نقل 
عمومی  را به فال نیک گرفت و گفت: اعتراضات و مخالفتهای 
کسبه در مقابل اجرای طرح نگران کننده نیست چرا که با کمی 

حوصله می توان شاهدهمراهی این گروه بود.
مهدی ساشــورپورطرح تغییر خطو حمــل و نقل عمومی 
را منطبق با اصول شــهر سازی وباعث رونق اقتصادی مردم 
دانســت و افزود: کســبه نیز با اهداف شــما همسو هستند، 

تنها دلیل مخالفتشــان عدم اطالع اســت که با گفتگو وآگاه 
سازی حل می شود. ساشورپور فعال شدن دیگر معاونت ها به 
خصو سازمان فرهنگی شهرداری را در راستای اجرای این 
طرح مهم دانست و عنوان کرد: اصل مهم شهر سازی مشارکت 
است، پرکردن پرسشنامه و نظر سنجی قبل از اجرای کار باعث 
آگاه ســازی مردم وپیوســت فرهنگی طرح به حساب می آید 
ومورد دیگر توجه به زیر ساخت های طرح است که باید انجام 

شده باشد،چرا که کارمقطعی نمی توانددرست باشد.

الم زنجان: زادا ه  وم دانشگاه  رییس دانش

ازی ا  ر  و  وم م با ا و  و ن  ییر  ت
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رانه وزه و دانشگاه در م ر  م ر  یا  دانشگاه  و  ر  ال  ج ا

یرانه ی  وو ور م رانه تج ی  م
زنـگان امـروز حجت االسـالم علی سـرلک، عضو هیـات علمی دانشـگاه هنر ،مـدرس حوزه 
و دانشـگاه چهارشـنبه ۲۱ فروردیـن ۹۸ در بازدیـد از کلینیـک تخصصـی مهرانه ایـن مجموعه 
را تجلـی یـک شـعور مسـوولیت پذیرانـه ای کـه خشـت خشـت آن با نیـت های ناب انسـانی 
سـاخته شـده اسـت دانسـت و گفـت: حـال و هـوای حاکم بـر مهرانـه، همانند فضـای معنوی 
امامـزاده هـا و حسـینیه هاسـت. وی با عنـوان »مهرانه با نـگاه مهربان و آغـوش پرخیر و برکت 
و از سـر سـخاوت و بزرگـی و کرامـت بـه سـرا کسـانی رفتـه کـه بیمـاری آنـان را زمین گیر 
کـرده اسـت« دسـت گیری از بیمـاران مبتال بـه سـرطان را از افتخاراتی اعالم کـرد که نصیب هر 
کسـی نمی شـود. حجت االسـالم سـرلک با بیـان » مهرانه در خارسـتان خودمحـوری ها، نفس 
هـا و نامهربانـی ها، چشـمه عشـق و محبت بـه همنوع را به جریـان درآورده اسـت« تاکید کرد: 

بایـد در مقابـل خانـواده بزرگ مهرانه سـر تعظیم فـرو اورد.
وی بــا عنــوان اینکــه کار خیــر را بایــد نشــر داد و آن را تبلیــ کــرد، افــزود: بــا همــه ی قــوا بــه 
عنــوان ســفیر مهرانــه، این مجموعــه را به مخاطبــان و دوســتان و نزدیکانم معرفــی خواهم کرد.

ا در ایران: ه ر  ای ن

تور  اب با د ما درمان م ه   ارا
ه ای ا ر امال  رانه  ی ت م ی در 

زنــگان امــروز بانــو موســوی، نمایندگــی هنــدا در ایــران در بازدیــد از کلینیــک تخصصــی 
مهرانــه بــا بیــان اینکــه »مهرانــه بــه عنــوان یــک پشــتوانه قــوی و محکــم، بــدون هیــ چشــم 
داشــتی دردهــای بیمــاران مبتــال بــه ســرطان را بــه دوش می کشــد« گفــت: ایــن زیبایی هــای 

مهرانــه دوســت داشــتنی و بســیار پســندیده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه از نزدیکانــم بــه بیمــاری ســرطان مبتــال بــوده و بــه شــخصه درک مــی کنم 
وقتــی شــخصی در یــک خانــواده بیمــار مــی شــود باقــی اعضــا چــه عــذاب هــای روحــی، 
فکــری، روانــی را در کنــار هزینــه هــای ســنگین درمانــی تحمل می کننــد، اضافه کــرد: حمایت 
درمانــی رایــگان مهرانــه امیــد را بــه خانــه بیمــاران مبتــال بــه ســرطان آورده اســت. ایــن مرکــز 
بــا رســیدگی هــای تخصصــی بــه بیمــاران، آنــان را بــرای ادامــه زندگــی ترغیــب مــی کنــد.
نماینــده رســمی هنــدا در ایــران بــا عنــوان اینکــه » ارائــه خدمــات درمانــی مطابــق بــا دســتور 
پزشــک در کلینیــک تخصصــی مهرانــه کامــال حرفــه ای اســت« ابــراز کــرد: بــا ایــن ســط 
خدمــات مهرانــه امیــدوار مــی شــویم کــه بیمــاران مراجعــه کننــده تــا بیــش از ۸۰ درصــد و 

ــه ســالمتی کامــل می رســند. حتــی بیشــتر ب

ه: اب اری  رمان ر  ر

رانه  ون م اد  ای مرد ن ای تش  ی  ا
ه ا ام نیاز وا 

» دکتــر ایــوب بیگدلــی«، سرپرســت فرمانــداری خدابنــده دوشــنبه ۲۶ فروردیــن ۹۸ در دیدار 
ــات  ــا سپاســگزاری از اقدام ــن شهرســتان ب ــه در ای ــر مهران ــی دفت ــت اجرای ــا اعضــای هی ب
انجمــن خیریــه مهرانــه و اعــالم همــکاری بــا انجمــن و دســتور هماهنگــی و همــکاری دیگــر 
مراکــز ذیربــط گفــت: فعالیــت ایــن مجموعــه را نیــاز واقعــی جامعــه م باشــد و مــا موظفیــم 
بــرای خدمــت هــر چــه بیشــتر بــه مــردم در کنــار ایــن مجموعــه مــردم نهــاد حرکــت کنیــم.
وی همچنیــن بــر لــزوم بهــره منــدی از ظرفیــت هــای موجــود در خدابنــده جهــت همــه گیــر 

شــدن حضــور در کالس هــا و کارگاه هــای آموزشــی  پیشــگیری از ســرطان تاکیــد کــرد.
ــت اجرایــی و مســووالن کمیتــه هــای مهرانــه درباره  در ابتــدای ایــن دیــدار رییــس و مدیــر هی
عملکــرد ســال ۹7 و برنامــه هــای در دســت اقــدام ســال پیــش رو  گــزارش هایــی را ارائــه 
کردنــد.   حــاج آقــا خمســه در بیاناتــی ایــن مجموعه را نیــاز جامعه دانســته و تاکید داشــتند که 
از وجــود بخشــداران و مســووالن شهرســتان بــه ویــژه شــبکه بهداشــت و آمــوزش و پــرورش 
بهــره بــرده و دربــاره آمــوزش مــردم منطقــه نســبت بــه مســائل پیشــگیری از ابتــال بــه بیمــاری 
ســرطان اقــدام نماینــد.  وی در پایــان این دیدار از اقدامات ملموس مهرانه در ســط شهرســتان 
تقدیــر کــرد. تقدیــر از سرپرســت فرمانــداری خدابنــده بــا اعطــای لوح تقدیــر به وی از ســوی 
دفتــر مهرانــه ایــن شهرســتان از برنامــه هــای دیگــر در نظــر گرفتــه شــده در ایــن دیــدار بــود.

ر خب

را م

 ،" "ســیف الــه عبداللهــی زنــگان امــروز 
مدیــر اجرایــی دفتــر مرکــزی مهرانــه از تحــت 
ــه  ــال ب ــن ۶۹۳۲ بیمــار مبت ــرار گرفت پوشــش ق
ــه اســتان زنجــان و مناطــق  ــو ب ســرطان مرب
ــن ۹۸ در  ــان فروردی ــا پای ــال ۸۵ ت ــه از س تابع

ــر داد. ــز خب ــن مرک ای
وی بــا بیــان اینکــه تنهــا خدمــات رادیوتراپــی 
ــل  ــن مراح ــران تری ــه از گ ــه ک ــن مجموع ای
درمــان نیــز محســوب مــی شــود شــامل حــال 
مبتالیــان بــه ســرطان سراســر کشــور می شــود، 
ــه  ــی مهران ــات درمان ــی خدم ــرد: مابق ــراز ک اب
مختــص بیمــاران شــهرهای اســتان زنجــان و ۳ 
شهرســتان خــارج از اســتان اعــم از میانه اســتان 
آذربایجــان شــرقی، بیجــار اســتان کردســتان و 
ــد. ــی می باش ــان غرب ــتان آذربایج ــکاب اس ت
ــات  ــار خدم ــه در کن ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
درمانــی، بیمــاران نیازمنــد جهــت بهــره منــدی 
E قــرار  A تــا  از خدمــات درمانــی در ۵ گــروه 
مــی گیرنــد، ادامــه داد: دســت انــدرکاران 
کمیتــه ای مــددکاری بــه منظــور ارائــه خدمــات 

باکیفیــت بــه بیمــاران وضعیــت معیشــتی 
بیمــاران را نیــز مــورد بررســی قــرار مــی دهند.
ــه  ــال ب ــاران مبت ــه بیم ــان اینک ــا بی ــی ب عبدالله

ســرطان بــاالی ۱۴ ســال تحــت پوشــش مهرانه 
قــرار مــی گیرنــد بــه همــکاری ایــن مجموعــه 
بــا انجمــن محــک تهــران کــه بیمــاران زیــر ۱۴ 

ســال را تحــت پوشــش قــرار مــی دهــد اشــاره 
ــک  ــل مح ــون  عام ــم اکن ــزود: ه ــرد و اف ک
جهــت تشــکیل پرونــده بیمــاران زیــر ۱۴ ســال 

در مهرانــه حضــور دارنــد.
مدیــر اجرایــی دفتــر مرکــزی مهرانــه بــا بیــان 
اینکــه خیریــن رکــن اصلــی مجموعــه هســتند 
بــه حضــور اقشــار مختلــف داوطلب بــرای کار 

خیــر اشــاره کــرد.
وی بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون بیمــاران مبتــال 
بــه ســرطان سراســر کشــور از خدمــات اســکان 
ــره  ــران به ــه در ته ــرای مهران ــگان مهمانس رای
منــد مــی شــوند، اضافــه کــرد: مهرانــه در 
تــالش اســت تــا بــه رســالت اصلــی خــود کــه 
کاهــش درد و رنــج مبتالیــان به ســرطان اســت 

ــه عمــل بپوشــاند. جام
ــا اشــاره بــه حضــور قابــل توجــه  عبداللهــی ب
ــددکاری  ــه م ــه کمیت ــر مجموع ــن در زی خیری
چگونگــی خدمــات کمیته هــا و واحدهــای 
مجموعــه در ۶ دفتــر  زنجــان و  دفاتر مهرانه در 
شهرســتان های تحــت پوشــش را  تشــری کرد.

"، مســوول  ــروزه ــره فی "منی ــروز  ــگان ام زن
کمیتــه منابــع انســانی مهرانــه در نشســت بــا 
دســت انــدرکاران خیــر دفتــر مهرانــه طــارم 
ــداف  ــه ی اه ــه هم ــه مهران ــان اینک ــا بی ب
خــود را در وهلــه نخســت بــه لطــف الهــی 
و در وهلــه دوم بــا همراهــی داوطلبیــن کــه 
بــدون هیــ چشــم داشــتی بــا ایــن مجموعه 
ــی  ــال م ــری و دنب ــد، پیگی ــکاری دارن هم
کنــد، اظهــار کــرد: بــه منظــور بهره گیــری از 
توانمندیهــای داوطلبیــن عالقمنــد در مهرانــه، 
ــع انســانی تشــکیل  چــارت تشــکیالتی مناب
شــده اســت تــا ضمــن تحقــق اهــداف 
نیروهــای  مهرانــه در حــوزه ســاماندهی 
ــه هــا و واحدهــای  انســانی در تمامــی کمیت
ــل  ــای داخ ــه ه ــد برنام ــه، بتوان زیرمجموع
ــاره  ــا اش ــرد.وی ب ــش بب ــود را پی ــه خ کمیت
بــه ثبــت، نــام ۱۱۳۹ نفــر از داوطلبیــن 
ــده  ــل ش ــت تکمی ــای عضوی ــرم ه ــق ف طب
در دفتــر مهرانــه طــارم، تفکیــک فــرم هــای 
عضویــت بــه لحــاظ کمکهــای مالــی، یــدی 
و ... در ایــن دفتــر را خواســتار شــد و افــزود: 
بــرای تهیــه بانــک اطالعاتــی بایســته اســت  
ایــن مهــم در دســتور کار قــرار گیــرد.

ــا تشــری  ــانی ب ــع انس ــه مناب مســوول کمیت
اعــم  کمیتــه  ایــن  هــای  زیرمجموعــه 
و  بازدیــد  اتوماســیون،  ثبــت  آنالیــز،  از 
ــذب  ــی، ج ــات و هماهنگ ــالت، ارتباط تعام
و تقدیــر، همایــش و تشــریفات، تــدارک 
ــط  ــر، راب ــع و دفات ــن مناب و پشــتیبانی، رابطی
ــدان،  ــر، هنرمن ــون مه ــانی در کان ــع انس مناب
ــه داد:  ــتان ادام ــل، شهرس ــن المل ــط بی رواب
ــاد  ــا ایج ــد ب ــه موظفن ــر مهران ــی دفات تمام
تعامــل و هماهنگــی بــا خیریــن کــه از الیــه 
ــان را  ــتند، آن ــی هس ــف اجتماع ــای مختل ه
بــرای حضــور در مهرانــه ترغیــب و تشــویق 
کننــد کــه در ایــن بیــن نقــش کمیتــه منابــع 
ــاز  ــد کارس ــی توان ــر م ــر دفت ــانی در ه انس

ــد. باش
ــه  ــن هزین وی جــذب اسپانســر جهــت تامی
ــه را  ــن مهران ــای انجم ــه ه ــزاری برنام برگ
ــانی  ــع انس ــه مناب ــی کمیت ــای اصل از اولویته
طبــق چارچــوب هــای مجموعــه دانســت و 
ــای  ــال کمکه ــه خــود را در قب ــت: مهران گف
ــان  ــت دارو و درم ــرای خدم ــه ب ــی ک مردم
بــه بیمــاران مبتــال بــه ســرطان بــه حســاب 
مجموعــه واریــز شــده اســت مســوول مــی 

ــا  ــه ه ــزاری برنام ــی برگ ــه مال ــد. هزین دان
توســط اسپانســرین، بــه صــورت داوطلبانــه 
و توســط نیکــوکاران بــه انجمــن اعــالم مــی 

گــردد.
فیــروزه بــا تاکیــد بــر لــزوم بهــره منــدی از 
پتانســیل هــای گردشــگری شهرســتان طــارم 
ــه  ــی ب ــات تبلیغات ــا اقدام ــرد ت ــنهاد ک پیش
ــا در ورودی  ــا و بنره ــب بلیبارده ــژه نص وی
ــرد. ــرار گی ــورد توجــه ق " م ــر "آب ب شــهر 

منیــره فیــروزه، مســوول کمیتــه منابع انســانی 
بــا اشــاره بــه حیطــه کاری واحدهــای 
ــرد: ۹  ــ ک ــه تصری ــن کمیت ــه ای زیرمجموع
ــا زیرمجموعــه  ــه و ۶ واحــد مســتقل ب کمیت
هــا در مهرانــه فعالیــت مــی کننــد کــه تزریق 
ــای  ــت ه ــا از اولوی ــه ی نیازه ــر پای ــرو ب نی

ــع انســانی اســت. ــه مناب ــی کمیت اصل

ــه ی   ــر پای ــن ب ــه خیری ــان اینک ــا بی وی ب
ــه  ــا و کمیت ــه واحده ــان ب ــدی هایش عالقمن
هــای مهرانــه معرفــی و بــه کار گرفتــه 
ــن  ــر ای ــالوه ب ــرد: ع ــراز ک ــوند، اب ــی ش م
هماهنگــی هــای الزم جهــت تشــریفات، 
پذیرایــی و بکارگیــری از توانمنــدی خیریــن 
ــاالن  ــا و فع ــادی ه ــر قن ــهر  نظی ــط ش س
ــور  ــه منظ ــر ب ــهروندان خی ــادی و ش اقتص
برگــزاری  نشســت هــا و آییــن هــا و برنامــه 
ــر  ــه ب ــای مهران ــا و واحده ــه ه ــای کمیت ه

ــد. ــی باش ــه م ــن کمیت ــده ای عه
ــت اجرایــی  آقــای یوســفی، رییــس هی
دفتــر مهرانــه طــارم نیــز بــا اشــاره بــه آغــاز 
فعالیــت ایــن دفتــر در ســال ۹۳ خدمــات و 
ــع  ــه در حــوزه مناب ــات صــورت گرفت اقدام

ــرد. ــری ک ــات و ... را تش ــانی، تبلیغ انس

ـــه ای در  ـــر مهران ـــت نظ ـــار تح "، بیم ـــم "مری ـــروز  ـــگان ام زن
ـــده  ـــتان خدابن " شهرس ـــوان "الچ ـــتای  ـــاله از روس ـــدود ۲۴ س ح
کـــه چهـــار ســـال پیـــش بـــه دلیـــل احســـاس تومـــوری در کشـــاله 
ـــد:  ـــی گوی ـــرد، م ـــه ک ـــک مراجع ـــه پزش ـــود ب ـــ خ ـــای چ ی پ
ـــور  ـــن توم ـــر ای ـــت:  اگ ـــرد و گف ـــز ک ـــم دارو تجوی پزشـــک برای
از بیـــن نرفـــت حتمـــا بـــرای درمـــان بـــه تهـــران مراجعـــه 
کنـــم. مصـــرف داروهـــا هیـــ افاقـــه ای نکـــرد تومـــور هـــر 
ـــی  ـــادرم راه ـــراه م ـــه هم ـــار ب ـــه ناچ ـــد، ب ـــی ش ـــر م روز بزرگت
ـــه  ـــود ک ـــاده ب ـــاورز از کار افت ـــم کش ـــدر مری ـــدیم.  پ ـــران ش ته
ـــرد.  ـــی ک ـــاش م ـــرار مع ـــود ام ـــاورزی خ ـــن کش ـــاره زمی ـــا اج ب
ـــن  ـــای انجم ـــت ه ـــی از فعالی ـــ اطالع ـــان هی ـــه در آن زم وی ک
مهرانـــه اســـتان خـــود نداشـــت، بـــا متحمـــل شـــدن هزینـــه 

ـــد.  ـــی ش ـــنگین جراح س
ـــه  ـــا مهران ـــران ب ـــود در ته ـــج خ ـــک معال ـــق پزش ـــم از طری مری
ـــات  ـــن از خدم ـــرار گرفت ـــش ق ـــت پوش ـــا تح ـــد و ب ـــنا ش آش

ـــان  ـــات دارو و درم ـــر خدم ـــی و دیگ ـــی، رادیوتراپ ـــیمی درمان ش
ـــار  ـــه در کن ـــز مهران ـــون نی ـــم اکن ـــد. ه ـــد ش ـــره من ـــگان به رای
ایـــن خدمـــات، خدمـــات معیشـــتی بـــه وی و خانـــواده اش 

ـــد. ـــی ده ـــه م ارائ
ـــل بیمـــاری ســـرطان از دســـت  ـــه دلی ـــدرش را ب وی خواهـــر و پ
ـــانده  ـــان رس ـــه پای ـــان را ب ـــه درم ـــون پروس ـــم اکن ـــت. ه داده اس
ـــه اســـت. ـــرار گرفت ـــه ق و در ردیـــف بیمـــاران تحـــت نظـــر مهران
ـــت،  ـــده اس ـــه خدابن ـــر مهران ـــن دفت ـــی از خیری ـــه یک ـــم ک مری
ـــکان و  ـــالش پزش ـــدا و ت ـــف خ ـــون لط ـــود را مدی ـــالمتی خ س
ـــر  ـــی خی ـــک مرب ـــه کم ـــد. او ب ـــی دان ـــه م ـــای مهران ـــت ه حمای
ــف دوزی را  ــبافی و کیـ ــر فرشـ ــته هنـ ــه ای اش توانسـ مهرانـ
ـــر  ـــرای تقدی ـــد و ب ـــاش کن ـــرار مع ـــق ام ـــه و از آن طری آموخت
و تشـــکر از خدمـــات و حمایـــت هـــای بـــی دریـــ مهرانـــه 
ـــن  ـــر ای ـــه دفت ـــت( را ب ـــرش دســـت باف ـــر خـــود )ف نخســـتین هن

ـــرد. ـــه ک ـــده هدی ـــه در خدابن مجموع

ور گر روردی   ایان  رانه تا  یس م ای تا از ابت

و  م ه م ه  ـ  ک  
ـ ا ک م  س در د م

: ار تر  یری د رانه در نش با  ان م اب ان یته م وو  م

وجه به ساماندهی  زو  اکید بر 
ل در   نیروهای انسانی داو

رانـه رستانی م ر  دفا

رد یه  رانه  ته ا را به م مو ر  تی  رانه ای ن ته م ودیا ار ب بی

رانـه مری بر فـر ر برگرفته از م گره م

رانه اری ساده با بیماران م ر اف

کــیس که برادرش را برای رضای خدااطعام مناید پاداشــش مهانند کیس  "
است که صدهزار نفر از مردم را اطعام منوده است."

ع اد امام 

خیرین گرامی، شما میتوانید با پرداخت حداقل هزینه یک روز به مبل ۵۰۰۰۰۰۰ ریال ،برای 
افطاری 7۰ نفر از بیماران ســاکن در مهمانسرای مهرانه،در این احسان عظیم شرکت نمایید.
برای کسب اطالعات بیشتر به یکی ازدفاتر مهرانه مراجعه و یا با شماره های زیر تماس بگیربد:

دفترمرکزی انصاریه بوستان هفتم تقاطع بوعلی سینا
کمیته بانوان شهرک کارمندان ، فاز ۳ ،  خیابان سوم شرقی ، پالک ۱۰۴۹

تلفن های تما ۳۳7۸۱۹۱۲    ۳۳۴۶۵۵۱۴
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اد ی ام

ر داد: تان  اد ا یته ام یر   م

ی زدگان ای مرد زنجان به    
یارد تومان گ می از مرز  

بیش از ۵میلیاردو ۱۵7میلیون تومان کمک های نقدی وغیر نقدی مردم استان زنجان در قالب  ۲۹ 
دستگاه وسیله نقلیه سبک وسنگین  به مناطق سیل زده کشور ارسال شده است.

به گزارش ســایت خبری کمیته امداد ،هدایت صفری مدیر کل کمیته امداد اســتان زنجان با بیان 
اینکه تمامی دفاتر و مراکز نیکوکاری این نهاد در اســتان از روزهای ابتدایی وقوع حادثه طبیعی 
سیل اقدام به جمع آوری کمک های مردم نیکوکار استان کردند، گفت: پتو، موادغذایی، لباس گرم 
و آب آشــامیدنی،کفش ولوازم ضروری زندگی  عمده ترین اقــالم اهدایی زنجانیها به هموطنان 
سیل زده را تشکیل می دهد که به  توسط ۲۹دستگاه وسیله نقلیه سبک وسنگین برای مناطق سیل  

زده ارسال شد. 
وی با اشاره به اینکه  مرکز نیکوکاری ائمه محترم جمعه وجماعات ، حامیان وخیرین نقش فعالی 
را در جمــع  آوری کمک  های مردم نیکوکار ایفا کردند، افزود:  تاکنون۲۹ محموله از کمک  های 
مردم نیکوکار استان زنجان به ارزش تقریبی ۵ میلیارد و۱۵7میلیون تومان به مناطق سیل  زده ارسال 

شده است. 
صفری  به پویش همگانی »افطاری ســاده« برای کمک به مناطق ســیل زده کشــور هم اشاره 
کردوافزود:امسال هموطنان دربرخی  استانهای کشور  درگیر سیل شدند  که هم استانهای نیکوکار 
۸۸77 در این کار خداپســندانه برای اطعــام وافطاری این عزیزان   ۰۴۴# مــی توانند از طریق 

مشارکت نمایند.
مدیر کل کمیته امداد استان زنجان ضمن قدر دانی از حضور مردم وخیران در یاری رساندن به سیل 
زدگان کشــور گفت:مردم استان زنجان می توانند کمک های نقدی خود را به منظور کمک رسانی 
به سیل زدگان کشور به شماره حساب ۰۱۰۸۶۴۰۴۲۵۰۰۹ نزد بانک ملی شعبه میدان بار یا شماره 

۶۰۳7 بانک ملی واریز کنند ۹۹۱۱ ۹۹۵۲ کارت مجازی ۱۱۳۳

ان؛ ارک رم ای ماه م مان با 

ار تان ور ا اری ایتا با   یا ا
ار  زنجان برگ

استاندار زنجان شب گذشته با حضور در جمع۱۰۰نفراز ایتام تحت حمایت کمیته امداد استان در 
فضایی صمیمی با آنان، روزه خود را افطار کرد.

به گزارش سایت خبری کمیته امداد ،فت اله حقیقی استاندار زنجان در حاشیه این ضیافت با ابراز 
خرســندی از این اقدام کمیته امداد گفت: بنده آمادگی دارم به اتفاق مدیران دستگاههای اجرایی 
استان سفره های افطاری  در منازل ایتام نیز گسترده شودتا با حضور در منزل ایتام تحت حمایت 
ضمن صرف  افطاری با آنان از نزدیک در جریان مشــکالت ومسائل خانواده ها قرار گیریم  ودر 
جهت رفع مشکالت آنها اقدام نماییم . هدایت صفری مدیر کل کمیته امداد استان نیز از همکاری 
خیران در کمک به نیازمندان و محرومان استان تقدیر کردوافزود: سنت حسنه افطاری و اکرام ایتام 

اقدامی بسیار ارزشمند و در راستای ترویج معنویت در جامعه است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( اســتان زنجان با اشاره به اینکه هم اکنون سه هزار ۲۰ یتیم 
وفرزندان محسنین  تحت حمایت کمیته امداد استان زنجان قرار دارند گفت : تالش ما بر این است 
که با توانمندسازی و ارائه تسهیالت مناسب به خانواده ها در راستای خودکفایی آنها اقدام کنیم که 

در این راستا موفقیت های خوبی به دست آمده است.
صفری با بیان اینکه ماه مبارک  فرصت بسیار مناسبی برای انجام کارهای خیر ورسیدگی به امور 
نیازمندان اســت افزود: در ســال گذشته  ۸هزار و۶۸7 خانواده  در قالب طرح مفتاح الجنه توسط 

خیران و مسووالن در سط استان مورد بازدید قرار گرفتند.
مدیر کل کمیته امداد استان زنجان  اضافه کرد: از مجموع یک میلیاردو۳۹میلیون تومان  مساعدت 
انجام گرفته،  در ســال ۹7 مبل ۲۱۲میلیون تومان  به صورت نقدی و ۸۲7 میلیون تومان  آن به 

صورت کاال در اختیار نیازمندان قرار گرفته شده است.
صفری در پایان ضمن قدردانی از مردم والیتمدار اســتان  از آحاد مردم برای  مشارکت در برنامه 
های اجرایی این نهاد دعوت کردوگفت:مردم مومن وخداجوی استان می توانند کمک های نقدی  
۸۸77 ویاتماس  ۰۲۴# خود را برای اطعام وافطاری ایتام ونیازمندان از طریق کد آنی پرداخت 

با تلفن گویای ۰۹۶۸۸77 واریز نمایند.انتهای پیام  

: ته انجا  ا گ در

یران زنجان یاردی   مشار ی می
ه  ج ر مفتا ا  در 

هشت هزار و۶۸7خانواده تحت حمایت کمیته امداد استان زنجان  در سال گذشته توسط مسووالن 
وخیران  استانی وشهرستانی  در قالب طرح مفتاح الجنه  بازدید ومورد تفقد قرار گرفتند.

به گزارش سایت خبری کمیته امداد هدایت صفری، مدیرکل کمیته امداد استان زنجان با بیان اینکه  
طــرح مفتاح الجنه با هدف تمســک به ســیره و رفتار علوی و فراهم کــردن فرصت الزم برای 
مجالست و کمک به نیازمندان و ایتام برپا شده است، گفت:در راستای اجرای این طرح،7۱۶ نفر 
از  نیکوکاران و مدیران دســتگاه های اجرایی استان به منظور رسیدگی به مشکالت خانواده های 

نیازمند در سال گذشته از چهار هزارو۶۱۸خانوار تحت حمایت کمیته امداد بازدید کرده اند.
وی افزود: در سال گذشته  7۶۰ میلیون تومان  در قالب طرح مفتاح الجنه توسط خیران و مسووالن 
در سط استان به خانواده های مددجویان و ایتام تحت حمایت کمیته امداد مساعدت شده است.

مدیر کل کمیته امداد استان زنجان  اضافه کرد: از مجموع یک میلیاردو۳۹میلیون تومان  مساعدت 
انجام گرفته،  در ســال ۹7 مبل ۲۱۲میلیون تومان  به صورت نقدی و ۸۲7 میلیون تومان  آن به 
صورت کاال در اختیار نیازمندان قرار گرفته شده است.  صفری گفت: طرح مفتاح الجنه در راستای 
دلجویــی عاطفی از خانواده های تحت حمایت کمیته امداد، افزایش نشــا روحی، روانی و نیز 

آشنایی با مشکالت جامعه هدف  در جهت رفع مشکالت اجرا می شود.
  وی بــا تأکید بر اینکه اجرای طرح مفتاح الجنه به منظــور دیدار با مددجویان تحت حمایت به 
خصو ایتام ومحســنین وبیماران صعب العالج و تفقد و دلجویی از آن ها با استفاده از ظرفیت 
خیران و دســتگاه ها در اولویت کارها قرار دارد، افزود: ارزش معنوی و بســیار مهم اجرای طرح 
مفتاح الجنه در کنار کمک خیران به خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد دلجویی عاطفی از آن ها 

بوده که با هی شاخص مادی قابل اندازه گیری نیست.
مدیر کل کمیته امداد اســتان زنجــان به بازدید از خانوارهای تحت حمایــت به همراه خیران و 
مسووالن اشــاره کرد وگفت:در این بازدید که به همراه مسووالن استانی وشهرستانی وخیران در 
ســطوح مختلف  در قالب طرح مفتاح الجنه انجام می شود عالوه بر بعد عاطفی وانسانی مسائل 

ومشکالت مختلف خانوارها با مسووالن مطرح وکارسازیهای الزم  می شود .

ر خب

حضـرت آیت الـه خاتمی  نماینـده ولی فقیه 
و رییـس شـورای  سیاسـتگذاری وراهبـری  
پیـروزی  سـالگرد  چهلمیـن   بزرگداشـت 
انقـالب اسـالمی اسـتان زنجان  با اهـدا لوح 
تقدیـر از اهتمـام صفـری مسـوول کارگـروه 

همیـاری وخدمـت رسـانی تجلیـل کرد
بـه گـزارش  سـایت خبـری کمیتـه امـداد در 
بخشـی از ایـن تقدیـر نامـه آمـده اسـت » 

صمیمانه ترین تبریکات  به مناسـبت  جشـن 
بزرگ وتماشـایی  چهلمین سـالگرد  پیروزی 
شـکوهمند انقـالب  اسـالمی  و ورود به دهه 
پنجم از حیات طیبه  نهضت الهی  وبا تشـکر 
وسـپاس از پیشـگاه خداوند قـادر  ومتعال  به 
مناسـبت خلق حماسـه ای ماندگار  با حضور 
،سلحشـور   متدیـن  مـردم  تریـن   اسـتثنایی 
ومایـه مباحـات در صحنـه  وتحقـق وعـده 

گهـر بـار مقام معظـم رهبری )مد ظلـه العالی 
( از اهتمـام سـتودنی ،بـی شـائبه  وتحسـین 
برانگیـز جنابعالـی  وهمـکاران عزیـز ممنـون 
سپاسـگزارم ومزیـد توفیقـات  تـان را از ذات 

اقـدس احدیـت  و عالمسـالت مـی نمایم.«
شـایان ذکر اسـت  مدیر کل کمیته امـداد امام 
خمینـی )ره( اسـتان زنجان  عـالوه بر حضور 
فعال در جلسـات  ستادبزرگداشـت چهلمین 

سـالگرد پیروزی انقالب اسـالمی مسـوولیت  
کارگـروه همیاری وخدمت رسـانی با حضور 
۱۵نماینـده از دسـتگاههای مختلف اسـتان  را 
نیـز برعهـده داشـتند کـه بابرپایـی جلسـات 
متعـدد داخلـی و بـرون سـازمانی وتجمیـع 
اقدامـات ،عملکردهـا وارسـال برنامـه هـای 
دسـتگاهها بـه دبیرخانه سـتاد  نقش مهمی در 

ایـن زمینه ایفـا نمودند.

اولیـن نشسـت شـورای زکات اسـتان زنجـان با 
حضـور اعضای شـورای زکات اسـتان در محل 
دفتـر نماینده محتـرم ولی فقیه و رییس شـورای 

زکات اسـتان تشـکیل شد.
بـه گزارش سـایت خبـری کمیته امـداد، هدایت 
صفـری مدیـرکل کمیتـه امـداد اسـتان زنجـان 
در ایـن نشسـت بـا تقدیـر از حمایتهـای موثـر 
محتـرم  رییـس  خاتمـی  الـه  آیـت  حضـرت 
شـورای زکات اسـتان و اعضای شـورای زکات 
گفـت: زکات ضروری تریـن فریضه دینی اسـت 
کـه وظیفه همـه ما فرهنگ سـازی و بـه گفتمان 

تبدیـل کـردن ایـن فریضـه الهی اسـت.
بـه  کمـک  را  زکات  پایین دسـتی  آثـار  وی 
نیازمنـدان و محرومیـن و پـروژه هـای عمرانـی 
عنـوان کـرد و افـزود: آثـار و فوایـد باالدسـتی 
زکات بـه فرمایـش قرآن برکت در جامعه اسـت
دبیر شـورای زکات استان میزان زکات واجب و 
مسـتحبی جمع آوری شـده در سـال ۹۶ در استان 
زنجـان را ۹ میلیـارد و ۵۰۰ میلیـون تومان اعالم 
کـرد و گفـت ایـن میـزان بـا محوریـت نماینده 
ولی فقیـه و رییـس شـورای زکات اسـتان، ائمـه 
محتـرم جمعه و همـت اعضای شـورای زکات، 
ثرین در سـال گذشـته به  دیـان، مبلغیـن و م م

بیـش از ۱۴ میلیارد تومان رسـید.
مدیرکل کمیتـه امداد بابیان این کـه هدف گذاری 
امسـال بـرای زکات ۱۸ میلیـارد و ۱۰۰ میلیـون 
سـال  در  زکات  برنامـه  افـزود:  اسـت  تومـان 
گذشـته بـا تحقق ۱۱۶ درصدی نسـبت به سـال 
قبـل از رشـد ۴۸ درصـدی برخـوردار بـود کـه 

امیدواریـم امسـال نیز بـا همکاری کشـاورزان و 
اعضـای شـورای زکات به هدف گـذاری ابالغی 

دسـت یابیم.
دبیـر شـورای زکات اسـتان تعـداد روسـتاهای 
زکات دهنـده اسـتان را در سـال گذشـته 7۳۱ 
روسـتا عنـوان کـرد و افـزود: در بیـش از ۸۰ 
پرداخـت  زکات  اسـتان  روسـتاهای  درصـد 
روسـتاها جلسـات  در ۸۴ درصـد  و  می شـود 

اسـت. شـورای زکات تشـکیل شـده 
مدیرکل کمیته امداد اسـتان بـه هزینه کرد زکات 
نیـز اشـاره کرد و گفـت: زکات جمع آوری شـده 
هر روسـتا و شـهر در همان محل و به نیازمندان 

همـان منطقه هزینه می شـود و در سـال گذشـته 
۱۰۴ پـروژه عمرانـی از قبیـل حسـینیه، خانـه 
عالـم، غسـالخانه و مسـجد احـداث و یـا تعمیر 
شـده اسـت کـه مبلـ ۵ میلیـارد و ۳۶۸ میلیون 
تومـان بـرای طرح هـای فوق هزینه شـده اسـت 
که ۶۲ درصـد زکات جمع آوری شـده برای فقرا 
و نیازمنـدان و ۳۸ درصـد نیـز بـرای پروژه های 

عمرانی هزینه شـده اسـت.
و  بازسـازی  و  تکمیـل  در  مشـارکت  بـه  وی 
تعمیـرات سـاختمان های مددجویـی نیز اشـاره 
واحـد   ۲۱۵ گذشـته  سـال  در  گفـت:  و  کـرد 
سـرویس  مـورد   ۹7 و  مددجویـی  مسـکونی 

بهداشـتی بـا مبلـ یـک میلیـارد و ۴۸۸ میلیـون 
تومـان بابـت زکات از محل مسـکن، تعمیر و یا 

بازسـازی شـده اسـت.
 ۱۲7 داد:  ادامـه  اسـتان  زکات  شـورای  دبیـر 
مـورد کمک هزینـه ازدواج و جهیزیـه بـا مبلـ 
۹۶۹ میلیـون تومـان و ۶ میلیـارد و ۲۰۰ میلیـون 
تومـان نیـز از بابـت مسـاعدت بـه نیازمنـدان 
و تحصیلـی  درمانـی  معیشـتی،  در حوزه هـای 
در سـال گذشـته از محـل زکات و مشـارکت 

پرداخـت شـده اسـت.
سـاماندهی  بـه  اسـتان  امـداد  کمیتـه  مدیـرکل 
مطلـوب جمـع آوری زکات فطـره در اسـتان نیز 
اشـاره کـرد و ادامـه داد: بـا محوریـت نماینـده 
ولی فقیـه و رییس محترم شـورای زکات اسـتان، 
جمـع آوری زکات فطـره در اسـتان بـه بهتریـن 
فرمانـداران  کمـک  بـه  و  سـامان یافته  شـکل 
فطـره  زکات  گذشـته   سـال  در  بانک هـا  و 
به حسـاب  فطـر  عیـد  جمع آوری شـده در روز 

نیازمنـدان واریـز شـد.
صفـری بـه اقدامـات صـورت گرفتـه در حـوزه 
زکات نیز اشـاره کرد و گفت: جذب و سـاماندهی 
۵۲ مبلـ زکات، برگـزاری مسـابقات زکات، تهیه 
و توزیـع دفترچه هـای محاسـباتی زکات، تبلیـ 
و تبییـن بیـش از  ۵۵ سـاعته در صداوسـیما، بـا 
دیـان و عاملین در  موضـوع زکات و تجلیـل از م
میعادگاه هـای نمـاز جمعـه و برگـزاری همایـش 
دیـان، همایـش ائمه محتـرم جمعه و  خیـران و م
طالیـه داران تبلیـ از دیگـر برنامه هـای دبیرخانـه 

شـورای زکات در سـال گذشـته هسـت.

ر داد تان  اد ا یته ام یر  م

ک در س  وم  رد  ر  م  

بـه منظـور  اسـتفاده از نظرات سـازنده و ارزنده 
حامیـان و تشـری برنامه هـای امداد در امسـال 
محفـل انـس بـا حامیـان درمحـل فرمانـداری 
ایـن شهرسـتان بـا حضـور فرمانـدار شهرسـتان 

ایجرودبرگـزار شـد
ــت  ــری  امداد،هدای ــایت خب ــزارش س ــه گ ب
صفــری مدیــر کل کمیتــه امــداد اســتان زنجــان 
در ایــن آییــن بــا تبریــک مــاه مبــارک رمضــان 
ــاه  ــوب م ــفه وج ــداف فلس ــی از اه گفت:یک
ــدان  ــنگی نیازمن ــان درک گرس ــارک  رمض مب
ــن  ــاه قلــوب مومنی ــن م اســت چــرا کــه در ای
ــور  ــه ام ــیدگی ب ــاده رس ــه و آم ــف یافت تلطی

ــود ــی ش ــدان م ــان ونیازمن محروم
وی بـا اشـاره بـه حدیثـی ازحضـرت رسـول 
"اگـر بـه نیازمند کمک نشـود  (گفت: اکـرم )
بـا خود آسـیب وکفـر مـی تواندبه همـراه آورد 
وایـن آسـیب هـم بـه خـود ،خانـواده وجامعـه 

سـرازیر می شـود.
مدیـر کل کمیتـه امـداد اسـتان زنجـان افـزود: 
کمیتـه امـداد بـا اندیشـه وتفکـر دینـی وفقهـی  
حضـرت امـام خمینـی )ره( تشـکیل وباکمـک  
مـردم وخیران آرامـش وتعادل را بـه خانواده ها 

هدیـه کرده اسـت.
صفـری بـا تاکیـد براینکـه کار نیـک کوچکـش 
هـم  بـزرگ وکـم اش هـم کثیـر اسـت گفـت : 
در مـاه مبـارک رمضان اهمیـت وارزش کارهای 
نیـک ویژه اسـت و خداونـد در قـرآن کریم می 
"و  "هـل جـزا االحسـان اال االحسـان فرمایـد :

پـاداش خوبـی را بـا خوبی خواهـد داد.
وی  هـدف از برگـزاری ایـن محفل مشـترک را 
اسـتفاده از نظـرات حامیـان و همچنین بررسـی 

راهکارهـای مختلـف در راسـتای ارائه خدمات 
بـه فرزنـدان معنـوی  بـدون منـت  شایسـته و 
حامیـان بیـان کـرد وافـزود: در ایـن محافـل از 
نظـرات حامیـان نیکـوکار  در زمینه نحـوه ارائه 
بـا حفـ کرامـت  خدمـات مطلـوب و موثـر 
و عـزت انسـانی بـه ایتـام و خانـواده هابهـره 
بـرداری واسـتفاده  می شـود که کمیته امـداد از 
این پیشـنهادها ونظرات ارزشـمند مـی تواند  در 

جهـت بهبـود مسـتمر اسـتفاده کند.
مدیــر کل کمیتــه امــداد اســتان  در جهــت 
شــفاف ســازی  بــه برخــی شــبهات نیــز 
ــوی  ــه از س ــی ک ــر مبلغ ــخ داد وگفت:ه پاس
خیــران احســان مــی شــود در جــای خــودش 

هزینــه مــی گــردد کمــک حامیــان طــرح 
اکــرام عینــا در حســاب ایتــام تحــت حمایــت 
ــا دوره ای  ــاالنه وی ــاب س ــز وصورتحس واری
ــه مــی گــردد،زکات هــر شــهر  ــه حامــی ارائ ب
وروســتایی در همــان محــل هزینــه مــی شــود 
وکمیتــه امــداد شــرعا وقانونــا مجــاز بــه هزینــه 
کــرد آن غیــر از محــل جمــع آوری شــده 
ــتان  ــردم از شهرس ــات م نیســت،ریالی از صدق
خــارج نمــی شــود وتمامــی حقــوق ودســتمزد 
،ادارای وتشــکیالتی امــداد از اعتبــارات دولتــی 

ــود. ــی ش ــت م پرداخ
صفـری ادامـه داد :اگـر رونـد فقر زایـی از روند 
فقـر زدایـی پیشـی گیـرد واگـر آسـیب هـای 

اجتماعـی چون طـالق ،اعتیاد وبیمـاری افزایش 
یابـد بـار مراجعـات بـه امـداد بیشـتر می شـود 
تولیـد کننـده فقـر  امـداد  وبدیهـی اسـت کـه 
نیسـت بلکه مصـرف کننده فقردر جامعه اسـت 
مدیــر کل کمیتــه امــداد اســتان  بــا تاکیــد 
ــان  ــازی وانس ــرد امدادتوانمندس ــه رویک براینک
پــروری بــه جــای فقیــر پــروری اســت گفــت 
:در ســال گذشــته دوهــزار ۸۸۲فرصــت شــغلی 
ــارد  ــه ۴۱میلی ــب ب ــاری قری ــا اعتب ــد ب جدی
امــداد  کمیتــه  مددجویــان  بــرای  تومــان 
ــوزش  اســتان زنجــان ایجــاد شــده اســت وآم
مهارتهــای شــغلی وفنــی وحرفــه ای وامــوزش 
ــم  ــای مه ــه ه ــی از برنام ــی دین ــبک زندگ س

ــد ــی باش ــال م ــول س ــداد در ط ــه ام کمیت
وی در پایان ضمن قدردانی از مردم نوعدوسـت 
اسـتان گفـت :اسـتان زنجـان در حـوزه جمـع 
آوری کمـک بـه سـیل زدگان نیـز از اسـتانهای 
پیشـرو در کشـور اسـت وتاکنـون قریـب بـه 
۵میلیـارد و۲۰۰میلیـون تومان به هموطنان سـیل 

زده کشـور کمـک کـرده اند.
بـا  نیـز  ایجـرود  فرمانـدار شهرسـتان  سـلیمی 
قدردانـی از خدمـات کمیته امداد اسـتان زنجان 
گفـت: کمیته امداد ضمن رسـیدگی به معیشـت 
فکـری  ومشـکالت  مسـائل   بـه  نیازمنـدان 
،فرهنگـی  ایـن خانـواده هـا نیـز مـی پـردازد 
وفرهنـگ کار تالش وفعالیـت  را در بین جامعه 
هـدف اشـاعه داده ودر راسـتای کرامت انسـانی 
خانـواده هـا  بعنـوان سـرمایه هـای اجتماعـی  
قـدم برمـی دارد. لـذا وظیفـه ماسـت خـارج از 
وظایـف اداری بـه صورت اعتقـادی  در خدمت 

محرومیـن ونیـاز مندان باشـیم. 

یی انجا  در 

یه در استان از مدیر ک کمیته امداد ی ف دیر نماینده و

تان:  اد ا یته ام یر   ورم با 

ار  تان ایجرود برگ ر امیان در  محف انس با 

به منظــور ارائه خدمات مســکن بــه مددجویان تحت 
حمایت کمیته امداد اســتان زنجان در سال گذشته  بیش 
از ۱۲میلیــارد و ۴۴7 میلیون تومان از محل منابع این نهاد 
، تسهیالت صندوق قرض الحسنه  امداد والیت و کمک 

های مردمی هزینه شده است.
مدیرکل کمیته امداد اســتان زنجان گزارشی از خدمات 
ارائه شده به مددجویان تحت حمایت این نهاد در بخش 

مسکن و ساختمان در سال گذشته ارائه کرد.
به گزارش ســایت خبری کمیته امــداد، هدایت صفری، 
مدیــرکل کمیته امداد اســتان زنجان،  با اشــاره به اینکه 
خدمات مســکن از اقالم توانمندساز و پرهزینه در سبد 
حمایتی این نهاد  اســت ، گفت : تالش می کنیم با نیاز 

ســنجی صحی و به موقع و ارائه خدمات هدفمند زمینه 
ارائه خدمات مورد نیاز مددجویان تحت حمایت این نهاد 
در بخش مسکن با هم افزایی منابع داخلی کمیته امداد و 

کمک های مردمی فراهم شود.
وی با بیان اینکه  سه هزار و ۳۱۵ مورد خدمت در بخش 
مســکن به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان 
زنجان در ســال گذشته ارائه شده است ، افزود: خدمات 
ارائه شــده به مددجویان تحت حمایت در این بخش در 
قالب ســاخت ، تکمیل ، خرید ، تعمیرات کلی و جزئی 

و بهســازی و مقاوم سازی مســکن و ساخت سرویس 
بهداشتی در مناطق مختلف این استان بوده است.

و  ۱۲میلیـارد  از  بیـش  گـذاری  سـرمایه  از  صفـری 
در  زنجـان  اسـتان  امـداد  کمیتـه  تومانـی  ۴۴7میلیـون 
بخـش مسـکن مددجویـان تحـت حمایـت این نهـاد در 
سـال گذشـته خبـر داد و گفـت: از مجموع مبالـ هزینه 
شـده بـرای ارائـه خدمات عمرانـی به مددجویـان تحت 
حمایـت ایـن نهـاد در سـال گذشـته دو میلیـارد و ۸۹ 
میلیـون تومـان از محـل تسـهیالت پرداختـی صنـدوق 

اسـت. شـده  تامیـن  والیـت  امـداد  الحسـنه   قـرض 
وی با اشاره به اینکه  ۱۰میلیارد و ۳۵۸میلیون تومان نیز  به 
صورت بالعوض برای ارائه خدمات مسکن به مددجویان 
تحت حمایت در سال گذشته هزینه شده است، ادامه داد: 
از مجمــوع کمک های بالعوض هزینه شــده برای ارائه 
خدمات عمرانی به مددجویــان تحت حمایت این نهاد  
پنج میلیارد و ۴۵۵میلیون تومان از محل مشارکت مردمی 

و خیران زنجانی تامین شده است. 
مدیرکل کمیته امداد اســتان زنجان از خانه دار شدن ۱۸۰ 

مددجوی تحت حمایت این نهاد در سال گذشته نیز خبر 
داد و افزود: برنامه ریزی شــده است در یک بازه زمانی 
سه ســاله کلیه مددجویان فاقد مسکن یا دارای نامناسب 
از طریق ساخت ، خرید ، بهسازی و مقاوم سازی مسکن 

آنها صاحب سرپناه ایمن و مناسب شوند.
وی با اشــاره به اینکه توجه به مناطق محروم و روستایی 
از اولویــت های مهم کمیته امداد اســتان زنجان در ارائه 
هر نوع خدمت به مددجویان تحت حمایت است ، ادامه 
داد: با همین نگاه از مجموع خدمات مســکن ارائه شده 
به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان زنجان در 
سال گذشته  هزار و ۴۵۸ مورد معادل ۴۴ درصد مجموع 

خدمات در مناطق محروم این استان بوده است.

ر داد: تان زنجان  اد ا یته ام یر  م

ان ویان زنج د م م به م ه   ارا
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 چـرا کارآفرینان از کشور می روند؟
راه چـاره چیست؟

تا زمانی که صاحب سرمایه ای پول هایش را در بانک یا در امالک و سکه و ارز سرمایه گذاری 
کرده، کسی کاری به کارش ندارد.

عصر ایران؛ جعفر محمدی  عضو اتاق بازرگانی در توئیتی نوشته است: 
»روزی نیست که خبر تصمیم به مهاجرت چند فعال اقتصادی معتبر و مدیر توانمند را نشنوم. 

روند مهاجرت کارآفرین و خروج سرمایه شتاب بی سابقه ای گرفته است.
همه آنها یک حرف می زنند:«خسته شدم، دیگر امیدی به بهبود ندارم.«

این دهلیست که صدایش ۲  ۱ سال دیگر در اقتصاد کشور در خواهد آمد.«
آنچه پدرام سلطانی نوشته، واقعیت تلخی است که امروز در کشور جریان دارد و نه تنها کارآفرینان 
و صاحبان ســرمایه که چهره های علمی و دانشــگاهی و حتی بسیاری از مردمی که به اصطالح 
دست شان به دهانشان می رسد را شامل می شود. بخش مهمی از ایرانیان، یا از کشور رفته اند، 

یا در حال رفتن هستند یا در اندیشه یا آرزوی مهاجرت اند و به ویژه جوان ترها این گونه اند.
چندی پیش مســأله قاچاق دام از ایران به خارج کشــور و گرانی گوشت پیش آمد. همه یادمان 
هســت که چقدر سر و صدا شد و چقدر مسووالن ابراز نگرانی کردند و از برنامه هایشان برای 
جلوگیری از این وضعیت خبر دادند )که البته ناکام هم بودند( ولی به هزار تأسف و شرمساری، 
در کشوری که برای خروج گاوها و گوسفندها ماتم می گیرند، برای خروج سرمایه های ارزشمند 
انسانی اعم از کارآفرین و متخصص و دانشمند و تکنسین و ... کک کسی نمی گزد؛ گو این که 

در این کشور، ارزان تر از آدمیزاد نداریم
همین فعاالن اقتصادی را بنگرید که یک به یک با ناامیدی بنگاه های اقتصادی شان را می بندند و 
برخی نیز از کشور بیرون می روند؛ اگر قرار است جوانان ما اشتغال داشته باشند، اگر قرار است 
تولید رونق بگیرد، اگر قرار است پول در کشور بچرخد، اگر قرار است نیازهایمان را تا حد امکان 
در داخل تولید کنیم، اگر قرار است کاالی ایرانی صادر کنیم و ارز به داخل کشور بیاوریم، چاره 
ای جز حف حرمت و حمایت از فعاالن اقتصادی و کارآفرینان نیســت، آنان که در این وانفســا 

سرمایه های خود را وارد چرخه ریسک تولید و کارآفرینی می کنند.
اما عمل با آنها چگونه برخورد می شود تا زمانی که صاحب سرمایه ای پول هایش را در بانک 
یا در امالک و ســکه و ارز سرمایه گذاری کرده، کسی کاری به کارش ندارد ولی به مح این 
که بخواهد کارخانه ای، کارگاهی، شرکتی و حتی مغازه ای بزند، از جاهای مختلف سراغش می 

روند تا سنگی مقابل پایش بگذارند یا سهمی از او بستانند
الــزام به انــواع مجوزهای غیرضروری از نهادهای مختلــف  از وزارت صمت گرفته تا پلیس 
اماکن و حتی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی  تحمیل قانون کار عهد حجری بر کارآفرینان، 
ســخت گیری های بی مورد و سردواندن آنان در پی و خم های بروکراتیک، تحمیل بهره های 
بانکی عجیب و غریب، فشــارهای مالیاتی و بیمه ای و گمرکی، باج خواهی های آشکار و نهان 
از صاحبان ســرمایه و ... همه و همه دســت به دست هم داده اند تا صاحب سرمایه و کارآفرین 
امیدوار و پرانگیزه امروز  در فردایی بسیار نزدیک، به فردی ناامید و پشیمان تبدیل شود که فقط 

می خواهد آرامش برباد رفته و سرمایه در معرض خطرش را برهاند و خال شود.
حال به این وضعیت اســفناک داخلی، مشکالت ناشی از تحریم و کاهش قدرت خرید مردم را 

بیفزایید تا مشخص شود که کارآفرینان ایرانی، نه مهاجرت که واقعا فرار می کنند.
به قول عضو اتاق بازرگانی، صدای این دهل، یکی دو سال دیگر در می آید ولی قطعا آثارش به 
یکی دو ســال محدود نمی شود. صاحب سرمایه ای که از ایران می رود و مثال در ترکیه کسب 
و کاری راه می اندازد و ریشــه می دواند، حتی بعد از بهبود اوضاع در داخل هم به سادگی نمی 

تواند به ایران برگردد.
نه ایران و نه هی کشــوری دارای بی نهایت کارآفرین نیســت، آنها »محدود« هستند و از این 
رو، نه فقط »صاحِب ســرمایه« که خود »سرمایه« اند. هم از این روست که در همه دنیا، برای 
صاحبان سرمایه و کارآفرینان فرش قرمز می گسترانند، جز اینجا که گویا وجود یا عدم وجودشان 

اساسا اهمیتی ندارد
البته این وضعیت به معنای بی درمانی و ناامیدی مطلق نیست. می توان در همین شرایط نامطلوب 
تحریــم، با اصالحات جدی در داخل به فضای کســب و کار رونق داد و به فعاالن اقتصادی از 

کارفرما گرفته تا کارگران امیدی تازه بخشید.
حذف ســریع نظام مجوزها و امضاهای طالیی، کاهش مراحل راه اندازی کســب و کار، حذف 
نهادهای غیر مرتبط از چرخه تولید و تجارت مانند اداره اماکن ناجا و وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی و مهم تر از همه این ها، بسنده کردن دولت به سیاستگذاری و واگذاشتن همه امور کسب 
و کار بهپارلمان بخش خصوصی یا همان اتاق های بازرگانی می تواند گشایشی بزرگ در چرخه 

اقتصادی کشور و ایجاد مشاغل جدید ایجاد کند؛ اصالح این امور که جزو تحریم ها نیست
فعــاالن اقتصادی بهتر از مدیران دولتــی راه و چاه تولید و تجارت را بلدند؛ اگر به جای مدیران 
ناکارآمد دولتی کار را به صاحبان اصلی کسب و کارها بسپاریم، توئیت هایی مانند آنچه در صدر 

مطلب آمد، فقط خاطره ای از گذشته خواهند بود.

بر خ

زنگان امروز رکود مســکن، یکی از مشکالتی 
اســت که امروز در جامعه مشاهده می شود و به 
دلیل گرانی، ساخت وسازها تعطیل شده و همین 
سبب افزایش قیمت مسکن شده و امکان خرید 
و فروش وجود ندارد. موضوعی که همیشــه در 
خرید و فروش امالک مشــاهده شده این است 
که برخی معامــالت به اختالف معامله کنندگان 
پایان می یابد و سر از مراجع قضایی در می آورند 
که فرآیند رسیدگی به دعاوی در این مراجع نیز 
طوالنی است. قوه قضاییه برای حل این مشکل، 
تشــکیل موسســات داوری در اختالفات بین 
متعاملین را در دســتور کار قرار داده تا موضوع 
مورد اختالف به صورت تخصصی و در کم ترین 

زمان رسیدگی شود. 
موسسه ای که در استان زنجان به این اختالفات 
رسیدگی می کند، صل گستران نام دارد که برای 

آشنایی بیشتر به سرا مدیرعامل آن رفتیم. 

ضاییه است  وه  ر    موسسه داوری، زیر ن
احمد نوروزی در گفتگوی ویژه با زنگان امروز 
گفت: موسســه داوری، زیر نظر قوه قضاییه در 
همه ی استان های کشور راه اندازی شده و از سال 
۱۳۹۳ تحت نظارت معاونت پیشگیری از وقوع 
جرم دادگســتری در اســتان زنجان پایه گذاری 
و تحــت عنــوان »موسســه داوری دعــاوی 
صل گستران زنجان« به عنوان بخش خصوصی 
زیر نظر اتاق اصناف و دادگستری، تاسیس شده 
که داوران موسســه، آموزش دیده و تایید شــده 

دادگستری و از مشاوران امالک هستند. 
وی افزود: این داوران، اختالفات به وجود آمده 
در قراردادهایی که توسط مشاوران امالک تنظیم 
شده را به صورت تخصصی، مورد رسیدگی قرار 
می دهند. نحوه کار داوران موسسه در ابتدا صل 
و سازش و در صورتی که منجر به سازش نشود، 
صدور رای اســت و آرای صادره توسط داوران 
نیز قطعی و الزم االجرا بوده و قوه قضاییه از آن ها 

حمایت می کند. 
زنجـان  صل گسـتران  موسسـه  مدیرعامـل 
خاطرنشـان کـرد: تعداد داوران در اسـتان زنجان 
۱۲ نفـر از بیـن مشـاوران امـالک با بیـش از ۲۵ 
سـال سـابقه و بعضی دارای تحصیالت عالی در 
رشـته حقـوق هسـتند کـه در قالـب هیات سـه 
نفـره بـه حل اختالف بیـن متعاملیـن می پردازند 
و اعضـای داوران موسسـه از بیـن افـراد مـورد 
تاییـد اتـاق اصنـاف و تایید صالحیت شـده در 

هستند.  دادگسـتری 

  تاکنون بی از  رای توسط داوران، 
ادر شده است 

نـوروزی ادامـه داد: تاکنـون ۲۵۰ مـورد، منجـر 
بـه صلـ و سـازش و بیـش از ۱۰۰ رای نیـز 
صادر شـده که خوشـبختانه آرای صـادره، مورد 
تاییـد دادگسـتری قـرار گرفتـه اسـت. بـا اینکه 
هیـ هزینـه ای بـرای صلـ و سـازش دریافت 
نمی شـود و فقـط در صورت صـدور رای، طبق 
مصوبـه قـوه قضاییـه هزینـه بسـیار ناچیـزی از 

متعاملیـن دریافـت می شـود. 
وی با بیان اینکه سفارش دادگستری به مشاوران 
امالک این اســت که متعاملین را توجیه کنند تا 
در صورت بروز اختالف از داوران این موسسه، 
بهره مند شــوند، تصری کرد: طبق قانون، زمان 
رسیدگی داوران ۳ ماه است و چون متخصصین، 
زودتر و به حق، رســیدگی می کنند بیشتر آرا در 
دادگستری تایید می شود و تاکنون دوره آموزشی 
در ۲ مرحله توسط دادگستری و از طریق اتحادیه 

برای مشاوران امالک برگزار شده است. 
مدیرعامل موسسه صل گســتران زنجان اظهار 
داشــت: داوری، بازدارنــده بــوده و یکــی از 
دغدغه های دادگســتری است و تالش بسیاری 

شده تا در بین مشاوران و متعاملین جا بیفتد. 

وی بـا بیان اینکه مشـکالت متعاملین این اسـت 
کـه یکـی از طرفیـن از انجـام به موقـع تعهدات 
ناتـوان بوده اسـت، ابـراز کرد: این امـر، منجر به 
اختالف  شـده و نیاز اسـت تـا از طریق داوری، 

رسـیدگی و حل شود.  
نــوروزی دربــاره ســاختار موسســه گفــت: 
موسســه دارای مدیرعامل، رییس و نایب رییس 
هیات مدیره، منشی و حسابدار است و مدیرعامل 
با رای اعضای هیات مدیره و از هر ۲ ســال یک 

بار انتخاب می شود. 
وی تصری کرد: کانال تلگرامی این موسســه به 
نشــانی solhghostaranzanjan@ فعال بوده و 
مشاوره رایگان توسط کانال انجام می شود که استقبال 
بســیار مطلوبی از این کانال صورت گرفته است.  

وار  اران مسکن به استان های هم  سرمایه گ
سرازیر شده اند 

نایب رییـس  همزمـان  کـه  نـوروزی  احمـد 
اتحادیـه مشـاوران امـالک زنجـان نیـز هسـت 
دربـاره مشـکالت مربـو بـه حـوزه مسـکن 
گفت: ساخت وسـاز مسـکن در اسـتان به دالیل 
مختلفی کم شـده و هم در بخش دولتی، مسکن 
مهـر بـه سـوی فراموشـی رفتـه و هـم از طریق 
بخـش خصوصـی نیز عوامل پرشـمار دسـت و 
پاگیـر سـبب سـرازیر شـدن سـرمایه گذاران بـه 
اسـتان های همسـایه از جملـه گیـالن، قزویـن، 
تهـران و البـرز شـده و علـت اصلـی آن نیـز در 
شـهرداری است که شـوربختانه به جای تشویق 
و ایجـاد انگیـزه مثبت در جهت سـرمایه گذاری، 
ناخواسـته و بـا دریافـت هزینه هـای باال سـبب 

سـرازیر شـدن سـرمایه گذاران می شـود. 
وی خاطرنشان کرد: با چند نفر از سرمایه گذاران 
صحبتی داشــتم و علت خروج آن ها از استان را 
جویا شدم که چنین پاسخ دادند: »وقتی در دیگر 
شهرستان ها زمین را به راحتی در اختیارمان قرار 
داده و می گویند بســاز و پس از فروختن ملک، 
هم حق خود را بــردار و هم هزینه ما را بپرداز، 

 » چگونه به آن شهرستان نروم

 نوروزی با تایید گفته های سرما
یه گــذاران، اظهــار داشــت: برخــالف دیگر 

شهرستان ها در زنجان، شهرداری در بدو شروع 
کار، هزینه هــای نامتعارفــی دریافــت و جیب 
سرمایه گذار را خالی می کند و به این دلیل امکان 
سرمایه گذاری و ساخت وساز وجود ندارد که این 
موضوع به زیان هر دوطرف یعنی سرمایه گذار و 
شهرداری اســت که مسووالن استان باید فکری 

برای آن داشته باشند. 
نایب رییـس اتحادیه مشـاوران امـالک زنجان با 
بیـان اینکـه در سـال ۹۲ بسـیاری از سـازندگان 
مسـکن بـه دلیـل بدهی به زنـدان رفتنـد، افزود: 
علـت این بود کـه واحدها را پیش فـروش کرده 
بودنـد و از طرفـی هزینه های شـهرداری باال بود 
و شـهرداری پیـش از اخـذ هزینه هـا پایـان کار 
صـادر نمی کـرد و از طرفـی هـم بـه دلیـل نبود 
پایـان کار، اخـذ سـند ملکی بـرای واحدهای به 
فـروش رفته ممکـن نبود و سـازندگان در حالی 
کـه ۵۰۰ میلیـون تومان طلب داشـتند بـه خاطر 
۱۰۰ میلیـون تومـان بدهـی روانه زندان شـدند. 
نوروزی خاطرنشان کرد: آن زمان رییس اتحادیه 
بودم و مشــکالت را در نشست ای که در اداره 
کل راه و شهرسازی بود مطرح کردم که شهردار 
وقت نیــز پذیرفت و گفــت: کاش چند تن از 
اعضای شورای شهر زنجان در این نشست بودند 

و این حرف ها را می شنیدند. 

ر ادامه می یافت    ای کاش مسکن م
نایب رییس اتحادیه مشاوران امالک زنجان درباره 
خرید و فروش مســکن گفت: خرید و فروش 
مســکن نیز از نیمه دوم ســال ۹۶ صعود کرد و 
تا نیمه اول ســال ۹7 جهش باالیی داشت اما از 
نیمه دوم ســال گذشته به دلیل صعود نامتعارف 
قیمت ها، دچار رکود شــد. خرید و فروش، تابع 
عرضه و تقاضا است و در صورتی که تقاضا باال 

باشد قیمت ها نیز خودبه خود افزایش می یابد. 
وی علــت عدم ساخت وســاز را عــدم عرضه 
دانست و ابراز کرد: دولت نیز مقصر است چون 
مصال ساختمانی از طریق دولت عرضه می شود 

که در همه ی انواع آن قیمت ها باال رفته است. 
نوروزی تصری کــرد : برخی  بر این باورند که 
مشــاوران امالک سبب گرانی مسکن شده اند که 

به این موضوع اعتقاد ندارم چون در این صورت 
در ســال های ۹۳ تا ۹۵ نیز می توانستند قیمت ها 

را تکان دهند. 
وی بــا بیان اینکه مســکن مهر نیــز در تعدیل 
قمیت هــا موثر بود ولی شــوربختانه به ســوی 
فراموشی رفت، بیان کرد: هدف صحبت سیاسی 
ندارم اما برخی از افراد بدون مســکن در طرح 
مسکن مهر با ۸ میلیون تومان صاحب خانه شدند 
که امروز این امکان وجود ندارد و در حالی برای 
مسکن امید، ثبت نام می شود که وقت گذشته و 

چند سال طول می کشد تا نتیجه دهد. 
نوروزی ادامه داد: مســکن امید، پروژه عظیمی 
بــوده و پیش بینی می کنم ۵ ســال بعدش تاثیر 
بگذارد چون ســاختمان ۳ واحدی برای تکمیل 
شدن، یک ســال زمان می برد و این پروژه حتما 
۵ سال طول می کشــد ولی االن اثر روانی را بر 
بــازار می گذارد و ای کاش مســکن های جدید 
نیز ادامه دهنده مســکن مهر بود و همان اسم را 

می گذاشتند. 

  در آینده نزدی با رکود مواجه می شویم 
نایب رییس اتحادیه مشــاوران امالک زنجان با 
بیان اینکه هر جوششــی، فروکشی دارد، گفت: 
اکنــون آثار رکــود، نمایان بوده و از شــواهد و 
قرائن معلوم اســت که در آینده نزدیک با رکود 
مواجه می شــویم. همانطور که در نیمه اول سال 
۹۶ صعــود را پیش بینی کرده بــودم اکنون نیز 
رفته رفته بــه رکود نزدیک خواهیم شــد و این 
صعود قیمت ها خواهد ایســتاد. البته اگر دولت، 
سریع عمل کرده و شهرداری نیز موانع دست و 
پا گیر را از پیش روی ســرمایه گذاران برداشته و 
به فکر حل مشــکالت باشند برای پیشگیری از 

رکود موثر است. 
نوروزی در پاســخ به اینکه چه پیشنهادی برای 
مــردم در خریــد و فروش و یا ساخت وســاز 
دارید، خاطرنشــان کرد: اگر در ساخت وســاز، 
مشــارکت کنند بهتر است چون هم نیاز مسکن 
برطرف می شــود و هم اشتغالزایی دارد. با اینکه 
فکر نمی کنم گران تر از این شــود و قطعا بعد از 
ایــن فروکش خواهد کرد امــا از بابت خرید و 
فروش نمی توانم پیشــنهادی داشته باشم چرا که 
با گذشت حدود دو ماه از سال جدید، مشاوران 
امالک حتی در بهترین نقطه شهر نیز نتوانسته اند 
معامله ای انجام دهند. دلیلش این است که مردم 
همیشه به هنگام گرانی، تقاضا را افزایش داده و 
با دست خود قیمت ها را باال می برند و همان که 
اندکی توقف کرد عقب نشینی می کنند و قیمت ها 

پایین می آید. 
وی افزود: به تازگی تعدادی از مشاوران امالک 
برای ابطال پروانه کسب خود به اتحادیه مراجعه 
کرده اند چون ممکن است رکود مسکن تا ۴ سال 
طول بکشد و مشاوران باقی مانده اغلب دوشغله 

و یا بازنشسته هستند که پابرجا مانده اند. 
نایب رییس اتحادیه مشــاوران امالک زنجان با 
اشــاره به نقش دولت در کنترل قیمت ها اظهار 
 ، داشــت: دولت می تواند با نظــارت بر مصال
قیمت هــا را کنتــرل کند و مشــکل اصلی عدم 

نظارت و کنترل است که ضعیف شده است. 
وی درباره تاثیر شبکه های اجتماعی و کانال هایی 
مانند دیوار و شــیپور جهت خرید و فروش بیان 
کرد: شــبکه های اجتماعی اثــر روانی دارند که 
سبب می شــود مردم، هیجان زده شده و جنب و 
جوش کننــد و همانطور که تبلیغات، برنده تر از 
سالح است اثر روانی شــبکه های اجتماعی نیز 

بیشتر از دیگر اثرات آن است. 
نوروزی در پایان با ســپاس از زحمات رسانه ها 
در بیان مشکالت جامعه تصری کرد: طبق قانون 
اساسی، تامین مســکن بر عهده دولت است که 
امیدواریــم این مهم انجام شــود و اگر انتقادی 

می کنیم انتقاد سازنده است.

رکـود مسکن در راه است 
معامله کنندگان مسکن در صورت بروز اختالفات به موسسه داوری مراجعه کنند

ده و هم در بخ دوتی،  کن در استان به دالیل مختلفی کم ش از مس ساخت وس
ی نیز عوامل رشمار دست  و ر به سوی فراموشی رفته و هم از طری بخ خ مسکن م
زوین،  اران به استان های همسایه از جمله گیالن،  رمایه گ ب سرازیر شدن س اگیر س و 

رداری است که شوربختانه  لی آن نیز در ش ده و علت ا برز ش ران و ا ت
اری، ناخواسته  رمایه گ ت س بت در ج اد انگیزه م وی و ای به جای تش
اران می شود  رمایه گ دن س رازیر ش ب س و با دریافت هزینه های باال س

در فروردین ماه امســال بیش از یک هزار و 
7۱۲ نفر با تســهیالت قرض الحسنه ازدواج 
بانک ملی ایران به خانه بخت رفتند. به گزارش 
روابط عمومی بانک ملی اداره امور شعب استان 

زنجان، از ابتدای امسال بانک ملی ایران سیاست 
حمایت و تسهیل ازدواج جوانان را به طور جد 
در کنار دیگر محورها و سیاست های اعتباری 
خود قــرار داد و بدین ترتیب در فروردین ماه 

تعداد یک هزار و 7۱۲ فقره تســهیالت قرض 
الحســنه ازدواج بــه ارزش ۴۸۳ میلیارد و 7۰ 
میلیون ریال تخصیص داده اســت. در ســال 
گذشــته نیز حدود ۲۶۵ هزار نفــر از بانک 
ملی ایران تســهیالت قرض الحسنه ازدواج 
دریافت کردند که ارزش ریالی این تسهیالت 
به ۴۱ هــزار و ۴۹۲ میلیــارد و 7۶۸ میلیون 
ریال می رســد. در ســال ۹۸ بر اساس ابال 
بانک مرکزی و  به منظور حمایت از ازدواج 
الحسنه  جوانان، ســقف تســهیالت قرض 
ازدواج بــه ۳۰ میلیون تومان برای هر یک از 
زوجیــن و دوره بازپرداخت آن به ۶۰ ماه با 
همان نر چهار درصد کارمزد افزایش یافت. 
الزم به ذکر اســت، به هر یــک از متقاضیان 
صرفا یک مرتبه تســهیالت قرض الحســنه 
ازدواج تعلق مــی گیرد و متقاضیان به مدت 
دو ســال )۲۴ ماه( از تاریخ عقد، می توانند 
برای دریافت تســهیالت مذکور اقدام کنند.

دریافــت رمز یکبار مصرف برای مشــتریان 
بانک ملی ایران هی هزینه ای در بر ندارد.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی اســتان 
زنجــان، با نصــب و راه اندازی اپلیکیشــن 
۶۰، مشــتریان بانک ملی ایران می توانند در 
هر دقیقــه یک رمز اول یا دوم یکبار مصرف 

دریافت کنند.
کاربران مــی تواننــد این اپلیکیشــن را به 
صورت رایگان از سایت بانک دریافت و آن 
را با مراجعه به ســامانه بام و یا دستگاه های 
خودپرداز، کیوســک یا Cashless بانک ملی 
ایــران راه اندازی کنند و در صورت هر گونه 
مغایرت می توانند به یکی از شــعب داخل 
اســتان مراجعه و نسبت به رفع مشکل نسب 
اقدام نمایند و همچنین مشــتریان محترم می 
توانند با شــماره تلفن۳۳77۰۰۴۴ بنام روابط 
عمومی بانک ملی استان زنجان تماس حاصل 
نموده و یا به شماره پیامک۳۰۰۰۶۴۰۰ نقطه 

نظرات و پیشنهادات خود را ارسال نمایند.
اسـتفاده از رمـز یکبـار مصـرف بـه صورت 
آفالیـن بـوده و در طـول اسـتفاده، نیـازی به 
هیـ گونـه ارتبـا بر روی گوشـی نیسـت؛ 

بـه عبارت دیگـر، بـرای دریافت رمـز یکبار 
مصـرف از اپلیکیشـن ۶۰، نیـازی نیسـت که 
تلفـن همـراه کاربـر بـه اینترنـت و یـا حتی 

شـبکه تلفن همـراه متصل باشـد.

راه اندازی رمز یکبار مصرف بانک ملی ایران، هزینه نداردبانک ملی ایران یاریگر سیاست های حمایتی ازدواج جوانان

نایب رییس اتحادیه مشاوران امالک زنجان در گفتگوی ویژه با زنگان امروز:
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 مدیرکل بهزیســتی اســتان زنجان گفت: 
افزایش مســتمری بگیران این نهاد از هفت هزار 
به ۱۴ هزار و ۶۴۱ نفر این اســتان به معنای سیر 
صعودی فقر در این اســتان نیست، بلکه تعدادی 
از معلوالن متوســط تا خفیف بی بضاعت تحت 

پوشش قرار گرفتند.
محمد محمدی قیداری در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنــا افــزود: یکــی از اقدامات خــوب دولت 
۳ دهم برابری  درابتدای سال گذشــته افزایش ۴
مستمری مددجویان نهادهای حمایت بود که این 
موضوع در برنامه ششــم توسعه نیز به تصویب 

رســیده است. وی اظهار داشــت: بر این مبنا در 
سال گذشته افزایش مستمری بگیران این نهاد ر 
داد که این مساله به معنای روند صعودی فقر در 
استان نیســت که تعدادی از معلوالن متوسط تا 
خفیف حتی زنان بدسرپرســت خانوار را شامل 

می شود.
این مسوول ادامه داد: بر این پایه وضعیت بهتری 
را بر گروه های هدف تحت پوشش حاکم کرده 
بود و حتی شــمار مراجعه کننــدگان رابیش از 

گذشته کاهش یافتت.
وی یادآور شــد: بــا توجه به نر تــورم اثرات 

این اقدامات کمرنگ شــد و می توان گفت باید 
کمک های بیشتری برای گروههای تحت پوشش 

انجام شود.
محمدی اضافه کرد: به این نکته باید توجه داشت 
که ســه تا چهار درصد هــر جمعیتی را معلوالن 
تشــکیل می دهند که بر این مبنا حدود ۲ درصد 
معلوالن استان در سامانه اطالعاتی اداره کل ثبت 

شده اند.
مدیر کل بهزیســتی استان زنجان ادامه داد: اثرات 
تورمی در برخی موارد موجب افزایش مراجعات 
شده اما به آن حدی که نتوان پاسخگوی نیازهای 

آنان بود. وی اضافه کرد: بهزیستی در ۲ رویکرد 
ویژه و عــام به گروههای تحت پوشــش خود 
خدمات رســانی مــی کند که ایــن اداره کل در 
رویکرد تخصصی مشــکلی ندارد، اما در بحث 
های حمایتی از قبیل ایجاد اشتغال برای گروههای 

هدف انجام گرفت.
محمــدی خاطر نشــان کــرد: یکــی از اهداف 
بهزیستی بحث توانمندسازی گروههای هدف به 
ویژه معلوالن است که از ابتدای ورود یک معلول 
یک برنامه درمانی نوشته می شود و در این میان 
مشارکت خیران در پیشبرد برنامه ها وفعالیت ها 

بسیار اثر گذار است.
به گــزارش ایرنا، هم اکنــون ۱۶۵ هزار و ۲۹۰ 
مددجو تحت پوشش بهزیستی استان از خدمات 

حمایتی این نهاد بهره مند هستند.

تی استان زنجان  مدیرک بهزی

ر نیست ودی ف نای سیر ص ای مستمری بگیران ب م  اف

 معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشــتی و درمانــی زنجان گفت: 
از بیماری پرفشــاری خون قاتــل خاموش یاد 
می شــود، زیرا بی سرو صدا فرد را به کام مرگ 
می برد که در 7۰ درصد موراد هی گونه عالیمی 

ندارد.
به گــزارس ایرنا، دکتر محمدرضــا صایینی در 
ســخنرانی پیش از خطبه هــای نماز جمعه این 
هفته شــهر زنجان افــزود: در ۳۰ درصد موارد 
بیماری پر فشار خون با عالیمی از قبیل سرگیجه 
بروز می کند که این موضوع بیانگر آن است که 

عموم مردم به این مهم باید توجه داشته باشند.
وی اظهار داشــت: بیــش از ۵۰ درصد مردم از 
ابتال به بیماری پرفشاری خون اطالعی ندارند و 

افرادی که نســبت به بیماری خود آگاهی دارند، 
۵۰ درصد آنان درمان درست دریافت نمی کنند 

که این مهم مشکالتی را به دنبال دارد.
این مسوول ادامه داد: بیماری پر فشار خون بسیار 
مهم بوده و فرد مبتال باید باید ابتدا درمان صحی 
با اصالح ســبک زندگی را در برنامه کاری خود 
داشته باشد و اثبات شــده که اگر فرد ی موارد 
یادشــده را رعایت کند، می توانــد ۵۰ درصد 

بیماری را کنترل کند.
وی اضافه کرد: بر این پایه برای پیشگیری از ابتال 
به این بیماری باید از غذاهایی مضر، اســتعمال 
دخانیات ، مصرف الکل اجتناب کند و با فعالیت 
بدنی روزانه حداقل نیم ساعت تا یکساعت می 

تواند از از ابتال به این بیماری دوری کند.
رفشاری  ال  د افراد باالی  س   در

خون دارند
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشــتی و درمانی اســتان زنجــان ادامه داد: 
بررسی ها در جامعه نشان می دهد، هم اکنون ۳۰ 
درصد مردم باالی ۳۰ یال پر فشاری خون دارد 
که این رقم د باالی ۵۰ ســال این عدد به ۶۰ و 
باالی 7۰ سال به ۸۰ درصد می رسد که این مهم 
بیانگر آن است که این بیماری ارتبا با افزایش 

سن دارد.
وی اظهار داشت: شوربختانه زندگی شهر نشینی 
موجب شده عموم مردم از بحث سالمتی غافل 
شــده اند و الزم است افراد برای حف سالمتی 
خود به ویژه افراد باالی ۳۰ سال یکبار در طول 
سال نســبت به کنترل بیماری فشار خون اقدام 

کنند.
این مسوول ادامه داد: بیماران مبتال به فشار خون 
نیز باید به طور منظــم تحت مراقبت های الزم 
پزشــک خود باشــند و از همه مهمتر داروهای 

تجویزی را به دقت مصرف کنند.
وی اضافه کرد: پرفشاری خون نه تنها منشا بروز 
بیماری های دیگر محســوب می شود؛ بلکه در 
دیگر بیماری ها مانند سرطان و دیابت نیز نقش 
دارند و در این میان اصالح سبک زندگی امری 

اهمیت دار تلقی می شود.
صایینی خاطرنشان کرد: طبق برنامه ریزی انجام 
گرفته بســج ملی کنترل فشــار خون با آگاهی 
بخشی و اطالع رســانی آن از ۲۸ اردیبشهت تا 
پایان ماه مبارک رمضان در ســط کشور و این 

استان آغاز می شود.
به گفته این مســوول، بر این مینا اقدام عملیاتی 
این بیماری نیز با مراجعه افراد باالی افراد باالی 

۳۰ سال، بیماران کلیوی ، مبتالیان به پر فشاری 
خون، زنان باردار با مراجعه به مراکز بهداشتی و 
درمانی شــامل مراکز جامع سالمت، خانه های 
بهداشت، پایگاههای سالمت، ایستگاههای ثابت 
و سیار در بازه زمانی ۱۸ خرداد تا ۱۵ تیر در این 

استان و سراسر کشور اجرا می شود.
وی یاد آور شــد: تالش می شــود ۱۰۰ درصد 
گروههای هدف تحت پوشش بسیج ملی کنترل 
فشــاری خون قرار بگیرند و خدمات ارایه شده 

نیز رایگان است.

 زمین، این مادر صبور هزاران ســاله، رو 
به پیری ناشی از گرمایش می رود و بدون شک، 
خطرات روند چنین پدیده ای بسیار جدی است.
به گزارش ایسنا، دانشــمندان بر این باورند که 
دولت ها و مردم باید هر چه سریع تر از افزایش 
خطرناک گرمــای زمین جلوگیــری کنند. در 
گزارش تازه ای که مجمع فراملی تغییرات اقلیمی 
منتشر کرده، نسبت به افزایش شدید دمای زمین 
هشدار داده است و گفته شده که اقداماتی فوری 
باید صورت گیرد تا افزایش دمای زمین زیر یک 

و نیم درجه سانتی گراد بماند.
روند افزایش دمای زمین شیب تندی پیدا کرده 
و به سرعت به عدد سه درجه سانتی گراد نزدیک 
می شود. این در حالی است که اگر نتوان افزایش 
دمای زمین را زیر یک و نیم درجه نگه داشت، 
جان میلیون هــا نفر به دلیل پدیده های هولناکی 
از جمله سیل به خطر خواهد افتاد و گونه های 

جانوری بسیاری از بین خواهند رفت.
در این میان، پروفســور یوسف ثبوتی، رییس 
ســابق دانشــگاه تحصیالت تکمیلی علوم  پایه 
زنجــان، اقدام به راه اندازی پژوهشــکده تغییر 
اقلیم و گرمایش زمین کرده است تا با شناسایی 
چالش های پیــش رو، بخش مهمی از امکانات 
آموزشی و پژوهشــی خود را به شناخت تغییر 
اقلیم و پیامدهای ناشی از آن اختصا دهد؛ در 
واقع این پژوهشکده از سال ۹۱ با مجوز وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری راه اندازی شده و بر 
این باور است که پدیده تغییر اقلیم و گرمایش 
زمین یکی از مباحث مهم و چالش برانگیز جهان 

در سده بیست و یکم است.

پژوهشگر پژوهشــکده تغییر اقلیم و گرمایش 
زمین دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان 
در گفت وگو با ایســنا، با تاکید بر این که بیشتر 
اعضای این پژوهشکده از اعضای هیات علمی 
دانشگاه هســتند، اظهار می کند: یکی از اهدافی 
که پژوهشکده دنبال می کند، فعالیت های مرتبط 
با اقلیم و محیط زیســت از بعد علمی و در پی 
آن، آگاه ســازی جامعه از نتایج تحقیقات است؛ 
در واقــع آگاهــی از روند »تغییــرات اقلیم« و 
»گرمایش زمین« یکی از مباحث بسیار مهم است 

و نمی توان از آن چشم پوشی کرد.
ســیدوحید موســوی ادامــه داد: تعــدادی از 
فار التحصیــالن دانشــگاه تحصیالت تکمیلی 
علوم پایه زنجان و اعضای پژوهشکده با استفاده 
از مدل اقلیم منطقه ای کــه در مرکز بین المللی 
فیزیک نظری عبدالسالم ایتالیا طراحی و توسعه 
یافته است، به دنبال پیش نگری اقلیم آینده ایران 
هستند. با اســتفاده از مدل های اقلیم منطقه ای 
می توان چگونگی تغییرات پارامترهای اقلیم را 
برای ســال های آینده پیش بینــی کرد. به عنوان 
نمونه می توان گفت که دما و یا بارش در فالت 
ایــران طی ۳۰ و یا ۵۰ ســال آتی چگونه تغییر 
می کند. این پیش نگری بســیار مهم و کاربردی 
اســت ولی شــوربختانه هنوز به مدل اقلیمی 
منسجمی برای منطقه ایران که بتوان به داده های 

حاصل از آن استناد کرد دست پیدا نکرده ایم.
این پژوهشــگر با اشــاره به این که برای مدل 
مذکور، کدها قبال نوشــته شــده و تعدادی از 
اعضای پژوهشکده در حال پیاده سازی تنظیمات 
مربو به این کدها هستند، افزود: پیش بینی هایی 

که این مدل ارایه می دهد، می تواند برای مدیران 
و سیاست گذاران راهگشا باشد. به عنوان نمونه، 
فرض می گیریم که سازمان جهادکشاورزی قصد 
دارد به بهره برداران الگوی کشــت ارایه دهد. با 
توجه به این که الگوی کشت باید متاثر از میزان 
بارندگــی، همچنین تغییرات فصلی و دمایی در 
یک بازه زمانی طوالنی مدت باشد، پیش بینی های 
ارایه شده توسط این مدل بسیار کاربردی خواهد 

بود.
موســوی خاطرنشــان کرد: روند کنونی نشان 
می دهد کــه اقلیم فالت ایران رو به خشــکی 
می رود و در صــورت ادامه این روند، در آینده 
نیازمند کشــت گیاهان ســازگار با این شرایط 
آب و هوایی خواهیم بود. در واقع، کارشناسان 
معتقدند که اقلیم زمین به دست انسان تغییر کرده 
اســت و در صورت ادامه این روند شــکوفایی 
نسل های آینده موجودات زنده تهدید می شود. 
از همین رو، این پژوهشکده در برنامه کوتاه مدت 
تالش می کند تا فعالیت هــای مرتبط با اقلیم و 
محیط زیست را در دانشگاه تحصیالت تکمیلی 
علوم پایه زنجان و در سط وسیع تر، هم سو و تا 

حد ممکن حمایت کند.
به گزارش ایســنا، کارشناسان بر این باورند که 
عالوه بر سیاست های دولت، رفتار مردم در باره 
مصرف مواد غذایی و انــرژی و روش زندگی 
باید تغییر کنــد. در غیر این صورت با توجه به 
افزایش گازهای گلخانه ای، افزایش دمای زمین 
در آغاز دهه ۲۰۳۰ از یک و نیم درجه سانتیگراد 
خواهد گذشت، رقمی که برای نیمه دوم قرن ۲۱ 

پیش بینی شده بود.

 مدیرکل پزشــکی قانونی استان زنجان 
گفت: ثبت نزاع در پزشکی قانونی استان نسبت 
۱۴ درصد  به مدت مشــابه سال گذشــته ۲۱

کاهش داشته است.
مهرداد ســتاره در گفت وگو با ایســنا، اظهار 
کرد: در ماه گذشــته ۸۰۳ فقره پرونده نزاع در 
پزشکی قانونی استان ثبت شده که این آمار در 
مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته کاهش 
۱۴ درصدی را نشان می دهد. همچنین در  ۲۱

این اداره کل در ماه گذشته ۵۸۵ پرونده تصادف 
و ۲۸ حادثه ناشی ازکار ثبت شده است.

این مســوول ادامــه داد: ۲۶۶۳ مــورد معاینه 
عمومی توســط کارشناســان اداره کل پزشکی 
قانونی در ماه گذشــته انجام شــده و مجموع 
معاینات انجام شــده در ایــن اداره کل در بازه 
زمانی مــورد نظر ۲77۴ مورد گزارش شــده 

است.
وی از کاهــش ۳ موردی آمار فوت ناشــی از 

وسایط نقلیه در اســتان خبر داد و افزود: آمار 
معاینات مرگ های ناشــی از وســایط نقلیه در 
فروردین ماه امســال ۲۲ مورد است که مقایسه 
این آمار با آمار تلفات بازه زمانی مشــابه ســه 

مورد کاهش را نشان می دهد.
همچنین باید توجه داشت که مرگ های ناشی 
از تصادفات ترافیکی نوع یک در ماه گذشته در 

سط استان ۱۹ مورد بوده است.
ســتاره با بیان اینکه حوادثی مانند سوختگی، 
غرق شــدگی، برق گرفتگــی و گازگرفتگی در 
فروردین ماه امسال تلفاتی نداشته است، گفت: 
هــر کدام از این حوادث به غیر از گازگرفتگی 
کــه دو مورد بــوده، یک مورد تلفات داشــته 
عالوه بر آن آمار متوفیان ناشــی از حوادث کار 

در دو روز اخیر سه مورد گزارش شده است.
مدیرکل پزشــکی قانونی استان زنجان با اشاره 
به آمــار مرگ های ناشــی از مــواد مخدر و 
روانگردان ها، تصری کرد: مرگ های ناشــی از 
مواد مخدر و روانگردان ها در فروردین ماه سال 
۹۸، هفت مورد است که این آمار در مقایسه با 
مدت زمان مشابه سال گذشته سه مورد افزایش 

یافته است.

ت پوش   آزمون وسع امکان ت
بیم سالمت را فراهم می کند

 مدیرکل بیمه سالمت استان زنجان گفت: 
اجرای آزمون وسع در کنار رفع همپوشانی امکان 
جذب و تحت پوشــش افراد نیازمند را بیش از 
گذشته فراهم و امکان خدمات رسانی مطلوب 

فراهم می شود.
دکتــر خدیجه ابراهیم خانــی در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنــا افزود: دولت موضــوع آزمون 
ارزیابی وســع را با جــدی پیگیری می کند که 
پشتیبانی، حمایت و پوشش اقشار آسیب پذیر 

جامعه را مورد توجه قرار داده است.
وی اظهار داشــت: در همین راســتا و با هدف 
کرامت انسانی گروههای هدف کمیته امداد نیز 
زیر چتر حمایتی بیمه ســالمت قرار گرفتند که 

پیش از این از کارت درمانی استفاده می کردند.
این مسوول ادامه داد: در مجلس شورای اسالمی، 
دولت ســازمان بیمه سالمت پیگیر این موضوع 
هســتند که مســاله یک درصد مالیات ارزش 
افــزوده به این ارگان تخصیص داده شــود و از 
طرفی درصدی از محصوالت آسیب رسان برای 

سالمت مردم مد نظر قرار گیرد.
وی اضافه کرد: سازمان بیمه سالمت متولی آن 
است که تمامی مردم کشور حداقل یک بیمه پایه 
داشته باشــند و آخری آمار ارایه شده حاکی از 
آن اســت که هفت میلیون نفر پوشش هی نوع 
بیمه ای نیســتند. مدیر کل بیمه سالمت استان 
زنجــان ادامه داد: اگر آمار بیمه شــدگان دیگر 
ارگان های بیمه ای و هفت میلیون را به مجموع 
آمار اضافه شود شمار افراد از جمعت کل کشور 

نیز فراتر می رود که رقم بسیار باالیی است.
وی خاطر نشــان کرد: رفع همپوشانی و آزمون 
وســع امکان بهتری برای شناسایی افراد واجد 
شرایط مهیا می کند و از طرفی هم اکنون بانک 
اطالعاتی ارگان های بیمه گری در اخیتار این اداره 
کل قرار گرفته که خوشبختانه با استحاق سنجی 
در هر لحظه امکان برطرف کردن همپوشانی ها 

مهیا شده است.
به گــزارش ایرنا، در زمان کنونــی بیش از ۵۰ 
درصد از جمعیت اســتان زنجان تحت پوشش 

بیمه سالمت هستند.
۲۵ دفتر پیشــخوان طرف قرارداد اداره کل بیمه 
همگانی سالمت در استان زنجان فعال است که 
از ایــن تعداد ۹ دفتر در شــهر زنجان و بقیه در 

دیگر شهرهای استان خدمات ارائه می کنند. 

ر خب

اون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زنجان   م

یمی ندارد  بیماری فشار خون در ۰ درصد موارد 

روابط عموم و رسانه  دو رکن جدا نشدنی در 
ارائه خدمات خبری در جامعه هســتند که در 
، مصال مردم، بیان حقیقت  جهت منافع عموم

و هدایت افکار عموم گام برمیدارند.
هدف هر کنش ارتباطی، رســاندن پیام اســت 
و مهمترین فصل مشــترک روابــط عمومی و 
رسانه ها عبارست است از تاثیرگذاری بر افکار 
عمومی، با استفاده از فنون و ابزارهای مشترک 

و اطالع رسانی.
رجا واثق دارم برگزاری نشست ها با نمایندگان 
رسانه ها توســط روابط عمومی ها می تواند در 
جلب نظر خبرنگار به تهیــه خبر و گزارش و 
توسعه روابط فیمابین سازمان و رسانه موثر واقع 

شود.
بدون شــک اطالع رســانی و پاسخگویی الزم 

و ملــزوم یکدیگرند و بدون توجــه و باور به 
پاســخگویی، اطالع رسانی کاری بیهوده است. 
بنابراین همزمان با اطالع رسانی، بایستی همواره 
برای پاســخگویی آماده شویم ، حداقل آمادگی 
این اســت که نسبت به آنچه انعکاس می دهیم، 
مطلع باشــیم. با شناساندن اهداف، فعالیت ها و 
مأموریت های سازمانمان به روش های مناسب، 
می توانیم فرهنگی بســازیم که اطالع رسانی را 

امری بایسته و مستمر بشناسانیم.
یکــی از موانــع موجــود روابــط عمومی ها 
در تحکیــم روابط ســالم با رســانه ها، کمبود 
خبرنگاران تخصصی اســت، به طوریکه عدم 
تســلط علمی  برخی خبرنگاران به موضوعات 
مربو به حوزه کاری دستگاه یا سازمان، بعضا 

باعث ایجاد مشکالت می شود. 

مانــع دوم را می توان در تعوی های پی در پی  
درحــوزه خبرنگاران عنوان کــرد؛ در حالی که 
خبرنگار در مدت کار در آن حوزه به اطالعات 
شــایان توجهی دســت می یابــد و این تغییر، 
فهرســت تحکیم روابط را از بین می برد. این 
مانع را باید از موانع مربو به رسانه ها دانست.
در پایــان اگر مدیــران ســازمان ها می خواهند 
هنــر مــردم داری را تحقق بخشــند، الزمه آن 
به کارگیــری مدیران روابط عمومــی کارآمد، 
متخصص، بااخالق و هنرمند در برقراری ارتبا 

با مخاطبان است. 
به هر حــال جوامع امــروزی در حال گذر به 
جامعه اطالعاتی آینده هستند، جامعه ای که در 
فناوری های اطالعات و ارتباطات تمامی ابعاد 

زندگی انسان ها را تحت تاثیر قرار داده است.

ا  ا می و ا وا  وز   مناس  ا 

مومی و رسان ن روابط 
اکبر راشدین ریی و کارشنا ارشد روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان زنجان

یالت  تکمیلی علوم  پای  زنجان گام برمی دارد؛ دانشگاه ت

رمای می رود لیمی ک رو ب  رگ برای ا دم های ب
بر داد مدیرک پزشکی قانونی استان زنجان 

انونی شکی  ا در  روند ن ت  کاه 
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اذان ظهر

13:12

غروب آفتاب

20:18

اذان مغرب

20:38

نیمه شب

00:22

اذان صبح فردا

4:24

طلوع صبح فردا

6:06
وضعیت آب و هوای زنجان:

9
25

بی تو به سامان نرسم، ای سر و سامان همه تو
ای به تو زنده همه من، ای به تنم جان همه تو
من همه تو، تو همه من، او همه تو، ما همه تو

هرکه و هرکس همه تو، ای همه تو، آن همه تو
من که به دریاش زدم تا چه کنی با دل من

تخت تو و ورطه تو ساحل و طوفان همه تو

ای همه دستان ز تو و مستی مستان ز تو هم
رمز نیستان همه تو، راز نیستان همه تو

شور تو آواز تویی، بلخ تو، شیراز تویی
جاذبه ی شعر تو و جوهر عرفان همه تو

همتی ای دوست که این دانه ز خود سر بکشد
ای همه خورشید تو و خاک تو، باران همه تو

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

Zanganemrooz@gmail.com   @zandgan
گردشگری و میراث

 هنرمند صنایع دستی یاسوجی که کارش را 
با آدامس فروشی آغاز کرد اکنون ۶۸۰ هنرمند را 
مشغول به کار کرده و قرار است کارش را غیر از 
استان کهگیلویه و بویراحمد در استان فارس هم 

گسترش دهد.
بــه گزارش خبرنگار مهر، بســیاری از هنرمندان 
کشور توانسته اند از طریق دست بافته های خود 
گذران زندگــی کنند برخی از آنها هنر دســت 
خودشــان را نه تنها در شهرشان توزیع کرده اند 
بلکه آن را به خارج از کشور نیز فرستاده و باعث 
معرفی آن هنر بومی شــده اند یکی از افراد موفق 
در حوزه صنایع دســتی مهران باالن هنرمند ۳۹ 
ساله است که در شــهر یاسوج استان کهگیلویه 
و بویراحمد زاده شــده او وقتی کودک بود برای 
تأمین مخارج زندگی خود یک بسته آدامس را با 
گرو دادن کاپشن خود خرید تا بتواند با آن گذران 

زندگی کند.
یکی از هنرمندان ســفالگر همدانی از او بســته 
آدامسی را یک جا می خرد و به او پیشنهاد می کند 
که نگهبان سفال هایش باشد. او تصمیم می گیرد 
نزد سفالگر، هنر همدانی ها را یاد بگیرد و سه سال 
تمام وقت خود را صرف یادگیری سفالگری و در 
کنارش جاجیم بافی کند. همین موضوع جرقه ای 
در زندگی او شد تا بتواند اکنون به عنوان کارآفرین 
نمونه در کشــور شناخته شود و به عنوان یکی از 
هنرمندان برجســته صنایع دستی به طور مستقیم 
۶۸۰ نفر را مشغول به کار کند و به حدود ۱۱ هزار 
نفر آموزش دهد و ۱۲۰ نفر را نیز تحت پوشــش 

بیمه خود قرار دهد.
او برای ده هزار و ۸۰۰ نفر کارگاه آموزشی رایگان 
ســفال، جاجیم، فرش و معرق برگــزار کرده تا 
روستاییان استان کهگیلویه و بویراحمد بتوانند در 
یکی از این رشته ها هنرمند شوند او پس از پایان 

دوره، به افرادی کــه می خواهند در زمینه صنایع 
دستی کار کنند، کارگاه و دستگاه کوچکی می دهد 
تا فعالیت شــان را شروع کنند در واقع با این کار 
در همه روستاها و شهرهای استان هنرمند پرورش 
داده اســت. در این میان زنان بدسرپرست و بی 
سرپرست روستایی زیادی هستند که او توانسته 
با هنر دست خودشان به آنها یاد بدهد که گذران 
زندگــی کنند و نه تنها یک هنرمند شــوند بلکه 

هنرشان را به شهرهای دیگر نیز انتقال دهند.
اکنون باالن در اســتان کهگیلویه و بویر احمد ۳۲ 
کارگاه صنایع دستی ایجاد کرده است و از افرادی 
کــه با او کار می کردند ۴۰۰ نفر به طور مســتقل 
کارگاه صنایع دستی ایجاد کرده اند همین موضوع 
باعث شده تا میزان صادرات صنایع دستی در این 

استان بیشتر از سال های قبل شود. حتی هنرمندان 
یاسوجی در حوزه میناکاری نیز وارد شده اند و آن 
را در نمایشگاه های صنایع دستی تهران و کشور به 

نمایش گذاشته اند.
صنایع دســتی تولیــد کارگاه های بــاالن نه تنها 
در کشــور خریدار دارد بلکه ســفال های آنها به 
کشــورهای کویت و عراق نیز صادر می شــود. 
باالن قصد دارد تا حوزه کاری خود را به اســتان 
کهگیلویه و بویراحمد محــدود نکند و آن را به 

استان فارس نیز انتقال دهد.
او به خبرنگار مهــر می گوید: »کار ما مانند قدیم 
به صورت مبادله پایاپای انجام می شــود به عنوان 
نمونه برای سلماس صنایع دستی می فرستیم و آنها 
به ما پولیستر می دهند در واقع هنرمندان ما از این 

طریق مواد الزم را برای هنرشــان تهیه می کنند. با 
این وجود همه آنها توانســته اند در شرایط امروز 
کشور با وجود گرانی ها و تحریم ها برای خودشان 
شــغل مناسبی داشته باشــند که از هنر خودشان 

سرچشمه گرفته است.«
بــاالن و خانــواده اش که آنها هــم دیگر برای 
خود هنرمندی در حوزه صنایع دســتی محسوب 
می شــوند، دو اقامتگاه بوم گردی نیز کنار آبشار 
معروف یاسوج دارند که برای اقامت گردشگران 
داخلی و خارجی ایجاد شده است. تعاونی که او 
و خانواده اش در حوزه صنایع دستی تشکیل داده 
اند باعث شــده تا هر سال عنوان برترین تعاونی 
را کســب کند. او در برنامه عصر جدید به عنوان 

کارآفرین موفق معرفی شد.

معاون سازمان میراث فرهنگی:

ثبت جهانی اورامانات را 
در اولویت قرار داده ایم

 معاون میراث فرهنگی ســازمان میراث 
فرهنگی با مهم خوانــدن پرونده ثبت جهانی 
منظــر فرهنگی تاریخی اورامانــات برای این 
ســازمان گفت: ثبت جهانــی اورامانات بدون 

مشارکت مردم امکان پذیر نیست.
به گزارش ایسنا، محمدحسین طالبیان، در بازدید 
از منطقه اورامانات، با اشــاره به اهمیت منطقه 
اورامانات از نظر گردشگری، اظهار کرد: چندین 
سال است موضوع ثبت جهانی منظر فرهنگی 
تاریخی اورامانات در کردســتان و کرمانشاه را 
دنبال می کنیم و این منطقه برای سازمان میراث 

فرهنگی دارای اهمیت بسیار زیادی است.
وی با بیــان اینکه ثبت جهانی اورامانات بدون 
مشارکت مردم امکان پذیر نیست، اظهار داشت: 
نمای برخی از ساختمان های روستاهای منطقه 
اورامانات نیاز به همسان سازی دارد که اصالح 
آنها برای تکمیل پرونده اورامانات الزم و بایسته 

است.
معاون سازمان میراث فرهنگی کشور با اشاره به 
اینکه تدبیری برای ایجاد زیرساخت های الزم نیز 
باید اتخاذ شود، اظهار کرد: ثبت جهانی اورامانات 
تنها منحصر به بافت معماری منطقه نمی شود و 
منظر فرهنگی این منطقه که شامل هنر، صنایع 
دستی، آداب و رسوم، زبان کردی، البسه محلی 
و... می شود، نسبت به بخش معماری منطقه به 

مراتب دارای اهمیت بیشتری است.
وی در ادامه با مهم خواندن منطقه اورامانات به 
لحاظ جغرافیایی و استراتژیکی و مرزی بودن 
آن تاکید کرد: گــردآوری پرونده ثبت جهانی 
اورامانــات یک تکلیف و وظیفه اســت که بر 
عهده ما مسووالن به عنوان خدمتگزاران مردم 

قرار دارد.
طالبیان عنوان کرد: مدیر پایگاه ملی اورامانات 
مشــکالت را جز به جز باید پیگیری و دنبال 
کند و تالش می کنیم در روند گردآوری پرونده 

اورامات، تسریع صورت گیرد.

خبر خبر

امروز 
موزه ها را رایگان ببینید

 مدیر اداره کل موزه ها اعالم کرد: بازدید 
از موزه های زیر نظر ســازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری در روز جهانی موزه 

)۲۸ اردیبهشت( رایگان است.
محمدرضا کارگر در گفت وگو با ایسنا اظهار 
کرد: موزه های زیرنظر این سازمان، امروز )۲۸ 
اردیبهشت( در روز جهانی موزه رایگان است. 
همچنین دو ساعت بیشــتر از روزهای دیگر 
یعنی تا ساعت ۲۰ امکان حضورِ گردشگران و 

عالقه مندان در این موزه ها فراهم است.
او با بیــان این که قرار اســت از شــنبه )۲۸ 
اردیبهشت( تا چهارشنبه )اول خرداد(، آیین و 
برنامه های مختلفی هم زمان با این روز و آغاز 
هفته میراث  فرهنگی برگزار شــود، ادامه داد:  
شنبه ۲۸ اردیبهشــت ایکوم ایران و اداره کل 
موزه ها برنامه ای با حضور رئیس سازمان میراث  

فرهنگی در فرهنگستان هنر برگزار می کنند.
مــوزه انقالب اســالمی و دفــاع مقدس نیز 
اعالم کرده اســت بازدید از این موزه در روز 
۲۸ اردیبهشــت برای عموم رایگان اســت و 
عالقه مندان می توانند در ساعت های کاری از 
ســاعت ۱۳:۳۰ تا ۲۱ از این مجموعه بازدید 

کنند.
همچنین موزه ملی ملک با اعالم رایگان بودن 
بازدیــد از این موزه در روز جهانی موزه اعالم 
کرده است عالقه مندان می توانند از ساعت ۹:۱۵ 

تا ۱۶:۴۵ از این موزه بازدید کنند.

درراســتای اجرای بهتر و پوشــش حداکثری 
برنامه طرح بســیج ملی کنترل فشار خون در 
استان، نشســت هماهنگی روز پنجشنبه، )۲۶ 
اردیبهشت( با حضور نمایند گان دستگاههای 
اجرایی اســتان در ســالن اجتماعات معاونت 

بهداشت تشکیل شد.
 بیماری پرفشــاری خون نخستین عامل خطر 
مرگ و میر و ناتوانی در جهان و ایران اســت. 
این عامل خطر تا حدود زیادی قابل پیشگیری 
و البته قابل کنترل می باشــد. شوربختانه میزان 
آگاهــی مردم از این بیمــاری پایین و نیمی از 
افراد جامعه از بیماری خود مطلع نمی باشند. 
بنابراین به منظور کنترل این عامل خطر، بسیج 
ملی کنترل فشارخون باال از تاریخ ۹۸/۲/۲7 در 
کشور اجرا می شود و در راستای اجرای بهتر و 
پوشش حداکثری برنامه طرح بسیج ملی کنترل 
فشار خون در اســتان، نشست هماهنگی روز 
پنجشنبه )۲۶ اردیبهشت( با حضور نمایند گان 
دستگاههای اجرایی استان در سالن اجتماعات 

معاونت بهداشت تشکیل شد.
دکتر صائینی معاون بهداشــتی و رییس مرکز 
بهداشت اســتان در این نشست بیماری های 
غیر واگیر را  پیچیده و با برنامه ریزی ســخت 
و دشوار دانسته و افزود: یکی از بیماری های 
غیر واگیر ســکته های مغزی و قلبی است که 
۴۴  درصد از افراد از ســکته مغزی و قلبی می 
میرد که تاثیــر تغذیه و رژیم غذایی و فعالیت 
بدنی اســترس ها و فشارهای روحی و روانی 

در آن تاثیر دارد.
وی بــا بیــان اینکه حــوزه بیماریهــای غیر 
واگیرحوزه بسیار وسیعی است؛ گفت: درهمین 
راســتا وزارت بهداشــت کمپین فشــارخون 
را به دســتور رییس جمهــور باهمکاری همه 
دستگاه های اجرایی راه اندازی نموده و افرادی 
که درجامعه باالی ۳۰ ســال و مادران باردار را 
در هر گروه ســنی قرار دارند هستند از لحاظ 
پرفشــاری خون مشــخص کنیم و غربالگری 

کنیم.
وی  ۲7 اردیبهشــت تــا ۱۵ تیرمــاه زمــان 
اطالع رسانی در این مورد اعالم نموده و افزود: 
پر فشــاری خون قاتل خاموش نامیده می شود 
و آسیب مســتقیم و باعوارض جانبی که دارد 
ومشــکالتی که بــرای فرد و خانــواده ایجاد 
می کند و فرد را به نیروی ناتوان تبدیل می کند 
و برای خود فرد و دولت هزینه زیادی تحمیل 
می کند؛ از این لحاظ توجه به آن بسیار اهمیت 

دارد.  
وی بــا بیان اینکه ۶۰ درصــد از افراد مبتال به 
ایــن بیماری از بیماری خــود اطالعی ندارند 
افزود: همــه باید کمک کنیم تــا این فرهنگ 
را در جامعه جا بیندازیم، هدف این اســت که 
۱۰۰ درصد جامعه این طــرح را قبول کنند و 
تا آنجا کــه می توانیم تمام افراد با پرفشــاری 

خون شناسایی شــوند و نتایج آن نیز در آینده 
مشــخص خواهد شــد، این برنامــه نیز مانند 

واکسیناســیون فلج اطفال که با موفقیت انجام 
شــده و با موفقیت  به پایان خواهد رسید و در 

آینده نزدیک شاهد خواهیم بود که مراجعان از 
بابت ســکته مغزی بیمارستان ها کاهش یابد و 
امیدواریم با همراهی همه دستگاه های اجرایی 
کار به صورت فوق العاده انجام شــود و مردم 

یک زندگی با کیفیت را تجربه کنند.

با حضور مسووالن و کارشناسان روابط عمومی 
معاونت ها و شبکه ها ؛

نشست ویدئو کنفرانس کارگروه 
اطالع رسانی بسیج ملی کنترل فشار 

خون باال تشکیل شد
باحضور مسووالن و کارشناسان روابط عمومی 
معاونت ها و شبکه ها؛ نشست ویدیو کنفرانس 
کارگروه اطالع رسانی بســیج ملی کنترل فشار 

خون باال تشکیل شد.

مســوول کارگروه اطــالع رســانی و روابط 
عمومی دانشگاه در سخنانی با اعالم آغاز طرح 
بسیج ملی کنترل فشــارخون از روزجمعه ۲7 
اردیبهشــت مصادف با روز جهانی فشارخون 
اســت و تا ۱۵ تیرماه را زمان اطالع رسانی در 

این مورد اعالم نمود.
وی بــر بایســتگی اطالع رســانی، آموزش و 
آگاهی بخشــی به نحوی که توجــه به کنترل 
فشــارخون باال به عنوان یک فرهنگ رفتاری 
نهادینه شــود تاکید نموده و لزوم  همکاری و 

هماهنگی اعضای کار گروه را خواستار شد.
دراین نشســت که بخشــی باحضــور روابط 
عمومی معاونت ها و بخشــی از طریق ویدیو 
کنفرانس روابط عمومی شبکه های واحد های 
تابعه تشکیل شــد اقدامات و فعالیتهای انجام 
شده در این کار گروه به صورت گزارش ارایه 
شد و ضمن تبادل نظر هماهنگی های الزم در 
زمینه اطالع رسانی هر چه بیشتر و بهتر دراین 

راستا انجام شد.

نشست هماهنگی بسیج ملی کنترل 
فشار خون با معاونت های حوزه 

دانشگاه تشکیل شد
نشست هماهنگی بسیج ملی کنترل فشارخون 
باال با نمایندگان معاونت های حوزه دانشــگاه 
در سالن اجتماعات معاونت بهداشت در تاریخ 

۲۴ اردیبهشت تشکیل شد.
هدف از برگزاری این نشســت تبیین اهداف 
و نحوه اجرای برنامه بســیج ملی کنترل فشار 
خون باال و جلب مشارکت حوزه معاونت های 
بهداشــت دانشــگاه در اجرای مطلوب برنامه 
بود. در این نشســت دکتر صیدی رییس گروه 
پیشــگیری از بیماری هــای غیرواگیر معاونت 
بهداشت به شرح ساختار و کلیات اجرای طرح 
مذکور پرداختند و حدود انتظارات از هر یک 

از معاونت ها بازگو شد.

گزارش مهر از یک کارآفرین برتر صنایع دستی

ایجاد اشتغال برای ۶۸۰ هنرمند صنایع دستی
 توسط یک آدامس فروش!

 با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی استان؛

نشست هماهنگی بسیج ملی کنترل فشارخون باال تشکیل شد

نیم فشار خون، بدا
م کنیم...  و اقدا

فشـار خـون باال 
دانشگاه علوم پزشکی استان زنجاناز شایع ترین دالیل مرگ  مردم در جهان است

کارگروه اطالع رسانی 
و روابط عمومی ستاد اجرایی

 شعار بسیج ملی کنترل فشار خون:


