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- رویه 1
با توجه به حادثه  خیز بودن کشور؛

ایرانی ها آموزش های امدادی را جدی بگیرند

بیراهه های 
راه سازی
به قلم رضا رمضانی

توضیحات رییس شورای 
شهر درباره سفر شهردار

و تعدادی از اعضای شورا 
به سوییس

- رویه 5   - رویه 2  

گان امروز تبلیغات  رد    زن
       هب سود      شماست

ربای ره چیزی زکاتی است 
و زکات بدن اه روزه است

 معــاون وزیر جهاد کشــاورزی، دســتور خرید 
توافقی سیر از کشاورزان استان زنجان را ابالغ کرد.

به پایگاه اطالع رســانی سازمان مرکزی تعاون روستایی، 
حسین شیرزاد دســتور خرید توافقی سیر از کشاورزان 

استان زنجان را ابالغ کرد.
بر پایه این گزارش، وی در بازدید از مزارع ســیر استان 
زنجان پس از هماهنگی با مدیر تعاون روستایی و رییس 
ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان و تماس با استاندار 

زنجان، دستور خرید توافقی سیر را ابالغ کرد تا از روند 
نزولی قیمت این محصول جلوگیری شود.

معاون وزیر جهاد کشــاورزی در این زمینه گفت: ایجاد 
مراکز خرید ســیر و جلب همکاری اتحادیه های استانی 
به ویژه اســتان آذربایجان شرقی جهت صادرات سیر به 
آسیای میانه و روسیه از دیگر راهکارهای توسعه محصول 
سیر کشور است که در دستور کار سازمان مرکزی تعاون 

روستایی قرار گرفته است.

از سوی معاون حجتی؛

دستور خرید توافقی »سیر«
 از کشاورزان ابالغ شد

این روزها شایعات به خریدهای هیجانی دامن می زند

 شایعه کمبود
- رویه 2  

- رویه 2  

دکتر احمدی در حاشیه بازدید از واحدهای صنعتی 
شهرک صنعتی اشراق تاکید کرد:

 راه نجات اقتصاد کشور
 در شرایط کنونی 
رونق تولید است

مرگ چوپان جوان بر اثر آذرخش

 رییس مرکز مدیریت حــوادث و فوریت   های 
پزشــکی اســتان زنجان گفت: چوپان جوانــی بر اثر 

آذرخش، جان خود را از دست داد.
جواد مرادی در گفت وگو با ایســنا، اظهــار کرد: روز 
پنج شنبه آقایی 24 ساله در شهر نوربهار از توابع شهرستان 
خدابنده بر اثر آذرخش، دچار ایست قلبیـ  تنفسی شد و 

جان خود را از دست داد.
وی تصریح کرد: زمان دقیق این حادثه نامعلوم اســت 
و اهالی نوربهار به طور اتفاقی متوجه این حادثه شــده 
و مورد را در ســاعت 16:13 دقیقه به پایگاه اورژانس 

انتقال داده اند.
مرادی در رابطه با عالیم حیاتی زخمی در صحنه، افزود: 
فرد زخمی بنــا به اظهار همکاران، در صحنه هیچ گونه 
عالیم حیاتی نداشته و با احیای قلبی ریوی به درمانگاه 
نوربهار انتقال یافت و پس از معاینه پزشک، مرگ نام برده 

تایید شد.
به گزارش ایســنا، با ورود جریان برق و صاعقه به بدن 
در اثر انقباض های الکتریکی سفت، عضالت تنفسی یا 
آسیب مراکز تنفســی در مغز )در بصل النخاع( ایست 
تنفســی عارض می شــود و پس از مدتی قلب نیز از 
حرکت می ایســتد. البته اگر جریــان برق از خود قلب 
نیز عبور کرده باشــد با ایجاد انقباضات کرمی شکل و 
غیرمؤثر و اسپاسمودیک در بطن )فیبریالسیون بطنی( 
ایست قلبی اولیه خواهیم داشت. پس از ایست قلبی ـ 
تنفسی اگر در عرض 4 تا 6 دقیقه عملیات احیا شروع 

نشود، مرگ شخص قطعی و حتمی خواهد بود.

خبـر

 نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس عنوان کرد:

هزینه های دارویی ایران 2 برابر میانگین جهانی

 معاون امور توسعه و پیشگیری اداره کل 
بهزیستی استان زنجان، از اجرای طرح مشاوره 
و حمایت روانی اجتماعــی در بالیای طبیعی، 
انسان ساخت و حوادث اضطراری )طرح محب( 

خبر داد.
گلنســاء آقامحمدی در گفت وگو با ایســنا، با 
بیان این که 15 محله در ســطح استان در زمینه 
اجرای طرح محب فعال هستند و شش تیم نیز 
در قالب تیم های فوریتی فعالیت می کنند، اظهار 
کرد: طرح محــب در قالب تیمی، قبل، حین و 
بعد از حوادث ورود کرده و در جهت پیشگیری 
از بروز آســیب های روانی و اجتماعی، کاهش 
اثرات آن و تامین سالمت روانی آسیب دیدگان 

فعالیت می کند.

این مســوول ادامه داد: تیم های حمایت روانی 
و اجتماعــی )تیم فوریتی محب( متشــکل از 
روان شــناس، مشاور، تســهیل گر و در صورت 
لزوم یک نفر روان پزشــک اســت کــه وظیفه 
برنامه ریزی و طراحی مداخله در بحران و ارائه 
حمایت های روانی و اجتماعی را بر عهده دارند.
وی افــزود: در واقــع این تیم تــالش می کند 
تا فشــارهای روانی ناشــی از بالیای طبیعی، 
انسان ســاخت و حوادث اضطــراری را کاهش 
دهــد و بالفاصله بعد از وقوع بحران وارد عمل 
می شود. هم اکنون نیز شش تیم فوریتی محب از 
آمادگی کامل برخوردار است و طرح محب در 
15 محله از شهرستان های زنجان، ابهر، خرم دره، 

خدابنده، طارم و ماه نشان اجرا می شود.

آقامحمدی با تاکید بــر این که اعضای این تیم، 
بــه صورت تخصصــی آمــوزش دیده اند و از 
آمادگــی مداخــالت و حمایت هــای روانی و 
اجتماعی در حوادث، بالیا و شرایط اضطراری 
برخوردار هســتند، تصریح کرد: گروه فوریتی 
محب از دستگاه های مختلف از جمله بهزیستی، 
رشــته های  فارغ التحصیــالن  و  دانشــجویان 
مددکاری، روان شناســی و اســاتید دانشــگاه 
داوطلب جذب می کنــد. همچنین آموزش های 
تخصصــی از جمله مدیریت اســترس، مقابله 
با اضطراب، کنترل خشــم، مشــاوره ســوگ، 
کمک های اولیه روان شناختی و بهداشت روانی 
در بالیا برای گروه های فوریتی از اهداف اصلی 

این طرح به شمار می رود.

 مدیرعامــل جمعیت هالل 
ایران   احمر اســتان زنجان گفت: 
کشــوری حادثه  خیز است و مردم 
باید آموزش های امدادی را جدی 

بگیرند.
به گزارش ایســنا، شهرام میرزایی 
در ســخنرانی پیش از خطبه های 
ایــن هفتــه نمازجمعــه زنجان، 
هالل احمر  جمعیــت  کرد:  اظهار 
فعالیت های مختلفی دارد که در ماه 
مبارک رمضان برنامه هایی همچون 
ســفره های مهربانی و فرشــتگان 
رحمت را برگــزار می کند. اعزام 
کاروان های ســالمت بــه مناطق 
محــروم و روســتاها، از دیگــر 

فعالیت های این جمعیت است.
وی بــا اشــاره به اینکــه در این 
جمعیت چهــار گروه وجود دارد، 
بیان کرد: گروه حمایت، مشورت 
و امداد و نجــات، از جمله آن ها 
محســوب می شــود و هــر فرد 
می توانــد بــه حســب عالقه در 
بخش های مختلف شــرکت کنند. 
رده سنی فعالیت در این جمعیت 
از غنچه های هالل شروع می شود 

و تا جوانان نوع متفاوت است.
مدیرعامــل جمعیــت هالل احمر 
اســتان زنجــان بــه آموزش های 
امدادی اشــاره کــرد و افزود: در 
مدرســه ها طرح دادرس را اجرا 
دانش آموزان  تربیــت  که  می کنیم 
برای روزهای ســخت اســت و 
با  دانش آمــوزان  ترتیب  ایــن  به 
نوع برخــورد و اقــدام در بروز 
حــوادث غیرمترقبــه و کمک به 
همچنین  می شــوند.  آشــنا  افراد 
و  داوطلبانــه  مشــارکت های  در 

خیر خواهانه آموزش داریم .

وی یــادآور شــد: امدادگــران با 
کم ترین مزدی که دریافت می کنند، 
در وقایــع غیرمترقبــه مختلــف 
و حــوادث جــاده ای بــه کمک 
حادثه دیــدگان می روند. در حادثه 
ســیل نیز مردم در کنار امدادگران 
داوطلــب جمعیت  نیروهــای  و 
به کمک ســیل زدگان  هالل احمر 

رفتند.
این مســوول با اشــاره بــه اینکه 
جمعیت هالل احمر زنجان یکی از 
درمانگاه های دیرین را دارد، ادامه 
داد: مرکز توان بخشــی با خدماتی 
فیزیوتراپی  گفتاردرمانی،  همچون 
و ... هــم در این اســتان فعالیت 
می کند و یکی از بــا کیفیت  ترین 
مراکز در ســطح کشــور اســت. 
فیزیوتراپــی نوبت عصر را هم در 

این مرکز فعال کردیم.
وی خاطرنشــان کرد: در روزهای 

خرم دره  فیزیوتراپــی  دهه فجــر 
را با کمــک خیــران و داوطلبان 
هالل احمر افتتــاح کردیم. بالگرد 
جمعیت هالل احمــر نیز 15 روز 
در ماه در اســتان زنجان استقرار 
دارد که به کار امدادرسانی سرعت 

می بخشد.
این مســوول به افتتاح ششــمین 
مرکز آموزش های تخصصی اشاره 
کرد و افزود: از دیگر اقدامات مهم 
در یک ســال گذشــته، بازسازی 
ســالن اجتماعات شــهر با اعتبار 
بیش از 3 میلیارد تومان اســت که 
تعمیرات آغاز شده و امیدواریم به 

سرعت تکمیل شود.
میرزایــی تصریــح کرد: کشــور 
ما کشــوری حادثه خیز اســت و 
فرا  را  امــدادی  آموزش های  باید 
کاهش  برای  بگیریم. همین طــور 
خســارت های مالی و جانی باید 

این آموزش هــا را جدی بگیریم. 
افراد می توانند به شعب هالل احمر 
در مرکز اســتان یا شهرســتان ها 
مراجعــه و دوره هــای امدادی را 

بگذرانند.
وی ادامــه داد: مــا هرچقدر هم 
تجهیــزات امدادی کامل داشــته 
باشیم اما آموزش بیشتر تاثیرگذار 
است؛ چراکه اگر شخص آموزش 
را دیده باشد، می تواند با کارهای 
امداد ســریع و کلیــدی پیش از 
رسیدن نیروهای امدادی، جان یک 

فرد را نجات دهد.
مدیرعامــل جمعیــت هالل احمر 
اســتان زنجــان بیان کــرد: 151 
دوره آموزشی در روستاها برگزار 
شــده، 1۰۷ مســجد را در سطح 
اســتان آمــوزش دادیــم و 155 
نیز در دستگاه های  دوره آموزشی 

اجرایی برگزار شده است.

وقتی استرس، گلوی مان را می فشارد
با توجه به حادثه  خیز بودن کشور؛

ایرانی ها آموزش های امدادی را جدی بگیرند

- رویه 2  

بنابه تصمیم هیأت مدیره شرکت، جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول شرکت تعاونی مصرف ولیعصر 
کارکنان شــهرداری زنجان در تاریخ 12 خرداد 1398 روز یکشنبه ساعت 17 در محل مسجد غریبیه 

تشکیل خواهد گردید. 
بنابراین بدین وسیله از همه اعضای شرکت دعوت می شود در تاریخ و ساعت تعیین شده برای اتخاذ 
تصمیم نسبت به موارد مشروحه ذیل در مجمع مزبور حضور به هم رسانند و یا وکالی خود را با توجه به 

ماده 19 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع از بین اعضا یا خارج از اعضای شرکت معرفی نمایند.
 دستور جلسه

1-ارائه گزارش توسط هیات مدیره در رابطه با فعالیت های انجام شده در سال های 96-95-94-93 
2- ارائه گزارش توسط بازرس در رابطه با عملکرد هیأت مدیره و صورت های مالی سال های 96-95-94-93

3- بررسی و تصویب صورت های مالی سال های 96-95-94-93
4-طرح و تصمیم گیری در خصوص میزان حق الجسات و پاداش هیأت مدیره

5- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره
6- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی 98

7- طرح و تصمیم گیری در خصوص نحوه تقسیم امالک فروخته شده در بین اعضای تعاونی
8- طرح و تصمیم گیری در خصوص نحوه  فروش سه باب مغازه واقع در دانشسرا

9- طرح و تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود یا زیان سال های 93- 94- 95 -96
 توضیح: اعضایی که کاندیدای تصدی سمت هیأت مدیره و بازرسی شرکت می باشد حداکثر ظرف مدت یک 

هفته از تاریخ انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی جهت تکمیل فرم مربوطه به دفتر تعاونی مراجعه نمایند.

هیأت مدیره شرکت تعاونی مصرف ولیعصر کارکنان شهرداری زنجان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول
شرکت تعاونی مصرف ولیعصر کارکنان شهرداری زنجان هب  شماره ثبت 1164

تاریخ انتشار 
1398/2/21



 شنبه 21 اردیبهشت ماه  1398 / نمره 306 / سال دوم2
جـــامعــه

 نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:
هزینه های دارویی ایران

2 برابر میانگین جهانی است
 نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس شورای اســامی گفت: میانگین هزینه 
دارویی دنیا 15 درصد از اعتبارات نظام سامت 
است، در حالی که این میزان در ایران 2 برابر و در 

برخی مواقع بیشتر است.
دکتر ســید مرتضی خاتمی در گفــت و گو با 
خبرنگار ایرنا، راهکار این موضوع را صرفه جویی 
و کاهش مصرف خود سرانه دارو خواند و افزود: 
دارو کاالی راهبردی و کلیدی به شمار می رود و 
بر این پایه نیز حساسیت ویژه ای دارد و بنابراین 
برنامه ریزان و سیاســتگذاران باید به این حوزه 

توجه بیشتری داشته باشند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه شوربختانه منابع 
تخصیصی در این حوزه به درســتی هزینه نمی 
شــود، خاطرنشــان کرد: با توجه به حساسیت 
موضوع باید داروهای اساســی کــه عمده آنها 
بیولوژیک بوده و با فناوری های نوین تولید می 
شوند را در کشور تولید کرد تا نیاز به خارج در این 
حوزه کاهش یابد. وی اظهار داشت: هم اکنون به 
لحاظ تعدادی و حجم، 97 درصد داروهای مورد 
نیاز در داخل کشــور تولید می شود اما برای سه 
درصد باقیمانده بیــش از 2 برابر داروهای تولید 

داخل هزینه پرداخت می شود.
نماینده مردم ماه نشــان و ایجــرود در مجلس 
شورای اسامی ادامه داد: خوشبختانه مسووالن 
در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با 
درک حساسیت این مهم بطور روزانه کمبودهای 

این بخش را به دقت رصد می کنند.
وی اظهار امیدواری کرد، مسووالن بانکی و ارزی 
کشور نیز با درک این حساسیت بتوانند به موقع 
و به صورت منظم ارز مورد نیاز برای تامین مواد 

اولیه دارویی را تامین کنند.
خاتمــی ادامه داد: بی توجهی به این امر موجب 
آسیب به صنعت دارویی کشــور می شود و تا 
کنون با ساز و کارهای اتخاذ شده مشکل جدی 

در این حوزه وجود نداشته است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: الزمه تحقق 
وضعیت مناســب این است که دست اندرکاران 
حــوزه بانکی، وزارت صمــت و متولیان حوزه 
تخصیص ارز به حوزه دارویی کشورمان بیش از 

گذشته توجه جدی داشته باشند.

سرنشینان خودرو سقوط کرده 
به دره معجزه آسا نجات یافتند

 رییــس مرکــز مدیریــت حــوادث و 
فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان 
زنجان گفت:سرنشــینان یک خودرو در حادثه 
سقوط به دره ای با عمق بیش از 500 متر به طور 

معجزه آسایی نجات یافتند.
دکتر اصغر جعفــری در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: حادثه سقوط یک دستگاه خودرو 405 
به دره، شامگاه پنجشنبه در تماس تلفنی به مرکز 

اورژانس 115 خرمدره گزارش شد.
وی ادامــه داد: بافاصلــه آمبوالنــس پایــگاه 
فوریت های پزشــکی غــزال بــا همراهی تیم 
نجــات هال احمر به محل حادثه در حدفاصل 
بین روســتاهای اسام آباد و پیله ورین در مسیر 

کوهستانی و سخت گذر اعزام شدند.
این مســوول ادامه داد: در بررسی صحنه حادثه 
ســقوط خودرو به دره ای با عمق بیش از 500 
متر، 2 خانم و یک کودک 14 ماهه دچار آسیب 
شده بودند که در ماموریتی دشوار و طاقت فرسا 
با همراهی و مساعدت مردم زخمی ها به داخل 

آمبوالنس منتقل شدند.
جعفری خاطر نشان کرد: زخمی های حادثه پس 
از اقدامــات درمانی پیش بیمارســتانی به مرکز 
درمانی بوعلی خرم دره منتقل شدند و هم اکنون 

حال عمومی آنها مساعد گزارش شده است.

رییس بازرسی سازمان صمت استان زنجان:
امکان توزیع همه کاالها 

به صورت سامانه ای در استان 
وجود ندارد

 رییس بازرسی سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان زنجان با اشاره به اینکه توزیع کاال 
به صورت سامانه ای باید در سطح سیاست های 
کان کشور امکانپذیر باشد گفت: امکان توزیع 

همه کاالها به صورت سامانه ای وجود ندارد.
اسماعیل مسلمی در گفت وگو با خبرنگار موج 
رســا، با اشــاره به اینکه راه اندازی سامانه برای 
توزیع کاالها کار سختی نبوده و اینکار به راحتی 
انجام می شــود اظهار کرد: ولــی نمی توانیم هر 
کاالهایــی که با تنش موقتی در بازار مواجه بوده 

برای توزیع آن سامانه راه اندازی کنیم.
وی تصریح کرد: در دوره های گذشته ما بحث 
توزیع سبد کاال را داشتیم همان طور سامانه توزیع 
سوخت بنزین و همچنین در مقایس کوچکتر هم 
در سطح اســتان دو مورد سامانه ای برای توزیع 

الستیک وگوشت قرمز تهیه شده است.
رییس بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان زنجان با بیان اینکه سامانه این فعالیت ها 
تهیه شده و کار خیلی سختی نیست افزود: ما تابع 
ستاد تنظیم بازار کشور هستیم و با توجه به اینکه 
تامین کاال به اندازه کافی در سطح کشور وجود 

داشته و موانع و مشکاتی نیز وجود دارد.

خبر

معاون دفتر امور کودکان و نوجوانان 
سازمان بهزیستی خبر داد:
توانمندسازی 

رویکرد اصلی نگهداری 
کودکان بی سرپرست

 معــاون دفتر امور کــودکان و نوجوانان 
سازمان بهزیستی بیان کرد: یکی از رویکردهای 
جــدی ســازمان بهزیســتی در قبــال کودکان 
 بی سرپرســت و بد سرپرســت، توانمندسازی 

آن ها است.
 احمد خاکی در حاشــیه آیین افطاری در مرکز 
 شــیرخوارگاه و نوبــاوگان شــهید ثمین تاب 
بهزیســتی زنجان، در جمع خبرنــگاران افزود: 
 یکــی از اقداماتــی کــه در برهــه کنونی در 
زمینه مراکز نگه داری کودکان در کشور انجام شده، 
تقسیم بندی این مراکز بر اساس رنج سنی کودکان 

بوده است.
وی با بیان اینکه بدون شــک کسانی که در این 
حوزه فعالیت می کنند باید به این نکته آگاه باشند 
که مسوولیت بسیار ســنگینی در قبال کاری که 
انجام می دهند دارند، تصریح کرد: این اهمیت از 
آن جهت است که این افراد باکسانی سر وکاردارند 
که آینده سازان این کشور هستند، به همین خاطر 
تالش و رویکرد اصلی سازمان بهزیستی در قبال 
کودکان بی سرپرست و بد سرپرست، واگذاری 

موقت یا دایم آن ها به خانواده ها است.
خاکی با یادآوری اینکه یکی از دغدغه های امروز 
در زمینه نگه داری از کودکان بی سرپرست و بد 
سرپرست به مراکز شبه خانواده برمی گردد، ادامه 
داد: شــوربختانه این مراکــز بیش از ظرفیتی که 
دارند، اقدام به نگه داری از این کودکان می کنند، 
با وجود این مشکالت، سازمان بهزیستی هیچ گاه 
به دنبال این نبوده که اقدام به توســعه این مراکز 
کند، بلکه اولویت با واگذاری موقت یا دائم این 

کودکان به خانواده ها است.
معــاون دفتر امور کودکان و نوجوانان ســازمان 
بهزیستی در ادامه از رشد روزافزون سیر طبیعی 
واگذاری کودکان بی سرپرســت و بد سرپرست 
به خانواده ها در سایه همکاری هایی که بین این 
ســازمان و قوه قضاییه و ثبت احوال وجود دارد، 
خبر داد و با یادآوری اینکه این رشــد در ســال 
گذشــته بین ۱۰ تا ۱۲ درصد بوده است، اظهار 
کرد: یکی از رویکردهــای اصلی در این زمینه، 

مراقبت از کودکان در خانواده های زیستی است.
خاکی در خصوص خانواده های زیستی، متذکر 
شد: خانواده های زیســتی بدین معنی است که 
کودکان بد سرپرســت و بی سرپرســت به جای 
اینکه وارد مراکز شــبه خانواده شوند، به واسطه 
همکاری هایی که بین ســازمان بهزیستی و قوه 
قضاییه وجود دارد، ایــن واگذاری بین یکی از 
خویشــاوندان و وابســتگان این کودکان انجام 
می شــود که در قبال این واگذاری ها نیز سازمان 
بهزیســتی نســبت به پرداخت هزینه های این 

کودکان اقدام می کند.
وی همچنین از اجرای طرح »مشــک« در سطح 
کشــور خبر داد و با اشــاره به اینکه در اجرای 
این طرح، ســازمان بهزیســتی همــه جوانب 
ازجمله صالحیــت اخالقی، رفتــاری، مالی و 
عقلی خانواده های متقاضی را بررســی می کند، 
گفت: بر پایه این طرح، کودکان بد سرپرســت 
و بی سرپرســتی که تحت حمایت این سازمان 
هســتند، به صورت موقت تا زمان توانمندسازی 
خانواده هایشــان به فرزندخواندگی خانواده های 

متقاضی درمی آیند.
خاکــی با تأکید بر اینکه موضوع و هدف مهمی 
که ســازمان در قبال کودکان بد سرپرســت و 
بی سرپرســت دنبال می کند، توانمندسازی این 
کودکان است، خاطرنشان کرد: این توانمندسازی 
بدان معنی است که این کودکان باید تا ۱۸ سالگی 
به این توانمندی برسند، یعنی به هنگام ترخیص 
از مراکز نگه داری، باید از مهارت های زندگی و 
استقالل برخوردار باشند که برای تحقق این مهم 

نیز برنامه های مختلفی داریم.

مدیر جهادکشاورزی طارم:
آغاز برداشت نخود فرنگی 
از 700 هکتار از زمین های 

کشاورزی طارم
 مدیر جهادکشاورزی طارم با اشاره به آغاز 
برداشت نخود فرنگی از 7۰۰ هکتار از زمین های 
کشاورزی طارم گفت: بر پایه برآوردهای انجام 
شــده 56۰۰ تن نخود فرنگی امسال روانه بازار 

مصرف می شود.
مجتبی اسکندری در گفت وگو با خبرنگار موج 
رسا، اظهار کرد: پیش بینی می شود امسال 5 هزار 
و 6۰ تن نخودفرنگی سبز در این شهرستان تولید 
شــود و از محل فروش آن ۱96 میلیارد ریال هم 

درآمد عاید کشاورزان خواهد شد.
 وی تصریــح کرد: ســال زراعــی کنونی تعداد 
یک هزار و ۱۰۰ نفر از کشــاورزان شهرســتان 
طارم به کشــت و کار محصــول نخود فرنگی 
اشــتغال دارند و این در شرایطی است که همه 
ساله برداشت نخودفرنگی در شهرستان طارم از 
دهه نخســت اردیبهشت ماه آغاز شده و تا اوایل 

خردادماه ادامه می یابد.
مدیر جهادکشاورزی طارم عنوان کرد: امسال به 
دلیل خنک بودن هوا در فصل بهار برداشت این 
محصول از نیمه دوم اردیبهشت ماه شروع شده 

است.

خبـر این روزها شایعات به خریدهای هیجانی دامن می زند

 شایعه کمبود
 این روزها شایعه کمبود برخی از کاالهای 
اساســی به خریدهای هیجانی و کاذب توســط 
شهروندان منجر شده است که تعداد قابل توجهی 
از مصــرف کنندگان علت ایــن خریدها را نه به 
خاطر نیاز بلکه تحت تاثیر شــایعات و نگرانی از 

افزایش قیمت ها عنوان می کنند.
به گزارش ایرنا، در سال های گذشته سودجویان 

و فرصت طلبان با ســوء استفاده از 
وضعیت سیاســی و اقتصادی حاکم 
بر کشــور با ایجاد جو روانی منفی و 
شایعه سازی کمبود کاال و یا افزایش 
چندیــن برابــری نرخ آن، بــازار را 
متالطم کرده و موجب می شــوند تا 
شهروندان برای خرید اقالم اساسی و 
گاه خارج از نیاز خود به فروشگاه ها 
هجوم برده و به صــورت فله ای و 
عمده و بســیار بیش از نیاز به خرید 

این کاالها اقدام کنند.
در بررســی تاریخ جمهوری اسالمی 
تاکنون ســابقه نبود کاالیی در بازار 
وجــود نداشــته اســت و گاه اقالم 
مورد نیاز چندین ماهه کشور توسط 
سازی  ذخیره  مربوطه  دســتگاه های 
می شود تا مردم در شرایط اضطراری 

نیز دچار مشکل نشوند.
گرانی و کمبود کاال در بازار هر مقطعی 
درباره تعدادی از اقالم شایعه سازی 
می شــود که در روزهــای اخیر این 
شایعه در مورد نایاب شدن ماکارونی، 

قند و شکر و روغن گسترش یافته و شهروندان را 
به سوی مراکز خرید روانه کرده و این خریدهای 
غیرمنطقی و عمده شهروندان است که قفسه های 
برخی از فروشگاه ها را خالی از کاالهایی می کند 
که تا تزریق مجدد آن به فروشگاه، عده ای گمان 

می کنند شایعات واقعیت داشته است.
دکتر حســین احمدی جامعه شــناس و مدرس 
دانشــگاه در زنجان گفت: عــالوه بر جو روانی، 
ایجاد شــایعه کمبــود یا گرانــی کاال در جامعه 
احســاس بی ثباتی و پیش بینی ناپذیری آینده را 
نیز به دنبال دارد و عالوه بر این مســاله تورم نیز 
موجــب خریدهای هیجانــی و فراتر از نیازهای 

روزمره مردم می شود.
وی با بیان اینکه میزان تولید و عرضه ثابت است، 
افزود: این نوع خریدها افزایش قیمت را رقم می 
زند و زمانیکه عرضه ثابت باشد و تقاضا افزایش 

پیدا کند بر قیمت ها نیز تاثیرگذار می شود.
احمدی ادامه داد: در چنین شــرایطی خریداران 
بــدون توجه بــه نیازهای خود اقــدام به خرید 
کاالهای غیر ضروری مــی کنند که هدف از آن 

حفظ ارزش پول است.
این جامعه شناس اظهار داشت: در این وضعیت 
نیازمندان واقعی به دلیل کمبود و افزایش نرخ نمی 

توانند به این کاالها دسترسی داشته باشند.
احمدی با بیان اینکه همه این اقدامات موجب بی 
اعتمادی شده و مسایل مدیریتی را پیش می کشد، 
یادآوری کرد: مدیران قاعده و روندی را در بازار 
پیش بینی کرده اند کــه خریدهای غیرمعقول و 
غیراقتصادی موجب می شود که نتوانند پیش بینی 
الزم برای هجمه تقاضا به کاالیی را داشته باشند.

وی بــا تاکید بر اینکه هر تورمی رکودی به دنبال 
دارد، اظهارداشــت: زمانیکــه رقابت برای خرید 

بیشــتر باشد برخوردهای نامناسب و درگیری در 
جامعه را نیز به دنبــال دارد که می تواند آرامش 

روانی افراد را برهم بریزد.
ایــن مدرس دانشــگاه با بیــان اینکــه زمانی که 
شفاف سازی توسط مسووالن و رسانه ها در جامعه 
نباشد، شایعه سازی انجام می شود، گفت: چنانچه 
اطالعات درست و غلط ادغام شود شایعه افزایش 
و کاهش کاالیی در حوزه اقتصادی رقم می خورد 

که این خرید هیجانی را به دنبال خواهد داشت.
احمدی، عامل واســطه گری را مرتبط با شایعه 
دانســت و خاطرنشان کرد: افراد سودجو به طور 
معمول در حوزه اقتصادی قرار دارند و بازارگرمی 
و جنگ زرگری راه می اندازند که علت این مهم 
ناشی از ناسالم بودن نظام اقتصادی و نبود نظارت 
جدی اســت که زمینه افزایش یا کاهش کاال در 

بازار را رقم می زند.
وی افزود: بازاری که خرید و فروش آن مشخص 
و از قواعــد اقتصادی تبعیت کند واســطه گری 
و ســودجویی در آن رخنه نمی کنــد و بازاری 
که توســط گروه هایی که پول در دســت دارند 
انحصاری شود ایجاد چنین فضا و تکانه هایی در 

آن طبیعی است.
ایــن جامعه شــناس تاکید کرد: بایــد نهادهای 
مســوول، در بازار دخالت و با اعمال روشهایی 

خرید و فروش را کنترل کنند.
* مــردم اراده کنند، گرانــی و ارزانی را رقم 

می زنند
مــدرس دانشــگاهی دربــاره خریــد هیجانی 
شــهروندان گفت: این موضوع شــناخته شده و 
مهمی به شمار می رود، مشکالت جامعه به همان 
اندازه که اقتصادی اســت بــه همین میزان نیز از 
جنس فرهنگی و اجتماعی و مربوط به الگوهای 

رفتاری مردم است که در شرایط سخت برجسته 
می شود.

ســجاد اوجاقلو اظهارداشت: از بعد فرهنگی، در 
چنین شرایطی که اوضاع اقتصادی و فشار بیرونی 
وجــود دارد رفتارهای مردم با خــود، دیگران و 
خانواده مهم است و این رفتارها می تواند تعیین 

کننده باشد.
وی یــادآوری کــرد: مردم می تواننــد در چنین 
شرایطی کمک کننده باشــند و در جامعه ای که 
مشکالتی دارد به همدیگر کمک کنند و بخشی از 
این مهم به الگوی رفتاری مردم مربوط می شود.

این مدرس دانشگاه گفت: این مسایل در جامعه 
موجب فشــارهای روانی، کاهش اعتماد، ایجاد 

اضطراب شده و کمبودها را رقم می زند.
اوجاقلو خاطرنشان کرد: مردم به همان اندازه که 
اراده کننــد گرانی را رقم می زنند به همین اندازه 

نیز می توانند موجب ارزانی کاالها شوند.
وی یــادآوری کرد: اراده جمعی و تشــکل های 
قوی می تواند موجب جلوگیری از مشــکالت 

فرهنگی و اجتماعی شود.
* بــرای تامیــن و توزیع کاالهای اساســی 

کمبودی نداریم
مدیر توسعه بازرگانی ســازمان جهاد کشاورزی 
استان زنجان گفت: با برنامه ریزی های انجام شده 
برای تامین و تهیه هیچ کاالیی کمبودی نداریم و 
به میزان مورد نیاز اقالم اساسی تا چندین ماه آینده 

نیز وجود دارد.
عبداله جعفری اظهارداشــت: علت افزایش نرخ 
برخی از اقالم مصرفی ناشــی از مراجعه پیاپی و 
درخواســت بیش از نیاز صنف و مردم است که 
این مســاله نیز از نگرانی های ایجاد شده توسط 
اخبار کذب در شــهروندان اســت که منجر به 

خریدهای هیجانی و غیرمنطقی می شود.
وی تاکیــد کرد: هم اکنون برنــج وارداتی با نرخ 
دولتی توزیع می شود و با توجه به فراوانی آن در 
بــازار قیمت آزاد این قلم کاال نیز به نرخ مصوب 

آن نزدیک شده است.
مدیر توسعه بازرگانی ســازمان جهاد کشاورزی 
اســتان زنجان گفت: از ابتدای سال تاکنون شکر 
با نرخ دولتی 34 تا 35 هزار ریال در 
فروشــگاه های بزرگ زنجیره ای و 
تعاونی های مصرف و ۲5۰ اتحادیه و 
خواربار فروشی استان در حال توزیع 

است.
جعفری با تاکید بر اینکه شــهروندان 
شــکر گران از بازار نخرنــد، اظهار 
داشــت: اگر برای خریــد این کاال با 
نرخ دولتی دسترسی ندارند به اندازه 
نیاز همان مقطع خریداری کنند؛ چرا 
که شکر با نرخ دولتی در میان صنایع 
قند ریزی توزیع شده است و به زودی 
نرخ این قلم در بازار آزاد نیز کاهش 

می یابد.
* فروشگاه ها برای تامین نیازهای 

مردم فعال هستند
یکی از مســووالن فروشــگاه های 
زنجیــره ای زنجــان اضافــه کرد: 
فروشگاه های زنجیره ای برای تامین 
نیازهای شــهروندان فعالیت دارند و 
به انــدازه مورد نیاز و کافی عالوه بر 
اقالمی که در قفسه ها وجود دارد در 

انبار نیز موجود است.
وی یــادآوری کرد: هم اکنون انــواع تن ماهی، 
ماکارونی، قند و شــکر و برنج با نرخ گذشته در 
فروشــگاه ها وجود دارد و افزایش قیمت ها به 

صورت قانونی انجام و روی کاال ثبت می شود.
این مســوول فروشــگاه یادآوری کرد: مصرف 
کنندگان فروشگاه های فعال در سطح شهرها را با 
ثبات، امنیت و ایجاد تنظیم بازار کاالهای اساسی 

می شناسند.
رقیــه نوروزی یکــی از شــهروندان حاضر در 
فروشــگاه گفت: تاکنون کمبود کاال نبوده و من 
مــازاد بر نیاز خرید نکــرده ام چرا که از هر قلم 
کاالی بــه اندازه نیاز موجود اســت اما قیمت ها 

افزایش دارد.
وی افزود: برخی از شهروندان نیز اقدام به خرید 
چندین عــددی از یک قلم کاال می کنند چرا که 
باور دارند تا مــاه دیگر نرخ کنونی چندین برابر 
می شود که این خرید هیجانی نیست بلکه ناشی 

از نگرانی افزایش قیمت هاست.
* مردم در دامن زدن به شایعات بازار مقصرند
علی افشار یکی دیگر از مسووالن فروشگاه ادامه 
داد: اینکه جنســی برای همیشــه از بازار خارج 
شــود نداریم و شــوربختانه برخی از افراد فقط 
به شــنیده های خود در بازار داغ شایعات استناد 

می کنند.
وی تاکیــد کــرد: در این فروشــگاه همه اقالم 
تک فروشــی می شود از هر قلم نیز به میزان قابل 
توجهی وجود دارد تا شهروندان نیازهای خود را 

تامین کنند.
این مسوول فروشــگاه متذکر شد: خود مردم به 
شایعات کمبود کاال در بازار دامن زده و عرصه را 

برای سودجویان باز نگه می دارند.

 معاون خدمات صنــدوق بیمه ای بانک 
کشاورزی استان زنجان گفت: این استان 4۰ هزار 
باغ بارده قابلیت بیمه شــدن دارد که از این میزان 
در ســال زراعی 9۸ - 97، ۱۲ هزار هکتار تحت 

پوشش صندوق بیمه کشاورزی قرار گرفته اند.
رامین موسی خانی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا 
افزود: در اســتان زنجان 54 هزار هکتار باغ بارده 
داریم که از این میزان ۲5 درصد قابلیت بیمه شدن 

ندارند چرا که به سن اقتصادی نرسیده اند.
وی با بیان اینکه هم اکنــون 3۰ درصد از باغ ها 

تحت پوشش خدمات بیمه ای قراردارند، یادآوری 
کرد: هم اکنون روند پرداخت غرامت ها در استان 

زنجان رو به بهبود است.
معاون خدمات صندوق بیمه ای بانک کشاورزی 
اســتان زنجان گفــت: باغداران، کشــاورزان و 
دامداران نسبت به بیمه کردن محصوالت خود در 

برابر حوادث طبیعی اقدام کنند.
موســی خانی اظهارداشت: هم اکنون اکیپ های 
تخصصی ارزیابی بعد از سیل و سرمای فروردین 
در مناطق آسیب دیده استان زنجان برای ارزیابی 

میزان خسارت ها فعال شده اند.
وی خاطرنشان کرد: پس از برآوردهای دقیق این 
اکیپ ها غرامت بر پایه سازو کارهای بیمه ای به 

کشاورزان استان زنجان پرداخت می شود.
معاون خدمات صندوق بیمه ای بانک کشاورزی 
استان زنجان گفت: در این استان 6۱ هزار و ۲96 
راس دام، ۱4 میلیــون و 5۸۱ هزار و 74۱ قطعه 
طیور و پنج هــزار و ۲۰۰ مترمربع از مکان های 

پرورش آبزیان تحت پوشش بیمه قرار دارند.
موسی خانی یادآوری کرد: صندوق بیمه کشاورزی 

با 35سال سابقه یکی از اهرم های توسعه سرمایه 
گذاری در بخش کشاورزی محسوب می شود.

به گزارش ایرنا، ســیل فروردین امسال و سرمای 
بهاره به محصوالت کشاورزی این استان هشت 

هزار و 4۰۰ میلیارد ریال خسارت وارد کرد.
میزان خسارت سیالب و بارندگی های فروردین 
امسال به چاه های کشــاورزی، سازه های آبی، 
کانال های بتنی، راه های بین مزارع، محصوالت 
زراعــی، جایگاه های نگهداری دام و تلفات دام 
در اســتان زنجان ۸5۰ میلیارد ریال برآورد شده 
که بیشــترین خسارت ســیل در استان تخریب 
کامل جایــگاه های نگهــداری دامی در مناطق 

روستایی بود.

 12هزار هکتار از باغ های زنجان بیمه شده اند

  نایب رییس کمیســیون صنایع و معادن 
مجلس شورای اسالمی صبح روز پنج شنبه ۱9 
اردیبهشــت از هفت واحد صنعتی در شــهرک 

صنعتی اشراق زنجان بازدید کرد.
 به گزارش روابط عمومی شــرکت شــهرکهای 
صنعتی اســتان زنجان، دکتر فریدون احمدی به 
همراه مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان 
زنجان ضمن بازدید از ایــن واحدها از نزدیک 
با مدیران این واحدهــا گفتگو کرد و در جریان 

مشکالت و مسایل آنها قرار گرفت.
 نماینــده مــردم زنجــان و طــارم در مجلس 
شورای اســالمی در حاشــیه بازدید از شرکت 
ترانسفورماتورسازی کوشکن )تسکو( گفت: هم 
اکنون در جنگ تمام عیار اقتصادی قرار داریم و 

دشمن اقتصاد ما را هدف گرفته است.
 وی با بیان اینکه هر آنچه در کشور توان تولید آن 
را داریم، از لیست تحریم دشمنان خارج می شود 
تاکید کرد: دشــمن با این کار می خواهد توجیه 
تولید داخلی را از بین برده و واحدهای صنعتی را 

دچار مشکل نماید.
 دکتر احمدی با با اشاره به اینکه راه نجات اقتصاد 
کشور در شرایط کنونی رونق تولید است اظهار 
داشت: تولید، رکن اقتصاد هر کشوری محسوب 
می شود و برای رونق بیشتر چاره ای جز حمایت 
روز افزون از این حوزه نیست و لزوم توجه بیش 
از گذشته آن، ضروری است. بنابراین برای رونق 
گرفتن تولید و ایجاد اشتغال باید قوای سه گانه از 

واحدهای تولیدی حمایت کنند.
  وی تاکید کرد: برای غلبه بر مشکالت کنونی و 
ایستادگی مقابل توطئه ها، رونق تولید و حمایت 
هــای روز افزون از این بخــش، مهم ترین ابزار 
محسوب می شود؛ چرا که معضالتی نظیر گرانی 
و بیکاری در سایه توجهات به این حوزه برطرف 

می شود.
 احمدی اظهار داشت: بسیاری از مشکالت ریز و 
درشت کشور با رونق چرخ های تولید برطرف 
می شود و بهبود این بخش چشم انداز بهتری را 

فراهم می کند.

نایب رییس کمیســیون صنایع و معادن مجلس 
شــورای اســالمی ادامه داد: دشــمنان به زعم 
تصورات خود تحریم های فلج کننده را مایه رکود 
و به زمین خوردن تولیدات کشور می دانستند در 
حالی که این حوزه همچنان به فعالیت خود ادامه 

می دهد.
 احمدی در بازدید از شــرکت آلتین پروفیل که 
تولید کننده خودروهای برقی است تصریح کرد: 
باید از محل صرفه جویی در مصرف سوخت از 

تولید خودروهای برقی حمایت شود.
 نایب رییس کمیســیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسالمی در حاشیه بازدید از واحد تولیدی 

صنایع غذایی هومن نیز گفت: همه مسووالن باید 
برای ایجاد ارزش افزوده و جلوگیری از صادرات 
محصوالت به صورت خام مساعدت کنند و در 

این راستا قوانین با ثبات ایجاد شود.
شایان ذکر است دکتر فریدون احمدی ضمن بازدید 
از خطوط تولید واحدهای ترانسفورماتورسازی 
کوشکن )تسکو(، صنایع غذایی هومن، کاسپین 
صنعت غرب، آلتین پروفیل، متین خودرو، ســام 
صنعت آندیا و نانو مس از مرکز خدمات فناوری 
و کسب و کار شهرک صنعتی اشراق زنجان نیز 
حضور یافت و با مشاوران حاضر در این مرکز به 

گفتگو پرداخت.

دکتر احمدی در حاشیه بازدید از واحدهای صنعتی شهرک صنعتی اشراق تاکید کرد:

 راه نجات اقتصاد کشور در شرایط کنونی 
رونق تولید است
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اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان زنجان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه آبخیزداری را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه )دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران 
 WWW.SETADIRAN.IR :و بازگشــایی پاکت ها( از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشــانی 
انجام خواهد شد. و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: ساعت 8 صبح روز شنبه تاریخ98/02/21 می باشد.

آخرین مهلت دریافت اسناد از سایت: ساعت 17 روز سه شنبه تاریخ 98/02/24
آخرین مهلت ارائه پیشنهاد: ساعت 14:15روز دوشنبه تاریخ 98/03/06

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 14:20روز دوشنبه تاریخ 98/03/06
*پیمانکاران )اشــخاص حقوقی( واجد شرایط برای شــرکت در مناقصه: دارا بودن گواهینامه صالحیت معتبر در رشته آب یا 

کشاورزی یا ابنیه حداقل پایه 5
جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها به آدرس ذیل مراجعه فرمایید : 

زنجان - خیابان خرمشهر - خیابان بالل حبشی دوم غربي- اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداری استان زنجان 
تلفن تماس: 02433777011- 02433777949

مبلغ برآورد عنوان پروژهردیف
)به ریال (

مبلغ تضمین 
)به ریال (

1
پروژه آبخیزداری- کنترل سیالب آبخیز شهری آب بر شامل 
عملیات سنگ و مالت و عملیات خاکی حوزه آبخیز شهری 

آب بر شهرستان طارم استان زنجان
19،996،946،831998،497،342

* هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

حسینی منفرد -رسرپست معاونت ربانهم رزیی ، توسعه ، دمرییت و منابع انسانی
حسین 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
ت اول 

نوب

 روز جهانی آسم یک رویداد ساالنه است که از سال 1998 به پیشنهاد 
دفتر برنامه جهانی و با همکاری سازمان بهداشت جهانی، نخستین سه شنبه ماه 
می به نام روز جهانی آسم نام گذاری شده است، به همین مناسبت همه ساله 
آیینی در کشورهای مختلف به منظور بهبود سطح آگاهی درباره بیماری آسم و 

مراقبت های جهانی برای آن برگزار می شود.
به گزارش ایســنا، یک فوق تخصص آسم و آلرژی در گفت و گو با ایسنا،  
با اشــاره به روز جهانی آســم و آلرژی، اظهار کرد: آســم یک بیماری 
التهابی مزمن مجاری تنفســی است. از عالیم بارز این بیماری می توان به 
خس خس سینه، ســرفه و تنگی نفس اشاره کرد، این بیماری در کودکان 

و افراد چاق شایع تر است.

عاکفه احمدی افشــار با اشــاره به آگاهی در زمینه آسم و آلرژی، افزود: 
پیگیری و شــناخت درباره آسم و آلرژی باعث آگاهی، شناخت بیماری، 
مراجعــه به دکتــر و خودمراقبتی برای جلوگیری از عــود این بیماری و 

دست یابی به زندگی عادی می شود.
وی در رابطــه با مصرف خودســرانه دارو نیز تصریح کرد: همین طور که 
مصرف ایمن دارو به طور منظم بهترین راه برای جلوگیری از عود بیماری 
آســم است؛ مصرف بی رویه و خودسرانه دارو به ویژه آنتی بیوتیک باعث 
ایجاد مقاومت دارویی، حساســیت و گاهی واکنش های شدید پوستی و 
تنفســی می شود. مصرف دارو باید زیر نظر پزشک باشد و خانواده ها باید 

از مصرف خودسرانه دارو خودداری کنند.

احمدی افشــار یادآور شــد: در بین کودکان و بالغان، افراد دارای اضافه 
وزن، در خطر بیشــتری برای ابتال به آسم قرار دارند. چاقی و اضافه وزن 
با افزایش التهاب در بدن، اســتعداد برای ابتــال به این بیماری را افزایش 
خواهد داد. ریه های افراد چاق، کمتر از حد الزم منبســط می شــود، این 
افراد نفس های کوتاه تری می کشــند و مسیر جریان هوا در ریه های آن ها 

تنگ تر و تحریک پذیرتر می شــود. این متخصص با تاکید بر اینکه به آسم 
و آلرژی و درمان آن باید جدی تر توجه شود، افزود: در سال های گذشته 
آگاهی نســبت به این بیماری افزایش پیدا کرده اســت ولی به نسبت آن 
شاهد افزایش بروز حساسیت ها نیز هستیم و باید با تغییر روش زندگی و 

تغذیه ای شرایطی را فراهم کنیم تا زمینه بروز آن کاهش یابد.
به گزارش ایســنا، در بیست سال آخر سده بیســتم میزان ابتالی افراد به 
بیماری آسم به دلیل آلودگی هوا، گرم شدن زمین و زندگی مدرن افزایش 
یافته است. مصرف دخانیات به ویژه سیگار و قلیان یکی از عوامل مبتال به 
بیماری آســم است. ابتال به بیماری مزمن انسدادی ریه و برونشیت مزمن 

نیز در مبتالیان سیگاری آسم زیاد است.
بیماران مبتال به آســم باید همیشه در محیطی عاری از دود سیگار زندگی 
کنند، زیرا دود سیگار مجاری هوایی را تحریک می کند و سیگاری ها را در 
معرض ابتال به بیماری های تنفسی و ریوی قرار می دهد. همچنین مادرانی 
که در دوران بارداری ســیگار یا قلیان کشیده اند، بیشتر در معرض خطر 

ابتال به آسم قرار دارند. 

 با آغــاز ماه مبــارک رمضــان کارگاه 
آموزشی نقش موثر آموزه های دینی و اسالمی 
در پیشــگیری از اعتیاد در حســینیه روستای 

قمچقای برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد 
اســالمی شهرســتان ایجرود، در ایــن کارگاه 
حجت االســالم سهرابی در ســخنانی به نقش 
دین در کنترل و رســاندن انسان به کمال اشاره 
کرد و گفت: مهمتریــن عنصر فرهنگی جامعه 
ایرانــی، دین و آموزه های دینی اســت که در 
تمام ابعاد زندگی ایرانیان ســاری و روان است 
و با ژرف نگری و تحقیــق در آن می توان بر 
پیشــگیری و درمان معضل اعتیاد راهکارهای 

موثری یافت.
وی افــزود: دیــن و آموزه های آن به انســان 
اطمینان قلبی و آرامش بخشــیده، فشار روانی، 
استرس و ناامیدی و بدبینی و احساس حقارت 
را از انســان دور می کند و به کارگیری آن فرد 
را از فســاد و فحشــاء و تباهی دور نموده و 
خالء های عاطفی و شخصیتی را جبران می کند 
و همین امر مهمترین عامل بازدارنده در گرایش 

فرد به مصرف موادمخدر است.
ایــن کارشــناس مذهبی شهرســتان ادامه داد: 
تکیه بر بنیان های دینــی و اعتقادی به ویژه در 
نســل جوان امروز، قدرت کنترلی که از جمله 
اصلی تریــن زمینه هــای پیشــگیری از اعتیاد 

به حســاب می آید را تقویت نمــوده و افراد 
جامعه را از بالی خانمان سوز اعتیاد مصونیت 

می بخشد.
در ادامه پیشکاری رییس اداره فرهنگ و ارشاد 
اســالمی شهرستان در ســخنانی گفت: اعتیاد 
به مواد مخدر آنچنان اثــرات تخریب کننده و 
ویرانگری بــر روح و روان، باورها، اعتقادات 
و ارزش های آدمی دارد که زیرســاخت همه  
باورهــای دینی، مناســک و رفتارهای مذهبی، 
ارزش هــای اخالقی و منزلت انســان را نابود 

می ســازد، از این رو دخالت علمــا و بزرگان 
حوزه و مراجع در این عرصه یک وظیفه دینی 
و امــری اجتناب ناپذیر اســت؛ چراکه مراجع 
عظام و علمای اعالم می توانند با ورود به این 
موضوع کمک بزرگی به امر پیشگیری و مبارزه 

با اعتیاد نمایند.
وی با اشــاره به فرمایش مقــام معظم رهبری 
که اعتیاد در رأس آســیب های اجتماعی است 
یادآور شد، برای مصونیت جوانان از اعتیاد باید 

آنها را به آموزه های دینی تشویق کنیم.

آسم و آلرژی؛ مشکلی از جنس زندگی صنعتی

آگهی ابالغ اجراییه مربوط به پرونده  9701941
بدین وســیله به آقای ستار تاران فرزند رستمعلی به کد ملی 
4285653710 و شناسنامه شــماره 7626 صادره از زنجان 
 ساکن زنجان - شهرک قدس - خیابان دوم غربی- پالک 34 
ابالغ می شــود که آقای محمود همتــی جهت وصول مبلغ 
6,000,000,000 ریال به استناد  چک شماره 054/262149 
مورخه 19 اسفند 1397 بانک انصار زنجان علیه شما اجراییه 
صادر نمــوده و پرونده اجرایی به کالســه 9701941در این 
اداره تشکیل شــده و طبق گزارش مورخه 27 اسفند  1397 
 مامور ، محل اقامت شــما به شرح متن سند شناخته نشده، 
بنابراین بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجرا 
مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف ده روز از تاریخ این آگهی 
که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود 

اقدام ننمایید ، عملیات اجرایی جریان خواهد یافت. 
رییس اداره اجرای اسناد رسمی زنجان- مینا تقیلو

آگهی ابالغ اجراییه کالسه  9701932
بدین وسیله به اشخاص به شرح الف: آقای اسداله صفاییان فرزند حسن متولد 11 آذر ماه 1316  
به کد ملی 4284040499و شناسنامه شماره 593  به دارندگان حق امضا شرکت صنایع غذایی 
ســپهر دنیز طارم به شــماره ثبت 6244 تاریخ ایجاد: 24 دی 1384 هر دو به نشانی  شهرک 
صنعتی شــماره 1  - فاز 1 - خیابان بهمن - انتهای یاوران 6 کارخانه ســپهر دنیز طارم  ابالغ 
می شــود که  بانک تجارت زنجان جهت وصول مبلغ 8,190,000,000ریال به اســتناد  چک 
شــماره 3405/461921 مورخه 11 اسفند 1397 بانک تجارت شعبه دانشگاه زنجان علیه شما 
اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالســه 9701932 در این اداره تشــکیل شده و طبق 
گزارش مامور ، محل اقامت شــما به شــرح نشانی اعالمی متعهد له  شــناخته نشده ، بنابراین 
بنا به تقاضای بســتانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشــار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف ده روز از تاریخ این آگهی که 
روز ابالغ محســوب می گردد، نســبت به پرداخت بدهی خود اقــدام ننمایید ، عملیات اجرایی 

جریان خواهد یافت. 

رییس اداره اجرای اسناد رسمی زنجان- مینا تقیلو

آگهی ابالغ اجراییه کالسه  9701933
بدین وسیله به اشخاص به شرح الف: آقای اسداله صفاییان فرزند حسن متولد 11 آذر ماه 1316  
به کد ملی 4284040499و شناسنامه شماره 593  به دارندگان حق امضا شرکت صنایع غذایی 
ســپهر دنیز طارم به شــماره ثبت 6244 تاریخ ایجاد: 24 دی 1384 هر دو به نشــانی  شهرک 
صنعتی شــماره 1  - فاز 1 - خیابان بهمن - انتهای یاوران 6 کارخانه ســپهر دنیز طارم  ابالغ 
می شــود که  بانک تجارت زنجان جهت وصول مبلغ 9,806,000,000 ریال به اســتناد  چک 
شــماره 3405/461922 مورخه 11 اسفند 1397 بانک تجارت شعبه دانشگاه زنجان علیه شما 
اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالســه 9701933در این اداره تشــکیل شده و طبق 
گزارش مامور ، محل اقامت شما به شرح نشانی اعالمی متعهد له  شناخته نشده ، بنابراین بنا به 
تقاضای بســتانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشــار محلی آگهی می شــود و چنانچه ظرف ده روز از تاریــخ این آگهی که روز 
 ابالغ محســوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید ، عملیات اجرایی جریان 

خواهد یافت. 

رییس اداره اجرای اسناد رسمی زنجان- مینا تقیلو

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای
نام مناقصه گزار : اداره كل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان زنجان

نشاني: زنجان، بلوار شیخ اشراق، خیابان راهدار

مبلغ تضمین مبلغ برآورد )ریال(موضوع مناقصه ها
)ریال(

مناقصه اول: تعمیرات پل های بزرگ و سایر ابنیه فنی 
خسارت دیده از سیل در محورهای شریانی استان زنجان

11/187/747/361 ریال
بر اساس فهارس بهای واحد پایه 
رشته های  راهداری و ابنیه سال 

1398 و با شاخص تعدیل

559/387/369

مناقصه دوم )تجدید مناقصه(: اجرای عملیات روكش 
آسفالت و لکه گیری محورهای دندی- ابراهیم آباد 

و زماین- انگوران )واقع در شهرستان ماه نشان(

19/999/988/101 ریال
بر اساس فهرست بهای واحد 

پایه رشته  راهداری سال 1398 
و با شاخص تعدیل

999/999/406

www.setadiran.ir نحوه دریافت اسناد: دریافت تنها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی اینترنتی
زمان دریافت اسناد: از روز شنبه مورخه 1398/02/21 تا روز چهارشنبه مورخه 1398/02/25

مهلت و محل تحویل اسناد: تا ساعت 12:00 روز سه شنبه مورخه 1398/03/07 )به دبیرخانه اداره کل راهداری و حمل ونقل 
جاده ای استان زنجان(

صالحیت و رتبه مورد نیاز: گواهینامه احراز صالحیت پیمانکاري و داراي اعتبار حداقل رتبه 5 و باالتر رشته راه و ترابري از 
سازمان مدیریت و برنامه ریزي و همچنین گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی پیمانکاری صادر شده توسط وزارت تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی
زمان و محل گشایش پیشنهادهای مناقصه ها: ساعت 9:00 صبح روز چهار شنبه مورخه 1398/03/08 در محل اداره کل 

راهداري و حمل ونقل جاده اي استان زنجان )دفتر معاونت راهداری(

اداره كل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان زنجان

آگهی مزایده عمومی
اداره آموزش و پرورش منطقه زنجانرود در نظر دارد بر اســاس مجوز 970012 اداره کل امور اقتصادی و دارایی اســتان 
 زنجــان اقالم اســقاطی خود را از با جزئیات مندرج در اســناد مزایده و با بهره گیری از ســامامه تــدارکات الکترونیکی دولت

)setadiran.ir( از طریق مزابده به فروش برساند. 

نوع و مشخصات اقالم اسقاطی ردیف
ضایعات فلزی شامل میز و نیمکت و فایل و صندلی، رادیاتور و دیگ شوفاژ و آبگرمکن و بخاری نفتی1
درب و پنحره آهنی2
تانکر فلزی 500 تا 2500 لیتری با ورق سیاه و روغنی3
ضایعات کامپیوتر و مانیتور و لوازم برقی و پرینتر4

زمان انتشار در سایت: 1398/2/21                                مهلت دریافت اسناد: 1398/2/26      تاریخ بازدید: از زمان انتشار آگهی تا 1398/2/26   
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1398/3/7        زمان بازگشایی : 1398/3/8               زمان اعالم به برنده: 1398/3/8

* در ضمن رعایت موارد ذیل الزامی می باشد.
1. برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و همه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده )در صورت 
وجود هزینه مربوطه( پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکت ها، اعالم به برنده، واریز وجه مزایده و تحویل کاال 

در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.
2. پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کاالهای مطرح شده در مزایده قبل از ارایه پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید به عمل آورید.

3. عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست برای ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند.
مركز پشتیبانی و راهبری سامانه: 41934-021 - اطالعات تماس دفاتر ثبت نام دگر استانها، در سایت سامانه

نشانی: زنجان- زنجانرود، شهر نیک پی، اداره آموزش و پرورش زنجانرود- تلفن همراه کارشناس تدارکات: 09127411535 و 32623360
* همه هزینه ها از جمله هزینه كارشناس رسمی دادگستری، هزینه آگهی و هزینه سامانه ستاد به عهده برنده مزایده خواهد بود.

اداره آموزش و پرورش منطقه زنجانرود 

آگهی مفقودی
بدینوسیله اعالم می دارد 

که اصل سند فاکتور فروش 
)شرکت ایران خودرو( 

خودروی پژو 206 مدل 90 
به رنگ سفید روغنی به 

پالک انتظامی 232ص53 
ایران 87و شماره موتور 

 14190017038
و شماره شاسی 

 ED4BJ511620 NAAP03

به مالکیت فرامرز جعفری گم 
شده است و از درجه اعتبار 

ساقط است.

برگزاری کارگاه آموزشی نقش موثر آموزه های اسالمی 
و دینی در پیشگیری از اعتیاد در ایجرود
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همزمان با هفته معلم؛

 محفـل انس با حـامیان فـرهنگی
در شهر گرماب برگـزار شد 

زنـگان امـروز- 13هـزار و746حامـی حمایت معنوی 3هـزار و20یتیم وفرزندان محسـنین  
اسـتان زنجـان را برعهـده دارنـد کـه  در سـال گذشـته بیـش از 12میلیاردتومـان در قالـب  

طـرح  اکـرام ایتـام و محسـنین کمـک کرده اند.
بـه گـزارش سـایت خبـری کمیتـه امـداد امـداد ، هدایـت صفـری مدیـر کل کمیتـه امداد 
اسـتان زنجـان در محفـل انـس با حامیـان فرهنگی شـهر گرمـاب  گفت:نیکـوکاری وخیر 
بـودن  ارزشـمندترین  وماندگارتریـن صفتـی اسـت کـه حتـی پـس از مـرگ برای انسـان 

باقـی  مـی ماند.
ــتاد  ــره اس ــاد و خاط ــاتید دانشــگاه ی ــان و اس ــه فرهنگی ــم ب ــه  معل ــک هفت ــا تبری وی ب
شــهید مطهــری را گرامیداشــت و گفــت: راهبــرد اصلــی کمیتــه امــداد  توانمنــد ســازی 
ــت  ــای حکوم ــی از ویژگی ه ــت و یک ــروری اس ــر پ ــای فقی ــه ج ــروری ب ــان پ و انس
صالحــان  رســیدگی بــه حــال محرومــان و نیازمنــدان اســت و ایــن یــک تکلیــف دینــی 

و انســانی اســت.
مدیـرکل کمیتـه امـداد اسـتان زنجان با بیـان اینکه هـدف از اجرایی طرح هـای کمیته امداد 
ماننـد طـرح اکـرام ایتـام رسـیدن مردم بـه فیض خدمت بـه نیازمندان اسـت افـزود:  انفاق 
وکمـک بـه رفـع فقـر  از ویژگیهـای نظـام والیـی اسـت وانفاق سـرمایه گذاری اسـت که  
هـم بـرای کمـک دهنـده وهـم برای کمـک گیرنده لـذت بخش  اسـت  وکسـی که کمک 

مـی کند لذت بیشـتری احسـاس مـی کند.
صفــری بــا اشــاره بــه اینکــه اکســیر کارهــای کمیتــه امــداد در حــوزه ایتــام متبلــور شــده 
ــام از  ــرام ایت ــرح اک ــرای مشــارکت در ط ــازی ب ــازی و خوشه س ــت: شبکه س اســت، گف
اقدامــات موثــر در ایــن حــوزه اســت کــه بــا اســتفاده از ظرفیت هــای فکــری ، فرهنگــی 
و آگاهــی بخشــی حامیــان در راســتای رفــع فقــر از جامعــه گام هــای اثــر بخشــی برداشــته 

. د شو
مدیـر کل کمیتـه امـداد اسـتان زنجان با بیـان اینکه هم اکنـون 13 هـزار 746حامی حمایت 
معنـوی 3 هـزار و 20  یتیم و فرزند محسـنین  را در سـطح اسـتان برعهـده دارند، گفت:در 
سـال گذشـته حامیـان بیـش از 12میلیـارد و170میلیون  تومـان در قالب طرح اکـرام وایتام  
ومحسـنین کمـک کـرد ه انـد  و میانگیـن سـرانه ایتـام اسـتان  زنجان بـه 481هـزار تومان 

رسـیده اسـت کـه در نوع خـود کم نظیر اسـت.
وی بـه ویژگیهـای کمیتـه امـداد بـه عنـوان زیـر مجموعـه ای از بیـت والیـت اشـاره 
کردوافزود:یکـی از ویژگـی هـای مهـم کمیتـه امـداد مردمـی بـودن این نهاد مقدس اسـت  
و ویژگـی دیگـر آن  اینسـت کـه تمـام برنامـه هایش  متکی به ارزشـهای  اسـامی اسـت.
صفـری یکـی دیگـر از ویژگیهای کمیته امـداد را معین دولـت دانسـت وافزود:ویژگی بارز 
امـداد اینسـت کـه سـاختار نهـادی خـود را حفظ کـرده وخدمتگـزاران ایـن نهاد بـا تفکر 
جهـادی وانقابـی  وعشـق وعاقـه ارائه خدمت مـی کنند وبه پایـان  کار توجـه کرده وبه 

پایان سـاعت کاری نمی اندیشـند.
 در ادامـه مدیـر کل اسـتان بـه پرسـش هـای حامیـان در زمینه هـای مختلف حـوزه کاری 
کمیتـه امـداد اسـتان زنجـان پاسـخ داد ودر پایان  بـا اهداء لـوح تقدیر از حامیـان فرهنگی 

ایـن شهرتوسـط مدیر کل اسـتان تجلیل شـد.
شـایان ذکـر اسـت مدیـر کل کمیته امـداد اسـتان در بازدید از شهرسـتان خدابنـده و بخش 
هـای سـجاس وگرمـاب ضمـن دیـدار با همـکاران ایـن اداره ها بـا حضـور در خانه های 
تعـدادی از مددجویـان ضمـن دلجویـی از ایـن خانـواده هـا در جریـان مشـکات آنها نیز 

قرارگرفت.

همزمان با ماه مبارک رمضان  ؛

 بیست نهمین  مرکز نیکوکاری
استان زنجان به بهره برداری رسید

زنـگان امـروز- مرکـز نیکـوکاری حضـرت زینـب کبـری )س( مسـجد حضـرت امیـر 
المومنیـن)ع( کـوی منظریـه شهرسـتان زنجـان همزمـان بـا حلـول مـاه مبارک رمضـان  با 
حضورمدیـران کل کمیتـه امـداد اسـتان ، خیـران ، هیئـت امنامسـاجد واهالـی  مومن کوی 

منظریـه بـه بهره بـرداری رسـید.
بـه گـزارش سـایت خبـری کمیته امـداد، هدایت صفـری، مدیـرکل کمیته امداد اسـتان  در 
بهره بـرداری ایـن مرکـز بـا تبریـک حلـول مـاه مبـارک رمضـان ،مـاه بهـار قـرآن در جمع 
پرشـور وصمیمـی اهالی این محـل گفت:انفاق تکلیـف دینی  واجتماعی  وپیـام دین برای 
بنیـان جامعـه اسـامی  ویکی از ویژگی های نظام اسـامی اسـت که بایسـتی در این زمینه 

فرهنگ سـازی وسـرمایه گذاری شـود.
وی هـدف از ایجـاد مراکز نیکوکاری را ترویج وتوسـعه فرهنگ انفاق ،احسـان  نیکوکاری 
،سـبقت درخیـرات وهـم افزایـی در اقدامـات نیکوکارانه عنـوان کردوگفت: بهـره گیری از 
حضـور ،تخصص ومهارت  خیران ، تشـکیل شـبکه های محلی،صنفـی و تخصصی، ایجاد 
ارتبـاط مناسـب و منطقـی بین نیازهـای نیازمنـدان و توانمندی مردم از اهـداف دیگر ایجاد 

مراکز نیکوکاری اسـت.
صفـری  بـا تاکیـد بـر اینکـه کمیتـه امـداد در حـوزه انفـاق  وترویـج فرهنـگ نیکـوکاری 
همـواره بـا همـت وجدیت تاش می کنـد ویزگی های این نهـاد را برشـمرد وافزود:اولین 
ویژگـی کمیتـه امـداد  متکـی بـه مـردم  ومردمی بـودن برنامه هـای این نهاد مقدس اسـت 
ودومیـن ویژگـی ان متکـی بـودن به ارزشـهای الهی اسـت کـه در حـوزه های اکـرام ایتام 

،محسـنین ،سـالمندان ،جمـع آوری صدقـات وزکوات فعالیـت می کند.
وی نهـاد مقـدس کمیتـه امـداد را معین دولت  تحت مدیریت هوشـمندانه ولـی فقیه زمان 
دانسـت و گفت:ویژگـی بـارز کمیته امدادبه دور از تشـریفات اداری  و نهـادی عمل کردن 

است. آن 
مدیـرکل کمیتـه امـداد با اشـاره به آیـات وروایات   وتاکیـدات فراوان در قـرآن کریم مبنی 
بـر رسـیدگی بـه ایتـام ونیازمنـدان گفت:قـرآن کریـم در آیـات مختلف به رعایـت حقوق 
ورسـیدگی بـه حـال ایتـام سـفارش فرمـوده  وائمـه اطهـار علیهـم السـام  به شـخصه به 
امـور ایتـام رسـیدگی می کردنـد بنابراین وقتی ایمـان در کنار عمل صالح قـرار گیردحیات 

طیـب رقم مـی خورد.
صفـری بـه رفـع مشـکات مـردم از طریـق مسـاجد اشـاره کردوادامـه داد:مسـجد خانـه 
خداسـت  وفرهنـگ ودیـن مـردم در مسـجد سـامان می یابـد وباایجـاد مراکـز نیکوکاری 
معیشـت مـردم نیـز بـا حفظ عـزت نفس  وکرامت انسـانی  وبـا همت خیران بـا محوریت 

مسـاجد در خانـه خـدا سـامان پیدا مـی کند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه 28مرکـز نیکـوکاری در اسـتان زنجان فعالیـت می کننـد گفت: در 
سـال گذشـته خیـران   بیـش از 9میلیـارد تومـان  در قالـب مراکز نیکـوکاری بـه نیازمندان 
کمـک کـرده انـد و  برنامـه ریـزی شـده اسـت تاپایـان سـال  ایـن مراکـز بـه 110مرکـز 

نیکـوکاری افزایـش یابد
صفـری بـا تقدیرازهمراهـی  مـردم خیر ونیکوکار اسـتان در برنامه های کمیتـه امداد گفت: 
در سـال گذشـته مردم اسـتان زنجـان بیـش از 14 میلیارد تومـان زکات پرداخـت کرده اند 
ودر حـوزه اکـرام ایتـام نیز میانگین سـرانه ماهیانـه  ایتام بـه 481هزار تومـان افزایش یافته  

است.
   حجـت االسـام  تهرانـی بـه عنوان میهمان این آییـن به ایراد سـخنرانی پرداخت وضمن 
اظهـار خرسـندی از مشـارکت مردم اسـتان در کارهای خیر به ویـژه پرداخت زکات گفت: 
پیـش از مـاه مبـارک رمضـان خمس وزکات خـود را پرداخت کنید که یکی از آثار اساسـی 
پرداخـت زکات تربیـت نسـل پـاک ومحب اهل بیـت )علیهـم السام(اسـت  ولقمه حرام  

در زندگی انسـان تاثیـر منفی دارد .
در پایـان ایـن آییـن جهانگیـری بـه عنـوان رییس هیـت عامل مرکـز نیکـوکاری حضرت 

زینـب کبـری )س( معرفی شـد.

خبـر

کمیته امداد

زنگان امروز- طرح همیان موال برای مشــارکت 
خیران زنجانی در برنامه طرح اطعام وسبد غذایی 
خانواده هــای  مددجویان تحت حمایت کمیته 
امداد اســتان زنجان در ماه مبارک رمضان  انجام 

می شود
به گزارش ســایت خبری کمیتــه امداد، هدایت 
صفری مدیــرکل کمیته امداد اســتان زنجان با 
تبریک حلول ماه مبارک رمضان به مردم متدین 
ونیکوکار اســتان زنجــان،  از توزیــع 12هزار 
و500کیســه در قالب طرح همیان موال خبر داد 
وگفت:مردم نیکوکار اســتان می توانند در قالب 
طرح همیان موال، مــواد خوراکی موردنیاز برای 
حمایت از نیازمندان و مددجویان تحت حمایت 
کمیته امداد را داخل کیســه های همیان موال قرار 
داده و تحویل امدادگران این نهاد دهند تا در بین 

جامعه هدف تحت حمایت توزیع شود.
وی بابیان این که کیســه همیــان موال در محافل 
و مجالــس ، مســاجد و درب خانــه ها توزیع 
می شود،افزود: 12 هزار و 500 کیسه همیان موال 
امسال بین خیران و نیکوکاران استان توزیع شده 
اســت. و این در حالی اســت که سال گذشته 
مردم نیکوکار استان زنجان با مشارکت از طریق 
9هزارو300کیســه  »همیان موال« بیش از 583 
میلیون تومان به نیازمنــدان و مددجویان تحت 

حمایت کمیته امداد مساعدت کردند.
صفری ارزش سبد غذایی هر کیسه همیان موال 
) برنج ،روغن ،خرما ،گوشــت  وماکارونی ( را 

حداقل 200هزار تومان اعام کرد.
مدیــرکل کمیته امداد اســتان با تأکیــد بر لزوم 
بهره گیری از فضای معنــوی ماه مبارک رمضان 
در خدمت رسانی بهتر به نیازمندان، افزود: طرح 
اکرام ایتام، محســنین، اطعام و افطار نیازمندان، 
همیان موال، شفا،،، مفتاح الجنه ، فطریه و کفاره 
ازجمله طرح های مشــارکتی این نهاد است که 
اجــرای آن ها در ماه مبــارک رمضان از اهمیت 

خاصی برخوردار است.
صفری با اشــاره به اجرای طرح اکــرام ایتام و 
محسنین از مردم شریف، متدین و والیی استان 
دعوت کرد در این کار خیر و خداپسندانه همانند 
سال های گذشته حضور فعال داشته و با ثبت نام از 
ایتام و فرزندان محسنین به یاری نیازمندان بشتابند.
وی با اشــاره به اینکه دفاتر کمیته امداد سراسر 
اســتان آماده ثبت نام از خیــران وحامیان طرح 
اکرام ایتام می باشــد افزود: مردم شریف استان 

زنجان می توانند با اســتفاده از کد آنی پرداخت 
024*8877*بــرای کمک به ایتام ومحســنین، 
ســامانه نیکوکاری امداد )ســنا( اپلیکیشن سکه 
وتلفن گویای 096887 در این کار خیر شرکت 

نمایند.

* میانگین سرانه ماهیانه دریافتی ایتام هیدجی 
660 هزار تومان است

مدیرکل کمیته امداد اســتان زنجان همچنین در 
بازدید از اداره هیدج بر توجه بیشــتر در بخش 
اشــتغال زایی برای مددجویان تحت حمایت و 

توسعه مشارکت های مردمی تأکید کرد.
به گزارش ســایت خبری کمیتــه امداد، هدایت 
صفــری، مدیرکل کمیتــه امداد اســتان زنجان 
در ایــن بازدید به برنامه هــا و رویکردهای مهم 
امســال این نهاد  اشــاره کرد و گفت: افزایش 
خدمات در بخش اشــتغال زایی برای مددجویان 
تحت حمایت و توسعه مشــارکت های مردمی 
از مهم ترین برنامه های راهبردی امســال کمیته 
امداد اســتان زنجان اســت. وی افزود: رویکرد 
کمیته امداد اســتان زنجان در کنار ارائه خدمات 
فوری، بایسته و بر پایه ی نیاز مددجویان تحت 
حمایت توجه به توانمندسازی گروه های مختلف 
مددجویی تحت حمایت از طریق ایجاد اشتغال و 

زمینه سازی برای درآمدزایی آن ها است.

صفری با تأکید بر ارتقاء همگرایی و تعامل بین 
بخشــی باهدف کمک به توســعه فعالیت های 
اشتغال زایی برای مددجویان تحت حمایت، ادامه 
داد: فرصت سازی از طریق شناسایی ظرفیت های 
موجود در مناطق مختلــف و بهره گیری از این 
ظرفیت هــا در حوزه اشــتغال زایی برای جامعه 
هدف با تأکید بــر ایجاد طرح های نو و خاقانه 
باید در اولویــت فعالیت های این نهاد در بخش 

اشتغال قرار گیرد.
وی با اشــاره بــه اینکه چالش هــای اقتصادی 
می تواند بیشــترین آسیب را به اقشــار نیازمند 
جامعه وارد کند، افزود: ارتقاء کیفیت طرح های 
اشتغال با تکیه بر شــاخص های اقتصاد مقاومتی 
در کنار افزایش کمی فعالیت های اشــتغال زایی 
این نهاد باهدف زمینه ســازی بــرای درآمدزایی 
برای مددجویان تحت حمایت و افزایش قدرت 
تاب آوری آن ها در برابر فشارهای اقتصادی باید 

بیشتر از گذشته موردتوجه باشد.
مدیرکل کمیته امداد اســتان زنجــان در ادامه به 
توسعه مشارکت های مردمی به عنوان یکی دیگر 
از راهبردهــای مهم این نهاد در ســال پیش رو  
اشاره کرد و گفت: شبکه ســازی در بخش های 
مختلف کاری و چابک سازی فعالیت ها از طریق 
واگذاری بخشی از امور تصدی گری این نهاد به 

مراکز نیکــوکاری از برنامه های مهم این نهاد در 
این بخش است.

وی با اشــاره به اینکه زمینه توسعه فعالیت های 
خیرخواهانه در شــهر هیدج فراهم است، افزود: 
افزایــش میانگین ســرانه دریافتــی ایتام تحت 
حمایت کمیته امداد در شــهر هیــدج از محل 
کمک حامیان به 660 هزار تومان در پایان ســال 
گذشته و کسب رتبه نخست استان زنجان در این 
شــاخص، نمونه ای از ایثارگری خیران این شهر 

در حوزه انفاق و نیکوکاری است.
صفــری بابیان اینکه دســتگیری از ایتام در کنار 
کمک به رفع بخشی از نیازهای مادی آن ها، زمینه 
آرامش روحی و روانی این گروه از جامعه هدف 
کمیته امداد را فراهم می کنــد، ادامه داد: خیران 
هیدجی با مشــارکت مطلوب در کمک به ایتام 
تحت حمایت این نهاد، ایثارگری و نوع دوستی 
را به خوبی در این بخش معنا کرده و الگوســاز 

شده اند.

* ارائه 11 هزار617 سبد غذایی به کودکان زنجانی 
هدایت صفری مدیر کل کمیته امداد استان زنجان  
همچنین با بیان اینکه هــم اکنون 1103 کودک 
دچار زیر پنج ســال  تحت پوشش طرح بهبود 
تغذیه ای این نهاد قرار دارند، گفت: بیش از یک  
میلیــارد و 47 میلیون تومان در قالب 11 هزار و 
617سبد غذایی در سال 97 درجهت بهبود تغذیه 

ای  این کودکان قرار گرفته است.
وی افــزود: هزینه هر ســبد غذایــی به صورت 
ماهیانه به کارت های مخصوص خرید مایحتاج 
این کودکان واریز می شــود و مبالغ واریزی تنها 
می توانــد برای خرید اقام مشــخص طرح در 

فروشگاه های مربوطه  هزینه شود.
صفری  با اشــاره به اینکه کمک به بهبود تغذیه 
کودکان زیر پنج سال از اقدامات مهم کمیته امداد 
برای ارتقای شــاخص های ســامت این گروه 
از جامعه هدف این نهاد اســت، افزود:با همین 
رویکرد در سال گذشته هزار و103کودک بهبود 
تغذیه ای از سبد غذایی کمیته امداد بهره مند شدند.
مدیر کل کمیته امداد اســتان زنجان همچنین به 
اجرای طرح کمک به بهبود تغذیه مادران باردار 
و شــیرده نیز اشاره کرد و افزود: به منظور کمک 
به بهبود تغذیه  مادر باردار و شــیرده نیازمند در 
ســطح اســتان زنجان 20میلیون تومان در سال 

گذشته هزینه شده است.

مدیر کل کمیته امداد استان در همایش زنگان امروز- طایه داران 
تبلیغ استان زنجان که با حضور بیش از 400نفر از مبلغین استان در 
دارالقرآن کریم زنجان برگزار شدبرجمع آوری زکات فطره  توسط 

دبیرخانه شورای زکات استان تاکیدکرد
به گزارش سایت خبری کمیته امداد ، هدایت صفری ، مدیرکل و 
دبیر شورای زکات استان زنجان در این همایش با گرامیداشت یاد 
وخاطره اســتاد شهید مطهری ،هفته معلم و فرارسیدن  ماه ضیافت 
الهــی وبهار قرآن را  تبریک گفــت وافزود:اگر بخواهیم پرداخت 
زکات در جامعه فرهنگ شده وبه گفتمان غالب تبدیل شودنیازمند 

عزم  وهمت همگانی هستیم.
 وی با بیان اینکه کمیته امــداد امام خمینی )ره( دارای دو ویژگی 
برجســته اســت که این نهاد را از دیگر دســتگاهها متمایز میکند 
افزود:ویژگی نخست کمیته امداد اینست که به نام مبارک حضرت 
امام اســت ومردم آنرا بانام بلند وپر آوازه  امام راحل می شناسند 
که خود اعتماد آور واطمینان بخش است  وتوجه حضرت امام  را 
به حوزه رســیدگی به احوال  نیازمندان  ومستضعفین میرساندکه 

آنحضرت عبادتی  باالتر از خدمت به مردم نمی شناسند.
مدیر کل استان با تاکید براینکه رویکرد اصلی کمیته امداد توانمندسازی 
اســت افزود: ویژگی دوم کمیته امداد  اینســت که همه برنامه ها 
وراهبردهــا وهدف گزاریهای  آن در حــوزه خدمت به محرومان  
ونیازمندان اســت که  در فرهنگ دینی ما تاکید فراوان شده است.
صفری با اشــاره به اینکه کمیته امداد به عنوان قطعه ای از قطعات 
نظام اســامی  ریشــه در تفکر اســامی دارد گفت:این نهاد زیر 
مجموعه ای از بیت والیــت و بال عاطفی نظام در حوزه کارهای 

خیرخواهانه خدمات خود را با رویکرد توانمندســازی به جامعه 
هدف عرضه می کند ، و سفیر شدن خیران در حوزه کار های خیر 
در کنار عامل بودن به این بخش از شاخص های والیتمداری آنها 
اســت چراکه موجب امید آفرینی در جامعه و ارتقاء سرمایه های 

اجتماعی نظام  می شود.
دبیر شورای زکات استان زنجان در ادامه با تاکید بر اینکه براساس 
قانــون و اذن حکومتی ، کمیته امــداد تنها نهاد متولی جمع آوری 
زکات است ، گفت : توسعه فرهنگ پرداخت زکات نیازمند عزم و 

همت همگانی در ترویج و فرهنگ سازی این فریضه الهی بوده و 
نیاز است همه در این بخش ایفای نقش کنند.

وی با اشــاره به بخشــی از پیام مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 
به اجاس ســرا سری زکات که فرمودند: ما مسووالن از کم کاری 
خود دراین باره باید به عفو خداوند پناه ببریم و از او طلب آمرزش 
نماییم، ادامه داد: پیام معظم له تکلیف همه مســووالن را در حوزه 
زکات مشخص کرده و باید برای نهادینه شدن و احیای این فریضه 
الهی به صورت همگانی همت شــود. صفری در ادامه میزان زکات 
جمع آوری شده در استان زنجان را در سال گذشته 14میلیاردتومان  
اعــام کرد و ادامه داد : بر پایــه ی آمارهای موجود برنامه اباغی 
اســتان زنجان  در حوزه جمع آوری زکات در ســال گذشته 116 
درصد محقق شده اســت ونکته حائز اهمیت این است که زکات 
هر منطقه در همان محل وبه نیازمندان همان منطقه هزینه می شود.
مدیرکل کمیته امداد اســتان زنجان  راهبرد کمیته امداد را از توان 
دهی به توانمند سازی ،ازفقیر پروری به انسان پروری  واز راهبرد 
بیکار پروری به خلق فرصت های شغلی عنوان کرد وگفت: درسال 
گذشته بیش از 2811شغل با اعتباری بالغ بر 41میلیاردتومان ایجاد 
شده است. دبیر شــورای زکات استان تاکید کرد : اگر متغیر های 
تولید فقر در جامعه باالرود کمیته امداد مصرف کننده فقر خواهد بود 
اما هنر کمیته امداد در این است که از  رسوب فقر جلوگیری کند.
صفری در پایان با سپاس از رهنمودهای رییس شورای زکات استان 
و امام جمعه زنجان درباره ساماندهی  زکات فطره استان از مبلغان 
دعوت کرد  برای نهادینه شدن فرهنگ  زکات در جامعه این فریضه 
عظیم الهی تاش نمایند تاگفتمان غالب برای عزم همگانی اتفاق افتد.

زنگان امروز- سـومین جشـنواره مسابقه های 
 60 شـرکت  بـا  والیـت  رهپویـان  قرآنـی 
شـرکت کننـده از کارکنان و خانواده هایشـان 
و همچنیـن مددجویـان تحـت حمایت کمیته 
امـداد امـام خمینـي )ره( در اسـتان زنجـان 
و  اسـتانی  فرهنگـی  مسـووالن  حضـور  بـا 

شهرسـتانی برگـزار گردیـد. 
بـه گـزارش سـایت خبـری امـداد، هدایـت 
صفـری مدیـر کل کمیتـه امداد اسـتان زنجان 
هـدف ازبرگزاری این  مسـابقه هارا تقویت و 
ارتقای نشـاط معنوی اقشـار مختلـف جامعه 
وگفـت:  دانسـت  امـداد  وکارکنـان  هـدف  
برگـزاری جشـنواره هـای قـرآن کریـم نقش 
شناسـایی  و  اسـتعدادها  درپـرورش  مهمـی 
نخبـگان قرآنـی  دارد.   صفـری گفت: در این 
جشـنواره قرآنی قریب بـه 60  نفر از کارکنان 
امـداد  کمیتـه  حمایـت  تحـت  ومددجویـان 

اسـتان زنجـان باهم بـه رقابـت مـی پردازند.  
وی افـزود: برگزاری  مسـابقات قرآنی موجب  
پـرورش  دینـی،  معرفـت  و  ایمـان  تقویـت 
روحیـه تحقیـق، تفکـر، تدبر و تعقـل در قرآن 
و سـیره اهـل بیـت)ع( و ایجـاد رقابـت سـالم 
در فعالیت هـای قرآنـی مـی شـود.  مدیـر کل 
کمیته امداد اسـتان زنجان افـزود: برگزاری این 
دوره از مسـابقات قـرآن کریم، ویژه مددجویان 
تحـت حمایت ، کارکنـان و خانواده هـای آنان 
در گروه هـای سـنی زیـر 12 سـال، 12 تـا 16 
سـال و بـاالی 16 سـال در 2 بخـش آقایـان و 
بانـوان برگزار شـد.  صفری اضافـه کرد:نفرات 
برتـر هـر رده سـنی در رشـته هـای مشـخص 
شـده به مسابقات کشـوری اعزام خواهند شد. 
یـاد آور مـی شـود هـم اکنون3هـزار 815نفـر 
دانشـحو ودانـش آمـوز از خدمـات مختلـف 
کمیتـه امـداد اسـتان زنجـان بهره مند هسـتند.

مدیرکل کمیته امداد استان خبر داد: 

سومین جشنواره قـرآنی رهپویان والیت دراستان زنجان  برگـزار شد

مدیرکل کمیته امداد استان خبر داد؛

توزیع بیش از 12 هزار کیسه »همیان موال« در بین خیران زنجانی 

در همایش طالیه داران تبلیغ عنوان شد؛

نهادینه شدن فرهنگ زکات در جامعه نیازمند عزم و همت همگانی است
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 اثرات مثبت سیالب های اخیر در افـزایش
ورود آب شیرین به دریای شمال و جنوب

زنـگان امـروز- معاون پژوهشـی پژوهشـگاه ملی اقیانوس شناسـی و علوم جوی با اشـاره به 
خسـارات بـه بار آمده ناشـی از رخدادهای سـیالبی اخیـر گفت: علی رغم آن، سـیالب های 
اخیـر موجـب ورود آب شـیرین بـه دریا شـد که اثـرات مفیدی هـم در رودخانه هـا، هم در 

محـل اتصـال رودخانه هـا و هم در داخل دریا داشـته اسـت.
دکتـر حمیـد علیـزاده در گفت وگـو بـا ایسـنا اظهـار کـرد: در محـل تبـادل آب شـیرین 
رودخانـه ای و آب شـور دریـا محلـی بسـیار سـرزنده ای برای اکولـوژی دریایی اسـت و در 
صورتـی کـه ایـن محـل مختـل شـود، می توانـد تبعـات بسـیار منفـی در پـی داشـته باشـد.
وی یکـی از تبعـات اختـالل در ایـن محل را ورود زبانه آب شـور داخل رودخانه دانسـت و 
ادامـه داد: ایـن آب شـور می توانـد تـا بـاال دسـت رود بیاید، ضمـن آنکه به تدریـج آب های 

زیـر زمینی را شـور و غیـر قابل اسـتفاده خواهد کرد.
علیـزاده اظهـار کـرد: عـالوه بـر آن پوشـش گیاهـی و تنـوع جانـوری را تغییر می دهـد و به 

طـور کلـی اکوسیسـتم را تغییـر می دهـد و در نهایـت زندگـی مـردم را تغییر خواهـد داد.
معـاون پژوهشـی پژوهشـگاه ملـی اقیانوس شناسـی و علـوم جوی، با اشـاره بـه رخدادهای 
سـیالبی در کشـور، خاطـر نشـان کـرد: این سـیالب هر چنـد که خسـارات زیـادی را به بار 
آورد، ولـی بررسـی های دریایـی مـا نشـان داد که بسـیار اثر مفیـدی هم در رودخانـه، هم در 

محـل اتصـال رودخانـه و هم در داخل دریا داشـته اسـت.
وی یـادآور شـد: چـه در دریـای خزر و چه در شـمال خلیج فارس اثرات مثبت این سـیالب 
را داریم،بـا آنکـه بخـش آب دهی رودخانه هـا که مدت ها بـا کاهش آب دهـی مواجه بودیم، 
در کوتـاه مـدت جبـران شـد و امیدوارم تداوم بارندگی را داشـته باشـیم تـا حداقل آب دهی 

رودهـا تأمین شـود تا زبانه آب شـور خیلـی داخل رودخانـه نفوذ نکند.
علیـزاده دربـاره میـزان شـوری در خلیج فـارس تا قبل از سـیالب اخیر گفت: میزان شـوری 
در جاهـای مختلـف خلیـج فـارس متفاوت اسـت. از آنجایـی کـه ورودی آب خلیج فارس 
از دریـای عمـان و از بخـش شـمالی تنگه هرمز اسـت، معموالً سـاحل ایـران در تنگه هرمز 
و بوشـهر شـوری کمتـری دارد در حـد ۳۴ تـا ۳۶ درصد بسـته بـه دمای هوا اسـت؛ ولی هر 
چـه بـه سـمت مناطـق جنوبی خلیج فـارس می رویـم، شـوری آب بـه ۴۹ و باالتـر افزایش 

بد. می یا
بـه گفتـه وی، وقتـی آب دهـی رودخانه هـا کـم باشـد، آب شـورتر به شـمال خلیـج فارس 
کشـیده می شـود، در حالی که در حالت طبیعی باید در شـمال خلیج فارس آب کم شـورتر 

داشـته باشد.
معـاون پژوهشـگاه ملـی اقیانوس شناسـی و علوم جوی با اشـاره به اثرات افزایش شـوری بر 
محیـط زیسـت خلیج فـارس، توضیح داد: بـر روی مرجان هـای خلیج فارس بیشـتر از آنکه 
شـوری اثرگـذار باشـد، دمـا اثـر گذار اسـت؛ چـون مرجان ها به این شـوری عـادت دارند و 
در آن مناطقـی کـه صخره هـای مرجانی زیسـت دارند، تغییرات شـوری زیاد فاحش نیسـت، 

ولـی تغییـر دما و گرم شـدن موجب سـفید شـدگی مرجان ها می شـود.
وی بـا اشـاره بـه افزایـش شـوری آب بـر روی آبزیـان، اظهار کـرد: در بخش شـمالی خلیج 
فارس که محل تبادل آب شـور و شـیرین اسـت و محل پویا و زادآوری محسـوب می شـود، 
افزایـش شـوری بسـیار مهم اسـت، ضمن آنکه بـر زندگی روزمـره مردم مؤثر اسـت؛ چراکه 
وقتـی آب دهـی رودهـا کم می شـود، آب شـور آرام آرام حتی در آب های زیـر زمینی جلگه 

نفوذ می کند. خوزسـتان 

 تجهیزاتی که سبب آلودگی
هوای داخل خانه ها می شوند

ممکـن اسـت که بسـیاری از افراد تصـور کنند که آلودگـی هوا فقط خـارج از محیط خانه و 
به وسـیله منابـع متحرکی مانند موتورسـیکلت ها و ماشـین ها و منابع سـاکن ماننـد کارخانه ها 

تولیـد می شـود اما وسـایل داخـل خانه ها نیـز می تواننـد آالینده های خطرناکـی تولید کنند.
بـه گـزارش ایسـنا، امـروزه انسـان ها در محیط زندگـی خود از وسـایلی اسـتفاده می کنند که 
ممکـن اسـت زیبایـی و راحتـی بیشـتری در محیط منزل  بـرای آن ها در پی داشـته باشـد اما 
بسـیاری از آن ها به مضراتی که ممکن اسـت این وسـایل برای سـالمتی داشـته باشـند، آگاه 
نیسـتند. در ادامـه بـه شـش نـوع از وسـایلی که سـبب تولید آالینده هـای خطرنـاک در خانه 

ها می شـود، اشـاره شـده است.
*پارکـت لمینیت هـا یکـی از مـواردی اسـت کـه سـبب آلودگـی هـوا در خانه ها می شـوند. 
ایـن پارکت هـا یـک نـوع آالینـده شـیمیایی بـه نـام »PAH« از خـود متصاعـد می کننـد که 

سرطان زاسـت و سـبب ابتـالی فـرد بـه بیماری هـای ریـوی می شـود.
*در معماری هـای جدیـد، آشـپزخانه  و فضـای داخلـی خانـه بـه یکدیگر متصل اسـت. این 
موضـوع سـبب می شـود پخت غذا در آشـپزخانه  تمام اکسـیژن اتاق را جـذب کند همچنین 
اجـاق گاز منبـع تولیـد مونواکسـیدکربن اسـت بنابراین بهتر اسـت هنگام پخـت و پز پنجره 

آشـپزخانه کمی باز باشـد.
*خانه هـای هوشـمند آلودگـی هـوای زیـادی درون خود دارند چـرا که در این نـوع خانه ها 
اشـعه های الکترومغناطیسـی سـاطع می شـود که به طور مسـتقیم روی سیسـتم عصبی انسـان 
تأثیـر منفـی می گـذارد. بـرای مثـال در خانه هـای هوشـمند چراغ هـا، گازهـا، فن هـا و حتی 
آب بـا یـک دکمـه و به روش الکترومغناطیسـی خاموش و روشـن یا باز و بسـته می شـوند.
*مبلمـان، میزتحریـر و کتابخانه هـا نیـز به دلیل اسـتفاده از رنگ های شـیمیایی هـوای داخل 
خانـه را نامسـاعد می کننـد و مـدت زمـان طوالنـی بایـد بگـذرد تـا الـکل روی چوب ها از 

آن هـا دور شـود و طـی ایـن فاصلـه افـراد داخل خانـه، هـوای آن را استنشـاق می کنند.
*اگـر تجهیـزات گرمایشـی داخـل خانه هـا به صـورت سـنتی باشـد و بـه روش صحیحـی 
بسـوزد آلودگـی حداقلـی دارد ولی امـروزه داخل منازل از شـوفاژهای روغنی برقی اسـتفاده 
می شـود کـه خطرنـاک هسـتند چـرا کـه یون هـای موجـود در اتمسـفر اتـاق را تفکیـک و 
تخریـب می کننـد. هـر چـه یون هـای منفـی در اتمسـفر بیشـتر باشـد هـوا بهتـر اسـت امـا 

شـوفاژهای روغنـی برقـی، یون هـای منفـی را تخریـب می کننـد.
*فن کوئل هـا بزرگتریـن منبـع تولیـد باکتـری در خانه هـا هسـتند و بهتـر اسـت کـه بـرای 

روشـن کـردن آن هـا ابتـدا بـرای چنـد دقیقـه پنجره هـای خانـه را بـاز بگذاریـم.

خبـر

زیتــون،  فــرآوری  واحدهــای  پســاب  امــروز-  زنــگان 
اســت. طــارم  زیســت محیطی  دغدغــه  مهم تریــن 

ــه  ــارم ب ــتان ط ــان، شهرس ــه زنج ــنا، منطق ــزارش ایس ــه گ ب
دلیــل برخــورداری از آب و هــوای مناســب یکــی از مناطــق 
ــه  ــتان زنجــان محســوب می شــود ک مســتعد کشــاورزی اس
ســاالنه درصــد باالیــی از نیــاز اســتان را در زمینــه محصوالت 

ــازد. ــع می س ــاورزی مرتف کش
یکــی از محصــوالت شــاخص شهرســتان طــارم، زیتون اســت 
کــه عــالوه بــر اینکــه نیــاز عمــده کشــور بــه ایــن محصــول 
را مرتفــع می ســازد، ردپــای آن در صــادرات غیرنفتــی 
ــا موضوعــی کــه  ــار ایــن مزای نیــز دیــده می شــود امــا در کن
ــط زیســت  ــرای محی ــری ب ــگ خط ــوان زن ــه عن ــد ب می توان
باشــد موضــوع پســاب های واحدهــای فــرآوری زیتون اســت 
ــادی  ــات زی ــد صدم ــه نشــدن می توان ــه در صــورت تصفی ک
ــاده قلیایــی  ــه علــت اســتفاده از م ــه آب و خــاک منطقــه ب ب

ســود و ســوزآور وارد ســازد.
اســتفاده از مــاده قلیایــی ســود ســوزآور در محصــول زیتــون 
ــی موجــب  ــع تبدیل ــردن تلخــی آن در صنای ــن ب ــرای از بی ب
ــط  ــی و محی ــاره عــوارض تخریب ــی درب ــا نگرانی های شــده ت

ــرد. ــوت گی ــاده در طــارم ق ــن م زیســتی ای
ــاز  ــده نی ــه دســت مصرف کنن ــرای رســیدن ب ــون خــام ب زیت
بــه یک ســری اقدامــات تبدیلــی دارد کــه ایــن امــر بایســتگی 
ایجــاد صنایــع تبدیلــی ماننــد واحدهــای فــرآوری را بیــش از 
ــا موضــوع مهمــی کــه در رابطــه  بیــش آشــکار می ســازد ام
بــا ایــن فرآوری هــا وجــود دارد، موضــوع پســاب واحدهــای 

فــراوری اســت.
ــون از  ــرآوری زیت ــرای ف ــال های دور ب ــه در س ــی ک در حال

آب بــه تنهایــی اســتفاده می شــد کــه تنهــا عیــب اش زمان بــر 
بــودن بــود، امــا در ســال های اخیــر مخلــوط ســود ســوزآور 
بــا آب کــه زمــان فــرآوری آن را بــه کم تریــن زمــان ممکــن 
می رســاند موجــب شــده تــا بســیاری از واحد هــای صنعتــی 
ــوده  ــاب های آل ــرده و پس ــتفاده ک ــن روش اس ــنتی از ای و س

آن را در محیــط  زیســت رهــا کننــد.
در همیــن رابطــه سرپرســت فرمانــداری شهرســتان طــارم بــا 
ــرآوری  ــای ف ــد: پســاب واحد ه ــب، می گوی ــن مطل ــد ای تایی
زیتــون از دغدغه هــای اصلــی محیــط زیســت طــارم اســت.

ســتار صفــری، مدیریــت پســاب واحد هــای فــرآوری زیتــون 
ــد:  ــمرده و می افزای ــتان برش ــم شهرس ــای مه را از دغدغه ه
ــدی  ــاب تولی ــه پس ــت بهین ــرای مدیری ــی ب ــای متول نهاد ه

ــی  ــکار عملیات ــتی راه ــون بایس ــرآوری زیت ــات ف کارخانج
ــه کننــد. ارائ

ــت  ــه آلودگــی محیــط  زیس ــر ب ــون منج پســاب های زیت
ــرآوری و  ــی شــامل بحــث ف ــوع آلودگ ــن ن ــه ای می شــود ک
ــط  ــس اداره محی ــه ریی ــن رابط ــت. در همی ــی اس روغن کش
زیســت طــارم در پاســخ بــه پیگیــری خبرنــگار ایســنا، 
ــرآوری  ــوزه ف ــه در ح ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان، ب ــه زنج منطق
ــا مــواد شــیمیایی صــورت می گیــرد،  شیرین ســازی زیتــون ب
ــه پســاب  ــی  اســت ک ــواد دارای PH باالی ــن م ــد: ای می گوی
تصفیــه نشــده آن بــه زمیــن نفــوذ کــرده و موجــب آلودگــی 

خــاک، آب هــای ســطحی و نیمه ســطحی می شــود.
غالمرضــا عباســی، راه انــدازی تصفیه خانــه مرکــزی را از 
ــوان  ــا عن ــن آلودگی ه ــا ای ــه ب ــر در مقابل ــای موث راهکاره
کــرده و ادامــه می دهــد: تصفیــه مناســب پســاب های زیتــون 
ســبب می شــود PH آب  پاییــن آمــده و از آب تصفیــه شــده 
مجــددا بــرای آبیــاری اســتفاده کــرد کــه ایــن امــر عــالوه بــر 
اینکــه جلــوی آلودگــی آب و خــاک را می گیــرد، در مدیریــت 
منابــع آبــی به ویــژه آب هــای زیرزمینــی بســیار موثــر اســت.
وی بــا اشــاره بــه بازدیدهــای میدانــی صــورت گرفتــه توســط 
مســووالن اســتانی و شهرســتانی از واحدهــای فــراوری 
زیتــون، ادامــه می دهــد: در بازدیدهــای صــورت گرفتــه 
تصمیــم هــای خوبــی بــرای حــل ایــن مشــکل در ســال های 

آتــی اتخــاذ شــد.
راه انــدازی  مکان یابــی  اینکــه  بیــان  بــا  مســوول  ایــن 
ــر در توســط  ــی آب ب ــه مرکــزی در شــهرک صنعت تصفیه خان
شــرکت شــهرک های صنعتــی انجــام شــده اســت، می افزایــد: 

ــرار دارد. ــرح ق ــه ط ــه مطالع ــروژه در مرحل ــن پ ای

به نوشته ایســنا کارشناس پیش بینی هواشناسی 
مازندران گفت: با توجه به تغییر الگوها پیش بینی 
هوای تابستان به صورت دقیق ممکن نیست اما 
با توجــه به وضعیت جوی می توان گفت دمایی 

نرمال در این فصل مورد انتطار است.
سعید غالمپور راد در گفت وگو با ایسنا در مورد 
اینکه امسال تابستان گرمی در پیش است یا خیر، 
اظهــار کرد: با توجه به تغییــر الگوها پیش بینی 

هوای تابستان به صورت دقیق ممکن نیست.
وی با بیان اینکــه مدل های فصل بهار که فصل 
گذار بوده دارای تغییرات زیادی است، افزود: از 
آنجایی که زاویه میل خورشــید با تغییرات زیاد 

از منهای ۲۳.۵ تا مثبت ۲۳.۵ می رســد، در فصل 
زمســتان این مقدار منفی است و هرچه به بهار 
نزدیکتر شــویم از مقدار منفی به ســمت مثبت 

می رود.
کارشناس مسوول پیش بینی هواشناسی مازندران 
تغییر الگو و خروجی مدل ها را تابع تغییرات جو 
و تغییر در تابش دانســت و گفت: به طور حتم 
نمی توان گفت که تابســتان چه اتفاقی به لحاظ 
میــزان گرما می افتد اما پیش بینی فصلی اینگونه 

نشان می دهد که دمای این فصل نرمال است.
غالمپور راد گفــت: با این همه آبی که به خاطر 
بارش باران وارد استان شده بعید به نظر می رسد 

همه آب ســدها در تابستان تبخیر شود زیرا این 
حجم چند برابر آماری اســت کــه تاکنون وارد 
کشــور و استان شده است. وی با تاکید بر اینکه 
این حجم آبی که وارد شــده است باید مدیریت 
شــود، تصریح کرد: بر اثر بارش بــاران، خاک 
اشــباع، ســدها پر آب و برخی نقاط نیز دچار 
آب گرفتگی شــده که این آب گرفتگی ها نشــان 

دهنده عدم مدیریت در الیروبی است.
کارشناس مسوول پیش بینی هواشناسی مازندران 
با بیان اینکه عوامل مختلفی در بروز سیل دخالت 
دارد، تاکید کرد: در باالدســت نقطه ای که سیل 
روی داده ممکن اســت بر اثر گرم شــدن هوا، 

برف ها آب شود و در نتیجه دبی و حجم رودخانه 
افزایش یابد که باعث بروز سیالب می شود.

غالمپور راد با اشــاره به اینکه ریشــه درختان 
خاصیــت جــذب آب را دارد و اجازه نمی دهد 
خاک از بستر خود حرکت کند، ادامه داد: اکنون به 
مرور پوشش گیاهی در مناطقی که دارای درختان 
و گیاهان جنگلــی بوده از بین رفته در نتیجه در 
زمان بارندگی شــدید، ســیالب ایجاد می شود.
وی خاطرنشان کرد: وجود گل و الی در سیالب 
اخیر نشــان می دهد که نبودن پوشــش گیاهی 
مناســب، گل و الی را به ســمت پایین دست 
می آورد و همین امر منجر به ایجاد سیل می شود.

یــک عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده 
حفاظــت خــاک گفــت : بــر پایــه ی شــاخص 
جهانــی ، خســارت ســیل اخیر فقــط در حوزه 
ــارد  ــه ۱۰۰ میلی ــک ب ــاک نزدی ــایش خ فرس
ــل  ــه دلی ــی ب ــه در شــرایط فعل دالر اســت ک
بحران هــای دیگــر نادیــده گرفته شــده اســت.
بــه گــزارش ایســنا جهانگیــر پرهمــت بــا بیان 
ــز شــاهد  اینکــه در ســال های خشکســالی نی
ــه  ــیل را ب ــد س ــرد : بای ــیل بوده ایم،اظهارک س
عنــوان یک رویــداد طبیعی در کشــور بپذیریم 
ــا از قبــل بــرای آن برنامــه داشــته باشــیم و  ت
در مدیریــت بحــران دچــار مشــکل نشــویم.
ــای آب  ــعه فناوریه ــتاد توس ــام س ــم مق قائ
ــت  ــط زیس ــایش محی ــالی و فرس ، خشکس
ریاســت  اطالعــات  فنــاوری  معاونــت 

ــه  ــرآورد اولی ــه ی ب ــزود : برپای ــوری اف جمه
ســیالب اخیــر در ســه حــوزه  دز، کارون 
ــر  ــارد مت ــزار میلی ــدود ۱۲ه ــه در ح و کرخ
ــایش  ۳.۵  ــه فرس ــه منجــر ب ــود ک ــب ب مکع
میلیــارد تــن خــاک و ایجــاد رســوب در 
حــدود ۹۰۰ میلیــون تــن در دامنه هــا، حاشــیه 
ــه  ــد. ب ــا ش ــا و خانه ه ــا ، کانال ه رودخانه ه
ــرف  ــه ظ ــی ک ــاک باارزش ــر خ ــای دیگ معن
ــک  ــا ی ــود ب ــده ب ــاد ش ــال ایج ــا س میلیون ه

ــت. ــن رف ــیالب از بی س
ایــن عضو هیئــت علمــی پژوهشــکده حفاظت 
ــت  ــریح وضعی ــه تش ــزداری ب ــاک و آبخی خ
اراضــی کشــاورزی پــس از وقــوع ســیل 
ــوبات  ــی از رس ــرد : بخش ــت و اظهارک پرداخ
فرسایشــی به همراه ســیل در دشــت خوزســتان 

ــن  ــازی ای ــده اند و بازس ــال ته نشــین ش و آق ق
زمین هــای کشــاورزی کــه در حــدود ۲۵۰ 
ــا و  ــا پیچیدگی ه ــع اســت را ب ــر مرب ــزار مت ه

ــد. ــی کن ــراه م ــختی هایی هم س
پرهمــت دربــاره ی خســارات ناشــی از ســیل 
اخیــر اظهــار کــرد : بــا توجــه بــه اســتاندارد 
جهانــی ، فرســایش هــر متــر مکعــب خــاک ، 
معــادل بــا ۲۸ دالر اســت . حــال  اگــر میــزان 
ــر را در  ــه در ســیل اخی خــاک فرســایش یافت
ــم ، نتیجــه خســارت  ــدد ضــرب کنی ــن ع ای

ایــن بخــش بســیار بــاال خواهــد بــود.
وی در ادامــه ایــن برنامــه رادیویــی گفــت: در 
ایــن ســیل فرســایش خــاک و آســیب اراضــی 
بــر  را  بزرگــی  کشــاورزی خســارت های 
ــه  کشــور تحمیــل می کنــد کــه هــم اکنــون ب

دلیــل خرابــی خانه هــا و امدادرســانی  بــه آن 
ــود .  ــه نمی ش پرداخت

پژوهشــکده  ایــن عضــو هیئــت علمــی 
ــای  ــزداری، طرح ه ــاک و آبخی ــت خ حفاظ
ــور را  ــای کش ــر آبخوان ه ــیالب ب ــش س بخ
یکــی از راهکارهــای بســیار مهــم در کنتــرل 
ســیل و احیــای خــاک دانســت و اظهــار کــرد 
:  در ایــن طــرح آب را بــه صــورت یک قشــر 
ــه  ــه الی ــم ک ــرار می دهی ــن ق ــازک روی زمی ن
نــازک خــاک روی زمیــن ایجــاد و بــه معنــای 
دیگــر خــاک احیــا می شــود امــا در این ســیل 
نیــم متــر خــاک روی محصــوالت کشــاورزی 
ــرد  ــا ک ــوان ادع ــت و نمی ت ــه اس ــرار گرفت ق
رســوبات منتقــل شــده بــه زمیــن هــای 
کشــاورزی حاصلخیــزی ایجــاد کــرده اســت.

رضا رمضـانی
پیــش از آن که تکنیک هایی مثــل  رادیوگرافی، 
ســونوگرافی، ســی تی اســکن و ...ابداع شود، 
تشخیص بسیاری از شکســتگی ها و ناهنجاری 
های داخل بدن با سختی ها و دشواری های زیادی 
روبرو بود. پزشک ها در تشخیص برخی از بیماری 
ها و آسیب دیدگی ها دچار سردرگمی ها و عدم 
اطمینان می شدند. گاهی هم با آن که تشخیص شان 
درست و دقیق بود، با ناباوری بیماران مواجه بودند. 
بیمارها نمی توانستند وجود مشکلی را باور کنند که 
درد و نشانه ای سازگار با آن تشخیص را حس کنند 
یا ببیند. اما حاال تکنیک های مختلف رادیولوژی، 
دنیای جدیدی را پدید آورده اند. تکنیک هایی بسیار 
گران قیمت ولی مرئی ساز که واقعیت های پنهان را 
برابر چشم ها ظاهر می کنند. اگر چه برای درک و 
تحلیل درست این واقعیت های آشکار شده هم نیاز 
به متخصص داریم ولی توضیح همین تشخیص ها 
توسط متخصصین برای بیمار با تصویرسازی های 

این تکنیک میسرتر شده است.
سیل مصیبت بار گلســتان را در عین حال باید 
نوعی »آشکارســاز« تلقی کرد. آشکارسازی که 
هزینه جانی و مالی زیادی داشت و نشان داد چه 
شکستگی ها، تومورها و تحلیل رفتگی هایی در 

بدنه سرزمین وجود داشته و بیماری های پنهان و 
آشکاری که هشدار داده می شد تا چه اندازه واقعی 
و خطرناک بوده اســت. نمونه ای از تروماهایی 
که سیل گلســتان آن را آشکار کرد، اشتباه های 
هولناک جاده ســازی بود. جاده هایی که بدون 
رعایت معیارهای علمی محیط زیســتی طراحی 
و اجرا شــده و پدیده های اکوهیدرولوژیکی آن 
مدلسازی نشــده بود. سیل گلستان آشکارسازی 
بود که نشان داد »راهســازی« تا چه اندازه می 
تواند به بیراهه رفته باشد! همین اتفاق می تواند 
هشداری باشد تا طرح ها و پروژه های راهسازی 
را بازنگری کنیــم و دریابیم که در کدام مصداق 

ها، مباحث محیط زیستی و مولفه های مدیریت 
ریسک آن را مورد غفلت قرار داده ایم.

 از ایــن منظر و در این یادداشــت، تنها ۳ نمونه 
از طرح های راهســازی اســتان زنجان را مرور 
می کنیم تا شــاید متولیان توسعه استان به فکر 
چاره های پیش از حادثه بیافتند. تذکر این نکته 
ضروری اســت که برخالف شــانتاژهایی که از 
تریبون های رسمی به آن دامن زده می شود، نقد 
محیط زیســتی نه تنها به معنی مخالفت با تامین 
نیازهای واقعی نیست بلکه به دنبال آن است که 
نیازها به صورت واقعی و به دور از آمارسازی ها 
و بازارگرمی ها شناسایی شود و آن گاه بهترین، 

کم هزینه ترین، کم عارضــه ترین، پایدارترین، 
مــدرن ترین و مطمئن ترین متــد برای برآورده 
شدن آن به کار بسته شود. از این رو، نگاه محیط 
زیستی توســعه بخش ترین نگاه محسوب می 
شــود که امکان سواســتفاده ها را به حداقل می 
رساند. اما سه نمونه از طرح های راه سازی استان 

که نیاز به بازنگری دارند، به این شرح اند:
۱- جاده زنجان-ایجرود-بیجار: این طرح برای 
گســترش جاده موجود فعلی طراحی شــده و 
عملیات اجرایی آن آغاز شــده است. اما مطابق 
پیگیری های صورت گرفته، تاکنون متولیان امر 
نتوانسته اند مطالعه ارزیابی محیط زیستی و مجوز 
محیط زیستی آن را ارائه دهند. این موضوع نشان 
می دهد که گویــا در این طرح نیز همانند جاده 
های گلستان، مسائل محیط زیستی از منظر علمی 
و حقوقی مورد غفلت گرفته است و بعید نیست 

که آبستن حوادث ناگواری باشد.
۲- محــور تهم- چورزق: این جــاده نیز بدون 
رعایت معیارهای محیط زیستی اجرا شده است 
و ریزش های مداوم کوه در این محور و حوادثی 
کــه هر از چندی در آن پیش می آید نشــان می 
دهد که بی توجهی به معیارهای محیط زیستی تا 

چه اندازه می تواند مشکل ساز باشد.
۳- محور طارم -شــفت- فومن: این طرح حتی 
از نظر نیازســنجی نیز به درستی مطالعه نشده و 
عملیات اجرایی آن علی رغم مخالفت ها و اعالم 

هشدارهای محیط زیستی آغاز شده است.

بیراهـه های راه سـازی

پساب واحدهای فـرآوری زیتون، مهم ترین دغدغه زیست محیطی طارم

آیا امسـال تابستان گرمی خواهیم داشت؟

خسارت ۱۰۰ میلیارد دالری فرسایش خاک در سیالب اخیر

خسارت سیل در روستای »چم مهـر« - پل دختر
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ایران شـهر

نیم نگاه

نخست، زنـده كردن زبان 
پارسي و بعد؛ جهانگشايي

شــاه اسماعيل ســامانی در ماه می سال 900 
ميالدي در شــهر بخارا به خواســت ســران 
لشكرش كه اصرار داشتند به بغداد حمله كنند و 
به خالفت عباسيان پايان دهند پاسخ رّد داد. شاه 
ساماني براي توجيه پاسخ خود، در يك اجتماع 
عمومي )اصطالحا؛ بارعام( گفت كه بزرگترين 
برنامــه ما بايد احياء زبان فارســي و فرهنگ 
نياكان باشــد نه وسعت بخشــيدن به قلمرو. 
اگر پيش از رســيدن به اين هدف كه واجِب 
محض است، دســت به لشكركشي به نقاط 
دوردست زنيم از هدف اصلي )احياء فرهنگ 
ملي( دور خواهيم شــد. به عالوه، ما با حمله 
نظامي به بغداد، دشمنان تازه براي خود خواهيم 
ســاخت كه فعال و در آغاز كار، به مصلحت 
ما نيست. پيامدهای يك جنگ قابل پيش بينی 
نست. شاه اسماعيل ساماني ـ مردي كه پرچم 
زنده كردن زبان پارسي و فرهنگ ايراني را به 
دوش گرفت در ماه مي سال 849 ميالدي در 
فرغانهِ خراسان بزرگتر )منطقه فرارود( به دنيا 
آمده بود، به ســال 907 ميالدی درگذشــت.

یک خاطره ...

داستان چند ساعت بازداشت
برای چند ســاعت بازداشت شدم. قصه اين بود 
كه عقب يك تاكسی نشســته بودم و از يكی از 
ايست های بازرسی رد می شديم كه مأمور پليس 
روی پنجره زد و كارت شناســايی  ام را خواست. 
فكر كنم نخستين بار بود در اين سه سال كه مأمور 
پليسی شك كرده بود كه شايد افغان نباشم. مدركی 
همراه نداشتم و همين شد كه مدتی را در اداره ی 
پليس ماندم. يكی از دانش جوهايم كه اتفاقی از 
آن حوالی رد می شــد آمد برای كمك – كه اين 
آقا كه بازداشت كرده ايد معلم ماست. رييس حوزه 
گفت كه بايد پاسپورت داشته باشد. حق با او بود. 
اما كسی خانه نبود كه زنگ بزنم و پاسپورت را 
بياورد. رفيق ديگری را زنگ زدم كه خانه شــان 
نزديك همان حوزه ی پليس بــود و خودش را 

رساند. به او زحمت دادم.
برخورد بيشتر مأموران در آن چند ساعت محترمانه 
بود. يك صندلی آوردند كه بنشينم؛ و تعارف كردند 
كه همراه شان نان بخورم. با خودم گفتم اگر اين جا 
ايران بود و من افغان بودم و مدركی همراه نداشتم، 
بعيد بود با تحقير و توهين مواجه نشوم. مأمورها 
هم همين را گفتند؛ كه شانس آوردی اين جا ايران 
نيست و شما »افغانی« نيســتی وگرنه پدرت 
درآمده بود. يكی شــان كه تلخ مزاج تر از بقيه بود 
جلو آمد و گفت:  اگر زياد حرف بزنی می بريمت 
زنــدان پل چرخی. گفتم چرا زندان؟ گفت خدا 
را شكر كن كه زندان می روی و نمی فرستيمت 
اردوگاه لب مرز. معلوم بود خاطره ی خوشی از 
ايران ندارد. گفتم من ده سال است ايران نبوده ام 
اما حق با شماست. رفتار برخی درايران با افغان ها 
زشت و نارواست. مأمور ديگری گفت همه جا 
آدم خوب و بد پيدا می شود. گفتم اما نمی شود در 
يك مملكت خوب و بد را از همديگر سوا كرد؛ 
خوب ها هم با سكوت شان سهيم اند در آن چه بدها 
می كنند. در آن چند ساعتی كه در حوزه بودم دو 
بار به ايشان اعتراض كردم. يك بار وقتی موبايلم 
را گرفتند و خواستند شماره هايم را ببينند. كه به 
نظرم می رسد حق اين كار را نداشتند. و دوم وقتی 
متوجه شدم آن مأمور تلخ مزاج دارد با موبايل از 
من فيلم می گيرد. گفتم من به حيث باشنده ی اين 
شهر فقط پاسپورت همراه ندارم و فكر نمی كنم 
حق داشته باشيد از من فيلم بگيريد. گفت ما هر 
كار بخواهيم انجام می دهيم. گفتم به احتمال زياد 
كارتان قانونی نيست. رييس  حوزه كه آمد گفت 

دوربين را خاموش كنند.
 با خودم گفتم اگر قانون در مواجهه با مِن ايرانی و 
خارجی زير پا گذاشته   شود به احتمال  وضعيت 
افغان هايی كه بازداشت می شوند بدتر است؛ به 
ويژه اگر از قشر آسيب پذير باشند و دست شان 
به جايی بند نباشد. مأمورانی كه در ايست های 
بازرسی ايستاده اند آدم های زحمت كشی اند؛ با 
حقوق كم و ســاعت كاری زياد و توقع باالی 
مردم. تأمين امنيت يك شــهر – آن هم شــهر 
كابل - وظيفه ی آسانی نيست. هر ماشينی كه از 
ايست بازرسی رد می شود يك خطر بالقوه برای 
ايشان است. مسووليت سنگينی دارند. زندگی پر 

خطری است.
 موقع خداحافظی بــه آن مأمور تلخ مزاج گفتم 
روزی می آيد كه صلح اســت و اعتماد. و سالح 
زمين گذاشته شده و دست دوستی به آسمان بلند. 
آن وقت دوباره همديگر را می بينيم. و بغل می كنيم. 
و قصه می كنيم از آن چه گذشت و می خنديم به 
شبی كه يك ايرانی پاسپورت ش را همراه نداشت.

گـذری بر تاريـخ

ايـن قطعـه تاريخـی از زبـان عباس_ميـرزا 
)وليعهـد فتحعلی شـاه قاجـار(را بخوانيد تا 
روشـن شـود كـه زخـم ننگيـن تركمنچای 
چگونه ايجاد شد و تشابه آن با روزگار فعلی 
را از دريچـه عقـل و منطـق خود بسـنجيد :
 سـيزده سـال و يـك مـاه از پايـان جنـگ 
اول ايـران و روس گذشـته بـود كـه جنـگ 
آن  نـه  ديگـر  مـن  و  شـد  شـروع  دوم 
جـوان ناآزمـوده بـودم كـه بـه راحتـی وارد 
سـال  سـيزده  ايـن  در   ، شـود  كشـمكش 
اختالفـات مـرزی كـه  ميـان طرفيـن پديـد 
آدم وكاغـذ حـل  و  رفت وآمـد  بـا  می آمـد 
ميشـد و سـفرای دو كشـور بـا احتـرام در 
كشـور ديگـر پذيرفتـه می شـدند. ، عامـل 
جديـدی كـه بهانـه ای بـرای آغـاز نبـردی 
ديگـر باشـد رخ نـداده بـود و تنهـا بهانـه 
زخم هـای باقيمانـده از جنـگ نخسـت بود 
و نيـز توطئه هـای اشـراف قاجـار بـرای از 
چشـم شـاه انداختـن و سـرنگونی مـن بـا 

يـاری گرفتـن از برخـی علمـا
 بديـن ترتيب غوغای جهاد با روسـيان كافر 
بـاال گرفت و مراجع و در رأس آنان »سـيد 
محمد مجتهـد« برای واداشـتن دولت برای 
آغـاز جنـگ ، از كربال بـه دارالخالفه تهران 
مهاجـرت كردنـد ، بـه مالقات آقايـان رفتم 
و سـعی كـردم مشـكالت ورود در جنگـی 
تـازه را برايشـان توضيح دهم ، سـيد محمد 
در صـدر اتـاق نشسـته بـود و بـی آنكـه 
نگاهـی به مـن كند در سـكوت به سـخنان 
مـن گـوش ميـداد و گاهـی نفسـی از قليان 

ميگرفـت ، عـرض كردم :
قلـم  چرخـش  بـا  ميتواننـد  البتـه   آقايـان 
فتـوای جهـاد صـادر كننـد ولی اجـرای آن 
مشـكل اسـت ، از يك مشـت روستانشـين 
يـا شهرنشـين كـه بـرای جهـاد راه افتاده اند 
در برابـر يـك سـپاه عظيـم آمـوزش ديـده 
جنـگ   . نيسـت  سـاخته  كاری  مسـلح  و 
جنـگاور و سـالح كامل می خواهـد . جنگ 
، جيـره و مواجـب می خواهـد . جنـگ پول 
می خواهـد . سـرباز پوشـاک گرم و اسـلحه 

و آذوقـه ميخواهـد !!
 يكـی از آقايـان گفـت : چـرا دولـت پـول 
نـادری  بـر سـر جواهـرات  نـدارد ؟ چـه 
آورده ايـد ؟ گفتـم : آن جواهـرات در خزانه 
اسـت ولـی جواهـر را بـه راحتـی نمی توان 
بـه پـول تبديـل كـرد ، اگـر بخواهيـم آن را 
يـك مرتبـه بفروشـيم از مـا نمی خرنـد و 
اگـر يكايك بفروشـيم عايـدات آن در برابر 
مخـارج سـنگين جنـگ هيچ اسـت . تصور 
آقايـان از جنـگ غـزواِت بدر و احد اسـت 
ولـی زمانـه عوض شـده ، در جنگ قبلی به 
قـدر كافـی مردان مـان بـه خاک افتـادن چرا 
بـاز بخواهيـم خلـق اهلل را به كشـتن دهيم !!
از  گويـی  كـه  محمـد  سـيد  اينجـا   در 
توضيحـات مـن حوصلـه اش سـر رفته بود 
سـرش را بلنـد كـرد و بـا صـدای لـرزان و 
واال  : حضـرت  عبـوس گفـت  ای  چهـره 
بداننـد كـه مـا بـه اينجـا نيامديم كه بـا اين 
بازگرديـم  عتبـات  بـه  دوبـاره  حرف هـا 
، ايـن سـخنان شـاهزاده ، ظنـی را كـه از 
قبـل در  اسـالم خواهی وليعهـد بـوده مـع 
االسـف تقويـت ميكنـد ، بـه چـه مناسـبت 
از طـرف وليعهـد در جرايد لنـدن و پاريس 
از فرنگيـان بـرای زندگـی در ايـران دعوت 
می كننـد ؟ پـای فرنگـی بـه ايـران باز شـود 
تنبان هـای تنـگ و  كـه چـه شـود ؟ ايـن 
چسـبناک چيسـت كه به بهانـه چابك كردن 
و اصـالح امـر نظام بر تن قشـون مسـلمين 
ميكننـد ؟ به چـه دليل در دارالسـلطنه تبريز 
چاپخانـه زديـد و كتـاب تاريـخ اروپا چاپ 
ميكنيـد كـه مـردم بـه جـای قصـص انبيا با 

اطـوار معـاش فرنگيـان آشـنا شـوند ؟؟
 سـرانجام اصـرار مجتهديـن كار را بـر مـن 
تنـگ كـرد و چـون اجمـاع خـواص و عوام 
را در ايـن بـاب مشـاهده كرديـم بـه جنگی 
ديگـر رضايـت داديـم ، اين جنـگ هم چند 
مـاه طول كشـيد و بـه رغـم پيروزی هايی كه 
در ابتـدا به خاطر غافلگيری روس ها كسـب 
كرديـم در نهايت ايران شكسـت خورد و در 
ناحيـه ای ميـان زنجان و تبريز كـه روس ها تا 
آنجا پيش آمـده بودند ، عهدنامه تركمانچای 
بسـته شـد، مطابق ايـن عهدنامه نخجـوان و 
ايـروان هـم از دسـت رفـت و چون روسـيه 
طـرف ايرانـی را آغازگـر جنـگ معرفی می 
نمـود درخواسـت غرامـت سـنگينی از ايران 
كـرد و تخليـه خـاک ايـران را مشـروط بـه 
پرداخـت اقسـاط آن غرامت دانسـت . من و 

سـربازانم صادقانـه تا آخـر جنگيديم .

یادداشت تاریخی

رامش فالح
ايران سرزمينی در غرب آسيا و منطقه ی  خاور 
ميانه است. اين كشور از لحاظ وسعت و بزرگی 
هفدهمين كشــور جهان محســوب می شود و 
از لحاظ زيســت محيطــی و گوناگونی منطقه 
و جانورانــش و تنــوع گويش و آثار باســتانی 
همواره مخاطب داشــته و اين امــر با يادگيری 
دانش آموختگان پارســی زبان غير ايرانی تاييد 
شده اســت. ايران با عظمت و با شكوه همواره 
با معماری های پيش و پس از اسالم مورد توجه 

بسياری از كشورهای بزرگ جهان بوده است.
ايـران همـواره چـه در گذشـته و چـه امـروز 
مـورد توجـه محققـان و تاريخ شناسـان بزرگی 
بـوده اسـت .  تـالش نگارنـده بـر ايـن اسـت تا 

خواننـدگان گرامـی روزنامـه زنگان امـروز را با 
مباحثـی در ايـن بـاره آشـنا كنـد.  ايـن مباحث 
كـه در هفتـه هـای آتـی بـه تدريـج در رويه ی 
ايـران شـهر  منتشـر خواهد شـد ، شـامل تاريخ 
،جغرافيا،باستان شناسـی ،فلسفه،،زيست شناسی 
و مباحث گسـترده بسياريسـت كه در اين كشور 

هميشـه آبسـتن حوادث،وجـود داشـته و دارد.
هر چند بــا اين تعاريف و تفاصيــل نمی توان 

عظمت و بزرگی ايران را بيان و تشريح كرد. 
وقتی صحبت از ايران شهر می شود محدوده ی 
جغرافی كشورهای امروزی پاكستان ، افغانستان 
،ازبكستان، تاجيكستان ، تركمنستان ، قزاقستان ، 

قرقيزســتان ، آذربايجان ، ارمنستان ، گرجستان، 
عراق و بخشــی شــرقی تركيه و جنوب خليج 

فارس را نيز شامل می شود.
ظروف باســتانی،زبان قديم ايرانی و خط ميخی 
خود حكايت از پيشــينه ی كهن و ديرين  اين 
كشور اســت .ايرانی كه پس از خالص شدن از 
يوغ مادهاروز به روز وســعت گرفت و  باليد . 
كشــوری كه تمدنش هنوز بر پيكره ی ظروف 
گلی و  مسين و فرش ها و گبه هايش پيداست.  
فرش ها و گليم هايی كه نقش و نگارش چشــم 
را مــی نــوازد و روح را جال می دهد و بر قلب 
آدم روشــنی می بخشــد .بناهای زيگوراتی و 
مهندسی ساز  ايران شهر مبحث گسترده ايست 
كه پايان  ندارد و مجــال زيادی برای گفتن می 
خواهــد .هر ايرانی بايد تــالش كند تا تاريخ و 
فرهنگ كشورش را ببيند و بشناسد تالش ما در 
اين مباحث نوشتن و نشان دادن كشوری بزرگ 
و غنی اســت با نگاهی تازه تــر و ديدی بازتر!  
در اين مباحث تالش می كنيم تا نشان دهيم در 
كنار ناماليماتی كه بر اين كشــور گذشت چقدر 
مردمــش خوب ،باهوش،مهمان نواز و باســواد 
بودند و هســتند و تكرار كنيم دريغ است ايران 

كه ويران شود 
كنام پلنگان و شيران شود 

چو ایران نباشد تن من مباد

 "آوای تنبور" از تاجیکستان،
 برنده جشنواره بین المللی وارش

)varesh( در ايران
كارگردان تاجيكســتانی جايزه بهترين فيلم داســتانی 
نهمين جشــنواره بين المللی فيلم وارش در ايران را از 

آن خود كرد.
به گزارش راديو تاجيكی صدای خراسان به نقل از ايرنا،
در آيين  پايانی اين جشنواره بين المللی دوساالنه فيلم 
وارش، جايزه بهترين فيلم داستانی بخش بين الملل به 
فيلم  "آوای تنبور" به كارگردانی " انيســه صابری" از 

تاجيكستان تعلق گرفت .
در اين جشنواره كه از بيست و نهم  آوريل در شهر  بابل  
اســتان مازندران در حال برگزاری بود،" تئوری غروب 
" به كارگردانی رومن ســوكولف از روســيه نيز جايزه 

بهترين انيميشن )پويانمايی( را كسب  كرد.
همچنين هيات داوران بخش بين الملل اين  جشنواره، 
جايزه بهترين فيلم مستند را به طور مشترک به فيلم های 
" 13 كيلومتر" و  "كهكشــان چقدر بزرگ اســت" اثر 

هنرمندانی از قزاقستان و روسيه اهدا كردند. 

سرکنسول ایران در هرات:
 ايران در واليت های غربی

افغانستان سرمايه گذاری می كند
سركنسول ايران در هرات گفت: ايران آمادگی دارد در 
واليت غور افغانستان ســرمايه گذاری كرده و در اين 

راستا برنامه منسجمی تصويب شده است.
»غــالم ناصر خاضع «، والی واليت غور در ســفر به 
واليــت هرات و ديدار با محمود افخمی، سركنســول 
جمهوری اســالمی ايــران  درباره وضعيــت و روابط 

دوجانبه گفتگو كردند.
 والی غــور در ديدار با سركنســول ايــران در هرات 
گفت: واليت غور با جمهوری اسالمی ايران مشتركات 
مختلفی به ويژه در بخش فرهنگی داشته و زبان فارسی 

يكی از مهمترين مشتركات اين واليت با ايران است.
واليت غور در غرب افغانســتان يكــی از واليت های 
محروم بوده و انتطار می رود تا ايران در همســايگی با 
افغانســتان همانگونه كه همكاری های گسترده ای را در 
واليــت هرات ايجاد كرده با ايــن واليت نيز در زمينه 

اقتصادی و تجاری فعاليت داشته باشد.

كالس آموزش فارسی به مغازه داران 
 شهر وان تركیه برای ارايه خدمات

بهتر به گردشگران ايرانی 
مغازه داران شهر "وان" در شرق تركيه برای ايجاد ارتباط 
بهتر با گردشگران ايرانی درخواست تاسيس كالس های 
آموزش زبــان فارســی را داده اند و ايــن كالس ها با 
همكاری دو نهاد بازرگانی تركيه در فاز نخســت خود 

آغاز به كار كرده است.
به گــزارش عصرايران به نقل از وب ســايت روزنامه 
"حريت" تركيه، در پی ورود انبوه توريست های ايرانی 
به شــهر وان كه بيشــتر از طريق مرزهای زمينی برای 
گردش و خريد وارد اين شــهر می شوند، مغازه داران و 
صاحبان مشاغل در اين شهر برای ارايه سرويس بهتر به 
اين گردشگران، ناچار به شركت در كالس های آموزش 

زبان فارسی شده اند.
اين كالس ها در فاز نخست با شركت بيش از 100 نفر 
آغاز به كار كرده است. اين كالس های آموزش فارسی با 
همت دو نهاد "اتاق بازرگانان و صنعتگران" استان وان و 
نيز آژانس توسعه آناتولی شرقی تركيه، داير شده است...

بحــث مهاجريــن و پناهنــدگان يــك بحــث بين 
المللــی اســت و مديريــت و تاميــن هزينــه های 
مربــوط بــه آن نيــز يــك مســووليت فراملــی بــه 

ــمار می رود.  ش
ــای  ــای باوره ــر مبن ــران ب ــردم اي ــه م ــن ك اي
انســانی و اســالمی خــود ظــرف 40 ســال 
گذشــته ســخاوتمندانه حــق ميهمــان نــوازی را 
در مــورد پناهنــدگان و مهاجريــن اعــم از افغــان 
يــا ديگــر مليــت هــا بــه طــور كامــل بــه جــا 
ــك  ــد آورد ي ــا خواه ــه ج ــم ب ــاز ه آورده و ب
بحــث اســت، اينكــه ديگر كشــورها و ســازمان 
هــای بيــن المللــی، بــه ويــژه كشــورهای غربی 
ــا مســبب بســياری از مصيبــت هــای  كــه اتفاق
ــه و  ــد وظيف ــردم افغانســتان هســتند هــم باي م
مســووليت خــود را انجــام دهنــد، يــك بحــث 

ديگــر اســت. 
دولــت هــای اروپايــی بايــد ســهم خــود را در 
ــا در  ــال ي ــد، ح ــن ادا كنن ــی از مهاجري پذيراي

ــرش  ــا پذي ــا ب ــا ي ــه ه ــت هزين ــب پرداخ قال
ــود.  ــورهای خ ــا در كش ــی از آنه بخش

ــه جــدی جمهــوری اســالمی  ــن يــك مطالب اي
اســت و وزارت امــور خارجــه ســال هــا 

ــی  ــق كميســاريای عال ــه آن را از طري اســت ك
ــی و  ــات اروپاي ــد، مقام ــل متح ــدگان مل پناهن
ــم  ــاز ه ــرده و ب ــری ك ــت افغانســتان پيگي دول

ــرد.  ــد ك ــری خواه ــدی پيگي ــور ج ــه ط ب
كــه  حاضــر  شــرايط  در  اســت  بديهــی 
ــت  ــی دول ــه و غيرقانون ــای ظالمان ــم ه تحري
ــر  ــن المللــی ب ــه بي ــچ توجي ــدون هي ــكا ب آمري
ــعی در  ــت س ــده و آن دول ــل ش ــران تحمي اي
ــوری  ــی جمه ــع مال ــديد مناب ــت ش محدودي
اســالمی دارد، مطالبــه گــری ملــت ايــران ابعــاد 

ــد.  ــی ياب ــدی م جدي
جمهــوری اســالمی ايــران كامــال بــا مســووليت 
هــای اســالمی، انســانی و بيــن المللی خود آشــنا 
بــوده و بــه آنهــا پايبنــد اســت، موضــوع اخــراج 
يــا بازگردانــدن مهاجريــن و پناهنــدگان بــه هيچ 
وجــه در دســتور كار دولــت ايــران قــرار نــدارد 
ــر  ــدی در براب ــای جدي ــه ه ــه گزين ــن ك ــا اي ام
ــه ای اســت. ــر جداگان ــرار داده شــود ام آنهــا ق

نصرت اله محمودزاده
ــركل  ــم م ــل از خان ــه نق ــری ب ــروز خب دي
شــنيدم كــه بــرای مــن خيلــی جــای تعجــب 
ــام  ــان تم ــرد: "آلم ــالم ك ــش اع ــود. دولت نب
فروشــگاهای مســلمان را در مــاه رمضــان از 
ــن  ــا در اي ــرد ت ــاف ك ــات مع پرداخــت مالي
ــه دســت مســلمانان  ــر ب ــا ارزان ت ــاه كااله م
ــلمان  ــون مس ــه ۵/4ميلي ــك ب ــد." نزدي برس
مهاجــر تــرک وطــن ايرانــی در آلمــان 

زندگــی می كننــد. 
ــه  ــتباف، ب ــرش دس ــادرات ف ــان ص در جري
ــا  ــدا ب ــردم. ابت ــفر می ك ــراوان س ــان ف آلم
در  اخالقــی  غيــر  صحنه هــای  مشــاهده 
ــاوت  ــه قض ــار ب ــتگاه های قط ــراف ايس اط
ــادم؛ درســت مثــل نماينــدگان جعلــی  می افت
خــدا كــه غيــر از خودشــان همــه را جهنمــی 
ــر  ــم ب ــدا چش ــد خ ــد. مانن ــور می كنن تص
ــن  ــه اي ــدام چگون ــا ب ــرو بســتم ت ــا ف بدی ه
جماعــت از گردنــه شكســت جنــگ دوم 

جهانــی عبــور كردنــد و اكنــون قــدرت اول 
ــا،  اقتصــاد غــرب هســتند. نظــم در هنجاره
ــرق در  ــافران غ ــه و مس ــا برنام ــای ب قطاره
ــران  ــزی، جب ــم  هي ــای چش ــه ج ــاب ب كت
عقــب ماندگــی مــردم آلمــان شــرقِی در بنــد 

كمونيســم و...
در  ســال  1994 كســب وكار شــركت های 
خارجــی مســتقر در بنــدر آزاد هامبــورگ، از 
جملــه فــرش فروش هــای ايرانــی كــم رونــق 
ــا  ــی ب ــور اداره داراي ــود. روزی مأم ــده ب ش
ــه  ــرد ك ــار ك ــا، اظه ــه شــركت م ــه ب مراجع

ــم. ــات معافي ــت مالي ــال از پرداخ امس
 پرسيدم، چرا؟ او با متانت پاسخ داد: 

ــد  ــا، امســال شــما درآم ــات م ــق تحقيق "طب
خوبــی نخواهيــد داشــت. اگــر رعايــت 
حــال شــما را نكنيــم، امــكان دارد بــه كشــور 

ــد."  ــری بروي ديگ
ــاری كــرد كــه شــركت ها هرگــز  آلمــان رفت

بــه فكــر مهاجــرت نيافتادنــد. 

آثــار  بــه  مونيــخ  فلســفه  دانشــكده  در 
گوتــه؛ فيلســوف بــزرگ غــرب رســيدم 
ــوان شــرقی" را پــس  ــر برجســته "دي ــه اث ك
از خوانــدن "ديــوان حافــظ" نوشــت. او بــه 

ــود: ــه ب ــظ گفت حاف
»ای حافــظ، آرزوی مــن آن اســت كــه فقــط 

مريــدی از مريــدان تــو باشــم .« 
احساس كردم چقدر از شرق بی خبرم.

ــای  ــه تماش ــن ب ــهر كل ــزرگ ش ــاالر ب در ت
زيباتريــن "ســمای مولوی" نشســتم. ســماع، 
ايــن رقــص و آواز عرفــان صوفيــه، همــراه با 
آوای دف و نــی و تنبــور شــرقی با شــعرهای 
ــردم  ــوه م ــا انب ــاالری ب ــوی در ت ــاب مول ن
ــرقی  ــه ش ــدر ب ــه ای چق ــرای لحظ ــرب. ب غ
ــاده ای، از  ــدم؛ از اســب افت ــودم فخــر ورزي ب

اصــل بازمانــده . 
ــنونده ای  ــه؛ ش ــم ك ــاد گرفت ــماء ي از آن س
ــغ گــردم. در  ــا گوينــده ای بال عاقــل باشــم ت
دل وجــد آن ســماء، چقــدر بــه خــدا نزديك 

شــده بــودم؛ درســت ماننــد لحظــه ورودم بــه 
خرمشــهر در ســوم خــرداد ســال 60.

ــای  ــت كليس ــدم و عظم ــرون آم ــاالر بي از ت
ــب  ــد. كنار»صلي ــرا فرا خوان ــن م ــزرگ كل ب
مســيحيت  ســمبل  قديمی تريــن  گيــرو« 
فرزنــدش  و  مقــدس  مريــم  مجســمه   و 
حضــرت عيســی بــا ردايــی ســفيد و جواهــر 
ــردم و رو  ــدا ك ــی پي ــل امن ــده، مح كاری ش
بــه كعبــه ســجاده پهــن كــرده و اقامــه بســتم.
 تــازه فهميــدم غرب ســتيزان شــرقی در 

شــناخت ديــن چقــدر ضعيف انــد.
در آن لحظــه چقدر دلتنگ شــرق شــده بودم.
 بياييــم راه آشــتی بــا جهــان را چــون پيامبران 
خــدا فراگيريــم. از غربی هــا بپرســيم، در 
قــرون وســطی بــا ديــن چــه كردنــد تــا مــا 
انجامــش ندهيــم، بلكــه در جريــان ســونومی 
رنســانس شــرق، كــه صــدای چكمــه  اش را 
ــم.  نيمــه  ــه نگيري ــن فاصل می شــنويم، از دي
شــب نخســتين ســحر رمضــان. التمــاس دعا.

عراقچی:

كشورهای غربی به وظیفه خود مقابل مهاجران افغان عمل كنند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

است؟

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

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

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

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

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

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

باید تکلیف این موضوع مشخص شود

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

افزایش نشان می دهد.

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

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

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

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

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

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

تومان است

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

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

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

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

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

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

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

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

شود

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نبود سیاست گذاری واحد برای زیبا سازی مناطق مختلف شهر

درشهر
چهار شنبه 26 دی ماه 1397 / نمره 241/ سال نخست

     نایب رییس شورای اسالمی شهر زنجان خبر داد

دکتر سولماز حسینیون  

دستگاه های نظارتی کمک کنند تاحق و حقوق شهرداری احیا شود 

   شهردار زنجان هنگام تقدیم بودجه شهرداری به شورای شهر: 

  بودجه  سال آینده  406 میلیارد تومانی پیش بینی شده است 
نیروهای جدیدالورود شهرداری تعیین تکلیف شوند

اختصاص 100 میلیارد ریال اعتبار
 از سازمان فرهنگی اکو برای شهر زنجان

نقش رنگ 
در منظر شهری

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی  شورای  شهر زنجان:

3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

است؟

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

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

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

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

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

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

باید تکلیف این موضوع مشخص شود

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

افزایش نشان می دهد.

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

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

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

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

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

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

تومان است

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

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

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

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

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

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

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

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

شود

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نبود سیاست گذاری واحد برای زیبا سازی مناطق مختلف شهر

درشهر
چهار شنبه 26 دی ماه 1397 / نمره 241/ سال نخست

     نایب رییس شورای اسالمی شهر زنجان خبر داد

دکتر سولماز حسینیون  

دستگاه های نظارتی کمک کنند تاحق و حقوق شهرداری احیا شود 

   شهردار زنجان هنگام تقدیم بودجه شهرداری به شورای شهر: 

  بودجه  سال آینده  406 میلیارد تومانی پیش بینی شده است 
نیروهای جدیدالورود شهرداری تعیین تکلیف شوند

اختصاص 100 میلیارد ریال اعتبار
 از سازمان فرهنگی اکو برای شهر زنجان

نقش رنگ 
در منظر شهری

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی  شورای  شهر زنجان:

 چالش های حـوزه پـسماند
در شهرهای ایـران )بخـش دوم(

اصغر حسنی 

۴( اطالع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی نابسنده
ــان شــهروندان و  ــه فرهنگســازی در می ــه پســماند، توجــه ب از مســائل قابل توجــه در زمین
آمــوزش و اطالع رســانی بــه آنــان در ایــن خصــوص می باشــد. البتــه، در ســال های اخیــر 
کوشــش هایی در جهــت ارتقــای آگاهــی مــردم در زمینــه پســماند صــورت گرفتــه اســت. 
ــدا اقدامــات بســیار ســودمندی  ــال، درخصــوص مســاله تفکیــک پســماند در مب ــرای مث ب
انجــام شــده کــه دربردارنــده نصــب بنرهــا، تابلوهــا و پوســترهای آموزشــی، ارائــه جزوه هــا 
و نشــریات آموزشــی، آموزش هــای حضــوری مامــوران، اطالع رســانی بــه وســیله پیامــک 
ــن وجــود، ضعــف در  ــا ای ــات فرهنگــی هســتند. ب ــی و انجــام اقدام و رســانه های عموم
آگاهی بخشــی، آمــوزش و تبلیغــات در ایــن عرصــه همچنــان مشــهود اســت. تالش هــای 
انجــام گرفتــه بیشــتر موقــت و ناپایــدار می باشــند، در حالــی کــه ایــن مهــم آگاهی بخشــی 

ــد. ــترده تر را می طلب ــدت و گس ــوزش بلندم و آم

۵( فقدان توجه به مساله پسماند از سوی دولت و شهروندان
ــه و  ــتلزم مطالع ــی از آن مس ــای ناش ــا و چالش ه ــماند و فرصت ه ــاله پس ــه مس ــه ب توج
ــی  ــا نگرش ــد ب ــد و نبای ــاله ای نمی توان ــن مس ــد. چنی ــد می باش ــد و مفی ــات هدفمن اقدام
محــدود، کوتاه مــدت و تک بعــدی مــورد بررســی قــرار گیــرد. تمرکــز جمعیــت در شــهرها 
و تشــدید نگــرش مصرف گرایانــه از یــک ســو و نــدرت منابــع و امکانــات موجــود بــرای 
ــر،  ــوی دیگ ــدار از س ــعه پای ــم توس ــات پارادای ــر الزام ــد ب ــری و تاکی ــات بش ــداوم حی ت
ــه فرآینــد  ــرای کاهــش آن و روی آوری ب ــه مســاله پســماند، تــالش ب ضــرورت توجــه ب
ــی از  ــش قابل توجه ــدد از بخ ــری مج ــودن بهره گی ــر نم ــن امکان پذی ــه ضم ــت ک بازیاف
پســماند، فشــار و آســیب کمتــری بــر محیط زیســت وارد مــی آورد را اجتناب ناپذیــر نمــوده 
اســت. بــا وجــود ایــن، بــه نظــر می رســد ایــن مســاله در ایــران چــه در میــان مســووالن و 
چــه شــهروندان و بنگاه هــای تولیــدی، آن گونــه کــه بایــد، شناســایی و تحقــق نیافتــه اســت.
بایــد در نظــر داشــت کــه بیــان ایــن مســاله بــه  هیــچ روی بــه معنــای نفــی هرگونــه اقــدام 
ــه  ــه در زمین ــی ک ــات قابل توجه ــال، از اقدام ــرای مث ــد. ب ــه نمی باش ــن زمین ــر در ای موث
ــت  ــون مدیری ــب »قان ــت پســماند در کشــور انجــام شــد، تصوی ــردن مدیری ــد ک قانونمن
پســماندها« به وســیله مجلــس شــورای اســالمی در ۱۳۸۳/۲/۲۰ه.خ اســت کــه از گام هــای 

ــران اســت. ــت پســماند در ای ــن حــوزه مدیری بســیار نقش آفری
ــا به وضــوح مشــاهده  ــان همــه گروه ه ــوان در می ــدان اراده الزم را می ت ــن حــال، فق ــا ای ب
ــه محدودیتــی را  ــه چنــدان کوچــک از شــهروندان هیچ گون نمــود. از یــک ســو، بخــش ن
ــل  ــماندها در عم ــک پس ــودداری از تفکی ــا خ ــد و ب ــت نمی کنن ــماند رعای ــد پس در تولی
ــن  ــور قوانی ــأ حض ــر، خ ــوی دیگ ــد. از س ــاد می کنن ــد ایج ــن رون ــدی در ای ــکل ج مش
مشــوق- بازدارنــده، فقــدان توجــه کافــی بــه اجــرا و رعایــت قوانیــن، نابســندگی آمــوزش 
ــیب زننده اســت.  ــه آس ــن زمین ــدت در ای ــع و بلندم ــش جام ــدان بین ــانی و فق و اطالع رس
ــه  ــماندها در جامع ــت پس ــه اهمی ــب در زمین ــه درک مناس ــی ک ــد مادام ــر می رس ــه نظ ب
ایجــاد نگــردد، اقدامــات محــدود و مقطعــی قــادر بــه حــل مناســب مشــکالت ایــن حــوزه 

نخواهــد بــود.

*  راهکارهای پیشنهادی
بــا توجــه بــه مــوارد مطــرح شــده در ســطور بــاال و بــا عنایــت بــه ایــن نکتــه کــه در ایــن 
زمینــه تجــارب بســیار موفقــی در دیگــر نقــاط جهــان وجــود دارد، می تــوان راهکارهایــی 

را بــه شــرح ذیــل پیشــنهاد نمــود:

۱( بهبود و تقویت روش های اطالع رسانی و آموزش
به منظــور تســهیل فعالیت هــای اجتماعــی لــزوم همراهــی و مشــارکت شــهروندان احســاس 
ــم، انجــام هــر  ــده پســماندها را پدیدهــای اجتماعــی درنظــر  گیری می شــود. چنانچــه پدی
گونــه اقــدام در جهــت کاهــش یــا بازیافــت پســماند، در درجــه نخســت، مســتلزم آشــنایی 
ــبت  ــد نس ــان بای ــت. آن ــده اس ــن پدی ــه از ای ــای جامع ــل اعض ــناخت کام ــح و ش صحی
ــی  ــن تقاضــای نســل های آت ــرای تامی ــع ب ــداوم مناب ــزوم ت ــع، ل ــدرت مناب ــه موضــوع ن ب
ــن، از توجــه کشــورها  ــد. همچنی ــع پســماندها آگاه گردن ــای زیســت محیطی دف و پیامده
ــات گســترده و علمــی  ــرداری و اقدام ــل بهره ب ــوان منبعــی قاب ــه عن ــه مســاله پســماند ب ب
ــن  ــد کــه ای ــد و بدانن ــه کاالهــای ســودمند بیشــتر مطلــع گردن ــل آنهــا ب ــه منظــور تبدی ب
اقــدام مهــم بــدون درک و مســاعدت آنــان موفقیت آمیــز نخواهــد گردیــد. در ادامــه، لــزوم 
همــکاری و مســاعدت آنــان چــه در زمینــه کاهــش تولید پســماند و چــه تفکیک پســماندها 
احســاس می گــردد، چراکــه در صــورت انجــام چنیــن اقداماتــی بــه وســیله آحــاد جامعــه 
می تــوان فرآینــد بازیافــت پســماند را بــا ســهولت بیشــتر، پرداخــت هزینــه کمتــر و صــرف 
ــوزش  ــی و آم ــدف، آگاهی بخش ــن ه ــه ای ــل ب ــرای نی ــود. ب ــی نم ــر عملیات ــان کوتاه ت زم
ــدت و  ــد بلندم ــوزش بای ــانی و آم ــد اطالع رس ــد. فرآین ــا می کن ــی را ایف ــش بی بدیل نق

هدفمنــد باشــد.
گذشــته از شــیوه های مرســوم در اطالع رســانی همچــون بهره گیــری از رســانه های 
ــازی  ــای مج ــا و فض ــتفاده از بیلبورده ــورها، اس ــش بوروش ــات، پخ ــی و مطبوع جمع
ــه  ــه ب ــا توج ــروزه، ب ــردد. ام ــی گ ــانی تلق ــرای اطالع رس ــبی ب ــات مناس ــد امکان می توان
ــه ویــژه نســل جــوان بــه شــبکه های مجــازی و  گرایــش بخــش عظیمــی از شــهروندان ب
ــرای  ــب را ب ــتر مناس ــوان بس ــه می ت ــذب جامع ــد در ج ــای جدی ــری از نرم افزاره بهره گی

ــه فراهــم نمــود. ــن زمین ــان در ای مشــارکت آن
ــق  ــرف از طریـ ــه صـ ــد بـ ــهروندان را نبایـ ــوزش شـ ــد آمـ ــر، فرآینـ ــرف دیگـ از طـ
رســـانه های جمعـــی و شـــبکه های مجـــازی تعقیـــب نمـــود، بلکـــه آمـــوزش را 
می تـــوان از ســـال های نخســـت تعلیـــم و تربیـــت کـــودکان از راه مهدهـــای کـــودک 
ـــب  ـــودمند در کت ـــه، س ـــاده و البت ـــور س ـــب به ط ـــرح مطل ـــرد. ط ـــری ک ـــدارس پیگی و م
ـــودکان را در  ـــه ک ـــد توج ـــای درس می توان ـــفاهی در کالس ه ـــور ش ـــز به ط ـــی و نی درس

ـــد. ـــوف کن ـــود معط ـــه خ ـــده ب ـــن پدی ـــا ای ـــه ب رابط

خبـر
رییس شــورای اسالمی شــهر زنجان با تشریح 
اهداف سفر شهردار و چند عضو شورای شهر به 
سوییس گفت: این سفر هزینه ای برای شهرداری 

ندارد.
اســماعیل دویران در توضیح ســفر سه نفر از 
اعضای شورای شهر، شــهردار، رییس  سازمان 
سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری  
و مدیرحراســت شــهرداری زنجان به کشــور 
سوییس اظهار کرد: قبل از برگزاری نشست اکو 
دعوت نامه ای به همه اعضای شــورا و شهردار 

برای حضور ارسال شده بود.
رییـس شـورای اسـالمی شـهر زنجـان گفـت: 
از آنجاییکـه کـه امـکان حضـور همـه اعضـای 
شـورای شـهر  در ایـن سـفر فراهـم نبـود، از 
همیـن رو تعـدادی از اعضـا انتخاب شـده و به  

ایـن سـفر رفتند 
وی با بیان اینکه از شهرداری زنجان نیز شخص 
شهردار، رییس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت 
های مردمی شهرداری و  مدیر حراست شهرداری 
در این سفر حضور دارند، گفت: حضور اعضای 

شورا، شهردار و بقیه حاضران در این سفر با اخذ 
مجوز از اســتانداری و البته وزارت کشور انجام 

شده است و مراحل قانونی سپری  شده است.
دویــران با بیان اینکه هدف از این ســفر معرفی 

زنجان در محل اکو »ژنو« بوده است تا زنجان به 
عنوان شهر پیشرو معرفی شود، اضافه کرد: قطعا 
دستاوردهای سفر در رسانه ها اطالع رسانی شده 

و به اطالع  شهروندان خواهد رسید.
رییس شــورای اسالمی شهر زنجان با بیان اینکه 
پیش از این نیز ســازمان فرهنگی اکو ۱۰ میلیارد 
تومــان اعتبار بــه زنجان اختصــاص داده بود، 
تصریح کرد: این اعتبار از طریق سازمان برنامه و 

بودجه به شهرداری اختصاص یافته است.
وی در پاسخ به سوالی درباره هزینه های تحمیلی 
این سفر به شــهرداری نیز گفت: این سفر هیچ 
هزینه ای به شهرداری تحمیل نمی کند، چون همه 
هزینه ها به عهــده دعوت کننده خواهد بود و تا 
آنجــا که بنده اطالع دارم بــرای اعزام این افراد 

شهرداری مبلغی پرداخت نکرده است.
رییس شورای اسالمی شهر زنجان تصریح کرد: 
البته پس از بازگشــت اعضای شورا تصمیمات 
اتخاذ شــده در ســفر و مزایایی که برای شــهر 
خواهد داشــت، برای اطالع عموم شــهروندان 

اطالع رسانی خواهد شد.

 توضیحات رییس شـورای شهر دربـاره سفر
شهردار و تعدادی از اعضای شورا به سوییس

رییس  سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری  شهرداری زنجان  
گفت: با افزایش دما و استقبال همشهریان و گردشگران از بوستان 
هــا و پارک های شــهر زنجان  نیرو های این ســازمان در تالش 
هستند با آماده ســازی هرچه بهتر امکانات رفاهی مانند روشنایی 
مناسب، سرویس های بهداشــتی، آب آشامیدنی، گل کاری های 
متنوع بوســتان ها و پارک های شــهر زنجان را به مکانی مطلوبی 

جهت استفاده شهروندان  و مسافران تبدیل نمایند 
سجاد خانمرادی  افزود: تمام تالش این سازمان در راستای افزایش  

شــادابی و سرسبزی در جای جای شهر می باشد و ارتقای کیفیت 
فعالیت ها و رضایتمندی شهروندان به طور مستمر در دستور کار 

این سازمان می باشد.
رییـس  سـازمان سـیما، منظـر و فضـای سـبز شـهری شـهرداری 
زنجـان  بـه نقـش فضای سـبز در تلطیف هـوا و کاهـش آلودگی 
تاکیـد کـرد و از شـهروندان خواسـت  با توجه بـه اهمیت  فضای 
سـبز در روحیـه و  شـادابی ، تمـام تالش خود را بـرای نگهداری 

و حفـظ فضـا های شـهری بـه کار گیرند

رییس کمیسیون اقتصاد مقاومتی و سرمایه گذاری شورای شهر 
زنجان  نقش و جایگاه شــوراها را مهــم ارزیابی کرد و گفت 
:  نیروی انتظامی، شــهرداری و راه و شهرسازی همه  دستگاه 
خدمات رســان هســتند و هرقدر هماهنگی بیشتر باشد، شهر 

جلوه  بهتری خواهد داشت.
مسعود مرادخانی با اشــاره به بحث سکونتگاه های غیررسمی 
شهر زنجان اظهار داشت :سکونت گاه غیررسمی مسئله مهمی 
است و بسیاری از شهرها با آن درگیر هستند که البته همین امر 

موجب ناهنجاری شده و مشکالتی به وجود آورده است.
مرادخانی با اشــاره به اینکه بنده در دوران مسولیت  شهرداری 
منطقه۲ با این امر مبارزه می کردم، گفت: امروز نیز این شــرایط 

وجود دارد و نباید اجازه دهیم این مناطق افزایش پیدا کند.
رییس کمیســیون اقتصاد مقاومتی و ســرمایه گذاری شورای 
اسالمی شــهر زنجان تصریح کرد: برای جلوگیری از گسترش 
این امر دستگاه های خدمات رسان نباید در این مناطق خدمات 

دهند تا شاهد گسترش آنها نباشیم.
وی  با اشــاره به اینکه گاها نگاه ها به شــورای شهر، شورای 
شهرداری است، گفت : اما فلسفه وجودی شورا بر این است که 

مباحث مختلف شهری را برای مدیریت بهتر آن پیگیری کند.
رییس کمیسیون اقتصاد  مقاومتی و سرمایه گذاری شورای شهر 
زنجــان   با بیان اینکه شــهر یک موجود پویا اســت و عوامل 
مختلف بر محیط شــهری تاثیرگذار اســت، گفت: شــهر اگر 
ســیگنال مثبت بگیرد، قطعا فعالیت در آن نیز بهتر خواهد بود، 
پس قطعا اگر تصمیمی توسط شورای شهر گرفته می شود، اثر 

مستقیمی در مباحث اجتماعی شهر دارد.
وی با اشاره به اینکه اگر به  دنبال این هستیم که شهرمان دارای 
کمترین مشــکل باشد باید به شورای شهر در اداره شهر کمک 
کنیم، افــزود: البته باید برای این امر به نتیجه برســیم که همه 

آمده ایم که شهر آباد و خوبی را داشته باشیم.
وی  با بیان اینکه انتظار در نوع سیاســت گذاری ها از ســوی 

شورای شــهر و همچنین مسؤوالن مردم دوجانبه است، افزود: 
امروز در حوزه های راهنمایی و رانندگی و انتظامی، اگر ما کمک 
حال نیروی انتظامی نباشیم، فعالیت ها خوب پیش نخواهد رفت 

و باید در این راستا منابع به درستی استفاده شود.

رییس کمیسیون اقتصاد مقاومتی و سرمایه گذاری شورای شهر زنجان: 

هماهنگی بیشتر  باعث جلوه بهتر می شود 

رییس  سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری زنجان خبر داد ؛

 آماده سازی هر چه بهتر پارک ها و بوستان ها
بـرای استفاده مردم

رییــس  ســازمان آتــش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری 
ــاله در  ــر 5۰ س ــک کارگ ــی ی ــی احتیاط ــت: ب ــان گف زنج
حیــن انجــام کار موجــب ســقوط وی از طبقــه چهــارم یــک 
ــرگ او را  ــت م ــد و در نهای ــداث ش ــال اح ــاختمان در ح س

ــم زد. رق
ســید حمیــد موســوی  افــزود: ایــن حادثــه تلــخ در شــهرک 
ــی کــه یــک  ــوع پیوســت، جای ــه وق ــک شــهر زنجــان ب پون
کارگــر ســاختمانی مشــغول بــکار درحیــن جوشــکاری 
ســاختمان در حــال احــداث، بــه دلیــل بــی احتیاطــی از طبقــه 

ــرد. ــقوط ک ــارم آن س چه
وی اظهــار داشــت: هــر چنــد ایــن کارگــر ســاختمانی عالئــم 
ــه  ــای الزم ب ــان ه ــام درم ــرای انج ــا ب ــت، ام ــی نداش حیات
بیمارســتان منتقــل شــد کــه اقدامــات موثــر واقــع نشــد و در 

ــت جــان باخــت. نهای
ــدم  ــد ع ــی ده ــا نشــان م ــرد: بررســی ه ــد ک موســوی تاکی

ــه جــز  ــی ک ــد ایمن ــی و نبســتن کمربن ــت مســائل ایمن رعای
ــن  ــه ای ــود ب ــی ش ــوب م ــران محس ــات کاری کارگ ملزوم

ــی شــد. ــخ منته ــه تل حادث
وی خاطرنشــان کــرد: پــس از اطــالع ایــن حادثــه تیــم امــداد 
و نجــات ایســتگاه اتــش نشــانی شــماره ۲ بــه محــل اعــزام 

شــدند و اقدامــات الزم را انجــام دادنــد.
رییـــس ســـازمان آتـــش نشـــانی و خدمـــات ایمنـــی 
ـــای  ـــتگاه ه ـــه ایس ـــه هم ـــان اینک ـــا بی ـــان ، ب ـــهرداری زنج ش
ـــه  ـــانی ب ـــات رس ـــرای خدم ـــان ب ـــهر زنج ـــانی ش ـــش نش آت
ـــت:  ـــتند، گف ـــل هس ـــاش کام ـــاده ب ـــی در آم ـــوادث احتمال ح
شـــهروندان در صـــورت مشـــاهده حادثـــه مـــوارد را بـــه 
ــانی و  ــازمان آتـــش نشـ ــتاد فرماندهـــی سـ تلفـــن ۱۲5سـ

خدمـــات ایمنـــی زنجـــان اطـــالع رســـانی کننـــد.
 هـــم اکنـــون 6 ایســـتگاه آتـــش نشـــانی در ســـطح شـــهر 

زنجـــان فعـــال اســـت.

رییس  سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری زنجان:

کارگر ساختمانی با سقوط از طبقه چهارم جان باخت

مدیــر ارتباطــات و اموربیــن الملــل شــهرداری زنجــان از 
ــان  ــهرداری زنج ــم در ش ــرآن کری ــی ق ــع خوان ــزاری جم برگ
خبــر داد و  گفــت: بــرای چنــد میــن  ســال متوالــی  اســت کــه 
آییــن جمــع خوانــی قــرآن کریــم در شــهرداری  زنجــان برگــزار 
می شــود و هــر روز  پرســنل شــهرداری در ایــن آییــن شــرکت 

مــی کننــد .
ــم هــر  ــرآن کری ــی ق ــزود: جمــع خوان حســن رضــا مــرادی  اف

ــود. ــزار می ش ــح  برگ ــت صب ــا هش ــت ت ــاعت هف روز از س

وی اظهــار کــرد: هــر ســاله آییــن جمــع خوانــی قــرآن کریــم در 
شــهرداری  زنجــان بــا حضــور قاریــان ملی و پرســنل شــهرداری  
برگــزار می شــود. مدیــر ارتباطــات و اموربیــن الملــل شــهرداری 
زنجــان بــا بیــان اینکــه مــاه رمضــان به عنــوان بهــار قرآن یادشــده 
اســت بنابرایــن بایــد از ایــن فرصت هــا بــه نحو احســن اســتفاده 
کنیــم، بیــان کــرد: جمــع خوانــی قــرآن کریــم یکــی از مهمتریــن 
برنامــه هــای شــهرداری اســت کــه هــر ســاله با اســتقبال پرشــور 

پرســنل برگــزار مــی شــود  

مدیر ارتباطات و اموربین الملل شهرداری زنجان:

آیین جمع خوانی قرآن کریم در شهرداری  زنجـان برگزار می شود
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هستی چه بود اگرکه مرا و ترا نداشت؟
کوهی که هیچ زمزمه در وی صدا نداشت

از دشت و دّره سر زدم از کوه رد شدم
دریا شدن مرا به چه کاری که وا نداشت

چون برِه می چرید، بهشِت همیشه را
آدم اگرچه کار به کارِ خدا نداشت

دیو و فرشته از ازل، هم خانه بوده اند
در خلوت کدام دل، این هر دو جا نداشت؟

شاید حسد به خاطر حّوا دلیل بود
ابلیس اگرکه سجده به آدم روا نداشت

چون مرگ می کشید کمان، تیر سرنوشت
بر چشم و پشت و پاشنه یکسان خطا نداشت

سنگی که از فالخن تقدیر می رهید
کاری به تُرد بودن آیینه ها نداشت
پایان رنج های تو و من؟ مپُرس آه!

چیزی که ابتداش نبود انتها نداشت.
امروز با حسین منزوی منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ورزشی

Zanganemrooz@gmail.com   @zandgan
گردشگری و میراث

 کاشان، شهری در ۲۴۰ کیلومتری تهران، 
در اســتان اصفهان، میان کوههای کرکس و در 
کویر مرکزی ایــران قرار گرفته و آب و هوایی 
گرم و بیابانی و خشــک دارد که سالیانه هزاران 
گردشگر را به کاشان می کشاند تا این آیین هزار 

ساله را تماشا کنند.
دو شهر قمصر و نیاسر از میانه های اردیبهشت به 
مدت دو تا سه هفته میزبان مهمانانی هستند که 
برای حضور در آیین گالبگیری به این شــهرها 
ســفر می کنند. این دو شهر مملو از باغ های گل 
 محمدی و جویبارهای زاللی هســتند که لطف 
شهر را برای کسانی که پس از طی کویر به شهر 

رسیده اند دوچندان میکند.
کاشــت گل محمدی در ایران دیرینگی حدود 
۷ هزار ســاله دارد و مراســم گالبگیری آیینی 
۱۰۰۰ ســاله اســت که در طول زمان تغییراتی 
بسیار جزیی داشته اســت. گالب قمصر که از 
نظــر مرغوبیت بهترین گالب جهان به شــمار 
می رود، از نظر مذهبــی نیز دارای ارج و قرب 
است. افزون بر آنکه برای معطر کردن فضاهای 
مذهبی بــه کار می رود، هر ســاله در تاریخ ۹ 

ذی الحجه خانه خدا را با آن شستشو می دهند.
گالبگیری در گذشــته تنها به یک شیوه انجام 
می شــد، اما پس از مکانیزه شدن جوامع و راه 
یافتن اتوماســیون، شیوه ی دیگری نیز به اصول 
گالبگیری اضافه شــده اســت و هــم اکنون 
گالبگیــری در قمصر بــه دو روش صنعتی و 
ســنتی انجام می گیرد. گالب برای نخستین بار 
در ایران قدیم از تقطیر گل رز به دست آمد. در 
روش گالبگیری ســنتی، ابزار و ادوات ویژه ای 
استفاده می شود که برخاســته از جایگاه سنتی 
حاکم بر این خطه اســت. وسایل گالبگیری در 
قمصر تقریبا سنتی است و تنها تغییراتی جزئی 

در جنس ابزار آن به عمل آمده است.
 ابتدا دیگ را بر اجاقی قرار می دهند که پیش تر 
به همین منظور با آجر و سیمان یا سنگ و گل 
ساخته اند. پس از آن گل محمدی را تا ظرفیتی 
حداکثر ۳۰ کیلوگــرم در داخل دیگ ریخته و 
۸۰ لیتــر آب به آن می افزاینــد و درب آن را با 
تغاری که برای ســرپوش دیگ به کار می رود، 
پوشــانده و وزنه سنگینی به منظور کنترل فشار 
به وجود آمده از بخار روی آن قرار می دهند و 

با مقداری پوشــاننده ویژه )مخلوط تفاله گل و 
آرد نان( روزنه هــای احتمالی محل اتصال بین 

دیگ و تغار را مسدود می کنند.
ایــن عمل موجب می شــود از هدر رفتن بخار 
جلوگیری شود که البته در تغییر و تحوالتی که 
شیوه گالبگیری سنتی به خود دیده است، وزنه 
ســنگین و خمیر جای خود را به اهرم ها و پیچ 
و مهره و اثر الســتیکی داده است، بعد از اینکه 
از درســتی انجام مراحل قبــل اطمینان حاصل 
شد، پارچ مســی را در آب گذاشته و به وسیله 
لوله های چدنی آن را مهار می کنند تا به ســطح 
آب نیاید. نکته قابل توجه در قرار گرفتن پارچ 
این است که سر پارچ باید حداقل ۲۰ سانتی متر 

از آب بیرون باشد.
مرحله بعدی قرار دادن لوله های نی از یک سو 
در دیگ و از سوی دیگر در پارچ است که پس 
از این عمل، آن را به وســیله گلوله  پنبه ای در 
پارچه ای پیچیده قــرار می هند تا آب به داخل 
پارچ نفوذ نکند، چرا کــه آب و هر گونه ماده 
خارجی باعث خرابی عمل گالبگیری و گالب 
می شود. پس از انجام این مراحل و آماده سازی 
شــرایط برای گالبگیری، شعله اجاق را روشن 
می کننــد تا دیگ به جوش آیــد، در این زمان، 
گالب و بخــار آب در لولــه تــا زاویه پیش 
می روند و پس از آن بخار گالب به طرف پارچ 
پیش می رود و به سبب سردی محیط داخلی به 
مایع گالب تبدیل می شود. حدود چهار ساعت 
طول می کشد تا یک پارچ گالب به ظرفیت  ۴۰  
لیتر به دســت آید، پس از سرد شدن گالب و 
ریختن آن در شیشه، مقداری روغن در اطراف 
شیشه گالب قرار می گیرد که عطر گل محمدی 

را به گالب اضافه می کند.
امــا از آنجایــی که گالبگیری در هــر نقطه از 
کاشــان رســم و آیین خود را دارد، گالبگیری 
قمصر با گالبگیری نقاط دیگر متفاوت اســت، 
در روش گالبگیری دیگر نقاط، لوله منتقل کننده 
بخار گل و آب بدون شــیب بوده و درب پارچ 
نیز کامال باز اســت. امــا در روش گالبگیری 
قمصر، لوله های آلومینیومی با شــیب ۴۵ درجه 
بــه پارچ متصل می شــوند و در پارچ نیز کامال 
بسته می شود. همچنین پارچ در محیط استخری 
با آب کامال ســرد قرار دارد کــه این امر تأثیر 

بسیاری در جلوگیری از متصاعد شدن اسانس 
دارد، شــیب لوله نیز باعث تنظیم جرم حجمی 

مواد الزم برای تکمیل گالب می شود.
بــه این معنی کــه از عبور مــواد غیرضروری 
جلوگیری می کند. وجود درب دیگی ســفالین 
و پارچ ســرد از تجزیه آسان جلوگیری خواهد 
کرد، در مدت زمان گالبگیری شــدت شــعله 
آتش باید مالیم و یکنواخت باشد و به تعبیری 
هر چه زمان تقطیر بیشــتر طول بکشد و شعله 
نوسان نداشــته باشد، محصول بهتری به دست 
خواهد آمد. حجم آبی که در داخل دیگ ریخته 
می شود نیز نباید زیاد یا کم باشد، این میزان به 

نسبت حجم گل متغیر است.
مهم ترین مرحله تقطیــر، در مدت زمان اندک، 
بعــد از جوش آمــدن دیگ اســت که بخش 
عمــده ای از مــواد الکلی و اســانس متصاعد 
خواهد شــد. در این مقطع و مقاطع بعدی باید 
کامال دقت شود تا هیچ روزنه ای در قسمت های 
مختلف دستگاه وجود نداشته باشد که به شدت 
از کیفیــت گالب می کاهد و در پایان پس از پر 
شدن پارچ باید مدت زمان زیادی سپری شود تا 
پارچ و گالب آن در جای خود سرد و اسانس 
آن متمرکز شود. همچنین باید از برداشتن سریع 
نی از دیگ و پارچ خودداری شــود. سرانجام 
اینکه گالبگیری امری حساس، دقیق و مملو از 
ظرایف خاص اســت و در صورت به کارگیری 
این دقایــق و ظرایف، تأثیــر فوق العاده ای در 
کیفیت محصول به دســت آمده شاهد خواهیم 

بود.
چیدن گل محمدی با آیین مذهبی ویژه ای همراه 
است، آیینی که از روزگار قدیم وجود داشته و 
تا حال نیز ادامه پیدا کرده است، کسانی که گل 
ســرخ محمدی را می چینند به محض اینکه نام 
این گل را می شــنوند بر محمــد )ص( و اهل 
بیتش صلوات می فرســتند. بو و عطر گل هایی 
که در ســاعات اولیه صبح چیده می شــوند از 
عطر گل های چیده شده در ساعات بعدی صبح 
بیشتر اســت، همچنین گالب به دست آمده از 

این گل بوی خاصی دارد.
گالب از حیث درجه خلوص به چند دســته 

تقسیم می شوند:
گالب سنگین )درجه یک(: گالبی است که در 

۱۰۰ میلی لیتر آن دست کم  ۳۵ میلی گرم اسانس 
وجود داشته باشــد یا حداقل اسانس آن کم تر 
از ۲۵ میلی گرم نباشــد. بــه تعبیر محلی گالبی 
اســت که از ریختن ۳۰ کیلوگرم گل مرغوب 
)قمصر( و اســتحصال ۴۰ لیتر محلول از آن به 
دست می آید که به آن گالب ۵ منی می گویند.

گالب ســبک )درجه دو(: گالبی است که در 
۱۰۰ میلی لیتــر آن دســت کم ۱۵ کیلوگرم گل 
و اســتحصال ۴۰ لیتر محلول به دست می آید 
)۵/۲ منی( البته در قمصر بینابین این دو گالب، 
گالب متوســطی تهیه می شود که از ریختن ۱۸ 
کیلو گــرم گل و اســتحصال ۴۰ لیتر محلول به 
دست می آید که به آن گالب سه منی می گویند.
به غیر از موارد مذکــور، می توان از انواع ویژه 
گالب با کیفیت هــای مختلفی نیز نام برد که با 
مقیاسی محدود در قمصر گرفته می شود، از آن 

جمله:
 گالب دو آتشــه: چنانچه پس از یکبار تقطیر 
و گالبگیری دوبــاره به جای ریختن آب روی 
گل هــای دیگ، گالب به دســت آمده قبلی را 
بریزیم؛ یعنی گالب مجــددا با گل تازه تقطیر 
شــود. به گالبی که از این تقطیر به دست آید، 

گالب دو آتشه گویند.
گالب ســه آتشه )ســه گل(: چنانچه عمل 
گالبگیری را برای بار ســوم تکرار کنیم، یعنی 
گالب دو آتشــه را دوباره با گل تــازه تقطیر 
کنیم؛ به آن گالب ســه آتشه می گویند. این دو 
نوع گالب بســیار کم تولید می شود و از حیث 
کیفیت و میزان اسانس بی نظیر است؛ ادامه این 

روند منجر به اسانس گیری می شود.
گالب پس آب: در صورتــی که بعد از عمل 
تقطیر دوباره به تفاله های دیگ، آب اضافه کنیم 
و از تفاله هــای گل مجددا تقطیر صورت گیرد، 
گالب به دســت آمده را کــه از کیفیت نازلی 

برخودار است، پس آب گویند.
گالب زیرعطری: گالبی که با پارچ مخصوص 
تهیه می شــود و برای تولید آن به جای گرفتن 
مثال ۴۰ لیتــر گالب از ۳۰ کیلوگــرم گل، در 
حقیقت ۷ لیتر گالب گرفته می شــود و بیشتر 
گرفتن عطر آن مطمع نظر اســت و بعد از آنکه 
عطر از پارچ خارج شــود به آن گالب زیرعطر 

یا زیرعطری می گویند.

معاون میراث فرهنگی اعالم کرد:سفری به کاشان؛ شهر فرش و گالب
خسارت ۲۰ میلیاردی آتش

به بازار جهانی تبریز
 معاون میراث فرهنگی ســازمان میراث  
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می گوید: 
حدود ۱۱۳ مغازه تاریخی در سرای »دو دری« 
بازار تبریز طعمه آتش شدند که اعتباری افزون 
بر ۲۰ میلیارد تومان به این بازار جهانی آسیب 

وارد کردند.
محمدحســن طالبیان در گفت وگو با ایســنا 
بعــد از بازدید از بخش های آســیب دیده از 
آتــش در بازار تاریخی تبریز؛ با تاکید بر اینکه 
علت آتش سوزی، امروز ۲۱ اردیبهشت توسط 
کارشناسان آتش نشانی مشخص می شود، اظهار 
می کنــد: از ۲۷۰ هزار متــر مربع عرصه بازار، 
۱۲۰۰ متر عرصه در معرض آتش قرار گرفته 
بود که به واسطه دو طبقه بودن بازار، زیربنای 
آن حــدود ۲۵۰۰ متر می شــود. از پنج داالن 
وابسته به سرای »دو دری«، متأسفانه دو داالن 
»میانی« و »سقط فروشان« درگیر آتش سوزی 
شدند، حدود ۱۵ درصد سقف ها ریزش کرده 

و به ۱۱۳ واحد تجاری خسارت وارد شد.
وی بــا تاکیــد بــر این کــه یــگان حفاظت 
میراث فرهنگی در نخستین لحظات آغاز آتش، 
متوجه می شود و به آتش نشانی اعالم می کند، 
به خاموش شدن آتش در کمتر از چهار ساعت 
اشاره و بیان می کند: تعدادی از مغازه ها و سه 
داالن در همین سرا سالم مانده اند، چون آتش 
در مــدت زمان کوتاهی خاموش می شــود و 

باعث می شود بخش زیادی سالم بماند.
او اعتبــار پیش بینــی شــده برای بازســازی 
بخش های آســیب دیده بــازار را بالغ بر ۲۰ 
میلیارد تومان اعالم می کند و توضیح می دهد: 
در زمان بازسازی و انجام کارهای رفع خطر و 
اقدامات اضطراری، آماده سازی برای مطالعات 
و پایش و نقشــه های اجرایی، حذف الحاقات 
و سبک سازی بام، بازسازی سقف ها و طاق و 
طویزه و جداره ها و کف و در و پنجره ها و به 
ویژه تأسیسات الکتریکی و مکانیکی نیاز است 
تا وارد متراژ بیشتری از فضای بازار شویم. در 
بازســازی سقف ها نیز نیاز است تا بخش های 
پیرامونی مرمت شــوند، بنابراین اکنون هزینه 
مورد نیاز برای تکمیل همه این کارها و حتی 
سیســتم های اعالم حریق و جابه جایی وسایل 
برق و حدود ۲۰ میلیارد تومان پیش بینی شده 

است.
وی اما با بیان این که خوشــبختانه بخشــی از 
مغازه ها بیمه شده اند، می افزاید: نصب شیرهای 
هیدرانت و شبکه اطفای حریق در بخش های 
مختلف بازار در دو سه سال گذشته از گسترش 

آتش سوزی جلوگیری کرده است.

مدیریت بازار تبریز، در دست بازاری هاست
طالبیــان با تاکید بر بزرگ بــودن بازار جهانی 
تبریز، به مندرجات پرونــده ثبت جهانی این 
مجموعه اشــاره می کند که در آن تاکید شده، 
مدیریت بازار در دســت بازاری هاست، آن ها 
با ایجاد هیأت امنا، سیســتِم اجتماعی خوبی 
تعبیه کرده اند، چون در واقع محل کسب و کار 

آن هاست.
معــاون میراث فرهنگــی با اشــاره به علت 
آتش سوزی نتردام در فرانسه که آن نیز اتصال 
برق عنوان شــد، ادامه می دهد: در هر مکانی 

ممکن است چنین اتفاقاتی رخ دهد.

کاالهای انبار شده در بازار تبریز، بارگذاری 
روی بازار را زیاد کرد

او اما بارگذاری های بیش از حد انجام شده در 
بخش های مختلف بازار تبریز را علت طوالنی 
شــدن زمان خاموش کردن آتــش نیز می داند 
و ادامه می دهــد: بخش هایی از بازار عالوه بر 
مکان خرید و فروش، انبار کاال نیز شــده بود، 
یعنی بارگذاری بیش از حد بود، از سوی دیگر 
در این شــرایط برای تأسیسات الکتریکی باید 
به بحث های هواساز نیز بیشتر توجه شود، که 
این موارد باعث ایجاد اتفاقات مشابه در گذشته 

می شود.
طالبیان با اشاره به این که از یک سو با بارگذاری 
بیش از حد کاالهای اشتعال زا و از سوی دیگر 
ایجاد سایبانی که بخشی از حیاط را مانند یک 
سقف پوشانده بود، مزید بر علت برای وقوع 
آتش ســوزی شــد، باید در این موارد فکری 
اساســی کرد، ادامه می دهد: آن چه که مســلم 
است بهتر است تا بیشتر از گذشته کیفیت توجه 
به تأسیسات الکتریکی و غیره را باال ببریم، با 
مرتب کردن ســیم های برق و ایجاد یک کانال 
برای آن ها مانند بازار کرمان می توانیم از وقوع 

این نوع اتفاقات جلوگیری کنیم.

به یونسکو گزارش می دهیم
وی همچنیــن به لــزوم تهیه گزارشــی برای 
یونسکو اشــاره می کند و می گوید: طبق روند 
همیشــگی که باید گزارش دوره ای از اثار ثبت 
جهانی به یونسکو بدهیم، امروز نیز در گزارشی 
به یونسکو وضعیت موجود بازار تبریز را اعالم 
می کنیم و برنامه ی کاری برای آن ها می فرستیم.

خبر خبر

یک فعال بوم گردی عنوان کرد:
سردرگمی خارجی ها 

در بوم گردی های ایران
 یــک فعال بوم گردی گفت: نداشــتن 
تعریــف جامــع و درســت از بوم گــردی، 

گردشگران خارجی را سردرگم کرده است.
مهین شمسی خانی به ایسنا گفت: »اکولوژ« در 
دنیا و در بین گردشگران عبارتی شناخته شده 
اســت که معادل فارسی آن بوم گردی، است. 
شــوربختانه چون در آیین نامه مرتبط تعریف 
جامع و دقیقی از بوم گردی نشده، برای تمام 
اقامتگاه ها که به شکلی سنتی اداره می شوند، 
مجوز بوم گردی صادر می شود که گردشگران 

خارجی را سردرگم کرده است.
او کــه در قالب یک گروه ســه نفره اقامتگاه 
بوم گردی »گیله بوم« را در روستای قاسم آباد 
اســتان گیالن با تاکید بر توسعه پایدار، حفظ 
و گسترش زندگی بومی و محافظت از محیط 
زیست، مدیرت می کنند و در کتاب راهنمای 
ســفر »لونلی پلنت« با عنــوان اکولوژ معرفی 
شــده اند، می گوید: کتاب های راهنمای سفر 
با توجه به تعریفــی که از اکولوژ وجود دارد 
به تمام بوم گردی هــا در ایران، عنوان اکولوژ 
داده اند و گردشــگران خارجی بوم گردی های 
ایــران را با ایــن عنــوان می شناســند، در 
حالــی کــه اقامتگاه های مختلفی به شــکل 
مهمان پذیــر)guesthouse(، خانــه محلی 
 traditional( و هتل ســنتی)homestay(
hotel( در کشور وجود دارد که همه با عنوان 

بوم گردی معرفی شده اند.
این فعــال بوم گردی گفت: البته بوم گردی در 
جایگاه خود درســت است اما به شرط آن که 
مطابق تعریف و اســتاندارد جهانی، خدمات 

دهد و فعالیت کند.
به باور شمســی خانی، نبود تعریف درست از 
بوم گردی و اســتفاده از این عنوان برای تمام 
اقامتگاه هایی که به شــیوه ای ســنتی و بومی 
مدیریت می شوند، یکی از مهم ترین مشکالت 
ایــن بخش اســت که گردشــگران خارجی 
را هم ســردرگم کرده اســت و اســتاندارد 
خدمات رسانی در برخی از این اقامتگاه ها را 

زیر سوال برده است.
مازیــار آل داود رییس هیــأت مدیره جامعه 
نیز چندی  بومگــردی  اقامتگاه های  حرفه ای 
پیش با انتقاد به نبود ضوابط و تعریف منسجم 
و مشــخص درباره بومگردی، به ایسنا گفته 
بود: از بیــن ۱۶۰۰ واحد بوم گردی که مجوز 
گرفتنــد، حدود ۸۰ تــا ۹۰ درصد ضوابط را 

رعایت نمی کنند و بوم گردی نیستند.
لیــال اژدری مدیــرکل دفتــر همــکاری و 
توافق های ملی گردشــگری هم به تازگی از 
تشکیل کارگروه ملی بوم گردی برای اصالح 
برخی ابهام هــا در ضوابط و آئین نامه موجود 
و هماهنگی با دســتگاه های مرتبط، خبر داده 

است.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و حمایت از توسعه 
گردشگری خبر داد:

توسعه گردشگری
شمال غرب ایران 

با همکاری ژاپن
 مدیرکل دفتر برنامه ریزی و حمایت از 
توسعه گردشــگری گفت: توسعه گردشگری 
اســتان های شمال  غرب کشــور با مشارکت 
آژانس همکاری های بین المللی ژاپن )جایکا( 
در قالــب همکاری های مشــترک فنی، انجام 

می شود.
به گزارش روابط عمومی معاونت گردشگری 
ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
پیرو  افــزود:  علیرضا رحیمی  گردشــگری، 
هماهنگی هــای بــه عمــل آمده بــه منظور 
بهره گیــری هر چــه بیشــتر از ظرفیت های 
موجود بین المللی، برنامه مدیریت و توســعه 
کشور  شــمال غرب  اســتان های  گردشگری 
پیشــنهاد و برنامه ریزی برای آغــاز مراحل 

اجرایی آن انجام شده است.
وی گفت: این پروژه که در همکاری مشترک 
میان ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشــگری و جایکا اجرا خواهد شد، بر سه 
رکن تدوین برنامه توســعه گردشگری منطقه 
شــمال غرب کشــور، برنامه مدیریت مقصد 
و اســتراتژی بازاریابی با رویکــرد توجه به 
با  ظرفیت های تاریخی فرهنگــی این منطقه 

تاکید بر جاده ابریشم خواهد بود.
به گفته رحیمی، این پروژه استان های اردبیل، 
کردستان،  آذربایجان غربی،  آذربایجان شرقی، 
زنجــان و قزوین را در برمی گیرد و مطالعات 
امکان ســنجی در فاز نخســت از سوی تیم 

مشاوران جایکا در این منطقه انجام می شود.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و حمایت از توسعه 
گردشگری اظهار کرد: مشاوران جایکا در بازه 
زمانی ۱۶ اردیبهشــت تا ۷ تیرماه، به منظور 
انجام مطالعات خود در ایران حضور خواهند 

داشت.

 درحالی کــه قیمــت ارز در دو هفته 
اخیر روند افزایشی شــدیدی داشته و قیمت 
هر یورو مســافرتی به ۱۷ هزار تومان رسیده 
است، شرکت های هواپیمایی و مسافرتی موج 

جدیدی از تبلیغ گرانی را راه  انداخته اند.
به گزارش ایسنا، مقصود اسعدی سامانی - دبیر 
انجمن شرکت های هواپیمایی - حدود یک ماه 
پیش از تداوم کاهش سفرهایی هوایی خبر داده 
و گفتــه بود: »در تعطیالت نــوروز پروازهای 
داخلــی ۲۰ درصــد و پروازهــای خارجی 
۵۰ درصد کاهش داشــته اســت.« پیش بینی 

آژانس های گردشــگری نیز بر این اســت که 
کاهش تقاضا برای ســفرهای هوایی به ویژه به 

خارج از کشور همچنان ادامه داشته باشد.
برخــی آژانس هــا نیز در پی ایــن گرانی ها و 
افزایش هزینه ســفر، در یک ســال گذشــته 
اعــالم ورشکســتگی و تعلیق خودخواســته 
کرده انــد. با ایــن وجود بعضی شــرکت ها و 
آژانس های هواپیمایی و سامانه های رزرواسیون 
گردشــگری، از گرانی جدیدی در ســفرهای 

هوایی خبر داده اند.
در پیام های تبلیغاتی این آژانس های مسافرتی 

و هواپیمایی که همزمان با اعالم مواضع جدید 
ایران در موضوع برجام نشر داده شده به مردم 
اطالع داده شــده است که »با توجه به احتمال 
افزایش قیمت ارز، سفارش می شود برای تهیه 

پرواز و هتل خارجی تعجیل کنید.«
اگرچه این گرانی بــه افزایش نرخ ارز ارتباط 
داده شده اما این شکل تبلیغ کردن و به تعجیل 
انداختن مردم قطعا نظم بازار را بر هم خواهد 
زد؛ تکــرار تجربه ای که پیش تــر در خرید و 
فــروش خودرو، مواد غذایی و حتی خود ارز، 

شاهد بوده ایم.
حرمت اله رفیعی - رییس هیات مدیره انجمن 
صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران - اما این 
اقدام آژانس ها و سامانه های رزرواسیون را به 
حساب ماندگاری مشتری می گذارد، هرچند که 
این روش تبلیغ را تأیید نمی کند و در ادامه به 
ایسنا می گوید: اگرچه قیمت ارز درحال افزایش 
است و باید سریع تر کنترل شود اما باید یادآور 
شد که قیمت بلیت هواپیما بر پایه نرخ تبدیل 
ارز )ROE( تعیین می شود که تا همین اواخر، 
پایه محاسبه آن روی بیشتر از ۸ هزار تومان بود 

و حاال به باالی ۱۰ هزار تومان رســیده است. 
طبیعی اســت افزایش نرخ ارز، ROE را باال 
ببــرد اما تبلیغ و به تعجیل انداختن مردم برای 
خریــد بلیت هواپیمــا نمی تواند ROE )نرخ 

تبدیل ارز به ریال( را تغییر دهد. 
به عبارتــی چنین تبلیغاتی روی گران شــدن 
قیمت بلیــت هواپیما، آن قدری کــه ارز تأثیر 

دارد، اثر ندارد.
وی اظهار می کند: شرکت ها و آژانس هایی که 
دست به چنین تبلیغاتی زده اند به احتمال نگران 
وضعیت فروش خود هســتند و به ماندگاری 
مشتری هایشان فکر می کنند و این فرصت را در 
اختیار آن ها قرار می دهند تا بلیت و هتل مورد 
نیاز را تا گران تر نشــده، بخرند که اساسا نباید 

این کار را انجام دهند.
رفیعــی توضیح می دهد: در ایــن ماجرا آنچه 
مورد تأیید نیســت، به ولــع انداختن مردم یا 
ایجاد حس نیاز در آن ها برای خرید اســت که 
در نهایت شاید اصال نرخ پایه ارز در محاسبه 
قیمت بلیت تغییر هم نکند اما مردم را به عجله 

انداخته ایم که بلیت بفروشیم.

تبلیغ گرانی جدید 
در آژانس های هواپیمایی 

و مسافرتی
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