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فرنشین کمیته امداد استان خبر داد:

جمع آوری 963 میلیون تومان زکات در شهرستان سلطانیه

دادستان عمومی و انقالب زنجان:
بیش از 140 پرونده با موضوع 

قصور پزشکی در دادسرای 
زنجان مطرح است

برگزاری نمایشگاه نقاشی 
کودکان سیل زده آق قال 

در باغ کتاب تهران  

- رویه 7   - رویه 2  
فرنشین بهزیستی استان زنجان:

زنجان، کـودک خیابانی ندارد
رویه 1  

 اســتاندار زنجان حمایت صنعت از 
ورزش را بایســته دانســت و گفت: استان از 
صنایع و معادن قوی برخوردار اســت و اگر 
صاحبان صنعت و معدن مورد حمایت واقع 
شوند در این صورت از ورزش حمایت جدی 

تری خواهند کرد.
فتح اله حقیقی در نشست تخصصی رؤسا و 
نواب رییس هیات های ورزشی استان زنجان 
که در ســالن پیامبر اعظم )ص( اســتانداری 
زنجان برگزار شــد با تاکید بر اینکه حضور 
جوانان در هیات های ورزشی، باور و خواسته 

قلبی من است، افزود: نهادینه شدن استفاده از 
روسای هیات های ورزشی به مدت طوالنی را 
قبول ندارم و سیستم به منظور رشد و توسعه و 

شکوفایی بیشتر باید چرخشی باشد.
وی با اشاره به اینکه باید به جوانان توجه ویژه 
داشــت، افزود: تصمیم گیران در هیات های 
ورزشــی باید ورزشکار باشند و تصمیم های 
گرفتــه شــده از ســوی آن ها باید توســط 
ورزشکاران صورت گیرد تا کارها و فعالیت ها 

به شکل بهتر و مناسب تری انجام شود.

استاندار زنجان تاکید کرد؛

بایستگی حمایت صنایع 
از ورزش زنجان

فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان :

بنیاد مسکن بر ساخت اصولی 
واحدهای مناطق آسیب دیده از 
بارندگی های اخیر نظارت دارد

 مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمی استان 
زنجــان در گفتگو با زنگان امروز اظهــار کرد: بر اثر 
بارندگی های اخیر 516 واحد مســکونی شهری و سه 
هزار و 136 واحد روســتایی استان بیش از 50 درصد 
آسیب دیده اند، اظهار کرد: بنیاد مسکن استان با تشکیل 
پرونده در روســتای مورد هــدف و اقدام به موقع در 
آواربرداری، بر ســاخت اصولی این واحدهای آسیب 

دیده نیز نظارت ویژه ای خواهد داشت.
سجاد صنعتی منفرد تاکید کرد: باید در ساخت و تعمیر 
واحدهای خسارت دیده، همه مقررات فنی و اجرایی 
ساختمان لحاظ شود، تا در بالیای طبیعی ایمنی باالیی 

داشته باشند.
وی با بیان اینکه، از ناظران نظام فنی روســتایی انتظار 
داریم تمام توان خویش را در جهت ســاخت اصولی 
واحدها به کار گیرند، افزود: بنیاد مسکن استان نیز باید 
نظارت عالیه از واحدهای در حال ساخت در باالترین 

سطح داشته باشد.
مدیرکل بنیاد مسکن استان یادآور شد: سهمیه مصوب 
اســتان برای ساخت واحدهای مســکونی روستایی 
خســارت دیده از ســیل 300 فقره و برای واحدهای 

شهری 80 فقره می باشد.

خبـر

ارتقای مشارکت زنان 
ضامن رشد و تعالی جامعه

رویه 7  

 مدیر کل بهزیستی استان زنجان با بیان 
اینکه تعریــف کودک خیابانی بــا کودک کار 
متفاوت است، گفت: در این استان هیچ کودک 
فاقــد خانه و پدر و مادر کــه در خیابان بماند 
وجود ندارد ولی بر پایه بررسی های انجام شده 
188 کودک کار که دارای خانواده هســتند، در 

استان شناسایی شده اند.
محمــد محمدی قیــداری نشســت خبری با 
خبرنگاران افزود: طبق مصوبه هیات دولت 11 
ارگان و نهاد متولی ارایه خدمات الزم به کودکان 
خیابانی و کار هستند که از جمله آنها می توان به 
شهرداری، آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی و فنی و حرفه ای و 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد.
وی ادامه داد: بهزیســتی استان برای ساماندهی 
بهتر، ارایه خدمات به کــودکان کار را به یکی 
از موسســات طرف قرارداد واگــذار کرده تا 
عالوه بر شناسایی گروههای هدف خدماتی را 
که در دســتو ر العمل ها را در ســطح مطلوبی 
بــه به آنها ارایه دهد و از همه مهم تر نســبت 
 به توانمندســازی کودکان و خانواده های آنان 

اقدام کند.

محمدی به تهیه مســتند تهیه شــده در مورد 
کودکان کار در زنجان اشــاره کرد و گفت: بهتر 
اســت واقعیت ها جامعه بــه صورت واقعی و 

درست انعکاس داده شود.
این مسوول ادامه داد: انتقادات درست وسازنده 
می تواند مسیر حرکت سازمان ها را اصالح کند 
ولی اینکــه از مجموع 188 کودک خیابانی کار 
شناسایی شده در استان فقط ۲ نفر انتخاب شوند 
و یک فضای سیاه نمایی با آنها ایجاد شود، ظلم 

در حق مردم است.
محمدی افزود: این موضوع به معنای آن نیست 
که چنین مشکالتی وجود ندارد، اما می توان با 
به کارگیری روش صحیح به عموم مردم اطالع 

رسانی درستی کرد.
وی اضافه کرد: در زمان کنونی دســتور العمل 
جدیدی در ارتباط با کودکان کار در حال تدوین 
است که تحقق این مهم می تواند خدمات رسانی 
 بــه گروههــای هــدف را بیــش از گذشــته 

تسهیل کند.
مدیر کل بهزیستی استان زنجان گفت: این استان 
در آسیب های اجتماعی در مقایسه با استان های 
دیگر وضعیت خوبی دارد و در صورت ثبات، 

حتی به بهبود شرایط نیز می توان امیدوار بود.
وی ادامه داد: ســازمان بهزیســتی کشــور از 
مهمترین نهادهای حمایتی دولتی اســت که از 
طریق بودجه عمومی به افراد معلول و محروم 

جامعه کمک می کند.
محمدی افزود: این ســازمان با اتخاذ تدابیر و 
ارایــه خدمات و حمایت هــای غیر بیمه ای با 
حفظ  ارزش ها، کرامت واالی انســانی و تکیه 
بر مشــارکت های مــردم، همــکاری نزدیک 
سازمان های مربوطه، در جهت گسترش خدمات 
توانبخشــی، حمایتی، بازپروری  و پیشگیری از 
معلولیت ها، آســیب های اجتماعی و کمک به 
تامین حداقل نیازهای اساسی گروههای کم در 

امد اقدام می کند.
این مسوول ادامه داد: بهزیستی زنجان در حوزه 
توانبخشی ۲1 هزار و چهار نفر معلول ثبت شده 
با ۲0 هــزار و ۴۷6 پرونده تحت حمایت دارد 
که 1.۷ درصد از جمعیت کل اســتان را شامل 

می شود.
محمدی افزود :۲6 درصد افرادتحت پوشش به 
تعداد 11 هزار و ۷۴ نفر جزو مستمری بگیران 

بهزیستی هستند.

مدیر پرســتاری معاونت درمان دانشــگاه 
علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی درمانی 
اســتان زنجان اظهارداشــت: در پنجمین 
دوره انتخابات نظام پرستاری، 1۹ نامزد در 
استان زنجان و ۲5 نامزد در شهرستان ابهر 
کاندیدای شرکت در انتخابات نظام پرستاری 
بودند که در سال جاری شاهد مشارکت 50 
درصدی افراد واجد شــرایط درحوزه های 

انتخابی زنجان و ابهر بودیم .
مدیر پرســتاری دانشــگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان در 
رابطه با پنجمین دوره انتخابات نظام پرستاری 
در استان زنجان، اظهار داشت: پنجمین دوره 
انتخابات ســازمان نظام پرســتاری در ۲1 
تیرماه امسال  هم زمان با سراسر کشور در دو 
حوزه انتخابی اصلی زنجان و توابع و حوزه 

انتخابی ابهر وحومه برگزار شد.
رضــا بهمنی افــزود: در ایــن انتخابات 6 
صندوق ثابت و سیار در زنجان و ۴ صندوق 
ثابت و ســیار در شهرســتان ابهر و حومه 

مستقر بودند.
این مقام مسوول تصریح کرد: در این دوره 
از انتخابات نظام پرستاری ۹ نفر از اعضای 
هیات مدیره در اســتان زنجان که شامل 8 
پرستار و یک بهیار و در شهرستان ابهر نیز 8 
پرستار و یک کارشناس اتاق عمل بیشترین 

آرا را به خود اختصاص دادند.
در ضمن ۴ نفر بــه عنوان عضو علی البدل 
با توجه به امتیاز کســب شده در هرحوزه 

انتخاب شدند.

فرنشین بهزیستی استان زنجان:

مشارکت ۵۰ درصدی افراد دارای شرایط زنجان، کودک خیابانی ندارد
در حوزه های انتخابی زنجان و ابهر 

در پنجمین دوره انتخابات نظام پرستاری

یادداشتی به قلم مصطفی علیمحمدی وکیل پایه یک دادگستری

پرداخت مابه التفاوت دیه زن
به مفهوم برابری آن با دیه مرد نیست

رویه 5  

رویه 2  
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برگزاری نمایشگاه نقاشی 
کودکان سیل زده آق قال 

در باغ کتاب تهران  
 دکتر فیروزه فیروز مسوول روابط عمومی 
خیریه گروه بامداد درباره این نمایشــگاه گفت: 
حدود 100 اثر از کودکان ســیل زده آق قال که 
در زمان کوتاهی پس از ســیل نقاشی شده، در 
روزهای چهارشــنبه تا جمعه مورخه 26 تا 28 
تیرماه از ســاعت 9 تا 21 در باغ کتاب تهران به 

نمایش در می آید.
آثار به نمایش گذاشته شده در این نمایشگاه که 
به همت گروه بامداد برگزار می شود، به صورت 
مزایــده به فروش خواهد رســید و تمام عواید 
حاصل از این کار صرف خرید کتاب و اســباب 
بــازی و دیگر کاالهای فرهنگــی برای کودکان 

مناطق سیل زده خواهد شد.
عالقه مندان برای بازدید از این نمایشگاه و خرید 
آثار می توانند در تاریخ ذکر شــده به محل باغ 
کتاب تهران واقع در بزرگراه شهید حقانی، مسیر 
غرب به شــرق، بعد از تقاطع مدرس، خروجی 
کتابخانــه ملی، باغ کتاب تهــران طبقه همکف 

مراجعه کنند.
بازدید از این نمایشگاه برای عموم آزاد است.

رییس کل دادگستری استان زنجان:
هم افزایی و تعامل 

دستگاه قضایی و انتظامی 
اخالل گران را ناامید می کند

 رییس کل دادگســتری استان زنجان با 
اشــاره به اهداف مشترک 2 دستگاه قضایی و 
انتظامــی در انجام وظایــف، گفت: هر اندازه 
هم افزایی، هم پوشــانی و تعامل این 2 دستگاه 
باال باشــد، کســانی که در صدد ایجاد ناامنی، 
اخــالل و بی نظمی در جامعه هســتند ناامید 

می شوند.
حجت االسالم اسماعیل صادقی نیارکی در دیدار 
با فرمانده انتظامی استان افزود: تالش، همکاری 
و ارتباط تنگاتنگ این 2 مجموعه برای برقراری 
نظم، امنیت، عدالت و آرامش در جامعه بایســته 

است.
وی خاطرنشان کرد: انتظار مردم از این 2 مجموعه 
برای برقراری نظم و امنیت، انتظاری بجا و به حق 

است.
صادقی نیارکــی ادامه داد: جســارت، اقتدار و 
شجاعت از ویژگی های نیروی انتظامی برای ایجاد 
نظم و انضباط در جامعه است که خوشبختانه این 
ویژگی ها در دستگاه انتظامی استان وجود دارد که 
خروجی و حاصل ایــن امر، کاهش آمار جرایم 

است.
رییس کل دادگستری استان زنجان گفت: اجرای 
عدالت و برقراری نظم و آرامش در جامعه نیازمند 
همفکری و تعامل بیش از پیش 2 دستگاه قضایی 

و انتظامی استان است.
وی تاکید کرد: همه ما سرباز نظام هستیم و باید 
با تالش مضاعف، ِدین  خود را به نحو احسن به 

نظام و انقالب ادا کنیم.
صادقی نیارکی اظهار داشــت: مجموعه دستگاه 
قضایی با قدرت و جدیت به وظایف قانونی خود 

عمل خواهد کرد.
رییس کل دادگستری استان، موضوع باغ شهرها 
را یکی از مهم ترین چالش های اســتان خواند و 
اضافه کرد: در این راســتا باید اقدامات جدی و 
پیشگیرانه برای متوقف کردن ساخت وسازهای 

غیرمجاز صورت پذیرد.

معاون امور فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان زنجان خبر داد؛
برگزاری جام باشگاه 
کتاب خوانی در زنجان

 معاون امور فرهنگی و رسانه ای اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان زنجان از اجرای 
 طــرح جام باشــگاه کتاب خوانــی در زنجان 

خبر داد.
 ابراهیــم قاســمی در گفت و گــو با ایســنا،
 با اشــاره به اینکه طرح جام باشگاه کتابخوانی 
بــرای کــودکان و نوجوانــان عالقمنــد به 
کتاب خوانی برگزار می شود، اظهار کرد: امسال، 
چهارمین دوره  طرح با همکاری معاونت امور 
فرهنگی و دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی 

وزارت ارشاد برگزار می شود.
این مســوول ادامه داد: تعــدادی از کودکان و 
نوجوانانی کــه در جام باشــگاه کتاب خوانی 
حضور می یابند تحت پوشش اداره کل بهزیستی 
هســتند و مابقی از طریــق اداره کل آموزش و 
پــرورش، اداره کل امــور کتابخانه ها و کانون 
پــرورش فکری کــودکان و نوجوانان حضور 

دارند.
وی با اشــاره بــه اینکه شــرکت کنندگان در 
چهارمیــن دوره جام باشــگاه کتاب خوانی در 
زنجان از هر هشت شهرســتان حضور دارند، 
خاطرنشان کرد: جام باشگاه های کتاب خوانی، 
عنوان طرحی پیشــرو و پویا بــرای راه اندازی 
و فعال کردن باشــگاه های کتاب خوانی کودک 
و نوجوان در سراســر کشــور بوده و حاصل 
مشاهده فعالیت کودکان و نوجوانان و رسیدن 
بــه شــناختی از روش ها و عالیــق فردی و 

اجتماعی آنان است.

خبـر

شناسایی 269 رشته انشعاب 
غیر مجاز در شهرهای 

استان زنجان
 مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان 
زنجان از شناسایی 269 رشته انشعاب غیر مجاز 
آب در شهرهای زیر پوشش این شرکت در بهار 

امسال خبر داد.
علیرضا جزء قاســمی با بیان اینکه  طبق قانون 
استفاده غیر مجاز از آب آشامیدنی جرم محسوب 
می شود گفت: وجود انشــعاب های غیر مجاز 
موجب تضییع حقوق شــهروندان می شــود و 
استفاده غیرمتعارف از آب موجب بروز خسارت 
به شــبکه آب رســانی، کمبود و آلودگی آب و 
افزایش هزینه های بازســازی شبکه را به همراه 

دارد.
وی افــزود: از تعداد کل انشــعابات غیر مجاز 
شناسایی شده در شهرهای استان زنجان در سه 
ماهه نخست امسال تا کنون 114 فقره تبدیل به 

مجاز گردیده است.
مدیر عامل شــرکت آبفای استان زنجان تصریح 
کرد: تعداد کنتورهای خراب موجود در شهرهای 
اســتان بیش از 6 هزار مورد می باشــد که که از 
این میزان کنتور خراب تا کنون 992 دستگاه در 
سه ماهه سال 98 تعویض و مابقی نیز در دست 

اقدام می باشد.
وی افزود: شرکت آب و فاضالب استان زنجان 
در سال گذشته نیز بیش از 6 هزار و 435 دستگاه 

کنتور خراب مشترکین را تعویض کرده است.
جزء قاسمی به ارایه معافیت در واگذاری انشعابات 
برخی شهروندان تحت پوشش نهادهای حمایتی 
در اســتان زنجان نیز اشاره کرده و افزود: در سه 
ماهه نخست امسال 43 مورد انشعاب رایگان به 

این افراد واگذار گردیده است.
وی افزود: در شهرهای زیر پوشش شرکت آب 
و فاضالب استان زنجان بیش از 281 هزار فقره 
اشتراک فعال آب و بیش از 67 هزار فقره انشعاب 

فاضالب فعال وجود دارد.

سقوط باالبر
جان جوان زنجانی را گرفت

 سقوط باالبر، جوان 22 ساله زنجانی را به 
کام مرگ کشاند.

به گزارش ایسنا، در پی اعالم مرکز فوریت های 
پلیســی 110 مبنی بر ســقوط باالبر در یکی از 
محله های شهر زنجان ماموران برای بررسی بیشتر 
به محل اعزام شدند. پس از حضور ماموران در 
محل و بررسی های اولیه مشخص شد که جوان 
22 ســاله ای بر اثر سقوط باالبر و برخورد با وی 
و به علت شدت جراحات وارده، جان خود را از 
دست داده است. بنابر اظهارات فرمانده انتظامی 
شهرســتان زنجان، در این زمینه پرونده تشکیل 
و موضوع در حال رســیدگی بوده و این حادثه 
هشداری به متولیان اســت تا بر رعایت نکات 

ایمنی در ساخت و سازها تاکید شود.

شهر زنجان
مشکل خانه قولنامه ای ندارد

 معاون امور عمرانی استاندار زنجان گفت: 
مشکل خانه های قولنامه ای بیشتر در شهرهای 
کوچک و شــرقی استان است و در شهر زنجان 

این مشکل در حد بسیار پایین قرار دارد.
مهرداد سلطانی در گفت و گو با موج رسا، اظهار 
داشــت: هم اکنون در شــهر زنجان خانه ها و 

زمین های قولنامه ای بسیار کم است.
وی با بیان اینکه شــهر زنجان در گذشته بیشتر 
درگیر خانه های مسکونی قولنامه ای بوده است، 
افزود: بخشی از این منازل در سکونتگاه های غیر 
رســمی و جامعه هدف بازآفرینی شهری قرار 
داشتند. این مســوول بیان داشت: در یک مقطع 
زمانی با اســتفاده از قوانین ثبت این خانه ها از 
قولنامه ای بودن خارج شده اند و در حال حاضر 

مشکل سند ندارند.
معاون امور عمرانی استاندار زنجان با بیان اینکه 
مشکل خانه های قولنامه ای بیشتر در شهرهای 
کوچک و شرقی استان زنجان وجود دارد، گفت: 
بیشــتر این منازل قولنامه ای و بــوده و یا دارای 
اسناد مشــاعی هستند. سلطانی با بیان اینکه این 
افراد برای دریافت پروانه ســاختمانی با مشکل 
مواجه می شوند، افزود: در گذشته کمیته احراز 

مالکیت فعال بود که هم اکنون فعالیتی ندارد.
وی از فعال سازی کمیته احراز مالکیت در زنجان 
خبر داد و گفت: با فعالیت این کمیته با طی فرآیند 
قانونی چنین منازلی از ثبت سند می گرفتند که 
تالش می شود این کمیته دوباره راه اندازی شود.
این مسوول مناطق اسالم آباد و بی سیم زنجان را 
جزو مناطقی عنوان کرد که در گذشته با مشکل 
ســند مواجه بودند، افزود: امــا با فعالیت کمیته 
احراز مالکیت این مشکل در این دو منطقه حل 
شده است. معاون امور عمرانی استاندار زنجان با 
بیان اینکه بیشترین مشکل مربوط به زمین هایی 
است که دیوار کشی نشده است،خاطرنشان کرد: 
برخی از ایــن زمین نیز بدون مجوز بوده اند که 

نتوانسته اند از قانون ثبت استفاده کنند.
ســلطانی گفت: ارایه مجوز ســاخت و ساز در 
شهرهای شرقی اســتان چون دیوار کشی انجام 
نشــده و ساخت و ســازی اتفاق نیفتاده است، 

امکان پذیر نیست.

خبـر استاندار زنجان تاکید کرد؛

بایستگی حمایت صنایع از ورزش زنجان
 استاندار زنجان حمایت صنعت از 
ورزش را بایسته دانست و گفت: استان 
از صنایع و معادن قوی برخوردار اســت 
و اگــر صاحبان صنعــت و معدن مورد 
حمایت واقع شــوند در این صورت از 
ورزش حمایت جدی تری خواهند کرد.

فتح اله حقیقی در نشست تخصصی رؤسا 
و نواب رییس هیات های ورزشی استان 
زنجان که در ســالن پیامبر اعظم )ص( 
اســتانداری زنجان برگزار شــد با تاکید 
بر اینکه حضــور جوانان در هیات های 
ورزشی، باور و خواسته قلبی من است، 
افزود: نهادینه شدن اســتفاده از رؤسای 
هیات های ورزشــی به مدت طوالنی را 
قبول ندارم و سیســتم به منظور رشد و 
توسعه و شکوفایی بیشتر باید چرخشی 

باشد.
وی با اشاره به اینکه باید به جوانان توجه 

ویژه داشــت، افزود: تصمیم گیران در هیات های 
ورزشی باید ورزشکار باشند و تصمیم های ساطع 
شده از سوی آنها باید توسط ورزشکاران صورت 
گیرد تا کارها و فعالیت ها به شکل بهتر و مناسب 

تری انجام شود.
حقیقی با بیان اینکه ناآشنا با مقوله ورزش نیستم، 
اظهار داشت: ورزش با دادن شعار، آباد نمی شود و 
برای فخرآفرینی و کسب عنوان و نشان، الزم است 

اماکن ورزشی در اختیار ورزشکاران قرار گیرد.
وی با تاکید براینکه قهرمانان ورزشی باید قهرمانی و 

نیکنامی خود را حفظ کنند تا همانند غالمرضا تختی 
و علی دایی، ماندگار شوند، اظهار داشت: قهرمانی 
بسیار مهم و ارزشــمند است و جامعه باید به این 
افراد احترام قایل شوند و چگونگی رفتار با قهرمان 

نیز مهم است و نباید به این مهم بی تفاوت شد.
حقیقی با اشاره به اینکه مدعی جوانان هستم و به 
چیزی که باور داشته باشم، مردانه عمل می کنم و در 
همه حال منش امام را حفظ کرده و اکنون نیز سرباز 
مقام معظم رهبری هستم، تصریح کرد: برای جذب 
قهرمانان ورزشــی، قانون داریم و باید جذب کار 

شوند. استاندار زنجان با بیان اینکه قهرمانان ورزشی 
باید همیشــه مورد تجلیل قرار گیرند، گفت: اینکه 
چهار سال از ورزشکاران قهرمان این استان تجلیل 
به عمل نیامده، یک ایراد اســت اما به رغم مشکل 
اعتبار با توجه به وسع و توان مالی، امسال این کار به 

صورت صد درصد انجام خواهد گرفت.
حقیقی به لزوم استفاده از امکانات ورزشی ادارات 
اشاره کرد و افزود: امکانات ورزشی دستگاه ها باید 
در اختیار ورزشکاران قرار گیرد و باید این امکانات 
توســط اداره کل ورزش و جوانان زنجان به دقت 

احصاء و ارایه شود.
وی، ادامه روند تجهیز خانه های ورزش 
روســتایی از ســوی اداره کل ورزش و 
جوانان را خواســتار شد و اظهار داشت: 
از بخش خصوصی نیز در حوزه ورزش، 
اســتقبال می کنیم و از آنان در صورت 
تمایل به ســرمایه گذاری در این عرصه، 

حمایت می کنیم.
اســتاندار زنجان به بدهــی حامل های 
انرژی هیات های ورزشی زنجان اشاره 
کرد و اظهار داشــت: هیچ کس حق قطع 
حامل های انرژی مکان های ورزشــی را 
ندارد و اگــر اداره کل ورزش و جوانان 
میزان بدهی آن دسته از اماکنی که بدهی 
درشت را دارد اعالم کند نسبت به کمک 
اقدام خواهد شد و در این میان الزم است 
هیات های ورزشی نیز مراعات مصرف را 

در این گونه اماکن داشته باشند.
حقیقی با تاکید براینکه باید مشکل گرفتن ارزش 
افزوده از باشگاه های بدنسازی و پرورش اندام نیز 
برطرف شــود، به نقش رسانه ها در حوزه ورزش 
اشاره کرد و افزود: نقش رسانه ها در عرصه ورزش 
باید پرنگ تر شــود و پوشــش های رسانه ای از 

ورزش به شکل خوب و مناسب تر باشد.
اســتاندار زنجان تاکید کرد: ورزش کارکنان دولت 
نیز به ویژه در بخش بانوان باید از ســوی اداره کل 
ورزش و جوانان استان زنجان مورد توجه بیشتری 

قرار گیرد.

 مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان 
گفــت: خوشــبختانه در برهه کنونی، توســعه 
ورزش همگانــی و قهرمانــی از رویکردها و 

اولویت های اصلی استان به شمار می رود.
به گــزارش ایســنا،  علی خلیلی در نشســت 
تخصصــی روســا و نواب رییــس هیات های 
ورزشی اســتان زنجان که در تاالر پیامبر اعظم 
استانداری برگزار شد، با بیان اینکه نماینده عالی 
دولت در استان زنجان از لحظه ورود به استان، 
دغدغه جوانان را مطرح کرد، افزود: خوشبختانه 
امروز شــاهد این موضوع هستیم که استفاده از 
ظرفیــت جوانان از رویکردهای اصلی اســتان 

به شمار می رود.
وی بــا تاکید بر اینکه با نهادینه شــدن ورزش 

همگانی در جامعه، خانواده ها بیشتر به این سمت 
ســوق پیدا می کنند، ادامه داد: یکی از اتفاقات 
خوبی که قرار اســت با دستور استاندار زنجان 
عملیاتی شود، بحث یک درصد سهم ورزش از 
ارگان ها است که با پیگیری های صورت گرفته، 
امسال قرار اســت این موضوع به صورت صد 

درصدی عملیاتی شده و تخصیص یابد.
معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان 
زنجــان نیز در ادامه این نشســت با اشــاره به 
عملکرد حوزه ورزش زنجان در ســال گذشته، 
از فعال بودن 50 هیئت ورزشــی در استان خبر 
داد و گفت: آمار بیمه شــدگان ورزشی استان تا 
به امــروز 53 هزار و 162 نفر بــوده که از این 
تعداد 32 هزار و 293 نفر در بخش آقایان و 20 

هــزار و 868 نفر در بخش بانوان در این عرصه 
فعالیت می کنند.

محمد حمزه پور با اشاره به اینکه در سال گذشته 
170 ورزشکار در بخش آقایان و 90 ورزشکار 
نیز در بخش بانوان به اردوهای تیم ملی دعوت 
شــدند کــه در نهایت 80 ورزشــکار آقا و 60 
ورزشکار خانم از این اســتان برای حضور در 
رقابت های برون مرزی برگزیده شــدند، افزود: 
سال گذشته میزبانی های زیادی به استان زنجان 
واگذار شد که در مجموعه 40 مورد میزبانی در 
بخش آقایان و 25 مورد میزبانی در بخش بانوان 

داشتیم.
وی با بیان اینکه امســال و تا به امروز 45 مدال 
در بخــش آقایــان و 13 مدال نیــز در بخش 

بانوان به دســت آمده اســت، ادامه داد: میزبانی 
رقابت های فراملی کیک بوکسینگ و رقابت های 
فراملی بسکتبال، از جمله میزبانی هایی است که 
امســال در عرصه فراملی متقبل شده ایم و این 
خود حاکی از وجود زیرســاخت های ارزشمند 

در حوزه ورزش است.
این مســوول همچنین از فعالیت 328 باشگاه و 
483 مورد نظارت بر نحوه فعالیت این باشگاه ها 
در ســال 98 خبر داد و خاطرنشان کرد: استان 
زنجان دارای بیشــترین میزبانی در رقابت های 
المپیاد استعدادهای برتر کشور است که امسال 
نیز میزبانی رشــته های ســنگنوردی، ووشــو، 
ژیمناستیک، بدمینتون، واترپلو و کاراته به زنجان 

واگذار شده است.

فرنشین ورزش و جوانان استان زنجان:

توسعه ورزش همگانی و قهرمانی 
اولویت استان است

 بر پایه بررســی های پژوهشی بیش از 30 
نوع محصول کشاورزی ایران جزو رتبه های یک تا 
10 جدول جهانی بوده و این آمار نشان می دهد که 
می توان بر روی صادرات این محصوالت کشاورزی 

تمرکز بیشتری داشت.
به گزارش موج رسا، در حالی وزیر جهاد کشاورزی 
در آیین راه اندازی ســامانه دریافت حد آالیندگی 
محصــوالت کشــاورزی نوید رونق صــادرات 
کشــاورزی را دادکه هنوز مشــخص نیست چه 
زیرساخت هایی برای رونق صادرات از طرف دولت 

ایجاد شده است؟
در روزهایی هایی که شاهد افزایش فشار دشمن در 
ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و رسانه ای هستیم 
که مسووالن اقتصادی دولت برنامه مدونی در حوزه 
رونق تولید و توسعه صادرات ندارند و مانند همیشه 
بازارهایی که می توان در منطقه روی آنها حساب باز 

کرد، مغفول مانده است.
کمبود تولید یک محصول در یک سال و تولید انبوه 
همان محصول در ســال دیگر نیز نشان می دهد که 
تولید محصوالت کشاورزی هم نیاز به برنامه ریزی 
دارد که سالهاست کشــاورزان به دلیل بی برنامگی 

مسووالن در این حوره متضرر می شوند.
تجارت خارجی یکی از مولفه های مهم در توسعه 
اقتصادی و منبع تامین درآمدهای ارزی برای سرمایه 
گذاری در تکنولوژی های جدیــد و افزایش توان 
تولیدی اقتصاد کشور بوده که در سالجاری با وجود 
تحریم  ها و به ویژه تحریم نفتی درآمد ارزی کشور 
را با تغییرات زیادی مواجه می کند که با این روند در 

اقتصاد کشور تاثیر مثبتی می گذارد.
خروج از اقتصاد نفتــی و روی آوردن به صادرات 
محصوالتی که می توان آن را به کشــورهای منطقه 
صادر و بازار آنها را به دست گرفت راهکار مناسبی 
برای خنثی کردن نقشه های شوم دشمن است، در 
این میان وجود ظرفیت های حوزه کشاورزی و تغییر 
الگوی کشت متناسب با اقلیم ایران می تواند کشور 
را به عنوان یکی از صادرکنندگان قدرتمند منطقه در 

حوزه محصوالت کشاورزی تبدیل کند.
بی شــک وقتی برنامه ای بــرای تولید محصوالت 

کشاورزی و جلوگیری از وورد دالالن در این عرصه 
وجود نداشته باشد در روزهایی قیمت برخی اقالم 
کشاورزی به حدی می رسد که نه تنها صدای مردم 
را درمی آورد بلکه عایدی مناسبی نیز برای کشاورز 

ندارد.
احمد گلچین عضو هیات علمی دانشــگاه زنجان 
در مــورد وضعیت زیرســاختی و صادراتی حوزه 
کشــاورزی گفت: صادرات محصوالت کشاورزی 
می تواند منفعت زیادی داشــته باشــد و از لحاظ 
اقتصادی نیز به دلیل وارد شــدن ارز به کشور برای 

دولت و زارع نیز به صرفه تر است.
وی تصریح کرد: اگر صادرات به صورت نامتعادل 
صادر شــود باعث کمبود در بازار داخلی شــده و 
افزایــش هزینه های زیادی را بــرای مردم تحمیل 

می کند.
عضو هیات علمی دانشگاه زنجان با توجه به اینکه 
چند سالی است که قیمت محصوالت کشاورزی باال 
رفته و ادامه این روند باعث گسترش فقر در جامعه 
می شود افزود: قیمت ها وقتی افزایش یابد و از توان 
مردم باالتر باشد مردم نمی توانند استفاده کنند و بعد 

از مدتی مردم دچار فقر مواد غذایی می شوند.
وی با اشــاره به افزایش قیمت لبنیات افزود: وقتی 

قیمت لبنیات افزایش می یابــد و این کار در آینده 
می تواند مشکالت زیادی اعم از پوکی استخوان و 

دیگر بیماری ها در جامعه ایجاد کند.
گلچین با بیان اینکه شوربختانه صادرات برخی از 
محصوالت در فروش داخلی اولویت پیدا می کند 
عنوان کرد: زمانــی بود تعدادی زیادی محصوالت 
کشاورزی از سیب زمینی و پیاز خارج می شد که این 
کار باعث افزایش شــدید قیمت ها در داخل کشور 

شده بود.
*تعادلی بیــن مصرف داخلی و صادرات حوزه 

کشاورزی وجود ندارد
وی افــزود: دولت باید بــرآوردی انجام دهد و در 
هر اســتان برآوردهای داخلی صــورت بگیرد و 

محصوالت مازاد در لیست صادرات قرار بگیرد.
عضو هیات علمی دانشگاه زنجان عنوان کرد: نباید 
اینطور باشــد که همه محصــوالت تولیدی مانند 
ســیب زمینی صادر شود که مردم مجبور به تهیه آن 
با قیمت باال در بازار داخلی باشــند چرا برخی از 

قیمت ها از توان مردم خارج است.
وی افــزود: به دلیل عــدم برنامه ریزی تعادلی بین 
مصــرف داخلی و صادرات وجود ندارد و باید این 
تعــادل را ایجاد کنند و مازاد مصرف را صادر کنند 

ولی شوربختانه این کار صورت نمی گیرد.
*برنامه مدونی در صادرات کشــاورزی وجود 

ندارد
گلچین با اشاره به اینکه در حوزه صادرات هیچ برنامه 
مدونی وجود ندارد افزود: وزارت جهادکشاورزی 
باید در این راســتا گام بــردارد و به غیر از وزارت 
جهادکشاورزی ارگان هایی دیگری دخیل هستند که 

باید به روند صادرات ورود داشته باشند.
وی عنوان کرد: برنامه مدونــی در حوزه صادرات 
اصــال وجود ندارد و قبال نیز این روند حاکم بود و 
برای تولید محصوالت کشاورزی نیز برنامه مدونی 

وجود ندارد.
عضو هیات علمی دانشگاه زنجان با بیان اینکه در 
برخی از ســالها تولید یک محصول نوع محصول 
افزایش می یابد و باعث افت قیمت می شود خاطر 
نشــان کرد: در سال بعد نیز همان محصول افزایش 
قیمت پیدا می کند که در این شرایط نیز کشاورزان 

متضرر می شوند.
وی افــزود: باید برآورد دقیقــی از تولید برخی از 
محصــوالت در اســتان صورت بگیرد تا کشــت 
یک محصول افزایش نیابد و کشــت محصوالت 
کشــاورزی بیش از حد باعــث افزایش ضایعات 

کشاورزی نیز می شود.
گلچین همچنین در مورد استاندارد بودن محصوالت 
صادراتی افزود: باید محصوالت کشاورزی استاندارد 
باشد و میزان سم و باقی مانده کود در آن کنترل شده 
باشد که چنین چیزی در محصوالت کشاورزی ما 

وجود ندارد.
وی افــزود: شــوربختانه به دلیــل رعایت نکردن 
برخی موارد مانند بســته بندی شکیل و... در تولید 
محصوالت کشــاورزی بارها شــاهد بازگرداندن 

محصوالت صادراتی کشاورزی بودیم.
عضو هیات علمی دانشــگاه زنجان با اشاره به کم 
بودن روابط تجاری در حوزه محصوالت کشاورزی 
عنوان کرد: شــوربختانه روابط تجاری کشور ما در 
حوزه صــادرات محصوالت کشــاورزی با دیگر 
کشورها بســیار پایین بوده که دولت باید در حوزه 

اقدام اساسی انجام دهد.

در سال رونق تولید و در سایه بی تدبیری؛

ظرفیت های حوزه صادرات استان مغفول مانده است
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کمیته امداد

فرنشین کمیته امداد استان خبر داد:

بازدید و تفقد از 7 هزار و240 خانواده تحت
حمایت  زنجانى در قالب طرح مفتاح الجنه

A  بــا والدت  بــا  همزمــان 
ســعادت کریمــه اهــل بیــت حضــرت 
ــر  ــت مدی ــه کرام ــه (س) وده معصوم
ــى از  ــتان و یک ــداد اس ــه ام کل کمیت
خیریــن پیشکســوت امــداد از خانــواده 
هــاى نیازمنــد بازدیــد واز نزدیــک در 
جریــان مشــکالت آنــان قــرار گرفتنــد
ــه  ــرى کمیت ــایت خب ــزارش س ــه گ ب
امــداد هدایــت صفــرى، مدیــرکل 
کمیتــه امــداد اســتان زنجــان در بازدید 
نیازمنــد تحــت  از خانــواده هــاى 
رکــن  :مهم تریــن  گفــت  حمایــت 
وتقویــت  اســت  خانــواده  جامعــه 
هــاى  خانــواده  فکــرى  بنیان هــاى 
تحــت حمایــت کمیتــه امــداد باهــدف 

تحکیــم خانــواده وتوانمنــد ســازى فکــرى و فرهنگــى آن هــا از رویکردهــاى مهــم ایــن نهاد 
اســت. صفــرى بــا اشــاره بــه اینکــه در ســه ماهــه اول ســالجارى هفــت هزارو240خانــواده 
تحــت حمایــت  در قالــب طــرح مفتــاح الجنــه مــورد بازدیــد وتفقــد قــرار گرفتــه اســت 
ــه  ــدات ائم ــالم و از تأکی ــن اس ــن مبی ــاى دی ــدان از آموزه ه ــه نیازمن ــیدگى ب ــزود: رس اف
معصومــان (ع) بــوده و ترویــج فرهنــگ انفــاق، احســان و نیکــوکارى و کمــک بــه فقــرا و 

ــت.  ــالمى اس ــه اس ــاخص هاى جامع ــى از ش ــاى دین ــاس آموزه ه ــر اس ــدان ب نیازمن
ــان  ــا مددجوی ــدار ب ــور دی ــه به منظ ــاح الجن ــرح مفت ــه اجــراى ط ــر اینک ــد ب ــا تأکی  وى ب
تحــت حمایــت کمیتــه امــداد و تفقــد و دلجویــى از آن هــا  ورفــع مشــکالت خانــواده هــاى 
تحــت حمایــت بــا اســتفاده از ظرفیــت خیــران و دســتگاهها ،گفتمــان ســازى  فقرزدایــى  
واجتمــاع محــور کــردن آن اســت ادامــه داد:در ســه ماهــه اول امســال 394میهمــان خــارج 
از امــداد  از خانــواده هــا بازدیــد کــرده انــد کــه حضــور ایــن خیــران ومســئوالن عــالوه بــر 
حــل مشــکالت خانــواده هاموجبــات رضایتمنــدى آنــان از خدمــات نظام مقــدس جمهورى 
اســالمى رافراهــم مــى کنــد. مدیــر کل کمیتــه امــداد گفــت :در ســه ماهــه اول ســال گذشــته 
از 5هــزار و104خانــواده بازدیــد بعمــل آمــد  کــه ایــن تعــداد در ســه ماهــه اول امســال  بــه 
7هــزار و240خانــواده رســید ه وضمــن تحقــق 114درصــدى برنامــه طــرح مفتــاح الجنــه  
از نظــر تعــداد بازدیدهــا 43درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه  ســال گذشــته افزایــش یافتــه 
اســت. صفــرى مبالــغ هزینــه شــده بــراى ایــن خانــواده هــا را 907میلیــون تومــان اعــالم 
ــى  ــان بصــورت کاالی ــون توم ــان بصــورت نقــدى و797میلی ــون توم ــزود :110میلی کردواف

وتحــت عنــوان ســبد غذایــى تهیــه ودر اختیــار خانــواده هــا قــرار گرفتــه اســت.

خبـر

A   همزمــان بــا والدت بــا ســعادت
امــام مهربانــى هــا ،عالــم آل محمــد (ص)
ــه مســجد  ــه ال مرکــز نیکــوکارى حضــرت بقی
ــا  ــرا ب ــه دانشس ــج) محل ــان (ع ــب الزم صاح
حضــور مدیــر کل کمیتــه امــداد اســتان ،خیــران 

ــد. ــاح ش ــوکاران افتت ونیک
ــداد  ــه ام ــرى کمیت ــایت خب ــزارش س ــه گ ب
،هدایــت صفــرى مدیــر کل کمیتــه امداد اســتان 
ــا (ع)  ــام رض ــک والدت ام ــا تبری ــان  ب زنج
هــدف از ایجــاد مراکــز نیکــوکارى بــا رویکــرد 
مســجد محــورى رابهره گیــرى از ظرفیت هــاى 
موجــود در جامعــه بــراى کمــک بــه نیازمنــدان 
و واگــذارى بخشــى از امــور تصدى گــرى 
کمیتــه امــداد بــه ایــن مراکــز دانســت وگفــت: 
ــارى  ــًال افتخ ــوکارى کام ــز نیک ــت مراک فعالی
بــوده و زمینــه اى بــراى پیونــد دادن نیــاز 
ــت. ــران اس ــاى خی ــا توانمندى ه ــدان ب نیازمن
وى بــا اشــاره بــه اینکــه  هــم اکنــون32 مرکــز 
نیکــوکارى در سراســر اســتان زنجــان فعالیــت 
مــى کننــد افــزود : بــا افتتــاح مرکــز نیکــوکارى 
ــن  ــوان دهمی ــه عن ــه (عج)ب ــه ال ــرت بقی حض
مرکــز نیکــوکارى  در شهرســتان زنجــان تعــداد 
مراکــز نیکــوکارى فعــال اســتان  بــه 33 مرکــز 

افزایــش مــى یابــد.
ــا  ــان ب ــتان زنج ــداد اس ــه ام ــر کل کمیت مدی
عامــل  هیئت هــاى  اعضــاى  اینکــه  بیــان 
مراکــز نیکــوکارى معتمــدان، امامــان جمعــه و 
جماعــت و خیــران بومــى شــهرها و محــالت 
ــن مراکــز  اســتان هســتند، گفــت: گســترش ای
ــدان و  ــایى نیازمن ــر تســهیل در شناس ــالوه ب ع

توزیــع کمک هــاى مردمــى در میــان آن هــا 
ســبب ایجــاد ســازوکارهاى گره گشــایى در 
مــوارد نیازمنــدى مــوردى ســاکنان در محــدوده 

ــود. ــى ش ــوکارى م ــز نیک مراک
ــه کمــک هــاى جمــع آورى شــده  صفــرى ب
در مراکــز نیکــوکارى نیــز اشــاره کردوگفــت: 
9میلیــاردو  از  بیــش  گذشــته  ســال  در 
200میلیــون تومــان کمــک هــاى مردمــى 
آورى  جمــع  نیکــوکارى  مراکــز  توســط 
ــود  ــط خ ــالت توس ــدان مح ــن نیازمن ودر بی
مراکــز بــا نظــارت کمیتــه امــداد هزینــه شــده 
اســت ودر ســه ماهــه اول امســال نیــز بیــش 
کمــک  تومــان  770میلیــون  3میلیــاردو  از 
ــوکارى  ــز نیک ــده مراک ــع آورى ش ــاى جم ه

ــواده هــاى تحــت حمایــت ودیگــر  بیــن خان
نیازمنــدان توزیــع شــده اســت. وى همچنیــن 
ــار  ــوکارى در کن ــز نیک ــالت مراک ــزود: رس اف
کارکردهــاى مؤثــر فرهنگــى مســاجد در تقویت 
بعــد اعتقــادى و دینــى جامعــه، مســاعدت بــه 
امــور معیشــتى نیازمنــدان، ارتقــاء کارکردهــاى 
اجتماعــى مســاجد و حلقــه واســط بیــن اغنیــاء 
ــات  ــا خدم ــوده ت ــالت ب ــدان در مح و نیازمن
ــس و  ــظ عزت نف ــا حف ــدان ب ــاز نیازمن موردنی

ــه شــود. ــا ارائ ــه آن ه کرامــت انســانى ب
یادآورمــى شــود در ایــن آییــن خانــم بــازرگان 
رییــس هیئــت عامــل مرکــز  بــه عنــوان 
نیکــوکارى  حضــرت بقیــه الــه مســجد صاحب 

ــد. ــى گردی ــرا معرف ــه دانشس ــان  محل الزم

A  ســلطانیه زکات  شــوراى  نشســت 
ــب  ــینى نس ــالم حس ــت االس ــور حج ــا حض ب
امــام جمعــه  ورییــس شــوراى زکات ایــن 
شهرســتان،صفرى مدیــر کل ودبیر شــوراى زکات 
اســتان واعضــاى شــوراى زکات شهرســتان 

ــد ــزار ش برگ
ــداد،  ــه ام ــرى کمیت ــایت خب ــزارش س ــه گ ب
هدایــت صفــرى ،مدیــر کل کمیتــه امداد اســتان 
زنجــان بــا اشــاره بــه اینکــه توســعه، ترویــج و 
ــن  ــم ای ــاى مه ــع آورى زکات از فعالیت ه جم
نهــاد در حــوزه مشــارکت هاى مردمــى اســت، 
گفــت: تــالش مى کنیــم بــا فعالیــت مناســب در 
حــوزه نهادینــه شــدن فرهنــگ پرداخــت زکات 
ــتر  ــدى بیش ــه بهره من ــان زمین ــتان زنج در اس
جامعــه هــدف کمیتــه امــداد را از ظرفیــت ایــن 

فریضــه الهــى فراهــم کنیــم .
ــات  ــق منوی ــور تحق ــه داد: به منظ ــرى ادام صف
ــه ایشــان  ــع دغدغ ــرى و رف ــم رهب ــام معظ مق
در حــوزه ترویــج، فرهنگ ســازى، احیــاء و 
زکات  اعضــاى شــوراى  زکات  جمــع آورى 
در ســطوح اســتانى و شهرســتانى بایســتى 
ــازى  ــان س ــوزه گفتم ــى الزم را در ح هم افزای
و فرهنگ ســازى واجــب دینــى زکات داشــته و 

ــد. ــا نماین ــتى ایف ــود را به درس ــش خ نق
دبیــر شــوراى زکات اســتان بــا اشــاره بــه 
زکات  پرداخــت  در  مــردم   واالى  همــت 
وظرفیــت بــاالى اســتان زنجــان افزود:پرداخــت 
زکات در جامعــه بایــد تبدیــل بــه یــک فرهنگ 
ــه  ــتگاهها وظیف ــووالن ودس ــه مس ــود  وهم ش
ــه  ــاء ونهادین ــود را  در ارتق ــش خ ــد نق دارن
کــردن فرهنــگ پرداخــت زکات  در جامعــه بــه 

ــد. ــا کنن ــى ایف خوب
وى همچنیــن تبلیغــات محیطــى در زمینــه 
پرداخت زکات ،اســتفاده از ظرفیت صداوســیما 
همایــش  وبرگــزارى  کشــاورزى  وجهــاد 
ــدن  ــارى ش ــاره ج ــتانى  را درب ــاى شهرس ه
فرهنــگ زکات در جامعــه موثــر دانســت.

ــتان  ــده در شهرس ــرى زکات جمع آورى ش  صف
ســلطانیه در ســال گذشــته را 963 میلیــون 
تومــان اعــالم کــرد و افــزود: در ســال گذشــته 
ــتحبى  ــب، مس ــان زکات واج ــون توم 963میلی
ــع آورى  ــلطانیه جم ــتان س ــره در شهرس و فط
وبیــن نیازمنــدان ایــن شهرســتان هزینــه شــده 
اســت کــه 100درصــد برنامــه هــاى پیــش بینى 

شــده محقــق شــد.
وى بــه هزینــه کــرد زکات جمع آورى شــده 

ــع آورى  ــت: زکات جم ــرد و گف ــاره ک ــم اش ه
ــت  ــان تح ــه نوعروس ــن جهیزی ــده در تامی ش
حمایــت کمیتــه امــداد، کمک هزینــه تحصیلــى 
دانــش آمــوزان و دانشــجویان، کمک هزینــه 
وخانــواده  صعب العــالج  بیمــاران  درمانــى 
هــاى نیازمندوپــروژه هــاى عمرانــى عــام 
المنفعــه  همیــن شهرســتان هزینــه شــده اســت.
مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان زنجــان در ادامــه 
در  اثرگــذار  مهــم  شــاخص هاى  از  یکــى 

ــى تحــت  ــاى مددجوی ــازى خانواره توانمندس
ــاى  ــران در برنامه ه ــارکت خی ــت را مش حمای
ــا  ــت: ب ــرد و گف ــوان ک ــاد عن ــن نه ــى ای اجرای
ــک  ــوزه کم ــى در ح ــازى همگان ــان س گفتم
ــارکت  ــان و مش ــتان زنج ــدان در اس ــه نیازمن ب
مطلــوب خیــران در برنامه هــاى اجرایــى کمیتــه 
امــداد، ایــن اســتان رتبه هــاى برتــر را در 
ــتان ها  ــایر اس ــن س ــف در بی ــاى مختل بخش ه

ــرده اســت. کســب ک
حجت االســالم حســینى نســب امام جمعــه 
ســلطانیه وربیــس شــوراى زکات شهرســتان نیز 
ــه  ــیدگى ب ــگاه زکات و رس ــه جای ــاره ب ــا اش ب
نیازمنــدان گفت:دســتگیرى از فقــرا  ورســیدگى 
اهــل  پیــروان  هــاى  نشــانه  از  آنــان  بــه 
ــى  ــه اصل ــت ووظیف ــالم) اس ــم الس بیت(علیه
ــم  ــج فریضــه مه ــغ وتروی شــوراى زکات  تبلی
زکات اســت وهمــه اعضــا بایــد مــروج ومبلــغ  

ــند. زکات باش
رییــس شــوراى زکات شهرســتان بــا بیــان 
از  فرمایــد:  مــى  پیامبراکــرم (ص)  اینکــه  
ــه  ــى ب ــى توجه ــرم ب ــى ب ــاه م ــدا پن ــر بخ فق
ــیب  ــش آس ــب افزای ــه موج ــدان جامع نیازمن

ــود . ــى ش ــى م ــاى اجتماع ه
ــا قــدر دانــى از کمیتــه امــداد  واعضــاى  وى ب
ــک  ــال 98 ی ــراى س ــت: ب ــوراى زکات گف ش
ــذارى  ــدف گ ــان ه ــون توم ــاردو 304میلی میلی
زکات شهرســتان پیــش بینــى شــده اســت کــه 
ــا تــالش وتعامــل وهمــت  همــه  ــم ب امیدواری
اعضــا واســتفاده از ظرفیــت ســپاه ،بســیج حلقه 
هــاى صالحــان  وتشــکل هــاى بانــوان همچون 
ــذارى  ــن هدفگ ــد ای ــته 100درص ــال گذش س

محقــق شــود.
دکتــر انصــارى معــاون فرمانــدار ســلطانیه نیــز 
ــه  ــات وعملکــرد کمیت ــى از  خدم ــدر دان ــا ق ب
ــان اینکــه پرداخــت زکات   ــا بی ــداد اســتان ب ام
در محرومیــت زدایــى موثــر اســت بــه همکارى 
تاکیــد کــرد. بــا شــوراى زکات  دهیــاران 

A  کرامــت ودر دهه  بــا  هم زمان 
استانه والدت هشتمین اختر تابناك امامت 
و والیت  یک خیر سجاسرودى کفالت 25 
نفــر از ایتام تحت حمایت کمیته امداد آین 

بخش را به عهده گرفت.
ــداد،  ــه ام ــرى کمیت ــایت خب ــزارش س ــه گ ب
ــداد  ــه ام ــس کمیت ــاهوردیلو ریی ــن ش حس
مهم تریــن  از  یکــى  گفــت:  سجاســرود 
وظایــف کمیتــه امــداد توســعه فرهنــگ انفاق 
ــه  ــد ائم ــت و تول ــه اس ــان در جامع و احس
(ع) مناســبتهاى خوبــى بــراى انفــاق، احســان 
ــن  ــزود: در همی ــت. وى اف ــتى اس و نوع دوس
ــداد سجاســرود برنامه هــاى  ــه ام راســتا کمیت
ــردم و  ــارکت م ــا مش ــیارى را ب ــوى بس معن

ــد. ــى مى کن ــران اجرای خی
کـه حمایت از ایتـام و فرزندان محسـنین در 
قالـب طرح اکرام ایتام و محسـنین را ازجمله 

ایـن برنامه ها عنـوان کرد. شـاهوردیلو گفت: 
یکـى از حامیان این بخش حمایت 25 نفر از 
ایتـام تحت حمایـت این اداره را به مناسـبت 
دهـه مبـارك کرامـت و تولـد امام رضـا (ع) 
را بـه عهـده گرفـت.  وى با اشـاره بـه اینکه 
ایـن خیـر ماهانه مبلـغ 5 میلیـون تومـان در 
قالب طرح اکرام و محسـنین به حسـاب ایتام 
تحت حمایت واریز مى کند، افزود:نخسـتین 
واریزى این حامى نیکوکار در آسـتانه والدت 
هشـتمین اختـر تابنـاك امامـت و والیت به 
حسـاب ایتـام تحـت حمایـت واریـز شـد. 
رییـس کمیتـه امـداد سجاسـرود با اشـاره به 
برنامـه توسـعه طرح اکـرام ایتام اضافـه کرد:  
هـم اکنـون 73 یتیم و فرزند محسـنین تحت 
حمایـت کمیته امداد سجاسـرود  قـرار دارند 
کـه 359 حامى نیکـوکار حمایت معنوى این 
ایتـام و فرزندان محسـنین را بر عهـده دارند.

A  بـه منظور گرامیداشـت هفته عفاف وحجـاب ودهه
کرامـت 200نفـر از مـادران ودختـران تحـت حمایـت کمیتـه 
امـداد اسـتان زنجان بـه اردوهاى آموزشـى ،فرهنگـى وتربیتى 

اعزام شـدند 
بــه گــزارش ســایت خبــرى  کمیتــه امــداد ،هدایــت صفــرى 
مدیــر کل کمیتــه امــداد اســتان زنجــان گفــت: در جهت تحقق 
ــژه تقویــت  ــه وی ــواده هــا ب اهــداف فرهنگــی و تربیتــی خان
ــاي  ــزاري اردو در فضاه ــا برگ ــی ب ــادي و اخالق ــش اعتق بین
ــتعدادها،خالقیت ها،  ــف اس ــکان کش ــب، ام ــی مناس فرهنگ
ارتقــاي مهارت هــاي فــردي و اجتماعــی و تقویــت باورهــاي 
دینــی مددجویــان تحــت حمایــت در مســیر نیــل بــه آرمــان 
توانمندســازي فکــري و فرهنگــی فراهــم می شــود.  صفــرى 
ــان اینکــه دوره هــاى  آموزشــى عفــاف و حجــاب در  ــا بی ب
راســتاى ترویــج ســیره فرهنــگ اهــل بیــت و ائمــه معصومــان 
ــن  ــزود: در ای ــت، اف ــاد اس ــن نه ــات ای ــه اقدام (ع) از جمل

ــاب  در  ــدود حج ــون ح ــى همچ ــات مختلف کارگاه موضوع
نمــاز آثــار وفوایــد آن در زندگــى فــردى واجتماعــى توســط 
مربیــان وکارشناســان مســائل دینــى  بــه مددجویــان آمــوزش 

داده مــى شــود.  
مدیـر کل کمیتـه امـداد بـا اشـاره به اهـداف اجـراي اردوهاى 
فرهنگـى وتربیتـى، گفـت: ایجاد انـس، الفت، تقویـت روحیه 
مختلف،ایجـاد  فرهنگ هـاي  بـا  وآشـنایی  پذیـري  جامعـه 
زمینـه مناسـب بـراي تمریـن زندگـی دسـته جمعـی مبتنی بر 
ارزش هـاي اسـالمی و تعمیـق باورهـاي دینـی جامعـه مـورد 
هدف،گسـترش و تعمیـق مهـارت هـاي فـردي و اجتماعـی، 
پـرورش فضـاي معنـوي و والیـت مـداري در میـان مخاطبان  

از اهـداف اجـراي اردوهـاي فرهنگـی اسـت. 
یادآورمـى شـود 200نفـر از مـادران ودختـران تحـت حمایت 
فرهنگـى  اردوهـاى  قالـب  در  زنجـان  اسـتان  امـداد  کمیتـه 
،آموزشـى وتربیتـى از 21تیـر مـاه بـه مـدت 4روز در اردوگاه 

فرهنگـى   مختلـف  هـاى  برنامـه  از  همـدان  اسـتان  فجـر 
وکارگاههـاى آموزشـى ایـن اردوگاه بهـره منـد مـى شـوند. 

در نشست شوراى زکات شهرستان سلطانیه عنوان شد:

جمع آورى 963 میلیون تومان زکات  در شهر ستان سلطانیه

در سال گذشته 963میلیون تومان زکات واجب، مستحبى و فطره در شهرستان 
سلطانیه جمع آورى وبین نیازمندان این شهرستان هزینه شده است که 100درصد برنامه 
هاى پیش بینى شـده محقق شـد. زکات جمع آورى شده در تامین جهیزیه نوعروسان 

تحـت حمایـت کمیته امـداد، کمک هزینه تحصیلـى دانش آمـوزان و 
دانشـجویان، کمک هزینـه درمانى بیماران صعب العالج وخانـواده هاى 
نیازمندوپروژه هاى عمرانى عام المنفعه  همین شهرستان هزینه شده است.

همزمان با والدت امام رضا انجام شد:

افتتاح  مرکـز نیکوکارى بقیهًْ اله مسجد صاحب الزمان (عج)

به مناسبت هفته عفاف وحجاب انجام شد ؛

اعـزام 200 نفر از مادران و دختـران  تحت حمایت
کمیته امداد به اردوهاى آموزشى ، فرهنگى وتربیتى  

رییس کمیته امداد سجاسرود خبر داد؛

گستــرش چــتر حمایتـى
حامى سجـاسرودى بر سر ایتـام

( ��اج  )  آ��ی �� ایده ��و �ی ��وش �و�و
شـرکت عمرانى عماد اشـراق زنجان وابسته به سـازمان همیارى شـهرداریهاى اسـتان زنجان در نظر دارد 
نسـبت بـه فـروش یک دسـتگاه کامیونت ون نیسـان زامیـاد دوگانه سـوز  (بنزین وCNG )متعلق به شـرکت 
عمرانـى عمـاد اشـراق زنجـان را با قیمـت پایه ذیل ایـن آگهـی از طریق فراخـوان مزایده عمومـى بفروش 
برسـاند. بنابرایـن از متقاضیـان محترم داراى شـرایط دعوت به عمل مى آید براى کسـب اطالعات بیشـتر در 

ایـن خصـوص  بـا شـماره هـاى 33363519 – 024 داخلـی 145 ( دفترشـرکت ) تماس حاصل فرموده یا به نشـانى زنجان – خیابان شـهدا 
– جنب بنیاد شـهید شهرسـتان زنجان – سـاختمان مرکزي سـازمان همیارى شـهرداریهاى اسـتان زنجان – به دفتر شـرکت مراجعه فرمایند.

1-تاریخ انتشار آگهی مزایده از روز چهارشنبه تاریخ  98/4/26 لغایت روز چهارشنبه  98/5/2  
2-فروش اسناد مزایده از روز انتشار آگهى تا پایان وقت اداري روز چهارشنبه  مورخ 98/5/2  

3-گشایش پاکت هاى شرکت در مزایده روز پنج شنبه 98/5/3 خواهد بود وحضور شرکت کنندگان درمزایده بالمانع است. 
4-قیمت پایه 365/000/000 ریال بحروف سیصدوشصت وپنج میلیون ریال طبق نظر کارشناس رسمى دادگسترى مى باشد.

جهت خرید اسناد مزایده با واریز مبلغ 500,000 ریال به شماره حساب 5689516 بانک مهرایران بنام شرکت عمرانى عماد اشراق زنجان 
با عنوان شــرکت در مزایده خودرو وتحویل اصل فیش واریزي به دفتر شرکت ، ضمن دریافت پاکات و اسناد فراخوان مزایده ، همزمان 
نســبت به مطالعه اســناد و تکمیل پاکت ها و ارائه قیمت پیشنهادي اقدام نموده و اسناد و پاکات را مهر و موم شده حداکثر تا پایان وقت 

اداري روز چهارشنبه مورخه 98/5/2 به دبیرخانه شرکت ارائه نمایند . 
مشخصات کامل مورد مزایده* 

ف
شماره موتوررنگمدلپالكنوع و سیستمردی

و شماره شاسى
درصد 

قابلیت تبدیل و اصالتاستهالك

1
کامیونت ون نیسان زامیاد 

CNG دوگانه کارخانه
ZAYAD2400 جمعًا 
3800 کیلوگرم کولردار

724ج54
آبى 1387ایران 87

روغنى
Z24-458895Z

NAZLI40TBL170285
شماره اتاق 381607

نسبتاً باال
مشــروط به نداشــتن موانع 
قانونى و فاقد سینى پاللکت 
داخــل  در  اتــاق  شــماره 
کابین پشــت صندلى راننده

وضعیت موجود
بــر اســاس بازدید و رویت مرئى و به اســتناد نتیجه کارشناســى به عمل آمده وســیله موضوع کارشناســى داراى وضعیــت کارکرده و در حال کار و نســبت به 
مدل آن با اســتهالك نســبتا باال و ضرورت بازبینى فنى و سرویســهاى الزم و فاقد ســینى پاللکت کوچک شــماره اتاق در داخل کابین پشــت صندلى راننده.

ارزش کارشناسى

ارزش کارشناســى و معامالتــى خــودرو با لحاظ نوســانات و شــرایط کنونــى حاکم بر نرخ خرید و فروش این نوع وســایط و مســبوق به ســابقه آن مشــروط 
بــه نداشــتن موانــع قانونــى و توانائى اخذ معاینــات فنى و زیســت محیطى مبلغ 365/000/000 ریال ((ســیصد و شــصت و پنــج میلیون ریال)) مى باشــد.

چهار شنبه 26 تیر ماه 1398 / نمره 351 / سال دوم
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یـوگا و ام .اس
AAAناحیـهAعنـوانAبـهAگـردن

AبسـیارAنقـشAبـدنAبـهAسـرAاتصـال
Aنسـبت Aسـر Aوضعیـت Aدر Aمهمـی
AوضعیـتA.کنـدAمـیAایفـاAبـدنAبـه
AدرAبـدنAبـهAنسـبتAسـرAنامناسـب
AتواندAمـیAناصحیحAایسـتادهAحالـت
AهاAمهـرهAسـتونAدرAانحـرافAباعـث
AمهرهAبیـنAدیسـکAفتـقAپیدایـشAو
A.شـودAنخاعـیAکانـالAتنگـیAوAای
AگردنAیـوگاAتمرینـاتAخوشـبختانه
AبدونAکـهAاندAشـدهAطراحیAطـوری
AمهرهAدرAایAعارضـهAگونهAهرAایجـاد
AعضالتAتقویتAباعـثAگردنAهـای
AسـرAصحیحAقرارگیریAبرایAراAزمینهAخـودAاینAکهAشـوندAمیAهاAمهرهAبینAمفاصـلAنرمـیAوAگـردن
AراسـتAوAخمAیاAوAچرخشـیAآرامAوAنرمAحرکاتAشـاملAتمریناتAاینA.کندAمیAایجادAبدنAبهAنسـبت
AشـایدAتمریناتAباشـند.اینAمیAجلوAوAعقبAوAراسـتAوAچپA،AپایینAوAباالAسـمتAبهAگردنAکردن
AهایAمهرهAدرAجدیAمشـکالتAایجادAباعثAشـوندAانجامAغیراصولیAاگرAولیAباشـندAسـادهAظاهرAبه
AانجامAمجربAوAمتخصـصAمربیAنظرAزیرAبایـدAحتماAگردنAتمریناتAنتیجـهAدرA.شـوندAمـیAگـردن
AنشسـتهAحالتAبهAهمAوAشـوندAانجامAتوانندAمیAایسـتادهAحالتAبهAهمAتمریناتAازAگروهAشـوند.این
تمرینـاتAگـردنAبـرایAافرادیAکهAمشـکلAعدمAتعادلAناشـیAازAامAاسAدارندAمناسـبAترAمیAباشـد.

AA

بیشتر بدانیم

دلنوشته ی یک همیار ام.اس 
AبیمــاریA95AســالAپاییــزAفصــلAدر
Aام.اسAمنAوAشــدAدادهAتشــخیصAام
Aــاد ــاAی ــودAام ــم.AســادهAنب راAپذیرفت
Aــا ــرد.AAانســانAه ــمAمیک خــداAآرام
AوAزندگــیAهــاAســختیAبــاAهمــواره
AفراموشAنبایــدAولــیAمیکننــدAرشــد
AیAتجربــهAهــرAکنــارAدرAکــهAکنیــم
Aو Aشــیرین Aلحظــات A، Aســختی
Aــرار ــنAق ــم.Aم ــمAداری ــانیAراAه اس
Aــه ــاAام.اسAتجرب ــختیAراAب ــودAس ب
AباعــثAاتفــاقAایــنAولــیAکنــم
AراAــی ــوبAزندگ ــانAخ ــدAجری نش
AداشــتنAامیدA.بســپارمAفراموشــیAبه
AریشــهAام.اسAروزیAامیدواریــمAدوســتانمAوAمــنAاســتAحیاتــیAوAالزمAهــاAانســانAهمــهAبــرای
A.میکنمAزندگــیAوAلمــسAراAهــاAلحظهAخنــدانAرویAبــاAوAانــرژیAبــاAمــنAپــسAشــدAخواهــدAکــن

دلنوشته

ام.اس

AAAدرAکـهAهسـتندAایAواژهAدوAرنـجAوAدرد
AاسـتفادهAیکدیگرAمعـادلAراAآنهـاAمـاAمواقـعAاکثـر
AواژهAدوAایـنAبیـنAبدانیـمAبایـدAامـاA.AکنیـمAمـی
AناپذیریAجداییAبخـشAدردA.داردAوجـودAتفـاوت
AماAکهAمسـیریAهرAوAاسـتAبودنAانسـانAتجربهAاز
AکهAزمانیA.اسـتAدردنـاکAمیگذاریـمAقـدمAآنAدر
AمقداریA،AگذاریمAمیAقدمAارزشـهایمانAمسـیرAدر

دردAبهAهمـراهAدارد.
AبهAماAبرایAراAپویایـیAتواندAمـیAدردAاینAپذیـرش
AگشـودهAوAبازAنگرشـیAباAکهAچـراAبیـاوردAارمغـان
AاینAکاهشAیـاAحذفAبرایAبیهـودهAتالشـیAبدون
درد،AبهAسـمتAارزشـهایAخودAحرکتAمیکنیم.

AصورتAبهAدردAبـهAنسـبتAماAنگرشAاگـرAحـال
AخـودAبـرایAراAانفعـالAوAرنـجA،باشـدAتحمـل
AتحقیقـاتAنتیجـه AواقـعAدرAایـم AکـردهAایجـاد
Aتـالش Aمواقـع Aاکثـر Aدر Aدهنـد Aمـی Aنشـان
AوAافـکارAازAاجتنـابAیـاAکـردنAسـرکوبAبـرای
AراAماAاینکـهAبـرAعـالوهA،ناخوشـایندAاحساسـات
AبهAکـهAارزشـمندAزندگـیAسـویAبـهAحرکـتAاز
AموجبAبلکهAگـذاردAمیAعقبAبودیـمAآنAدنبـال
AشـودAمیAنیـزAناخوشـایندAاحساسـهایAتشـدید
AکنیـدAبـاورAراAحـرفAایـنAنیسـتAنیـازیAالبتـه
AزمـانAاتـالفAوAخودتـانAتجـاربAبـهAنگاهـی
AهـایAاحسـاسAازAاجتنـابAبـرایAکـهAانـرژیAو
AطوالنـیAدرAبیندازیـدAداشـتیدAخوشـایندتانAنـا
AاینAدیگـرAکـهAایـدAبـودهAموفـقAچقـدرAمـدت
AتجربـهAراAناخوشـایندAهـایAاحسـاسAوAافـکار
AجملـهAازAضررهایـیAچـهAتـالشAایـنAنکنیـد؟
Aروی Aمثـل( Aسـالمتی A،انـرژی A،وقـت Aاتـالف
AیاAمضـرAهـایAنوشـیدنیAیـاAسـیگارAبـهAآوردن
AداشـتهAهمـراهAبـهAشـماAبـرایAرا...)AمجـازAغیـر
AدرAارزشـمندAوAغنیAزندگیAیـکAتجربه.Aاسـت
AچیزیAزندگـیAوAشـودAمیAمیسـرAحـالAلحظـه
AدرA.باشـدAنمیAحـالAلحظـهAگذرانـدنAازAبیـش
AایـنAبـاAتمـاسAوAداشـتنAکامـلAحضـورAواقـع
AتمـامAتـاAمیکنـدAکمـکAافـرادAبـهA،حـالAزمـان
.AکنندAتجربهAراAخودAبیرونیAوAAدرونیAتجـارب
AمشـاورهAاهدافAازAیکیAنیسـتAذهنAازAدورAپس
AوAپذیرشAبـرAمبتنـیAرویکـردAبـاAدرمانـیAروانAو
AمهارتیAکسـبAبرایAافرادAبهAکمکA)اکـت(Aتعهـد
AزمانAبـهAراAخودAذهـنAپیوسـتهAبتوانندAکـهAاسـت

.)1999AهمـکارانAوAهیز(AبرگردانندAحـال
AجایAبهAحـالAلحظـهAبـهAبرگردانـدنAواژهAازAچـرا
AپاسـخAام؟AکـردهAاسـتفادهAحـالAلحظـهAدرAبـودن

AماAکـردنAدورAمتخصصAافـکارAزیراAاسـتAسـاده
AگرایشAپیوسـتهAذهـنAوAهسـتندAحـالAلحظـهAاز
A،هیز(AبکشـاندAآیندهAیاAگذشـتهAبهAراAمـاAکـهAدارد

A.A)1395AاحمـدیAوAدوسـتیAترجمـهA:A2013
AشـودAمـیAموجـبAآینـدهAوAگذشـتهAبـاAتمـاس
AیـادآوریA،پـردازیAخیـالAچـونAمـواردیAبرAمـا
AایAزندگـیAوAفکـریAهـایAنشـخوارA،Aخاطـرات
AیاAنداریمAاکنـونAوAباشـیمAداشـتهAمیتوانسـتیمAکـه
AتمرکـزA،AباشـیمAداشـتهAآینـدهAدرAداریـمAدوسـت

.)1396AدوسـتیAوAترابیـان(Aمیکنیـم
AمیکنندAجـداAحـالAلحظهAازAراAمـاAهـاAایـنAهمـه
A.شـوندAمنجرAبغرنجAمسـائلAبـهAاسـتAممکـنAو
Aغـم AچـونAهایـی Aاحسـاس Aاسـت Aآنهاممکـن
AازAایAملغمـهAیـاAوAخشـمA،AتـرسA،AاضطـرابA،
AپذیرشA.کننـدAسـرازیرAماAسـویAبهAراAهاAهیجـان
AتجـاربAوAهیجانـاتA،AافـکارAتحمـلAمعنـیAبـه

AبـاAتـوامAنگـرشAکـهAچـراA،AنیسـتAناخوشـایند
.AآوردAمـیAهمـراهAبـهAراAانفعـالAوAرنـجA،Aتحمـل
AپذیــراAوAگرفتــنAآغــوشAدرAمعنــایAبــهAپذیــرش
AکهAآنهایــیA،اســتAانســانیAتجــاربAهمــهAبــودن
AوAانــدAکــردهAعلــمAقــدAمــاAهــایAارزشAمســیرAدر
AیکAســویAبــهAتوانیــمAنمــیAآنهــاAازAاجتنــابAبــا
A،Aهیــز(AکنیــمAحرکــتAارزشــمندAوAپویــاAزندگــی
AپذیــرشA)A2006،AلیلیــسAوAماســوداA،بانــدA،لومــا
AتــالشAجــایAــه ــد،Aب ــرادAکمــکAمــیAکن ــهAاف ب
AکــهAــی ــرلAتجــاربAدرون ــاAکنت ــارزهAی ــرایAمب ب
AاســتAهمراهAانــرژیAوAزمــانAاتــالفAبــاAمعمــوال
AتجربــهAبــهAتمایــلA،آمیــزAموفقیــتAنــدرتAبــهAو
AکردنAارزشــمندAســویAبــهAوAباشــیمAداشــتهAآنهــا
AمعمــوالAانســانهاAمــاAبیشــترA.AبرداریــمAگامAخــود
Aــی ــتفادهAم ــجAاس ــیAرای ــردAاجتناب ــارAراهب ازچه
AیــاAمشــاورهAجلســهAدرAآنهــاAشناســاییAکــهAکنیــم

روانAدرمانــیA،AامــریAضــروریAاســت.
AA:AهستندAزیرAمواردAشاملAراهبردAچهارAاین

AمــاAازAبرخــیAکــهAایAتجربــهA،AخــوردنA:A1
AاســتفادهAآنAازAمیکنیــمAســعیAتنــشAهنــگامAبــه
A.Aــم ــشAدهی ــودAراAکاه ــزانAدردAخ ــاAمی ــمAت کنی
AدرAــا ــهAتنه ــردAن ــعAراهب ــترAمواق ــهAدرAبیش البت
AاســتAممکــنA(AنیســتAــر ــیAمــدتAموث طوالن
AمســکنAیــکAنقــشAدرAایAلحظــهAصــورتAبــه
Aــایندی ــایAناخوش ــهAپیامده ــدA،)Aبلک ــلAکنن عم
AبــهAســالمتیAبــهAآســیبAیــاAوAوزنAاضافــهAمثــل
AنوشــیدنیAیــاAوAچــربAغذاهــایAخــوردنAعلــت
هــایAالکــیAبــرایAمــاAبــهAهمــراهAداشــتهAباشــد.
AواقعیتAایـنAبـهAکـهA،AکـردنAمصـرفAچیـزیA:2
AازAاجتنـابAبـرایAماAازAبرخـیA:AکنـدAمـیAاشـاره
AمصرفAبـهA،AناخوشـایندAهـایAاحسـاسAتجربـه
AکنندAمیAواردAآسـیبAمـاAسـالمتیAبهAکـهAمـوادی
مانندAسـیگارAیاAداروهایAمخـدرAرویAمیAآوریم.
AنظـرAبـهAکـهA،AکـردنAپـرتAراAخـودAحـواس:A3
AAکـهAنیسـتAذهـنAازAدورAاسـتAرایجـیAراهـکار
AهـایAاحسـاسAتجربـهAهنـگامAبـهAزیـادیAافـراد
AاعمAممکنAشـیوهAهرAبـهAکنندAسـعیAناخوشـایند
AتماشـایA،همراهAتلفنAباAکردنAبازیA،موسـیقیAاز
AراAخـودAحـواس...AوAمطالعـهA،ورزشA،تلویزیـون

.AکنندAپـرت
AزیـادیAمقـدارAبـهAاسـتAممکـنAراهـکارAایـن
AهمـراهAبـهAبیمـارAبـرایAانـرژیAوAAزمـانAاتـالف

داشـتهAباشـد.
AصورتAبدینA،AدنـجAگوشـهAیکAبهAبردنAپنـاهA:A4
AتجربهAهنـگامAبـهAماAازAبرخـیAاسـتAممکـنAکـه
AوAکنیـمAپیشـهAانـزواAتـاAکنیـمAمـیAسـعیAتنـش
AگفتنAبهAنیـازAسـازیمAمحدودAراAخـودAارتباطـات
AطوالنیAدرAراهکارهـاAایـنAازAاسـتفادهAکهAنیسـت
AهمـراهAبـهAاسـتAممکـنAپیامدهایـیAچـهAمـدت
A،AدوسـتیAترجمهA،A2009AهریـسA(AباشـدAداشـته

هدایتـیA،همدانـیAوAمحققی(.
Aــه ــاAک ــنAراهکاره ــهAای ــدAهم ــوشAنکنی فرام
AازAــاب ــلAاجتن ــهAدلی ــرAب ــهAشــدAاگ ــاالAگفت درAب
AمضــرAــرد ــایندتانAصــورتAگی تجــاربAناخوش
AخواهــدAســازAدردAبرایتــانAاحتمــاالAوAبــوده
Aــود ــهAخــودیAخ ــالAخــوردنAب ــرایAمث ــد.Aب ش
AبــهAزمانــیAامــاAاســتAضــروریAمــاAبقــایAبــرای
AبــهAناخوشــایندAهــایAتجربــهAازAاجتنــابAدلیــل
AبــرایAاســتAممکــنAآوریــمAمــیAروAپرخــوری

.Aــد ــتهAباش ــراهAداش ــهAهم ــرهاییAب ــاAدردس م

پـذیرش بیماری به جای رنـج انکار

چیـزی مصرف کـردن ، که به این واقعیت اشـاره می کند : برخـی از ما برای اجتناب 
از تجربه احسـاس های ناخوشـایند ، به مصرف موادی که به سالمتی ما آسیب وارد می کنند 
مانند سـیگار یا داروهای مخدر روی می آوریم. حواس خود را پرت کردن ، که به نظر راهکار 

رایجی اسـت دور از ذهن نیسـت کـه  افراد زیادی به هنگام تجربه احسـاس 
های ناخوشایند سعی کنند به هر شـیوه ممکن اعم از موسیقی، بازی کردن با 
تلفن همراه، تماشای تلویزیون، ورزش، مطالعه و ...حواس خود را پرت کنند .

AAAوAمدیرعامــلAاندیشــیAهــمAنشســت
Aــت ــیAورزشAجمعی ــهAتخصص ــوولAکمیت مس
Aــتان ــهAام.اسAاس ــالAب ــارانAمبت ــتAازAبیم حمای
AورزشAرییســهAهیــاتAبــاA)امیــد(Aزنجــان
AدفتــرAمحــلAدرAاعضــاAپیونــدAوAخــاصAبیمــاران

A.ــد ــکیلAش ــاتAتش ــسAهی ریی
Aو Aماهیــت Aبــه Aاشــاره Aبــا Aوثــوق Aجمــال
AموسســاتAکردAتصریــحAهــاAخیریــهAرویکردهــای
AازAــح ــیAوAصحی ــتAاصول ــهAAجهــتAحمای خیری
AهــاAویژگــیAبررســیAنیازمنــدAهــدفAیAجامعــه

Aــت ــتندAوAحمای ــروزAهس ــیAام ــرایطAزندگ وAش
AخیریــهAرســالتAتنهــا،AدرمانــیAوAدارویــی
A.ــد ــدAباش ــورAنبای ــالمتAمح ــوزهAیAس ــایAح ه
AداروییAنیازهــایAتامینAکنــارAدرAکــردAتاکیــدAوی
AبایدAمثبتAوAAموثــرAجریانــیAایجــادAمنظــورAبــهA،
AورزشــیAوAفرهنگیA،اجتماعیAهــایAفعالیــتAدر
A.ــیم ــتهAباش ــزAداش ــزیAوAتمرک ــهAری ــزAبرنام نی
AخیریــهAکاربــردیAتعامــلAوAهمــکاریAبنابرایــن
AراAــد ــنAفراین ــط،Aای ــایAمرتب ــیلAه ــاAوAپتانس ه
A.بخشــیدAخواهــدAبهبــودAچشــمگیریAطــورAبــه

AمبتالAبیمــارانAازAحمایــتAجمعیــتAعامــلAمدیــر
AبســیاریAدادAادامهA)امیــد(AزنجانAاســتانAام.اسAبــه
Aــی ــردیAوAاجتماع ــایAف ــتAه ــاAوAفعالی ازAنیازه
AمختلــفAهــایAبخــشAتشــکیلAبــهAمنجــر
AهمــهAکلــیAطــورAبــهAولــیAاســتAشــدهAجامعــه
Aــد ــماریAدارن ــترکAAبیش ــایAمش ــردمAنیازه یAم
Aــکاری ــهAیAهم ــدAزمین ــاAبای ــبAه ــنAتناس وAای
AنیازهــایAتامیــنAراســتایAدرAراAAهــاAخیریــه
Aــری ــتAجلوگی ــنAجه ــدفAوAهمچنی ــهAه جامع
ســازد. Aهمــراه Aو Aهمــگام Aکاری Aمــوازی Aاز

Aــز ــتانAنی ــاتAورزشAاس ــسAهی ــبیAریی طهماس
AجمعیــتAبیشــترAهمراهــیAوAتعامــلAخواســتار
AهمیــارانAمعرفــیAوAآشــناییAخصــوصAدرAامیــد
AپشــتیبانیAبــاAورزشــیAتمرینــاتAشــرایطAواجــد
AمســابقاتAدرAحضــورAســازیAامــادهAبــرایAالزم
وAســایرAبرنامــهAهــایAاردویــیAوAفرهنگــیAشــد.
AجمعیتAورزشــیAکمیتهAمســوولAکاونــدیAلعیــا
AAمبســوطیAتوضیحاتAجلســهAایــنAدرAنیــزAامیــد
Aــوارد ــایرAم ــمانیAوAس ــرایطAجس ــارهAیAش درب
A.دادAارایــهAراAامیــدAهمیــارانAورزشAبــهAمربــوط

 حمایت همه جانبه از جامعه هدف، نیازمند
بررسی ویژگی ها و شرایط زندگی امروز است
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حقوقی

مستمری و نحوه تقســیم آن 
میان بازماندگان واجد شـرایط

AAAمستمریAمیــزانA،قـانونAاساسAبر
AدرصدA٥٠AمعادلAمتوفیAشــدهAبیمهAهمســر
AصورتیAدرAوAاستAشدهAبیمهAاستحقاقیAمستمری
A،باشدAدائمAهمسرAچندAدارایAمردAشدهAبیمهAکه
A.شودAمیAتقسیمAآنهاAبینAتســاویAبهAمستمری
AمعادلAمتوفیAشدهAبیمهAفرزندAهرAمستمریAمیزان
AوAاستAشدهAبیمهAاستحقاقیAمستمریAدرصدA٢٥
A،باشدAدادهAدستAازAراAمادرAوAپدرAکهAدرصورتی
A.بودAخواهدAمذکورAمیزانAبرابرAدوAویAمستمری
AمتوفیAشدهAبیمهAوالدینAازAهریکAمستمریAمیزان
AشدهAبیمهAاستحقاقیAمستمریAدرصدA٢٠Aمعادل
AبازماندگانAمستمریAمجموعA،استAاست.گفتنی
AمســتمریAمیزانAازAنبایدAمتوفــیAشــدهAبیمه
AمستمریAمجموعAهرگاهAکند؛AتجاوزAاستحقاقی
AمستمریAازAیکAهرAسهمAکندAتجاوزAمیزانAاینAاز
AاینAدرAوAشودAمیAدادهAتقلیلAنســبتAبهAبگیران
AشودAفوتAبگیرانAمستمریAازAیکیAاگرAصورت
A،شودAمستمریAدریافتAاستحقاقیAشرایطAفاقدAیا
AمذکورAبندیAتقسیمAبهAتوجهAباAآنانAبقیهAسهم
AحالAهرAدرAوAیافتAخواهدAافزایشAمادهAاینAدر
AمستمریA١٠٠درصدAازAشــدهAبیمهAبازماندگان

بازماندگانAمتوفیAاستفادهAخواهندAکرد.

 تفاوت ظهرنویس با
ضامن در اسناد تجاری

AAAشــخصAدوAضامنAوAظهرنویس
AظهرنویسAباشــندAمیAوجداازهــمAمســتقل
AصادرAاوAوجهAدرAسفتهAکهAکهAاســتAشخصی
AآنAواوباظهرنویسیAشدهAدادهAانتقالAاوAبهAوAشده

راAبهAدیگریAانتقالAدادهAشدهAاست.
AقانونAدرAمذکــورAشــرایطAتحققAصورتAدر
AوAصادرکنندهAهمراهAبــهAظهرنویسA،Aتجارت
AمسوولیتAسفتهAدارندهAمقابلAدرAظهرنویسAسایر
AغیرAاستAثالثیAشخصAضامنAاماAداردAتضامنی
AوجهAپرداختAکهAاستAدارندهAوAصادرکنندهAاز
AتضامنیAمسوولیتAضامنAکردهAضمانتAراAسفته
AباAتنهاAبلکهAنداردAظهرنویسAوAوAصادرکنندهAبا
AتضامنیAمسوولیتAکردهAضمانتAاوAازAکهAکسی
AظهرAهمAنفرAیکAکهAاینAفرضAبنابرایــنAدارد

نویسAوAهمAضامنAباشدAممکنAنیست.

 شـرایط مطالبـه
 خسارت تأخـیرتأدیـه

AAAآیینAقانــونA٥٢٢AمــادهAمطابقA
AعالوهAتواندAمــیAطلبکارA،مدنیAدادرســی
AتأخیرAبابتA،خــودAطلبAاصلAدریافتAبــر
AخسارتAویAازA،بدهیAپرداختAدرAبدهکار
AکارAاینAبرایAاماA.بگیردA)دیرکرد(Aتأخیرتأدیه

چندAشرطAوجودAدارد:
AبرایAپسA.باشدA)پول(AرایجAوجهAنوعAازAطلبA١ـ
A،صنعتیAمحصوالتA،شیمیاییAموادAبابتA،مثال
مــوادAغذاییAوA...AنمیAتــوانAدیرکردAگرفت.
AباشدAنمودهAدرخواستAبدهکارAازAطلبکارA٢ـ
AاینAبرایAراهAبهتریــنA.بدهدAراAویAطلبAکه
AتقدیمAهمچنینA.استAاظهارنامهAارســالA،کار
AازA.استAطلبAمطالبهAمنزلهAبهA،دادخواســت
A،تأخیرAخســارتAمحاســبهAمبدأAکهAآنجایی
AهرAاستAبهترA،استAطلبAدرخواســتAزمان
AارســالAباAبدهکارAازAراAخودAطلبAزودترAچه
AبتوانیدAتاAکنیدAدرخواستAآنAنظایرAوAاظهارنامه
مبلغAبیشتریAراAبعنوانAدیرکردAدریافتAنمایید.

AبدهیAپرداختAبرایAمالیAتواناییAبدهکارA3ـ
AافرادA،ورشکستهAتاجرA.باشدAداشــتهAراAخود
معسرAوA...AفاقدAتواناییAمالیAتلقیAمیAشوند.
AداشتنAوجودAباA،مدیونAهمانAیاAبدهکارA4ـ
AخویشAبدهیAپرداخــتAازAمالــیAتوانایی
AمطالبهAبرایAبنابراینA.باشــدAنمودهAخودداری
AفوقAشرایطAبایستAمیAتادیهAتاخیرAخسارت
AخسارتAصورتAاینAغیرAدرAباشدAبودهAفراهم

تاخیرAازAتاریخAAمطالبهAطلبAخواهدAبود.

دانستنی های قضایی

qqqپسرصغيرمqرانندگىqتصادفqدرqسلام
qعاقللهqبعنلوانqبنلدهqوqمقصلرq)١٤سلاله(
qباqوqبلودمqشلدهqديهqپرداخلتqبلهqمحكلوم
qاماكىqوللىqنلدارمqنقدqپولqكلهqوجلودى
qفروششلانqوqتصاحبqصورتqدرqكلهqدارم
qوللىqنمايلمqپرداخلتqراqديلهqميتوانسلتم
qديهq،qجانلىqتأمينqصنلدوقqحاالqوqنكلردم
qصنلدوقqآيلاqنملودهqپرداخلتqراqمذكلور
ميتونلهqامواللمqراqتصاحلبqكنهqيلاqخيرq؟

bqAپرداختAدیـدهAحادثـهAبـهAصنـدوقAاگـر
AعینAهسـتAشـماAبهAرجـوعAبـهAمحـقA،کـرده
AشـماAعلیهAاجراییهAمیتونـهAبلـهA.طلبـکارAیـک

صـادرAوAتوقیـفAامـوالAبگیرد.
qqqدولتلىqشلركتqيلکqدرqشلوهرىqوqزن

qصندوقqيلکqتابلعqدوqهلرqوqكننلدqملىqكار
qفوتqازqبعلدqآيلاqباشلندqملىqبازنشسلتگى
qيلاqحقلوقqعلاوهqتوانلدqملىqزنqq،شلوهر
qازq،خلودqبازنشسلتگىq)حقلوق(qمسلتمرى
qكند؟qاسلتفادهqنيلزqشلوهرqوظيفهqمسلتمرى

bqAشـمارهAدادنامـهAموجـبAبـهA،بلـهAپاسـخ
AهیأتAازAصادرهA٠4/٠٥/١388AیAمورخـهA373
AحقوقAدریافتA،اداریAعدالـتAدیوانAعمومـی
AزنAاشـتغالAبهAتوجهAبـاAمتوفیAهمسـرAوظیفـه

کارمنـدAخـالفAقانونAنمیAباشـد.

qqqدرqاگرq،qهسلتمqqكارگاهqيکqكارفرماىqمن
qمنqكهqباشلدqملوردىq،qكارگاهqدرqكارىqانجلام
qآفرينqحادثهqاسلتqممكنqكهqدهمqتشلخيص
qq،نهq،كهqبگويدqqكارگاهqسرپرسلتqqلىqوqباشلد
qكهqدانمqملىqمنqوqافتدqنملىqاتفلاقqاىqحادثله
qبراىqاگلرqحالq،qملنqباqمسلئوليتشqوqكنمqچه
qمنqمتوجهqمسلئوليتىqهدqرخqحادثلهqكارگلر

خلللواهدqبود.
bqAعـدمAازAمتأثـرAحادثـهAبـروزAدرصورتیکـه

AقانونگذارAکـهAباشـدAومقرراتیAقوانینAاجـرای
AشماAA،باشدAکردهAآنهاAاجرایAبهAمکلفAراAشـما
AسرپرستAشـدنAمتعهدA،AبودAخواهیدAمسـئول
AشـماAمسـئولیتAرافعA،AمنAباAشـدAچهAهرAکـه
AامریAمقـرراتAوAقوانینAاجـرایAبـاAارتبـاطAدر
AآنهاAاجـرایAبهAمکلـفAراAشـماAقانونگذارAکـه
AفرایندAدرAالبتـهAA،بـودAنخواهـدAاسـتAدهAنمـو
AاشـخاصیAدیگرAمسـئولیتA،AحادثـهAبررسـی
AبودهAحادثـهAبـروزAدرAمؤثـرAآنـانAخطـایAکـه
اسـتAمنظـرAنظـرAکارشـناسAخواهـدAبـود

qqqداردqراqزمينلىqمالكيتqادعاىqشلخصى
qساختqبهqشلروعqآنqدرqديگرىqشلخصqكه
qدرخواسلتqمالكيتqمدعىq؛qنملودهqسلازqو
qعملياتqتوقيلفqبلرqمبنلىqموقلتqدسلتور
qصادرqموقلتqدسلتورqوqنملودهqسلاختمانى
qمادهqمطابقqبايدqدسلتورموقتqشده،متقاضى
qدعلواىqمدنلىqدادرسلىqآييلنqقانلونq3١8
qمالكيتqاثباتqيلاqبناqقمعqوqقللعqياqيدqخللع

طلرحqنمايد؟
bqAمالکیتAاثباتAدادخواسـتAبایـدAخواهان

وAخلـعAیـدAوAقلـعAبنـاAراAتوأمـاAًطـرحAنمایـد.
Aآییـن Aقانـون A3١8 Aمـاده Aبراسـاس Aچراکـه
AموقتAدسـتورAصدورAازAپسA:AمدنیAدادرسـی
A،باشـدAنشـدهAدعواAاقامهAقبلAازAکهAدرصورتـی
AبیسـتAظرفAحداکثرAبایدAکننـدهAدرخواسـت
AاثباتAمنظـورAبهA،دسـتورAصدورAازتاریـخAروز
AوAمراجعـهAصالـحAدادگاهAبـهAخـودAدعـوای
AراAآنAگواهـیAوAتقدیـمAراAخـودAدادخواسـت
AکردهAصـادرAموقـتAدسـتورAکـهAدادگاهـیAبـه
AصادرAدادگاهAاینصـورتAغیرAدرA.نمایدAتسـلیم
A،AطرفAدرخواسـتAبـهAموقتAدسـتورAکننـده

ازآنAرفـعAاثـرAخواهـدAکرد.
AصورتیAدرAاجتماعيA8١تامینAمادهAخصوصAدر
AمستمریAدریافتAمشــمولA،AفردAفرزندانAکه
AشــدهAفوتAنیزAمتوفيAمادرAوAپدرAوA،Aنباشــند
AتعلقAفردAهمسرAبهA٥٠درصدAهمچنانAآیاAباشند

خواهدAگرفت؟

qqqباشدqجزئىqخسارتq،حادثهqيکqدرqاگر
qبيمهqشركتqبهqمراجعهqامكانqكروكىqبدونqو
qخودqتقصيرqبهqنسبتqطرفينqاماq،باشدqفراهم

معترضqباشند،qچهqاقدامىqبايدqانجامqداد؟
bqAنسـبتAطرفینAازAیکAهرAکـهAصورتـیAدر

AالزمA،باشـندAداشـتهAاعتراضA،خـودAتقصیرAبـه
AکروکیAترسـیمAبهAاقـدامA،راهورAعوامـلAاسـت
AمراجعـهAهنـگامAطرفیـنAچـهAچنانAوAنماینـد
AسـهمAبهAنسـبتAهمچنانAخسـارتAواحـدAبـه
AمادهAاستنادAباشـندAداشـتهAاعتراضAخودAتقصیر
AمسؤولیتAاجباريAبیمهAقانونAاصالحAقانونA١8
AزمینيAموتـوريAنقلیهAوسـایلAدارندگانAمدنـي
A١387/٠4/١6AمصـوبAثالثAشـخصAمقابلAدر
AواردAخسـاراتAاجباريAبیمهAقانـونA4٠AمـادهAو
AازAناشـيAحوادثAاثرAدرAثالثAشـخصAبهAشـده
AبایستAميA١39٥/٠٢/٢٠AمصوبAنقلیهAوسـایل
Aاز Aشـرکت Aکارشناسـان Aو Aترسـیم Aکروکـي
AکروکيAارائهAبـدونAحـوادثAقبیلAاینAپذیـرش

ميAتواننـدAامتنـاءAورزند.

qqqراqگذشتهqهاىqسالqبيمهqحقqتوانqمىqآيا
qسابقهqبينqاىqفاصلهqوqوقفهqتاqكردqپرداخت

ايجادqنشود؟
bqAبنابراینA،آیدAمیAوجودAبهAزمانAمرورAبهAسابقه

AمگرA،نیستAسابقهAایجادAامکانAاشــتغالAبدون
AبودهAکارAبهAمشغولAکارگاهیAدرAشخصیAاینکه
AنکردهAپرداختAراAویAبیمهAحقAکارفرماAوAباشد
AحلAمراجعAبهAتوانAمیAصورتAآنAدرAکهA،باشد
AبابتAکارفرماAعلیهAوAمراجعهAکارAادارهAاختالف
عدمAاجرایAمادهA١48AقانونAکارAاقامهAدعواAکرد.

الو مشاور ...

i مصطفی علیمحمدی 
|  وکیل پایه یک دادگستری

AAAایAرویهAوحدتAرایAانتشارAپیروAًاخیرا
AبارهAدرAکشورAعالیAدیوانAعمومیAهیاتAسویAاز
AمردمAوAفنAاهلAبینAدرAهایAشائبهAAمردAوAزنAدیه
AوAزنAدیهAبعدAبهAاینAازAاینکهAبرAمبنیAشدهAایجاد
AپیروAکهAسوالی،AباشدAمیAبرابرAقانونAمطابقAمرد
AکهAاستAاینAگرددAمیAایجادAذهنAدرAموضوعAاین
AدرAتغییریAچراAمردAوAزنAدیهAبرابریAصورتAدر
AقانونAوAتوســطAمجازاتAقانونAدرAویژهAبهAقانون
AمگرAدیگرAعبارتAبهAوAاستAنیامدهAعملAبهAگذار
AباشدAبودهAشرعAخالفAمصوبAقانونAکهAشودAمی
AخوانندگانAذهنAAدرAکهAاستAسواالتیAهمهAاینها
AپسAشدAگفتهAکهAهمانطوریAاســتAشدهAایجاد
AعمومیAهیأتAازAایAرویهAوحدتAرأیAانتشارAاز
AمعادلAپرداخت«AباAرابطهAدرAکشــورAعالیAدیوان
AوطرحA»مردانAدیــهAســقفAتاAزنانAدیهAتفاوت
AبهAآنAازAبرخیAبطوریکهAرابطــهAاینAدرAمباحثی
AحالیAدرA،کردندAیادAمردAوAزنAدیهAبرابریAعنوان
AسالAدرAکهAقانونیAازAًصرفاAکشورAعالیAدیوانAکه
AکردهAابهامAرفــعAشــدهAتصویبAبارهAاینAدرA9٢

است.AبدونAشرح
AقانونA٥٥٠AمــادهAصراحتAبهAاینکهAبهAتوجهAبــا
AمردAدیهAنصفA،زنAقتلAدیه«AاســالمیAمجازات

AوAزنAدیه«A٥6٠AمــادهAطبقAهمچنینAوA»اســت
AکاملAدیهAثلثAازAکمترAتاAمنافعAوAاعضــاAدرAمرد
AشودAبیشترAیاAثلثAچنانچهAوAاستAیکســانA،مرد
AموضوعAکهAاینA»یابدAمیAتقلیلAنصفAبهAزنAدیه
AکنمAعرضAبایدAاستAقرارAچهAازAماجراAوAچیست
AدرAکهAجدیدAاسالمیAمجازاتAقانونAاساسAبرAکه
AذیلAایAتبصرهAدرA،رسیدAتصویبAبهA١39٢Aســال
AکهAجنایاتیAکلیهAدر«A:استAداشتهAمقررA،٥٥١Aماده
AسقفAتاAدیهAتفاوتAمعادلA،نیستAمردAعلیهAٌمجنی
AبدنیAهایAخســاراتAتأمینAصندوقAازAمردAدیه
A،9٢AسالAازA،اساسAاینAبرA».شــودAمیAپرداخت
AموردAدرA»بدنیAهایAخســاراتAتأمینAصندوق«
AحکمAباAشدAمیAواقعAزنAیکAرویAبرAکهAجنایاتی
AتاAدیهAتفاوتAمعادلAپرداختAبهAموظفA،دادگاه

سقفAدیهAمردAشد.
AعلتAپسAکهAاستAاینAشودAمیAمطرحAکهAسوالی

AدیوانAســویAازAاخیرAرویهAوحدتAرأیAصدور
AکنمAعرضAبایدAپاسخAدرAچیســت؟AکشورAعالی
AشــعبهAچندAفوقAمادهAموضوعAخصوصAدرAکه
AمتفاوتAاستنباطAباAمختلفAهایAاستانAتجدیدنظر
A،اسالمیAمجازاتAقانونA٥٥١AمادهAذیلAتبصرهAاز
AکهAطوریAبــهAاند؛AکردهAصــادرAمتعارضAآرای
AوAزنAدیهAتفاوتAپرداختA،شــعبAاینAازAبرخی
AبدنیAهایAخساراتAتأمینAصندوقAسویAازAمرد
AوA)نفسAقتل(AنفسAعلیهAجنایــتAبهAمنحصرAرا
AجنایتAمطلقAشاملAراAآنAپرداختAدیگرAبرخی

علیهAنفسAوAعضوAدانستهAاند.
AواحدAرویهAایجادAمتعددAآراAAجلوگیریAبرایAلذا
AحکمAبهAتوجهAباAکشورAعالیAدیوانAعمومیAهیأت
AتشکیلAکیفریAدادرسیAآئینAقانونA47١AمادهAماده
AصدورAبهAاقدامA،تعارضAرفعAبرایAوAدادAجلســه
AهمچونAکهAرأییAکــرد؛AرویهAوحدتAرأیAیک

AبرایA،کشورAعالیAدیوانAرویهAوحدتAآرایAسایر
AموجبAبهAفقطAوAاستAقانونAحکمAدرAهاAدادگاه
قانونAیاAرأیAوحدتAرویهAموخر،AبیAاثرAمیAشود.
AرأیAاینAدرAکشــورAعالیAدیوانAعمومیAهیــأت
AاعمA،زنانAعلیهAجنایــاتAکلیهAدرAکهAکردAتاکیــد
A،آنانAبهAمربوطAدیهAالتفاوتAمابهA،اعضاAیاAنفسAاز
AاینAوAشودAپرداختAمذکورAصندوقAمحلAازAباید
AبرAوA.نداردA»نفسAدیــه«AبهAاختصاصAموضوع
A-777AشمارهAرویهAوحدتAرأیAمتنAاساسAاین
AدرAکشورAعالیAدیوانAعمومیAهیأتA3١/٢/١398

اینAبارهAبهAشرحAزیرAاست:
AمجازاتAقانونA٢89AمــادهAمفادAبهAعنایــتAبا((
AبندیAتقســیمAنحوةAدرA١39٢AمصوبAاســالمی
AعمومیتAوAمنفعتAیاAعضوAیاAنفسAعلیهAجنایات
AبهAنظرA،قانونAاینA٥٥١AمادهAذیلAتبصرهAمقررات
AهایAخسارتAتأمینAصندوقAشدنAمکلفAاینکه
AتاAاناثAدیــةAتفاوتAمعادلAپرداخــتAبهAبدنی
AجنایاتAکلیةAدرAلذاAاستAامتنانیAذکورAدیةAسقف
AدیهAالتفاوتAمابهA،اعضاAیاAنفسAازAاعمA،زنانAعلیه
AمذکورAصندوقAمحــلAازAبایدA،آنانAبــهAمربوط
AهایAدادگاهAآراAاســاسAاینAبرAوAشــودAپرداخت
AحدیAدرAگلستانAوAلرستانAهایAاستانAتجدیدنظر
AصحیحAآراAاکثریتAبهAداردAانطباقAنظرAاینAباAکه
AاستنادAبهAرأیAاینA.گرددAمیAتشــخیصAقانونیAو
AدادرســیAآئینAقانونA47١AمــادهAاخیرAقســمت
AشعبAبرایAمشابهAمواردAدرA١39٢AمصوبAکیفری
AاعمAمراجعAسایرAوAهاAدادگاهAوAکشورAعالیAدیوان
AلذاAوA)).اســتAاالتباعAالزمAآنAغیرAوAقضائــیAاز
AعالیAدیوانAعمومیAهیئتAکهAفرماییدAمیAمالحظه
AبعضًاAوAمتفاوتAهایAبرداشــتAازAًصرفاAکشور
AوحدتAایجادAباAخواستهAمحاکمAتوسطAمتعارض
AمتعارضAآراءAازAتاAAنمایدAســعیAواحدAایAرویه
AهیأتAاظهارنظرAاینAوAنمایدAجلوگیریAمتفاوت
AیاAقانونAتغییرAمنزلهAبهAکشورAعالیAدیوانAعمومی

برابریAدیهAزنAوAمردAنمیAباشد.

 پـرداخت مابه تفـاوت دیـه زن به
مفهوم بـرابری آن با دیه مرد نیست

AAAوAزنAازAکدامAهرAکهAاینAیعنیAســادهAزبانAبهAتمکین
AیکدیگرAمقابلAدرAعرفAوAقانونAموجبAبهAکهAراAوظایفیAشوهر
AانجامAازAموجهAعذرAداشــتنAبدونAوAبدهندAانجامAدارندAعهدهAبر
AعواملیAهمانAازAیکیAتمکینAبنابراینA.نکنندAســرپیچیAهاAآن
AمعموالA.شودAمیAخانوادهAزندگیAشدنAاستوارAباعثAکهAهســت
AدالیلAازAیکیAشودAمیAمطرحAخانوادهAدادگاهAدرAکهAدعواهاییAدر
AوAوظیفهAاینA.گرددAمیAبرAنکردنAتمکینAبهAشوهرAوAزنAاختالفات
AطبقAکهAشدهAبیانAهمAمدنیAقانونAدرAزناشوییAزندگیAدرAتکلیف
AروابطAشدAواقعAدرستشAشــکلAبهAنکاحAوAازدواجAکهAهمینAآن
AتکالیفAوAحقوقAوAآیــدAمیAوجودAبهAطرفAدوAبینAزوجیــت

زوجینAدرAمقابلAهمدیگرAبرقرارAمیAشود.

q :qتمكينqانواع
AبدانیمAابتداAهستAخوبA،AتکلیفAاینAابعادAباAبیشترAآشناییAبرای
AعامAتمکینA.شودAمیAتقسیمAعامAوAخاصAنوعAدوAبهAتمکینAکه
AهمسرAباAمعاشرتAحسنAاصطالحAبهAیاAرفتاریAخوشAمعنایAبه
AرعایتAمانندA.استAهمسرAشــرعیAهایAخواســتهAازAاطاعتAو
AزمانAمقتضایAکهAطوریAبهAخودAهمســرAبرایAآرایشAوAنظافت
AمعناستAاینAبهAواقعAدرAوAهستAشانAخانوادگیAشانAوAمکانAو
AقانونAدرA.بپذیردAخانوادهAدرAراAشــوهرAریاســتAخانهAخانمAکه
AازAخانوادهAریاستAاسالمیAهایAکشورAازAبســیاریAوAماAکشور
AبهAمسالهAاینAوAهســتAمردAیAعهدهAبرAرهبریAوAمدیریتAنظر
AدرAیکدیگرAباAشوهرAوAزنAهمکاریAوAتوافقAکهAنیستAمعنیAاین
AاموریAشاملAکردنAاطاعتAاینAحالAهرAدرA.نیستAالزمAزندگی
AازAآقاییAاگرAوAاستAزنAیAعهدهAبرAقانونیAنظرAازAکهAشــودAمی
AحدودAازAخارجAیاAشرعAیاAقانونAخالفAکاریAخودشAهمســر
AکهAاینAمانندA.نداردAاطاعتAبهAتکلیفیAخانمA،بخواهدAراAمتعارف
AکهAاینAیاAوAنگیردAروزهAیاAنخواندAنمازAبگویدAخودAزنAبهAشوهر

تمامAاموالAخودشAراAبهAشوهرشAمنتقلAنماید.
AازAزناشوییAروابطAدرAزنAکهAاینAیعنیAخاصAمعنایAبهAتمکین

AصورتAدرAهمسرAباAAرابطهAبرقراریAازAوAکندAاطاعتAهمسرش
AزنAمخصوصAوظیفهAاینAالبتهA.نکندAخودداریAاوAخواســتAدر
AAرابطهAبرقراریAازAمعمولAوAصحیحAحدودAدرAهمAمردAوAنیســت
AحکمAیکAتمکینAاینAاماA.کندAخودداریAنبایدAخودشAهمسرAبا
AدرAاستثنائاتیAیکســریAوAنیستAچراAوAچونAبیAوAهمیشــگی
AشوهرشAازAتواندAمیAزنAشرایطAآنAدرAکهAشدهAبینیAپیشAقانون
AبرخوردارAداردAکهAحقوقیAیAهمهAازAحالAعینAدرAوAنکندAاطاعت
AطبقAکهA،باشدAمقاربتیAبیماریAدارایAشوهرAکهAوقتیAمانندA.شود
AباAجنســیAیAرابطهAازAکهAداردAحقAزنAمدنیAقانونA١١٢7Aمــاده
AزنAموجهAعذرAکهAاســتثنائاتAازAدیگرAبرخیA.کندAخودداریAاو
:AهستندAقبیلAاینAازAشــوندAمیAمحســوبAنکردنAتمکینAبرای

١.AبیماریAوAناتوانیAخودAزنAبهAحدیAکهAقادرAبهAانجامAوظایفشAنباشد.
AازAاطاعتAواقعAدرAحرامAاعمالAازAکردنAدوریAبرایAزنAکهAحالتیA.A٢
AوAنفاسAوAحیضAحالAدرAزنAکهAوقتیAمانندA،کندAنمیAتمکینAخداوند
احرامAباشدAکهAدرAاینAشرایطAنمیAتواندAرابطهAیAجنسیAداشتهAباشد.
A.3ترسAازAضررAمالیAوAبدنیAوAشرافتیAبرایAزنAوجودAداشتهAباشد.
AپرداختAزمانAتاAکردنAاطاعتAوAتمکینAازAکردنA4.خــودداری
AعقدAهنگامAدرAخانمیAیAمهریهAکنیدAفرضA:AشوهرAتوسطAمهریه
AزمانAهرAکهAکردهAشرطAهمAخانمAوAشدهAتعیینAسکهAمعینیAتعداد
AصورتAاینAدرA.کندAپرداختAراAآنAشوهرA،بخواهدAراAاشAمهریه
AاشAمهریهAپرداختAابتداAکندAتمکینAکهAاینAازAقبلAتواندAمیAزن
AتمکینAبهAمربوطAفقطAحقAاینAکهAاینAدرA.بخواهدAشــوهرAازAرا
AرابطهAدرAیاAوAشــودAمیAجنســیAیAرابطهAبرقراریAدرAاطاعتAو
AاینAازAتواندAمیAهمAداردAبرعهدهAزنAکــهAوظایفیAتمامAانجامAبا
AیAکنندهAبیانAهاAدادگاهAآرایAوAهاAپروندهA،خیرAیاAکندAاستفادهAحق
AازAیکیAدرA.شودAمیAشــاملAراAتمکینیAنوعAهرAکهAهســتندAاین
AراAتمکینAبهAالزامAدعوایAخودAهمســرAعلیهAالفAآقایAدعاوی
AپرداختAعدمAکهAاســتAاینAالفAآقایAاســتداللA.کندAمیAاقامه
AعامAتمکینAنهAشــودAمیAخاصAتمکینAعدمAباعثAصرفاAمهریه
AازAغیرA،ایشانAهمســرA،مهریهAپرداختAعدمAوجودAباAبنابراینAو
AشوهرAمقابلAدرAخودشAوظایفAســایرAبهAبایدAAرابطهAبرقراری
AاستAشدهAدادهAخانمAنفعAبهAدادگاهAحکمAسرانجامAاماA.کندAعمل
AاستفادهAبهAمجازAتمکینیAنوعAهرAبرابرAدرAمطلقAطورAبهAراAزنAو
AعنوانAتحتAموضوعAاینAهاAدادگاهAدرAکهAاستAدانستهAحقAاینAاز

»حقAحبس«AموردAبررسیAقرارAمیAگیرد.
AانجامAمعنایAبهAهستAنافرمانیAیاAنشوزA،تمیکنAمقابلAیAنقطه
AزنAاگرAبنابراینA.باشدAمیAاستAزنAیAعهدهAبرAکهAوظایفیAندادن
AموجهAعذرAداشتنAبدونA،داردAعهدهAبرAقانوناAکهAوظایفیAانجامAاز
AمراجعهAدادگاهAبهAاوAالزامAبرایAتواندAمیAشــوهرAکندAخودداری
AدرAزنAصورتAاینAدرAوAبخواهــدAتمکینAبهAراAاوAالزامAوAکنــد

مدتAزمانیAکهAناAفرمانیAمیAکند،AحقAدریافتAنفقهAندارد.

ابـعاد حقـوقی تمکیـن

AAAوقتیAکهAاســتAقضاییAاوراقAازAاظهارنامــه
AدعویAاقامهAازAقبــلAدیگریAازAراAخــودAحقAبخواهیــم
AازAنماییمAمطالبهAآتیAدعــاویAبرایAدلیلیAتامینAبــرایAو
AارسالAوAتنظیمAتفاوت.AشودAمیAاســتفادهAاظهارنامهAبرگه
AموردAمطلبAشــفاهیAبیانAباAمقابلAطرفAبرایAاظهارنامه
Aکه؛AاینســتAدرAقضاییAمراجعAدرAدعویAاقامهAوAدعوی
AدرAآنAازAتوانAنمیAبودنAمضبوطAغیرAعلتAبهAشفاهیAبیان
AدعویAاقامهAوAAکردAاستفادهAقضاییAمراجعAدرAدعویAاقامه
AصرفAوAشکوائیهAیاAدادخواستAتنظیمAمســتلزمAقضایی
AمیAمحاکمAدرAرسیدگیAجلساتAبرگزاریAمنظورAبهAوقت
AرفعAنوعیAبهAاظهارنامهAحقیقتAدرAاینکهAبرAًمضافاA.Aباشــد
AازAآنکهAضمنAاستAکدخدامنشیAوAمصالحهAطریقهAبهAدعوی
AمراجعهAدرAآتیAاحتمالیAدعاویAدرAتوانAمیAاظهارنامهAپاسخ
AوAتنظیمAترتیبAبدینA.AنمودAاســتفادهAدلیلAعنوانAبهAقضایی
AرسمیAطورAبهA)مقابلAطرف(AمخاطبAبرایAاظهارنامهAارسال

.AباشدAمیAحقAمطالبهAبهAاقدام
AحقAمدعیAکهAداشتAدورAنظرAازAنبایستیAراAنکتهAاینAالبتهA
AمطالبهAاظهارنامهAطریقAازAراAخــودAحقAتواندAمیAزمانی
AطرفینAتوافقAبراساسAیاAوAعرفAیاAقانونAحسبAکهAنماید
AمواردAبرخیAدرAوAگاهیAباشدAرســیدهAحقAمطالبهAموعد

AوقتیAمثاًل؛A.استAالزمAدعواAاقامهAازAقبلAاظهارنامهAارسال
AباشــیمAنمودهAواگذارAشــخصAبهAامانیAطورAبهAراAمحلی
AارسالAباA،AنمایدAاستنکافAامانیAمالAاستردادAازAوشخص
AمخاطبAامانیAیدAکهAنمائیمAمیAاخطارA،AویAبرایAاظهارنامه
AمتصرفAاگرAصورتAایــنAدرA.AشــدهAمرتفعAابالغAاینAبا
AامانیAیدA،AندهدAتحویلAوAتخلیهAراAواگذاریAمحلAبازهم
AعدوانیAمتصرفAوشخصAشــدهAعدوانیAیدAبهAتبدیلAاو
AرفعAدعویAاوAبرعلیــهAتوانAمیAکهAگرددAمیAمحســوب
AالزمAنکتهA.AنمودAاقامهAقضاییAمراجعAدرAعدوانیAتصرف
AنیستAحقAمطالبهAبرایAفقطAاظهارنامهAکهAآنستAتذکرAبه
AمعامالتAبهAراجعAاظهاریAنوعAهرAتواندAمیAهرکسAبلکه
AاظهارنامهAابالغAطریقAازAراAمقابلAطرفAباAخودAتعهداتAو
A.AنمایدAبیــانA،اســتAاظهاراتAابالغAرســمیAطریقهAکه
AارسالAوAتنظیمAخصوصAدرAمدنیAدادرسیAآیینAقانونA١٥6Aماده
AازAقبلAتواندAمیAهرکسAکه؛AداردAمیAاشعارAچنینAاظهارنامه
AدیگریAازAاظهارنامهAوسیلهAبهAراAخودAحقA،دادخواستAتقدیم
AبهA.باشدAرسیدهAمطالبهAموعدAکهAاینAبرAمشروطA،نمایدAمطالبه
AمعامالتAبهAراجعAکهAراAاظهاراتیAداردAحقAهرکسAکلیAطور
AبهAرسمیAطورAبهAبخواهدAوAاستAدیگریAباAخودAتعهداتAو
.AنمایدAابالغAطرفAبهAاظهارنامهAارسالAضمنA،برســاندAوی

AAAادعایAاز؛AعبــارتAعدوانیAتصــرفAدعوای
AمالAاوAرضایتAبــدونA،دیگریAاینکهAبرAســابقAمتصرف
AتصرفAیAاعادهAوAکردهAخارجAویAتصرفAازAراAغیرمنقول
AدعوایAدرA.نمایدAمیAدرخواستAمالAآنAبهAنسبتAراAخود
AبهAتنهاA،خودAحقیAذیAاثباتAدرAمدعیA،عدوانیAتصــرف
AمالکیتAحقAبهAوAکندAمیAاستنادAخویشAســابقAتصرفات
AنداشتهAیاAداشتهAاســتAممکنAکهA،ملکAبهAنســبتAخود

باشد،AمتمسکAنمیAشود.
AخواندهAتصرفاتAکهAکنــدAمیAادعاA،مدعیAدعواAایــنAدر
AخواندهAنبودنAیاAبودنAمالکAبهAآنکهAبیA،اســتAعدوانی
AموردAراAتصرفAدعواAاینAطریقAازAقانونگذارA.کندAاشاره
AازAعدواناAراAملکAکهAشــخصیAزیراA،دادهAقرارAحمایت
AشدنAمحکومAصورتAدرA،نمودهAخارجAخواهانAتصرف
AحتیA،گرداندAمیAبازAقبلیAمتصرفAبهAراAملکA،دعــواAدر
AواردAدادگاهA،دعواAاینAدرA.باشــدAملکAمالکA،خودAاگر
AکهAکندAمیAرسیدگیAاینAبهAتنهاAوAشودAنمیAمالکیتAدالیل
AتصرفAازAراAملکAخواندهAوAبودهAمتصرفAقبالAخواهان
AدرAوAاســتAبودهAعدوانیAتصرفAاینAوAکردهAخارجAاو
AتصرفAرفعAبهAمحکــومAراAخواندهA،آنAاحرازAصــورت
AبودنAداراAبرAعــالوهAعدوانیAتصرفA.کندAمیAعدوانــی

AدرAقانونگذارAوAبودهAنیزAحقوقیAجنبهAواجدAکیفریAجنبه
AدادهAاختصاصAآنAبهAراAموادیAمدنیAدادرسیAآیینAقانون
AبسیاریAاختالفاتAایجادAسازAسببAامرAهمینAکهAاســت
AخصوصAدرAدادگستریAمحاکمAمیانAوAحقوقدانانAمابین
AکهAچراAاســتAگردیدهAجرمAاینAدهندهAتشــکیلAعناصر
AتصرفAدعوایAارکانAبهAعنایتAباAحقوقدانانAازAبسیاری
AعدوانیAتصرفAجرمAدرAکهAمعتقدنــدA،حقوقیAعدوانی
AعناصرAافزودنAوAبودهAنیازAمــوردAارکانAهمانAصرفاAنیز
دیگریAهمچونAمالکیتAشاکیAبهAآنAبالوجهAمیAباشد.
AجـرمAکـه Aباورنـد Aایـن Aبـر Aدیگـر Aای AعـدهAمقابـل Aدر
AهمانAلزومـاAتواندAنمـیAدالیلـیAبـهAبناAعدوانـیAتصـرف
AباشـدAداراAراAحقوقـیAعدوانـیAتصـرفAدعـوایAعناصـر
AدرAتصرفA.داردAایAعمـدهAتغییـراتAآنAبـهAنسـبتAبلکـه
AغیرAوAقانونـیAتصرفـاتAازAاسـتAاعمAشـدهAذکـرAمعنـای
AذیAیاAحقیقـیAمالکAتصرفـاتAقانونـیAتصـرفA.قانونـی
AشـودAمـیAشـاملAراAآنهـاAسـویAازAمـاذونAافـرادAیـاAحـق
AیاAعدوانـیAتصـرفAبـهAآنAازAکـهAقانونـیAغیـرAتصـرفAو
AبدونAغیـرAمالAدرAتصـرفA،گـرددAمـیAتعبیـرAعاریـهAیـد
AعـدوانAواژهAخصـوصAدرAوAاسـتAقانـونAوAمالـکAاذن
آمـدهAاسـت؛AصفتAتصـرفAبدونAمجـوزAقانونیAاسـت.

مفهوم اظهارنامه و کاربرد آن مفهوم دعوای تصرف عدوانی

چهار شنبه 26 تیر ماه 1398 / نمره 351 / سال دوم



6
آب

نشست هم اندیشی با شرکتهای حفاری و سازمان نظام 
مهندســی معدن استان، در شرکت آب منطقه ای زنجان 

AAAعمومـی Aروابـط Aگـزارش Aبـه
AآیینAزنجان،نخستینAایAمنطقهAآبAشرکت
AسازمانA،حفاریAشـرکتهایAباAاندیشـیAهم
AحفـاریAناظریـنAوAمعـدنAمهندسـیAنظـام
AهایAهمایـشAسـالنAدرAخصوصیAبخـش

خلیجAفـارسAایـنAشرکت،برگزارشـد.
Aمدیـر Aرهـروی Aنشسـت،مهندس Aایـن Aدر
AمنابـعAازAبـرداریAبهـرهAوAحفاظـتAدفتـر
Aزنجان،وظایفAایAمنطقـهAآبAشـرکتAآب
AحفاریAناظـرانAوAحفـاریAفنـیAوAقانونـی
Aاظهـار Aو Aتبییـن Aرا Aخصوصـی Aبخـش
AاینگونهAدرAشـرکتAایـنAعمـلAکرد:مـاک

اسـت. Aمباحث،قانـون
AپرسـشAبیانAبهAباشـندگانA،نشسـتAاینAدر

هـایAفنـیAوAمواردAقانونـیAپرداختند.

نوزدهمین نشست شـورای حفاظت از منابع آب شهرستان 
سلطانیه به ریاست معاون فرماندار این شهرستان برگزارشد

AAAشـورایAنشسـتAزنجان،نوزدهمینAایAمنطقهAآبAشـرکتAعمومیAروابطAگزارشAبـه
AمحلAدرAاعضاءAحضـورAباAوAفرماندارAمعـاونAریاسـتAبهAسـلطانیهAشهرسـتانAآبAمنابعAحفاظـت

فرمانداریAاینAشهرسـتانAبرگزارشد.
AیAهمهAازAسپاسـگزاریAباAزنجـانAمنابعAامورAمدیـرAسرمسـتیAمحمودAمهندسA،نشسـتAایـنAدر
AماههAچندAیـاAوAروزهAچندAبارندگـیAنبایدA:داشـتAاظهارA،بهـارهAهـایAسـیلAمدیریـتAدرAاعضـاء
AبهترAشهرسـتانAآبیAمنابعAوضعیتAکـهAکندAایجادAبـردارانAبهـرهAوAکشـاورزانAدرAراAذهنیـتAایـن
AبارندگیهاAدهـدAمیAنشـانAآمارAکـهAحالیAدرAکردیـمAعبـورAسـالیAتـرAبـهAخشکسـالیAازAوAشـده
AبرایAامـاAبودAبهترAسـطحیAآبهایAمنابـعAبـرایAاگرچه،AشـدهAزودگـذرAسـیابهایAموجـبAفقـط
AبرخوردAوAآبAمصـرفAمدیریتAدرAکمـاکانAبایسـتیAوAنبودهAگـذارAتاثیرAزمینـیAزیـرAآبAمنابـع

.AباشـیمAداشـتهAجدیتAغیرمجازAچاههایAبـا
AهمکاریهایAدلیلAبـهAانتظامیAنیرویAوAدادسـتانیAویژهAبـهAجلسـهAاعضایAازAادامـهAدرA،سرمسـتی
AزنجانAشهرسـتانAآبAمنابعAامـورAباA:وافزودAشـدAروندAاینAادامهAخواسـتارAوAنمـودAتقدیـرAقبلـی
AعملAبهAراAالزمAهمـکاریAسـیابهاAبسـترAوAحریمAسـازیAآزادAوAمجازAغیرAچاههایAکـردنAپـرAدر

آورنـدAوAیـکAصدایAواحدAدرAبرخوردAباAتخلفاتAازAشهرسـتانAشـنیدهAشـود.
AراAآنAقانـونAکهAمجـازAغیرAچـاهAحلقهAیـکAکردنAپـرAبـرایAکـهAنباشـدAایAگونـهAبـهA:گفـتAوی
AدسـتگاههاAازAمتعددAهایAنامـهAبهAاقدامAازAقبـلAوAًبعداAکـردهAتکلیفAزنجـانAآبAمنابـعAامـورAبـه
AبرخوردAدرAآبAامـورAاقداماتAشـدنAمتوقفAاصلیAعلـلAازAیکیAمـوردAاینAکـهA،باشـدAجوابگـو
AفرماندارAمعـاونA،نشسـتAدرAباشـندهAاعضـایAنظـراتAنقطـهAارائـهAازAپـسA.اسـتAتخلفـاتAبـا
AدرAخوبAاقدامـاتAخاطرAبهAزنجانAشهرسـتانAآبAمنابعAامـورAازAسـپاسAباA،سـلطانیهAشهرسـتان
AدرAخواسـتAاعضاAازAبهـارهAسـیابهایAمدیریتAوAتخلفـاتAبـاAبرخـوردAدرAسـلطانیهAشهرسـتان
AراAهمکاریAنهایتAاسـتAشهرسـتانAاینAکاریAاولویتهایAازAکهAبسـترAوAحریمAسـازیAآزادAبحث
باAامورAمنابعAآبAداشـتهAباشـندAوAاینAامورAنیزAاقداماتAآزادسـازیAراAازAاولAامردادAشـروعAکند.

خبـر

AمنطقهAآبAشـرکتAعمومیAروابطAگزارشAبـه
AباAکرامتAدهـهAبزرگداشـتAآییـنA،زنجـانAای
AزندگیAسـبکAوAAحجابAوAعفـافAمحوریـت
AاخترAهشـتمینAسـعادتAباAمیـادAباAمصـادف
AحضـرتA،والیـتAوAامامـتAآسـمانAتابنـاک
AصنعـتAشـرکتهایAسـطحAدرA،)ع(AرضـاAامـام
AنیرویAتوزیعAشـرکتAمیزبانیAبـهAبـرقAوAآب
AسـومAوAبیسـتA،گذشـتهAیکشـنبهAزنجانAبرق
AجمـعAوAمدیـرانAحضـورA98بـاAسـالAتیرمـاه
AاسـتانAبرقAوAآبAوAصنعتAکارکنانAازAکثیری
AبرقAشـرکتAفارسAخلیجAهمایـشAسـالنAدر

اسـتانAزنجانAبرگـزارAگردید.
Aبـا AعلیـزادهAمهنـدسAآییـنAایـن Aابتـدای Aدر
A)ع(AرضـاAامامAمیـادAوAکرامـتAدهـهAتبریـک
AدرAبـرقAمصـرفAدرAجویـیAصرفهAلـزومAبـر
AشـاخصAاقدامـاتAبـهAوAمصـرفAپیـکAدوره

AبهAوAنمودAاشـارهAبخشAاینAدرAتوزیعAشـرکت
AتاکیدAبرقAوAآبAبخـشAدرAمصـرفAمدیریـت

AمجموعهAپرسـنلAوAمدیرانAزحماتAازAوAکرده
AسپاسـگزاریAآییـنAبرگـزاریAدرAوبـرقAآب

AغفـاریAاالسـامAحجهA،آییـنAایـنAدرA.Aکـرد
AعفافAجایـگاهAوAاهمیتAبـهAخودAسـخنانAدر
AازAسـپسAوAپرداخـتAاسـامAدرAحجـابAو
Aاز Aجلوگیـری Aو Aحجـاب A، Aازدواج Aاهمیـت
AوAگفـتAسـخنAجامعـهAدرAبـاریAوAبنـدAبـی
AدرAپردهAپشـتAدسـتهایAبهAاشـارهAباAادامـهAدر
A،AراAآنهـاAاهـداف،AجوانـانAحجـابAتضعیـف
AعلمیAموضوعاتAازAعمومـیAافـکارAانحـراف

وAپیشـرفتAجامعـهAبیانAداشـت.
AتوسـطAکـهAایئـنAایـنAدیگـرAهـایAبخشAدرA
AایAمنطقهAآبAشـرکتAبسـیجAعضو،Aبیگدلـی
AبیگدلیA،بیـتAاهلAشـد؛مداحAبرگـزارAزنجـان
AبهAجشـنAاینAدرAکننـدگانAشـرکتAهمراهAبـه
AوAپرداختAخوانـیAمولـودیAوAخوانـیAشـعر
AشـرکتAبهAجوایـزیAقرعـهAقیـدAبـهAپایـانAدر
کننـدگانAمسـابقهAحضـوری،AاهـداءAگردید.

AAAآبAشرکتAعمومیAروابطAگزارشAبه
AحقوقAمنشورAارزیابیAزنجان،نشستAایAمنطقه
AارزیابانAحضورAباAحجابAوAعفافAوAشهروندی
AشورایAاعضایAوAزنجانAاستانداریAکارشناسانAو
AوAزنجانAایAمنطقهAآبAشرکتAحجابAوAعفاف
AشهیدAسالنAدرAشرکتAاینAمدیرعاملAحضورAبا

شهریاری،Aبرگزارشد.
AمدیرعاملAرضاپورAآیین،مهندسAایــنAابتدایAدر
AاعضایAوAمیهمانانAبهAخیرمقدمAشــرکت،باAاین
A،ایرانAاســامیAانقاب:AداشتAنشســت،اظهار
AارزشAازAصیانتAبرایAوAهاســتAارزشAانقاب
AارزیابیAمانندAســنجشAابزارهایAازAبایدAنیزAهــا

AحقوقAرعایتAزمینــهAدرAاجراییAدســتگاههای
AA.نمودAاستفادهA....AوAحجابAوAعفافA،شهروندی
AازAگزارشیAارائهAباAپورAحسینAمهندسA،ادامهAدر
AشهروندیAحقوقAهایAزمینهAدرAشرکتAعملکرد
AمحورهایAوAهــاAبرنامهAوAحجــابAوAعفافAو
AهایAزمینهAدرAشرکتAداشــت:اینAاظهارAمربوطه
AرجوعAاربابAتکریمAوAشهروندیAحقوقAباAمرتبط
AحجابAوAعفافAوAمحورA28AوAAبرنامهA9AقالبAدر

AحدAدرAبودهAتــاشAدرAمحورA32AوAبرنامــهA10
AسرانجامAبهAراAموضوعAاینAاستAتوانستهAممکن
Aدبیر،AطاهریAمهندسAســپسA.برســاندAمقصود
AخانمAوAرشوهAباAمبارزهAوAاداریAســامتAکمیته
AعملکردA،AحجابAوAعفــافAکمیتهAامیدوار،دبیر
AقالبAدرAمذکورAهایAزمینهAدرAراAشرکتAیکساله
AادامهAدرA.نمودنــدAتشــریحAوAارائهAپوینتAپاور
AدرAراAخودAنظراتAشرکتAتخصصیAمعاونتهای

AدستورالعملAمحورهایAوAهاAبرنامهAاجرایAزمینه
AعفافAوAشــهروندیAحقوقAباAرابطهAدرAواصلــه
AدرAامورAبهینهAانجامAبهAوAکــردهAمطرحAحجابAو
AارزیابانAسرپرستAسپسA.نمودندAاشارهAشرکت
AطبقAهاAارزیابیAاینکهAبهAاشــارهAباAاســتانداری
AشاخصAباAهماهنگAوAفرهنگیAشورایAمصوبات
A،AگیردAمیAصورتAکشورAبازرسیAســازمانAهای
Aرسیده،اظهارAهایAگزارشAشــنیدنAوAبررسیAبا
AهاییAنشستAچنینAتشــکیلAازAهدف:Aداشــت
AاجرائیAدســتگاهAهرAرســالتAوAوظایفAدرباره
AانعکاسAوAدســتگاههاAعملکــردAبندیAجمــع،
آنAبهAمســووالنAاستانیAوAکشــوریAمیAباشد.

برگزاری آیین بزرگداشت دهه کرامت با محوریت عفاف و حجاب و سبک زندگی

AAAآبAشرکتAعمومیAروابطAگزارشAبه
AباحضورAمردمیAماقاتAجلسهA،زنجانAایAمنطقه
Aبرداری،مدیرAبهرهAوAحفاظتAمعاون،Aمدیرعامل
AعملکردAوAبازرســیAگروهAرییسAوAحقوقیAدفتر
AیوسفAمهندسAکارAدفترAمحلAدرAشــرکتAاین

A.برگزارشدAشرکتAمدیرعاملAرضاپور
AدرA،زنجانAایAمنطقــهAآبAشــرکتAمدیرعامل
AروAصورتAبهAوAمردمیAماقاتAهفتگیAنشست

Aشامل؛AکهAراAکنندگانAمراجعهAدرخواستAروAدر
AمردمAعمومAوAبرداران،پیمانکارانAکشاورزان،بهره
AوAهوشــمندAکنتورهایAنصبAدربارهA،هســتند
AآبAتخصیصAوAمتقاضیانAبرایAآنAبهایAتقسیط
AبررسیAحضوریAصورتAبهA...AوAپروانهAتعدیل،
AجهتAمربوطهAواحدهایAبهAراAالزمAدستوراتAو

رسیدگیAوAاقدامAالزم،AصادرAنمود.
AهفتگیAصورتAبهAجلســاتAاینA،اســتAگفتنی

AبهAتمایلAکهAکنندگانAمراجعهAوAشــودAمیAبرگزار
AزنجانAایAمنطقهAآبAشرکتAمدیرعاملAباAماقات
AبهAراAخودAهایAدرخواســتAتوانندAمیAدارندAرا
AشرکتAعمومیAروابطAدفترAدرAحضوریAصورت
AتلفنیAتماسAصورتAبهAیاAوAزنجانAایAمنطقهAآب
های33136330،33136331،331362 Aشماره Aبا
AبرایAراAالزمAهماهنگیAوAثبــتA3313612803و

ماقاتAباAمدیرعاملAاینAشرکتAانجامAدهند.

 مالقات مردمی مدیرعامـل شرکت
آب منطقه ای زنجـان برگـزارشد

 نشست ارزیابی منشـور حقــوق شهروندی و عفاف
و حجاب در شـرکت آب منطقه ای زنجان برگزار شد

AAAآبAشــرکتAعمومیAروابطAگزارشAبه
AعفافAگرامیداشتAهفتهAمناسبتAبهA،زنجانAایAمنطقه
Aفاطمی،کارگاهAفرهنگAاشاعهAوAترویجAوAحجابAو
AاینAبانوانAحضــورAباAحجابAوAعفافAآموزشــی
AشرکتAشهریاریAشهیدAجلساتAسالنAدرAشرکت

آبAمنطقهAایAزنجان،برگزارشد.
AتبلیغاتAســازمانAمبلغهAوAنظری،مدرسAخانــم
Aروزه،ابتداAیکAکارگاهAاینAاســتان،درAاســامی
AپاکدامنیAوAعفتAدربارهAمبســوطیAتوضیحات
AوAپرهیزAمعنایAبهAعفتA:داشتAاظهارAوAنمودAارایه
AرفتارهاAتاAشودAمیAباعثAوAاستAداریAخویشتن

وAکارهاAباAاحتیاطAانجامAپذیرد.
AجوامعAموفقیتAوAپیشرفتAتشریحAباAادامهAدرAنظری
AدلیلAبهAنهAپیشرفتAاینAکهAداشتAعنوانAپیشــرفته
AتاشAجهتAبهAبلکهAاستAباریAوAبندAبیAوAآزادی
AمردمانAکارهایAانجامAدرAپشتکارAوAتعهد،AهمتA،

اینAکشورهاست.
AوAنمودAاشــارهAفرهنگیAهایAبحثAاهمیتAبهAوی
AوAایAمشــاورهAهایAبحثAبهAورزیدنAافزود:اهتمام
AتعادلAوAانگیزهAایجادAمهمAراهکارهایAازAیکیAدرمان
AاسامیAتبلیغاتAسازمانAمبلغهAاینA.استAجامعهAدر
AبریدهAاگرAمعبــودAباAاتصالAحلقهAاینکهAعنــوانAبا
AخواهدAشکلAافرادAدرAناشایســتAشود،رفتارهای

AرعایتAوAواجباتAبهAداشــت:عملAگرفت،اظهار
AباAارتباطAقطعAمانعAوAسببAمکروهاتAوAمستحبات
AمطمئنیAراهAوAعبادتAروح،AاطاعتAوAشودAمیAخدا

برایAارتباطAباAمعبودAاست.
AدرAگناهAتکرارAتاثیرA،آموزشــیAکارگاهAاینAمدرس
AگناهیAگفت:اگرAوAکردAارزیابیAراAانســانAزندگی
AراحتAآنAانجامAوAشدهAعادیAعملAشود،اینAتکرار

AمختلAدهندهAهشدارAیاAلوامهAنفسAعملکردAوAشدهAتر
AوAدادهAزینتAانسانAنظرAدرAراAگناهAشیطانAوAگرددAمی
AاشارهAایرانAغنیAفرهنگAبهAنظریA.کندAمیAجلوهAزیبا
AوAترAغنیAاســامAازAبعدAفرهنگAگفت:اینAوAنمود

کاملAترAشدهAاست.
AدرA...AوAمجازی،اینترنتAفضایAوجودAبهAسپسAویA
AبهAابزارهاAداشت:اینAاظهارAوAکردAاشارهAهاAخانواده
AاینAازAاستفادهAنحوهAمهمAبلکهAنیستندAبدAًذاتاAوAالنفسه
AبهAنظریA.کندAمیAبدAیاAخوبAراAآنAکهAابزارهاست
AخصوصAدرAکبیرAراحل،خمینیAامامAگهربارAبیانات
Aگفت:اگرعقلAوAکردAعقل،اشارهAوAشهوتAوAغضب
Aباشد،مدیریتAشهوتAوAغضبAمرکبAبرAســوار
AمیگرددAحاصلAمطلوبیAنتیجهAوAگرفتهAصورتAنفس
Aشوند،آسیبAسوارAعقلAمرکبAبرAدوAاینAاگرAولیکن
A.گرددAمیAحاصلAاجتماعیAوAفرهنگیAشدیدAهای
AاشارهAباAفرزندپروریAوAعفتAبحثAدربارهAادامهAدر
AوAحریمAرعایتAدربارهA،نورAمبارکهAســورهAآیاتAبه
AپوششAنوعAانتخابA،فرزندانAوAمادرAوAپدرAحقوق
AوAوالدینAرفتارAوAنمودAارائهAمبســوطیAها،سخنان
AشناختAسنAکهAسالگیA5AتاA3AدرسنAراAکودکAمربی
AاینA،AپایانAدرA.کردAتلقیAارزندهAاست،بسیارAجنسی
AدرAباشندهAبانوانAپاسخAوAپرسشAباAآموزشیAکارگاه

نشستAوAمدرسAکارگاهAآموزشیAبهAپایانAرسید.

AAAآبAشرکتAعمومیAروابطAگزارشAبه
Aنیا،امامAصبریAاالسامAحجتA،زنجانAایAمنطقه
AهفتهAگرامیداشتAآیینAدرAشرکتAاینAجماعت
AآبAشــرکتAنمازخانهAدرAکهAحجابAوAعفاف
AاینکهAبهAاشارهAبرگزارشــد،باAزنجانAایAمنطقه
AچهلAسفریA،خورشیدیA1313AسالAدرAرضاشاه
AبهAبازگشــتAازAپسAکهAداشــتAترکیهAبهAروزه
AمانندAخودAنظرAبهAراAایرانAتاAگرفتAتصمیمA،ایران
AخواندهA»غربAتمدنAمظاهر«AآنچــهAازA،ترکیه
AکاهAتغییرA:گرداند،اظهارداشتAمندAبهرهA،شدAمی
AتأسیسA،حجابAکشــفA،شــاپوAکاهAبهAمردم
A،فردوسیAهزارهAجشنA،)تهرانAدانشگاه(Aدانشگاه
AازA...AسعدآبادAپیمانAوAایرانAفرهنگستانAتأسیس
AخانAرضاAسفرAسوغاتAکهAبودAهاییAکارAجمله

بهAترکیهAبود.
AبهA،1314AسالAدرAکهAهنگامیA:افزودAنیاAصبری
AدرAشاپوAکاهAبرسرگذاشــتنA،حکومتAفرمان
AمذهبیAشهرAدرAاماA،شدAاجباریAکشورAسراسر
AنگرفتAانجامAآسانیAبهAآنAاجرایA،مشهدAمانند
AبسیاریAوAاستAمذهبیAشهریAمشهدAکهAآنجاAاز
AازAپرهیزAبرایA،هستندAروحانیتAپیروAاهالیشAاز

AشاپوAکاهAکاربردAبایستیAشومیAرویدادAهرگونه
درAخراسانAبهAطورAاستثناAدلAبخواهیAباشد.

A،زنجانAایAمنطقــهAآبAشــرکتAجماعتAامام
AباAمشــهدAروحانیوِنA1314AتیرمــاهAگفت:در
AتصمیمA،اردبیلیAیونسAالهAآیتAمنزلAدرAتجمع
AرضاشاهAباAمذاکرهAبرایAنمایندگانیAفرستادنAبه
AبرایAقمیAطباطباییAحسینAسیدAالهAوآیتAگرفتند
AاوAاقامتAمحلAپهلویAرژیمA،شدAانتخابAدیدار
AوAبازداشتAسپسAوAدادAقرارAمحاصرهAتحتAرا

ممنوعAالماقاتAشد.
AالهAآیتAبازداشــتAخبرAدنبالAبهA:دادAادامــهAوی
A،شهربانیAهایAاقدامAبهAاعتراضAوAمشهدAدرAقمی
AگوهرشادAمسجدAدرAمردمAتیرماهAنوزدهمAشب
AبهAمعروفAبهلولAمحمدتقیAشیخAوAآمدندAگرد
AسخنAمنبرAبرAنشستAآنAدرAکهAواعظAبهلولAشیخ
AحکومتAبرابرAدرAایستادگیAبهAراAمردمA،راندAمی
AادامهAروزیAسهAدوAبهلولAشیخAموعظهA.فراخواند
AکهAکردAایرادAتنــدیAســخنانAمنبرAدرAاوAیافت؛

شنوندگانAراAکامًاAتحتAتاثیرAقرارAداد.
AشیخA:اظهارداشتAنیاAصبریAاالســامAحجت
AبودAایرانAنامAبهAعارفانAازAبهلولAعامهAیاAبهلول

AپیوندAگوهرشادAمســجدAیAواقعهAباAنامشAکه
خوردهAاست.

AبهلولAسیاسیAحرکتAمهمترینA:کردAتصریحAوی
AمآبیAفرنگیAجهتAدرAرضاشاهAاقداماتAازAپس
AشهرAدرAنیزAبهلولAسوییAازA،پیوســتAوقوعAبه
AپسA،کردAســخنرانیAحکومتAعلیهAفــردوس
AفردوسAشــهربانیAمأمورانAدســتAازAفرارAاز
A)فردوسAعلمایAاز(AنجفــیAالهAآیتAکمکAبا
AتوسطAدســتگیریAازAپیشAوAرفتAمشــهدAبه
AقدسAآستانAمأمورانAتوسطA،شهربانیAمأموران
AشدAزندانیAمطهرAصحنAهایAحجرهAازAیکیAدر
AکمکAبهAیافتندAاطاعAماجراAاینAازAکهAمــردمAو
AاوAوAکردندAآزادAراAویAرضویAاحتشــامAنواب
AعلیهAراAتندیAسخنانA،منبرAرویAبهAرفتنAباAنیز
AدرAبهلولA:گفتAنیاAصبریA.کردAایرادAحکومت
AمردمAسازیAآگاهAبرایAدوبارهA1314AتیرA20Aشب
AشیخAوAاحتشــامAنوابAهمراهAوAرودAمیAمنبرAبه
AرضاخانAدستگاهAضدAراAسخنانیAاردبیلیAحسین
AاستاندارA21AساعتAدرAسرانجامAوAکند؛AمیAبیان
AوAکردهAحملهAمسجدAبهAمشهدAلشکرAفرماندهAو
باAمسلسلAوAتفنگAبهAقتلAعامAمردمAاقدامAنمود.

کارگاه آموزشی عفاف و حجاب در شرکت آب منطقه ای زنجان برگـزار شد

 آیین گرامیـداشت هفته عفاف و حجاب
در شرکت آب منطقه ای زنجان برگـزار شد
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خبـر

 مدیــر حفظ نباتــات ســازمان جهاد 
کشاورزی اســتان زنجان، از مبارزه 106 هزار 
هکتاری علیه آفت سن غالت در استان زنجان 

خبر داد.
رباب شب خیز در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به 
انجام عملیات مبارزه با آفت ملخ مراکشــی در 
13 هزار و 500 هکتار از زمین های شهرســتان 
طارم، اظهار کرد: امسال ســطح مبارزه با آفت 
ســن در زمین های اســتان به 106 هزار و 645 
هکتار رســیده و بالغ بر 98 هزار هکتار از این 
سطح مربوط به پوره سن و حدود 7812 هکتار 

مربوط به سن مادر بوده است.
این مسوول با بیان اینکه امسال عملیات مبارزه 
با آفت ســن غالت در اســتان زنجــان از 15 
فروردین ماه آغاز شــده و تــا اوایل تیرماه ادامه 
داشته است، ادامه داد: چرای بی رویه و تخریب 
مراتع از دالیل مهم طغیان آفت ملخ محســوب 
شده و باید نسبت به آن تدابیری اندیشیده شود. 
البته عملیات مبارزه با ملخ مراکشــی در سطح 
13 هزار و 500 هکتار در شهرستان طارم انجام 

گرفته است.
وی با تاکید بر اهمیت مبارزه به موقع علیه آفت 
سن به ویژه سن مادر، تصریح کرد: هر چقدر در 

مبارزه با ســن مادر موفق تر عمل کنیم به همان 
میزان جمعیت ســن پوره کم تر شده و عملیات 
مبارزه با پوره کاهش پیدا خواهد کرد؛ در واقع 
ســن گندم یک آفت همگانی است و عملیات 
مبارزه با بهره گیری از توان کارشناســان بخش 

خصوصی و دولتی انجام می شود.

شب خیز خاطرنشان کرد: عملیات مبارزه با سن 
مادر باید قبل از تخم ریزی و زمانی آغاز شود که 
حدود 80 تا 90 درصد اماکن تخلیه شده باشد، 
در غیر این صورت مبارزه و سم پاشی علیه آفت 
بی فا یده اســت. عالوه بر این، تشــخیص زمان 

دقیق مبارزه با آفت سن نیز بسیار مهم است.

 یک پزشــک ورزشــی گفــت: تزریق 
خودسرانه هورمون رشد سوماتروپین در مواردی 

ادامه حیات فرد را دچار مشکل می کند.
فرهاذ صفری در گفت وگو با ایســنا، در رابطه با 
مصرف خودســرانه هورمون رشد سوماتروپین، 
اظهار کرد: هورمون  های رشــد زمانی مجاز به 
مصرف است که بر پایه نظر پزشک کمبودی در 

بدن فرد وجود داشته باشد.
وی در رابطه با تزریق هورمون رشــد سوما در 
باشگاه های بدنسازی، افزود: هورمون سوماتروپین 
در باشــگاه ها نیز مورد اســتفاده قرار می گیرد. 
تعدادی از ورزشکاران به دلیل عدم تغذیه مناسب 
و نبود برنامه تمرینی مناســب  عدم رضایت از 
بدن خود به سفارش افراد غیرمتخصص اقدام به 
مصرف این هورمون می کند که عواقب و عوارض 
زودرسی را در پی دارد و در مواردی ممکن است 

در ادامه حیات، فرد را دچار مشکل کند.
پزشــک ورزشی در رابطه اثرات جانبی هورمون 
رشد سوماتروپین، تصریح کرد: این هورمون باید 
زمانی مصرف شــود که کمبودی در بدن وجود 
داشته باشــد که این کمبود با تشخیص پزشک 
مشخص می شــود. از اثرات جانبی این هورمون 
می توان به افزایش وزن، تغییرات اســتخوان ها، 
رشد مو و کارکرد دستگاه کبد و کلیه اشاره کرد. 
مصرف هورمون سوما بدون تجویز پزشک توصیه 

نمی شود.
وی در رابطه با تزریق هورمون رشد سوماتروپین 
در کــودکان، خاطرنشــان کرد: هورمون رشــد 
سوماتروپین، بر رشد کلی بدن به ویژه عضالت 
نقش پــر اهمیتــی دارد و در کودکانــی که نیز 
 بنا به تشــخیص پزشک کمبود رشــد دارند نیز 

تجویز می شود.

ملخ مراکشی و سن گندم؛ 
مهمان همیشگی مزارع طارمی ها

1- موضوع مناقصه : عملیات اجرایی کابلکشــی و مفصلبندی نوری مســیر شماره 1 طرح USO )زرین رود قیدار به سمت 
گرماب و روستاهای مسیر(

2- شماره مناقصه : مناقصه عمومی 8-4-98- م
3- حوزه متقاضی : مدیریت شبکه 

4- قیمت پایه برآوردی ساالنه : 6.473.750.000 ریال
5- شرح عملیات : عملیات اجرایی کابلکشی و مفصلبندی نوری مسیر شماره 1 طرح USO )زرین رود قیدار به سمت گرماب 

و روستاهای مسیر(
6- محل تحویل اسناد و مدارک مناقصه : زنجان، مجتمع ادارات - ساختمان ستادی شرکت مخابرات، واحد قراردادها )اتاق 

104( - آقای هادی - شماره تماس 02433122137 
7- مهلت دریافت اسناد و مدارک مناقصه : تا ساعت 16 روز چهارشنبه مورخه 98/05/02  

8- هزینه دریافت اسناد و مدارک مناقصه : مبلغ 150.000 ریال طی فیش واریزی به حساب جام شماره 1682828266 
نزد بانک ملت قابل واریز در کلیه شعب با شماره شناسه 2104198777233 می باشد.

9- زمان و مکان جلسه توجیهی : با هماهنگی دستگاه متقاضی برگزار خواهد شد.
10- مبلغ و نوع ســپرده شرکت در مناقصه : مبلغ سپرده شــرکت در مناقصه 260.000.000 ریال و نوع آن ضمانتنامه 
معتبر بانکی یا فیش واریزی به حســاب جام شــماره 1682828266 نزد بانک ملت قابل واریز در کلیه شعب با شماره شناسه 

2104198778268 و یا چک بانکی رمزدار/چک تضمین شده بانکی می باشد
11- توضیح اینکه مناقصه بصورت دو مرحله ای برگزار می گردد .

12- محل تحویل پاکت ها : دبیرخانه شرکت مخابرات استان زنجان واقع در زنجان، مجتمع ادارات، ساختمان ستادی شرکت 
مخابرات استان زنجان

13- مهلت تحویل پاکت ها : تا ساعت 16 روز دوشنبه مورخه 98/05/14
14- زمان و مکان بازگشایی پاکت ها : روز سه شنبه مورخه 98/05/15 ساعت 8/30 صبح - اتاق اداره پشتیبانی و تدارکات

15-  آگهی فوق در سایتهای ذیل درج گردیده است :
    WWW.TCZ.IR -1 )سایت مخابرات منطقه زنجان(

    WWW.TCITIP.COM -2  )سایت شرکت مخابرات ایران(

درج آگهی مناقصه و اسناد مربوطه در سایتهای فوق الذکر فقط به منظور اطالع رسانی بوده و متقاضیان شرکت 
در مناقصه بایستی در مهلت مقرر ضمن واریز فیش نقدی جهت دریافت اصل اسناد به اداره تدارکات این شرکت 

مراجعه و یا فیش واریزی را به شماره  مندرج در این آگهی فاکس نمایند.
شایان ذکر است که تمامی خریداران محترم اسناد می بایستی قبل از اتمام مهلت تحویل پاکت ها، پاکت ها را به 
صورت دربسته و ممهورشده به دبیرخانه شرکت تحویل نمایند یا به آدرس پستی : زنجان، جاده گاوه زنگ، مجتمع 

ادارات، کدپستی 4513733581 ارسال نمایند.

رشکت مخاربات اریان- مخاربات منطقه زنجان

اداره پشتیبانی و تدارکات

نوبت دومآگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

 در نشست مشترک استاندار 
با بانوان شهری و روستایی استان بر 
لزوم فراهم کردن زمینه مشــارکت 
هر چه بیشــتر زنان در عرصه های 
مختلف به عنوان مقوم رشد، توسعه 

و تعالی جامعه تاکید شد.
مدیرکل امور بانوان و امور خانواده 
استانداری زنجان در دیدار شماری 
از بانوان شــهری و روستایی استان 
با استاندار زنجان، گفت: در نتیجه 
سیاســت های مدیریت ارشد طی 
چند ماه اخیر نسبت حضور زنان در 
پست های مدیریتی به مردان به 14 
درصد رسیده که این میزان پیش از 

این، 12 درصد بود.
معتقدیم  افــزود:  بلــوری  ماهرخ 
که قدم گذاشــتن در راه توســعه 
پایدار و همه جانبه نیازمند اندیشه 
سیستماتیک تمام اشخاص حقیقی و 
حقوقی است و راه رسیدن به جامعه 
پویا و سالم در گرو مشارکت آحاد 

جامعه به ویژه زنان است.
وی ادامــه داد: در این راســتا دفتر امور بانوان و 
خانواده استانداری زنجان شــعار، رونق تولید، 
تحکیــم خانــواده و توســعه پایــدار را محور 
فعالیت ها و برنامه هایی خود در سال جاری قرار 
داده و با طرح مســایلی که مورد عالقه اکثریت 
زنان استان اعم از گرایش های فکری گوناگون، 
اقشــار و طبقات مختلف، توانسته است فارغ از 
برداشــت های شــخصی و گروهی، راه را برای 
همکاری و مشــارکت همه زنان در گفتگوهای 

اجتماعی، سالمت و بهداشت هموار کند.
به گفته مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری 
زنجان، هم اکنون بیش از 49 درصد از جمعیت 
اســتان را زنان تشــکیل می دهند که 67 درصد، 
شــهری و 33 درصد از این جمعیت روســتایی 

هستند.
وی افزود: 24 درصد زنان اســتان در گروه سنی 
صفر تا 14 ســال، 25 درصد، 15 تا 29 سال، 44 
درصد 30 تا 64 ســال و هفــت درصد نیز در 

گروههای سنی باالی 65 سال قرار دارند.

بلوری یادآورشــد: نرخ متوســط باسوادی زنان 
زنجانی به 80.3 درصد رســیده که این نرخ در 
شهرها، 85.5 درصد و در روستاها، 69.4 درصد 

است.
وی اضافه کرد: از مجموع کارکنان دســتگاه های 
اجرایی اســتان 40 درصد بانوان و 60 درصد را 

مردان تشکیل می دهند.
این مسوول گفت: یکی از ظرفیت های ارزشمند 
فعالیت هــای اجتماعی ســازمان های مردم نهاد 
هستند که هم اکنون بیش از 60 درصد از فعاالن 
این سازمان ها را در استان، بانوان تشکیل می دهند 
که با انگیزه باال در این تشــکل های داوطلبانه و 

خیرخواهانه مشارکت جدی دارند.
مدیرکل امور بانوان و امور خانواده اســتانداری 
زنجان ادامه داد: به کارگیــری زنان در رده های 
مدیریتی و بایســتگی باور مسووالن به حضور 
زنان شایسته در عرصه های مختلف جامعه برای 
دستیابی به توسعه متوازن یکی از مطالبات مهم و 

اساسی آنان به شمار می رود.
وی اضافه کرد: مشارکت این قشر در عرصه های 

مختلف اجتماعــی و البته نــه در مفهوم مطلق 
اشــتغال، بلکه تالش در رشــد کیفی و ارتقای 
فرهنگی، تاثیر بســیاری در بهره وری فرد و در 

نتیجه خانواده و جامعه به همراه دارد.
بلــوری افزود: برگزاری چنین نشســت هایی به 
اصالح بینش عمومی نســبت به نقش و جایگاه 
زنان اســتان، و در مرتبه بعدی به تقویت روحیه 
و بــاال بردن میزان اعتماد بــه نفس بانوان کمک 
می کند تا شاهد تحقق اهداف و سیاست های نظام 
و دولت برای دستیابی به آرامش، امنیت و رفاه و 

تعالی در جامعه باشیم.
نبود اشتغال مناســب، مشکل عدیده زنان در 

استان
عضو روشــندل تیم ملی اسکی ایران نیز در این 
نشســت گفت: نبود بسترهای های الزم از قبیل 
اشتغال موجب شــده معلوالن نتوانند به فعالیت 
مستمر خود ادامه دهند و با موانعی مواجه هستند.
الهــه قلی فالح افــزود: اینکه گفته می شــود، 
معلولیت محدودیت نیســت با توجه به شرایط 
زمانی مکانی این قشــر در حد شعار باقی مانده 

و معضالت پرشماری پیش روی 
آنان قرار دارد.

این ورزشــکار زنجانی ادامه داد: 
معلوالن با عدم اشتغال در مقایسه 
با افراد عادی مشــکالت بیشتری 
دارند و ایــن موضوع لزوم توجه 
و رســیدگی روز افزون را بیش از 

گذشته بایسته کرده است.
قلی فالح افزود: عدم مناسب سازی 
خیابان ها ، آمد و شد معلوالن را با 
ســختی مواجه کرده و حتی این 
نیز  مساله در دستگاه های اجرایی 

نمود بیشتری دارد.
یک فعــال اجتماعی نیــز در این 
نشست گفت: دوره های آموزش 
برای بانوان بــه صورت عملیاتی 

کاربردی نمی شود.
پریوش قادری نیــا افزود: گرفتن 
تسهیالت برای رفع مشکالت زنان 
بد سرپرســت و بی سرپرست از 
سوی بانکها مشکالتی دارد و عدم 
توانایی در باز پرداخت حتی به زندانی شدن افراد 

منتهی شده است.
وی اضافه کرد: نبود شــعل موجب شده بیشتر 
بانوان به شغل فروشــندگی بدون بیمه مشغول 
شــوند و در واقع آینده شغلی برای آنان متصور 

نیست و این موضوع بسیار نگران کننده است.
این فعال اجتماعی ادامــه داذ: در حوزه معلوالن 
بازارچــه ای به صورت خودگــردان در یکی از 
مناطق شــهر زنجان در اختیار این قشر داده شده 
اما مشکالتی در ارتباط با آمد و شد و امنیت آنان 
وجود دارد که لزوم رسیدگی به آن ضروری است.
وی یکــی از نگرانی هایی کنونی را فعالیت زنان 
در جمــع آوری ضایعات عنوان کرد و گفت: در 
این زمینه چند نفر در سطح شهر زنجان شناسایی 
شده اند که با مشکالت پرشماری مواجه هستند.

قــادر نیا افزود: زنان شــاغل در صنایع اســتان 
خواستار نگاه ویژه از سوی مسووالن هستند؛ زیرا 
با معضالتی از قبیل عدم اختصاص ســختی کار 
ادامه فعالیت آنان را دشوار کرده و کمترین حقوق 

را دریافت می کنند.

دادستان عمومی و انقالب زنجان:

بیش از 140 پرونده با موضوع قصور پزشکی 
در دادسرای زنجان مطرح است

 دادستان عمومی و انقالب زنجان گفت: 
یش از 140 پرونده با موضوع قصور پزشــکی 

در دادسرای زنجان مطرح است.
 حجت االسالم محســن کرمی دادستان مرکز 
اســتان زنجان در نشســت صمیمی با رییس 
ســازمان نظام پزشکی و جامعه پزشکان استان 
ضمن تشــکر از زحمات و تالش پزشکان به 
عنوان حافظان امنیت سالمت جامعه اظهار کرد: 
صحت و امنیت دو نعمتی است که تا وقتی آنها 

را داریم قدردان آن نیستیم.
 وی بــا تاکید بر اهمیت نقش ســازمان نظام 

پزشکی بر صیانت از سالمت امر درمان افزود : ما احساس امنیت را مهمتر از خود امنیت می دانیم و 
این اهمیت بر مجموعه نظام پزشکی نیز صادق است و عملکرد این سازمان باید به گونه ای باشد تا 
در سطح جامعه و به ویژه در بین بیماران و مراجعان به نظام پزشکی به عنوان ملجاء سالمت درمان 
اســتان احساس رسیدگی ســریع و عادالنه در تظلم خواهی وجود داشته باشد پر واضح است نوع 
مراجعان به نظام پزشکی نیز همانند دستگاه قضایی متفاوت بوده و افراد با یک مشکل و بیماری و 
دغدغه خاطر برای دادخواهی در هیات بدوی و یا تجدید نظر و شورای حل اختالف نظام پزشکی 
حضور می یابند بنابراین می بایست با کاهش اطاله رسیدگی و دقت و جدیت در بررسی قصورات 

پزشکی احساس آرامش و عدالت در رسیدگی را به آنها منتقل نمود.
کرمی با تاکید بر موضوع نظارت بر درمان اضافه کرد: نظام پزشکی استان باید در مجموعه خود اهرم 
رسمی بازرسی ایجاد نماید و صرفاً به گزارش های شفاهی یا کتبی و اعالم شکایت مراجعان بسنده و 
اکتفا ننماید در همین راستا  بی تردید  ما رعایت شان و منزلت طبابت را بر خود فرض می دانیم؛ پس 
رسیدگی به تخلفات احتمالی پزشکان معدود نیز عالوه بر افزایش احساس امنیت امر درمان منجر به 

ارتقای این جایگاه خواهد شد.
دادستان زنجان در رابطه با تعداد پرونده های قصور پزشکی نیز اظهار داشت : بیش از 140 پرونده 
با موضوع قصور پزشــکی در این مرجع مطرح می باشــد که از این تعداد 115 پرونده منتظر اعالم 
نظر کمیسیون های پزشکی است و شوربختانه میانگین رسیدگی به این پرونده ها در کمیسیون های 
نظام پزشکی بسیار طوالنی و نزدیک به 11 ماه است که به هیچ وجه قابل قبول نبوده ودر نوع خود 
فاجعه است وسازمان نظام پزشکی می بایست با اتخاذ تدابیر الزم و کار جهادی عالوه بر کاهش زمان 

میانگین رسیدگی پرونده ها موجودی خود را نیز کاهش دهد.
حجت االسالم کرمی با اشاره به بخشی از مشکالت و دغدغه مطرح شده از سوی مراجعان در مقام 
مدعی العموم افزود: مردم از وضعیت نوبت دهی در مطب برخی پزشــکان و انتظارهای طوالنی و 
اتالف وقت بعضا چند ساعته در مراکز پزشکی و مطب ها گله مند هستند و تمرکز و تراکم  بیشتر 
مراکز پزشــکی و مطب ها در مرکز شهر و عدم پراکندگی مناسب آنها مشکالتی را به جهت آمد و 
شد، ترافیک، نبود پارکینگ، جانمایی نامناسب تابلوهای تبلیغاتی ایجاد نموده است که این موضوع 
بازبینی دوباره مبلمان شهری  را می طلبد و باید برای تسهیل حضور بیماران به ویژه مراجعان ارتوپد، 

مناسب سازی مطب ها از جمله وجود آسانسور مد نظر قرار گیرد. 
در پایان این نشست رییس نظام پزشکی استان و پزشکان حاضر در نشست نظرات و مشکالت خود 

را مطرح نمودند.

در نشست مشترک استاندار با بانوان شهری و روستایی استان عنوان شد؛

ارتقای مشارکت زنان ضامن رشد و تعالی جامعه

هورمون رشد سوماتروپین؛ 
خطری برای سالمت ورزشکاران
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اذان ظهر

13:22

غروب آفتاب

20:33

اذان مغرب

20:54

نیمه شب

00:29

اذان صبح فردا

4:26

طلوع صبح فردا

6:10
وضعیت آب و هوای زنجان:

16
33

ُگفتی: ببین آسمان را، غرِق شهاب و شراره است
انگار در جشِن آتش، شب، گلشنی از ستاره است
گفتم که زیباست! گفتی: زیباست؟ پس عاشِق من،

دل بستنت در ستاره، تنها ترین راهِ چاره است!
گفتم که: گفتم که زیباست، اّما دلِ عشق بازم

این سر سپرده به خورشید، بی اعتنا با ستاره است
وقتی به خورشید بستم دل را که دیدم، ستاره

زیبا ولی پیِش خورشید، بی رونق و بد قواره است

گفتم که زین دم دلم را، بستم به خورشید و دل گفت:
در کارِ خیر- آن هم این کار- کی حاجِت استخاره است؟

آن جا که خورشیدِ روشن، افراشته بیرقش را
دیگر در آن جا، ستاره- گیرم که ُزهره!- چه کاره است؟

خورشید را با ستاره می سنجم و در کالمم
بی شک ستاره، کنایه، خورشید نیز استعاره است

یک بار دیگر من از تو، تکرار خواهم شد، ای دوست!
وین شعرِ خورشیدِی من، آغازی از یک دوباره است.

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

Zanganemrooz@gmail.com   @zandgan
گردشگری و میراث

زهرا صالح نژاد: روســتای اونــار یکی از زیباترین 
روستاهای اســتان اردبیل و در ردیف روستاهای 
هدف گردشگری این استان قرار دارد. در این روستا 
عالوه بر طبیعت بکر و زیبا شــاهد تاریخی دیرینه 

نیز هستیم.
امروزه یکی از شــاخه های در حال توسعه صنعت 
گردشگری در دنیا، گردشگری روستایی است، این 
مهــم با توجه به اهمیت در کشــور ما نیز در حال 
توسعه بوده و بنا به آمارهای ارایه شده در هفته اول 
سفرهای نوروزی امسال، ورود گردشگران به مناطق 
روســتایی بیش از ۷۶ درصد رشد داشته است. بر 
همین پایه استان اردبیل با طبیعت بی نظیر و با حفظ 
فرهنگ بومی و محلی به ویژه در مناطق روستایی، 
یکی از اســتان های برتر و در حال رشد کشور در 
زمینه توســعه صنعت گردشگری روستایی بوده و 
با وجود ۱۰ روستای نمونه گردشگری که ترکیبی 
از جاذبه های طبیعی بکر و دســت نخورده و آثار 
تاریخی و باستانی است، می تواند یکی از قطب های 
مهم کشــور در این شاخه گردشگری باشد، منوط 
به اینکه روستاهای هدف گردشگری استان معرفی 
و شناسانده شــوند. هم اکنون روســتاهای نمونه 
گردشگری اردبیل با تلفیق فرهنگ و سنن بومی با 
جاذبه های سحرانگیز طبیعت به مقصد گردشگران 

داخلی و خارجی تبدیل شده است.
»اُنار« روستایی است از توابع دهستان الهرود که در 
بخش مشگین شرقی شهرستان مشگین شهر استان 
اردبیل واقع اســت. این روستا اخیرا به عنوان یکی از 
روستاهای هدف گردشگری در استان اردبیل تعیین 
شده است. این روستا در ۲۴ کیلومتری مشگین شهر 
واقع شده است. مردم آن به زبان ترکی سخن می گویند 

و پیرو مذهب شــیعه جعفری هستند. دیرینگی این 
روستا به دوره های بسیار دیرینه می رسد.

وجه تسمیه
نام این روستا در کتاب نزهه القلوب حمدا... مستوفی 
به ضّم آمده اســت. نام »اَنار« با فتحه که در اســناد 
مکتوب به کار برده می شود غلط امالیی است. گفته 
می شود وجه تسمیه نام »اونار« بدان علت است که 
در این روســتا چندین آسیاب آبی وجود داشته که 
آثار آن ها هنوز هم پابرجا است و اهالی این روستا 
و روستاهای پیرامون برای آرد کردن گندم خود از 
این آسیاب های آبی استفاده می کرده اند و چون در 
زبان ترکی به آرد »اون« گفته می شود، استعمال کلمه 
اونار )آردها( سبب نام گذاری این روستا بوده است.

جاذبه های گردشگری و تاریخی
این روســتا از روســتاهای تاریخی ایران به شمار 
می رود که اخیرا به عنوان یکی از روستاهای هدف 
گردشــگری در اســتان اردبیل تعیین شده است. 
روســتای اونار بر روی تپه ای ســاخته شده که در 
دو ســوی آن رودخانه »اونارچای« جاری است و 
بر اثر آبیاری این رودخانه، باغ های سرسبز و مراتع 
دل انگیزی در خود روســتا و پیرامون آن به وجود 
آمده است. رودخانه اونارچای از دامنه کوه سبالن 
سرچشمه می گیرد و غیر از باغات و مراتع روستای 
اونار، زمین های چند روستای پیرامون را هم سیراب 

می کند.
دیدار از این روســتا نه تنها شــگفتی های فرهنگی 
دوران تاریخی بســیار دور را بــاز می نماید، بلکه 
کوهســتان زیبای سبالن را نیز در چشم انداز بیننده 
قرار می دهد. آثار فرهنگی و تاریخی در این روستا 
مربوط به اوایل اسالم و دوران معاصر می شود. در 

این روستا آثار پرشمار تاریخی از جمله: »قبرستان 
پیر بابا«، »درخت چنار«، »دژ بربر« و تپه های تاریخی 
»ال له ور«، »ســالخ خانه«، »مصلــی« و »دیده بان« 
وجود دارد. »مقبره سیدجعفر« از نوادگان امام موسی 

کاظم )ع( نیز در این روستا قرار دارد.
آثار باستانی و تاریخی دهکده اونار

تپه قنبر )سالخ تپه(
این تپه در شمال قریه »اونار« مشگین شهر و در یک 
کیلومتری جاده مشــگین شهر - اردبیل واقع شده 
است و به هزاره اول پیش از میالد مربوط می شود. 
این تپه به ثبت تاریخی رســیده و شماره ثبتی آن 

۶۳۵ است.
دژ بربر

دژ بربر روستای اونار متعلق به دوران صدر اسالم 
است و به عنوان مکانی برای دفاع، حمل و نگهداری 
آذوقــه و ابــزارآالت جنگی مورد اســتفاده قرار 

می گرفت.
این دژ تلفیقی از معماری صخره ای و ســازه های 
دست ساز است و چهار هکتار وسعت دارد. شکل 
این دژ از طرف شــمال شبیه سر یک انسان است 
و در قســمت غربی آن نیز هفت اتاقک صخره ای 

به عنوان محل نگهبانی خودنمایی می کند.
بقایای دژ بربر مربوط به سده ۳ و ۲ هجری قمری 
است و در شهرستان مشگین شهر، بخش مشگین 
شرقی )الهرود(، دهستان قره ســو، روستای اونار 
واقع شــده اســت. این اثر در تاریخ ۱۲ دی ۱۳۸۶ 
با شــماره ثبت ۲۰۴۲۳ به عنوان یکــی از آثار ملی 
ایران به ثبت رســید. در روســتای انار گورستانی 
تاریخی وجود دارد که ســنگ قبرهای متنوع آن از 
نظر شکل و جنس و نوشته های متعدد جالب توجه 
است. زیباترین این سنگ ها عبارت اند از یک جفت 
سنگ قبر افراشته به ارتفاع۱/۶۲ متر که نوشته ای نیز 
دارد. در زیر سنگ نبشته ها محراب و باالی لچک آن 
دو گل هفت پر نقش یافته است. در باالی نبشته ها 
ســاقه و باالی آن کالهکی با ۱۲ ترک، شبیه کاله 
دراویــش وجود دارد و شــهادتین بــا کالم »علی 
خلیفه اله« منقور است. روی سنگ گورهای موجود 
در این گورستان نشانه هایی همچون ستاره شش پر، 
تصویر چکش ســاده و جز آن دیده می شــود. در 
گورستان قدیمی اونار آثار بسیار باستانی فالیک نیز 
وجود دارد که بیشتر آن ها تخریب شده اند. در همین 
گورستان پیکره های قوچ سنگی در اندازه های بزرگ 

و کوچک به جا مانده است. در صورت ساماندهی 
قبرستان روســتای اونار و جمع آوری سنگ قبر و 
کتیبه های پراکنده این قبرستان می تواند این محل را 

به موزه تاریخی تبدیل کرد.
درخت ۱۲۰۰ ساله اونار

درخت چنار روســتای اونار دیرینگی هزار و ۲۰۰ 
ساله دارد. درخت کهن سال چنار که به نام بابا چنار 
در مرکز روســتای اونار واقع شده است، چشم هر 

بیننده ای را به خود جذب می کند.
جنگل های ناب روستای اونار

جنگل ها و درخت های موجود در روســتای اونار 
مشگین شهر زیبایی ویژه ای به این منطقه داده است.
رودخانه نزدیک روســتای اونار نیــز زیبایی این 
روستا را دوچندان کرده است و یکی از جاذبه های 

گردشگری روستا محسوب می شود.
روستای اونار با گذشت چند دهه، هنوز آن شکل 
قدیمی و تاریخی خود را از دست نداده و همیشه 
مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی قرار گرفته 
است. امیدواریم با ساماندهی و حفظ آثار تاریخی 
موجود در روستای اونار شاهد حضور خیل عظیم 

گردشگران داخلی و خارجی به این روستا باشیم.

حمیــده کریمی: گردشــگری حیات وحش، 
یکی از انواع گردشــگری است که عالقه مندان 
به طبیعــت، به آن توجه ویــژه ای دارند. ولی 
گاهی این ســبک از گردشــگری برای حیات 

وحش می تواند خطرآفرین باشد.  
گردشــگران حیوانات را دوست دارند. بیشتر 
عالقه مندان به طبیعت دوست دارند به حیوانات 
نزدیک شوند و در مورد آن ها بیشتر یاد بگیرند. 
ولی حقیقتی که بســیاری از گردشگران از آن 
آگاهی ندارند، این اســت که فرصت هایی که 
در سفر برایشــان فراهم می شود تا با حیوانات 
از نزدیک تماس داشــته باشند، معموال حاصل 
فعالیت های بشری است که حیوانات وحشی را 

به کار وا می دارد.
تفاوت های زیادی بین گردشگری مسووالنه و 
اخالقی و گردشــگری حیات وحشی که برای 
حیوانات مشکل ساز است، وجود دارد. مقاله ای 
در مجله نشنال جئوگرافیک با این عنوان منتشر 
شده اســت: »رنج نادیدنی: حقیقت سیاه پنهان 
در گردشگری حیات وحش«. برای گردشگران 
کــه معموال به باغ وحش هــا و پارک های ملی 
ســر می زنند تا حیوانات را ببینند، تشــخیص 
این مورد سخت اســت که آیا کاری که انجام 
می دهند اخالقی است یا آسیبی برای حیوانات 

به دنبال دارد.
برای اینکه مطمئن شــوید ایــن قبیل مراکز با 
حیوانات به درستی رفتار می کنند، ۵ استاندارد 
موسوم به »۵ آزادی« در نظر گرفته شده است.

قبــل از اینکه برای تماشــای حیات وحش و 
نزیک شدن به حیوانات برنامه ریزی کنید، این 

نکات را در نظر داشته باشید:
تحقیق کنید

دنبــال جاهایی بــرای بازدید بگردیــد که به 
حیوانات رســیدگی می کنند، غــذای آن ها به 
خوبی تامین می شــود و همیشــه به آب تمیز 
دسترسی دارند. اماکنی که در تریپ ادوایزر رده 
بندی باالتری دارند ممکن اســت با حیوانات، 
انســانی رفتار نکنند. نظراتی که یک ســتاره و 
دوســتاره داده اند، حتما بخوانید، چون معموال 
در مورد شرایط حیوانات در این اماکن، نظراتی 

توسط بازدیدکنندگان ثبت شده است.
فضا را بررسی کنید

دقیقا بررسی کنید که آیا حیوانات محیط مناسبی 
در اختیار دارند، در فضای وسیع و مناسبی قرار 
دارنــد، دارای حفاظ در برابــر حیوانات دیگر 
هســتند، جای راحتی برای استراحت دارند و 
آیا جایی جــدا از جمعیت دارند تا در آن آرام 
بگیرند؟ برخی اماکن مرتبط با حیات وحش از 
کلماتی مانند پناهگاه حیــات وحش یا منطقه 
حفاظت شده استفاده می کنند. اگر چنین اماکنی 
این قــول را به بازدیدکننــدگان می دهند ولی 
امکان نزدیک شدن تعداد زیادی از گردشگران 
به حیوانات را ایجاد کرده اند، در بازدید از آن ها 

تجدید نظر کنید.
به دنبال عالیم هشدار باشید

از اماکنی که در آن ها حیوانات به وضوح دچار 

آسیب و جراحت شده اند یا مجبور می شوند در 
فعالیت های مختلفی شرکت کنند که آن ها را در 
معرض آسیب قرار می دهد، اجتناب کنید. یا از 
اماکنی که در آن محیط ویــژه حیوانات، تمیز 
نیست، حیوانات مجبور به سواری دادن هستند، 
توسط مردم شسته می شــوند، زنجیر شده اند، 
نمایش اجرا می کنند و... دوری کنید. این کارها 
برای حیوانات وحشی نرمال نیست حتی برای 

آن هایی که در اسارت به دنیا آمده اند.
رفتاری آرام داشته باشید

به خاطر داشته باشــید که جمعیت زیاد و سر 
و صداهــای غیرمعمول می توانــد حیوانات را 
مضطرب کند به ویژه آن دسته از حیواناتی که 
تحت تعلیم بر پایه ترسانده شدن قرار گرفته اند 

یا در زمان تولد از مادر جدا شده اند.
دنبال محیط های طبیعی باشید

به دنبال تجربه هایی باشــید که در آن حیوانات 
را در محیط طبیعی زندگی شــان و با رفتارهای 

طبیعی شان ببینید.
گردشگری حیات وحش در سراسر دنیا صنعتی 
درآمدزا اســت. فعالیت های فردی ما می تواند 
تاثیرات جمعی داشــته باشــد و به فعاالن این 
بازار یادآوری کند که مردم، حامی گردشگری 
اخالقــی هســتند. وقتی گردشــگران تصمیم 
بگیرند و نشــان دهند که رفتار انسانی با حیات 
وحش را ارج می نهند، بازار گردشگری حیات 
وحش نیز به ســمت رفتار انسانی با حیوانات 

تغییر جهت می دهد.

خبر

مدیر حج و زیارت استان زنجان:
حجاج زنجانی 

در سالمت کامل هستند

 مدیر حج و زیارت استان زنجان گفت: 
هم اکنون حجاج زنجانی در مدینه حاضر بوده 

و خوشبختانه در سالمت کامل هستند.
فرامرز بابایی امروز در گفت و گو با خبرنگار 
موج رســا، اظهار داشــت: اعــزام حجاج از 
فرودگاه زنجــان در روزهــای ۱۷،۱۸، و ۱9 

تیرماه امسال انجام شد.
وی بــا بیان اینکه خوشــبختانه پرواز حجاج 
زنجانی با پیگیری های انجام شده از فرودگاه 
زنجان انجام شد،افزود: بازگشت حجاج نیز از 

۲۷ شهریور ماه امسال خواهد بود.
این مسوول بیان داشــت: حجاج زنجانی هم 
اکنون در مدینه منوره حضور دارند و به ترتیب 
ورود به این شهر،عازم مکه برای انجام اعمال 

حج می شوند.
مدیر حج و زیارت استان زنجان با بیان اینکه 
حجاج زنجانی در قالب ۱۱ کاروان زیارتی تا 
۱9 تیرماه اعزام شــدند، بیان داشت: بازگشت 
زایران نیز مطابق برنامه ریزی های انجام شده، 

انجام می شود.
بابایی خاطرنشان کرد: در اعزام زایران به خانه 
خدا مشکلی پیش نیامد و تا کنون نیز گزارشی 

از ایجاد مشکل برای زائران ارائه نشده است.
سال گذشته از اســتان زنجان بیش از هزار و 

۶۰9 نفر به حج تمتع مشرف شدند.

چگونه گردشگر حیات وحش خوبی باشیم؟
فرهنگی،  میراث  فرنشین   
صنایــع دســتی و گردشــگری 
به  اشــاره  با  آذربایجان شــرقی 
در  شناســان  باســتان   یافته های 
زمینــه ابنیه کشــف شــده طی 
هفته گذشــته در منطقــه والمان 
تبریز اظهار کرد: طبق مســتندات 
این منطقــه در دوره  تاریخــی، 
صفویه بیابــان بوده و دروازه های 
تبریز تا ارک ادامه داشــته اند، این 
ابنیه نیز محل عبور فاضالب بوده 

است.
 به گزارش ایسنا، مرتضی آبدار در 
حاشیه بازدید میدانی خبرنگاران از 
پروژه والمان و ابنیه کشف شده در 
حفاری های این پروژه اظهار کرد: 
9۵ درصــد از ابنیه ای که به هنگام 
حفاری پروژه والمان کشف شده، 
از بین رفته است و بررسی ها نشان 
می دهد که این بنا ارزش نگهداری 
ندارد، اما حساسیت مردمی باعث 
شد تا با چشم پوشی از ابراز نظر 
مدیریتی، از نظر کارشناسان باستان 
شناســی و معماری نیــز در این 

خصوص استفاده شود.
وی متذکر شــد: پس از گذشت 
حدود یک هفته تیمی متشکل از 
این کارشناسان کاوش ها را آغاز و 
نقشه های قدیمی را بررسی کردند 
و بر پایه اطالعات سازمان میراث 
فرهنگی به این نتیجه رسیدیم که 
تکلیــف این پروژه باید روشــن 

شود.
آبدار تاکید کرد: برخی با انتشــار 
مطالبی مبنی بر کشــف شــهرک 
زیــر زمینــی به هنــگام حفاری 
پروژه والمان، جــو را ملتهب و 
ادعا می کننــد که میراث فرهنگی 
متعصب نیســت، در حالی که ما 
نسبت به مسایل میراث فرهنگی، 
تاریــخ و تمدن خودمان متعصب 

هستیم.
وی ادامــه داد: پروانه این پروژه 
مشــارکتی از ســال 9۲ توســط 
شهرداری منطقه چهار صادر شده 
و این پــروژه از ابتدای چهار راه 
شریعتی آغاز شده و تا محله برق 

المع ادامه دارد.

وی گفــت: عملیــات عمرانــی 
پــروژه والمان در محل کشــف 
ابنیــه تاریخی به دلیل عدم نیاز به 
حفظ ایــن ابنیه ادامه می یابد ولی 
ادامــه عملیــات در مابقی مناطق 
این پروژه متوقف شــده و به بعد 
از بررسی ها، باستان سنجی  مسیر 
پروژه، صدور مجوز توسط اداره 
و  اســتان  فرهنگی  میــراث  کل 
حضور ناظر این اداره کل در محل 

موکول می شود.
یک باستان شناس نیز در حاشیه 
ابنیه  از  بازدید میدانی خبرنگاران 
کشف شده به هنگام حفاری های 
پروژه والمان تبریز گفت: قدمت 
ابنیه کشف شــده در محل پروژه 
والمــان احتماالً با دیرینگی محله 
بــارون آواک تبریز بوده و مربوط 
به میانه هــا و اواخر دوران قاجار 

است.
بهــرام آجرلو با اشــاره به وجود 
اظهار  تاریخی مدفون  آثار  برخی 
کرد: آثــار تاریخی هــر دوره از 
جایگاه و ارزش ویژه ای برخوردار 
بــوده و نمی توان آثــار تاریخی 
دوران مختلف را بر هم ارجحیت 

داد.
وی با اشاره به اینکه آثار تاریخی 
تبریز تا دوره متقدم قاجار )دوره 

عبــاس میرزا( از حــد بیرونی و 
جنوبی ارک علیشــاه فراتر نرفته 
اســت، اظهار کرد: بــا توجه به 
توسعه تبریز و مهاجرت تعدادی 
از ارامنه به این شهر و شکل گیری 
محله بــارون آواک در دوره میانه 
قاجار، دیرینگی آثار تاریخی این 
محل نیز به همین دوره برمی گردد.

وی متذکــر شــد: بررســی آثار 
معماری و طاق و قوس این ابنیه 
نشان می دهد که احتمال اینکه این 
آثــار به دوره قاجار و قبل از عهد 
ناصری مربوط باشــند، بسیار کم 

است.
علیرضــا قوچی، معــاون میراث 
و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی، 
نیز  شرقی  آذربایجان  گردشگری 
در ادامه اظهار کرد: بافت هســته 
مرکزی تاریخ تبریز که در سنوات 
گذشــته به دفعات توسط میراث 
نقشــه های  و  مطالعه  فرهنگــی 
آن اصالح شده شــامل محدوده 
شــهرداری منطقه هشــت، بازار 
تبریز و متلقات آن، مســجد کبود 

و ارگ علیشاه است.
وی ادامه داد: بافت تاریخی اصلی 
تبریز ۱۷۰ هکتار بوده و وســعت 
بافت تاریخی منطقه هشت نیز به 
صورت منفصل و متصل شــامل 

۱۲۰ هکتار است.
وی تاکیــد کــرد: دســتگاه های 
خدمات رســان در صورت انجام 
عملیات هــای عمرانی موظف به 
کســب مجــوز اداره کل میراث 
فرهنگی استان هستند، در غیر این 
صورت عملیات متوقف می شود.

سرمایه گذار پروژه والمان نیز در 
پایان ایــن بازدید گفت: مقررات 
مشابه مقررات ملی ساختمان در 
این پروژه نیز قابــل اجرا بوده و 
مطالعات زمین شناسی و استحکام 

تراشه نیز انجام شده است.
کاظمی با اشــاره به ســتون های 
این پروژه و تصاویر منتشــر شده 
در این زمینه و گمانه زنی ها مبنی 
بر قدیمــی بودن این ســتون ها 
خاطرنشــان کرد: این ســتون ها 
همان شــمع های پروژه هســتند 
کــه بتن آرمه هــا روی آن نصب 

می شوند.
بر پایه این گزارش، هفته گذشته 
تصاویــری از نشســت زمین در 
پی یک پــروژه عمرانی در محله 
والمان تبریز منتشــر شد که نشان 
می داد ابنیه تاریخی در این محوطه 
وجود دارند، این تصاویر موجب 
گمانه زنی ها در باره وجود شــهر 

زمینی در تبریز شده بود.

فرنشین میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی:

خبری از شهر زیرزمینی در تبریز نیست

روستای اونار؛ 
آمیزه ای از تاریخ و طبیعت
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