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 در گفتگو با رییس هیات بدنسازی و پرورش اندام استان عنوان شد؛

باشگاه های بدنسازی زنجان در آستانه تعطیلی
رویه 2  

 مدیر آموزش و پرورش شهرستان طارم 
گفت: خانواده باید از اجبار در انتخاب رشــته 

فرزندان پرهیز کنند.
نقی صفری در گفت وگو با ایســنا، دو فاکتور 
عالقه و استعداد را از فاکتورهای مهم هدایت 
تحصیلی دانش آموزان عنوان کرد و افزود: گاهی 
اوقات شــاهدیم دانش آموزان به خاطر اکراه 
خانواده مجبور به انتخاب رشته می شوند که در 
پایان به خاطر عدم عالقه مندی به رشته انتخابی 
موفق نشــده و اولیای خــود را متهم می کنند 
بنابراین باید عالقه و اســتعداد هر دو جهت 

هدایت تحصیلی مد نظر قرار گیرند.
وی بر لزوم توجه جدی به هدایت تحصیلی در 
روستاهای دور افتاده اشاره کرد و افزود: عدالت 
برای همه دانش آموران باید یکسان باشد تا با 
بها دادن به مدارس دور دست از ترک تحصیل 

دانش آموزان جلوگیری کنیم .
این مسوول با تاکید بر اینکه  انتظار ما این است 

که مدیران و  مشاوران، خانواده دانش آموز را در 
طول سال تحصیلی و قبل از هدایت تحصیلی 
توجیه کنند، ادامه داد: عالوه بر این باید به قانون 
نیز احترام گذاشــته و آن را سر لوحه اقدامات 

خود قرار داد.
صفری با بیان این که مشــاوران در مدرســه 
نقش و اهمیت بســیاری در هدایت تحصیلی 
دانش آموزان دارند، گفت: با توجه به این نقش 
محوری نیاز است در این زمینه با برنامه ریزی 
جامع و عزم همگانی و همچنین لزوم برگزاری 
همایش های توجیه خانواده بتوانیم دانش آموزان 

را به انتخاب آگاهانه و شایسته سوق دهیم.
این مســوول ادامه داد: هدایت تحصیلی یکی 
از برنامه های اساسی و مهم در حوزه آموزش 
است که نیازمند دقت کافی در این زمینه است 
تا بــا رعایت توازن در رشــته های تحصیلی 
مشکالت تغییر رشته ها و یا ترک تحصیل به 

حداقل رسانده شود.

هدایت تحصیلی؛
 اجبار یا اختیار

هوشمندسازی ۳۲ درصد 
مدرسه های استان زنجان

 ۳۲ درصد کالس های درس مدرسه های استان 
زنجان با سیستم های هوشمند تجهیز شده اند که این 
مهم با تخصیص اعتبارات الزم در دیگر مدرسه ها نیز 

گسترش خواهد یافت.
معاون توســعه مدیریت و پشتیبانی مدیرکل آموزش 
و پرورش اســتان زنجان در گفــت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: بر این پایه از مجموع هشــت هزارو ۱۲۶ 
کالس درس در اســتان تعداد ۲ هــزار و ۶۲۵ کالس 
هوشمندسازی شــده اند که از مجموع ۳۲ درصد را 

شامل می شود.
حســین حســنلو افــزود: موضوع هوشمندســازی 
کالس های درس مدرســه های اســتان از حدود ۱۰ 
ســال گذشته در این استان آغاز شده اما شتاب بخشی 

برنامه های این بخش به اعتبارات الزم نیاز دارد.
وی همچنین با اشاره به روند اجرای برنامه شبکه ملی 
مدارس اســتان نیز گفت: تا پایان اسفند سال گذشته 
یک هزارو ۴۳۷ مدرسه این استان به شبکه ملی متصل 
و یک هزارو ۴۳۰ آموزشــگاه نیز به وب سایت پرتابل 

همگام لینک شده اند.
این مسوول ادامه داد: با اجرای این پرتابل انجام کارهای 
اداری از قبیل بخشنامه ها، ثبت نام و حتی واریز شهریه 

و دیگر موارد بصورت اینترنتی انجام می شود.
وی اضافه کرد: در ســه ماهه امســال اعتبار الزم برای 
هوشمندسازی مدرسه های استان تخصیص داده نشده 
در صورت تخصیص منابع از ســایر ردیف ها برخی 

مدرسه ها هوشمندسازی خواهند شد.
حســنلو افــزود: تجهیزات مــورد نیاز در راســتای 
هوشمندســازی کالس هــای درس شــامل رایانه و 
پروژکتــور بــرای انجام کارهای مــورد نظر و کمک 

آموزشی است.
به گفته این مسوول، هزینه هوشمندسازی هر کالس 

درس ۱۲۰ میلیون ریال است.

خبـر

حاشیه نشینی 9000 خرم دره ای

رویه 7  

آگهی مزایده عمومی امالک 
بنیادمســکنانقالباسالمیاستانزنجان در نظر دارد تعدادی از امالک و واحدهای مسکونی خود را به شرح ذیل از 

طریق مزایده عمومی به فروش رساند
الف-موضوعمزایده:به شرح جدول ذیل:

نوع ملک /ردیف
شماره شماره ثبتکاربری

قطعه
مساحت

)متر مربع(
قیمت پایه 

نشانی)ریال(

استان زنجان،شناط ابهر،انتهای کوچه بهزیستی675241533،213،000،000زمین - مسکونی1

استان زنجان-شهرستان ابهر-کوی شقایق5006016200760،000،000زمین - مسکونی2

استان زنجان-شهرستان ابهر-کوی شقایق5006318200760،000،000زمین - مسکونی3

استان زنجان-شهرستان ابهر-کوی گلریس483141091621،134،000،000زمین - مسکونی4

استان زنجان-شهرستان ابهر-کوی گلریس40042341621،134،000،000زمین - مسکونی5

ساختمان با 6
اعیانی115 -فاقد سند ثبتیمحوطه

استان زنجان -شهرستان طارم-4،750،000،000عرصه598
روستای شیت

شهرستان زنجان-شهرک نصر-مجتمع 108/445،747،320،000-9756آپارتمان7
مسکونی الله-بلوک2-طبقه4

جاده گیلوان - آببر از اراضی روستای صومعه بر281G1809/101،088،057،000 ازفرعی 103زمین - کارگاهی8

جاده گیلوان- آببر از اراضی روستای صومعه بر281G1637/90797،375،000 ازفرعی 103زمین - کارگاهی9

جهتاطالعاتبیشتروخریداسنادمزایدهبهواحدامورقراردادهایبنیادمسکنانقالباسالمیاستانزنجانواقع
دربلوارآزادیخیابانکشاورزمراجعهفرمایند.)شمارهتماس024-3310۶218-3310۶202(

1-فروشاسنادمزایدهازتاریخانتشارآگهیتاتاریخ1398/04/23
2-تاریختحویلپیشنهادهاتاتاریخ1398/05/03
3-تاریخبازگشاییپاکتهایمناقصه1398/05/05

روابطعمومیبنیادمسکنانقالباسالمیاستانزنجان

دوم
نوبت

دکتر پرویز قزلباش در راســتای اجرای موفق 
بســیج ملی کنترل فشارخون طی پیامی از کلیه 
عوامل و دســت اندرکاران ایــن طرح تقدیر و 

تشکر نمود.
رییس دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمات 
بهداشــتی و درمانی اســتان زنجان در راستای 
اجرای موفق بســیج ملی کنترل فشــارخون و 
پوشش۱۰۰درصدی سنجش فشارخون جمعیت 
باالی ۳۰ سال اســتان زنجان، در پیامی از همه 
عوامل و دســت اندرکاران ایــن طرح تقدیر و 

تشکر نمود.
در متن این پیام آمده است:

خداوند سبحان را شاکریم که در این برهه از زمان 
با شروع طرح بسیج ملی کنترل فشارخون باال و 
با تالش و مجاهدت خســتگی ناپذیر، هدفمند 
و برنامه ریزی شــده شما عزیزان و با همدلی و 
کوششی ستودنی؛ پوشش ۱۰۰درصدی سنجش 
فشارخون جمعیت باالی ۳۰ سال استان زنجان 

به بار نشست.
این موفقیت و توفیق عظیم در آگاهی بخشــی 
و سنجش فشارخون ۵۹۲.۳۹۷ نفری جمعیت 
هدف اســتان اعم از شهری و روستایی نشانی 

از توان مطلوب فنی/ کارشناسی/ مدیریتی و نیز 
عشق به مردم و خدمت به هموطنان توسط شما 

خادمان سالمت است را، گرامی می دارم. 
برای تک تک شما همکاران پرتالشم، که در مسیر  
تحقق آرمان های ســالمتی سر ازپا نشناختید و 
امیدواری و نشاط را به مردم خونگرم و بزرگوار 
استان ارزانی داشتید، سربلندی، شادکامی، عزت 

و پایداری مسالت می نمایم.
اطمینــان دارد صحنه های به یــاد ماندنی خلق 
شــده در لحظه لحظه اجرای این پویش عظیم 
در خاطــره مردم عزیز این خطه برای همیشــه 
ماندگار گشــته و توشــه ای خواهد بود برای 
گسترش ســالمتی عادالنه برای تک تک آحاد 

مردم ایران عزیز.
از ارشــادات و حمایت هــای ارزنده حضرت 
آیت اله حاج آقا خاتمی نماینده محترم ولی فقیه 
و امام جمعه محبوب زنجان و جناب آقای دکتر 
حقیقی اســتاندار محترم زنجان، از همگامی و 
همراهی نمایندگان معزز مردم شریف استان در 
مجلس شورای اسالمی، رییس و اعضای محترم 
کارگروه سالمت و امنیت غذایی و از مشارکت 
و هماهنگی صمیمانــه و همه جانبه فرمانداران، 

شهرداران، صدا و سیمای مرکز زنجان، مدیران 
کل، اعضای شورای اســالمی شهر و روستا و 
روســای کلیــه ادارات/ نهادها/ ســازمان های 
خدماتی- نظامی- صنعتــی- صنفی، اصحاب 
رســانه های گروهی و... در جای جای اســتان 
زنجان، خالصانه و صادقانه تشــکر و قدردانی 

می نمایم. 
 از خداوند منان توفیقات روزافزون همه شــما 

عزیزان را مسالت می نمایم.
دکتر پرویز قزلباش

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی و درمانی استان زنجان

بسیج ملی کنترل فشارخون با شعار »فشارخون: 
بدانیم و اقــدام کنیم ...« از ۲۷ اردیبهشــت ماه 
)مصادف با روز جهانی فشارخون( تا ۱۵ تیرماه 
امســال در دو مرحله آموزش - اطالع رســانی 
و مرحلــه غربالگری با هدف افزایش نســبت 
شناسایی و شــروع مراقبت و درمان در بیماران 
مبتال به فشارخون باال و افزایش آگاهی جامعه 
نســبت به عوامل خطــر، پیامدهــا و اهمیت 
تشــخیص زودرس و کنتــرل فشــارخون باال 

برگزارشد.

 مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان 
گفت: ۷۰ دســتگاه گوشــی تلفن همراه و سه 
دستگاه ماینر ارز دیجیتال از یک دستگاه اتوبوس 

مسافربری کشف و ضبط شد.
مرتضی ممیزی در گفت وگو با ایسنا، از توقیف 
کاالی قاچــاق خبر داد و اظهــار کرد: تعداد ۷۰ 
دستگاه گوشــی تلفن همراه و سه دستگاه ماینر 
ارز دیجیتال از یک دســتگاه اتوبوس مسافربری 

کشف و ضبط شد.
این مسوول با بیان اینکه ارزش کاالی توقیف شده 

قاچاق ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال پیش بینی شده 
است، ادامه داد: در رابطه با این پرونده یک نفر به 
عنوان متهم به شــعب این اداره کل معرفی شد و 
پرونده این کاالهای قاچاق توقیف شده در حال 

بررسی است.
وی افزود: برای مبــارزه با قاچاق کاال، اقدامات 
هوشمندانه و همه جانبه همه دستگاه های اجرایی 
نیاز اســت؛ چراکه قاچاق کاال، پدیده ای وسیع و 
گسترده بوده که برای مبارزه با این پدیده، باید از 
ظرفیت دستگاه های فرهنگی و آموزشی به ویژه 

رسانه ها استفاده کرد. مدیرکل تعزیرات حکومتی 
اســتان زنجان، خاطرنشــان کرد: باید اقدامات 
فرهنگی دستگاه های اجرایی در راستای مبارزه با 
پدیده قاچاق کاال و ارز افزایش یابد و باید به این 
نکته اشــاره کرد که مردم در پیشگیری و مبارزه 
با قاچاق کاال در جامعــه، نقش مهمی بر عهده 
دارند، مردم باید در راستای مبارزه با قاچاق کاال، 
مشارکت الزم را داشته باشند؛ به گونه ای که باید 
این موضوع به یک مطالبه عمومی و همگانی در 

جامعه تبدیل شود. 

باصدورپیامی؛

 رییس دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 از عوامل و دست اندرکاران طرح موفق بسیج ملی 

کنترل فشارخون در استان تقدیر کرد

کشف ۳ دستگاه ماینر ارز دیجیتال در زنجان
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برنامه های گرامیداشت 
هفته تامین اجتماعی استان 

زنجان اعالم شد
 مدیر درمان اســتان زنجان در گفتگو با 
خبرنگاران برنامه های 15 گانه گرامیداشت هفته 

تامین اجتماعی امسال را تشریح کرد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت درمان استان 
زنجان، دکتر علی محمدی افزود: امسال در هفته 
تامین اجتماعی کــه از 19  تا 25 تیر ماه خواهد 
بود برنامه های مختلفی در قالب کمیته استانی با 
حضور مدیران بیمه و درمان و جمعی از مسووالن 

ارشد و مقامات استان برگزار خواهد شد.
وی ارایه گزارش جامع عملکرد به مســووالن 
ارشد اســتان و دیدار با نماینده ولی فقیه و امام 
جمعه زنجان و اســتاندار، نماینــدگان مردم در 
مجلس شورای اسالمی ، استقرار مرکز مشاوره 
بیمه ای بــرای نمازگزاران در محل مصالی نماز 
جمعه، دعوت از مســووالن ارشد و استانداری 
بــرای بازدید از طرح هــای نوین و الکترونیکی 
سازمان، تجلیل از فعاالن تشکلها و نهادهای مدنی 
و تشکلهای کارفرمایی و بازنشستگان ، تقدیر از 
دو تن از مدیران کارخانجات و فعاالن صنعتی و 
تولید کنندگان کاالی ایرانی در راستای اشتغال و 
حمایت از رونق تولید، عیادت از بیماران بستری 
در مراکز درمانی ملکی، تشــکیل جلسه و تبیین 
مسائل و همسان ســازی توقعات و انتظارات با 
تشکلهای کارگری و نمیاندگان کارگران استان ، 
برگزاری نشست  مشترک با اعضای هیات مدیره 
کانون های بازنشستگی استان با هدف تبادل نظر و 
رفع مسایل و مشکالت کانون ها ، دیدار با خانواده 
شهدا و جانبازان و ایثارگران دوران 8 سال دفاع 
مقدس، اســتفاده از ظرفیت رسانه ملی در صدا 
و سیما و همچنین اصحاب رسانه و مطبوعات 
استانی و رسانه های نوشــتاری به منظور ارایه 
گزارش عملکرد و آخرین دستاوردهای سازمان 
پیرامون فناوریهای نوین و خدمات الکترونیکی، 
اطالع رسانی آخرین دستاوردها و پوشش بیمه ای 
به مخاطبان پیرامون تعهدات و خدمات کوتاه و 
بلند مدت سازمان، برگزاری مسابقه نقاشی ویژه 
کــودکان، برگزاری نمایشــگاه عکس در قالب 
خدمات و حمایت های ســازمان در حوزه های 
فرهنگی،  نماز و عفاف و حجاب ، میز خدمت و 
نهایتا برگزاری مسابقه های ورزشی و... را از اهم 
برنامه های اجرایی هفته تامین اجتماعی خواند 
و تصریح کرد: بــرای تعمیق و تعامل منطقی با 
شرکای اجتماعی سازمان اقدامات مهمی انجام 

خواهد شد.
محمدی تبیین راهبردها و شفاف سازی اقدامات 
سازمان در دولت تدبیر و امید را از اساسی ترین 
فعالیت ها و اهداف حوزه های بیمه ای و درمانی 
تامین اجتماعی عنوان کرد و افزود: طیف عظیم 
مخاطبان و تنوع و گســتردگی خدمات و چتر 
حمایتی سازمان، مسوولیت مدیران و کارشناسان 

این نهاد مردمی را سنگین تر کرده است.

به همت جهاددانشگاهی استان زنجان محقق خواهد شد:
راه اندازی نخستین واحد استانی 
پارک ملی علوم و فناوری های 

نرم و صنایع فرهنگی
 نخســتین واحد استانی پارک ملی علوم 
و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی صبح امروز 
در جهاددانشگاهی استان زنجان به بهره برداری 

خواهد رسید.
به گزارش ایســنا، نخستین واحد استانی  پارک 
ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی 
کشــور صبح فردا با حضور جمعی از معاونان 
و مسووالن جهاددانشــگاهی کشور و نماینده 
ولی فقیه در استان، اســتاندار زنجان و تعدادی 
از مسووالن استانی در مجتمع جهاددانشگاهی 

افتتاح خواهد شد. 
نخســتین واحد اســتانی  پارک ملــی علوم و 
فناوری های نرم و صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی 
زنجان در راســتای توانمندســازی اقتصادی و 
افزایــش رقابت پذیری واحدهای فناور در زمینه 
علوم و فناوری های نرم و صنابع خالق، فرهنگی، 
فناوری اطالعات و ارتباطات، کشاورزی، خدمات 
و صنعتی، توسعه کارآفرینی و حمایت از ایجاد 
و توســعه واحدهای فناور نوپا و نوآور در زمینه 
فناوری اطالعات و ارتباطات، خدمات و صنعتی، 
توســعه فناوری و نوآوری و حمایت از ایجاد و 
توسعه کسب و کارهای دانش بنیان، تجاری سازی 
نتایج تحقیقــات و ثروت آفرینی مبتنی بر علم و 
فناوری، تحقق ارتباط مراکز علمی و پژوهشی با 
بخش های فرهنگی اجتماعی و اقتصادی جامعه و 
همچنین انتقال و جذب دانش فنی و سرمایه های 

داخلی و فراملی به بهره برداری می رسد.
این پارک نخســتین واحد استانی پا رک علم و 
فناوری در حوزه علوم انسانی و هنر است که با 
همکاری دانشگاه علم و فرهنگ و جهاددانشگاهی 
به منظور تبدیل ایده های نو در حوزه هایی همچون 
صنایع دستی، گردشگری، رسانه های تصویری و 
علوم انسانی به محصول و فناوری های نوین، در 

کشور شروع به کار کرده است. 
آیین افتتاحیه نخستین واحد استانی پارک ملی 
علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی امروز 
چهارشنبه 19 تیرماه در مجتمع آموزشی، فرهنگی 
برگزار  پژوهشــی جهاددانشــگاهی زنجان   و 

خواهد شد.

خبـر

برای نخستین بار در شهر سجاس اجرا شد؛
اجرای طرح جدا سازی آب 

آشامیدنی از آب خام در استان
 مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان 
زنجان گفت: با اجرای بیش از 3 کیلومتر شبکه 
توزیع در شهر سجاس آب آشامیدنی در این شهر 

از آب خام جداسازی شد.
علیرضا جزء قاســمی اظهار داشــت: این طرح 
نمونه بارزی از تعامل شرکت آب و فاضالب با 
نهادهای خدمات رسان شهری برای اجرای طرح 
جداسازی آب شرب شهری از آب خام است که 
از بابت همکاری و اقدام شــهرداری سجاس در 

این زمینه تقدیر می شود.
وی با اشاره به بایستگی جداسازی آب آشامیدنی 
از آب خام در شهرهای استان گفت: شهر سجاس 
نخستین شهر در اســتان زنجان است که طرح 
جداسازی آب آشــامیدنی از آب خام در آن به 

صورت کامل اجرا شده است.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان 
تصریح کــرد: برای اجرای این طرح در شــهر 
سجاس بیش از 5 میلیارد ریال توسط شهرداری 
هزینه شده است که مطمئناً در آینده ای نزدیک 
با صرفه جویی های چشــمگیر در مصرف آب 
شــهری و به تبع آن کاهش آب بهاء شهرداری ، 

هزینه های اجرای این طرح جبران خواهد شد.
جزء قاسمی گفت: با اجرای طرح جدا سازی آب 
شرب از آب خام ، دیگر برای مصارفی همچون 
آبیاری فضای ســبز از آب شرب شهری استفاده 

نخواهد شد.

کاروان سالمت هالل احمر 
زنجان ۶ میلیارد ریال

در لرستان خدمات ارایه کرد
 کاروان سالمت اعزامی هالل احمر استان 
زنجان به شــهر خرم آباد مرکز استان لرستان به 
ارزش ۶ میلیارد و ۶11 میلیون و 55۰ هزار ریال 
خدمات بهداشــتی، درمانی، حمایتی و معیشی 

رایگان ارایه کرد.
معــاون داوطلبان جمعیت هالل احمر اســتان 
زنجان در جمع خبرنگاران استان افزود: تیم 3۰ 
نفره از پزشکان متخصص، عمومی، کارشناسان، 
پرستاران و داوطلبان این استان در قالب کاروان 
ســالمت برای ارایه خدمات بهداشتی و درمانی 
به مدت پنج روز به شهرستان سیل زده خرم آباد 

لرستان اعزام شدند.
علی منفرد افزود: تیم روانشاســی جوانان، ارتز 
و پرتز از معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی 
جمعیت هالل احمر استان، امدادگر و داوطلبان 
نیز از دیگر فعاالن در کاروان سالمت اعزامی به 

استان سیل زده لرستان بودند.
سرپرست کاروان سالمت اعزامی به لرستان ادامه 
داد: خدمات رایگان ارایه شده در بخش بهداشتی 
و درمانی، حمایتی و معیشتی را شامل می شود 
و هزینه های خدمات داوطلبی و بهره وران، در 
بخش بهداشتی و درمانی از قبیل خدمات ویزیت 
رایگان، خدمات روانشناســی، زنــان و زایمان، 
توزیع بســته های معیشتی، بهداشتی، استفاده از 
تجهیزات پزشــکی، دندانپزشــکی و خودرو به 
ارزش یک میلیــارد و ۷21 میلیون ریال را دربر 
می گیرد. وی به ارایه خدمات کاروان ســالمت 
اعزامی اســتان زنجان به خرم آباد لرســتان در 
بخش مشــارکت های نقدی و غیرنقدی اشاره 
کردو گفت: خدمات این بخش نیز شامل داروی 
رایگان، توزیع بسته های غذایی، پوشاک، وسایل 

بهداشتی و نوشت افزار بود.
معاون داوطلبان جمعیت هالل احمر استان زنجان 
ادامه داد: ارزش ریالی خدمات ارایه شده در این 
بخش ها نیز به ارزش چهار میلیارد و 89۰ میلیون 

ریال اعالم شده است.
به گزارش ایرنا، جمعیت هالل احمر اســتان با 
توجه به اینکه یکی از استان های نمونه کشوری 
در ارایه خدمات مطلوب و شایسته به هموطنان 
ســیل زده شناخته شده، به همین دلیل نیز استان 

معین برای لرستان معرفی شده است.

پیش بینی برداشت 4۶0 هزار 
تن گندم در استان زنجان

 مدیر امور زراعت جهادکشاورزی استان 
زنجان از پیش بینی خرید 4۰۷ هزار تن گندم از 
کشاورزان در زنجان خبرداد و گفت: برداشت بالغ 
بر 4۶۰ هزار تن گندم در استان زنجان پیش بینی 

شده است.
حسین عامری اظهار کرد: امسال 285 هزار هکتار 
از زمین هــای دیم و 18 هزار هکتار از زمین های 

آبی استان به زیر کشت گندم رفته است.
وی تصریح کرد: امســال برداشت گندم از اوایل 
تیر ماه در استان آغاز شده و میزان برداشت تاکنون 

به 4۰ هزار تن رسیده است.
عامری از پیش بینی برداشت افزون بر 4۶۰ هزار 
تن و خرید حدود 4۰۷ هزار تن گندم در استان 
زنجان خبرداد و افزود: سال گذشته بیش از 51۰ 
هزار تن محصول گندم از حدود 3۰۰ هزار هکتار 

از گندم زارهای استان برداشت شد.
وی عنوان کرد: از این میزان محصول تولیدی بالغ 
بــر 455 هزار تن به ارزش حدود ۶ هزار میلیارد 
ریال توســط شــرکت غله و خدمات بازرگانی 

استان با نمایندگی از دولت خریداری شد.

خبـر  در گفتگو با رییس هیات بدنسازی و پرورش اندام استان عنوان شد؛

باشگاه های بدنسازی زنجان در آستانه تعطیلی
بدنسازی  باشگاه های  از   برخی 
و پرورش اندام اســتان زنجان به دلیل 
باال رفتــن هزینه ها و ناهماهنگی دخل 
و خرجشــان در شرف ورشکستگی و 

تعطیلی هستند.
پرورش  و  بدنســازی  هیــات  رییس 
انــدام اســتان زنجان در ایــن باره به 
خبرنگار ایرنا گفت: فعالیت در عرصه 
بــه وضعیت  توجه  با  باشــگاهداری 
نابســامان مالی و باال رفتــن هزینه ها، 
دیگر توجیه اقتصادی ندارد و در واقع 
کمر صاحبان باشــگاه های بدنسازی و 
پرورش اندام زیر بار این مشــکالت، 

خم شده است.
مهران زرگری اظهار داشت: باال بودن 
هزینه اجاره بهــا و اخذ ارزش افزوده 
9 درصــدی از باشــگاه ها نیز موجب 
متضرر شــدن باشــگاهداران می شود 
چراکه ورزشــکاران به دلیل باال بودن 

شــهریه، ترجیح می دهند فعالیت در این عرصه 
ورزشی را ادامه ندهند.

وی افــزود: دریافــت ارزش افــزوده موجب 
نارضایتی در میان باشــگاهداران شــده اســت 
چراکه باشــگاه های ورزشی محل ارایه خدمات 
ورزشــی هســتند و در عرصه تولید یا خرید و 

فروش کاال، فعالیت ندارند.
رییس هیات بدنســازی و پرورش اندام اســتان 
زنجــان تصریح کرد: بهتر اســت این بار گران 
از دوش صاحبــان باشــگاه های بدنســازی و 
پرورش اندام اســتان زنجان برداشته شود تا از 
این بابت هزینه زیادی بر ورزشکاران، والدین و 

باشگاهداران، تحمیل نشود.

باشــگاه های بدنسازی و پرورش اندام زنجان، 
حال و روز خوبی ندارند

رییس هیأت بدنســازی و پرورش اندام اســتان 
زنجان گفت: در زمان کنونی این استان از وجود 
نزدیک 13۰ باشــگاه ورزشی فعال در این رشته 
برخوردار اســت و امســال به رغم کاستی ها و 
مشــکالت، توانسته نزدیک به 13 هزار نفر زن و 
مرد را به صورت رسمی، تحت پوشش قرار دهد.
زرگــری بــا تاکیــد براینکــه در حــال حاضر 
باشگاه های بدنسازی و پرورش اندام زنجان، حال 
و روز خوبــی ندارند، افزود: ورزش عامل مهمی 
در کاهش ناهنجاری ها و آســیب های اجتماعی 
است و برای جلب و جذب نوجوانان و جوانان و 

ارتقای سطح سالمت این قشر از جامعه، نیازمند 
حمایت های مادی و معنوی است.

وی اظهار داشــت: امروز وضعیت قلیان سراها به 
لحاظ جلب و جذب افراد و شــلوغی جمعیت، 
بهتر از باشــگاه های ورزشی شــده و این زنگ 
خطری است که باید مسووالن توجه جدی به آن 
داشته باشند و با حمایت از باشگاه ها، اجازه ندهند 
اینگونه مکان ها در میان نوجوانان و جوانان، بیشتر 

جا باز کند.
زرگری با بیان اینکه این رشته ورزشی در 2 بخش 
قهرمانی و همگانی، فعالیت دارد، افزود: اداره کل 
ورزش و جوانان زنجان در حد وســع و توان از 
این رشته ورزشی حمایت می کند اما کافی نیست 

و الزم است مســووالن استان نیز این 
هیات را در حمایت از باشــگاهداران، 
یاری دهند تا به سمت تعطیلی کشیده 

نشوند.
زرگری ادامــه داد: این هیأت به لحاظ 
قرار گرفتتــن در تنگنای مالی در اعزام 
ورزشــکاران به مسابقه ها نیز با مشکل 
مواجه اســت و تالش ها برای دریافت 
کمک هــای مالــی از ســوی ارگان ها 
و دســتگاه ها در جهــت عزیمــت به 
رقابت های کشــوری، نتیجــه مثبتی به 

دنبال ندارد.
وی با تاکید براینکه اگر مسابقه ها نباشد 
انگیــزه ای نیز برای فعالیــت و رقابت 
نخواهــد بود، افزود: ایــن هیأت برای 
اعزام ورزشکاران به رقابت های قهرمانی 
پاورلیفتینگ با لوازم باشگاه های ایران که 
از روز گذشته در تهران آغاز شده است 
به ناچار تن به دریافت قرض داد که این 

برای ورزش زنجان، زیبنده نیست.
آینده روشنی برای ورزش پاورلیفتینگ زنجان 

متصور نیست
رییس هیأت ورزش بدنســازی و پرورش اندام 
استان زنجان تاکید کرد: زنجان، یکی از قطب های 
پاورلیفتینگ ایران محسوب می شود اما با وجود 
مشــکالت مالی، آینده روشــنی برای این رشته 

ورزشی زنجان متصور نیست.
زرگــری افزود: پاورلیفتینگ زنجان برای ســرپا 
مانــدن و حفظ جایگاه خــود نیازمند حمایت و 
توجه خاص است و هیات تا به امروز نیز با چنگ 
و دندان این بخش از ورزش بدنسازی و پرورش 

اندام را سرپا نگه داشته است.

 ذکــر آمــار مربوط بــه کــودک آزاری، 
آســیب و منافعی دارد که تب و تاب در جامعه 
 به ویژه برای پدر و مادرها دلهره ایجاد می کند و 
حتــی نوع نگاه ها بــه این موضــوع نیز چندان 

خوشایند نیست.
مدیرکل بهزیستی استان زنجان در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا افزود: همین مساله موجب می شود 
که خانواده ها از ترس و دل نگرانی کودکان را به 
محیط نفرســتند و این در حالی است که اعمال 

همین اقدامات به تنهایی هر چه بیشتر آنان منجر 
شده و بیش از گذشته محصور می شوند.

محمد محمــدی قیداری افزود: کــودک آزاری 
علت های مختلفــی دارد و این مهم به تحقیق و 
مطالعه بیشتری مبتنی از پرونده های ثبت شده باید 

انجام بگیرد.
وی اضافــه کرد: کودکان به تدریج بزرگ تر و در 
محیط اجتماعی گسترده ای فعالیت خواهند کرد 
و به عنوان نمونه پس از ورود به دانشــگاه و در 

برخورد با همســاالن خود با مشــکالت جدی 
مواجه خواهند شد. محمدی افزود: از طرفی ارایه 
آمار مربوط به کــودک آزاری می تواند به آگاهی 
روز افزون پدر مادرها نیز منتهی شــود و در واقع 
باید گفت ایــن موضوع مهــم اجتماعی باید با 
حساسیت بیشتری به آن نگریسته شود و نگاه تک 

بعدی مشکالتی دارد.
وی ادامه داد: ارایه آمــوزش و مهارت های الزم 
به پدرو مــادر و در مهد کودک ها نیز می تواند به 

آگاه ســازی بیشتر آنان منجر شده و معضالت و 
مشکالت کمتری وجود داشته باشد.

بــه گفته این مســوول، اقدامات بنیــادی و مهم 
بهزیستی بر پیشگیری، توانمندسازی برون سپاری 
و بهره گیری از ظرفیت های مردمی بنا شده است.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان:

ارایه آمار کودک آزاری در جامعه نگرانی ایجاد می کند

رییس بیمارستان امام حسین)ع( استان زنجان:

ضریب اشغال تخت
بیمارستان های تامین اجتماعی 

زنجان ۸۰ درصد است

 ضریب اشغال تخت بیمارستان های تامین 
اجتماعی زنجان هم اکنون 8۰ درصد است که این 
میزان نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است.

رییس بیمارســتان امام حســین)ع( استان زنجان 
در گفــت وگو با خبرنگار ایرنا، با بیان اینکه آمار 
مراجعه کنندگان به پزشکان عمومی این بیمارستان 
در حوزه سرپایی افزایش یافته است افزود: در سه 
ماه نخست سال گذشته این بیمارستان نزدیک 8۶ 
هزار مراجعه  کننده داشت که در سه ماهه نخست 
امســال این میزان به 8۷ هزارو 5۰۰ نفر افزایش  

یافته است.
دکتر عباس مرتضوی افزود: با توجه به اینکه سال 

گذشته رشته جراحی و مغز اعصاب به رشته های 
موجود این بیمارستان افزوده  شد، اعمال جراحی 
ماژور نیز در این مرکز روند صعودی داشت، این 
اعمال جراحی در سه ماهه نخست امسال نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته بطور تقریبی 5۰ درصد 

افزایش یافت.
وی اضافه کرد: این بیمارســتان امســال و برای 
دومین سال پیاپی از نظر کیفیت خدمات در حوزه 
زایمان در اســتان برتر و در سطح کشور نیز جزو 
3۰ بیمارســتان برتر کشور انتخاب شد که در این 
راستا از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی لوح تقدیر دریافت کرد.

این مســوول ادامه داد: میزان مرگ و میر نوزادان 
که یکی از شــاخص های مهم بهداشــتی مراکز 
درمانی کشور به شمار می آید، در بیمارستان تامین 
اجتماعی زنجان بــه هفت در یک هزار تولد زنده 
رسید و به عبارتی در مدت یاد شده فقط سه نوزاد 
در این مرکز به دلیل نارس بودن، مشکالت قلبی 

و عروقی، و اعمال جراحی پیچیده، فوت کردند.
وی بابیــان اینکــه این آمار نســبت به وضعیت 
کشور مطلوب محســوب می شود، اظهار داشت: 
در آخریــن رده بندی انجام گرفته ســازمان تامین 
اجتماعی کشور، امسال بیمارستان امام حسین)ع( 
زنجان از نظر عملکرد در بین بیمارستان های این 

سازمان رتبه پنجم و از دید رضایتمندی مراجعان 
سرپایی نیز رتبه سوم را کسب کرد.

مرتضوی یادآوری کرد: هم اکنون همگی تجهیزات 
رادیولوژی این بیمارستان دیجیتالی شده و در هر 
نقطه از کشور این امکان وجود دارد که فردی که 
بستری می شــود عکس های مربوطه را از طریق 
رایانه دریافت کند که این تاثیر بسزایی در کاهش 

هزینه ها و تسریع در امور درمانی دارد.
هم اکنون 2 بیمارستان، یک پلی کلینیک و چهار 
درمانگاه تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی در 
شهرهای زنجان، ابهر، خرمدره و خدابنده فعالیت 

می کنند.

 دادستان عمومی و انقالب زنجان گفت: 
ضابطان قضایی در انجام ماموریت های دستگاه 

قضایی نقش پررنگ و اثر گذاری دارند.
حجت االسالم محسن کرمی اظهار کرد: دادستانی 
نســبت به ضابطینی که برای اجرای دســتورات 
مقام قضایی دقیق و اهتمام داشته باشند حمایت 
همه جانبــه خواهد کرد، اما در صورت کوتاهی، 
عدم انجام دقیق وظایف و تخطی از چهار چوب 

قوانین به شدت برخورد خواهد کرد.
دادســتان زنجان  در نخســتین برنامه بازدید از 
مراکــز در زنجان بــا حضــور در کالنتری 11 
ضمن بازدید از بخش های مختلف کالنتری، در 
دیدار با مســووالن کالنتری با شنیدن صحبت ها 

و مشکالت این مرکز گفت: ضابطان قضایی در 
انجام ماموریت دســتگاه قضایی نقش پررنگ و 
اثــر گذاری دارند، بنابراین برای اجرای عدالت و 
برقراری نظم در جامعه بایستی اهتمام ،جدیت و 

سرعت عمل دردستور کار قرار گیرد.
وی تقویت واحد مشــاوره حقوقــی، دقت در 
تحقیقات از متهمین و ســرعت عمل داشتن در 
انجام ماموریت ها را در مجموعه کالنتریها امری 
مهم در پیشــگیری و ارایه خدمات روان و آسان 
به شهروندان برشــمرد و افزود: حضور به موقع 
ماموران ســر صحنه ها و مکان هایی که گزارش 
درگیری و ایجاد مزاحمت می شــود مورد توجه 

قرارگیرد. 

دادســتان زنجان بیان کرد: در راســتای داشــتن 
مســتندات و مکشــوفات  در پرونــده ها و نیز 
حفاظت دارایی های شهروندان  در کالنتری ها بر 
روی اموال و  مکشوفات   حتی اموال بال صاحب 
باید بر پایه تاریخ کشــف برچسب درج گردد تا 
در فرایند رســیدگی به پرونده در محاکم قضایی 
با مشکل مواجه نشویم بنابراین این امر نیز مورد 

توجه  بیشتر قرار گیرد.
کرمی خاطرنشــان کرد: برای حضور به موقع و 
بررسی صحنه جرم استفاده از گشت های موتوری 
و خودرویی بیشــتر امری الزم و بایسته است و 
نباید از زمان اعالم حادثه و درگیری به ســامانه 
11۰ تا حضور و بررسی جرم وقت زیادی صرف 

شــود  البته در مرکز استان این امر به نحو احسن 
انجام می شود.

وی  یکی از عوامل مهم ســرعت انجام کارها در 
کالنتری ها را انجام انگشت نگاری از متهمان در 
خود کالنتری بیان کرد  و یادآور شد: اگر انگشت 
نگاری ها در خود کالنتری ها انجام شود با تسریع 
در کارها، در هزینه ها صرفه جویی خواهد شد و 
از خطرات احتمالی جابه جایی متهم نیز جلوگیری 

خواهد شد.
وی همچنین به بهره گیری از ابزارهای نوین در 
مکاتبه ها و دریافت دستورات و ارسال گزارش ها 
به منظور تســریع در امور، حفظ ضریب امنیتی 

مکاتبه ها و کاهش هزینه ها تأکید کرد.

دادستان عمومی و انقالب زنجان:

ضابطان قضایی در انجام مأموریت های دستگاه قضایی نقش پررنگی دارند
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فرهنگی

خبـر

برگزاری مسابقه کرامت 
آسمانی در ایجرود

AAAاداره AعمومیAروابطAگزارشAبه
A،ایجرودAشهرستانAاسالمیAارشادAوAفرهنگ
AسعادتAباAمیالدAوAکرامتAدههAمناسبتAبه
AالّرضاAموسیAبنAعلیAالحججAثامنAحضرت
AآبادAزرینAشهرAدرAکتابخوانیAمســابقهA)ع(

برگزارAمیAشود.
AارشــادAوAفرهنــگAادارهAمدیــرAAپیشــکاری
A:ــت ــارهAگف ــنAب اســالمیAایجــرودAدرAای
AبــرایAاســتAمناســبیAفرصــتAدهــهAایــن
Aــارف ــیرهAوAمع ــه،Aس ــیAزندگینام معرف
Aــی ــمAازAزندگ ــاAبتوانی ــتAت ــویAاس رض
AآنــانAمعرفــتAدریــایAوAمعصــومAامامــان

ــم. بهــرهAجویی
AاینAبرگزاریAازAهـدفAمسـوولAمقامAاین
AازAشـهروندانAشناختAتعمیقAراAمسـابقه
AباAبیشـترAچهAهرAآشـناییA،دینیAالگوهـای
AترغیبAوAبخشـندگیAوAکرامـتAروحیـه
AبهAمـردمAعمومAبیـنAدرAمطالعـهAفرهنـگ
AوAنمودAعنـوانAامـروزAجـوانAنسـلAویژه
AآشـناییAوAدینیAهایAپیـامAانتقـالA:افـزود
Aپـاک Aامامـان Aزندگـی Aسـیره Aبـا Aمـردم
AمسـابقاتAمانندAجذابAقالبAدرAسرشـت
ازAشـیوهAهـایAمؤثـرAکارAفرهنگیAاسـت.
AتواننـدAمی AمنـدانAعالقه Aاسـت Aگفتنـی
AAدریافتAوAمسـابقهAاینAدرAشـرکتAبـرای
AتاAمربوطهAنامـهAپاسـخAفرمAوAهـاAپرسـش
AاینAدبیرخانهAبـهAتیرماهAچهـارمAوAبیسـت
AمسـابقهAاینAبرندگانAبـهAوAمراجعـهAاداره
AهدایاییAبـودAیادAرسـمAبهAوAقرعهAقیدAبـه

اهـداAخواهدAشـد.

AAAو Aفرهنــگ Aوزیــر
Aــه ــارهAب ــاAاش ــالمیAب ــادAاس ارش
AبیــنAشــدهAایجــادAمناســبات
A،وزارتخانــهAایــنAوAقضــاAدســتگاه
AقضــاتAتــاAکــردAامیــدواریAابــراز
Aــات ــهAتخلف ــوطAب ــواردAمرب درAم
A،ــانه ــرAوAرس ــگ،Aهن حــوزهAفرهن
Aــخت ــرAروشAس ــرمAراAب روشAن

ــد. ــدمAبدانن مق
Aــیدعباس ــاA»س ــزارشAایرن ــهAگ ب
AشــنبهAســهAدیــروزA»صالحــی
Aغالمحســین« Aبــا Aدیــدار Aدر
AدادگســتریAکلAرییسA»اســماعیلی
Aــه ــکAده ــاAتبری ــرانAب ــتانAته اس
AاینAمیزبانــیAازAقدردانــیAوAکرامــت
AچنینAباوریــمAبرایــنA:افــزودA،نهــاد
AموجبAتوانــدAمــیAهایــیAنشســت
Aســطح Aو Aهمفکــری Aتقویــت
AدرAهمــگانAــرا تعامــالتAشــودAزی
AنظــامAجــزءAمختلــفAهــایAبخش
AایــرانAاســالمیAجمهــوریAمقــدس
AمــاA،مــردمAوAرویــمAمــیAشــمارAبــه
Aــای ــدیAه ــیمAبن ــرAتقس راAدرAغی
AجــاAیــکAصــورتAبــهAوAموجــود

ــد. ــیAکنن ــیAم ارزیاب

افزایش*تعامالت*با*تشکیل*شورای* *
حل*اختالف*ویژه*فرهنگ*و*رسانه
AزمانـــیAدرA:کـــردAتاکیـــدAوی
Aـــالم ـــمنانAاس ـــویAدش ـــهAازAس ک
Aشـــدت Aکشـــوربه Aشـــرایط
AســـطحAافزایـــشA،اســـتAحســـاس

AهـــایAحـــوزهAدرAتعامـــالت
مختلـــفAضـــرورتAدارد.

Aــالب ــیAانق ــورایAعال ــوAش عض
Aــادآور ــنAحــالAی فرهنگــیAدرAعی
AحجــمAــزان ــونAمی ــمAاکن شــد:Aه
AوAیافتــهAارتقــاAفرهنگــیAتولیــدات
AتدریجAبــهAنیــزAآنهــاAکیفــیAســطح
AاینAمــاAســعیAوAیابــدAمــیAبهبــود
AمطابقAنظارتــیAبعــدAازAکــهAاســت
AتشــکیلAوAکنیمAرفتارAمقــرراتAبــا
AویــژهAاختــالفAحــلAشــورای
AگامAتوانــدAمــیAرســانهAوAفرهنــگ
AچهAهــرAتعامــلAمســیرAدرAبلنــدی
بهتــرAقــوهAقضاییــهAبــهAشــمارآید.

به* * کوتاه*شدن*مسیررسیدگی*
تخلفات*با*ورود*مستیقم*وزارتخانه
A،اســالمیAارشــادAوAفرهنــگAوزیــر
Aــر ــاAمنک ــهAم ــرد:Aالبت ــحAک تصری
AخودAاگــرAولــیAنیســتیمAتخلفــات
AوAبرخــوردAمســیرAدرAــه وزارتخان
AباAقراربگیــردAتخلفــاتAبــاAتمــاس
AخاتمــهAموضــوعAکمتــریAهزینــه
Aــناخت ــراAش ــتAزی ــدAیاف خواه
AتوانمنــدیA،ســازمانیAدرونAهــای
Aحــل Aبــرای Aبهتــری Aهــای
معضــالتAدرAپیAخواهدAداشــت.

احضار*مدیران*وزارت*فرهنگ* *
با*تعامالت*قبلی*انجام*شود

AدیگــرAمقولــهA:دادAادامــهAصالحــی
AمیانــیAوAارشــدAــران احضــارAمدی

AاســالمیAارشــادAوAفرهنگAوزارت
Aــه ــتAک ــیAاس ــعAقضای ــهAمراج ب
AبایدAقبلــیAتعامــالتAبــاAامــرAایــن
Aــدار ــگاهAاقت ــاAجای انجــامAشــودAت
AنظــامAدرAمدیــرAیــکAموقعیــتAو

مــوردAخدشــهAقــرارAنگیــرد.
AحــوزهAوAهــاAظرفیــتA:افــزودAوی
AازAایAگســتردهAتعاملــیAهــای
A،جــرمAوقــوعAازAپیشــگیریAقبیــل
A،ایAرســانهAســوادAســطحAارتقــای
AداریــمA…AوAحجــابAوAعفــاف
AاقدامــاتAمنشــاءAتوانــدAمــیAکــه
Aــرا ــدAزی ــدهAباش ــترکAدرAآین مش

Aــوه ــهAق ــامAب ــوزانAنظ ــهAدلس هم
AاعتمادA،معتمــدAوAمقتــدرAقضاییــه

ــد. ــخAدارن راس

اصالح*تصاویر*غلط*ارائه*شده* *
با*تعامل*و*نشست*های*مشترک
AفرهنــگAوزارتAاعــالمAیAبرپایــه
AایــنAادامــهAدرA،اســالمیAارشــادAو
AاســماعیلیAغالمحســینAنشســت
Aــت ــهAکرام ــکAده ــاAتبری ــزAب نی
Aــژه ــگاهAوی ــلAجای ــهAدلی ــت:Aب گف
AالزمA،ــه ــوهAقضائی ــخنگوییAق س
Aبــا Aبیشــتری Aتعامــل Aاســت

AذیربطAمبــادیAوAرســانهAاصحــاب
Aارشــاد Aو Aفرهنــگ Aوزارت Aدر
AامروزAزیــراAشــودAبرقــرارAاســالمی
AرســانهAقابAطریــقAازAشــوربختانه
AقضاییهAقــوهAازAخوبــیAتصویــرAای
ــود. ــیAش ــهAنم ــهAارائ ــهAجامع ب
AاســتانAدادگســتریAکلAرییــس
Aالبتــه A:کــردAتصریــحA،تهــران
AواســطهAبــهAنــگاهAایــنAازAبخشــی
AرســانیAاطــالعAدرAنقــصAوجــود
Aــری ــهAوAبخــشAدیگ ــوهAقضائی ق
AرســانهAاصحــابAبــهAمربــوط
AاســتAآنAمختلــفAشــقوقAدر

AایAســازندهAتعامــلAچنانچــهAو
AهــایAنشســتAایــنAطریــقAاز
AتــوانAمــیA،شــودAایجــادAمشــترک
Aــالح ــدهAراAاص ــهAش ــرAارائ تصوی
AطریقAازAکــهAشــبهاتیAمانندAکــرد؛
Aــر ــایAاخی ــاAدرAروزه ــانهAه رس
AنحوهAنامــهAآییــنA٤٧AمــادهAدربــاره
A…AوAقصــاصA،حــدودAاجــرای
AنــداردAواقعیــتAکــهAشــدهAمطــرح
AهــایAبرداشــتAازAناشــیAًصرفــاAو
AوAبــودهAشــرعیAحکمAبــهAمربــوط
AگذارAبیمــهAمیانAقــراردادAازAناشــی
ــرد. ــیAگی ــکلAم ــرAش ــهAگ وAبیم
Aــه ــهAادام ــوهAقضایی ــخنگویAق س
AنحــوAــه ــاAب ــانهAه ــاAدرAرس داد:Aام
AوAشــودAمــیAمطــرحAدیگــری
AوAــگ ــارهAوزارتAفرهن ــنAب درAای
Aــالح ــرایAاص ــالمیAب ــادAاس ارش
AتواندAمــیAمثبــتAهایــیAگامAامــور
AمعظــمAــر ــاAاینکــهAرهب ــردارد.Aب ب
AمســووالنAــا ــدارAب انقــالبAدرAدی
AهمــکاریAبــرAقضاییــهAقــوهAعالــی
Aــوه ــنAق ــاAای ــاAب ــانهAه ــرAرس دیگ
AوAمناســبAتصویــریAارائــهAبــرای
Aــورت ــاتAص ــهAازAاقدام هنرمندان

ــد. ــدAفرمودن ــهAتاکی گرفت
A:ــرد ــدAک ــهAتاکی اســماعیلیAدرادام
AدادهAتذکــرAقضائــیAهمــکارانAبــه
AوAــگ ــوزهAفرهن ــهAدرAح ــدهAک ش
AاســتAممکنAکــهAآنجــاAتــاAرســانه
Aــت ــاتAمدیری ــبAوAموضوع مرات

AقضاییAبرخــوردAًصرفــاAکــهAشــود
Aــوی ــهAنح ــردAوAب ــورتAنپذی ص
AاباحــهAــه ــنAموضــوعAمنجــرAب ای
AاســتمرارAــن گــریAنشــود.Aبنابرای
AدرAتوانــدAمــیAهــاAنشســتAایــن
AآنهــاAبــهAکــهAاهدافــیAبــهAرســیدن
AآفریــنAنقــشAوAموثــرAشــدAاشــاره
Aــتین ــنAنخس ــشAازAای ــد.Aپی باش
AفرهنــگAوزارتAمشــترکAنشســت
Aــتری ــالمیAوAدادگس ــادAاس وAارش
AفرهنگAوزارتAمیزبانــیAبــهAتهــران
Aــن ــلAای ــالمیAدرAمح ــادAاس وAارش
وزارتخانــهAبرگــزارAشــدهAبــود.
Aاز Aجمعــی Aنشســت Aایــن Aدر
Aــه ــتAب ــرAدرنشس ــرانAحاض مدی
AمربوطAمشــکالتAوAمطالــبAبیــان
AمســوولیتیAهــایAحــوزهAبــه
AازAپــسAکــهAپرداختنــدAخــود
Aکارشناســی Aمباحــث Aانجــام
Aمناســب Aراهکارهــای A،الزم
AمیــانAتعامــلAافزایــشAبــرای
AوزارتAوAــران ــتریAکلAته دادگس
AارائــهAاســالمیAارشــادAوAفرهنــگ
Aــزاری ــهAبرگ ــرAادام ــانAب وAدرAپای
AدرA.شــدAتاکیــدAجلســاتیAچنیــن
AفرهنــگAوزیــرAمشــترکAنشســت
Aرییــس Aو Aاســالمی Aارشــاد Aو
AمطــرحAتهــرانAدادگســتریAکل
Aــورای ــوزهAش ــهAزودیAح ــد؛Aب ش
Aــگ ــژهAفرهن ــالفAوی ــلAاخت ح
وAرســانهAافتتــاحAمــیAشــود.

AAAعنـوان Aبـه Aآن Aاز Aکـه Aچیـزی
AلوسAبـازیAیکAحتـیAوAتشـریفاتAیـک
AموضوعـیAیـاAشـودAمیAیـادAبرنامـهAبیAو
AکاذبAآرامشـیAمسـووالنAبرخیAبرایAکـه
AروزهاAگـذاریAنامAازAحرفAکنـد؛AمیAایجاد
AادبیاتAملیAروزAنـامAبهAروزیAمشـخصاAو
AایـنAهرچنـدA.اسـتAنوجـوانAوAکـودک
AبرخیAوAداردAهـمAموافقانـیAهـاAگذاریAنام

جنبهAهـایAمثبـتAAراAهـمAمیAبیننـد.
A۱۸AشودAمیAسالیAششA،ایسناAگزارشAبه
AکودکAادبیاتAملیAروز«AعنوانAبهAتیرماه
AثبتAکشورAرسمیAتقویمAدرA»نوجوانAو
AفرهنگیAانقالبAعالیAشورایA،استAشده
A،عمومیAفرهنگAشــورایAپیشنهادAبرAبنا
AمهدیAدرگذشــتAروزAباAکهAAراAروزAاین
AملیAروزAعنوانAبهAاستAمقارنAآذریزدی
AاعالمAکشورAدرAنوجوانAوAکودکAادبیات
AرسمیAتقویمAدرA۱۳۹۲AســالAازAوAکرده

کشورAثبتAشدهAاست.
AازAسالAششAگذشتAباAرســدAمیAنظرAبه
AادبیاتAملیAروزAعنوانAبهAروزAاینAاعالم
AتوجهAمختلفAنهادهایA،نوجوانAوAکودک
AســهمAوAدهندAنمیAنشــانAآنAبهAچندانی
AروزیAفقطAگویاAنوجوانAوAکودکAادبیات

A.استAرسمیAتقویمAدر
Aروز«AنامAبهAروزیAگذاریAنامAدربارهAایسنا
AتعدادیAباA»نوجوانAوAکودکAادبیاتAملی
AدرAکهAاستAکردهAوگوAگفتAهاAنویسندهAاز

پیAمیAآید.

آرامش*کاذب*برای*عده*ای*از*مسووالن *
AکودکAادبیاتAنویسندهA-AحجوانیAAمهدی
AانتخابAدربارهA-AدانشگاهAاستادAوAنوجوانAو
AوAکودکAادبیاتAملیAروز«AAنــامAبهAروزی

AانتخابAدانمAنمیAمنA:گویدAمیAA»نوجوان
AوAکودکAادبیاتAملیAروزAنــامAبهAروزی
AبهAکهAدیگریAروزهایAکنــارAدرAنوجوان
A۱٤AمانندAشدهAانتخابAکودکAادبیاتAنام
AوA»کودکAکتابAجهانیAروز«Aفروردین
A.نهAیاAاستAخوبA،»کودکAروز«AآبانA۱۶
AاستAکاریAترینAسادهAنامAانتخابAنظرمAبه
AمملکتAدرA.بیفتدAاتفاقAاستAممکنAکه
AبهA،کنندAمیAگــذاریAنامAراحتAخیلیAما
AانگارAهاAمناسبتAازAبرخیAبرایAکهAطوری
روزAکمAمیAآیدAوAهمپوشانیAپیداAمیAشود!
AخوبAبهAکنونAتــاAکهAاینAبرAتأکیدAبــاAاو
AادبیاتAنامAبهAروزیAانتخابAبــودنAبدAیا
AبدA:گویدAمیA،اســتAنکردهAفکرAکــودک
AشعارهاAســطحAکهAاســتAAجهتAاینAبه
AوAمســووالنAازAایAعدهAوAبردAمیAبــاالAرا
AاحســاسAکاذبAآرامشــیAهاAبزرگAآدم
AهمAکودکAادبیاتAبــهAگویاAکهAکننــدAمی

توجهAوAادایAدینAشدهAاست.
AطرفAازA:کندAمیAبیانAادامهAدرAحجوانــی
AموضوعAایــنAکندAمیAفکــرAآدمA،دیگــر
AملیAادبیاتAنــامAبهAروزیAگــذاریAنام(
A.استAتأثیرگذارAخودAحدAدرAهمA)کودک
AباAهرچندA،کندAمیAبازAایAپنجــرهAنظرمAبه
AنهادهاAدرAدوســتانAمثالA.آهنیAحصاری
AبایدAکنندAمیAاحســاسAفرهنگیAمراکزAو
AازAتاحدیAکمAدستAتاAدهندAانجامAکاری
AکهAاینAخالصهA!دربیایندAروزAاینAخجالت
AاستAتبلیغیAوAنمادینAبیشــترAکارهاAاین
AتاثیرAبیAاجتماعیAنظرAازAحالAعینAدرAاما
AرسانهAکهAهمینAاشAنمونهAیکA.نیســت
A!کردهAسوالAروزAاینAدربارهAمنAازAشــما
AفراموشAبرایAمســکنیAقرصAامیدوارم

کردنAدردهاAنباشد.

AکنیمAمیAانتخابAاسمAماA:کندAمیAاضافهAاو
AباریAیاAکنیمAخالیAشانهAمسوولیتAبارAازAتا
AازAبایدAهرکسAراAایــنAبکشــیم؟AدوشAبه

خودشAبپرسد.

تشریفاتی*به*نام*نام*گذاری *
AادبیاتAنویســندهA-AجهانگیریانAعبــاس
AبارهAاینAدرAهــمA-AنوجــوانAوAکــودک
AایرانAرســمیAتاریخAدرAروزیAA:گویدAمی
AازAایAگونهAیــاAشــخصیتAیکAنامAبهAرا
AهاAاینAهمهAکهAکنندAمیAگذاریAنامAادبیات
AهاAگذاریAنامAکهAحالیAدرA،استAتشریفات
AخودAارادتAوAعالقهAافرادAتاAشودAمیAانجام

AنمایشAبهAموضوعAیاAشخصAبهAنسبتAرا
AچهAآنAAوAامAدیدهAمنAکهAجاییAتاA.بگذارند
AحدAدرAشــودAمیAمربوطAادبیاتAوAهنرAبه
AدستاوردAوAAاستAرسمیAسالنامهAدرAAثبت
AاینAدرAفقطAیعنیAندارد؛AدیگریAبازتابAو
AتیرA۱۸AبنویسندAسالنامهAدرAکهAاستAحد
Aاست؛AنوجوانAوAکودکAادبیاتAملیAروز
AاینAافتد؟AمیAاتفاقیAچــهAروزAاینAدرAاما
AکتابAAتیراژAدرAتأثیــریAچهAگــذاریAنام
AوAکودکAادبیاتAنویســندگانAمعیشتAو
AهیچAنظرمAبهAدارد؟AخوانــیAکتابAترویج
A.استAنمایشAهاAاینAهمهAوAنداردAتأثیری

AپیشنهادAبهAپاسخAهاAگذاریAنامAاینAشــاید
AعالیAشورایAکهAAاســتAAمدنیAنهادAیک
AدرAوAکردهAموافقتAآنAباAفرهنگیAانقالب
AتأثیرAمنAAنظرAازAA.آیدAمیAAرســمیAتاریخ
AتاAدادهAنشــانAهمAتجربهAوAنداردAچندانی
AهمهAنظرمAبهA.اســتAبودهAگونهAاینAاالن
AوAسررسیدهاســتAدرAنامAحدAدرAهاAاین

نبایدAآنAهاAراAجدیAبگیریم.

یک*بازی**لوس*و*بی*برنامه *
AنویســندهA-AخرامانAمصطفیAهمچنیــن
AدربارهA-AنوجــوانAوAکــودکAادبیــات
AوAکودکAادبیــاتAملیAروزAAگــذاریAنام

AحاالAنظرمAبهA:کنــدAمیAاظهــارAنوجــوان
AکنندAمیAفکرAفرهنگیAمســووالنAحاالها
AکودکAادبیاتAبــرایAروزیAکــهAAهمین
AکارشانAوAاستAکافیAاندAکردهAگذاریAنام
AهنوزA.اندAدادهAانجامAهنرAوAادبیاتAبرایAرا
AوجودAروزAاینAبرایAمشخصیAAبرنامهAهیچ
AحوزهAاینAدرAهاســتAسالAکهAمنA.ندارد
AدرAخاصیAAاتفاقAامAندیــدهAدارمAحضور

اینAروزAرخAبدهدAوAکسیAکاریAبکند.
AیکAکودکAادبیاتAملیAروزA:افزایدAمیAاو
AآنAبرایAکاریAماAبگویندAتاAاســتAاسم
AراAروزیAهستندAبلدAفقطAانگارA،ایمAکرده
AکاریAکهAامAنشنیدهAوAندیدهAAاماAکنندAاعالم
AانجامAکودکAکتابAوAادبیاتAارتقایAبرای
بدهندAوAبرنامهAایAبرایAآنAداشتهAباشند.

Aبودن Aالبته A:کندAمیAخاطرنشــانAخرامان
AخوبAچراAاســت؛AخوبAروزیAچنین
AداردAوجــودAکهAایAمســئلهAاماAنباشــد؟
AهمهAکهAاستAشــدهAزیادAقدریAبهAروزها
AدانندAنمیAهاAآدمAوAشودAمیAگمAهاAمناسبت
AاینAبودنAخوبِیA.روندAمیAسمتAکدامAبه
AایAعدهAاستAممکنAکهAاستAاینAروزها
A.کنندAتوجــهAموضوعAوAمقولــهAاینAبــه
AگزیدهAبایدAروزهاAایــنAانتخابAنظرمAبه
AدرنظرAآنAبرایAجذابیAهایAبرنامهAوAباشد
AفقطAماAگفتAمیAدوستانAازAیکیA.بگیرند
AهفتهAوAفالنAروزAکنیم؛AمیAسازیAمناسک
AبدونAوAلوسAبازیAهاAاینA.بیسارAدههAوAفالن

برنامهAایAاست.

بودنش*بهتر*از*نبودنش*است *
AنویسندهA-AخوانســاریAکاشفیAسیدعلی
AنیزAA-AپژوهشگرAوAنوجوانAوAکودکAادبیات
AبهAنســبتAمنA:کندAمیAبیانAزمینهAاینAدر

AکنمAمیAفکرAوAنیستمAبدبینAهاAانتخابAAاین
AپیAدهندهAنشانAهاییAمناسبتAچنینAاعالم
AAیکAجایگاهAاهمیتAوAضرورتAبهAبــردن
AهایAگذاریAسیاســتAدرAادبیاتAازAگونه
AکهAاینAمجموعAدرA.استAمسووالنAکالن
AداشــتهAکودکAادبیاتAاســمAبهAروزAیک
AروزیAچنینAکهAAاستAاینAازAبهترAباشیم

نداشتهAباشیم.
AچنینAانتخابAتأثیرگــذاریAدربــارهAاو
AاظهارA،نوجوانAوAکودکAادبیاتAبرAروزی
AگذاریAنامAاســتAاینAواقعیتA:کنــدAمی
AکهAاینAبرایAاســتAنشــانهAیکAروزAیک
AیکAبرایAمتنوعیAهایAبرنامهAوAهاAفعالیت
AنویسندگانAماAبرایA.شودAطراحیAموضوع
AروزAAوAاستAادبیاتAروزAروزAهرA،کودک
AمانAبرایAروزهاAبقیهAباAکودکAادبیاتAملی
AتاAشــدهAتعیینAروزAاینA.کندAنمیAفرقــی
AکنندAنمیAفکرAکودکAادبیاتAبهAکهAکسانی
AبیفتندAموضوعAاینAیادAبهAگذاریAنامAاینAبا
AچقدرAاتفاقAاینAکهAاینA.کنندAفکرAآنAبهAو
AماAگریAمطالبهAبهAنباشــدAیاAباشــدAموفق
AروزAاینAدرAکهAاینAجــایAبهA.گرددAبازمی
AکودکAادبیاتAاندرکارانAدســتAازAصرفا
A،کنیدAمیAچهAیاAکردیدAچهAشــماAبپرسیم
AAمختلفیAنهادهایAازAبایدAوAنیســتAکافی
AدوشAبرAکودکAحــوزهAAدرAوظایفیAکه
AاینAبرایAشماAکهAشودAگریAمطالبهA،دارند
A.چیستAتانAهایAبرنامهAوAکردیدAچهAروز
AتاAشــودAایAبهانهAاگرAروزAاینAنظــرمAبه
AبیفتندAکودکAادبیاتAیادAمختلفAنهادهای
AرابطهAدرAکوچکAهرچندAهایــیAبرنامهAو
AتوانیمAمیA،کنندAتعریــفAموضوعAاینAبا
AوAبرداشــتهAجلوAبهAروAگامAیکAبگوییــم

موفقAبودهAایم.

AAAشــاملA»زنجانAتاAزنگانAاز«Aکتاب
AشهرAدرAفضاییAوAکالبدیAتحوالتAتاریخیAسیر
AیاریAهدفAباAمولفانAادعایAبهAکهAاستAزنجان
AوAتحلیلA،شناختAبرایAشهریAعلومAمحققانAبه
AشهرهایAکهنAدرAمداخلهAهایAسیاستAارزیابی

ایرانیAتالیفAشدهAاست.
AکتابAاینAمقدمهAازAفرازیAدرA،AایرناAنوشــتهAبه
AواقعAدرA»زنجــانAتاAزنگانAاز«A:اســتAآمده
AایرانیAشــهرAکهنAفعلیAوضعیتAبــهAنگاهی

AاگرAکهA،استA»زنجان«AفعلیAشهرAوA»زنگان«
AزنجانAوAقدیمAبافتAباAراAزنگانAمصداقAبتوان
A،دانستAقدیمAبافتAحاشــیهAراAجدیدAوAمیانی
A.نمودAتداعیAراAمتضــادAفضــایAدوAتــوانAمی
AزمانAهرAوAمیپوسدAوAشدهAتهیAدرونAازAزنگان«
AصفحهAازAوAریزدAمیAفــروAدیگرAزمانAازAبیش
AزمانAهمA،ماندAمیAدورAبهAشهرAاقتصادیAحیات
AبخشیدهAتوسعهAخودAبهAبیشترAوAبیشــترAزنجان
AزنگانAاضمحاللA،توسعهAموازاتAبهAافسوسAو

AدرA»زنجانAتاAزنگان«AکتابA.میبخشدAتسریعAرا
AتوسعهAنظریAمبانیAوAمفاهیمAشاملAفصلAهفت
A،زنجانAشهرAوAاســتانAطبیعیAسامانهA،شهری
AبسترAدرAزنجانAشهرAفضاییA-AکالبدیAتغییرات
AاقتصادیA-AاجتماعیAهایAویژگیAشناختA،زمان
AآنAبهAوابستهAتحوالتAوAمســکنA،زنجانAشهر
AسناریوهایAتحلیلAوAتجزیهA،زنجانAشــهرAدر
AنهایتAدرAوAشدهAتدوینAشهریAتوسعهAمختلف
فصلAهفتمAدرAبرAدارندهAنتیجهAگیریAاســت.

AزنجانAشهرA:استAآمدهAکتابAاینAازAبخشیAدر
AهمســنگAتاریخیAقدمتAبودنAداراAوجودAبا
AمدونAپیشینهAفاقدA،شــدهAشناختهAشهرهایAبا
AباAارتباطAدرAمطالعهAموضوعAوAاســتAتاریخی
AوAعلمیAمطالعاتAانجامAوAبکرAًتقریباAشهرAاین

سیستماتیکAبسیارAاندکAبودهAاست.
Aدکتـر Aتوسـط A»زنجـان Aتـا Aزنـگان« Aکتـاب
AوAپوراحمـدAاحمـدAدکتـرA،حبیبـیAکیومـرث
AازAوAشـدهAتألیـفAمشـکینیAابوالفضـلAدکتـر

A۳۹٧ Aدر Aزنجـان Aدانشـگاه Aانتشـارات Aسـوی
صفحـهAبـهAچـاپAرسـیدهAاسـت.

AباAکهAچندAهرAآنAمؤلفــانAگفتهAبهAکتابAایــن
AاماA،استAدرآمیختهAشهرســازیAدانشAوAحرفه
AموضوعاتAباAکــهAپژوهانیAدانشAهمهAبــرای
AدرAشــهریAمحیطAکیفیتAوAکمیتAبهAمربوط
A،عمرانAمهندسینA،معمارانAنظیرA،هستندAارتباط
AوAجغرافیدانانA،اقتصاددانانA،شناســانAجامعه

مورخینAمیAتواندAموردAاستفادهAقرارAگیرد.

در موارد مربوط به تخلفات حوزه فرهنگ، هنر و رسانه؛

ُقضات، روش نرم را بر نوع سخت مقدم بدانند

»از زنگان تا زنجان«، مروری بر تاریخ شهرسازی در یک کهن شهر

روزی که صرفا در تقویم مانده است

AAAوAکودکAادبیاتAاهمیتAدربارهAنظرآهاریAعرفان
نوجوان،AوAچالشAهاAوAتهدیدهایAپیشAرویAآنAمیAگوید.
AوAهاAزیرساختAترینAبنیادیAازAیکیAادبیات،AایسناAگزارشAبه
AهرAاجتماعیAوAفرهنگیAمباحثAانتقالAبرایAابزارهاAترینAمهم
AنقشAنیزAجامعهAآحادAهویتAگیریAشکلAدرAوAاستAکشوری
AبهAگذشتهAهایAدههAازAیافتهAتوسعهAکشورهایA.داردAبســزایی
A،اندAبردهAبسیارAبهرهAآنAازAوAپیAنوجوانAوAکودکAادبیاتAاهمیت
AآگاهAنوجوانانیAوAکودکانAپرورشAباAجزAانسانیAتوسعهAکهAچرا
AآموزشAبرایAهاییAتالشAنیزAماAکشورAدرA.شــودAنمیAممکن
AیاAموفقAوAشدهAانجامAادبیاتAواســطهAبهAنوجوانانAوAکودکان

AAA.استAبحثAAقابلAکارشناسانAدیدAازAهاAتالشAاینAنبودنAموفق
A،نظرآهاریAعرفانA،نوجوانAوAکودکAادبیاتAروزAمناسبتAبه
AدربارهA،نوجوانAوAکودکAادبیاتAحوزهAشــاعرAوAنویســنده
AهمچنینAوAنوجوانAوAکودکAادبیاتAکارکردهایAوAاهمیــت
چالشAهایAپیشAرویAآنAباAایســناAگفتAوگوAکردهAاســت.

وجه*تمایز*ادبیات*کودک*و*نوجوان*با*دیگر*حوزه*های* *
ادبیات*چیست؟

AنوجوانAوAکودکAهایAخواندنیAشماAپرسشAازAمنظورAاگر
AاگرAولیAگیردAبرمیAدرAراAغیرادبیاتAهمAوAادبیاتAهمA،باشد

AدرAکهAگفتAتوانAمیAواقعAدرA،باشدAصرفAادبیاِتAمنظور
AماAکهAهاییAشاخصAتمامیAباAباشد؛AادبیاتAبایدAاولAدرجه
AدرجاتAدرA.هستیمAقائلAادبیAژانرAیاAمتنAیکAادبیاتAبرای
AلحاظAآنAبرایAکهAنوجوانAوAکودکAقیدAبهAتوجهAباAنیزAبعد
AاگرAیعنیAباشد؛AخودAفرضیAمخاطبAمناسبAبایدA،شودAمی
AنحوهA،جمالتAشکلA،واژگانAدایرهAًقطعاAاستAکودکAبرای
AکودکAبرایAمحتواAآنAکهAایAزاویهAوAمحتواA،زبانAدســتور
AهمAنوجوانAدربارهAوAداردAخاصیAحساسیتAشودAمیAارائه
AطورAبهAکهAچیزیAآنAبهAنسبتAهاAاینAهمهAدیگرAدرجاتAدر
AبرایAتواندAمیAوAشــودAمیAنوشــتهAعامAادبیاتAبرایAعام

AادبیاتAدلیلAهمینAبهA.داشتAخواهدAفرقAباشدAبزرگساالن
A،خیالAصورA،محتــواA،زبانAلحاظAبــهAنوجوانAوAکــودک
AبهAنسبتAآموزشــیAوAاخالقیAهایAجنبهAوAادبیAهایAآرایه
ادبیاتAعامAوAبزرگسالAحساسیتAهایAبیشتریAراAمیAطلبد.

ادبیات*کودک*و*نوجواِن*امروز*ما*نسبت*به*دهه*های* *
گذشته*دستخوش*تغییر*بوده*است؟*

AحالAدرAایAسابقهAبیAسرعتAباAوAآوریAشگفتAطرزAبهAدنیا
AکنندAمیAزندگیAدنیاAاینAدرAکهAهاییAبچهAبنابراینA،استAتغییر
A،مطالباتA.کنندAمیAبرقرارAارتباطAدنیاAجدیدAهایAمناسبتAبا

AوAکودکانAبهAنسبتAتنهاAنهAروزAروزبهAآنAنیازهایAوAهاAتوقع
AتغییرAحالAدرAقبلAهایAســدهAبلکهA،قبلAهایAدههAنوجوانان
AچونA،کندAتغییرAAهمAشانAادبیاتAکهAاستAطبیعیAاینAوAاست
AاینAباAآنانAامروزیAوAمتفاوتAنیازهایAازAبخشیAاستAقرار
AتغییراتAاینAماAکشورAدرAکهAاینA.شــودAدادهAپاسخAادبیات
AاتفاقAجهانAحقیقتAدرAکــهAســرعتیAهمانAباAادبیاتAدر
AالبتهA.استAدیگریAبحثA،خیرAیاAشودAعملیAتوانستهAافتدAمی
AحالAدرAامروزAدنیایAدرAکهAاتفاقاتیAیAهمهAبگوییمAتوانیمAنمی
AاتفاقAهاAکتابAدرAهمAسرعتAوAشتابAهمانAباAاستAدادنAرخ
میAافتد.AبهAهرحالAنویسندهAهاAمتعلقAبهAنسلAهایAقبلیAهستند

چیزهایی که ادبیات کودک و نوجوان را تهدید می کند
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«سفال خنک» پیوند خاك ، آب ، باد

تمـاس بـا خـاك مرطـوب همـراه بـا وزش نسـیم 
مالیـم ، خنکـى طبیعـى مطلوبـى ایجاد مـى کند . 
در زندگـى مـدرن با کف پوش ها و سـطوح عایق 
و آب بنـدى شـده ، فرصت ایـن تجربه کمتر پیش 
مـى آید . مى خواهیم با سـفالى کوچک و مسـطح 
، ایـن احسـاس خنک کارى تماسـى را بـه زندگى 
امـروزى بازگردانیـم . دو دقیقـه در آب بگذاریـد، 
(مصـرف کم آب در سـینى لبـه دار). چند دقیقه در 
مقابـل جریـان هـوا ( باد ، پنکه ، کولـر ) قرار دهید 

. بـا تبخیـر کمى آب، سـفال خنک مى شـود .
زیـر دسـتى و زیـر پایـى خنـک شـما آمـاده اسـت
بـا خشـک شـدن ( تغییر تدریجـى رنگ سـفال از 
قهـوه اى تیـره بـه روشـن ) نیـاز بـه خیـس کردن 
مجـدد اسـت . اگـر خنکـى بیشـتر مـى خواهیـد ، 
سـفال را زودتـر خیـس کنیـد . در دمـاى زیـاد ، 
سـفال سـریعتر خشـک مى شـود و زودتر باید آن 

را خیـس کنیـد . اگـر امـالح آب زیاد باشـد ، پس از خشـک شـدن لکـه هاى شـوره ظاهر مى 
شـوند . قبـل از خیسـاندن مجـدد ، آنهـا بشـویید . لکـه هـاى شـوره تازه بـا پارچه یا دسـتمال 
و لکـه هـاى مانـده بـا بـرس یـا اسـکاچ نیـز تمیز مـى شـوند . پـس از چند هفتـه اسـتفاده ، با 
خیسـاندن در محلول مسـاوى آب و سـرکه ، امالح رسـوب شده آب در منافذ سـفال را بزدایید 
تـا آب گیـرى سـفال بهتر شـود . جوش شـیرین براى لکه زدایـى چربى و ضد عفونى پیشـنهاد 

مـى شـود  از سـنباده نـرم بـراى جـال دادن و پـاك کـردن لکه هـاى باقیمانـده اسـتفاده کنید .

مزایاى خنک کارى تماسى نسبت به خنک کارى از طریق تهویه* 
بیشـتر روش هـاى خنـک کارى بـر مبنـاى تهویـه و خنـک کارى هـوا هسـتند . ایـن روش ها 
معمـوالً پـر هزینـه و پر مصرف هسـتند : حـدود چهل درصد پیـک بار برق کشـور براى خنک 
کارى اسـت ، پیـک مصـرف آب شـهرى در کشـور نیز مرتبط بـا خنک کارى اسـت. تعدادى از 

عوامـل مهـم موثـر بر آسـایش حرارتى در محاسـبات مهندسـى لحاظ نمى شـوند .
بهره ورى خنک کارى تماسـى : روش خنک کارى تماسـى ، به جاى کل فضاى بسـته افراد را 
خنـک مـى کنـد ، از این رو بهـره ورى به مراتب بهترى نسـبت به روش تهویـه دارد . همچنین 
مـى توانـد بخشـى از نیازمندى خنک کارى به ویژه در اوج گرما را پوشـش دهد . سـفال خنک 
بـه عنـوان زیر دسـتى یا زیر پایى مى توانـد از طریق جریان خون ، بـدن را از داخل خنک کند .
شـخصى بـودن ، خنـک کارى مکمـل بـراى افـراد با طبع گـرم : با خنـک کارى تماسـى ، 
تفـاوت آسـایش افراد در شـدت احسـاس گرمـا ، بهتر رعایت مى شـود . به عنـوان نمونه براى 
خنـک کارى یـک نفـر که احسـاس گرمـاى زیاد مى کند ، الزم نیسـت کل اتـاق را خیلى خنک 

کـرد و دیگـرى را که احسـاس سـرما دارد ، آزار داد .
امـکان اسـتفاده در شـرایط بحرانـى : در شـرایط بحرانـى و قطـع احتمالـى برق یـا آب ، مى 
توان با خنک کارى تماسـى ، تحمل شـرایط را بهبود بخشـید ، شـبیه اسـتفاده از شـمع در زمان 

قطع برق براى داشـتن روشـنایى نسـبى 
ظرفیـت قابـل مالحظـه انتقال حـرارت آب : انتقال حـرارت بـا آب ، حتى ولرم ، سـى برابر 

انتقـال حـرارت همان میزان هواى سـاکن اسـت .
احسـاس مطلـوب مجاورت با خـاك مرطوب ، آسـایش روانى : طبیعت، آرامش بخش اسـت ، 
بـر سـوخت و سـاز بـدن تأثیر مى گذارد و قـدرت تحمل روانـى را افزایش مى دهـد . همیاران 
مـى تواننـد جهـت تهیـه ایـن سـفال بـه کمیتـه امـداد و رفـاه در مجتمـع تخصصى، آموزشـى 

درمانـى و تحقیقاتـى بیمـاران ام .اس اسـتان زنجان در خیابان سـراى امید مراجعـه فرمایند.

خبـر

i پ.محمدى| روانشناس و هیپنوتراپیست

A  بیمــارى ام اس به عنوان یک بیمارى
مزمن  عالوه بر ایجاد مشکالت جسمى ، روحى 
از نظــر اجتماعى نیز زندگى فرد و خانواده را از 
روند طبیعى خارج مى کند . یکى از دشوارترین 
قســمت مقابله با بیمارى مزمــن ، تاثیر مخرب 
بیمارى بــر روابط میان فردى اســت (تیلور و 
آســپین وال ،1993). افراد مبتال به بیمارى هاى 
مزمن گاهى به دلیل نگرانى از رقت انگیز جلوه 
کردن یا طرد شدن ترجیح مى دهند بیمارى شان 

را از دیگران پنهان کنند و در نتیجه از بســیارى 
از روابط اجتماعى دورى مى کنند . انزوا ممکن 
است باعث بروز مشکالت روانى مانند افسردگى 

، اضطراب اجتماعى و ... شود .
گرچه ممکن است بسیارى فکر کنند افسردگى 
و انزوا دو روى یک سکه اند . اما این دو از نظر 
روانشناســى کامال متفاوت هستند .انزوا به ویژه 
به روابط آدمها ربط دارد ، در حالیکه افســردگى 
شامل مسائلى کلى در سالمت روانى مى باشد . 
انزوا معموال بیان کننده حالت عاطفى منفى است 

که فرد آن را احســاس میکند این احساس وقتى 
رخ مى دهد که فرد تفاوتى بین روابطى که واقعا 
وجود دارد و روابطى که آرزوى داشــتن آن ها 
را دارد مشــاهده مى کند .احســاس ناخوشایند 
انزوا ذهنى است . پژوهشــگران دریافته اند که 
انزوا ربطى به میزان زمانى که فرد با دیگران مى 
گذراند یا تنهاســت ندارد بلکه بیشتر به کیفیت 
روابــط ربط دارد تا کمیت آنها . یک فرد منزوى 
احساس مى کند که دیگران اورا درك نمى کنند 
و رابطــه پر معنایى با او ندارند . یکى از عواملى 

که خطر بروز احســاس انزوا را در فرد افرایش 
مى دهد اضطــراب اجتماعى بیماران اســت . 
پژوهشگران معتقدند ما براى تنهایى خلق نشده 
ایم ما انسانها گونه هایى اجتماعى هستیم . بنابر 
شــیوع باالى بیمــارى ام اس در ایران توجه به 
توان بخشــى در ابعاد مختلف جسمى ، روانى، 
اجتماعــى و مدیریت جامع افــراد مبتال جهت 
بهبود کیفیت زندگى شخصى و سازگارى روانى 
اجتماعى را توسط روانشناســان متبحر در این 

حوزه  راضرورى مى کند .

A  پور آذر همایــون  مــن 
هســتم . از مهــر ســال 90 درگیر 

بیماري ام اس هستم .
در ابتــدا هیــچ چیــز از ایــن بیماري 
آزارم نمیــداد بــه جــز یــک جملــه 
ى پزشــک کــه گفــت، "دیگــر 
ــه اي انجــام  ــم ورزش حرف نمیتوان
بدهــم" ؛ بایــد بگویــم ســاعت هــا 
بــراي ایــن جملــه اشــک ریختــم و 

گفتــم خدایــا، چــرا مــن!؟ 
مـن تمـام مراحـل درمـان اولیـه را 
تنها سـپري کردم، چون میخواسـتم 
اول  هسـت  هـم  موضوعـی  اگـر 
خـودم متوجه بشـوم؛ حس میکردم 
آنقـدر قـوي هسـتم کـه بتوانـم بـا 
از  بعـد  ولـی  بیایـم،  کنـار  خـودم 
اینکـه خانـواده ام فهمیـدن در ابتدا 
ترحـم را بهمراه داشـتند تـا این که 
کـم کـم با ایـن قضیـه کنـار آمدند.
ــودم  ــا خ ــى، ب ــاى ابتدای در روزه
زیــاد حــرف میــزدم و میگفتــم 
افتــاده،  اتفاقیســت کــه  "حــاال 
بــرات  وقتــی غصــه بخــوري، 
بدتــره" ؛ مــن ورزشــکار حرفــه اي 
ــی  ــت؛ ول ــک بسکتبالیس ــودم، ی ب
باالخــره یــک روز بایــد ورزش 
بســکتبال را کنــار میگذاشــتم و 
ورزش دیگــرى را پیــش میگرفتــم 

ــید.  ــش رس ــره زمان ــه باالخ ک
را  شــنا  ورزش  بیمــاري  بعــد 
انتخــاب کردم و اســتقامت و اعتماد 
بــه نفــس خــودم را بیشــتر کــردم.
 ســـعی کـــردم رشـــته تحصیلـــی 
تربیـــت بدنـــی را بـــه صـــورت 

ـــه  ـــا اینک ـــم و ب ـــه بده ـــی ادام علم
ــی  ــع کارشناسـ تحصیـــالت مقطـ
ام رشـــته ریاضـــی بـــود؛ تربیـــت 
ـــی را در  ـــک ورزش ـــی بیومکانی بدن
ـــه  ـــد ادام ـــى ارش ـــع کارشناس مقط
ــس ورزش  ــت حـ دادم و در نهایـ
ـــده نگـــه داشـــتم. را در وجـــودم زن
 ورزش و تمــام موفقیــت هایــى که 
ــد  ــث ش ــتم و دارم باع ــا آن داش ب
ــاورم  ــان بی ــوع ایم ــن موض ــه ای ب
کــه هیــچ چیــز غیــر ممکنــی 
ــث  ــن باع ــدارد  و همی ــود ن وج
شــد کــه مدتــى بعــد از بیمــاري ، 
ــز  ــه اي را نی رشــته بســکتبال حرف
ــه  ــاد دارم ک ــم و اعتق ــه بده ادام
حالــم راخیلــی بهتــر کــرده اســت . 

ــم را  ــت های ــی از موفقی ــن خیل م
ــه از  ــی و چ ــر تحصیل ــه از نظ چ
نظر شــغلی، بعــد از ام.اس بدســت 
ــاري را  ــن بیم ــا ای ــه تنه آوردم و ن
ســدي در جهــت پیشــبرد اهدافــم 
ندیــدم، بلکــه وجــودش مثــل یــک 
محــرك باعــث شــد پیشــرفت 

ــز داشــته باشــم.   بیشــتري نی
زیــرا قــرار نبــود و قــرار هــم 
نیســت کــه مــن کــم بیــاورم، مــن 
ــدم  ــک ق ــل ی ــه از آن حداق همیش

ــم. ــر باش ــد جلوت بای
و  خانــواده  ورزش،  کنــار  در 
ــه  ــد ک ــز بودن ــم نی ــتان خوب دوس
ــوت  ــه ق ــتند و همیش ــف داش لط
قلبــم بودنــد و هســتند و ایــن 

ــن  ــن م ــز در ذه ــاري  را هرگ بیم
بزرگتــر نکردنــد.

ــی  ــه کس ــت از اینک ــن هیچوق  م
ــد  ــده باش ــارى ام ش ــه بیم متوج
ــی  ــى گاه ــدم و حت ــت نش ناراح
اوقــات خــودم راجــع بــه بیمــاري 
ام.اس بــا دوســتانم صحبــت کــردم 
ــه آنهــا نیــز روحیــه بدهــم و  ــا ب ت
متذکــر بشــوم کــه چقــدر میشــود 
ــاز  ــاري ب ــتن بیم ــود داش ــا وج ب
ــچ  ــه هی ــود و اینک ــال ب ــم فع ه
چیــزي روي زمیــن وجــود نــدارد 
کــه انســان را متوقــف کنــد، حتــی 

ــل. ــالمتی کام ــدم س ع
در کنـار ایـن هـا، هرگـز بیمـاري 
ندیـدم  بـزرگ  آنقـدر  را  خـودم 

کـه هـر لحظـه به فکـرش باشـم و 
دربـاره اش  حرفـی بزنـم  تا ترحم 

اطرافیـان را برانگیختـه کنم .
ــى  ــغله زندگ ــل مش ــه دلی ــن ب م
زیــاد  نتوانســتم  شــوربختانه  
برنامــه  و  از زحمــات دوســتان 
ــره  ــد به ــت امی ــان در جمعی هایش
ــعی  ــراً س ــی اخی ــم، ول ــد باش من
میکنــم از جلســات دورهمــی کــوه 
و ورزشــی بیشــتر اســتفاده کنــم و 
اگــر حضورم باعــث امیــد و انرژي 
بقیــه دوســتان باشــد قطعا دوســت 
دارم کــه ایــن مهــم اتفــاق بیافتــد.
در ایــن میــان دوســت دارم بــه 
ــاران  ــه بیم ــتغال جامع ــه اش دغدغ
ام .اس خصوصــاً جوانانــی کــه 
ــا  ــد ت ــرده ان ــل ک ــی تحصی همگ
ــی  ــتقالل مال ــد اس ــک روز بتوانن ی
داشــته باشــند و ناگهــان در اوج آن 
همــه آرزو درگیــر بیمــاري شــدند 
و نمیتواننــد وارد بــازار کار بشــوند 
ــم ؛ بیمــاران ام .اس  اشــاره اى  بکن
ــتغال  ــن اش ــتند و همی ــا هس توان
میتوانــد دغدغــه ان هــا را کمرنــگ 
کنــد و کمتــر بــه بیماري بهــا دهند. 
بنابرایــن مــا بایــد بــه  مشــاغلى که 
در توانمــان هســت هدایت شــویم.  
در نهایــت  تشــکر میکنــم از همــه 
انســانهایی که وســعت دل هایشــان 
ــا  ــه ج ــرزي را نمیشناســد و هم م
ــد  ــالش میکنن ــد و ت ــور دارن حض
تــا همگــی احســاس بهتــري را بــه 
زندگــی داشــته باشــیم و از زندگــی 

ــم. ــذت ببری ــی هایــش ل و زیبای

انزوا خطـرناکتر از بیمــارى ام .اس

من نه تنها بیمارى ام را پنهان نمیکنم بلکه
درباره ى ام.اس به دیگران توضیح میدهم

A  نشســت معنوى شعرا و مادحین اهل
بیت عصمت و طهارت (ع) با جمعى از مسوولین 
جمعیت حمایت از بیماران مبتال به ام.اس استان 

زنجان (امید) در مجتمع امید برگزار شد. 
حاج ولى اهللا کالمى فرد ضمن ابراز خرسندى و 
سعادت از نگاه ویژه و روحیه نوع دوستى عمیق 
مردم زنجان اذعان داشــت از همان ابتدا که این 
جمعیت به طور رسمى شروع به فعالیت کرد از 
سربازان این حرکت انســان دوستانه بوده است 
و تاکید کرد این موهبت الهى اســت که انســان 
هــا در جریان زندگى، دغدغه و درد همدیگر را 
احساس مى کنند و در رفع انها همت و مساعى 

دارند. 
ایشان با اشاره به رویکرد و ساختار این جمعیت 
ابراز داشــت وجود افراد خیر و دلســوز مسیر 
حمایت و خدمات رســانى بــه جامعه هدف را 
بهبود خواهد بخشید که این مهم بى شک نیازمند 
تبلیغــات و نحوه ى آگاهى بخشــى صحیح به 
جامعــه  خواهد بود.وى ادامه داد این بیمارى به 
دلیل ناشــناخته بودن و همچنین رشد سریع در 
بین افراد جوان  مســتلزم اطالع رســانى قوى و 
مدبرانه مى باشد.  حاج ولى اهللا کالمى فرد گفت 
با توجه به فعالیت هــاى مطلوب و تاثیرگذارى 
که در بخش هاى مختلف اســتان توسط فعاالن 

اجتماعى  شــکل گرفته است و خوشبختانه نام 
استان را نیز به محافل و حوزه هاى مختلف راه 
داده اســت الزم است براى پایدارى و اثرگذارى 
بیشتر، همکارى و هماهنگى هاى اساسى در این 
بخش ها با یکدیگر شکل بگیرد چرا که همواره 

تعامــل و همکارى هاى ســازنده ، پایدارى در 
مسیرســعادت و موفقیت هاى بیشتر را پیش رو 

خواهد داشت. 
ایشــان تاکید کرد همه ى حوزه هاى ارزشى که 
انســانیت را به تکامل رهنمود مى سازد الزم و 

ضروى مى باشــند و نبایــد تنها متمرکز در یک 
ســرى اهداف تعیین شده باشــیم بلکه بایستى 
ضمن ارج نهادن به همه رسالت ها و فعالیت ها، 
در کنار هم و براى توسعه جامعه در ابعاد مختلف 

تالش نماییم. 
مهندس جاویدان رییــس هیات مدیره جمعیت 
امید نیز ضمن خوش آمدگویى و ابراز خرسندى 
به اهمیت عملکرد و کارنامه ى ارزشــمند مردم 
شــهر زنجان که باعث درخشــش نام این خطه 
به عنوان شــهر شــور و شعور حســینى شده 
اســت، اشاره داشت و همچنین اذعان کرد نفس 
مسیحایى و سخن حق همیشه باورها و اندیشه 
هاى جامعــه را تحت تاثیر قــرار میدهد و اگر 
اهمیت این بیمارى و خطرات ناشى از آن توسط 
راویان حقیقت بشریت در بین مردم مطرح گردد 
بدون تردید مســیر خوبى را در آگاهى بخشى و 

اطالع رسانى برداشته ایم. 
جمال وثوق مدیر عامل جمعیت امید نیز ضمن 
تشــریح ســاختار و برنامه هاى این جمعیت به 
نقش مهم خیرین در تاسیس مجمتمع تخصصى ، 
اموزشى درمانى و تحقیقاتى بیماران ام.اس  اشاره 
کرد. در پایان هر یــک از حاضرین برنامه ها و 
پیشنهادات خود را در راستاى حمایت از جامعه 

هدف اعالم کردند.

حاج ولى اهللا کالمى فرد شاعر و مداح نامى گفت: 

از  ابتداى فعالیت جمعیت امید، سرباز این حرکت  بوده ام
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انجمن صنایع شیرینی و شکالت:

 افزایش ابهامات نسبت به عوامل
صادرات شکر یارانه ای

AAAدالریAمیلیونA۸۰۰AصادراتAازAشــکالتAوAشیرینیA،بیســکویتAصنایعAانجمنAرییس
AدولتیAشکرAتنAهزارA۴۰AتاکنونAصنعتAاینAکهAکردAاظهارAوAدادAخبرAگذشــتهAســالAدرAنباتAآب
AچقدرAنیستAمشخصA،کردهAاستفادهAدولتیAوAآزادAشکرAدوAهرAازAاینکهAبهAتوجهAباAوAکردهAدریافت

ازAصادراتAآنAهاAوابستهAبهAشکرAدولتیAبودهAاست.
AازAخارجAبهAنباتAآبAقالبAدرAدولتیAشکرAدالرAمیلیونA۱۲۰AصادراتAموضوعAگذشتهAروزهایAدر
AتومانیA۴۲۰۰AارزAباAکهAایAیارانهAشکرA،قوانینAزدنAدورAباAبرخیAدهدAمیAنشانAکهAشدAافشاAکشــور
AدرAکهAتخلفیAاند؛AکردهAصادرAعراقAبهAقالبAاینAدرAوAکردهAنباتAآبAبهAتبدیلAراAشدهAتأمینAدولتی
AتبدیلA،رسیدهAمیAجامعهAدرآمدAکمAاقشارAدستAبهAبایدAکهAایAیارانهAشکرAکهAاستAآنAدادهAرخAاینجا
AآزادAارزAوAتومانیA۴۲۰۰AایAیارانهAارزAالتفاوتAمابهAوAاستAشدهAخارجAکشورAازAوAشدهAنباتAآبAبه

بهAجایAعمومیAمردمAوAشهروندانAایران،AبهAجیبAعدهAایAخاصAرفتهAاست.
AباAوگوAگفتAدرA-AایرانAتجارتAتوسعهAسازمانAسرپرســتA-AمودودیAمحمدرضاAرابطهAهمینAدر
AمراجعAبهAبایدAصادرکنندگانAاینA،هاAبررسیAتکمیلAازAپسAکهAکردAاعالمAخبرAاینAتأییدAضمنA،ایسنا

قضائیAپاسخگوAباشند.
AکردAاعالمAریزAقندAوAریزAنباتAآبA،نباتAاتحادیهAرییسAگرفتــهAصورتAهایAپیگیریAدرAهمچنین
AواحدهایAزیراA،نیستAاتحادیهAاینAاعضایAکارA،آنAصادراتAوAنباتAآبAبهAدولتیAشــکرAتبدیلAکه
AصادراتAتوانA،خودAهایAکارگاهAساختارAوAتولیدAشرایطAبهAتوجهAباAاتحادیهAاینAزیرمجموعهAصنفی

آبAنباتAوAنباتAراAندارند.
AدرA-AشکالتAوAشیرینیA،بیسکویتAصنایعAصنفیAانجمنAدبیرA-AایAمغازهAجمشیدAرابطهAاینAدرAاما
AشکرAدولتیAهمAوAآزادAشکرAازAهمA،شکالتAوAشیرینیAصنعتAدرAاینکهAبیانAباA،ایسناAباAوگوAگفت
AشکرAتنیAهزارA۴۰AحوالهAیکAتنهاAتاکنونA:کردAاظهارA،استAشدهAاســتفادهAاخیرAهایAماهAدرAدولتی
AاینAدرAچراکهAبودAصنعتAاینAماهانهAمصرفAسومAدوAمعادلAکهAکردیمAدریافتAماهAاسفندAدرAدولتی
AنیزAدولتیAشکرAتنAهزارA۴۰AهمچنینA.استAبیشترAشکالتAوAشیرینیAمصرفAنوروزAعیدAبخاطرAماه

درAاردیبهشتAماهAبهAاینAصنعتAاختصاصAدادهAشدAکهAهنوزAبهAدستAماAنرسیدهAاست.
AساالنهA:گفتA،شکرAتنAهزارA۶۰AماهانهAبهAشکالتAوAشیرینیA،بیســکویتAصنعتAنیازAبیانAباAوی
A۷۰۰AوAمیلیونAیکAنیزAگذشتهAسالAدرA.شودAمیAصادرAکشورAنباتAآبAتولیدAکلAدرصدAپنجAتاAچهار

هزارAتنAآبAنباتAتولیدAشدAکهA۲۳۰AهزارAتنAمعادلA۸۰۰AمیلیونAدالرAازAآنAصادرAشد.
AدریافتیAآزادAوAدولتیAشکرAقیمتA،شکالتAوAشیرینیA،بیسکویتAصنایعAصنفیAانجمنAدبیرAگفتهAبه

اینAصنعتAبهAترتیبAکیلوییAحدودA۳۴۰۰AوA۸,۰۰۰AتومانAاست.

دبیر جامعه حسابداران اعالم کرد؛

 اختصاص ارز دولتی به ۱۷۰۰ شرکتی
که صورت مالی شان مشخص نیست!

AAAدولتیAارزAکهAهاییAشرکتAازAزیادیAتعدادAگذشتهAسالAدرA:گفتAحسابدارانAجامعهAکلAدبیر
AاختصاصAارزAآنهاAبهAکهAشرکتA۱۷۰۰AهمAامسالA.بودAنشدهAحسابرسیAشانAمالیAهایAصورتA،گرفتند

یافت،AصورتAهایAمالیAشانAحسابرسیAنشدهAاست.
AاستفادهAوAثبتAسازوکارAباAآشناییAهمایشAدرA)شنبهAسه(AامروزAعلویAمحمدAسیدA،ایسناAگزارشAبه
AسیستمیAمالیAنظارتAلزومAبهAاشارهAباA،اقتصادیAفعاالنAبندیAرتبهAدرAمالیAهایAصورتAاطالعاتAاز
AیکپارچهAنظارتAاصلیAمنبعA.کردیمAشروعA۱۳۹۶AسالAازAراAسیستمیAمالیAنظارتAماA:گفتAیکپارچه

دادهAهایAمالیAدرAصورتAهایAمالیAبنگاهAهاستAکهAمیAتوانAبرAمبنایAآنهاAتصمیمAگیریAکرد.
AوAیکپارچهAسیســتمیAهایAآرمانAتواندAنمیAکاغذیAروشAباAمالیAکالنAنظــارتA:کردAتاکیــدAوی
AهایAچالشAموضوعAاینAوAنیستAجداAمالکیتAازAمدیریتAماAهایAبنگاهAدرA.کنندAمحققAراAمندAنظام
AسیستمیAنظامAیکAجزAایAچارهAدرستAاعتباردهیAبرایAماAدلیلAهمینAبهA،آوردAمیAوجودAبهAاساسی

یکپارچهAنداریم.
AمختلفAمالیAهایAصورتAتواندAمیAبنــگاهAیکAیکپارچهAسیســتمیAنظامAبدونA:کردAاضافهAعلوی
AسالAدرA.کندAاستفادهAمالیAهایAصورتAآنAازAیکیAازAمختلفAهایAموقعیتAبهAتوجهAباAوAباشدAداشته
AنشدهAحسابرسیAشانAمالیAهایAصورتAگرفتندAدولتیAارزAکهAهایAشرکتAازAزیادیAتعدادAگذشــته
AحسابرسیAشانAمالیAهایAصورتA،یافتAاختصاصAارزAآنهاAبهAکهAشــرکتA۱۷۰۰AهمAامســالA.بود

نشدهAبود.
AایAنتیجهAهیچAکاغذیAنظارتAازAامروزAتاA:کردAاضافهAکشــورAرسمیAحســابدارانAجامعهAکلAدبیر
AدرAکاغذیAبسترAکهAچراA،برداریمAگامAسیستمیAهایAنظامAسمتAبهAمجبوریمAنتیجهAدرAوAایمAنگرفته
AوAدستیAصورتAبهAراAاطالعاتAنفعAذیAیکAکهAنداردAمعنیAاینAبرAعالوهAوAشدهAمنســوخAدنیاAکل

کاغذیAبهAنهادهایAمختلفAارائهAکند.
AپسماندAیکAشدAصرفAهاAشرکتAکاغذیAحسابرســیAحوزهAدرAکهAانرژیAهمهAاینA:کردAتاکیدAوی

مالیAبودAکهAماAآنAراAدرAاینAچرخهAقرارAدادیمAکهAبتوانیمAازAآنAاستفادهAکنیم.
AکنندAکارAدفترهAتکAشوندAمیAمجبورAهاAشرکتAشودAبســتهAنظارتAعدمAمنافذAاگرA:دادAادامهAعلوی
AبهAببندAوAبگیرAباAکهAبدانیمAبایدA.کندAمیAکمAراAفســادAموضوعAاینAوAشــودAمیAترAاتکاAقابلAهاAدادهAو

کنترلAحسابAهاAنمیAرسیم.
AمالیAهایAصورتAتهیهAفرآیندAبایدA:گفتAمالیAهایAصورتAماههAیکAحسابرســیAبهAاشــارهAباAاو
AنگرAفرآیندAرویکردAکهAاستAاینAحاکمیتAبهAماAپیشــنهادA.نهاییAمحصولAنهAباشــدAنظارتAتحت

داشتهAباشد.
AجاAهرA:گفتAشفافیتAعدمAازAناشیAفسادهایAبهAاشارهAباAکشورAرسمیAحسابدارانAجامعهAکلAدبیر
AنظارتAاینAداریمAاعتقادAماAولیAاستAنداشتهAوجودAمالیAنظارتAمگرAگویندAمیAشودAمیAفسادیAکه

نبایدAکاغذیAباشد،AبلکهAبایدAتوسطAسیستمیAیکپارچهAانجامAشود.
AازAاستفادهAلزومAبهAاشارهAباA-AالکترونیکAتجارتAتوســعهAمرکزAرییسA-AرهبریAعلیAنیزAادامهAدر
AالکترونیکAتجارتAسامانهA:گفتAاقتصادیAفعاالنAبندیAرتبهAدرAشهرهاAمالیAهایAصورتAاطالعات
AیکA.کندAفراهمAهمAباAراAدستگاهA۴۰AبینAنزدیکیAارتباطAتوانستهAوAاستAکشورAتجارAواحدAدرگاه
AاقدامAاعتباریAرتبهAتعیینAوAبازرگانیAکارتAاخذAبهAنسبتAبایدAگامAاولینAدرAفعالیتAبرایAبازرگان
AدهندهAمجوزAدستگاهA۲۳AبهAنزدیکAموردAاینAدرA.بپردازدAوارداتAسفارشAثبتAبهAآنAازAبعدAوAکند
AراAهاAبنگاهAوAبازرگانانAاطالعاتAجامعAایAسامانهAاستAالزمAاینکهAبیانAباAویA.دارندAوجودAکشورAدر
AرتبهAبرایAوAشودAاظهارAآنAبهAاطالعاتAآنAکهAنداردAوجودAمرجعیAاکنونAهمA:کردAاظهارA،کنندAثبت
AتواندAمیA)جام(AمالیAهایAصورتAاطالعاتAجامعAسامانهAاماAشــودAگیریAبهرهAآنAازAاعتباریAبندی

اینAمشکلAراAحلAکند.
AحاکمیتیAدستگاهAوAبازرگانAبینAایAواسطهAخواهدAمیAتجارتAحوزهAدرAسامانهAاینA:دادAادامهAرهبری
A.شودAگرفتهAاطالعاتیAخألAجلویAوAیابدAکاهشAموازیAاطالعاتAتبادلAحجمAشودAمیAباعثAوAباشد
AاجازهAایAســامانهAچنینA.گرفتAراAمتفاوتAاظهاراتAجلویAتوانAمیAجامعAســامانهAاینAباAهمچنین

نمیAدهدAیکAکارشناسAبرایAثبتAرتبهAاعتباریAسلیقهAایAرفتارAکند.

خبـر

AAAوAحقوقAثبــت"AســامانهAبالتکلیفی
AکهAشــودAمیAماهAچهارمینAواردAحالیAدرA"مزایا
AتحویلAبرAاستخدامیAامورAسازمانAاعالمAرغمAعلی
AاینAمســووالنA،اقتصادAوزارتAبهAســامانهAاین
AسازAشفافیتAسامانهAاینAبهAپاسخیAهیچAوزاتخانه
AاستAاینAازAحاکیAهاAشنیدهAوAدهندAنمیAهاAحقوق
AاندازیAراهAناقصAصورتAبهAسامانهAاینAچونAکه
AتردیدAدچارAآنAپذیرشAدرAاقتصادAوزارتA،شده

شدهAاست.
AمزایایAوAحقوقAثبت"AسامانهA،ایســناAگزارشAبه
AدرAرسمیAطورAبهAوAگذشــتهAســالAازA"مدیران
AطبقAتاAشدAاندازیAراهAاستخدامیAوAاداریAسازمان
AباشندAموظفAهاAدستگاهAتوسعهAششمAبرنامهAقانون
AثبتAآنAدرAراAخــودAمزایایAوAحقوقAاطالعات
AهرAبهAپرداختیAمزایــایAوAحقوقAمیزانAتاAکنند

کارمندAدولتAدرAاینAسامانهAمشخصAباشد.
AتبصرهAدرAامســالAبودجهAقانونAدرAحالAاینAبــا
AوAحقوقAثبتAسامانهAبایدAکهAشــدAمصوبA)۲۱(
AوزارتAبهAاستخدامیAوAاداریAســازمانAازAمزایا
AبهAکهAتصمیمیAشود؛AمنتقلAداراییAوAاقتصادAامور
AکشورAکلAداریAخزانهAبودنAنظارتAتحتAعلت

ازAسویAوزارتAاقتصادAاست.

قانون،*وزارت*اقتصاد*را*به*شفافیت*مکلف* *
کرده*است

AاخذAبهAمکلفAراAاقتصادAوزارتAکهAایAتبصرهAدر
AآمدهAکندAمیAمزایاAوAحقوقAســامانهAمســوولیت
AهماهنگیAمالیAانضباطAایجادAمنظورAبه"AکهAاست
AهایAدســتگاهAکلیهAکارکنانAموقعAبهAپرداختAو
AتوسعهAششمAبرنامهAقانونAدرAاشارهAموردAاجرایی
AمربوطAاطالعاتAامسالAابتدایAازAهستندAموظف
AوAعمومیAمنابعAمحــلAازAپرداختAهرگونــهAبه
AکشــورAکلAداریAخزانهAاختیارAدرAراAاختصاصی
AاداریAسازمانAرییسAنیزAاینAازAپیشA"A.دهندAقرار
AبهAایAنامهAطی«AکهAبودAگفتهAکشورAاستخدامیAو
AخودAآمادگیA،داراییAوAاقتصــادیAامورAوزارت
AمدیرانAمزایایAوAحقوقAســامانهAتحویلAبرایAرا
AاینAســویAازAاقدامیAهنوزAامــاA،کردیمAاعــالم

وزارتخانهAصورتAنگرفتهAاست«.

وزارت*اقتصاد*نیز*همانند*دیگر*دستگاه*ها* *
اطالعات*خود*را*می*فرستد!

AماهAســهAازAبیشAگذشــتAباAوAکارAاینجایAتاAاما
AواکنشــیAهیچAاقتصادAوزارتA،جدیدAســالAاز
AمهمAسامانهAاینAپذیرشAعدمAیاAپذیرشAبهAنسبت
AنیزAآنAباالیAردهAمســووالنAحتیAوAندادهAنشان
AخبرAبیAاقتصادAوزارتAدرAســامانهAاینAوجودAاز
A-AدهنویAدهقانAمحمدعلیAکهAطوریAبهAهستند؛
AداراییAوAاقتصادیAامورAوزارتAاقتصادیAمعاون
AدربارهAایسناAسوالAبهAپاسخAخبریAنشستیAدرA-
AوزارتAبهAکهAمزایاAوAحقوقAثبتAسامانهAوضعیت
AاقتصادAوزارتAکهAگفتA،استAشدهAمحولAاقتصاد

AبهAراAخودAاطالعاتAهاAدســتگاهAدیگرAهمانندAنیز
AارسالAاستخدامیAامورAسازمانAبرایAوAسامانهAاین

میAکند.

تردید*وزارت*اقتصاد*در*پذیرش*سامانه* *
حقوق*و*مزایا

AوزارتAازA،ایســناAهایAپیگیریAدیگرAســویAاز
AنحوهAوAماجراAاینAچــونAوAچندAدربارهAاقتصــاد
AوAحقوقAثبتAســامانهAباAوزارتخانهAاینAبرخورد
AاستAماندهAباقیAپاســخAبدونAلحظهAاینAتاAمزایا
AازAحکایتAوزارتخانهAایــنAازAشــنیدهAبرخیAاما
AناقصAصورتAبهAســامانهAاینAچونAکهAداردAاین

AپذیرشAدرAاقتصادAوزارتA،استAشدهAاندازیAراه
آنAدچارAتردیدAشدهAاست.

AبسیارAهایAحقوقAازAلیستیAگذشــتهAروزهایAدر
AدرAبازنشستگیAســازمانAمدیرانAازAبرخیAباالی
AتوجهAدیگرAبارAکهAشــدAمنتشــرAمجازیAفضای

اذهانAعمومیAراAبهAاینAمسالهAجلبAکرد.
AازAمزایاAوAحقوقAثبتAسامانهAانتشارAوAاندازیAراه
AایجادAباAتواندAمیAکهAاستAاهمیتAحائزAجهتAاین
AدولتAکارمندانAدرآمدAمیزانAازAشــفافAفضایی
AعدالتAباعثAاداریAســالمتAایجادAبــرAعالوه

بیشترAدرAدریافتAحقوقAکارکنانAدولتAشود.
AبرنامهAقانونA)۲۹(AمــادهAطبقA،ایســناAگزارشAبه
AکلیهAمدیرانA،رؤســاA،مقاماتAتوســعهAششــم
AگانهAســهAقوایAشــاملAاجرایــیAهایAدســتگاه
AهاAسازمانA،هاAوزارتخانهAازAاعمAاسالمیAجمهوری
A،دولتیAهایAشرکتA،هاAدانشــگاهAوAمؤسساتAو
AهاAبانکA،دولتAبهAوابســتهAانتفاعیAمؤسســات
AبیمهAهایAشرکتA،دولتیAاعتباریAمؤسســاتAو
A،دولتیAغیرAعمومیAنهادهایAوAمؤسساتA،دولتی
AانقالبAنهادهایAوAبنیادهاA،عمومیAمؤسســات
A،اساسیAقانونAنگهبانAشورایA،مجلسA،اسالمی
AادارهAفقیهAولیAنظرAزیرAکهAموسســاتیAوAبنیادها
AکهAواحدهاییAوAهاAدستگاهAهمچنینAوAشــوندAمی
AنامAتصریحAیاAذکرAمستلزمAآنهاAبرAقانونAشــمول
AداشتهAراAخودAخاصAقانونAاینکهAازAاعمAاســت
AنظیرAکنندAمیAتبعیتAآنAمقــرراتAوAقوانینAازAیا
A،نفتAملیAشــرکتA،کشــاورزیAجهادAوزارت
AنوسازیAوAگسترشAســازمانA،گازAملیAشرکت
AوAبنادرAســازمانA،مرکزیAبانکA،ایــرانAصنایع
AوAمعادنAنوسازیAوAتوســعهAسازمانA،کشتیرانی
AاجراییAستادA،ســیماAوAصداA،ایرانAمعدنیAصنایع
AحقوقیAاشــخاصAوAســازندگیAهایAقرارگاهAو
AهستندAهاییAدستگاهAوAاشخاصA،آنهاAبهAوابســته
AدرAراAخودAدســتمزدAوAحقوقAاطالعاتAبایدAکه
AناخالصAمیزانAکهAنحویAبهAکنند؛AثبتAسامانهAاین
AوAباشــدAمشــخصAافرادAازAیکAهرAبهAپرداختی
AعمومیAوAنظارتیAنهادهایAبرایAدسترسیAامکان

مردمAفراهمAشود.

فیشهایحقوقهمچنانپنهانمیمانند!

لیسـتی*از*حقوق*های*بسـیار*باالی*برخی*از*مدیران*سازمان*بازنشستگی*در*فضای*
مجازی*منتشر*شد*که*بار*دیگر*توجه*اذهان*عمومی*را*به*این*مساله*جلب*کرد.*راه*اندازی*و*

انتشار*سامانه*ثبت*حقوق*و*مزایا*از*این*جهت*حائز*اهمیت*است*که*می*تواند*
بـا*ایجاد*فضایی*شـفاف*از*میـزان*درآمد*کارمنـدان*دولت*عـالوه*بر*ایجاد*
سالمت*اداری*باعث*عدالت*بیشتر*در*دریافت*حقوق*کارکنان*دولت*شود.

AAAدرصدیA۰.۸AکاهشAازAاقتصادAوزیر
AاخذA:کردAاعالمAوAدادAخبــرAماهانهAتورمAنرخ
AاخذAوAشــدهAآغازAســکهAخریدارانAازAمالیات
AبراساسAچراکهA،استAقانونیAکاماًلAمالیاتAاین
AقانونAوAشودAمیAگرفتهAعملکردAبرAمالیاتAقانون
AافرادAعملکردAبهAمتعلقAکاماًلAعملکردAبرAمالیات

درAگذشتهAاست.
Aسه(AامروزAدژپسندAفرهادA،ایســناAگزارشAبه
AجهانیAروزAبزرگداشــتAهمایشAدرA)شــنبه
AســیماAوAصداAهایAهمایشAمرکزAدرAکهAتعاون
AوAســازیAخصوصیA:کردAاظهارA،شــدAبرگزار
AموردAهایAبرنامهAازAیکــیA۴۴AاصــلAاجرای
AآنAاقتصادAوزارتAدرAماAوAاســتAدولتAتاکید
AاســتAقرارA.کنیمAمیAپیگیریAجدیAطورAبهAرا
AبورسیAهایAبنگاهAدرAدولتAماندهAباقیAســهام
AوAکنیمAواگذارAراAشودAمیAبنگاهA۱۸AشــاملAکه
AغیرAهایAبنگاهAواگــذاریAبهAنوبتAآنAازAپس

بورسیAاست.
AهایAروشAهاAواگذاریAاینAبرایA:دادAادامهAوی
AبهAاجارهA،مدیریتAواگذاریAهمچونAجدیدی
AاستفادهAراAدوAاینAازAترکیبیAیاAوAتملیکAشرط
AبرایAهاAواگذاریAاینAشاهراهAاماA،کردAخواهیم
AمردمAازAالگوگیریAوAسرمایهAافزایشAهاAتعاونی
AپنجAتاAچهارAعضویتAبهAرسیدنAحتیAوAمنطقه
AچنینAبرایAماAوAآنهاستAگرفتنAبرایAنفرAهزار

تعاونیAهاییAفرشAقرمزAپهنAخواهیمAکرد.

واگذاری*فقط*نقدی *
AکهAاستAاینAماAاصرارAوAتاکیدA:گفتAدژپسند
AوAکنیمAواگذارAراAسودآورAهایAشــرکتAامسال
AواگذاریAدادهAنشانAگذشــتهAهایAدورهAتجربه
A،استAبرانگیزAچالشAاقساطAوAنقدAصورتAبه
AبهAًصرفاAهاAواگذاریAاستAقرارAدلیلAهمینAبه

صورتAنقدیAباشد.
AهاAشرکتAعمدهAداراییAوAاقتصادیAامورAوزیر
AالزمAجذابیتAازAکهAدانســتAگازیAوAنفتیAرا
AباA:گفتAوAبرخوردارندAگذاریAســرمایهAبرای
AهاAشــرکتAاینAبرآوردیAمبلغAاینکهAبهAتوجه
AچندAازAکنسرسیومAتشکیلAباAتوانAمیAباالست

AاینAماAاعتقادA.کردAاقدامAآنهاAخریدAبرایAتعاونی
AمردمAاقتصادAگیریAشکلAبهAکارAاینAکهAاســت

بنیانAوAواگذاریAواقعیAکمکAخواهدAکرد.
AملیAشبکهAرونماییAبهAاشــارهAباAادامهAدرAوی
A)مهتا(AاساسیAاقالمAتوزیعAهوشــمندAمدیریت
AمهمیAبســیارAاتفاقAاینA:گفتAامروزAآیینAدر
AمدیریتA،مدرنAزبانAباAهاAتعاونیAچونA،است
AبهAوAگیرندAمیAعهدهAبرAراAاساسیAاقالمAتوزیع
AسهمAبهAرسیدنAبرایAراAخودAنقشAآنAواسطه
A۲۵درصدیAازAکیکAاقتصادAکشورAباالAمیAبرند.
AمجــرایAازAکاالAتوزیــعAوAتامیــنAدژپســند
AشــکافتنAبرایAنظیرAبیAفرصتیAراAهاAتعاونی
AتأمینAجهتAدرAدولتAشــدهAمحدودAهایAراه
AامروزA:گفتAوAدانستAمردمAاساســیAکاالهای
AمدیریتAسامانهA،ایرانAتعاونAاتاقAهمکاریAبا
AرونماییA)مهتا(AاساسیAاقالمAتوزیعAهوشــمند
AتوزیعAوAتأمینAنظــامAســامانهAاینAطریقAازAو

کاالهایAاساسیAمدیریتAمیAشود.
AدرAآنچهAاینکهAبیانAباAحالAعینAدرAاقتصادAوزیر
A:کردAاظهارA،نیستAویترینAاستAاساسیAقانون

AوAویترینیA،صــوریAهاAتعاونیAبهAقانونAنــگاه
AالگویAبهAعمیقAنگاهیAبلکهA،نیستAتشریفاتی
AهاAتعاونیAبتوانیمAاگرAوAاستAاقتصادAازAخارج
AدرAآنهاAواقعیAجایــگاهAبهAوAکنیمAتقویــتAرا
AهایAخیالAازAبسیاریA،برســانیمAکشورAاقتصاد
AبرAنقشAشدهAدیدهAکشــورAاینAبرایAکهAباطلی

آبAخواهدAشد

آغاز*وصول*مالیات*از*خریداران*سکه *
AنیازAدشــمنانAباAمقابلهAبرایAماA:کردAتاکیــدAاو
AصورتAبهAنهAهمAآنA،داریــمAاعتمادAمردمAبــه
AوAجمعیAصورتAبهAبلکهAگروهــیAوAایAتوده
AازAکهAاستAمردمیAهایAتشــکلAقالبAبهترین
طریقAآنهاAمیAتوانیمAازAشرایطAخطیرAعبورAکنیم.
AدرصدیA۲۵AسهمAگذاریAهدفAبهAاقتصادAوزیر
AخاطرAوAاشــارهAملیAاقتصادAازAتعــاونAبخش
AملیAاقتصادAدرAتعاونAسهمAامروزA:کردAنشــان
A۲۵AسهمAتحققAتاAوAاستAدرصدAهفتAتاAشش
AاینکهAبرایAلذاAداریم؛AزیادیAفاصلــهAدرصدی
AهایAفرصتAازAبایــدAشــودAمحققAهدفAاین

AشــکلAبهترینAبهAتعاونیAاقتصادAدرAموجــود
استفادهAکنیم.

AآغازAازAآیینAاینAحاشیهAدرAهمچنینAدژپســند
AخبرAفروشAپیشAهایAســکهAازAمالیاتAوصول
AپیشAهایAســکهAازAمالیاتAوصولA:گفتAوAداد
AهمکاریAبهAآنAپایانAزمانAوAشدهAآغازAفروش

مؤدیانAمالیاتیAبستگیAدارد.

مالیات*بر*سکه*کاماًل*قانونی*است *
AدریافتAشودAمیAگفتهAاینکهAبهAپاســخAدرAوی
AهنگامAآنکهAدلیلAبهAسکهAخریدارانAازAمالیات
AاینAدرAقانونAوAنشدهAاعالمAخریدارانAباAمعامله
A:گفتAشود؟AماسبقAبهAعطفAتواندAنمیAزمینه
AعملکردAبرAمالیاتAقانونAبراساسAمالیاتAاین
AکاماًلAعملکردAبرAمالیاتAقانونAوAشودAمیAگرفته

متعلقAبهAعملکردAافرادAدرAگذشتهAاست.
AاینکهAبیانAبــاAداراییAوAاقتصادیAامــورAوزیر
AحتیAکهAدادهAاجازهAماAبهAزمینــهAاینAدرAقانون
AبررسیAراAافرادAعملکردAنیزAگذشتهAسالA۱۰Aتا
AاینA:گفتA،کنیمAوصولAراAمشــمولAمالیاتAو
AمالیاتیAنوعAهرAکهAدهمAمیAمردمAبهAراAاطمینان
AتکالیفAبهAاستنادAباAشــودAمیAوAشدهAاخذAکه

قانونیAوAبهAموجبAقانونAاست.
AعدالتAدیــوانAاخیرAرأیAدربــارهAدژپســند
AمالیاتAاخذAبودنAقانونیAغیــرAبرAمبنیAاداری
AمواردیAازAیکیA:گفتAنیزAســکهAخریدارانAاز
AوضعA،شدهAتصریحAآنAبهAاساسیAقانونAدرAکه
AهرAبایدAبنابراینAاست؛AمالیاتیAهایAمعافیتAو
AقوانینیAبراساسAمالیاتیAمعافیتAیاAدریافتAنوع
AاسالمیAشورایAمجلسAتصویبAبهAکهAباشــد

رسیدهAاست.
AاینکهAبرAتاکیدAباAداراییAوAاقتصادیAامورAوزیر
A:افزودA،نداردAاختیاریAهیچAزمینهAاینAدرAدولت
AزمینهAاینAدرAداردAحقAاداریAعدالتAدیوانAالبته
AآنچهAاماA،باشدAداشتهAراAخودشAهایAبررســی
AتکالیفAموجبAبهAاندAدادهAانجامAمنAهمکاران
AاینAدرAباشدAقرارAمعافیتیAاگرAوAاســتAقانونی
AمصوبهAوAقانونAبهAهمAبازAشــودAاعمالAزمینه

مجلسAشورایAاسالمیAنیازAدارد.

دژپسند اعالم کرد؛

ادامه کاهش نـرخ تـورم

AAAکاهـش Aاز Aنشـان AهـاAبانک Aترازنامـه
AاینA،داردAمرکـزیAبانکAازAآنهـاAبرداشـتAاضافه
AگذشـتهAسـالAدومAنیمـهAازAکـهAاسـتAحالـیAدر
AبرداشـتAاضافهAمانـدهAحسـابAتسویهAبـهAملـزم
AدرAوAبودنـدAمرکـزیAبانـکAجـاریAحسـابAاز
Aانضباطـی Aبرخـورد Aبـا Aانجـام Aعـدم Aصـورت

میAشـدند. Aمواجـه
AازAهاAبانکAبرداشـتAاضافـهA،ایسـناAگـزارشAبـه
AاثرگذاریAوAپولـیAپایـهAافزایشA،مرکـزیAبانـک
AمواردAجملـهAازAوAداردAدنبـالAبـهAراAتـورمAبـرAآن
A.رودAمـیAشـمارAبهAهـاAبانکAمالـیAانضباطـیAبـی

AهایAسـال Aطـی Aکـه Aاسـت Aشـرایطی Aدر Aایـن
AازAهاAبانکAبرداشـتAاضافهAمیـزانAاغلبAگذشـته
AاینAبهAآنهـاAبدهیAمجمـوعAدرAوAمرکـزیAبانـک

بانـکAروAبـهAافزایشAاسـت.
A۱۳۹۷AسـالAپایانAدرAهاAبانکAترازنامـهAوضعیـت
AبانکAبـهAآنهـاAبدهـیAکـهAداردAحکایـتAایـنAاز
AدرAتومـانAمیلیـاردAهـزارA۸۵AحـدودAازAمرکـزی
AدرAتومـانAمیلیـاردAهـزارA۱۳۷AبـهA۱۳۹۳Aسـال
Aایـن Aدر A.اسـت Aرسـیده Aگذشـته Aسـال Aپایـان
AیـکAدرAکـهAبـودA۱۳۹۴AسـالAدرAفقـطAهاAسـال
AداشـتAوجودAدرصدیA۲.۵AحدودAکاهـشAدوره

وAغیـرAازAآنAهموارهAروندAافزایشـیAبودهAاسـت.
Aبانـک Aکل Aرییـس A- Aهمتـی Aگذشـته Aسـال Aاز
AهـاAبانکAبرداشـتAاضافـهAموضـوعA-Aمرکـزی
AتاکیـدAمـوردAراAبانکـیAنظـامAاصـالحAمسـیرAدر
AطیA،سـالAدومAنیمهAابتدایAدرAحتـیAوAدادAقـرار
AتسـویهAبهAملـزمAراAبانکـیAسیسـتمAایAبخشـنامه
AکـردAمرکـزیAبانـکAازAبرداشـتAاضافـهAمانـده
AدرAجـدیAاقـدامAانجـامAعـدمAکـهAدادAهشـدارAو
AاضافـهAمانـدهAتسـویهAًنهایتـاAوAکاهـشAراسـتای
AمرکزیAبانـکAنـزدAجـاریAحسـابAازAبرداشـت
AهایAسیاسـتAبـاAآنAبـودنAتضـادAدرAدلیـلAبـه

AباAانضباطـیAبرخـوردAبـهAمنجـرAتوانـدAمیAپولـی
بانکAهـایAمتخلـفAشـود.

AموسسـاتیAوAهـاAبانکAکـهAشـدAتاکیدAهمچنیـن
AازAقبلAبایـدAهسـتندAبرداشـتAاضافـهAدارایAکـه
A،مرکـزیAبانـکAازAشـدهAتجهیـزAمنابـعAمصـرف
AایـنAغیـرAدرA،کننـدAاقـدامAآنAمانـدهAبـهAنسـبت
Aنخواهـد Aوجاهـت Aمنابـع Aمصـرف Aصـورت
AسـالAپایانAدرAهاAبانکAترازنامهAعملکـردA.داشـت
AدرAبرخـوردAشـدنAتـرAجدیAازAبعـدAوAگذشـته
AگرچهA،مرکـزیAبانکAازAبرداشـتAاضافـهAمـورد
AبدهیAرشـدAبهAروAرونـدAدهندهAنشـانAهمچنـان

AسـرعتAازAکـهAاسـتAآنAمؤیـدAامـاA،آنهاسـت
AایAگونهAبـهAاسـت؛AشـدهAکاسـتهAبدهیAافزایـش
AپایانAدرAتومـانAمیلیاردAهـزارA۱۳۲AحـدودAازAکـه
AبـهAدرصـدیA۴.۷AحـدودAرشـدAبـاA۱۳۹۶Aسـال
AگذشـتهAسـالAانتهایAدرAتومانAمیلیاردAهزارA۱۳۷
AداشـتهAافزایشAتومـانAمیلیـاردA۵,۰۰۰AوAرسـیده
AقبلAدورهAیکAدرAکهAاسـتAحالیAدرAاینA.اسـت
AسـالAفاصلهAدرAوAبـودهAتوجهAقابلAرشـدAمیـزان
AافزایـشAدرصـدA۳۲.۴AحـدودA۱۳۹۶AتـاA۱۳۹۵
AبـازارAعملیـاتAامسـالAابتـدایAدرAامـاA.داشـت
AابزارهایAمهمتریـنAازAیکـیAعنـوانAبـهAنیـزAبـاز

AدسـتورAدرAپولـیAسیاسـتAاجـرایAغیرمسـتقیم
AبرداشـتAاضافهAسـاماندهیAکهAگرفتAقـرارAکار
AدرA.رودAمیAشـمارAبهAآنAنتایجAجملـهAازAهـاAبانک
A۲۸AحـدودAگذشـتهAسـالAدوAفاصلهAدرAمجمـوع
AمرکزیAبانکAبـهAهاAبانکAبدهـیAرشـدAازAدرصد
AبهAتوجهAبـاAرودAمیAانتظارAوAاسـتAشـدهAکاسـته
AبرداشـتAاضافهAمانـدهAکنتـرلAبهAهـاAبانکAالـزام
AبدهیAوضعیـتA،بـازAبـازارAکارکـردAهمچنیـنAو
AهایAسـالAدرAکهAاعتبـاریAمؤسسـاتAوAهـاAبانک
AبودAانضباطـیAبیAوAریختگـیAبهـمAدچـارAاخیـر

بهبـودAپیـداAکند.

تنبیــه بانــک ها جــواب داد

چهار شنبه 19 تیر ماه 1398 / نمره 346 / سال دوم



6
آب

مدیرعامل و کارکنان شرکت آب منطقه ای زنجان 
مهمـان ویژه برنامه زنـده و تلویزیونی گئجـه لر

AAAصرفهAهفتهAازAروزAآخرینAزنجان،درAایAمنطقهAآبAشــرکتAعمومیAروابطAگزارشAبه
AمعاونAافشــاریAمهندسAبهمراهAشــرکتAاینAمدیرعاملAرضاپورAمهندس،AآبAمصرفAدرAجویی
AتلویزیونیAزندهAبرنامهAزنجان،درAایAمنطقهAآبAشرکتAکارکنانAازAجمعیAوAبرداریAبهرهAوAحفاظت
AمدیریتAوAآبAبهینهAمصرفAفرهنگیAترویجAدربارهAوAکردندAشرکتAاشراقAاستانیAلر،شبکهAگئجه

منابعAآبAزیرزمینیAمطالبیAراAعنوانAداشتند.
A،98-97AآبیAسالAدرAاستانAهایAبارندگیAازAگزارشیAارائهAباAرضاپورAبرنامه،مهندسAاینAابتدایAدر
AتیرماهAنهمAتاAگذشتهAسالAمهرماهAاولAازAزنجانAاستانAدرAبارشAمیزانAخوشبختانهA:داشــتAاظهار
AوAداردAافزایشAدرصدA۲9AگذشتهAسالAمشابهAمدتAبهAنسبتAکهAبودهAمترAمیلیA۴۱۵AازAبیشAامسال
AیکAوAپنجاهAودرAمیدهدAنشانAراAافزایشAدرصدA38AبارندگیهاAاینAمدتAبلندAمتوسطAباAمقایسهAدر

سالAاخیر،AاینAبارندگیAهاAبیAسابقهAبودهAاست.
A:داشتAاظهارAAوAکردAتاکیدAاستانAدرAصنعتAدرصدیA۴AوAشربAآبAدرصدیA۶AسهمAبهAرضاپور
AزنجانAاستانAدرAسهمAاینAکهAشودAمیAمصرفAکشاورزیAبخشAدرAآبAدرصدA9۰A،کشــورAکلAدر
A،هدفمندسازیAنیازمندAماAکشاورزیAکهAاستAآنAنشاندهندهAموضوعAاینAوAاستAدرصدA8۴Aحدود

کشتAمتناسبAباAبازارAوAذخایرAآبیAاست.
A۶AاستانAدشتA7Aکرد:ازAاظهارAاســتانAدرAزیرزمینیAآبهایAترازAوضعیتAبهAاشــارهAباAادامهAدرAوی
AآبAهایAسفرهAبهAواردهAآبAمیزانAازAبیشAکهAمصرفAروندAوAداردAقرارAبحرانیAحالتAدرAدشــت

زیرزمینیAاستAمیAتواندAذخائرAآبیAاستراتژیکAراAباAبحرانAجدیAروبهAروAکند.
AحلAمعنـایAبـهAهـاAبارندگیAایـنAاینکـهAبـرAتاکیـدAبـاAاسـتانAآبAمنابـعAحفاظـتAشـورایAدبیـر
AآبAمصرفAمیـزانAازAتابعیA،آبAمدیریـتAمنظرAازAآبAبحـرانA:شـدAیادآورA،نیسـتAآبAمشـکل
AوجودAریزیAبرنامـهAقابلAآبAبـرایAفرمولیAدنیـاAسـطحAدرAاینکهA.اسـتAدسـترسAقابلAمنابـعAاز
AدرصدA۲۰AتـاAشـوندهAتجدیـدAمنابـعAازAآبAبرداشـتAمیـزانAاگـرAکـهAاسـتAایـنAهـمAآنAوAدارد
AبیشAکهAصورتیAدرAوAتحملAقابلAشـرایطAشـاهدAباشـدAدرصدA۴۰A،پایدارAشـرایطAشـاهدAباشـد

ازA۴۰AدرصـدAباشـدAواردAشـرایطAتنـشAآبیAخواهیمAشـد.
AباشـدAدرصـدA۶۰AازAبیـشAشـوندهAتجدیـدAمنابـعAازAآبAبرداشـتAاگـرAامـاA:کـردAتصریـحAویA
AنسـبتAکشـورAدرAآبAمصرفAنسـبتAکـهAاسـتAصورتـیAدرAایـنA،شـویمAمیAآبـیAبحـرانAوارد
AایمAکردهAعبـورAنیزAبحـرانAمرحلهAازAمـاAبنابراینA،اسـتAدرصـدA8۶AشـوندهAتجدیـدAپتانسـیلAبـه
AخواهیـمAروبـروAآنAسـنگینAبسـیارAتبعـاتAبـاAآینـدهAدرAباشـدAداشـتهAادامـهAرونـدAایـنAاگـرAو
AوAنوینAآبیـاریA،AمصرفAوAکشـتAالگویAرعایـتAبـاAکشـاورزیAراندمـانAشـد.رضاپور،افزایش
AشـربAبخشAافزود:درAوAدانسـتAمصرفAمدیریتAهایAنشـانهAازAراAکشـاورزیAتوسـعهAتوقف
AدرAلیترA۲78AایـرانAدرAسـرانهAمصـرفAمتوسـطAبطوریکـهA،اسـتAمشـهودAبرداشـتAاضافـهAهـم
AوAداشـتهAAراAمصرفAباالتریـنAمـاAکشـورAدنیاAمصرفAمتوسـطAبـهAنسـبتAکـهAاسـتAروزAشـبانه

بایسـتیAدرAآنAتعدیـلAصـورتAگیرد.
AمدیریتAوAبخشـیAعـاجAبـرایA:کـردAنشـانAزنجان،خاطـرAایAمنطقـهAآبAشـرکتAمدیرعامـل
AکنترلAنیزAمجـازAچاههایAبرداشـتAاضافهAوAشـدهAبسـتهAغیرمجازAچاههایAبایسـتیA،آبAبحـران
AمیAصـورتAراسـتاAهمینAدرAنیزAمصنوعـیAتغذیـهAوAAهوشـمندAکنتـورAنصـبAبـهAالـزامAوAشـود
AبهAاجتماعیAهایAشـبکهAوAجمعـیAارتباطAوسـایلAظرفیـتAازAترAگسـتردهAاسـتفادهAبـهAویA.گیـرد
AنمودAاشـارهAآبAمنابعAکنندگانAمصرفAدانـشAسـطحAباالبردنAوAعمومیAآگاهـیAافزایـشAمنظـور
AمنابعAبـهAدسترسـیAمیزانAدربارهAکشـورAمعضـاتAوAهـاAمحدودیتAدرتشـریحA:کـردAتصریـحAو
AسـازیAبهینهAوAکاهندهAتجهیزاتAوAآوریAفـنAازAگیریAبهرهAبـرایAهمگانیAبسـیجAضـرورتA،Aآبـی
AوAهاAاولویتAازAاقلیم،یکـیAبـاAسـازگارAوAبرAآبAکمAمحصـوالتAکشـتAهـایAروشAوAمصـرف

راهکارهـایAمناسـبAمقابلهAباAبحرانAآبAاسـت.

خبـر

AAAعمومــی Aروابــط Aگــزارش Aبــه
Aزنجان،دکتــر Aای Aمنطقــه Aآب Aشــرکت
Aــارم ــانAوAط ــردمAزنج ــدهAم ــیAنماین وقفچ
Aعضــو Aو Aاســامی Aشــورای Aمجلــس Aدر
Aــی ــعAطبیع ــاورزی،Aآب،Aمناب ــیونAکش کمیس
AاســامیAشــورایAمجلــسAزیســتAمحیــطAو
Aــرکت ــلAش ــورAمدیرعام ــدسAرضاپ ــاAمهن ب
AدربــارهAوAدیــدارAزنجــانAایAمنطقــهAآب
AحــوزهAآبAمنابــعAمختلــفAموضوعــات

انتخابــیAخــود،AگفتگــوAنمــود.
Aــرح ــاAط ــیAب ــت،دکترAوقفچ ــنAنشس درAای
Aاینکــه AوAســازیAســدAدربــارهAمســائلی
Aــارم ــتانAط ــرایAشهرس ــتیAب ــدهایAمعیش س
Aاســت،اظهارAبرخــوردارAــی ــتAفراوان ازAاهمی
AوAــک ــدهایAکوچ ــاختAس ــت:برایAس داش
Aــک ــرمAوAخش ــولAگ ــرایAفص ــنAآبAب تامی
AمناســبAراهــکارAــن شهرســتانAطــارم،Aبهتری
AجــذبAوAمــردمAمشــارکتAجلــبAتوانــدAمــی

AخصوصــیAبخــشAطریــقAازAگــذارAســرمایه
ــد. باش

AشهرســتانAبــاالیAظرفیــتAبــهA،وقفچــی
AزیتــونAدرصــدیA۴۰AازAبیــشAتولیــدAوAطــارم
Aکرد:بــاAتصریــحAوAاشــارهAکشــورAکلAســهمAاز
AایــنAتــوانAمــیAمطمئــنAوAپایــدارAآبAتامیــن
AدرAکــهAدادAافزایــشAدوبرابــرAبــهAراAرقــم
AســرمایهAبــاAگفــت؛AتــوانAمــیAصــورتAایــن
Aعایــد Aبیشــتری Aســود A،انــدک Aگــذاری
ــد. ــدAش ــردارانAخواه ــرهAب ــاورزانAوAبه کش
Aــزوم ــرAل ــدAب ــاAتاکی ــزAب ــورAنی مهنــدسAرضاپ
Aبــرای Aکشــاورزی Aتوســعه Aممنوعیــت
AجمــعA:اظهارکــردA،مصــرفAپــرAمحصــوالت
Aجــاری Aآبهــای Aســازی Aذخیــره Aو Aآوری
A،ــداوم ــاAوAمت ــیلAآس ــایAس ــهAازAبارانه حاصل
AبــرایAپایــدارAآبAتامیــنAمنابــعAازAیکــی

ــت. ــهAاس ــاورزانAمنطق کش
AاســتانAنماینــدگانAمهــمAنقــشAــه رضاپــورAب

Aــردو ــسAشــورایAاســامیAاشــارهAک درAمجل
Aو Aعمــران Aراســتای Aدر Aهمــه Aگفت:اگــر
Aــم ــیAتوانی ــم،Aم ــاشAکنی ــهAت ــیAمنطق آبادان
A.برســیمAثمــریAمثمــرAوAمهــمAتصمیمــاتAبــه
Aــاره ــیAدرب ــهAوAبررس ــزومAمطالع ــهAل ویAب

AتاکیــدAاســتانAمختلــفAمناطــقAدرAسدســازی
AمطالعاتــیAطرحهــایA:داشــتAعنــوانAوAکــرد
Aــته ــادیAداش ــیAوAاقتص ــهAکاف ــتیAتوجی بایس
AوAــاری ــفAاعتب ــاAردی ــدهAب ــاAدرAآین ــندAت باش

ــد. ــرAنخورن ــهAمشــکلAب ــهAب بودج

AAAایAمنطقـهAآبAشـرکتAعمومـیAروابـطAگـزارشAبـه
AایرناAخبرنگارAبـاAوگوAگفتAدرAرضاپـورAیوسـفAمهندسA،زنجـان
AممنوعیتAوAمجـازAبـردارانAبهرهAجویـیAصرفهAلـزومAبهAاشـارهAبـا
AازAشـدهAثبتAآمـارAطبقA:افـزودA،غیرمجـازAهـایAازچـاهAبرداشـت
AاسـتانAاینAدرAغیرمجازAآبAچـاهAحلقهA7۶AتاکنـونAامسـالAابتـدای

پرAوAبسـتهAشـدهAاسـت.
AهاAبارندگیAچشـمگیرAافزایـشAبهAتوجـهAبـاA:کـردAخاطرنشـانAوی
AخاطـرAبـهAشـرکتAایـنA،هـاAآبAروانAافزایـشAوAمنطقـهAایـنAدر
AمیلیـونA۲۰AازAبیـشAامسـالA،زیرزمینـیAهـایAآبAمنابـعAترمیـم
مترمکعـبAازAطرحAهـایAتغذیـهAمصنوعـیAآبگیـریAکـردهAاسـت.
AشـرکتAاینAتأسـیسAابتـدایAازA:کـردAاضافـهAمسـوولAمقـامAایـن
AآبـیAمنابـعAکاهـشAازAپیشـگیریAراسـتایAدرAوAگذشـتهAسـالAتـا
AصورتAبهAراAآبAمترمکعـبAمیلیـونA۲۵۲AازAبیـشAشـدیمAموفـق

AمیلیونA۲۶AازAبیـشAنیزA97AسـالAدرAتنهاAوAتزریقAمصنوعیAتغذیـه
مترمکعـبAازAایـنAطریقAآبگیریAداشـتهAباشـیم.

AتوسـطAغیرمجازAهایAچاهAمسدودسـازیA:کردAخاطرنشـانAرضاپور
AبیشAهاAسـالAاینAطـولAدرAتاAشـدهAباعثAمنطقـهAدرAشـرکتAایـن
AصرفـهAاسـتانAآبـیAمنابـعAمصـرفAدرAمترمکعـبAمیلیـونA۲۰۴Aاز

جویـیAگـرددAکـهAآمارAچشـمگیرAوAمهمـیAبهAشـمارAمیAآید.
AتأسـیسAابتدایAازA:گفتAزنجانAایAمنطقـهAآبAشـرکتAمدیرعامل
AغیرمجازAچـاهAحلقهA۶9۰AوAهـزارA3AازAبیـشAتاکنونAشـرکتAایـن

بستهAشـدهAاست.
AدرA:داشـتAاظهـار Aاسـتان AآبAمنابـع AحفاظـتAشـورایAدبیـر
AایـنAکـهAشـدهAبسـتهAغیرمجـازAچـاهAحلقـهA۴۲8AنیـزA9۶Aسـال
AآبیAمنابعAازAمترمکعـبAمیلیـونA۲۵AازAبیـشAحفظAباعـثAاقـدام

اسـت. AشـدهAزنجان

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان خبر داد:

 صرفه جویی سه میلیون متر مکعبی
آب با بستن ۷۶ چاه غیر مجاز

بیش از ۴۰ درصد زیتون کشور در طارم تولید می شود

AAAشـرکتAعمومیAروابـطAگـزارشAبـه
AهفتـهAازAروزAآخریـنAزنجـان،درAایAمنطقـهAآب
AگلگشـتAآب،برنامهAمصـرفAدرAجویـیAصرفـه
A،شـرکتAاینAشـاغلAبانوانAگسـتردهAحضـورAبـا

شـد. Aبرگزار
AکـوهAبرنامـهAایـنA:اسـتAحاکـیAگـزارشAایـنA
AبهAقریبAحضـورAباAتیرمـاهA7AروزAآدینـهAپیمایـی
AمنطقهAآبAشـرکتAورزشـکارAبانـوانAازAنفـرA3۰
AاسـحاقAزادهAامامAجنـگلAمقصـدAبـهAزنجـانAای

واقـعAدرAشهرسـتانAفومـنAانجـامAپذیرفت.
AتعامـلAایجـادAهـدفAبـاAورزشـیAبرنامـهAایـن
AشـرکتAایـنAدرAشـاغلAبانـوانAبیـنAنزدیکتـر
AنشـاطA،روحیـهAتقویـتAوAکارآیـیAافزایـشAو

.AشـدAانجـامAآنهـاAوسـامت
AیAبرپایـهAگلگشـتAبرنامـهAگـزارشAبرایـنAبنـا
AآبAصنعتAمدیـرانAهماهنگیAشـورایAمصوبـه
AجوییAصرفهAهفتـهAمناسـبتAبهAوA،اسـتانAبرقAو

درAمصـرفAآب،AانجـامAپذیرفت.

به مناسبت هفته صرفه جویی در مصرف آب؛ 

 بانوان شاغل در شرکت آب منطقه ای زنجان
به گلگشت رفتند

AAAآبAشرکتAعمومیAروابطAگزارشAبه
AشورایAنشستAامینAیکAوAزنجان،سیAایAمنطقه
AبهAوAاعضاءAحضورAباAاستانAآبAمنابعAازAحفاظت

ریاستAاستاندارAزنجان،Aبرگزارشد.
AکارAدســتورAقرائتAبهAرضاپورAمهندسA،ابتداAدر
AمنابعAکلAادارهAگزارشAارائهAعناوینAباAنشســت
AآبخیزداریAهــایAپروژهAبارهAدرAاســتانAطبیعی
AانجامAاقداماتAگــزارشAزنجان،ارائهAدشــتAدر
AدرAبرنجAکشــتAعدمAوAممنوعیتAبارهAدرAشــده
AدرAAآبیAکمAباAســازگاریAطرحAاجرایAراســتای
AتصویبA،کشاورزیAجهادAسازمانAتوسطAاستان
AعملیاتیAراستایAدرAزنجانAدشتAعملیاتیAبرنامه
AالعملAدستورAوAبخشیAتعادلAوAاحیاAطرحAنمودن
AپروانهAبدونAچاههایAتکلیفAتعیینAقانونAاجرایی
AاستانAبرقAنیرویAتوزیعAشرکتAگزارشAارائهAو
AکنترلAخصوصAدرAشرکتAآنAهایAبرنامهAدرباره
AدارایAکشاورزیAچاههایAمجازAکارکردAساعات
AمشــترکانAتخلفاتAباAبرخوردAنحــوهAوAاعتبار

.AپرداختAکشاورزیAچاههای
AاشارهAباAزنجانAایAمنطقهAآبAشرکتAمدیرعامل
AبرابرA۲AتقریباAکهAامسالAمطلوبAهایAبارندگیAبه

A:داشتAاست،عنوانAداشتهAافزایشAگذشــتهAسال
AکهAاستانAسنجیAبارانAایســتگاهA9AآمارAیAبرپایه
AازAبارانAاســت،بارشAشــرکتAاینAکنترلAتحت
AبیشAامسالAتیرماهA۱۵AتاAگذشتهAسالAمهرماهAاول
AمشابهAمدتAبهAنســبتAکهAبودهAمترAمیلیA۴۱۵Aاز
AمقایسهAدرAوAداردAافزایشAدرصدA۲9AگذشتهAسال
AدرصدA38AبارندگیهاAاینAمدتAبلندAمتوســطAبا

.AمیدهدAنشانAراAافزایش
AبرابرA۵AتاAاســتانAســدهایAورودیA:گفتAوی
AحدودAوAداشتهAافزایشAگذشــتهAسالAبهAنســبت
AاینAمخازنAپشــتAآبAمکعبAمترAمیلیونA۲8۰
AاشارهAباAرضاپورAمهندسA.استAشدهAجمعAسدها
AسدهایAســاختAدرAفنیAدقیقAنکاتAرعایتAبه
AشرایطAوAاقلیمAبهAتوجهAباAشرکتAافزود:اینAاستان
AبهAدستAزیستAمحیطAازAاستعامAوAهواییAوAآب
AموضوعAاینAوAاستAزدهAاستانAسدهایAمطالعات
AکهAمیدهد،چراAنشانAبخوبیAبلوکAسدAدرAراAخود
AازAکهAجانورانیAوAسد،پرندگانAاینAاحداثAازAپس
AاطرافAبهAبودند،دوبارهAکردهAمهاجرتAمنطقهAاین

سدAبلوکAسرازیرAشدند.
AبارندگیA،زنجانAایAمنطقهAآبAشرکتAمدیرعامل

AوAدانستAسابقهAبیAاخیرAســالA۵۱AدرAراAامسال
AمندAبهرهAالهیAنعمــتAاینAازAاســتانA۲3A:گفت
AوAبودندAسیلAمعرضAدرAاســتانA۱۰AکهAشــدند
AولیA،بودAاســتانA۱۰AاینAجزءAنیزAزنجانAاســتان
AتوانستAموثرAبطورAاســتانAدرAموجودAسدهای

AواصلهAآبAوAبگیردAقرارAویرانگرAسیلAاینAمقابل
ازAاینAبارانAهایAفصلیAراAذخیرهAکند.

AادامهAاستان،درAآبAمنابعAحفاظتAشــورایAدبیر
AراستایAدرAخواستAزنجانAاســتاندارAازAنشست
AمشــترکانAبرقAمحاســبهA،وزیرانAهیئتAمصوبه

AتخلفAکهAکشــاورزیAمجازAچاههایAمصرفAپر
AاضافهAوAنمودهAمصرفAبیشترAمجازAحدAازAوAنموده
AنمودهAموافقتAتجاریAتعرفهAکنند،باAمیAبرداشت

A.نباشیمAتخلفاتAاینAتکرارAدچارAآیندهAدرAتا
AوAطبیعیAمنابعAمدیرکلAآقاجانلــوAادامه،دکترAدر
AدربارهAگزارشیAارائهAباAزنجانAاستانAآبخیزداری
AمقامA:استان،اظهارداشــتAآبخیزداریAهایAپروژه
AدرAنظامAمســووالنAباAدیدارAدرAرهبــریAمعظم
AسیلA،کهAداشتندAعنوانAگذشــتهAماهAفروردینA۱3
AکهAوقتیAچونA،نیســتAجلوگیریAقابلAچیزAیک
AاّماAدارد؛AوجودAسیلAدنبالشAًقهراA،بشودAبارندگی
AمهمAاینAببینید؛A.اســتAجلوگیریAقابلAAویرانی
AانجامAهمAویرانیAاّماAبیایدAسیلAاستAممکنA.است
AازA:آقاجانلو،افزودA.نگیردAانجامAهمAتلفاتA،نگیرد
AایشانAکهAشودAمیAبرداشتAله،چنینAمعظمAبیانات
AباالییAحساســیتAطبیعیAوAملیAمنابعAحفظAبه
AکردAخواهدAســعیAتوانAحدAتاAادارهAاینAوAدارند
AطبیعیAمنابعAکند.مدیرکلAحرکتAمســیرAاینAدر
AازAگزارشیAارایهAزنجان،باAاســتانAآبخیزداریAو
Aباالدستی،تصریحAاسنادAوAقوانینAمصوبAبندهای
AدرAداریAآبخــوانAهایAپــروژهAاجرایAکرد:بــا

AپشتAآبAمکعبAمترAمیلیونA۱۵Aاســتان،حدود
سدهایAخاکیAاستانAذخیرهAشدهAاست.

AکشورAکهAکردAایجادAتعادلیAافزود:بایســتیAوی
AآبیAکمAهنگامAوAنشودAسیلAدچارAبارندگیAهنگام

دچارAخشکسالیAنگردد.
AنشستAاینAپایانAدرAزنجانAاستاندارA،حقیقیAدکتر
A:داشــتAمطروحه،اظهارAمباحثAبندیAجمعAبــا
AبایســتAمیAزنجانAبرقAنیرویAتوزیعAشــرکت
AتوانAازAوAدهدAتشکیلAوقتAاسرعAدرAراAایAکمیته
AکاهشAزمینهAدرAاستانAاجراییAدستگاههایAهمه

مصرفAبرقAاستفادهAنماید.
AاستانAآبخیزداریAوAطبیعیAمنابعAحقیقی،مدیرکل
AراســتایAدرAراAخودAتوانAهمهAتاAکردAمکلفAرا
AبکارAاســتانAآبخیزداریAطرحهایAهمــهAاحیای
A۲AسفرAبهAتوجهAگفت:باAزنجانAاســتاندارA.گیرد
AهایAاستان،شــرکتAبهAنیروAوزیــرAآیندهAهفته
AکهAراAمواردیAهمــهAزنجانAبرقAوAآبAصنعــت
AنیروAوزیرAمستقیمAدســتورAوAمجوزAاخذAنیازمند
AاقتصادAنشســتAدرAتاAنمایندAبندیAجمعAاســت
AتشــکیلAاردکانیانAدکترAحضورAباAکهAمقاومتــی

خواهدAشدAارائهAدادهAشود.

در سی و یک امین نشست شورای حفاظت منابع آب استان مطرح شد ؛

شرکت های صنعت آب و برق از فرصت سفر وزیر نیرو به زنجان استفاده کنند

AAAشرکتAعمومیAروابطAگزارشAبه
A-قاتیAمظفریAحسنA،زنجانAایAمنطقهAآب
AهیئتAوAاستانداریAعاملAغیرAپدافندAکلAمدیر
AجریانAدرAتهمAســدAازAبازدیدAضمنAهمــراه
AاینAعاملAغیرAپدافندAوAفیزیکیAحفاظتAنحوه

سدAقرارAگرفتند.
AمهندسAبــاAایAنشســتAبازدیدAاینAپیــروA
AغیرAپدافندAوAبحرانAمدیریتAگرانمایه،رییس

AتشکیلAزنجانAایAمنطقهAآبAشــرکتAعامل
AمربوطAموضوعاتAوAمواردAدربــارهAوAگردید
AمصارفAوAآبAحوزهAدرAعاملAغیرAپدافندAبــه
AوAبحثAزنجانAشهرستانAشربAآبAتامینAو
AپدافندAکلAمدیرAمیدانیAبازدیدAشد.درAگفتگو
AمهندسA،تهمAســدAازAاســتانداریAعاملAغیر
AبویژهAوAتهمAسدAوضعیتAازAگزارشیAگرانمایه
AدرAشدهAانجامAپیشگیرانهAوAحفاظتیAاقدامات

Aنمود.مهندسAارائهAاحتمالیAخطراتAباAمواجهه
AهایAحفاظتAنظرAازAتهمAسدA:گفتAگرانمایه
AســدهایAبهترینAجزءAشــدهAانجامAفیزیکی
AهایAسیاستAتشریحAبهAسپسAوAبودهAکشــور
AهایAبرنامهAوAعاملAغیرAپدافندAملــیAوAجامع
AحفظAوAسازیAمصونAراستایAدرAاجراییAموثر
AدرAتهمAســدAنقشAوAپرداختAملیAپایــداری
تامینAآبAشــربAشــهرAراAاساسیAبرشمرد.

AAAآبAشرکتAعمومیAروابطAگزارشAبه
AمدیرعاملAرضاپورAمهندسA،زنجانAایAمنطقــه
AازAآیینیAAدرA،زنجــانAایAمنطقهAآبAشــرکت
AجامAمسابقاتAدرAکهAشرکتAاینAفوتســالAتیم
AسومAمقامAکسبAبهAموفقAآزادAرمضان،دستجات

شدهAبود،AتقدیرAکرد.
AمنابعAمعاونAنژادAمهدیAآیین،مهندسAایــنAدر
AایAمنطقهAآبAشرکتAپشتیبانیAوAانسانی،مالی

A97وAسالAدرAشرکتAعملکردAتشریحAباAزنجان
A،ایمAکردهAتاشAامروزAبهAتاA:اظهارداشتA،A98
AفعالAورزشیAهایAرشــتهAهمهAورزشAامرAدر
AخوبیAاستقبالAنیزAهمکارانAوAباشندAجاریAو
AتیمAموفقیتAبهAویA.اندAنمودهAموضوعAاینAاز
AپیشنهادAبهAگفت:بناAوAکردAاشــارهAنیزAفوتسال
AبجایAتیمAشرکت،اینAفوتسالAتیمAسرپرست
AلحاظAبهAکهAنیروAوزارتAهایAمسابقهAدرAشرکت

Aطلبید،تیمAمیAبیشــتریAانرژیAوقتAوAهزینه
AمسابقهAدرAزنجانAایAمنطقهAآبAشرکتAفوتسال
AوAکردAشرکتAآزادAرمضان،دستجاتAجامAهای
AهاAمسابقهAازAدورهAاینAســومAمقامAبهAتوانست
AاینAبهAورزشAکرد:امرAتصریــحAویA.آیدAنائل
AهمدلیA،AرویهAوحدتAهمکارانAبینAدرAکهAدلیل
AجزءAکند،بایستیAمیAایجادAبیشتریAهمگراییAو
برنامهAهایAاصلیAاینAشــرکتAقــرارAگیرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان از تیم فوتسال این شرکت، تقدیرکردمدیر کل پدافند غیرعامل استانداری از سد تهم بازدید کرد
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چهار شنبه 19 تیر ماه  1398 / نمره 346 / سال دوم

 با آغاز تابســتان موضوع اوقات فراغت به 
دغدغه اصلی خانواده ها و حتی ارگان های متولی امر 
تبدیل می شود و در این میان مسووالن و کارشناسان 
بر این باورند که برای تحقق اهداف این بخش باید 
برنامه ریزی منســجم، همکاری های بین بخشی و 

نگاه نو در جامعه انجام اعمال شود.
لزوم تغییر نگاه ها به مقوله اوقات فراغت و گنجاندن 
مهارت آموزی در کنار برنامه های شاد و نشاط آور 
و از طرفی ورود پر رنگ نهادهای فرهنگی می تواند 
اثربخشی تعطیالت تابستانی )اوقات فراغت( دانش 

آموزان را دو چندان سازد.
موضوع اوقات فراغت و ســپری کردن آن متاثر از 
فرهنگ و جامعه بوده و در ســاختار این دو بخش 
نیز اثر می گذارد، به مرور زمان تغییرات اجتماعی را 
فراهم می آورد، به طوری که با برنامه ریزی درست 
و سنجیده و پسندیده برای این موضوع می توان به 

اهداف ترسیم شده دست یافت.
اوقات فراغت امری پیشگیری ناپذیر و به منزله یک 
ارزش برای تمام افــراد جامعه به ویژه نوجوانان و 
جوانان، مطرح است تجربه نیز نشان داده که برنامه 
هدایت شــده برای گذران زندگی درست اوقات 
فراغت در جلوگیری از آسیب های اجتماعی، بسیار 

موثر است.
نوع گذران اوقات فراغت با زندگی معنوی و فرهنگ 
هر جامعه پیوند بسیار نزدیکی دارد و همین ارتباط 
تنگاتنگ جوامع نگاه را بر آن داشــت تا با اجرای 
سیاست های پسندیده و سنجیده اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی، از هدر رفتن اوقات فراغت جلوگیری 
کنند و به باروری آن کمک کنند و از این راه بر غنای 

علمی و فرهنگی جامعه بیافزایند.
ایرنای مرکز زنجان نیز با حضور مسووالن دستگاه 
های متولی و صاحبنظران امر آسیب شناسی موضوع 
اوقات فراغت را با ابراهیم رفیعی مدیر کل آموزش 
و پرورش اســتان، و یوسف بیانلو جامعه شناس، 
لیال کریمی معاون امور فرهنگی و جوانان اداره کل 
ورزش و جوانان و لیال ندرلو معاون امور آســیب 
ها و مسائل اجتماعی دفتر امور اجتماعی فرهنگی 
استانداری در میزگرد ی بررسی و به ابعاد گوناگون 

آن پرداخت.
فرآیند زنده تعلیم و تربیت باید در اوقات فراغت 

نهادینه شود
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان زنجان در این 
ارتباط گفت: اوقات فراغت به معنی فراغ از تحصیل 
است که با برنامه ریز ی منسجم و جهت دهی مثبت 
برای غنی سازی گروه های هدف در فصل تابستان 

باید اقدام کرد.
ابراهیم رفیعی افزود: در ســند تحــول آموزش و 
پرورش مدرســه کانون تحول در محله محسوب 
می شــود، به این معنی که ماموریت این مکان در 

فصل تابستان تغییر می یابد و از حوزه تقویت رسمی 
کالس به فعالیت های جانبی آموزشــی و پروش 

می پردازد و آن را تکمیل می کند.
این مسوول ادامه داد: در اقصی نقاط دنیا نیز آموزش 
و پرورش بستری پسندیده برای دانش اندوزی دانش 
آموزان و عالوه بر آن فرا گیری روش های زندگی، 
مشارکت های اجتماعی و نقش های اجتماعی است.
وی اضافه کرد: برخی فعالیت های غیر رســمی از 
قبیل کارهای هنری، ورزشــی، در طول سال برای 
دانش آموزان فرصت الزم داده نمی شــود و در این 
میان فصل تابستان زمان خوبی برای انجام این مهم 

است.
مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان ادامه داد: در 
این راستا ستادی با عنوان اوقات فراغت از اردیبهشت 
در ایــن اداره کل فعالیــت خود را آغــاز می کند و 
نشست های پرشماری با هدف برنامه ریزی بهتر برای 

گروههای هدف را مورد توجه قرار می دهد.
وی اظهار داشت: بر این پایه امسال نیز ۳۶۰ پایگاه 
شامل ۲۵۰ پایگاه شهری و ۱۱۰ پایگاه روستایی برای 
غنی ســازی اوقات فراغت دانش آموزان در استان 
برنامه ریزی شده که به طور معمول استقبال بسیار 

خوبی انجام می گیرد.
رفیعــی افزود: به این مهم توجه داشــت که اکنون 
مدرســه تحول معنایی پیدا کــرده و کمتر به این 
بعد پرداخته شــده زیرا، کار کرد قدیم مدرسه یک 
ساختمان اداری بود که حاکمیت حضور داشت و 
یکسری موضوعات را به نسل جدید منتقل می کرد 

و کارگزاران آن نیز چند وجهی بود.
وی اضافه کرد: شــعار اصلی معاونت پرورشــی 
وزارت آمــوزش و پرورش بر پایه »هر دانش اموز 
یک مهارت« بنا شده و این جستار در گفتمان جدید 
این نهاد جاری است که دانش آموزی که صرفاً بعد 
آموزشی آن تقویت شده یک فرد تک بعدی بوده و 

این چرخش سالهاست که شکل یافته است.
این مسوول ادامه داد: شماری از طرح های گوناگون 
آموزش پر ورش در طول سال و در دوره تحصیلی 
مهارت محوری بوده و و صرفاً محفوظات را شامل 
نمی شود و صرف هزینه برای آموزش های رسمی 
و غیر رســمی فرزندان کافی نیست زیرا کیفت آن 

اهمیت دارد.

رفیعی با اشاره به آســیب های اوقات فراغت نیز 
افزود: این مقوله مهم به عنوان یک فرصت تربیتی 
مهم دســت کم گرفته و در واقع یک کالس درس 
محسوب می شود و حتی فرصتی برای یادگیری نیز 

نگریسته نمی شود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان ادامه داد: 
در اجرای برنامه های اوقات فراغت هم مشکالتی 
وجــود دارد، زیرا هر ارگان می خواهد خود نقش 
افرین باشــد و این مهم به دنبال خود اتالف منابع 
دارد و بر این پایه اســتاندار این استان دستور داد تا 

اقدامــات انجام گرفته این بخش با 
هماهنگی آموزش و پرورش 

باشد، هر چند تغییرات 
بسیار سخت است.
این مسوول ادامه 

اداره  این  داد: 
کل در بحث 
ت  قــا و ا
فراغــت 
د  یکر و ر
تی  و متفا
در  را 
آمــوزش 

پیــش 
به  و  گرفته 

نمونه  عنوان 
هــای  رشــته 

داســتان نویسی و 
قصه گویــی، بازیهای 

رایانه ای درکنار پدر و مادر، 
کالس های رشد شخصیت، بازیهای 

بومی و محلی و مزرعه من در روســتاها با هدف 
فراگیری و کار در کنار پدر و مادر ایجاد شده است.

نگاه ها به اوقات فراغت باید تغییر کند
یک پژوهشگر مسایل اجتماعی نیز در این ارتباط 
گفت که طبق اســتانداردها موضوع اوقات فراغت 
به یکی از عوامل اصلی هویت دهی به شهروندان 
محسوب می شود که امری مهم بوده و در تعریف 
دیگری از سازمان بهداشــت جهانی سازمان ملل 

متحد نیز به عنوان سبک زندگی اعالم شده است.

یوسف بیانلو افزود: سبک زندگی به معنای مواجهه 
ابعاد مختلــف آن در زندگی روزمره بوده و در این 
میان برنامــه ریزی الزم برای غنی ســازی اوقات 
فراغت گروه های هدف که از سوی اداره کل آموزش 
و پرورش از اردیبهشــت و با تشکیل نشست های 

مختلف امری ارزشمند محسوب می شود.
وی اظهار داشت: به این مهم توجه داشت که فرایند 
آموزش و پرورش نه در طول ســال بلکه در مدت 
تابستان نیز تداوم دارد و اینکه نباید از صرفاً از یک 
نهاد انتظار داشت که در موضوع اوقات فراغت فعال 
باشد، بلکه ورود سازمان های و ارگان 
های متولی امر )فرهنگی( نیز 

بسیار بایسته است.
این اســتاد دانشگاه 
ادامــه داد: بر این 
مدیریت  پایه، 
ت  قــا و ا
نیز  فراغت 
باید بر پایه 
و  آموزش 
پــرورش 
انجام گیرد 
وقتــی  و 
ســبک  از 
زندگی سخن 
به میان می آید، 
به خانواده ها باید 
داده  آمــوزش  این 
شود که همانند آموزش 

و پرورش بهای بیشتر دهند.
وی اضافــه کرد: تغییر نگرشــی و 
رویکردی باید در خانواده ها ایجاد شــود، و به این 
معنا که تا کنون از یک دســتگاه انتظار می رود که 
در موضوع حوزه آمــوزش به ویژه اوقات فراغت 
نقش آفرین باشد و این نگرش باید تغییر یافته ودر 
غیر اینصورت حتی بسیج همه نیروهای آموزش و 
پرورش برای تحقق برنامه های این بخش نتایج و 

کارآیی الزم را به همراه نخواهد داشت.
بیانلو تاکید کرد: این انتظار وتوقع ازیک نهاد آموزشی 
»آموزش و پرورش« در امــر اوقات فراغت باید 

اصالح شود و از طرفی همراهی سازمان های دیگر 
و بهره گیری از ظرفیت های سازمان های مردم نهاد 
به لحاظ رویکرد اجتماعی مد نظر جامعه شناسان 

می تواند بسیار کمک کننده باشد.
وی یــادآوری کرد: خانواده هــا باید به این آگاهی 
برسند، به همان میزان که برای آموزش و کالس های 
تقویتی فرزند دانش آموز خود اهمیت می دهد به 
موضوع اوقات فراغت دانش آموز خود نیز بپردازند 

و در این راستا سرمایه گذاری الزم را انجام دهند.
این جامعه شــناس ادامه داد: بــر این پایه باید یک 
بازتعریف و یا بازنگــری در اذهان عمومی جامعه 
ایجاد شود و از دیدگاه جامعه شناسان پنج نهاد مورد 
توجه به بخش آموزش به خانواده، سیاست، اقتصاد 

ودین نیز توجه دارد.
وی اظهار داشــت: از طرفی در منابع آموزشــی و 
آگاهســازی ها به جزء نهاد آموزشی هم باید ایجاد 
شود و بر این باوریم نهادهای دیگر باید مواردی را 
انتقال دهند که آموزش وپرورش به آنها تاکید دارد، 

دراینصورت تضاد بوجود می آید.
وی خاطــر نشــان کرد: پژوهش هایی در ســطح 
دانشگاهها در ارتباط با موضوع اوقات فراغت انجام 
گرفته و در این موضوع مهم پژوهشگران اطالعات و 
راهکارهای خوبی ارایه کرده اند که برای بهره گیری 
ســازمان های متولی میتواند بسیار مفید و اثر گذار 

باشد.
توانمند سازی دانش آموزان در برنامه های اوقات 

فراغت جدی گرفته شود
معــاون امور آســیب ها و مســایل اجتماعی دفتر 
اموراجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان نیز ادامه داد: 
اوقات فراغت صرفا در طول تابستان معنا ندارد، بلکه 
تمامی سال را شامل می شود و این در حالی است که 
همه پدر و مادرها به فکر پر کردن انواع کالس برای 

دانش آموز خود هستند که بسیار اشتباه است.
لیال ندرلو افزود: به این مهم توجه داشت که آنگونه 
که باید و شاید دانش آموزان توانمند نشده و در این 
راستا مهارت آموزی نیز امری مهم به نظر می رسد 
و چه بســا توجه این مهم در سال های گذشته می 
توانست مشکل بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهها 

را برطرف کند.
وی اضافه کرد: برای توانمند ســازی دانش آموزان 

باید از مقطــع ابتدایی اقدام کرد و به جداســازی 
جنســیتی نیز این مهم را می توان برای دختران و 
پسران برنامه ریزی الزم را اعمال کرد و در این زمینه 

سیستم آموزشی نیز باید اصالح شود.
ندرلو افزود: موضوع اوقات فراغت تنها به شــهر 
اختصاص ندارد بلکه در روســتاها نیز می تواند با 
برنامه ریزی بهتر بازدهی و کار آیی الزم را داشــته 
باشد هر چند مصوبات از قبیل طرح هجرت برای 

دانش آموزان اقدامی موثر بود.
وی اظهار داشــت: شکاف نســلی بین پدر و مادر 
و فرزندان موجب شــده تعریف متفاوتی از مقوله 
مهم اوقات فراغت شکل بگیرد و در این میان ارایه 
آموزش ها به نقش مهمی دارد هر چند دانش آموزان 
بیش از پدر مادر همه تحت تاثیر سخنان معلم قرار 

می گیرد.
معاون امور آســیب ها و مســایل اجتماعی دفتر 
اموراجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان ادامه داد: 
تهاجم فرهنگی بیش از گذشته نسل جوان را تهدید 
می کند که در این زمنیه آگاهســازی الزم کوتاهی 
شــده غنی ســازی بهینه اوقات فراغت در کاهش 

معضالت اثر گذار است.
وی خاطر نشــان کرد: در زمان کنونی سازمان های 
مردم نهاد پرشماری در ســطح این استان فعالیت 
می کنند که برای عموم خانواده های زنجانی شناخته 
شده نیستند و معرفی آنها می تواند شناخت و آگاهی 

بیشتری را برای خانواده ها ایجاد کند.
برنامه های اوقات فراغت در قالب پژوهش نیاز 

سنجی می شود
معاون امور فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش 
و جوانان اســتان زنجان نیــز ادامه داد: رویکرد 
این معاونــت در موضوع اوقات فراغت مهارت 
اموزی و ایجاد نشــاط در بین گروههای هدف 
اســت و در این راســتا اقداماتی را مورد توجه 

قرار داده است.
لیال کریمی افــزود: دبیرخانه برنامــه های اوقات 
فراغت در این معاونت قرار داده شــده که در این 
راســتا نشست ها و ستاد ساماندهی امور جوانان با 

حضور دستگاههای عضو برگزار می شود.
وی اظهار داشت: امســال با رویکردی متفاوت به 
مقوله مهم اوقات فراغت نگریســته شده و در این 
زمینه برای نیاز سنجی نیازهای مخاطبان، آسیب ها 
و اســتفاده از ظرفیت و امکانــات الزم از کارهای 
پژوهشی این بخش حمایت های الزم انجام می گیرد.
این مسوول ادامه داد: دستگاههای عضو کمیته ستاد 
همسو با سیاست های اعالم شده حرکت می کنند 
و به طور نمونه همه اطالعات و داده های الزم را 
در سامانه جامع اوقات فراغت به صورت استانی 
است ثبت می کنند و این مهم به ارزیابی ها کمک 

می کند.

 مدیر کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان زنجان گفت: بر پایه گزارش مرکز آمار، 
شــمار شاغالن در این استان با افزایش نزدیک 
۱۹ هــزار نفری از میزان ۳۲۱ هزار و ۵۴۱ نفر 
در ســال ۹۶ به ۳۴۰ هزار و ۴۳۹ نفر در سال 

۹۷ رسید.
محمدرضا یوسفی در جمع خبرنگاران افزود: 
همچنین نرخ بیکاری اســتان زنجان از میزان 
۱۰.۳ درصد در سال ۹۶ به ۸.۵ درصد در سال 

۹۷ کاهش پیدا کرد.
وی ادامه داد: نرخ مشــارکت اقتصادی نیز در 
استان از ۴۱.۴ درصد در سال ۹۶ به میزان ۴۲.۶ 

درصد در سال گذشته رسید.
یوســفی به برنامه ریزی های انجام شده برای 
افرایش ســهم بخش خدمات در اشتغال استان 
اشــاره کرد و گفت: در نتیجــه اقدامات انجام 
شده، سهم اشتغال این بخش در استان از ۳۴.۳ 
درصد در سال ۹۶، به ۳۶.۶ درصد در سال ۹۷ 
افزایش یافته است و این جهت گیری در حوزه 

اشتغال همچنان در دستور کار قرار دارد.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خود از 
پرداخــت ۱۸۴ میلیــارد و ۴۰۰ میلیون تومان 

تسهیالت اشــتغال روستایی در استان خبر داد 
و اظهار داشت: این میزان تسهیالت به ۲ هزار 
و ۴۵ طرح در استان پرداخت شده که در نتیجه 

آن ۴ هزار و ۱۰۲ نفر صاحب شغل شدند.
مدیــر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
زنجان با بیــان اینکه آمارهای ارائه شــده در 
حوزه اشــتغال آمارهای شفافی هستند، گفت: 
منبع آمارها مرکز آمار کشور است که به عنوان 

مرجع رسمی در این حوزه مطرح است.
وی اظهــار داشــت: در حال تدویــن مدلی 
در اســتان هســتیم تا از طریق آن اقدامات و 
عملکرد بانک ها و دستگاههای اجرایی و سایر 
کنشــگران در حوزه اشــتغال، دارای پیوست 

اشتغال باشد.
یوسفی به تشکیل کمیته رصد اشتغال در استان 
اشــاره کرد و گفت: این کمیته با هدف تبیین 
و تعیین اثرات اجرای طرحهای اشــتغال زایی 

تشکیل شده است.

در  مهلت شــرکت  تیرمــاه، آخرین  پایان 
جشنواره کارآفرینان برتر

مدیــر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 

زنجــان از برگزاری ســیزدهمین جشــنواره 
کارآفرینان برتر در این استان خبر داد و گفت: 
این جشــنواره با هــدف ترویــج کارآفرینی، 
نوآوری و خالقیت، معرفی کارآفرینان برتر به 
عنوان الگو بــرای جوانان، ایجاد فضای تعامل 
و همکاری میان فعــاالن اقتصادی بخش های 
مختلف و ایجاد نشــاط و رقابــت در فضای 

کسب و کار، برگزار می شود.
وی اظهــار داشــت: متقاضیــان بــرای ثبــت 
نــام در ایــن جشــنواره مــی توانند تــا پایان 
 تیــر جــاری بــه پایــگاه اینترنتی به نشــانی 
www.karafarinanebartar.ir  مراجعه کنند.

یوســفی اظهار داشــت: افرادی که در ۲ سال 
گذشــته عنوان برتر را در جشــنواره به دست 
آوردند مجاز به شرکت در آن نیستند تا فرصت 

برای دیگر کارآفرینان نیز فراهم شود.
وی گفــت: در ۱۲ دوره برگزاری جشــنواره 
کارآفرینان برتر در اســتان زنجان افزون بر سه 
هزار نفر در آن شرکت کردند و ۱۴۰ کارآفرین 
از بخش هــای مختلف صنعت، کشــاورزی و 
خدمات نیــز در این دوره ها بــه عنوان برتر 

دست یافتند.

 اســتاندار زنجان در حاشــیه بازدید از 
تصفیه خانه آب شهرهای ابهر و خرمدره گفت: 
این پروژه به زودی و با حضور وزیر نیرو افتتاح 

و به بهره برداری می رسد.
فتح اله حقیقی اظهار داشــت: با بهره برداری از 
این پروژه مشکل آب شهرهای ابهر و خرمدره 
رفع و دیگر افت فشــار و یا قطعی آبی در این 

شهرها نخواهیم داشت.
نماینده مردم ابهر ، خرمدره و سلطانیه در مجلس 
شورای اسالمی نیز در این بازدید از تالش های 
بی وقفه مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
زنجان تقدیر کرد و اظهار داشــت: پیشــرفت 
فیزیکی این طرح در چند ساله اخیر بسیار قابل 

توجه بوده است.
محمــد عزیزی با بیان اینکــه تصفیه خانه آب 
شــهرهای ابهر و خرم دره بــه زودی با حضور 
مقامات کشــوری به بهره برداری خواهد رسید، 
افــزود: این پروژه بــه عنوان بــرگ زرینی از 
خدمات نظام در اســتان زنجــان و یک پروژه 

ماندگار ثبت خواهد شد.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان 
نیز گفت: با اجرای طرح آبرســانی به شهرهای 
ابهر و خرمدره ســاالنه ۱۲ میلیون متر مکعب 
آب شرب از سد کینه ورس به شهرهای ابهر و 

خرمدره تامین خواهد شد.
علیرضا جزء قاســمی گفت: این طرح با هدف 
تامین آب از منابع ســطحی و کاهش برداشت 

از منابع آب زیرزمینی و همچنین رفع مشــکل 
کمبــود آب و قطعی هــای مکــرر در ابهر و 
خرمدره اجرا شده است افزود: برای اجرای این 
طرح  بیش از ۸۵۰ میلیارد ریال اعتبار تصویب 

 شده است.
وی عنوان کرد: با توجه به مشکالت تأمین آب 
آشامیدنی شــهرهای مذکور و افت باالی سطح 
آب های زیرزمینی در این منطقه، رفع این مشکل 
در اولویت کاری شرکت آب و فاضالب استان 

قرار گرفت و کار ســاخت تصفیه خانه آب این 
شهرها در مساحتی به وسعت بیش از ۹ هکتار 

آغاز شد.
جزء قاســمی افزود: این طرح شــامل ساخت 
تصفیه خانه آب شــهرهای ابهــر و خرمدره با 
ظرفیــت ۴۰۰ لیتر بــر ثانیه، خطــوط انتقال و 
جمــع آوری آب به طول بیــش از ۵۸کیلومتر 
و ســاخت ۵ بــاب مخزن به حجــم ۲۳ هزار 

مترمکعب می باشد

 نماینده اســتان زنجان در شــورای عالی 
استان ها گفت: خرم دره ۹۰۰۰ حاشیه نشین دارد.

به گزارش ایســنا، مرتضی صالحی نژاد در حاشیه 
دیدار با مدیرکل تبلیغات اســالمی استان زنجان، 
اظهار کرد: شــهر خرم دره با توجــه به نیازهای 
فرهنگی که دارد، نیازمنــد توجه ویژه مجموعه 

تبلیغات اسالمی است .
وی با بیان اینکه فعالیت های این دستگاه در سطح 
شهرستان آشکار است، افزود: نمود این فعالیت ها 
در گســتره فرهنگ و مذهب شــهر و به مراتب 
در ارتقای کیفیت زندگــی و کانون خانواده ها، و 
باورهای دینی و سرانجام آن تعالی انسان ها آشکار 
است . صالحی نژاد در ادامه با اشاره به محل کنونی 

تبلیغات اسالمی خرم دره، افزود: ساختمان کنونی 
تبلیغات اسالمی شهرستان جوابگوی مراجعات 
آن نیست، پس باید جهت اختصاص زمین برای 
ساخت ساختمان اداره تبلیغات اسالمی شهرستان 

پیگیری های را الزم صورت گیرد.
عضو شــورای شــهر خرم دره با تاکید بر اینکه 
برنامه های فرهنگی که از سوی تبلیغات اسالمی 
برگزار می شــود باید در تمام نقاط شــهر باشد، 
خاطرنشان کرد: با توجه بر استقرار ۹ هزار نفر از 
جمعیت شــهر خرم دره در حاشیه شهر بایستگی 
دارد اقدامــات فرهنگی نیــز در این مناطق هم از 
سوی مجموعه تبلیغات اسالمی مورد توجه ویژه 

قرار گیرد.

لزوم تغییر نگاه و جای خالی مهارت آموزی 
در برنامه های اوقات فراغت

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان:

19 هزار نفر به تعداد شاغالن قطعی زنجان
 اضافه شد

استاندار زنجان در حاشیه بازدید از تصفیه خانه ابهر و خرمدره خبر داد:

تصفیه خانه آب شهرهای ابهر و خرمدره 
با حضور وزیر نیرو افتتاح می شود

حاشیه نشینی 9000 خرم دره ای
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اذان ظهر

13:21

غروب آفتاب

20:36

اذان مغرب

20:58

نیمه شب

00:27

اذان صبح فردا

4:19

طلوع صبح فردا

6:06
وضعیت آب و هوای زنجان:

11
24

ای فصِل غیرِ منتظرِ داستاِن من!
معشوِق ناگهانِی دور از ُگماِن من!

ای مطلِع امیِد من! ای چشِم روشنت
زیباترین ستاره ِی هفت آسماِن من!

آه ای همیشه گل! که به سرخی در این خزان
گل کرده ای به باغچه ی بازواِن من

در فترت و مالل و سکوتی که داشتم

عشِق تو ُطرفه حادثه ی ناگهاِن من
ای در فصوِل مرثیه و سوگ، باز هم
شوقت نهاده قول و غزل بر زباِن من!

حس کردنی است قّصه ی عشقم، نه گفتنی
ای قاِصر از حکایِت حسنت بیاِن من!
با من بمان و سایه ی مهر از سرم مگیر
من زنده ام به مهرِ تو، ای مهرباِن من!

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

Zanganemrooz@gmail.com   @zandgan
گردشگری و میراث

بهاره غنچه: کبوترخانه ها از جاذبه های تاریخی 
گردشگری در ایران هستند که کمتر مورد توجه 
قرار گرفته اند. اصفهان یکی از استان هایی است 
که تعداد بســیاری کبوترخانــه را در خود جای 

داده است.
کبوترخانه  ها یا کفتر خانه  ها، که با نام کبوترخان 
نیز شناخته می شود ساختمان هایی کهن هستند که 
معموال به شکل استوانه ساخته می شدند و برای 
گردآوری کود کبوترها و دیگر پرندگان، جهت 
مصارف کشاورزی ســاخته می شدند. در گوشه 
و کنار اســتان اصفهان برج ها و کبوترخانه هایی 
مخروطی شکل دیده می شــود که افراد، گاه به 
اشتباه این برج ها را دژهای قدیمی شهر اصفهان 
می پندارند. در گذشــته در استان اصفهان حدود 
۴ هزار کبوترخانه ســاخته شده اند که با گذشت 
۴۰۰ ســال، تعداد کبوترخانه هــای اصفهان از 
چندین هزار به حــدود ۳۰۰ تعداد کاهش یافته 
و از این تعداد تنها ۶۵  کبوترخانه در فهرســت 
آثار ملی میراث فرهنگی و گردشگری ثبت شده 
اســت. از کبوترخانه های مشهور استان اصفهان 
می توان به کبوترخانه چادگان اشــاره کرد که در 

غرب استان اصفهان واقع شده است.
پیدایش شــهر چــادگان بر پایه  بایســتگی های 
تاریخی یا سیاســی نبوده، بلکه بیشــتر به علت 
شــرایط مناسب محیط طبیعی بوده است. وجود 
رودخانه مهم زاینده رود مهم ترین عامل پیدایش 
شهر چادگان محسوب می شود. مرکز شهرستان 
چادگان در ۱۱۵ کیلومتری غرب استان اصفهان 
واقع شــده اســت. چادگان از شــهرهای مهم 
گردشــگری اســتان اصفهان نامبرده می شود که 
با مناظر طبیعــی زیبا و آثــار تاریخی، پذیرای 
گردشــگران بســیاری اســت. چادگان منطقه 

خوش آب و هوایی اســت کــه به خاطر وجود 
سد و ساحل زاینده رود و چشم انداز های زیبای 
پیرامون آن به منطقه ای برای گذراندن تعطیالت 
مردم استان اصفهان تبدیل شده است. کبوترخانه 
چــادگان نیز یکــی از جاذبه های گردشــگری 
محبوب این منطقه اســت که بنایی ۴ طبقه است 

و معماری بسیار زیبای آن خیره کننده است.
کبوترخانه  های کوچک و بزرگ ایران به حسب 
انــدازه میان هزار تا ۴۰ هــزار کبوتر را در خود 
جــای می  دهنــد. در دوره صفویه کــه اصفهان 
پایتخت ایران بوده اســت، حــدود چهار هزار 
کبوترخانه در این اســتان ساخته شــده اند. در 
آن دوره ، زندگی مردم به زمین های کشــاورزی 
وابســته بود و آن ها با توجه بــه کم قوت بودن 
زمین از کود کبوترها استفاده می کردند. این نوع 
کود در مقایسه با کودهای دیگر، کاربرد بسیاری 
به ویژه در جالیز و باغ های انگور داشــته است. 
با چنین نگرشــی بود که کبوترخانه های بسیاری 
ساخته شدند. این بناها از نظر معماری، سازه ای 
خشتی هستند که از حدود ۴۰۰ سال پیش، حتی 
در روســتاهای دورافتاده اصفهان نیز بنا شده اند. 
براساس مدارک مستند و آنچه که در سفرنامه ها 
آمده، در گذشته حدود چهار هزار کبوترخانه در 
کل اســتان اصفهان بوده است. شاید تنها سندی 
که تا حــدودی دیرینگی این برج هــا را بتواند 
مشــخص کند، این است که قازان خان، هفتمین 
پادشــاه سلســله ایلخانی برای حفظ کبوترها، 
شــکارچیان را از شکار در نزدیکی کبوترخانه ها 

منع کرده بود.
معماری کبوترخانه ها شگفت انگیز است. طراحی 
و انتخاب ســایت های دایره ای برای ســاخت 
کبوترخانه بــا فضاهای تو در تــو در مقاومت 

باالی آن نقش داشــته است. نقل شده است که 
مارها قادر به باال رفتن از ســطوح منحنی مانند 
استوانه نیستند، سیاح بزرگ فرانسوی در قسمتی 

از سفرنامه خود در اینباره نوشته است:
کبوترخانه های عظیم ایران شــش بار بزرگ تر از 
برج ها  این  ماســت.  پرورشگاه های  بزرگ ترین 
را از آجــر بنا می کننــد و رویش را گچ و آهک 
می کشند و در تمام ســطوح داخلی دیواره برج 
از باال به پایین ســوراخ هایی تعبیه شده است تا 

کبوتران در آن ها آشیانه کنند. 
نحوه ســاخت این کبوترخانه ها به گونه ای بوده 
که امنیت همراه با آرامش و آســایش کبوتران را 
تامین می کرده است. دقت در اجرای این برج  های 
کبوتر به حدی بوده است که درصد اشتباه ورود 
پرندگان مزاحم را به صفر می رسانده است، زیرا 
اگر حتی یــک مورد پرنده یا حیوان مهاجمی به 
درون این کبوترخانــه راه می یافت، هرگز هیچ 
کبوتری احســاس امنیت نمی کرد و کبوترخانه 
خالی از حضور کبوتران می شد. قطر سوراخ های 
ورودی کبوتــران به داخل برج هــا به اندازه ای 
ساخته شده اســت که تنها کبوتران می توانستند 
وارد آن شوند و پرندگان مهاجم قادر به ورود به 
داخــل آن نبودند. از جمله تمهیداتی که ایرانیان 
در دفع دشــمنان کبوترخانه هــا انجام می دادند، 
اســتفاده از بوی برخی از جانــوران مانند گرگ 
و کفتــار و بوی برخی از گیاهــان مانند کندر و 

سراب برای محافظت از کبوتران بوده است.
توجــه به ابعاد طرح توســعه افقی و عمودی و 
ســاخت کبوترخانه های پلکانــی و طبقه طبقه 
بودن بنا، راحتی بازســازی و مرمت را به دنبال 
داشته است. در مناطق گرم و خشک که حضور 
آب روان امکان پذیــر نبوده، با حفر چاه و ایجاد 

جایگاه های آبشــخور امکان استفاده کبوتران از 
آب را فراهم می کردند.

کبوترخانه چــادگان که در چادگان در مســیر 
جاده اصفهان به خوزســتان قــرار دارد، نمای 
بیرونــی آن از کاه گل پوشــیده شــده و نام آن 
برج کبوتر اســت که به گفته بسیاری از اهالی از 
گذشــته با دو هدف ساخته شده است. یکی این 
کــه در روزگار قدیم در ایــن برج دانه و غذای 
پرندگان ریخته می شد و پرندگان زیادی در این 
برج زندگــی می کردند و فضوالت این پرندگان 
با خاک مخلوط و کود بســیار خوبی به دســت 
می آمد که در کشــت صیفی جات از آن استفاده 
می شده است. اما هدف مهم تر این بود که مردم 
ایــن منطقه را در زمان قدیم از آمدن افراد غریبه 
با خبر می کرده اســت به طوری که وقتی فرد یا 
افرادی به این منطقه نزدیک می شــدند پرندگان 
این برج به پرواز در می آمدند و مردم این منطقه 

از ورود فرد یا افراد غریبه مطلع می شدند.
اقتصاد شهرســتان چادگان از گذشــته بیشتر بر 
پایه کشــاورزی، دامداری و صنایع دستی بوده 
و کبوترخانــه چــادگان یکــی از عوامل مهم و 
تاثیرگذار در کشاورزی این منطقه بوده است اما 
با تغییرات زندگی انســان ها کم کم کبوترخانه ها 
نیز جایگاه پیشــین خود را از دســت دادند. با 
تغییرات ایجاد شده در وضعیت کشت و با ورود 
کودهای شیمیایی ارزان تر و آسان تر، دیگر جایی 
بــرای کبوترخانه ها و تحمل زحمت جمع آوری 
فضله و تهیه کود از آن ها باقی نماند. همچنین در 
اواخر دوره قاجاریه، شکار بی رویه کبوتر یکی از 
تفریحات حاکم اصفهان بوده است که این خود 
از عوامــل کاهش تعداد کبوتر در این اســتان و 

مخروبه شدن کبوترخانه ها شده است.

 آبشار چاالچوخور یکی از آبشارهای بکر 
و زیبای شهرستان گرمی است که در نزدیکی مرز 
جمهوری ایران و آذربایجان در میان پرتگاه ها و 

دره های عمیق واقع شده است.
شهرســتان گرمی یکی از شهرســتان های استان 
اردبیل در ایران است که در شمال غربی کشور و 
شمال استان اردبیل واقع شده است. فاصله گرمی 
با اردبیل ۱۰۸ کیلومتر، با بیله سوار ۵۵ کیلومتر و 
با پارس آباد ۹۷ کیلومتر اســت. منطقه گرمی از 
کهن ترین نواحی منطقه مغان بوده و آثار تاریخی 
به دســت آمده نشانگر قدمت تاریخی آن است. 
همچنین به علت آب و هوای مســاعد و وجود 
آثار باستانی، جنگل های سرسبز، غارها  و طبیعت 
بکر، این منطقه از قطب های اصلی گردشگری در 

استان اردبیل است.
شهرســتان گرمی از جنوب بــه دامنه کوه های 
صلوات، از شمال به کوه های خروسلو از غرب 

به رود دره رود و از شرق به بالهارود 
محدود می شــود. رشته کوه های قره 
داغ، خروســلو، صلوات سمت های 
جنوبی، شرقی و غربی این شهرستان 
را تشــکیل می دهند. در کوه های این 
شهرستان تاکنون ۶ دهنه غار طبیعی 

شناسایی و ثبت شده  است. 
شهرســتان گرمی مانند بیشتر نواحی 
ایران دارای اقلیمی نیمه خشــک با 
تابستان های نسبتا گرم و زمستان های 
نســبتا ســرد اســت. آب و هوای 
گرمی نســبت به بیشــتر نواحی و 

شهرستان های استان اردبیل معتدل و مالیم است. 
آب و هوای این شهرســتان به ویژه در شرق، تا 
انــدازه ای تحت تاثیر آب و هــوای منطقه خزر 
و توالش قــرار گرفته اســت و باتوجه به آنکه 
بیشتر آبادی های شهرستان گرمی در دره ها واقع 
شــده اند، آن ها را از بادهای تندی که در برخی 
شهرستان های استان نظیر اردبیل و مشکین شهر 

می وزد، در امان نگاه می دارد.
از جاذبه های طبیعی این شهرســتان می توان به 
رودخانه ها، چشــمه سارها،  روســتاهای متنوع 
و کوه های سرسبز اشــاره کرد. برخی هوای مه 
آلود، آبشــار مه، دریاچه مــه و گیر افتادن مه در 
دامن کوه ها را که تقریبا ۱۰۰ روز در ســال رخ 
می دهد، یکی از جاذبه های مهم گردشگری این 
شهرستان می دانند. مراتع و جنگل های شهرستان 
محــل رویش پراکنده یا انبوه انــواع مختلفی از 
گیاهان و درختان و درختچه ها اســت. همچنین 

عــالوه بر گونه های متنوع جانــوری، گرمی در 
فصل های مختلف در مسیر حرکت انواع مختلفی 

از پرندگان مهاجر قرار دارد.
کوهســتان های جنوب شرقی شهرستان به علت 
اتصال به کوهستان های تالش و نزدیکی به دریای 
خزر از بارش مناسبی در حدود ۶۰۰ میلیمتر در 
ســال برخوردار اســت و به همین دلیل سرسبز 
اســت و رودخانه هــای بســیاری در دامنه های 
آن جریان دارند. ایــن رودخانه ها در این منطقه 
آبشــارهایی با ارتفاعات مختلف ایجاد کرده اند. 
آبشار چاالچوخور نیز یکی از این آبشارهای زیبا 
و پرطرفدار این منطقه است که در روستای آلیله 

واقع شده است.
روســتای آلیله در حدود ۱۰ کیلومتری شــرق 
شــهر گرمی به ســمت مرز ایران و جمهوری 
آذربایجــان قرار دارد که آب و هوای مســاعد، 
وجود گورســتان بزرگ تاریخــی، جنگل های 
موجــود در منطقه، غار و یخچال های 
طبیعی در ارتفاعات شمال این روستا 
و طبیعت بکر آن و آبشار چاالچوخور 
از جاذبه های گردشــگری این منطقه 
است. آبشار چاالچوخور که در مسیر 
رودخانه دومولی واقع شده با پرتگاه ها 
و دره های عمیق کنــاری اش معروف 
شده است. پوشش درختان جنگلی و 
خودرو در مسیر دسترسی به آبشار بر 
جذابیت آن افزوده است. این آبشار  در 
ارتفاع ۱۱۰۰ متری از سطح دریا قرار 

گرفته است.

گردشگری کوبا زیر فشارهای 
آمریکا ادامه می دهد

 آمریــکا از مــاه گذشــته پهلوگیری 
کشــتی های تفریحــی اش را در بندرهای کوبا 
ممنوع کرد. با این وجود روند توســعه و رشد 

گردشگری کوبا همچنان ادامه دارد.
به گزارش ایســنا به نقل  از شــینهوا، اوایل ماه 
»ژوئن«، واشــنگتن ورود کشتی های تفریحی 
ایاالت متحــده به بندرهای کوبا را ممنوع کرد. 
این اقدام غیرمنتظــره حدود ۸۰۰ هزار رزرو را 
لغو و شوک بزرگی به گردشگری کوبا وارد کرد.
صنعت گردشــگری »کوبا« برای مدت طوالنی 
میزبان گردشگران زیادی از کانادا و اروپا بوده که 
هر سال به شمار آن ها اضافه می شود. با وجود 
این تعداد قابل توجه گردشــگر، کوبا برنامه ای 
برای ســاخت ۸۵۰۰ اتاق جدید در چند سال 

آینده ترتیب داده است.
نوامبر امســال چندین هتل جدیــد در »هاوانا« 
افتتاح و برخی دیگر از هتل ها بازسازی خواهند 

شد.
»هاوانا« نزدیک به ۱۲۵۴۵ اتاق را در خود جای 
داده که این آمار به عبارتی ۱۷.۳ درصد ظرفیت 
هتل این کشور را تشکیل می دهد. این شهر به 
عنوان پربازدیدترین شهر »کوبا« شناخته می شود 
که هرساله میزبان نیمی از گردشگران خارجی 

این کشور است.
با ایــن حال، دیگر بخش های این کشــور نیز 
شاهد رشــد در صنعت گردشگری بوده اند، به 
ویژه ساحل »وارادرو« که به نام »ساحل آبی« هم 
شناخته می شود و  ۲۱۸۴۱ اتاق هتل را به خود 

اختصاص داده است.
شهرهای »ســینفوئگوس« و »ترینیداد«  که در 
جنوب مرکزی »کوبا« واقع شــده اند، نیز شاهد 

افتتاح هتل های جدید خواهند بود.
همچنین در شــهر »سانتیاگو د کوبا« که دومین 
شهر بزرگ این کشور محسوب می شود دو هتل 
جدید تا آخر همین ســال افتتاح خواهد شد. 
انتظار می رود هتل های بیشتری تا سال ۲۰۲۰ در 

این شهر افتتاح شود.
کوبا ســه ماه نخست سال ۲۰۱۹ را با رشد ۷.۲ 
درصدی در صنعت گردشگران خارجی پشت 
سر گذاشت. این رقم بیش از آماری که تخمین 
زده شده است، بود. کوبا به طور میانگین هر سال 

میزبان ۵.۱ میلیون گردشگر است.

گردشگری جهان خبر

مقررات لغو ویزای ایران
با چین اعالم شد

 به دنبال تصویــب لغو یک طرفه ویزای 
ایران با چین، قرار است این مصوبه از ۲۵ تیرماه 
امسال در مبادی ورودی کشور اجرا شود. اتباع 
چینی در هر بار ســفر به ایــران، ۱۵ روز اجازه 

اقامت بدون روادید خواهند داشت.
به گزارش ایسنا، هیات وزیران در پنجم تیرماه به 
پیشنهاد مشترک سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری و وزارت امور خارجه، طرح 
لغــو یکطرفه روادید ایــران با چین را تصویب 
کرد. پس از ابالغ اســحاق جهانگیری ـ معاون 
اول رییس جمهورـ  به تمام نهادها، وزارتخانه ها 
و ســازمان های مرتبط، وزارت امور خارجه نیز 
شــرایط برقراری مقرارت لغو یکطرفه روادید 
برای ورود اتباع کشور چین به ایران را تبیین و به 

سایر دستگاه های مرتبط اعالم کرد.
درنظر است مقرارت لغو یک طرفه روادید از ۲۵ 
تیر ۹۸ به اجرا گذاشــته شود. اتباع چینی در هر 
بار ورود بدون روادید بــه ایران، ۱۵ روز اجازه 

اقامت دارند.  
برنامه ضربتی ایران برای نفوذ به بازار چین

محمدابراهیم الریجانــی ـ مدیرکل بازاریابی و 
تبلیغات معاونت گردشگریـ  به دنبال این مصوبه 
و اعالم شرایط ورود بدون روادید اتباع چینی به 
ایران، از تهیه و اجرای برنامه ضربتی برای نفوذ 
به بازار چین خبر داد و به ایســنا گفت: سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پس 
از دریافت تصویب نامه هیات وزیران از ســوی 
معاون اول رییس جمهور، اقداماتی را در دستور 
کار قرار داد و در گام نخســت به بازبینی برنامه 
عملیاتی نفوذ به بازار چین که حدود هفت هشت 
ماه پیش تهیه شــده بود، پرداخت تا با شــرایط 

واقعی سازگار شود.
وی اعالم کرد: برنامه عملیاتی ایران برای نفوذ به 
بازار چین که در ۵۰ بند تهیه شده و حوزه های 
اطالع رسانی، تبلیغات، آموزش و زیرساخت را 
دربرمی گیرد، به همراه پیوســت های »دیجیتال 
مارکتینگ« و »برنامه تبلیغات و اطالع رسانی« با 
درنظر گرفتن آخرین شاخص ها درحال بازنگری 
است. این برنامه ها برای اجرا در یک سال آینده 

تنظیم خواهد شد.
الریجانی اظهار کــرد: خبر لغو یکطرفه روادید 
ایــران برای اتباع چینی در آن کشــور بازخورد 
مثبتــی داشــته و تقاضاهایی بــرای ارتباط با 
آژانس های ایرانی دریافت شــده و ســوال ها و 
ابهام های زیادی مطرح شــده اســت. احساس 
می کنم با عملیاتی شــدن مقررات لغو یکطرفه 
روادید، حجم این پرسش ها و ابهام ها بیشتر شود 
و به شدت در فضای مجازی جست وجو شویم. 
برای همین برنامه ضربتی دو ماهه نوشته شد که 
شامل ۱۰ محور است و همزمان با مقررات لغو 
روادید، اجرا می شــود تا پس از آن برنامه اصلی 

را آغاز کنیم.
او به بندهای برنامه ضربتی نفوذ به بازار گردشگری 
چین اشاره کرد و افزود: »اعالم شرایط و جزییات 
لغو روادید ایران در چیــن«، »ارائه اطالعات در 
واکنش به ابهامات و پرسش های احتمالی چینی ها«، 
»بارگذاری و تکمیل مطالب به زبان چینی روی 
وب سایت های »visitiran.ir« و اداره های میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ها«، 
»تهیه بروشور به زبان چینی«، »تشویق هتلداران، 
آژانس ها، فعاالن گردشــگری، شــهرداری ها و 
بیمارســتان ها برای تولید محتوا به زبان چینی و 
انتشار این اطالعات در فضای مجازی«، »طراحی 
دوره های آموزشی برای هتلداران، آژانس دارها و 
راهنمایان چینی زبان برای آشنایی بیشتر با ویژگی 
این گردشــگران«، »آموزش راهنمای چینی زبان 
با اســتفاده از ظرفیت دانشجویان و مترجم های 
چینی زبان« و در ادامه اجرای بلندمدت این برنامه، 
»ابالغ سالیق و عالیق چینی ها به مراکز اقامتی«، 
»تهیه سفارش های سفر که شامل کد لباس، پول 
رایج، مراکز مجاز اقامتی، فرودگاه ها، زبان، آداب 
و سایر مواردی که یک گردشگر نیاز دارد بداند« 
به همراه »توسعه، تکمیل و تقویت سیستم های 
رزرواسیون به زبان چینی« و »تهیه توصیه نامه و 
ابالغیه هایی برای ایجــاد آمادگی به فرودگاه ها، 
گمرک، پلیس، زنجیره تامین خدمات گردشگری 
با هدف آشنایی با نیاز و سلیقه گردشگران چینی«، 
از جملــه اقدامات ما برای برخورد مناســب و 
مسؤوالنه با گردشگران چینی به دنبال لغو یکطرفه 

روادید ایران با این کشور است.
مدیرکل بازاریابی و تبلیغات معاونت گردشگری 
گفت: پس از این مرحله، برنامه عملیاتی یک ساله 
را که روی تعداد مشخصی از گردشگران چینی 

هدف گذرای کرده است، آغاز خواهیم کرد.

آبشار چاالچوخور
 جاذبه ای بکر در میان دره ها

کبوترخانه  چادگان
جـاذبه  
پنهـان 
اصفهان
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