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رییس پلیس امنیت زنجان در دیدار با مدیرکل میراث فرهنگی استان عنوان کرد:

ردشگران ا امنیت  ت زنجان در تامی ا  رتبه ن

 طرح ملی کنترل فشــارخون از 17 خرداد تا 15 
تیرماه امسال برای کلیه افراد باالی 30 سال کشور، 
بیماران کلیوی و زنان باردار در هر ســنی انجام 

خواهد گرفت.
نشســت هماهنگی طرح بســی ملــی کنترل 
فشارخون باال با حضور معاون بهداشت دانشگاه 
علوم پزشکی زنجان، روسای شبکه ها، مدیران و 
کارشناسان مسوول معاونت و کارشناسان مسوول 
غیرواگیر شهرستان ها در سالن اجتماعات معاونت 

بهداشت برگزار شد.
در این نشســت دکتر محمدرضا صایینی معاون 
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان به اهمیت 
و لزوم اجرای بسی ملی کنترل فشارخون و جلب 
مشارکت همه ارگان ها و سازمان ها در این برنامه 

پرداخت.
دکتــر علی صیــدی رییس گــروه بیماری های 
غیرواگیر معاونت بهداشت ســاختار اجرایی و 

نحوه اجرای برنامه را تشریح نمود.

دکتر سعید سرداری جانشین امور اجرایی رییس 
دانشــگاه با اشــاره به همکاری های بین بخشی 
در راســتای اجــرای طرح ملی فشــارخون، بر 
هدف گذاری و کنترل صددرصدی فشــارخون 

گروه هدف در این طرح، تاکیدنمود.
در این نشست چالش های مربوط به برنامه مطرح 

و پیشنهادهای الزم ارایه شد.
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با ارایه گزارشی از برنامه های آمادگی و برنامه ریزی 
جهت پیشگیری، نحوه پاسخ و مدیریت حواد 

برگزارشد.
نخستین نشست کارگروه تخصصی بهداشت و 
درمان در حــواد غیرمترقبه و پدافند غیرعامل 

دانشگاه علوم پزشکی زنجان با ارایه گزارشی از 
برنامه های آمادگی و برنامه ریزی در دانشگاه علوم 
پزشــکی زنجان جهت پیشگیری، نحوه پاسخ و 

مدیریت حواد برگزارشد.
صبح دوشــنبه 23 اردیبهشــت 1398 کارگروه 
تخصصی بهداشت و درمان در حواد غیرمترقبه 
و پدافند غیرعامل استان باحضور رییس دانشگاه 
علوم پزشکی زنجان، معاونین و مدیران دانشگاه و 
روسای شبکه های بهداشت و درمان شهرستان ها 
در سالن اجتماعات معاونت بهداشت دانشگاه با 
ارایه گزارشی از برنامه های آمادگی و برنامه ریزی 
در دانشگاه علوم پزشکی زنجان جهت پیشگیری، 

نحوه پاسخ و مدیریت حواد برگزارشد.
دکتر اصغر جعفری روحی رییس مرکز مدیریت 
حواد و فوریت های پزشــکی استان زنجان در 
این نشست ضمن بیان بحران ها و حواد ابتدای 
سال 1398، به تشریح لزوم آمادگی و برنامه ریزی 
جهت پیشگیری، نحوه پاسخ و مدیریت حواد 

در دانشگاه علوم پزشکی و بازیابی پس از بحران 
پرداخت.

رییس دانشگاه علوم پزشــکی زنجان نیز بابیان 
اینکه این نشست ها باید با فاصله کمتری برگزار 
شــود اظهارداشــت: در همه عرصه های حوزه 
ســالمت باید آمادگی داشته باشــیم و دوستان 

حساسیت بیشتری به این موضوع قائل شوند.
دکتر پرویز قزلباش افزود: این موضوعات مسایل 
جدی هست و نباید نسبت به آنها بی توجه باشیم 

و همکاران باید این موضوعات را پیگیری کنند.
وی تاکیدکرد: در شــرایط موجود کشــور باید 
اولویت را باتوجه به شــرایط اقتصادی کشــور، 
اســتان و دانشــگاه در نظرگرفت و در شرایط 

موجود با تمام توان کارها را پیش برد.
مدیر ارشد دانشــگاه علوم پزشکی زنجان بیان 
داشت: باتوجه به شرایط کنونی استان و کشور در 
حوزه های سالمت، بحران و حساسیت موضوع 

آمادگی در بحران باید در اولویت قرارگیرد.

به گفته دکتر قزلبــاش نقش آموزش در رابطه با 
پیشگیری، در پاسخ و برجسته نمودن اهمیت و 
افزایش حساســیت و پیگیری کارکنان دانشگاه 
بســیارمهم بوده و با آموزش و صرف هزینه ای 
اندک می توان آمادگی و مشــارکت مجموعه را 
افزایش داد و از شــرایط موجــود به عنوان یک 

فرصت استفاده نمود.
( و  E O C مســوول مرکز مدیریــت بحــران )
کارشناس دبیرخانه کارگروه سالمت در حواد 
غیرمترقبه و پدافند غیرعامــل بر اهمیت برنامه 
E(، موضوع و اجرایی شدن  O P پاسخ در بحران )
دقیق دستورالعمل ها و بخشنامه ها از طرف وزارت 

بهداشت و درمان تاکیدنمود.
مسعود اسماعیلی در ادامه بر لزوم به روزرسانی 
و ارسال فرم های مرتبط با ساماندهی فرماندهی 
بحران در بازه های زمانی مقرر، برگزاری حداقل 
دو کمیتــه مدیریت خطر و بالیا در هر فصل در 
کارگروه هــای ذیل مجموعه اصلی دانشــگاه و 

ارسال صورت جلسات مربوط به مرکز مدیریت 
حواد و فوریت های پزشکی تاکیدنمود.

دکتر سیدمهدی حسینی رییس بیمارستان رازی 
ماه نشــان نیز ضمن بیان تجربیات بارندگی های 
اخیر و احتمال ســیل در این شهرستان با توجه 
به خطرپذیری مرکز قره گــول که در مجاورت 
رودخانه قراردارد، به شرح اقدامات انجام شده و 

اعالم آماده باش پرداخت.
دکتــر محمدرضــا صایینــی در این نشســت 
اظهارداشت: مراکز بهداشتی از نظر وقوع سیل در 
خطر نمی باشند ولی ساخت خانه های بهداشتی 
و در دســترس بــودن برای مراجعــه کنندگان 
ازجمله مادران بــاردار و مراجعه نوزادان جهت 

واکسیناسیون، یک اصل مهم می باشد.
وی همچنین به بیان برنامه های مدیریت خطر و 
بالیا در واحدهای بهداشتی، شاخص های منتخب 
مدیریت بالیا در حوزه های بهداشت و آموزش 

خانوارها برای آمادگی در بالیا پرداخت.

که ها مدیران و کارشناسان مسوو معاونت و کارشناسان مسوو غیرواگیر شهرستان ها ور معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان روسای ش با ح
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 فروردین امسا
اده های زنجان  ر در  ن  

کشته شدند
 جانشــین پلیس راه فرماندهی انتظامی 
اســتان زنجان گفت: برابر آمار پزشکی قانونی 
زنجان در فروردین امسال 7 نفر در مسیرهای 
ارتباطی مختلف این استان بر اثر حوادث رانندگی 

جان باختند.
ســرهنگ محمدعلی عظیمی در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا با بیان اینکــه این آمار مربو به 
کشته های ناشی از تصادف رانندگی سر صحنه 
و انتقالی به مراکز درمانی است، افزود: فروردین 
97 کشــته های ناشــی از تصادفات جاده ای 
2 نفر بود که در مقایسه با مدت  اســتان زنجان 
مشابه امسال )فروردین( 9 درصد کاهش نشان 

می دهد.
وی با بیان اینکه فروردین سال 97 هفت فقره و 
فروردین امسال نیز هشت فقره تصادف رانندگی 
منجر به فــوت در جاده های زنجان اتفاق افتاد، 
اظهار داشــت: فروردین 97 و 98 تعداد کشــته 
های ناشــی از تصادفات رانندگی این استان در 

سر صحنه، به صورت تساوی 9 - 9 بود.
عظیمی، مجموع تصادفــات رانندگی منجر به 
، زخم و خســارت در فروردین امســال  مر
5 مورد و در مدت مشــابه پارســال را نیز  را 
29 مورد بیان کرد و افزود: تصادفات رانندگی 
جرحی در فروردین امسال به تعداد 8 فقره با 
0 زخمی و فروردین ســال 97 نیز 05 فقره 
5 زخمی بود کــه به لحا تعداد تصادف  با 
2 درصد و از لحا تعداد مصدومان نیز چهار 

درصد افزایش نشان می دهد.
وی تصری کــرد: میزان تصادفــات رانندگی 
خســارتی نیز در فروردین امسال 228 مورد و 
2 درصد  8 مورد بود که  مدت مشابه پارسال 

افزایش نشان می دهد.
جانشین رییس پلیس راه استان زنجان گفت: عدم 
توجه رانندگان به جلو ناشی از خستگی و خواب 
آلودگی، بیشترین علت وقوع حوادث رانندگی 
در سط جاده های ارتباطی استان زنجان است.

عظیمــی با بیان اینکه واژگونــی خودرو نیز در 
جاده های زنجان بیشتر است، تصری کرد: اگر 
رانندگان سفارش و هشدارهای پلیس راه را در 
خصوص رعایت قوانین و مقــررات رانندگی 
جدی تــر بگیرند و هنگام خســتگی و خواب 
آلودگی بر ادامه رانندگی اصرار نداشته باشند در 
این صورت میزان تصادفات و تلفات جاده ای نیز 

روند کاهشی به خود خواهد گرفت.
به گزارش ایرنا، در 2 ماه پارســال )97( بیش 
2 نفــر براثر حوادث رانندگی در ســط  از 0
جاده های زنجان جان خود را از دست دادند که 
بیشــتر این اتفاق ها به دلیل خستگی و خواب 

آلودگی رانندگان بود.
8 کیلومتــر راه ارتباطی  زنجان پنــ هزار و 0
دارد که از این میزان، 200 کیلومتر آزادراه،  
 97 کیلومتر بزرگراه، 2 کیلومتر راه اصلی و 

کیلومتر راه فرعی است.

ان: اد ز ر ک کمیت ام م
ویان زنجانی  همه مدد

اح  تا سه سا آینده 
مسکن می شوند

 مدیر کل کمیته امــداد امام خمینی)ره( 
اســتان زنجان گفت: با برنامه ریزی های انجام 
گرفتــه در یک بازه زمانی ســه ســاله تمامی 
مددجویان بدون مسکن یا دارای مسکن نامناسب 
در این اســتان از طریق ساخت، خرید، بهسازی 
و مقاوم سازی، صاحب سرپناه ایمن و مناسب 

می شوند.
هدایت صفــری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: سال گذشته سه هزار و 5 مورد خدمت 
در بخش مسکن در قالب ساخت، تکمیل، خرید، 
تعمیرات کلی و جزیی و بهسازی و مقاوم سازی 
مسکن و ســاخت سرویس بهداشتی در مناطق 
مختلف این استان به مددجویان زنجانی ارائه شد.
وی اظهار داشت: کمیته امداد استان سال گذشته 
میلیون تومان در بخش  میلیارد و 7 بیش از 2
مســکن مددجویان ســرمایه گذاری کرد که از 
مجموع مبال هزینه شده، 2 میلیارد و 89 میلیون 
تومــان از محل تســهیالت پرداختی صندوق 

قر الحسنه امداد والیت بود.
میلیون تومان نیز  میلیارد و 58 صفری ادامه داد:0
به صورت بالعو برای ارایه خدمات مسکن 
به مددجویان تحت حمایت در ســال گذشــته 

هزینه شد.
وی یادآور شد: از مجموع کمک های بالعو 
هزینه شــده بــرای ارایه خدمــات عمرانی به 
مددجویان تحت حمایت کمیته امداد پن میلیارد 
میلیون تومان از محل مشارکت مردمی و  و 55

خیران تامین شده است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان زنجان 
با بیان اینکه سال گذشته 80 مددجو در این استان 
خانه دار شدند، گفت: توجه به مناطق محروم و 
روستایی از اولویت های مهم کمیته امداد در ارایه 

هر نوع خدمت به گروههای هدف است.
وی خاطرنشان کرد: ازمجموع خدمات مسکن 
ارایه شــده به مددجویان تحت حمایت کمیته 
امداد در ســال گذشــته، یک هزار و 58 مورد 
معــادل  درصد مجمــوع خدمات در مناطق 

محروم بوده است.

خبر

ان: گا استان ز مات باز رعام شرکت  و خ م
مینی گندم  خرید ت
از نیمه دوم خرداد 

آغاز می شود
 مدیرعامل شرکت غله استان زنجان میزان 
50 هزار  خرید گندم مازاد بر نیاز استان زنجان را 
تن پیش بینی کرد و گفت:خرید تضمینی گندم از 
کشاورزان استان از نیمه دوم خرداد آغاز می شود.
محمد ایــزدی در گفتگو با مهــر میزان خرید 
50 هزار تن  گندم مازاد بر نیاز استان زنجان را 
پیش بینی کــرد و افزود: خرید تضمینی گندم از 
کشاورزان اســتان زنجان از نیمه دوم خرداد ماه 

آغاز می شود.
وی اظهار کرد: با توجه به بارش های خوب باران 
در استان زنجان گندم تولیدی افزایش محسوسی 

خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان 
زنجان بابیان اینکه 0 درصد گندم استان زنجان 
در شهرســتان خدابنده تولید می شــود، گفت: 
خوشبختانه بیشترین ذخیره گندم هم در سیلوهای 

شهرستان خدابنده است.
ایزدی بابیان اینکه امسال بیش از 290 هزار هکتار 
از زمین های کشــاورزی اســتان به کشت گندم 
کید کرد: بیش از 8 مرکز  اختصاص یافته است، ت
برای خرید گندم در اســتان وجود دارد و فضای 
ذخیره ســازی گندم در استان زنجان هم بیش از 

550 هزار تن است.
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان 
زنجان تصری کرد: گندم تولیدی در استان زنجان 
در سال گذشته کیفیت خوبی داشت و امیدواریم 
امسال هم کیفیت گندم تولیدی استان خوب باشد.
ایزدی میزان مصرف گندم استان زنجان را 20 
هزار تن اعالم کرد و یاد آور شد: استان زنجان به 

میزان مصرف و نیاز استان گندم دارد.

ا و امو خیر استان: رهنگ ادا ک او معاون 
رکه زنجان  عه مت   ب
یافت  میزبان نمایشگاه 

الهی است
 معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور 
خیریه اســتان زنجان گفــت: در روزهای ماه 
ضیافت الهی در 2  مبارک رمضان نمایشگاه 

بقعه متبرکه این استان برگزار می شود.
به گزارش ایرنا حجت االسالم موسی موسوی  
در جمــع خبرنــگاران افــزود: در قالب این 
نمایشگاه ها، برنامه هایی از جمله ترتیل خوانی 
و پاسخ به مسایل دینی در بقاع متبرکه در حال 
برگزاری اســت و عموم مردم می توانند در آن 

شرکت کنند.
وی ادامــه داد: طرح خیمه هــای معرفت نیز با 
برپایی غرفه ی کــودک، عرضه ی محصوالت 
نین پخش فیلــم و کلیپ با  فرهنگــی و هم
مضامین معرفتی در طول ماه مبارک رمضان در 

بقاع متبرکه در حال برگزاری است.
حجت االســالم موســوی گفت: در شب های 
پرفضیلــت قــدر، برنامه هایــی از جمله قرآن 
خوانــی، نیایش، ختم دعای جوشــن کبیر به 
همراه ســحری و افطار در تمامی بقاع متبرکه 

استان برگزار می شود.
گفتنی اســت استان زنجان 2 بقعه متبرکه را 

در خود جای داده است.
معــاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه 
اســتان زنجان افزود: ماه مبــارک رمضان، ماه 
رحمت خدا بوده و اداره اوقاف و امور خیریه 
استان در جهت اســتفاده  حداکثری از این ماه 
نین جهت تروی فرهنگ معنویت  مبارک و هم
و سوق دادن جوانان به سمت آموزه های قرآنی 
ه برنامه هایی را در این زمینه ترتیب  و دینی وی

داده است.

ان: رست ادا ک هواشناس استان ز سر

زنجانی ها هوای خنکی را 
تجربه می کنند

بار ها درزنجان شد می گیرد
 سرپرســت اداره کل هواشناسی استان 
زنجان از خنک شدن هوای استان زنجان در چند 

روز آینده خبر داد.
رسول همتی در گفتگو با مهر به وضعیت جوی 
اســتان زنجان در چند روز آینده اشــاره کرد و 
افزود: آسمان استان زنجان صاف تا قسمتی ابری 
بوده ولی از بعدازظهر بر میزان ابرها افزوده شده 

و بارش پراکنده باران استان را فرامی گیرد.
وی بابیان اینکه شدت بارش ها از روز سه شنبه 
بیشــتر می شــود، اظهار کرد: بارش ها در استان 

همراه با رعدوبرق خواهد بود.
سرپرســت اداره کل هواشناســی استان زنجان 
بابیــان اینکه به علت شــدت بارش ها احتمال 
سیالبی شدن رودخانه ها و آب گرفتگی در سط 
خیابان های اســتان زنجان وجود دارد، گفت: به 
شهروندان ســفارش می شود کنار رودخانه ها و 

ارتفاعات آمد و شد نکنند.
همتی به وضعیت دمای هوای استان زنجان در 
چند روز آینده اشــاره کرد و یاد آور شد: دمای 
هوای اســتان زنجان در چنــد روز آینده چند 
درجه ای کاهش یافته و هوا خنک می شود و افت 
دما روزهای سه شــنبه و چهارشنبه محسوس 

خواهد بود.

خبـر گزارشی از آشفته بازار قند و شکر

ر در کا مرد ند  ش ی  تل
ود و نوسانا قیمت ها از کجا آ می خورد کم

 وضعیت ایــن روزهای بازار 
باعث شــده تا نه تنها شیرینی قند و 
شکر در کام مردم احساس نشود بلکه 
طعم گرانی بر شیرینی شکر چربیده و 

کام مردم را تلخ کند.
به گــزارش موج رســا، عدم نظارت 
دقیق بربــازار و به نوعــی بی خیالی 
مســووالن در تعادل بخشی به بازار و 
نین  عدم کنترل عرضه و تقاضا و هم
عدم جلوگیری از ســودجویی دالالن 
در فضای کنونی سبب شده تا قیمت ها 

داد مردم را درآورد.
بعد از ماجرای حاشیه های بازار مرغ 
و دیگر اقالم مصرفی مردم، اکنون قند 
و شــکر نیز برای مردم تلخی می کنند 
و با اینکه مســووالن از توزیع آن به 
صورت وفــور در بازار خبر می دهند 
نشان می دهد  میدانی  اما گزارش های 
که کمبود قند وشکر به قیمت دولتی 
باعث شــده تا قند بــه قیمت 9000 
تومان و شــکر نیز بــه قیمت 8500 

تومان برسند.
در ایــن وضعیت گرانی و مشــکالت اقتصادی 
قدرت خریــد مــردم پایین آمــده و مجبورند 
ساعت ها ایســتادن در صف را به جان بخرند، با 
اینکه مســووالن حوزه اصناف عنوان می کنند که 
اتحادیه در حال توزیع قند و شکر دولتی در تمام 
خوار و بارفروشی ها است اما تنها فروشگاه ها و 
مغازه های محدودی هستند که اقدام به توزیع قند 

و شکر به قیمت دولتی می کنند.
طبق اعالم مسووالن شرکت بازرگانی دولتی در 
5 تن شکر برای مصرف مردم  اســتان زنجان 0
توزیع شــده اســت و برای صنف و صنعت نیز 
500 تن توزیع در نظر گرفته شده در حال انجام 

است.
حکم تعزیراتی متوجه متخلفان

جلیل علی محمدی رییس اتحادیه خواربارفروشان 
استان زنجان  در گفت وگو با خبرنگار موج رسا 
در بــاره قیمت مصوب قند و شــکر اظهار کرد: 
شــکر با قیمت  هزار و 500 تومان و قند نیز 5 

هزار تومان مصوب شده است.
وی تصری کرد: فروشــگاه هایی که پیش تر قند 
را بــاالی 5 هزار تومان عرضــه می کردند حکم 
تعزیراتی شامل آنها می شود و فروشگاه هایی که 
شکر و قند را از اتحادیه دریافت می کنند به هیچ 
عنــوان نمی توانند باالتــر از نر مصوب عرضه 

کنند.
رییس اتحادیه خواربارفروشان استان زنجان  بیان 
کرد: در زمان کنونی قیمت ها یکسان سازی شده 
و قیمــت آزاد و غیر آزاد در قندو شــکر وجود 

ندارد.
وی در زمینه اینکه هم اکنون قند در بســیاری از 
فروشــگاه های سط شــهر زنجان باالتر از نر 
مصوب عرضه می شــود افزود: این موضوع در 
برخی از فروشــگاه ها پیش تر وجود داشــت و 

بازرسی و مســووالنی که تصمیم گیرنده هستند 
قیمت قند و شکر را به یک قیمت مصوب اعالم 

کردند.
علیمحمدی با اشــاره به اینکه در اتحادیه روزانه 
5 تن قند و 0 تن شــکر توزیع می شود افزود: 
افزون براین در فروشــگاه های بزر زنجیره ای 

سط شهر نیز قند و شکر توزیع می شود.
وی عنوان کرد: هم اکنون دو هفته است که روزانه 
قند و شکر در سط استان توزیع می شود که این 

میزان به نظر بنده نیاز استان را تامین می کند.
رییس اتحادیه خواربارفروشــان استان زنجان    
با بیــان اینکــه برخی های در منازل مســکونی 
خود اقدام به احتــکار خانگی می کنند افزود: در 
نمایشــگاه  ضیافت باالی 00 تن قند توزیع شد 
نین باالی 0 تن نیز شــکر به صورت 5  و هم
کیلویی توزیع شــد ما مستندات زیادی نیز داریم 
کــه افراد مختلف اقدام به خرید 5 کارتن قند و 

شکر می کردند.
خبری از قند و شکر دولتی نیست

با اینکه رییس اتحادیه خواربار فروشــان استان 
زنجان از تامین نیاز اســتان در حوزه قند شــکر 
بــا قیمت دولتــی خبــر می دهد اما در بیشــتر 
فروشــگاه های شــهر زنجان تنها قند و شکر به 
قیمت آزاد یافت می شــود و خبــری از قیمت 

دولتی نیست.
علیمحمدی در بــاره نقش دالالن در بازار قند و 
شــکر نیز عنوان کرد: به نظر بنــده این کار بعید 
اســت که دالالن اقدام به احتــکار و انبار کردن 
قند و شــکر را داشــته کنند یعنی بــا توجه به 
برخوردهای شدیدی که در بازار وجود دارد بعید 
است یک کســی بتواند اقدام به احتکار این کاال 

را داشته باشد.
وی عنوان کرد: دولت به اندازه کافی شکر دارد و 

در زنجان نیز  هزار تن شکر موجود بوده و هر 
کارخانه در حدود 200 تن شکر دارد.

رییس اتحادیه خوار و بارفروشــان استان زنجان 
با بیان اینکه در اســتان زنجان 7 کارخانه وجود 
دارد قند و شــکر افزود: اگر جلو خارج شــدن 
شکر را از استان زنجان گرفته شود و در این باره 
نظارت هــای الزم هم صورت بگیرد به نظر بنده 

شکر به از حد نیاز استان وجود دارد.
بــا اینکه رییس اتحادیه ابتــدا نقش دالالن را در 
بازار شکر ضعیف می دانست اما در ادامه گفتگو 
عنوان می کند که در این مورد دست دالالن وجود 
دارد که شــکر را از استان زنجان خارج می کنند. 
البته باید گفت که این موضوع هنوز از طرف هیچ 

مسوولی به صورت رسمی اعالم نشده است.
استان زنجان تامین کننده قند نیمه غر کشور

وی مــورد واردات قند از دیگر اســتان ها افزود: 
اســتان زنجان خود تامین کننــده قند نیمه غرب 
کشور از جمله اســتانها کرج، قزوین، همدان و 

برخی از شهرهای شمالی است.
در بــاره وادرات شــکر از دیگر اســتان ها نیز 
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 
 زنجان به موج رســا گفته اســت که شکر از 
استان های قزوین و خراسان شمالی وارد زنجان 

می شود.
با اینکه سیدمحمود موسوی رییس اتاق اصناف 
اســتان زنجــان در گفت وگو بــا خبرنگار موج 
رســا اعالم کرد که در طــرح ضیافت که   قند و 
شــکر به وفور توزیع کردیم اما کمبودهای بازار 
و قیمت های باال نشــان می دهد که اقدام تنظیم 

بازاری هم نتوانسته بازار را متعادل کند.
وی بــا بیان اینکــه اکنون نیز اتحادیــه در تمام 
خواربارفروشی ها توزیع قند و شکر را به قیمت 
 دولتــی انجام می دهــد، ابراز کــرد: مردم چون 

احساس می کنند کمبودی وجود دارد 
خرید خود را  افزایش داده اند.

قیمتــی که اکنون در بیشــتر خوار  و 
بارفروشی های زنجان مشاهده می شود 
آزاد بوده و به نر 9000 تومان برای 
قند و 8500 تومان برای شــکر است 
البته تعداد انگشت شماری هم هستند 
کــه قند را به قیمــت 8800 تومان و 

8 تومان عرضه می کنند. شکر را 00
با وجود این قمیتهــای آزاد در بازار 
اما رییس اتــاق اصناف اعالم می کند 
که قیمت آزاد قند و شــکر به ترتیب 
حدود 8000 تومــان و 7000 تومان 

است.
یزه برای خرید افزایش یافته است ان
نیــن بر این باور اســت که  وی هم
تفــاوت قیمــت آزاد و دولتی انگیزه 
برای خرید را افزایش داده اســت که 
انتظار داریم تا مردم همنوعان خود را 

مراعات کنند. 
رسول محمدی رییس اتحادیه قنادان 
زنجان نیز گفت: میزان مصرف روزانه 
تا 200 کیلوگرم  هر قنادی به طور متوســط 50

است.
وی با اشاره به اینکه 0 قنادی در زنجان فعالیت 
2 تن شــکر نیاز  دارند تصری کرد: در مجموع 

روزانه این قنادیها است.
محمدی با اشاره به اینکه میزان شکری که برای 
قنادان در نظر گرفته می شود جوالگو نیست بیان 
کرد: قنادان بیشتر شکر مورد نیاز خود به صورت 
آزاد بــا قیمت 7 هزار و 500 تومان تهیه می کنند 

که صرفه اقتصادی برای قنادان ندارد.
وی با اشاره به اینکه شکر یارانه ای نیز با قیمت  
هزار و 50 تومان به قنادان داده می شــود گفت: 
اکنون میزان شــکر یارانه ای نیاز قنادان را تامین 

نمی کند.
رییــس اتحادیه قنادان زنجــان در مورد احتمال 
اینکه قنادان برای تامین نیازشان به سراغ سهمیه 
مردمی بروند افزود: تاکنون چنین گزارشی وجود 

اما بعید هم نیست و این احتمال وجود دارد.
سازمان صمت اجازه توزی نمی دهد

مرتضی ممیزی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان 
زنجان در گفت وگو با خبرنگار موج رسا در مورد 
نین کمبود شکر به  دالیل نوسانات قیمت و هم
قیمت دولتی در بــازار نیز گفت: در جدیدترین 
بازرســی هایی که ماموران ما از مراکز نگهداری 
نین کارخانجات داشتند، عنوان  عمده شکر و هم
شده که به اندازه کافی قند و شکر به نر دولتی 
در اســتان موجود است اما سازمان صمت استان 

زنجان اجازه توزیع نمی دهد.
وی با بیان اینکه در بیشــتر مغازه ها قند و شکر 
فقط به قیمت آزاد موجود است، خاطرنشان کرد: 
اکنون کمبود قند و شــکر به نر دولتی ســبب 
ایجاد صف هایــی در زمان توزیع می شــود که 

نارضایتی هایی را ایجاد می کند.

 نماینده مردم زنجــان و طارم در مجلس 
شورای اسالمی با تاکید بر استفاده از راهبردهای 
مناســب در مواجهه با تحریم هــا، گفت: خروج 
برخــی برندهــا از کشــور، فرصــت را برای 
تولیدکننــدگان داخلی فراهم کــرده تا بتوانند از 
فرصت برای جلب رضایت مشتری استفاده کنند.
فریــدون احمــدی در گفت وگــو با ایســنا، با 
 اشــاره به اینکه هم اکنون بــه خاطر تحریم های 
ناجوانمردانه و مشــکالتی که در رابطه با نقل و 
انتقال ارز به کشور وجود دارد، برخی برندها قادر 
به فعالیت در ایران نیستند، اظهار کرد: البته وزارت 
صمت در تالش برای رفع مشکالت است اما از 
ســوی دیگر باید این شرایط را به فرصت تبدیل 
کرده و با رونق تولید داخلی، خالءهای احتمالی 

را پر کرد.
وی تصری  کرد: تولیدکننده داخلی باید با افزایش 

توان تولید و کیفیت کاال، بازار را به دست گرفته 
و رضایت مشتری را نیز جلب کند هر چند این 
کار سخت بوده و محصوالت خارجی که در بازار 
وجود دارد کیفیت باالیی دارد اما می توان با کمی 
تالش، شــرایط را به نفع خودمان تغییر دهیم و 
این کار نیاز به همــت همگانی و همراهی همه 

مسووالن دارد.
این نماینده مجلس با تاکید بــر اینکه البته نباید 
کاری کنیم که شــرکت های خارجی نیز به طور 
کامل از بازار ایران بروند، گفت: این شــرکت ها 
نیز مشــتریان خود را دارند و باید با ارایه راهکار 
مناسب، فضا برای کار آن ها نیز فراهم شود و قطعا 

برنامه ریزی ها نیز در این راستا خواهد بود.
احمدی، مناسب کردن شرایط کسب و کار برای 
تولیدکننده داخلی و نیز همکاری با تولیدکنندگان 
خارجی را عاملی در رونق بازار دانست و افزود: 

ارایه راهکار مناســب می توانــد فضای خوبی را 
برای تولیدکننــده داخلی در رقابت با تولیدکننده 
 خارجی نیــز فراهم کند و بایــد از این فرصت 

بهره برد.
وی با اشــاره به اینکه منکر نواقص و مشکالت 
موجود نیستیم، تصری کرد: باید پذیرفت که هم 
اکنون مشکالتی در مســیر تولید داریم و همین 
موضوع باعث شــده است که مشتریان به سمت 
محصوالت خارجی بروند ولی در فضای موجود 
راهی جــز مقاومت و اعمال رفتار هوشــمندانه 
نداریم چراکه باید از این شرایط عبور کنیم چون 

کار نشد، ندارد.
نایب رییس کمیســیون صنایــع و معادن مجلس 
با تاکید بر اینکه میزان موفقیت کشــور به میزان 
تالش همه وابسته است، خاطرنشان کرد: در این 
فضا انتظارات از مجلس به عنوان قوه قانون گذار 

بسیار باال است هر چند عملکرد به نظر بنده در 
این برهه مناسب نیســت و بیشتر فضا به سمت 
انتخابات ســوق پیدا کرده است ولی باید بدانیم 
که ما نماینده مردم هستیم و تا آخرین لحظه باید 
برای بهبود فضا قوانین مناســب و درخور وضع 
کنیم تا مســیر برای رونق کسب و کار در کشور 

هموار شود.

 مدیرحف نباتات سازمان جهادکشاورزی 
استان زنجان گفت: از ابتدای امسال تاکنون 00 
هزار هکتار از زمین هــای منابع طبیعی و مراتع 
این اســتان در شهرستان طارم علیه ملخ مراکشی 

سم پاشی و با این آفت مبارزه شده است.
رباب شــب خیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افــزود: ملخ یکی از آفت هــای عمومی فقط در 
طارم اســت که در صورت مبــارزه نکردن با آن 
می توانــد خســارت فراوانی را بــه محصوالت 

کشاورزی شهرستان وارد کند.
بــه گفته وی، کانون یابی ملخ مراکشــی از نیمه 
 دوم اســفند 97 در این شهرســتان آغاز شده و 
 مبــارزه با این آفــت تا اوایل تیر مــاه ادامه دارد 

تا وارد زمین های کشاورزی نشوند.
مدیرحف نباتات سازمان جهادکشاورزی استان 
زنجان گفت: این ســازمان ساالنه برای مبارزه به 
موقع و موثر بــا آفت ملخ، به کانون یابی، کانون 
کوبی، سمپاشی و طعمه پاشی در سط وسیعی از 

زمین ها و مراتع اقدام می کند.
شــب خیز اظهار داشت: ســاالنه 5 میلیارد ریال 
اعتبار برای مبارزه با ملخ مراکشــی نیاز است و 
در صورت جذب به موقع و مناسب اعتبار کمک 
قابل توجهی به مبــارزه با آن می کند و می توان 
بــرای تحقق این مهم با بخش خصوصی قرارداد 

همکاری منعقد کرد.
وی تاکید کرد: دامداران، چوپانان و همه مردم در 

صورت مشاهده کانونی از ملخ مراکشی در مراتع 
شهرستان طارم مورد را برای مبارزه اطالع دهند تا 

کارشناسان جهادکشاورزی اقدام کنند.
مدیرحف نباتات سازمان جهادکشاورزی استان 
زنجان گفت: کارشناســان پس از کانون یابی و 
سم پاشی کانون ملخ ها اقدام به نصب پرچم در آن 
نقطه می کنند که باید از ورود دام به این مکان ها 
جلوگیری شود و دامداران این مهم را مورد توجه 

جدی قرار دهند.
به گزارش ایرنا، از لیســت یازده گانه فهرســت 
ملخ های موجود در لیســت آفات عمومی کشور 
تعداد 9 گونه آن در شهرســتان طارم وجود دارد 
و ملخ مراکشــی بیشترین سط مبارزه را به خود 

اختصاص داده است. در ایران نیز این ملخ دارای 
هــر 2 حالت انفرادی و مهاجر بوده و با ســط 
انتشار وسیعی در اســتان های آذربایجان شرقی، 
مازندران، خراسان، کرمانشاه، فارس، خوزستان، 
ســمنان، ایالم، گیالن، قزویــن، زنجان و برخی 

مناطق دیگر یافت می شود.
این آفت چند نوع خوار بوده و می تواند از بیشتر 
گیاهان زراعی و باغی تغذیه کند و به علت داشتن 
ه ای  هر 2 فــاز انفرادی و مهاجــر از اهمیت وی
برخوردار اســت، چرا که در صورت عدم مبارزه 
مــی تواند از یک نقطه شهرســتان به نقا دیگر 
و حتی خارج از شهرســتان مهاجــرت و ایجاد 

خسارت کند.

ارم علیه مل مراکشی سم پاشی شد   هزار هکتار از مزارع 

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی:

خروج برخی برندها از کشور، فرصت است



ر ب ب

 رییس ســازمان جهاد کشــاورزی استان 
زنجان گفت: برآورد کارشناسان کشاورزی از میزان 
خسارت ناشی از سرمازدگی به باغ ها و زمین های 
کشاورزی استان زنجان در فروردین امسال بیش از 

75 میلیارد تومان می باشد.
به گــزارش ایرنا، حســین جعفری در شــورای 
هماهنگــی مدیریت بحران اســتان زنجان افزود: 
نین میزان خسارت بارندگی ها و سیالب در  هم
این مدت به کانال های بتنی، چاه ها، محصوالت 
زراعی، سازه های آبی، راه های بین مزارع، تلفات 
دام و جایــگاه های نگهــداری دام در زنجان 85 

میلیارد تومان بوده است.
وی با بیــان اینکه محصوالت هســته دار گردو، 
بادام، زردآلو بیشترین خســارت را دیدند، اظهار 
داشــت: محصوالت کشاورزی طارم با 0 درصد 
ســرمازدگی به شکوفه های ســردرختی گیالس 

کمترین خسارت را دیده است.
جعفری با اشاره به اقدامات انجام گرفته قبل، هنگام 
و بعد از وقوع ســیالب و سرمازدگی در زنجان، 
خاطرنشــان کرد: قبل از فرارسیدن سرما 90 هزار 
پیامک هشدار سرمازدگی به کشاورزان ارسال شده 

که از میزان خسارت ها جلوگیری کرده است.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان اظهار 
داشت: حین وقوع سیالب و سرمازدگی نیز برای 
مقابله با بحران نشست های مختلفی با این موضوع 
برگزار و منجر به نتای مثبتی برای کشاورزان استان 
زنجان شد. جعفری گفت: ارزیابی، برآورد و ارسال 
فوری گزارش خســارات به مراجع ذیربط استانی 
و وزارتی جهت پرداخت خســارت و داشتن آمار 
بــرای تصمیم گیری های بعدی از جمله اقدامات 

این سازمان به شمار می آید.
رییس سازمان جهاد کشــاورزی استان زنجان یاد 

آور شــد: سال گذشته نیز ســرمای دیررس بهاره 
پایان فروردین به 288 هزار تن محصول باغی این 

استان 0 تا 00 درصد در  هزار و 00 هکتار 
خسارت زد.

ر داد: هاد کشاورزی استان زنجان خ رییس سازمان 

ار  میلیارد تومانی سرما  سی در زنجان  خ

 تشــویق و ترغیب نوجوانــان مکلف و 
جوانان بــه روزه داری در ماه مبارک رمضان و تقید 
بیش از پیش آنان به این فریضه الهی مســتلزم نقش 
آفرینی نهاد خانواده و نظام آموزشی در ارتقای آگاهی 

نسبت به فضیلت های روزه داری است.
به گــزارش ایرنا، روزه، عملی واجب جهت تمرین 
معنویت، خودســازی، صبر در برابر سختی ها، زهد 
و تقــوا، کنترل نفــس و درک وضعیت نیازمندان و 
مساکین است که بر پایه آن مسلمانان باید یک ماه در 
سال از اذان صب تا اذان مغرب از خوردن و آشامیدن 
پرهیز نمایند که وجوب این عمل از سوی خداوند در 
سوره های مختلف قرآن مورد اشاره قرار گرفته است.
برخــی مومنان بنا به دالیلی مانند بیماری، ســفر و 
شیردهی از روزه گرفتن معذور هستند اما تاکید احکام 
شــرعی و جامعه اسالمی بر این است که اگر کسی 
به هــر دلیلی نمی تواند روزه بگیرد نباید حرمت ماه 
رمضان را بشکند به عبارت دیگر، نباید در مالء عام 

اقدام به روزه خواری کند.
همانطور که گفته شد رعایت احکام شرعی، واجب 
است اما مساله ای که شوربختانه به چشم می خورد 
روزه نگرفتن توسط برخی نوجوانان و جوانانی است 
که به رغم اینکه به بلوغ و سن تکلیف نیز رسیده اند 
از انجام این عمل واجب روی برمی گردانند و بعضی 
مواقع مشاهده می شــود که با بی حرمتی و در انظار 
مردم اقدام بــه روزه خواری می کننــد در حالی که 
جوانان از نظر جسمی و روحی در دوران اوج نشا 
و انرژی قرار داشــته و باید روزه گرفتن را افتخاری 

بر خود بدانند.
هرچند بر پایه امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه 
همگان اســت کــه حداقل در حــد زبانی، جلوی 
روزه خواری را بگیرند و البته پلیس هم با این قضیه 
برخورد می کند اما بازدارنده نبوده و نشــان می دهد 
که مشکل با برخورد حل نمی شود و شاید برخی از 
جوانان و نوجوانان از فضیلت ها و دالیل وجوب این 
امر آگاه نیستند و به نظر می رسد عواملی مانند خانواده 
و محیط آموزشــی، نقش مهمی در تبلی و ترغیب 

جوانان به روزه داری دارند.

لت کمرن  ملکرد گزینشی مردم، مهم ترین   *
شدن روزه در بین نسل جدید

کارشناس مسایل دینی، مذهبی و اجتماعی جوانان در 
پاسخ به علت روزه خواری در بین برخی نوجوانان و 
جوانان با بیان اینکه در شریعت دینی،  نوع دین به 
دست ما رسیده است، گفت: نخست،  قرآن و روایات 
اهل بیت)ع( و دوم، تفاســیری که از قرآن و روایات 
در طول تاریخ نوشته شده که به علت سلیقه ای بودن، 
خالی از اشتباه هم نسیت و سوم، عملکرد و گزینش 
مردم است یعنی مردم به برخی از مسائل دینی مانند 
روضه، پررنگ و برخی دیگر مانند روزه را کمرنگ 

پرداخته اند.
علی محمدی خاطرنشان کرد: دین سوم که به عنوان 
دین عرفی نام گذاری و معرفی می شــود پررنگ تر 
اســت و وقتی عقالنیت کنار بــرود این دین عرفی 

خودش را نشان می دهد.
وی با بیان اینکه فروعات، بخشی از دین عرفی است، 
افزود: وقتی نقادانه و دقیق تر به فروعات بنگریم، نه 
تنها روزه که بلکه دیگر فروعات مانند خمس، زکات 

و امــر به معروف و نهی از منکر نیز در 
جامعه کمرنگ شــده و ســختی، دلیل 
کمرنگ بودن نیست بلکه گزینشی بوده 
و در طول تاریخ به این شکل تغییر یافته 

است.
* جوانان، دین زده شده اند

محمدی اظهار داشت: به رغم اینکه در 
کشــوری زندگی می کنیم که داعیه دار 
تدین اســت اما بخش هــای مختلف 
حکومت به صورت تخصصی به موضوع 
نگاه نکرده اند که سبب شده تا زدگی در 
بین جوانان ر داده و نوعی جبهه گیری 
در نســل جدید با این مضمون، اتفاق 
بیفتد که چون دین، کارآمد نیست سایر 

سفارشات دین هم به درد نمی خورد.
این کارشــناس، مشــغولیت فکری را 
دلیل دوم دانســت و گفت: مشغولیتی 
کــه پس از انقالب برای جوانان ر داد 

نتوانست رابطه ای با دین برقرار کند. برای نمونه هیچ 
گاه اینترنت و فضای مجازی تحریم نشــد و حتی 
روزبه روز با مدل های جدید ارایه شــد و اینترنت و 
گوشــی به قمیت ارزان تر در دســترس جوانان قرار 
گرفت. ضمن اینکه برنامه هایی مانند موسیقی، ورزش 
کدام نخواستند مناسک دینی را وارد  و تفری نیز هی
کنند و درواقع اینگونه نشد که بخشی از مشغولیت را 
با دین، پر کنند و دین در حاشیه و به صورت موردی 

در محرم و رمضان معرفی شد.
وی گفــت: دلیل بعدی این اســت که حکومت هم 
دغدغه تزریق عمیق مســایل فرهنگی به جامعه را 
نداشته است. مثال سازمان هایی مانند جهاد سازندگی 
و بنیاد مسکن دارای دفتر نمایندگی ولی فقیه هستند 
ولی هیچ گاه در دستگاه هایی مانند آموزش و پرورش، 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و صدا و سیما دفتر نمایندگی 
ولی فقیه به عنوان متولی فرهنگی وجود نداشته است.
محمدی خاطرنشان کرد: دلیل ضعف نظام آموزشی 
این است که سیستم آموزشی قبل از انقالب را ادامه 
داده ایم، متون و آموزش ها دغدغه ای ایجاد نکرده که 
مردم را به ســوی فرهنگ غنی اسالمی پیش ببرد و 
روزبه روز مطالب غربی پرزرق و برق دیده شده است.
این کارشناس مسایل دینی تصری کرد: دلیل بعدی و 
مهم ترین دلیل این است که آموزه های دینی به صورت 
آکادمیک، دقیق و عمیق معرفی نشده اند. مثال حجاب 
و پوشــش که در رتبه های بعدی دین است پیش از 
همه سفارش می شود در حالی که ابتدا توحید را باید 
آموزش داده و از توحید شــروع می کردیم و وقتی 
سلسله جزیره ای شــده، فرد ارتبا روزه، حجاب و 

دیگر مسایل را نمی فهمد.
* خانواده، نقش مهمی دارد

محمدی در پاسخ به اینکه چطور جوانان و نوجوانان 
را به روزه داری ترغیب کنیم ، گفت: اگر پدر و مادر 
در خانواده به عنوان کوچک ترین نهاد اجتماعی، اهل 
تقید بوده و اعمال دینی را تمام و کمال انجام دهند و 

به آن ارزش قایل شوند، فرزندان نیز با مشاهده رفتار و 
کردار آنان خودبه خود به سمت رعایت اصول شرعی 

و آداب اسالمی حرکت می کنند.
وی تصری کرد: امروز که مسایل منفی و آسیب های 
اجتماعی در جامعه بیشتر شده پدر و مادرها باید خود 

را مقیدتر از سال های قبل نشان دهند.
این کارشناس خاطرنشــان کرد: ضمن اینکه پدر و 
مادرها، فرزندان را باید تشــویق کنند در بسیاری از 
موارد نیز در خلوت ها از باورهای همدیگر کنکاش 

کنند که فرزند چه باوری دارد.
وی اظهار داشــت: پدر و مادر به صورت ملموس از 
خیر و برکات احکام دینی مانند روزه برای فرزندان 
صحبت کــرده و حکمت های احــکام را با آرامش 

توضی دهند.
محمدی با بیان اینکه انســان ها از خاطرات خوش 
و به یــاد ماندنی در طول زندگی برای تصمیم گیری 
بهره می برند، افزود: پدر و مادر نیز باید برای ترغیب 
جوانــان و نوجوانان بــرای روزه داری در ماه مبارک 
رمضــان خاطرات به یاد ماندنی بــرای آن ها در نظر 

بگیرند تا لذت روزه، شیرین تر و دلنشین تر شود.
* خانواده، مراکز آموزشی و رسانه در آگاه سازی 

جوانان موثرند
وهشــی و آموزشــی اداره کل  معــاون فرهنگی، پ
تبلیغات اسالمی اســتان زنجان، جوانان و نوجوانان 
را ســرمایه های عظیم جامعــه خواند و گفت: یکی 
از راه های مهم تربیت ســالم، آشــنا نمودن آن ها با 
آموزه های دینی است و برای ایجاد جامعه قانون مند، 
متمدن و ســالم نیازمند آگاهی جوانان هستیم که  
عنصر اصلی، مهم و محوری خانواده، مراکز آموزشی 

و رسانه ها در این آگاه سازی موثرند.
حجت االسالم ولی اله مصائبی با بیان اینکه شکل گیری 
ستون فقرات دین مداری در نوجوانان ابتدا در خانواده 
شکل می گیرد، خاطرنشان کرد: صداقت، خلوص و 
عادت محوری، ملزومات این شکل گیری است چرا 

که فرزندان چیزی را که می بینند عمل می کنند و بنا بر 
فرمایش امام علی)ع( یکی از روش های تربیتی، عادت 

دادن فرزندان با عمل والدین است.
وی افزود: فرزندان به گفتار ما عمل نمی کنند بلکه به 
عمل ما نظر می کنند. بنابراین باید از کودکی به امور 
نیک عادت داده و به نماز و روزه ترغیب کنیم تا تقید 

بر فرای دینی در بزرگسالی بر آن ها دشوار نگردد.
حجت االســالم مصائبــی، آشــنایی و به کارگیری 
شــیوه های کاربردی پیام رســانی و هندسه گفتار با 
نوجوانــان و جوانان را عامل بعــدی برای ترغیب 
دانست و تصری کرد: باید از خرافه گویی، پرگویی، 
مکرر گویی و صحبت عامرانه و دستوری، پرهیز شود 
چرا که سبب دلزدگی جوان می شود و به عبارت دیگر 
باید پدر و مادر بدانند کاربرد پیام دینی را چگونه به 
نوجوانان و جوانان برســانند و با شیوه های جذب و 
دعوت نسل جدید به دین، آشنا شده و مراعات کنند.
وهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات  معاون فرهنگی، پ
اســالمی اســتان زنجان، همدل بودن با فرزندان را 
راهکار بعدی بیان کرد و اظهار داشت: مشکل امروز 
جامعه این اســت که نتوانسته ایم احساس جوانان را 
مدیریت کنیم هر  محور خانواده، مراکز آموزشــی 
و رســانه باید مدیریت و رهبری احساسات جوانان 
را بلد باشــند چرا که نوجوانان و جوانان، کم تجربه 
بوده، احساسات شدید داشته و مشکالت بلوغ دارند 

و به طور طبیعی خطاپذیر هستند.
وی با بیان اینکه زمینه چالش ها و تضادها در دوران 
نوجوانی و جوانی برجســته است، گفت: هرکدام از 
محورهای آگاه ســازی جوانان باید روحیات فردی 
آن ها را بسیار ظریف و حساس شناخته و متناسب با 
آن برنامه ریزی کنند و اگر نشناسند، جوانان می شکنند 
نین در مقابل واکنش های  و دین گریز می شوند، هم
تندی که نوجوانان و جوانان در اثر مســائل محیطی 
داشــته یا در مقابل شــبهاتی که در دل دارند نباید 
عکس العمل تند نشان داد چون سبب ایجاد درگیری 

می شود.
رورت آموز دینی جوانان   *

در مقابل شبهه افکنی
و  وهشــی  پ فرهنگی،  معــاون 
تبلیغــات  کل  اداره  آموزشــی 
اسالمی استان زنجان با بیان اینکه 
شــبهه افکنی، یکــی از بارزترین 
تشــویش های ذهنی نوجوانان و 
جوانان اســت، گفت: شبکه های 
مجازی، عقالنیت بصــری را به 
وجود آورده و مخالفین کشــور 
از لجســتیک مالــی و اطالعاتی 
بسیار باالیی برخوردار هستند که 
نســل جوان ما را نشانه گرفته اند، 
از این رو یکــی از ابزارهای آنان، 

شبهه افکنی است.
این مسوول، آموزش دینی جوانان 
در مقابــل این شــبهه افکنی ها را 
بایســته دانست و خاطرنشان کرد: امروز نوجوانان و 
جوانان ادراکات و احساســاتی دارند که در 20 سال 
پیش نبود و در عیــن حال دچار انحرافات فکری و 
اخالقی شده اند که باید بشناسیم و چاره اندیشی کنیم.

وی تصری کرد: با توجه به شاکله فکری، ادراکی و 
احساســی نوجوانان و جوانان نباید سرکوب کنیم و 
در عین حال باید انحرافــات و نوع مواجهه با آن ها 

را نیز بشناسیم.
حجت االســالم مصائبی گفت: نــگاه رهبر معظم 
انقالب اسالمی، امیدوارانه بوده و نگاهی برتر با تکیه 
بر جوانان دارند، پس جوانان، ظرفیت باالیی دارند که 
نان که میانگین  مورد تاکید ایشان واقع شده است هم
سنی دانشمندان هسته ای در دنیا باالی 0 سال بوده 

ولی در ایران 0 سال است.
وی خاطرنشان کرد: مراکز آموزشی به عنوان خانه دوم 
می توانند پل ارتباطی بین دین و جوانان باشند چرا که 
مدتــی از دوران زندگی را در این مراکز می گذرانند 
، تربیت مربیانی است که مانند پدر و  الزمه این ارتبا
مادر، دلسوز دانش آموز و دانشجو باشند و قطعا اگر 

دلسوز باشند جوانان نیز به دین، بها می دهند.
حجت االسالم مصائبی اظهار داشت: یکی از راه هایی 
که در بیانیــه گام دوم انقالب برای تقویت باورهای 
دینی جوانان در نظر گرفته شده، استفاده از ابزارهای 
هنری است که همسو با شرایط زمان باشد و یکی از 
رمز و رازهای موفقیت دست اندرکاران دینی استفاده 
درست از ابزار هنر است که در زمان جنگ نیز شاهد 
بودیم و اگر این اتفاق بیفتد، وحدتی را در پیشــبرد 

اهداف شاهد خواهیم بود.
وهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات  معاون فرهنگی، پ
اسالمی استان زنجان، شبکه تبلی را یک ابزار هنری 
، یک رسانه بی بدیل و  برشــمرد و گفت: شبکه تبلی
تبلی چهره به چهره، یک هنر است و بر این پایه، یکی 
از برنامه های شــبکه تبلی در ماه مبارک رمضان نیز 
تبلی چهره به چهره است که به عنوان یکی از ابزارهای 

جذب جوانان می تواند ارزش های دینی را در سط 
وسیعی نهادینه کند.

وی تصری کــرد: باید روش های ابتــکاری مانند 
برنامه های پرسش و پاســخ را در محافل راه اندازی 
کنیم چرا که فرهنگ دینی، غنی است و باید حالوت 
و شیرینی آن را در ذایقه جوانان نشانده و به صورت 

درست معرفی کنیم.
حجت االسالم مصائبی خاطرنشان کرد: شیوه ای که 
اداره کل تبلیغات اسالمی استان زنجان در ماه مبارک 
رمضان امسال برای مخاطبان نوجوان و جوان در پیش 
گرفته، تقویت نگاه خوشبینانه به آینده و حرکت به 
سمت تمدن سازی است که در بیانیه گام دوم انقالب 

نیز آمده است.
وی افزود: با توجه به اینکه بیشــتر مخاطبان مبلغان، 
جوانان و بانوان هستند بسته های محتوایی و دوره های 
آموزشــی برای شــبکه تبلی برگزار شــده تا ثبات 
گفتمانی ایجاد شود و محوریت برنامه های تبلیغی نیز 
خودآگاهی تاریخی برای شناختن مبانی و اندیشه های 
تاریخی اســالم، دل بریدن از غــرب و ایجاد امید و 
اراده برای ادامه مســیر و میــدان داری جوانان برای 
مبارزه تمدنی اســت. مصائبی اضافه کرد: طبق آیات 
قرآن کریم، تربیت دینی باورمدارانه تحول انســان را 

مقدم بر تحول جامعه می داند.
* نماز و روزه، جزو برنامه های مستمر آموز و 

پرور است
رییس اداره امور تربیتی اداره کل آموزش و پرورش 
اســتان زنجان نیــز با بیان اینکه نمــاز و روزه جزو 
مهم ترین مسایل تربیتی بوده و طرح ها و برنامه های 
مختلفی به صورت مستمر در دستگاه تعلیم و تربیت 
اجرا می شود، گفت: در بخش نماز به ابتکار معاونت 
پرورشی و فرهنگی استان، طرح پیوند بین مسجد و 
مدرسه هفته ای 2 بار با حضور معلمان، دانش آموزان 
و اولیا در مساجد برگزار می شــود در بخش روزه 
نیــز روحانیانی که در ماه مبــارک رمضان از حوزه 
معاونت پرورشــی به مدرسه ها فرستاده می شوند در 
آیین صبحگاه در بیشتر مدرسه ها به سخنرانی و تبلی 
می پردازند. احمد اشــرفی افزود: افزون بر این موارد 
مسابقه های انشا، نقاشی، نمایشگاه کتاب و پخش فیلم 
در مدرسه های شبانه روزی در طول سال تحصیلی در 

برنامه های تربیتی قرار دارد.
وی با بیان اینکه ذایقه فرزندان با اجبار و زور سازگار 
نیست، خاطرنشان کرد: ابتدا باید تبیین شود که روزه 
گرفتن در ماه مبارک رمضان، بخشی از فرآیند مومن 
بودن برای فردی است که تسلیم امر خدا شده است.

وی افزود: باید به صورت منطقی و عقالنی و با زبان 
نوجوانان و جوانان به آن ها گفته شــود که خداوند 
در مقابل نعمت های بی شــماری که به انسان ها داده 
انتظاراتی هم مانند نماز و روزه را دارد و روزه، فلسفه 

ه ای دارد که نشانه عبودیت و بندگی است. وی
اشــرفی تصری کرد: خانواده و رسانه ها نیز در کنار 
آموزش و پرورش برای ترغیب نسل جوان، تاثیرگذار 
هســتند و در صورتی که به گفته ها عمل نشود تاثیر 

سویی خواهد داشت.
وی اظهار داشــت: خانواده و رسانه ها حتی در نظام 
تعلیم و تربیت نیز در کنــار آموزش و پروش، موثر 
بوده و همگامی و همسانی این  بخش تاثیر بسیاری 

برای جوانان دارد.

 رییس مرکز بهداشــت شهرستان زنجان 
گفــت: 7 درصد مراجعان و ثبت نام شــدگان 
در مراکز جامع ســالمت این شهرستان به لحا 
سالمت روحی و روانی غربالگری و موارد حاد 

به گروه های تخصصی ارجاع داده شدند.
دکتر محمود حریری در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افــزود: در حوزه ســالمت روان و تغذیه 
کارهای شاخصی در سط شهرستان انجام نشده 
بود که خوشــبختانه با اجرای طرح تحول نظام 
ســالمت و با تامین نیروی انسانی مورد نیاز این 
مهم در مراکز خدمات جامع سالمت انجام شد.

وی اظهار داشت: بر این پایه در 2 حوزه سالمت 
روان و تغذیه، برنامه مشــخصی ارائه و حتی در 
ارتبا با مشکالت تغذیه ای نیز از طریق مراقبان 
ســالمت موارد احصــا و اقدامــات الزم انجام 

می شود.
این مسوول ادامه داد: در گذشته اقدامات مربو 
به حوزه ســالمت روان بســیار محدود بود که 
اکنون این حوزه بسیار وسیع تر شده و در زمینه 

پیشگیری از اعتیاد به الکل، پیشگیری از اعتیاد به 
مواد مخدر، برخی بیماری های روانپزشــکی از 
قبیل خشــونت های اجتماعی، همسر و کودک 

آزاری کارهایی مورد توجه قرار گرفته است.
وی اضافــه کرد: پیش از این نیز بهزیســتی در 
ارتبا با خشــونت ها بصــورت تخصصی از 
طریق اورژانس اجتماعــی فعالیت می کرد، اما 
اطالعات جامعی در ارتبا با میزان بروز و شیوع 

آن وجود نداشت.
حریری افــزود: در این طــرح و فرصت پیش 
آمده تمامی جمعیت ثبت نام شــده ارزیابی می 
شوند و در این میان کارشناسان مراقبان سالمت 
غربالگــری اولیه را انجــام و در صورت نیاز به 

تخصص های دیگری ارجاع می دهند.
رییس مرکز بهداشــت شهرســتان زنجان ادامه 
داد: تاکنون با اقدامات انجام شده در این ارتبا 
اطالعات بسیار خوبی بدست آمده، اعتماد اولیه 
و محرمانه بودن مطالب به مخاطب اعالم شــده 
که این مهم دستاوردهایی را به دنبال داشته است.

وی اظهار داشــت: مداخالت مستقیم تا جایی 
پیش می رود که فرد همکاری های الزم را انجام 
دهد که خوشــبختانه این اعتماد ایجاد شــده و 
حتی گروه های مخاطب برای دریافت خدمات 
مورد نیاز به گروه های تخصصی برای دریافت 
مشــاوره های الزم ارجاع داده می شــوند و به 
عبارتــی بیش از 90 درصد مراقبت های الزم را 

دریافت می کنند.
این مســوول ادامه داد: همکاری رســانه های 
گروهی باید به ســمت مشــارکت های مردمی 
ســوق داده شــود تا با خود مراقبتــی از طریق 
اطالعات ارائه شده از سوی کارشناسان این امر 

مهم تحقق یابد.
وی یادآوری کرد: بیشــتر سیستم های بهداشتی 
و درمانی دنیا با گذاشــتن اطالعات تخصصی 
عــام در اختیار مردم و با اطــالع از این مطالب 
به ارزیابی سالمت جامعه خود می پردازند و با 
توجه به نوع مشکل بوجود آمده برای کنترل آن 

به سیستم بهداشتی و درمانی مراجعه می کنند.

حریری خاطرنشان کرد: اطالع رسانی رسانه های 
گروهی می تواند، افزایش مشارکت مردم را بیش 
از گذشــته ارتقا دهد و قدمهای موثری در این 

زمینه برداشته شود.

ان خبر داد: ام استان ز ت رما ا

ن  کش و  گوشی تل
همراه قاچا

 فرمانده انتظامی استان زنجان از کشف 
و ضبط 77 دستگاه گوشی تلفن همراه خارجی 
قاچاق از سوی پلیس آگاهی شهرستان ایجرود 

خبر داد.
ســردار رحیم جهانبخش افــزود: این تعداد 
گوشــی قاچاق که از نوع سامسونگ بود در 
بازرســی از یک دستگاه خودروی 05 که در 

قالب تاکسی بود به دست آمد.
وی اظهار داشــت: ارزش ریالــی این تعداد 
گوشــی تلفن همراه خارجی قاچاق از سوی 
کارشناسان پلیس مبل پن میلیارد ریال برآورد 
شــد که راننده خودرو به عنوان متهم دستگیر 
 و به منظــور اعمال قانون بــه مراجع قضایی

معرفی شد.

رود: ام ا ت رما ا
 هزار لیتر روغن موتور 

قاچا در ایجرود کش شد
 فرمانــده انتظامی شهرســتان ایجرود 
گفت: مقدار  هــزار لیتر روغن موتور که به 
صورت قاچاق جابه جا می شد از سوی عوامل 

انتظامی این شهرستان کشف و ضبط شد.
ســرهنگ آرش خلخالی، در گفــت و گو با 
خبرنگار ایرنا افــزود: ماموران انتظامی هنگام 
گشــت زنی در جاده های این شهرســتان به 
این کامیون حامل ســوخت مشکوک و جهت 

بررسی موضوع آن را متوقف کردند.
وی اظهار داشــت: در بازرسی از این خودرو 
ایــن مقدار روغن موتور که فاقد مدارک مثبته 
برای حمل بود به دست آمد و راننده خودرو 
به عنوان متهم دســتگیر و پس از تشــکیل و 
تکمیل پرونــده به منظور اعمال قانون تحویل 

مراجع قضایی این شهرستان شد.
فرمانده انتظامی شهرســتان ایجرود از تعامل 
خوب و مناســب مردم با پلیس این شهرستان 
قدردانی کرد و گفت: پلیس به صورت شبانه 
روز با هرگونه قاچاق، مقابله و مبارزه می کند 
که این راستا همکاری و مشارکت مردم نتای 
مثبتــی برای جامعه و اقتصاد کشــور به دنبال 

خواهد داشت.

خبـر

ان: امی اجتماع ز مان  ر د  م
عمل سزارین 

تماعی  در بیمارستان های تامین ا
د رسید به زیر در

 مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان 
گفت: بررسی ها نشان می دهد در 2سال گذشته 
زایمان به روش سزارین در بیمارستان های تامین 
اجتماعی این استان به زیر 0 درصد رسیده که 
این میزان از میانگین ابالغی وزارت بهداشــت، 

درمان و آموزش پزشکی نیز پایین تر است.
دکتر علی محمدی در گفــت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: کاهش زایمان به روش ســزارین در 
بیمارســتان های تامین اجتماعی استان موضوع 
مهم و بزرگی محســوب می شود چرا که برای 
کاهش یک دهــم آن باید آموزش و هزینه های 

بسیار باالیی صرف شود.
وی اظهار داشت: آمار زایمان به روش سزارین در 
سط بیمارستان های کشور به 5 درصد رسیده 
و حتی برخی آمار بیانگر آن است که 00 درصد 
زایمان ها در بسیاری از بیمارستان های خصوصی 

نیز با این روش انجام می شود.
این مسوول ادامه داد: هم اکنون روش هایی نظیر 
زایمان در آب و زایمان بی درد در بیمارستان های 
امام حســین و امید ابهر انجام می شود که آمار 

بسیار باالیی را به خود اختصاص داده است.
وی اضافه کرد: بر این مبنا، بیمارستان امام حسین 
زنجان بــه دلیل موفقیت چشــمگیر در تروی 
فرهنگ زایمان های طبیعی و کاهش سزارین و 
ارتقاء سط سالمت مادر و نوزاد به عنوان سومین 

بیمارستان برتر کشور انتخاب شده است.
محمدی افزود: در ســال گذشته حدود سه هزار 
مورد زایمان طبیعی در بیمارستان امام حسین)ع( 
انجام شده که 87 درصد این زایمان ها با حضور 

بستگان بیماران بر بالین مادر انجام شده است.
وی خاطرنشــان کرد: هم اکنون تروی زایمان 
طبیعی در بیمارســتان های تحت پوشش تامین 
اجتماعی انجام می شــود و در این ارتبا اتاق 
هایی به اسم ال دی آر )LDR ( طراحی و همه 
امکانات الزم برای خانم های باردار فراهم شده 
است در حالی که گذشته چنین چیزی مهیا نبود.

بــه گزارش ایرنا، طبق آمارهای اعالم شــده 9 
درصد زایمان ها در ایران به روش سزارین انجام 
می شود این درحالی است که طبق استانداردهای 
سازمان بهداشــت جهانی باید فقط 5 درصد 

زایمان ها با این روش باشد.

خبر

ان: اشت ز ی مرک ب

مت غربالگری روان شدند امع س ت نام شدگان درمراکز  د  در

اج شرعی مجهول در بی برخی جوانان زه   ر
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می کو؟که تا شهابش از این گور بگذرد
تا آفتابش از شب انگور، بگذرد

آتش به دار می زند و گیر و دار آن
وقتی طنابی از تب منصور بگذرد

روح مرا به روح تو، نزدیک می کند
حتّی اگر صدای تو، از دور بگذرد

عریان ترین نگاه در آن سوی پلک توست
گیرم که چشم مست تو، مستور بگذرد

تو، بی سالم می گذری از کنار عشق
تا او چنان غریبه ی مهجور بگذرد،
اّما امید من به سالم تو آمده است

شاید که دور این گره کور، بگذرد
تا، باز، کی ستاره ی دنباله دارِ تو

ازبیخ گوش این شب دیجور بگذرد
جز الشه ای به جای نمی ماند از کالم

امروز با حسین منزویچون سطر سطرش از دم ساطور بگذرد. ر ب
ر

Zanganemrooz@gmail com @zandgan

 رییس پلیس اطالعات و امنیت عمومی 
فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: در میان 
 منطقه انتظامی کشــور، اســتان زنجان رتبه 
نخست احســاس امنیت و آرامش گردشگران 

نوروز 98 را از آن خود کرد.
بــه گزارش روابــط عمومــی اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری استان 
زنجان، رییــس پلیس امنیت زنجان در دیدار با 
مدیرکل میراث فرهنگی استان، افزود: این رتبه 
بر پایه داده های به دســت آمده از نظرســنجی 

 از گردشــگران نوروزی امســال به دست آمده 
است.

ســرهنگ شهرام مقدم افزود: در این نظرسنجی 
اســتان زنجان در هشــت شــاخص و مولفه 
احســاس امنیت و آرامش از حضــور پلیس، 
حضور نیروی انتظامــی در نوروز، نحوه رفتار 
و برخــورد پلیس، پیشــگیری از دزدی اموال 
مســافران، اطالع رســانی در مــورد وضعیت 
ترافیک جاده ها، حضور به موقع در تصادفات 
جاده ای، برخورد جدی بــا رفتارهای پر خطر 

رانندگان و اطالع رســانی و آموزش همگانی 
 در آگاهــی رســانی به مســافران نــوروزی، 
در میان  منطقه انتظامی کشــور رتبه نخست 

را کسب کرد.
وی اظهار داشــت: در مجموع در میانگین نمره 
عملکرد نیروی انتظامی استان در سط کشور، 
زنجان در میان  منطقــه انتظامی در جایگاه 

سوم قرار دارد.
یحیی رحمتی، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع 
دســتی و گردشگری اســتان زنجان نیز در این 

دیــدار وجود امنیت و اعــالم این وضعیت را 
الزمه توزیع مکانی سفر دانست و گفت: تبدیل 
زنجان از گذرگاه به مقصد گردشــگری هدف 
عمده است که وجود امنیت ما را در رسیدن به 

این مهم یاری می دهد.
به گفته مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری استان زنجان از 28 اسفند 97 تا 
 فروردین امســال 78 هزار و 58 بازدید 
از اماکن تاریخی و جاذبه های گردشگری این 

استان به ثبت رسید.

معاون گردشگری عنوان کرد:
انتشار تصویر غیرواقعی 

مهم ترین چالش 
گردشگری ایران

 معاون گردشگری با بیان این که مهم ترین 
چالش گردشگری ایران، انتشار تصویر غیرواقعی 
از کشورمان است، گفت: مایلیم به سمت تولید 
محتوای کوتاه و کم هزینه کــه انعکاس آن در 
شرایط تحریم راحت تر است، تغییر رویه دهیم.

ولــی تیموری درباره تدابیــر و اقداماتی که در 
شــرایط تحریــم و وضعیت کنونی سیاســی 
برای ســفر برخی اتباع خارجی به ایران انجام 
شــده است، به ایســنا توضی داد: به هر حال 
سیاســت مهم ترین عامل اثرگذار در رفت و 
آمد گردشــگران اســت، وقتی روابط کشورها 
خوب باشد طبیعتا تعداد سفر بین کشورها بیشتر 
می شود. سیاست شاخصی تعیین کننده در تعیین 
بازارهای هدف گردشگری بوده است. با همین 
نگاه ما هم چرخشی در بازارهای هدف داشته ایم 
و بیشــتر روی بازاریابی در کشورهای همسایه 
که این چند سال تعداد گردشگران شان در ایران 
بیشــتر بوده است، متمرکز شده ایم چرا که این 
کشورها حساســیت سیاسی کمتری نسبت به 
ایران دارند. البته بازارهای سنتی یعنی کشورهای 

اروپایی را کنار نگذاشته ایم.
او افــزود:  هرچند فضاســازی هایی علیه ایران 
وجود دارد اما از طــرف دیگر فیلم های کوتاه 
گردشگران خارجی که در شبکه های اجتماعی 
منتشر شــده تاثیر زیادی در جریان گردشگری 
ورودی ایران داشته اســت. کتمان نمی کنیم و 
بر ایــن باوریم بزرگترین چالش گردشــگری 
زیرساخت نیست بلکه انتشار تصویر غیرواقعی 
ایران در نظر مردم دیگر کشــورها اســت. اگر 
دستگاه هایی مانند وزارت امور خارجه و سازمان 
فرهنگ و ارتباطات و مهمتر از آن ها صدا و سیما 
کمک کنند می توان فرایند بازاریابی را تغییر داد و 
روش های سنگین و پرهزینه را به حداقل رساند.

تیموری سپس به سند راهبردی که بین سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و 
وزارت امور خارجه تنظیم شــده است، اشاره 
کــرد و گفت: پس از تغییر چارت وزارت امور 
خارجه و تشکیل معاونت دیپلماسی اقتصادی، 
این درک حاصل شــده که گردشگری بهترین 
ابزار دیپلماســی اقتصادی است، بر همین پایه 
اداره ای با عنوان تســهیل جذب گردشــگر و 
وظایفی برای سفارتخانه ها تعریف شده است 
بنابراین گردشــگری عمال در شــرح وظایف 

وزارت خارجه قرار گرفته است.
معاون گردشگری افزود: طبق آن سند راهبردی 
که البتــه هنوز به امضای مقامات دو دســتگاه 
نرسیده، معاونت گردشگری موظف است بخش 
عمده ای از محتوای خبری مربو به گردشگری 
را به زبان های انگلیسی و عربی تولید کند و در 
اختیار وزارت خارجه برای نشر در سایت های 

سفارتخانه ها قرار دهد.

با همت ستاد بازسازی عتبات عالیات؛
حرم امام حسین )ع( 

بزرگ تر می شود
 حرم امام حسین )ع( در شهر کربال که 
در یک دهه گذشــته با تحــوالت زیادی برای 
افزایش ظرفیت گنجایش زایران روبه رو شــده 
بود با اجرای پروژه جدیدی قرار اســت باز هم 

بزر تر شود.
به گزارش ایســنا، علی مهاجــری، مدیر این 
پروژه جدید از اتصال چهار ســرداب حرم امام 
حسین )ع( با هدف گنجایش بیشتر زایران خبر 
داد و بــا بیان اینکه با همت بــرادران عراقی و 
شرکت مهندسی ار القدس، پروژه ساخت 
سرداب های حرم مطهر سیدالشهدا )ع( در حال 
یده ترین بخش این کار  پایان اســت، گفت: پی
یعنی عملیات اتصال سرداب ها به ستاد بازسازی 

عتبات عالیات سپرده شده است.
یدگی های فنی این طرح، اظهار  او در تشری پی
کــرد: کل بار صحن مسقف شــده حرم مطهر 
چهارطاقی قــرار دارد که اکنون  روی چنــد 
ه ای  باید به منظور اتصال سرداب ها، عملیات وی
بــرای خالی کردن زیر آنهــا و همزمان کار بر 
روی بخش همکف به منظور تقویت پایه سقف 

صورت گیرد.
مهاجری افزود: بر پایه این طرح، دهنه هایی به 
عر  متر برای اتصال ســرداب های حرم 

چهارطاقی ها اجرا می شود. مطهر در محل 
مدیر پروژه مقاوم سازی حرم مطهر امام حسین 
)ع( با بیان اینکه پیش بینی می شود کار نخستین 
اتصال بین دو سرداب تا چند ماه دیگر به اتمام 
برســد، گفت: با اتصال این سرداب ها توسط 
متخصصان ایرانی، صحــن جدیدی در طبقه 
منفی یک حرم که نزدیک ترین محل به قبر مطهر 

سیدالشهدا )ع( است ایجاد می شود.
سرداب های مطهر حرم امام حسین )ع( به شکل 
حلقه ای پیرامون ضریــ و در طبقه منفی یک 
ه در  بود که ظرفیــت پذیرش هزاران زایر به وی

روزهای اربعین را دارد.

خبر خبر

معاون جمعیت هالل احمر خبر داد:
آغاز واکسیناسیون زایران 
خانه خدا برای حج تمتع

 معـــــاون 
و  درمان  بهداشت، 
توانبخشی جمعیت 
هالل احمر از آغاز 
واکسیناسیون زایران 
خانه خدا برای ح 

تمتع خبرداد.
دکتر حسن صفاریه در گفت وگو با ایسنا درباره 
فرآیند واکسیناسیون حجاج برای انجام مناسک 
ح گفت: برابر تقسیم وظایف صورت گرفته 
اقدامات مربو به واکسناســیون حجاج ایرانی 
برعهده معاونت بهداشــت، درمان و توانبخشی 
جمعیت هالل احمر قرار گرفته است و عوامل 

این سازمان مسوولیت آن را برعهده گرفته اند.
وی با بیان اینکه معموال واکسیناســیون حجاج 
یک تا دو ماه پیش از ســفر ح انجام می شود، 
اظهارکرد: در همین راستا نیز فرآیند واکسیناسیون 
حجــاج ایرانی آغاز شــده و البته حجم اصلی 
کار انجام نشده و واکسیناسیون شمار زیادی از 

حجاج انجام نشده است.
معاون بهداشــت، درمان و توانبخشی جمعیت 
هالل احمر با بیان اینکه 70 مرکز واکسیناسیون 
کشــوری آمادگی ارایه خدمات به زایران خانه 
خدا در ح تمتع امسال را برعهده دارند، گفت: 
واکسیناســیون این زایران عــالوه بر این مراکز 
توســط واکســیناتورهای اعزامی به محل های 
برگزاری دوره های آموزشی به حجاج نیز انجام 
می شــود و به عنوان نمونه در حاشیه برگزاری 
دوره های آموزشــی برای حجاج در مساجد نیز 

تزریق واکسن انجام می شود.
صفاریه با تاکید بر اینکه واکسیناســیون حجاج 
الزامی است، گفت: تدابیر الزم برای واکسناسیون 
زایران پیش بینی شــده و مشکلی در این زمینه 
نداریم و فرآیند تزریق واکسن در زمانبندی خود 

انجام خواهد شد.

متولیان دولتی، ســفر و گردشگری را   
عمیقا باور کنند. سفر دیگر یک امر تفننی و کاالیی 

لوکس و تزیینی نیست.
منوچهــر جهانیــان - رییس دانشــکده علوم 
ت مدیره انجمن علمی  گردشــگری و عضو هی
گردشــگری ایران - در یادداشــتی که با عنوان 
لزوم اولویت بخشی به سفر و گردشگری نوشته، 
سفر و گردشگری صرفا یک  تاکید کرده اســت: 
امر تفننی و کاالی لوکس و تزیینی نیســت. بلکه 
همه کشورهای جهان به نوعی در راستای اهداف 
و برنامه های کالن فرهنگی، اجتماعی، سیاســی 
و اقتصادی خود، گردشــگری را به عنوان یکی 
از محورها و پایه های اصلی توســعه پایدار برای 
معرفی فرهنگ و تمدن، ایجاد اشتغال، کارآفرینی 
و درآمدزایی برای ارتقا سط درآمدی و توانمندی 
جوامع بومی و محلی و ابزاری برای رونق اقتصادی 
و توسعه مناطق کمتر رشد یافته مورد توجه جدی 

قرار داده اند.
گردشــگران امروز فراتر از تفری و سرگرمی و 
پرداختن به لذت های مادی به دنبال شــناخت و 
آگاهــی از فرهنگ، تاریــخ و تمدن و معرفت از 
حضــور در میان جوامع میزبان و محلی و مناطق 
مختلف جهان هســتند. گردشگران امروز و فردا 
برای نیل به اهداف ســفر آگاهانه خود در جهت 
دانش افزایی، تعالی و کمال انســانی، نیازمند ارایه 
خدمات مطلوب و مناسب از سوی ارائه کنندگان 
و دســت اندرکاران بخش های مختلف ســفر و 

گردشگری هستند.
بر این پایه نگاه به مقوله ســفر و گردشگری باید 
علمی و تخصصی همــراه با کارآمدی در جهت 
منافع میزبان و مهمان باشــد. گردشگران امروز 
و فردا با علم و آگاهی نســبت به فرامین ده گانه 
کدهای جهانــی اخالق گردشــگری به مناطق 

مختلف جهان سفر می کنند.
بــر پایه دســتورالعمل کدهــای جهانی اخالق 
گردشگری به ارزش ها، اعتقادات، باورها و آداب 
و رســوم جوامع میزبان و محلی احترام گذاشته 
و حقوق آن ها را محترم می شــمارند. گردشگران 
امروز و فردا حفاظت و صیانت از محیط فرهنگی 
و طبیعی در راستای توسعه پایدار را ارج می نهند 
و میراث فرهنگی کشــور میزبــان و جاذبه های 

گردشگری را پاس می دارند.
از این رو باید متولیان دولتی و دســت اندرکاران 
بخش هــای خصوصی با برنامه ریــزی جامع و 
هدفمند در تمام حوزه های ســفر و گردشگری 
چه در بخش های زیرســاختی و سخت افزاری 
و همینطــور در بخش هــای تصمیم گیــری و 
سیاستگذاری، اولویت بخشی به سفر و گردشگری 
را عمیقا باور داشته و عزم جدی برای دستیابی به 
منافع و دست آوردهای فرهنگی و اقتصادی آن را 

مغتنم بشمارند.
این استاد دانشگاه که در دروه ای معاونت گردشگری 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
را به عهده داشــت، به قوانینی که در جریان برنامه 

ششم توســعه، دولت را ملزم و متعهد به حمایت 
در قانون  و توســعه گردشگری می کند، پرداخت: 
برنامه ششم توسعه کشور دستیابی به رشد اقتصادی 
درصد،  متوسط ســاالنه 8درصد، ضریب جینی 
درصد  2درصد و اشتغال 9 صادرات غیرنفتی 7
در سال پایانی برنامه تعیین شده است. در سال رونق 
تولید یکی از مصادیق بارز تولید و رونق اقتصادی 
مقوله سفر و گردشگری است که باید مورد توجه 

جدی دولت و متولیان آن قرار گیرد.
بــر پایه قانون برنامه ششــم توســعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی در ماده 97 و بندهای )الف و 
ب( دولت مکلف است در زمینه توسعه فعالیت ها 
و زیرســاخت های قطب های گردشگری زیارتی 

اقدام کند.
درصد گردشگران ورودی  نظر به این که بیش از 5
به کشور گردشــگران فرهنگی و زیارتی هستند، 
اقدام در باره اجرایی کردن این ماده می تواند توسعه 
فرهنگی و اقتصادی و اشتغال مولد و پایدار را به 

همراه داشته باشد.
نیــن در ماده )98( شــمول معافیت مالیاتی  هم
سیسات گردشگری و همکاری دیگر دستگاه ها  ت
درباره مرمت و احیا و تهیه مقدمات و مستندات 
ثبت آثار در فهرست میراث جهانی که در جذب 
ثر و کارآمد است،  گردشگران فراملی بســیار م

برنامه ریزی کند.
در ماده )99( توسعه زیرساخت ها در 00 روستای 
دارای آثار فرهنگی و جاذبه های گردشــگری و 
نین روستاهای هدف گردشگری توسط بنیاد  هم

مسکن انقالب اسالمی با همکاری سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گام مهمی در 
توسعه فعالیت های گردشگری روستایی و عشایری 
و بوم گردی و توانمندسازی جوامع میزبان و محلی 

و سایر بخش های مرتبط با گردشگری است.
( قانون برنامه به درستی تهیه و تدوین  در ماده )00
ســند راهبردی جامع گردشگری کشور را توسط 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
با رویکرد استفاده حداکثری از بخش خصوصی 

مکلف کرده است.
نین دولت موظف است تمهیدات الزم را در  هم
خصوص تهیه و الحاق پیوست تخصصی میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری برای کلیه 
طرح های توســعه ای بزر و مهم در حوزه های 
نین اختصاص  زیربنایی، تولیدی و خدمات و هم
یارانه و تســهیالت مالــی در چهارچوب بودجه 
دوره ای و معافیت هــای مالیاتــی و عوارضی به 
سیسات گردشگری و ایجاد زیرساخت های مورد  ت
نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه، خدمات رفاهی، 
اقامتی و اســتفاده از ظرفیت بخش خصوصی در 
سرمایه گذاری واگذاری تسهیالت ارزان قیمت و 
دیگر اقدامات حمایتی در قالب بودجه ســنواتی 

اقدام کند.
دیگر بندهای این ماده از جمله طرح ســاماندهی 
گردشگری جنگل های شــمال و شمال غرب و 
نین  زاگرس، ســواحل شــمالی و جنوبی و هم
واگذاری امور تصدی گری به بخش خصوصی و 
تشکل های حرفه ای و فعال در این حوزه و نهایتا 

تمهیدات و اقدامــات قانونی الزم برای مدیریت 
یکپارچه و جامع میراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشگری به درستی مورد توجه و تاکید قرار 

گرفته است.
دولــت و ســازمان متولی با همــکاری بخش 
خصوصی در راستای دســتیابی به توسعه پایدار 
گردشــگری با اجرایی و عملیاتی کردن تکالیف 
و مسوولیت های مشــخص شده در قانون برنامه 
ششم و الزامات قانونی مترتب بر آن به عنوان یک 
برنامه جامع و نقشه راه اهتمام جدی به عمل آورد. 
می توان شاهد رشد و شکوفایی صنعت گردشگری 
در حصول به رونق تولید، درآمدزایی، اشــتغال و 
کارآفرینی و توسعه پایدار در مناطق مختلف کشور 
با اتکا به گردشگری و توسعه فعالیت های مرتبط 

با آن باشیم.
هم اکنون که در میانه راه قانون برنامه ششــم قرار 
گرفته ایم، متولیان حوزه گردشــگری الزم است، 
ضمن ارایه گزارش فعالیت هــا و اقدامات انجام 
گرفته در زمینه تکالیف و مسوولیت های خود در 
قانون برنامه ششــم، انتظارات از سایر بخش های 
ذی ربط را برای اعتالی گردشگری ایران اسالمی 

اعالم کنند.
آسیب شناسی این حوزه می تواند مسیر دستیابی به 
اولویت بخشی به ســفر و گردشگری را بیش از 

پیش نمایان سازد.
لزوم اهتمام به مقوله ســفر و گردشگری نیازمند 
تمهیــدات و اقدامات دولــت و همراهی دیگر 
دستگاه ها و سازمان ها است، بر این پایه محورهای 

زیر به عنوان اولویت می تواند مورد توجه متولیان 
حوزه گردشگری قرار گیرد:

الف( اولویت بخشی به سفر و گردشگری به صورت 
عملی بر پایه معیارها و استاندارهای تدوین شده در 
برنامه ها با ذکر وظایف و مسوولیت ها و گزارش 
اقدامات انجام گرفته، در راستای عمل به تعهدات 
و تکالیف قانونی برای توسعه گردشگری الزم و 

بایسته است.
ب( تهیــه و تدویــن ضوابــط و مقــررات و 
دســتورالعمل های اجرایی در راســتای عمل به 
تکالیف قانونی از جمله حمایت و پشــتیبانی از 
بخش های خصوصی و فعال در حوزه گردشگری 
و استفاده حداکثری از آن ها برای توسعه فعالیت های 
گردشگری )بند الف ماده 00 قانون برنامه ششم(.
ج( فراهــم آوردن بســترهای الزم در راســتای 
واگذاری امــور تصدی گری های دولت در حوزه 
گردشــگری به بخش های خصوصی توانمند و 
تشکل های حرفه ای بر پایه )بند ث ماده 00 قانون 

برنامه ششم(.
د( ایجــاد زیر ســاخت های مورد نیــاز مناطق 
گردشــگری بر پایه )ردیف  بند الف ماده 00 

قانون برنامه ششم(.
هـ( تشکیل کارگروه های تخصصی با هدف تهیه، 
تدوین و نظارت بر حســن اجرای )تهیه و الحاق 
پیوست تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری برای کلیه طرح های توسعه ای بزر 
و مهم در حوزه های زیربنایی، تولیدی و خدمات 
دستگاه ها و تطبیق آن با اهداف و و طایف سازمان 
مذکور در سطوح ملی، منطقه ای، استانی و شهری 

)ردیف  بند الف، ماده 00 قانون برنامه ششم(.
و( ارایه طرح ســاماندهی گردشگری جنگل های 
شمال و شمال غرب کشــور و زاگرس، سواحل 
شــمالی و جنوبی با اولویت سواحل مکران طبق 
قوانین مربوطه با همکاری سازمان محیط زیست. 

)بند ب، ماده 00 قانون برنامه ششم(.
ز( لزوم تمهیدات و اقدامت قانونی برای مدیریت 
یکپارچــه میراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری. )بند  ماده 00 قانون برنامه ششم(.

ح( تهیه و تدوین سند راهبردی توسعه گردشگری 
در چهارچوب قوانین مربوطه و با رویکرد حداکثری 
اســتفاد از بخش خصوصی )بند الــف، ماده 00 
قانون برنامه ششم(. در صورت عمل به تکالیف و 
الزامات قانونی و با برنامه ریزی منسجم و هدفمند 
و بهره گیری از توان متخصصان و فارغ التحصیالن 
دانشگاهی در حوزه گردشگری و تعامل با دانشگاه ها 
نین باور  و مراکز علمی و آموزشــی کشور و هم
داشتن به توانمندی و پیشرو بودن بخش خصوصی 
و حمایت از آن ها و تعامل با دیگر دستگاه های اداری 
ثیرگذار در  و اجرایی کشــور و حضور فعــال و ت
عرصه فراملی می توان به واسطه توسعه فعالیت های 
گردشگری در شرایط دشوار تحریم ها و تنگناهای 
اقتصادی با اتکا بر آن افزون بر درآمد ارزی به ایجاد 
اشتغال، کارآفرینی و رونق اقتصادی مناطق مختلف 

کشور منجر خواهد شد.

رییس پلیس امنیت زنجان در دیدار با مدیرکل میراث فرهنگی استان عنوان کرد:

ت زنجان   رتبه ن
ا امنیت  در تامی ا

ردشگران

رییس دانشکده علوم گردشگری:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

است؟

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

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

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

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

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

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

باید تکلیف این موضوع مشخص شود

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

افزایش نشان می دهد.

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

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

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

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

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

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

تومان است

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

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

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

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

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

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

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

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

شود

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نبود سیاست گذاری واحد برای زیبا سازی مناطق مختلف شهر

ر ب

     نایب رییس شورای اسالمی شهر زنجان خبر داد

دکتر سولماز حسینیون  

دستگاه های نظارتی کمک کنند تاحق و حقوق شهرداری احیا شود 

   شهردار زنجان هنگام تقدیم بودجه شهرداری به شورای شهر: 

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

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

نقش رنگ 
در منظر شهری

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی  شورای  شهر زنجان:

3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

است؟

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

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

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

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

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

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

باید تکلیف این موضوع مشخص شود

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

افزایش نشان می دهد.

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

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

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

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

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

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

تومان است

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

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

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

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

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

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

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

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

شود

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نبود سیاست گذاری واحد برای زیبا سازی مناطق مختلف شهر

ر ب

     نایب رییس شورای اسالمی شهر زنجان خبر داد

دکتر سولماز حسینیون  

دستگاه های نظارتی کمک کنند تاحق و حقوق شهرداری احیا شود 

   شهردار زنجان هنگام تقدیم بودجه شهرداری به شورای شهر: 

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

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

نقش رنگ 
در منظر شهری

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی  شورای  شهر زنجان:

شـهردار زنجان با تشکر از شهروندان 
بـه دلیل پرداخت عوار شـهرداری 
گفـت : اگـر توقـع شـهروندان ایـن 
مختلـف  حوزه هـای  در  کـه  اسـت 
خدمـات شـهری و ایمنـی و ترافیک 
ارایـه خدمـات مطلوب وجود داشـته 
بـه  را  خـود  عـوار  بایـد  باشـد، 
موقـع پرداخـت کننـد، تا شـهرداری 
نیـز در عملکـرد خـود مطلـوب تـر 

کند.  عمـل 
مسـی اله معصومی افزود : شـهرداری 
فعالیت هـای  انجـام  بـرای  زنجـان 
مختلـف  حوزه هـای  در  مختلـف 
فرهنگـی، عمرانـی و خدماتـی دارای 
آنهـا  تحقـق  کـه  اسـت  چشـم انداز 
اسـت  مالـی  منابـع  تامیـن  نیازمنـد 
نشـود،   میـن  ت مالـی  منابـع  اگـر  و 
مدیریـت شـهر دچـار بحـران شـده 
و علنـا شـهرداری کارآیـی خـود را 
در ارایـه خدمـات بـه شـهروندان از 

می دهـد.  دسـت 
بـر  کیـد  ت بـا  زنجـان   شـهردار 
پرداخـت بـه موقع عوار از سـوی 
شـهروندان گفـت: پرداخت بـه موقع 
عـوار می توانـد در تحقـق بودجه 
و ارائـه خدمـات بهتـر به شـهروندان 
و تـداوم پروژه هـای کالن در مسـیر 
توسـعه و شـکوفایی شـهر موثرباشد.  
وی تصریـ کرد: پرداخـت عوار 
از سـوی شـهروندان تاثیـر بسـیاری 
از  شـده  انجـام  فعالیت هـای  در 
از  بنابرایـن  دارد،  شـهرداری  سـوی 
شـهروندان حتی بـرای لحظـه ای هم 
که شـده تقاضـا می کنم تصـور کنند، 
شـارژها،  پرداختـی  عـدم  دلیـل  بـه 
شـهری داشـته باشـند کـه یـک روز 
زباله هـای آن جمـع نشـوند و فضای 
سـبزی نداشـته باشـند و یا نگهداری 
از آن ر ندهـد و اگـر آتش سـوزی 
ر داده گروهی نباشـد کـه به اطفای 
حریـق بپـردازد، یـا اصال شـهری که 
حمـل و نقـل عمومی نداشـته باشـد 
تـا مـردم بـرای جابه جایـی خـود از 
وسـیله حمـل و نقل عمومی اسـتفاده 

کنـد، چـه اتفاقـی می افتـد 
شـهردار زنجـان در بخـش دیگری از 
سـخنان خود با تاکید بـه اینکه عالوه 
بـر خدمـات مذکور بسـیاری دیگر از 

اقدامـات نیـز وجـود دارد که توسـط 
شـهرداری انجـام می شـود و اصال به 
چشـم نمی آیـد، اظهارکـرد: مدیریت 
شـهری بـا دریافـت عـوار مـردم 
بایـد شـهر را مدیریـت و پروژه هـای 
شـهر را بـه نتیجه برسـاند کـه تحقق 
برنامه هـا و اهـداف نیازمنـد پرداخت 

بـه موقـع عوار اسـت.   
وی ادامـه داد:پرداخـت عوار یکی 
میـن درآمـد شـهرداری  از راه هـای ت
بـرای اداره و توسـعه شـهر اسـت. به 
عبـارت دیگـر شـهروندان به نسـبت 
و  امکانـات شـهری  از  برخـورداری 
اسـتفاده از فضاهـای شـهری ملزم به 
پرداخـت عوارضـی بـه شـهرداری ها 
می شـوند و کسـانی کـه مالـک واحد 
مسـکونی، تجاری یا خودرو هسـتند، 
سـاالنه قبـو عـوار شـهرداری 
از دیگـر سـو  را دریافـت می کننـد. 
نهادهـای  عنـوان  بـه  شـهرداری ها 
مردمـی موظف هسـتند خدماتی را به 
شـهروندان ارایه کننـد و در مقابل آن 
مبالغـی را نیـز بـه عنوان عـوار در 
سـال، از مردم دریافـت کنند، بنابراین 
از  کـدام  هـر  درسـت  نشـدن  اجـرا 
خدمات شـهرداری، اختالالت جدی 
در زندگـی شـهروندان ایجـاد می کند 
از  نمونـه  ملموس تریـن  شـاید  کـه 
خدماتـی کـه اخـذ عـوار از مردم 

را توجیـه می کنـد، جمـع آوری زبالـه 
و پسـماندها توسط شـهرداری باشد. 
چرخـه  ایـن  روز  یـک  تنهـا  اگـر 
متوقـف شـود همـه مـردم در منازل، 
مغازه هـا و ادارات بـا مشـکل جـدی 

مواجـه خواهند شـد.  
عوارضـی  کـرد:  تصریـ  معصومـی 
پرداخـت  شـهروندان  سـوی  از  کـه 
می شـود افـزون بر نوسـازی و عمران 
شـهری کـه بخـش اعظـم هزینه های 
شـهرداری را تشـکیل می دهند، برا ی 
نگهداشـت، پسـماند و حق کسـب و 
پیشـه نیـز مصـرف می شـود. بنابراین 
بـه  پرداخـت  تحقـق  صـورت  در 
موقـع، ایـن امر می تواند گره گشـای 
مشـکالت شـهر و شـهرداری باشـد. 
شـهردار مرکـز اسـتان بـا اشـاره بـه 
نهـاد  عنـوان  بـه  شـهرداری  اینکـه 
محلـی و مدنـی، متولـی اصلـی اداره 
امـور خدماتـی، عمرانـی و نوسـازی 
شـهری اسـت افـزود: بـا توجـه بـه 
بـه  شـهرداری ها  وابسـتگی  عـدم 
دولـت و بودجـه عمومی ، مشـارکت 
شهروندان در نگهداری از شهرتوسط 
پرداخـت عـوار مـی توانـد گـره 
گشـای بسـیاری از مشـکالت باشـد. 
وی اظهار داشـت : تمامی سـازمان ها 
و ارگان هـا بـه واسـطه خدماتی که به 
شـهروندان ارایـه می کننـد مبالغی از 

آنهـا دریافـت مـی کننـد بـرای نمونه 
شـرکت آب، بـرق و مخابـرات هـر 
چنـد ماه یکبـار هزینه خدمـات خود 
را بـه صورت قبو برای مشـترکان 
نیـز در  ارسـال می کننـد. شـهرداری 
حیطـه وظایف خـود و در چارچوب 
قانـون موظـف بـه ارایـه خدماتـی به 
شـهروندان می باشـد امـا تفاوتـی که 
در اینجـا وجـود دارد ایـن اسـت کـه 
شـهرداری به لحا سـاختار سازمانی 
که دارد مسـتقیما با شهروندان ارتبا 
دارد کـه در بسـیاری از ایـن مـوارد 
رو  در  رو  و  تنگاتنـگ  ارتبـا  ایـن 
مـی باشـد و منجـر بـه بروز مسـائلی 
مـی گردد. همیشـه روال بـر این بوده 
اسـت کـه شـهروندان انتظـار دارنـد 
شـهرداری تمـام امورات آنهـا را اداره 
و به خواسـته هـای آنها پاسـخ مثبت 
دهـد اما ایـن کار چگونـه امکان پذیر 

اسـت کـه باید پاسـخ داد. 
کـردن  اجابـت  گفـت:  معصومـی 
بـرآورده  و  مـردم  هـای  خواسـته 
کـردن نیازهـای آنهـا کـه بـه واسـطه 
بـه  محولـه  امـور  جـزو  قانـون 
شهرداری هاسـت کـه نیازمنـد منابـع 
و پشـتوانه هـای قـوی مالی اسـت و 
شـهرداری بـرای پوشـش دادن ایـن 
هزینـه هـا راهی به جـز اخذ عوار 
و یـا بـه عبارتـی اخـذ هزینـه هـای 

شـهروندی ندارد. در واقع شـهرداری 
برای اینکه بتواند محیط شـهری را به 
محیط و بسـتر مناسـبی برای زندگی، 
کسـب و کار و ... تبدیـل کنـد نیاز به 
اخـذ عـوار از شـهروندان دارد تـا 
از پـس وظایف خود برآمده، نقشـش 
را بـه درسـتی ایفـا کنـد تـا رضایـت 
شـهروندان حاصـل شـود. هـر چنـد 
له  بارهـا و بـه انحاء مختلف این مسـ
بیـان شـده اسـت، امـا بـاز هـم تاکید 
مـی کنـم کـه دلیـل اینکـه عـوار 
نقـش بسـیار مهمـی در تامیـن منابـع 
اسـت  ایـن  دارد  مالـی شـهرداری ها 
کـه شـهرداری ها سـهمی از اعتبارات 
دولتـی ندارنـد و بـرای پوشـش دادن 
هزینـه هـای مختلـف ناگزیر هسـتند 
قانـون  کـه  درآمـدی  ردیف هـای  از 
برایشـان تعییـن کرده اسـت اسـتفاده 

 . یند نما
معصومـی تاکید کرد: شـهروندان باید 
ایـن مسـاله را مـد نظر داشـته باشـند 
کـه هـر چه تـوان مالی شـهرداری در 
جایـگاه باالتـری قـرار داشـته باشـد، 
شـهر و فضـای شـهری و ... موقعیت 
خواهنـد  تجربـه  را  بهتـری  شـهری 
نمـود.   وی بـا تقدیر از شـهروندانی 
موقـع  بـه  را  خـود  عـوار  کـه 
پرداخـت کرده انـد، اضافـه کـرد: من 
از شـهروندان کـه بـر حسـب وظیفه 
اصلـی و قانونـی خـود به ایـن وظیفه 
عمـل کـرده و ما را مسـاعدت کردند 
تا خدمـات خوبی ارایـه دهیم، تقدیر 

می کنـم. 
شـهردار زنجـان در ادامـه یـک تقدیر 
ه نیز از کارکنان شـهرداری داشت  وی
و گفـت: از همـکاران خـودم نیـز که 
بـا رعایـت صرفـه و صـالح مبالـ و 
عـوار را به جای خـود و در موقع 
خـود هزینـه می کنند، تشـکر می کنم. 
معصومـی در پایـان تصریـ کـرد: از 
کسـانی که بـه وظیفه شـهروندی خود 
به نحو احسـن توجـه کرده انـد تقدیر 
وتشـکر می کنم و آرزو می کنـم روزی 
بیاید که همه شـهروندان بـه وظایف و 
حقـوق شـهروندی خود آگاه باشـند و 
مـا نیز به عنوان خادمان شـهری بتوانیم 
بـه خواسـته های بـه حـق شـهروندان 

جامعه عمل بپوشـانیم

معاون خدمات شهری شــهرداری زنجان  با اشاره به اینکه در 
بارندگی های اخیر در برخی مناطق شــاهد آبگرفتگی منازل و 
واحدهای تجاری بوده ایم، گفت: بیشتر این آبگرفتگی ها به دلیل 

عدم رعایت مسایل ایمنی بوده است.
غالمحســن احمدی که در نشست شــورای اداری شهرستان 
زنجان ســخن می گفت ، اظهار داشــت:  اصالح و بازسازی 
جوی ها انجام شده است و این اقدامات باید ادامه داشته باشد 

والن است. و اصالح جوی های آب  نیازمند توجه مس
وی خواستار همکاری ســازمان ها و ادارت در زمینه مدیریت 

پسماند از مبدا شد و گفت: شهرداری زنجان از سال 97 با دو 
شرکت پیمانکاری در این زمینه اقدام به عقد قرارداد کرده است.
معاون خدمات شهری شهرداری زنجان با اشاره به توزیع مخزن 
های جدا سازی زباله بین 70 اداره بیان کرد: این در حالی است 
که توزیع مخازن چندان در ادارات مورد استقبال واقع نشده و 

زباله ها تحویل داده نمی شود.
وی خاطـر نشـان کـرد: سـاماندهی دوره گردهایـی کـه اقـدام 
بـه جمـع آوری زباله  هـای خشـک در سـط شـهر می کنند در 

دسـتور کار شـهرداری قـرار دارد.

مدیـر ارتباطـات و امـور بیـن الملل شـهرداری 
زنجـان گفـت : بـا توجـه بـه اینکـه شـهرداری 
بـا محدودیـت زمانـی و مکانـی مواجه اسـت و 
تـوان دعـوت همـکاران و جمـع شـدن در یک 
مـکان بـزر را نـدارد، بنابراین بـه نمایندگی از 
کارگـران زحمتکـش از تعـدادی از ایـن عزیزان 
تجلیـل بـه عمـل خواهـد آمـد البته همـه ما می 
دانیـم که تمـام کارگران زحمت کش شـهرداری 
همواره در خدمات رسـانی به شـهروندان کوشا 

و بـا انگیزه هسـتند. 
 حسـن رضا مـرادی افزود: امید اسـت شـورای 
اسـالمی شـهر و شـهردار زنجـان  در راسـتای 
سـاخت فرهنگسـرای مناسـبی بـرای همـکاران 
کـه بتوانیم آییـن و همایش هـای مختلفی را در 
آنجـا برگـزار کنیم ایجـاد کنند چرا که سـاخت 
چنیـن فضایـی در یـک زمـان کوتـاه هم میسـر 
اسـت، بنابرایـن امیـد اسـت در تصمیـم گیـری 
هـای جدید این موضـوع نیز مدنظر قـرار گیرد.
 وی بـا تاکیـد بـر اینکـه شـهر زنجـان همـواره 
الگویـی بـرای دیگر شـهرها بـوده اسـت و این 
موضـوع در تعطیـالت نـوروز از زبان مسـافران 
نـوروزی تاکیـد شـده اسـت افـزود: جـا دارد از 
همـه بزرگواران، کارگران و مسـووالن و مدیران 
شـهری تقدیـر و تشـکر نمایـم  چراکـه ایـن 
نشـانگرهمدلی و همراهـی مسـووالن شـهری 

ست.  ا
مدیـر ارتباطـات و اموربیـن الملـل شـهرداری 

زنجـان  ادامه داد: امید اسـت شـهروندان گرامی 
بیـش از گذشـته در راسـتای پرداخـت عوار 
باشـند  داشـته  بیشـتری  همـکاری  نوسـازی 
چراکـه بـا پرداخت عـوار میتـوان ازامکانات 
شـهری مناسـب تری اسـتفاده کـرد بنابرایـن از 
شـهروندان محتـرم درخواسـت مـی گـردد در 
پرداخـت عـوار ماننـد گذشـته با شـهرداری 
تعامل بیشـتری داشـته باشـند. مدیر ارتباطات و 
امـور بیـن الملـل شـهرداری زنجـان  در بخـش 
دیگـری از سـخنان خـود بـا تقدیـر و تشـکر از 

شـورا و شـهردار جوان این شـهر اظهار داشـت: 
جـا دارد از معاونـت محتـرم امـور اداری و مالی 
شـهرداری و مدیـر مالـی شـهرداری و همکاران 
ایشـان بـه دلیل حمایـت های بی دری شـان در 
راسـتای برگـزاری  آییـن هـای مختلـف  تقدیر 

و تشـکر نمایم. 
عمـران  و  نوسـازی  عـوار  داد:  ادامـه  وی 
شـهری نه بابت نوسـازی امالک بلکـه از تمامی 
امالک و مسـتغالت سـط شـهر برای نوسـازی 
و اصـالح امـور عمومی کـه تمامی مـردم در آن 

دخیل هسـتند و از آن منتفع می شـوند، اخذ می 
گـردد. اهمیـت مسـاله آنجا آشـکارتر می شـود 
کـه بدانیـم پرداخت این عـوار در واقع پولی 
اسـت کـه بازخـورد آن به طور مسـتقیم به خود 

شـهروندان بر مـی گردد. 
مـرادی اضافـه کـرد: پرداخت قبـو یک نوع 
مشـارکت شهروندان در اداره شـهر به شمار می 
رود. در حـوزه پسـماند باعـث می شـود بتوانیم 
پسـماند را از شـهر جمـع آوری و دفـع کنیـم 
کـه خـود سـالمت شـهروندان و بهبـود محیـط 
زیسـت را در پـی دارد. در نوسـازی هـم همین 
اتفـاق مـی افتد. بسـیاری از مشـکالت شـهری 
ماننـد آلودگـی و ترافیـک بـر طرف می  شـوند 
. در واقـع یک چرخه سـالم اسـت کـه نتای آن 

مسـتقیم بـه خـود شـهروندان باز مـی گردد. 
مدیـر ارتباطـات و امـور بیـن الملل شـهرداری 
زنجـان تاکیـد کـرد: انجام پـروژه هـای عمرانی 
ماننـد سـاخت خیابـان هـا و میادیـن و اصـالح 
هندسـی آن ها، جمع آوری زباله ها و رسـیدگی 
بـه فضـای سـبز شـهر تنهـا قسـمتی از خدماتی 
اسـت که شـهرداری ها بـه شـهروندان ارایه می 
دهنـد. در واقـع شـهرداری ها بیـش از 00 نوع 

خدمـات ارائه مـی دهند. 
وی در پایـان گفـت: درسـایه تعامـالت شـهری 
از جملـه پرداخـت عوار اسـت کـه می توان 
طعم توسـعه را چشـید و شـهر را بـه جایگاهی 
ن شـهروندان فهیم آن باشـد. رسـاند که در شـ

شهردار زنجان :

د ری   نتیج می ر ای ش ر  وار  اف  ا در

دمات شهری شهرداری زنجان: معاون 

دا همکاری نمی کنند  داسازی  زباله از م اه ها در   دست

اطات و اموربی الملل شهرداری زنجان: مدیر ارت

ـردد ود شهروندان بر می ت عوار به طور مستقی به  ـورد پردا باز

اند س زه  ای   ا 
بخ س ران  ای ا ر در ش

ر حسنی  اص

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

ـــد. ـــوف کن ـــود معط ـــه خ ـــده ب ـــن پدی ـــا ای ـــه ب رابط
ــد.  ــود بخوان ــه خ ــودکان را ب ــد ک ــا بتوان ــد ت ــذاب باش ــد ج ــب بای ــه، مطال ــن زمین در ای
ــب  ــر در کت ــر و جدی ت ــورت عملی ت ــه ص ــوان ب ــب را می ت ــن مطال ــرح ای ــن، ط نی هم
درســی نوجوانــان پــی گرفــت و کســانی کــه قابلیت هــا و مهارت هــای بیشــتری در مقایســه 
ــتان ها و  ــوزش در کودکس ــق آم ــی از طری ــز در کودک ــد و نی ــب نموده ان ــودکان کس ــا ک ب

ــوزش داد. ــد، آم ــن موضــوع آگاهــی کســب کرده ان ــه ای ــدارس نســبت ب م

ر کشورها ۲ بهره گیری از تجار دی
ــه  ــن زمین ــورها در ای ــیاری از کش ــده، بس ــرح ش ــز مط ــن نی ــش از ای ــه پی ــه ک همان گون
ــت  ــی دس ــرفت های قابل توجه ــه پیش ــد و ب ــام دادهان ــدی را انج ــیار مفی ــات بس اقدام

یافته انــد.
ــادا و اســترالیا ابتــکارات  بــرای مثــال، کشــورهایی نظیــر ســوییس، دانمــارک، امریــکا، کان
بســیار ســودمندی را در رابطــه بــا پســماندهای مختلــف اعــم از انــواع کاغذهــا، شیشــه ها، 

پســماندهای ســبز، آلومینیــوم، حلبــی، باتری هــا و مــواد شــیمیایی ایجــاد کردهانــد.
بـــا مطالعـــه و بررســـی مـــوردی اقدامـــات هـــر کـــدام از کشـــورها در ایـــن زمینـــه 
می تـــوان مجموعه یـــی از تجـــارب اعـــم از اقدامـــات صورت گرفتـــه در زمینـــه 
تفکیـــک پســـماند، اطالع رســـانی و آمـــوزش و سیاســـت های به کارگرفته شـــده در 
ـــران  ـــت خـــاص شـــهرهای ای ـــه شـــرایط و موقعی ـــا توجـــه ب ـــردآوری و ب ـــه را، گ ـــن زمین ای

ـــود. ـــتفاده نم ـــا اس از آنه

وهشی ر های پ  تشویق و حمایت از پایان نامه ها و 
وهشــی در  ــای پ ــا و پروژه ه ــت از طرح ه ــه، حمای ــن زمین ــم در ای ــات مه از دیگــر اقدام
زمینــه پســماند می باشــد. بایــد در نظــر داشــت کــه فرآینــد پســماند زمانــی ارزشــمند بــوده 
کــه کلیــه مراحــل الزم از قبــل مــورد بررســی علمــی قــرار گرفتــه باشــد و انجــام تمامــی 
اقدامــات در طــول ایــن فرآینــد به طــور کامــل محاســبه شــده و علمــی باشــد. ایــن مهــم 
ــه،  ــه انجــام گرفت ــن زمین ــی محقــق می گــردد کــه از طرح هــای ســودمندی کــه در ای زمان
ــی و  ــای انضمام ــه طرح ه ــق و ارائ ــه تحقی ــد ب ــگران عالقه من وهش ــردد و پ ــت گ حمای

عملیاتــی تشــویق گردنــد.

 اصا و و قوانین جدید
از راه هــای مناســب در زمینــه فراینــد پســماند، اصــالح قوانیــن موجــود و وضــع مقــررات 
جدیــد در بخش هــای دارای خــ قانونــی می باشــد قوانیــن از ایــن حیــث کــه الزم االجــرا 
ــد  ــه نخســت، ببای ــد. در درج ــا کنن ــد ایف ــن رون ــش بســزایی در ای ــد نق ــوده و می توانن ب
ــوع  ــر اســاس ن ــد پســماند ب ــزان تولی ــن می ــود. تعیی ــرل نم ــد پســماند را کنت ــزان تولی می
فعالیــت گام موثــری در جهــت کاهــش تولیــد پســماند می باشــد. در شــرایطی کــه اعضــای 
ــد حــد مشــخصی  ــه تولی ــه حــوزه فعالیــت خــود مجــاز ب ــد کــه باتوجــه ب جامعــه بدانن
ــه  ــت جریم ــه پرداخ ــف ب ــاوز از آن موظ ــورت تج ــود و در ص ــد ب ــماند خواهن از پس
هســتند، بی تردیــد میــزان تولیــد زبالــه را محــدود می نماینــد و آنهــا را در مقابــل اقدامــات 
ــه اعضــای  ــده ب ــد. حــال آنکــه، فقــدان ســازوکار کنترل کنن روزانه شــان مســوول می گردان
جامعــه چنیــن اختیــاری را می دهــد کــه بــدون هیچ گونــه محدودیتــی بــه تولیــد پســماند 

مبــادرت نماینــد.
از ســوی دیگــر، در تعــدادی از کشــورها ماننــد آلمــان، ســوییس، ایاالت متحــده امریــکا و 
جــزو آن قوانینــی تصویــب شــده کــه بــه موجــب آن کارخانه هــا موظــف بــه تامیــن بخشــی 
از مــواد اولیــه مــورد نیــاز خــود از طریــق پســماندهای بازیافــت شــده می باشــند. مطالعــه 
ــه،  ــرای نمون ــد. ب ــد باش ــیار مفی ــد بس ــران می توان ــری از آن در ای ــن و بهره گی ــن قوانی ای
ــات  ــزان مالی ــش می ــیله کاه ــه وس ــن روش ب ــری از ای ــه بهره گی ــا را ب ــوان کارخانه ه می ت
نیــن، اتخــاذ تدابیــری بــرای اجبــاری نمــودن  مالیــات آنهــا تشــویق و ترغیــب نمــود. هم
تفکیــک پســماندها در محــل تولیــد اقــدام موثــر دیگــر در ایــن زمینــه اســت. البتــه، ایــن 
ــودن بســترها و  ــده می گنجــد کــه خــود مســتلزم فراهــم ب ــر بازدارن اقــدام در قالــب تدابی
امکانــات کافــی و مناســب بــرای تفکیــک اســت. ایــن اقــدام اجبــاری را می تــوان، نخســت، 
ــون  ــی هم ــای تفریح ــر ادارات، محیط ه ــی نظی ــای اداری و عموم ــق و فضاه در مناط
پارک هــا و ســینماها، مراکــز آموزشــی و مراکــز درمانــی و جــزو آن به طــور جــدی و کامــل 
ــه بنگاه هــای تولیــدی و خدماتــی  ــه اجــرا گذاشــت و در مراحــل بعــد، ایــن طــرح را ب ب
ــی در  ــن مجازات های ــا تعیی ــاعه داد و ب ــازل اش ــاری و من ــز تج ــی، مراک ــش خصوص بخ
ــدی و  ــای تولی ــرای بنگاه ه ــات ب ــع مالی ــهروندان و وض ــرای ش ــدی ب ــم نق ــب جرای قال

خدماتــی و… آن را تعقیــب نمــود.

 ارزیابی اقدامات کنونی
ــن  ــر در ای ــای مناســب از مراحــل ضــروری و موث ــادات و راهکاره ــه انتق ــی و ارائ ارزیاب
ه از  ــ ــران به وی ــهرهای ای ــی در ش ــات انجام ــی اقدام ــه و بررس ــا مطالع ــت. ب ــوزه اس ح
هــا و ایــرادات موجــود در قوانیــن،  ه. می تــوان بــه اطالعــات مناســبی در زمینــه خ 8
مشــکالت اجــرا، میــزان همــکاری شــهروندان، انــدازه و کیفیــت اطالع رســانی و آمــوزش، 
ــن بخــش و درصــد  ــای ای وهش ه ــات و پ ــزان تحقیق ــاختار بروکراســی، می ــت س وضعی
اطــالع از تجــارب جهانــی در ایــن خصــوص پــی بــرد و براســاس آن، بــه سیاســت گذاری 
ــا  ــی داده ه ــه تمام ــکان دسترســی ب ــا وجــود ام ــد پرداخــت. ب و اتخــاذ تصمیمــات کارآم
ــات موجــود  ــد سیاســت ها و اقدام ــی و نق ــن، ارزیاب نی ــه پســماند و هم ــا مقول ــط ب مرتب

ــود. ــه ارتقــای ایــن حــوزه بســیار مهــم حیــات بشــری امیــدوار ب می تــوان ب

خبـر



ر ب ب

سـری  از  ایجـرود  قرآنـی  علـوم  نمایشـگاه 
در  رمضـان  جشـن  پنجمیـن  هـای  برنامـه 
ششـمین روز از مـاه مبـارک رمضـان شـروع 

بـه کار نمـود.
ــگ  ــی اداره فرهن ــط عموم ــه گــزارش رواب ب
ایجــرود،  شهرســتان  اســالمی  ارشــاد  و 
قرآنــی،  کتاب هــای  نمایشــگاه  ایــن  در 
ــه  ــث، ادعی ــوم حدی ــیر و عل ــرح و تفس ش
ــد  ــر دی ــی در مع ــی و مذهب ــب دین و کت

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــدگان ق بازدیدکنن
احسـان پیشـکاری، رییـس اداره فرهنـگ و 
ایـن شهرسـتان در حاشـیه  اسـالمی  ارشـاد 
مبـارک  مـاه  گفـت:  نمایشـگاه  از  بازدیـد 
رمضـان، مـاه نـزول قـرآن کریـم و بهتریـن 
فرصـت بـرای تروی فرهنگ قرآنـی، معارف 
اقشـار  بیشـتر  هرچـه  آشـنایی  و  اسـالمی 
ه خانواده هـا و جوانان  مختلـف جامعه بـه وی

بـا مضامیـن قرآنـی و تازه هـای نشـر در ایـن 
حـوزه اسـت.

وی هدف از برگزاری این نمایشـگاه را آشـنا 
سـاختن آحـاد مردم بـا فرهنگ غنـی قرآنی و 

معـارف اهل بیت)ع( عنـوان کرد.
پیشـکاری انـس و الفـت مـردم بـا آموزه های 
در  کشـور  پیشـرفت  و  ترقـی  در  را  وحـی 
ابعـاد مختلـف مهـم دانسـت و افـزود: مـردم 
بـا مطالعـه علـوم قرآنـی در واقـع بـه پویایی 
و بالندگـی جامعـه کمـک به سـزایی خواهنـد 

. د کر
ـــخ 22  ـــن نمایشـــگاه از تاری ـــی اســـت ای گفتن
ـــه در  ـــک هفت ـــدت ی ـــه م ـــاه ب ـــت م اردیبهش
ـــوده  ـــر ب ـــتان دای ـــن شهرس ـــوی ای ـــالن مول س
و عالقه منـــدان می تواننـــد از ســـاعت 9 
صبـــ تـــا 8 عصـــر از ایـــن نمایشـــگاه 

ـــد. ـــد کنن بازدی

دربـاره  صدیقـی  فریـدون   - امـروز  زنـگان 
نین  وضعیـت بحرانـی مطبوعـات ایـران و هم
9 درصد کاغـذ وارداتی با  سرنوشـت نامعلـوم 
ارز دولتـی، مطـرح کـرد: از ایـن مسـاله تعجب 
نمی کنـم، در چنیـن فضایـی ممکن اسـت کاغذ 
هم گم شـده باشـد. مثـل خیلی از گمشـده های 
دکل  مثـل  شـده،  گـم  دالرهـای  مثـل  دیگـر. 

گمشـده، مثـل خـاوری گمشـده و...
بحرانـی  وضعیـت  دربـاره  صدیقـی  فریـدون 
نین سرنوشـت نامعلوم  مطبوعـات ایـران و هم
9 درصـد کاغـذ وارداتـی با ارز دولتـی، مطرح 
کـرد: از این مسـاله تعجـب نمی کنـم، در چنین 
فضایـی ممکن اسـت کاغذ هم گم شـده باشـد. 
سـف  ماننـد خیلی از گمشـده های دیگر باعث ت
اسـت ماننـد دالرهـای گـم شـده، مثـل دکل 
گمشـده، ماننـد  خاوری رییس بانـک ملی و ….
ایـن اسـتاد روزنامه نـگاری در گفت وگویـی بـا 
ایسـنا بـا بیـان ایـن نکته کـه کاغذ گم شـده هم 
بـه ماننـد دکل گمشـده اسـت و تعجبی نـدارد، 
سـفم از  در عیـن حـال یـادآور شـد: عمیقـا مت
قـرار  مضیقـه  در  را  مطبوعـات  وقتـی  اینکـه 
می دهیـم معنـی آن ایـن اسـت کـه می خواهیـم 
نشـر و اطالع رسـانی را زیـر فشـار قـرار دهیـم 
کـه نتیجه اش بـه حداقل رسـانی اطالع رسـانی 
اسـت و اگـر این وضعیـت ادامه پیـدا کند معنی 
آن اسـت که کل مراکز آموزشـی و دانشکده های 
روزنامه نـگاری ما دانشـجویانی تربیـت می کنند 
کـه شـوربختانه بعـد از فـارغ التحصیلـی کاری 
تعـداد  چـوت  نـدارد  وجـود  کاری  برایشـان 
خبرگزاری هـا و سـایت ها هـم معـدود اسـت 
و آنهـا هـم مسـائل و مشـکالت خودشـان را 
انتظامـی،  آقـای  گـزارش  گفـت:  وی  دارنـد. 
میـن کاغـذ بـرای رسـانه ها  رییـس کارگـروه ت
حاکـی از این اسـت کـه حجم کاغذی کـه وارد 
شـده اسـت و ارزی کـه بـه آن اختصـاص داده 
شـده، آن چیـزی نیسـت که اعالم شـده اسـت.
ــل  ــه نق ــه ب ــگار باســابقه در ادام ــن روزنامه ن ای
قولــی از حســن نمکدوســت، اســتاد ارتباطــات 
ــوان  ــه در آن عن ــرد ک ــگار اشــاره ک و روزنامه ن
ــا ارز  ــه ب ــذ روزنام ــم کاغ ــت، حج ــده اس ش
ــا  مصرفــی از زمــان آغــاز فعالیــت کارگــروه ت
ــه  ــط  درصــد رقمــی اســت ک اســفند 97 فق

ــی  ــت یعن ــرده اس ــد ک یی ــذ ت ــروه کاغ کارگ
حــدود ســه هــزار و 900 تــن بــه قیمــت ســه 
ــد  9 درص ــی  ــزار دالر. یعن ــون و 50 ه میلی
ییــد، اصــال وارد نشــده اســت.  کاغــذ مــورد ت
بــه بیــان دیگــر کارگــروه بــا حــدود 80 درصــد 
ــرده  ــت ک ــذ موافق ــرای واردات کاغ ــا ب تقاض
ــدن  ــت مع ــیر وزارت صنع ــا در مس ــت ام اس
تجــارت و بــه خصــوص بانــک مرکــزی مقــدار 
مــورد نظــر کاهــش پیــدا کــرده اســت و کاغــذ 
ــن  ــزار ت ــل از صده ــه در عم ــی روزنام واردات
بــه رقــم ناچیــزی حــدود  هــزار و 900 تــن 

رســیده اســت.
صدیقـی سـپس مطـرح کـرد: بـر پایـه ی آمـار 
ارائـه شـده کـه البتـه اگر درسـت باشـد چیزی 

نمی کنـد.  پیـدا  معنـی  کاغـذ  مافیـای  نـام  بـه 
مقصـود از ایـن حجـم کاغـذ روزنامـه وارداتی 
اختصـاص یافتـه، از زمان شـکل گیری کارگروه 
سـاماندهی واردات کاغـذ تا 20 بهمـن 97 بوده 
اسـت بنابراین اگر آن گمشـدگی بـه این بخش 
مربـو باشـد بایـد گفـت اصـال کاغـذی وارد 
نشـده اسـت کـه گـم شـود و پولـی تخصیـص 
داده نشـده اسـت. البته در بازار سـوداگر، بازاری 
کـه ارزهـا در چرخه کارکردشـان تبدیل به ریال 
می شـوند و تغییـر قیمـت می دهند و بـازار آزاد 
بـرای فـروش آن وجـود دارد، در شـرایطی کـه 
مـا بیـش از 0 میلیـارد دالر کاال صـادر کرده ایم 
امـا برگشـتی بـرای مـا حـدود 0 میلیـارد بوده 
اسـت و 20 میلیـارد دیگر نمی دانیـم کجا رفت، 

در چنیـن فضایـی ممکـن اسـت کاغـذ هـم گم 
شـده باشـد. ماننـد خیلـی از گمشـده های دیگر 
سـف اسـت ماننـد دالرهای گم شـده،  باعـث ت
ماننـد دکل گمشـده، مانند خـاوری رییس بانک 

و... ملی 
وی سـپس مطـرح کـرد: دغدغـه افزون بـر این 
اتفاقـات ایـن اسـت کـه مـردم را بـه نخوانـدن، 
می دهیـم  عـادت  نشـنیدن رسـانه ها  و  ندیـدن 
را  داخلـی  رسـانه های  مخاطبـان  واقـع  در 
هدایـت  مجـازی  فضـای  بـه  غیرمسـتقیم 
می کنیـم. مـن هـم اکنـون دغدغـه ایـن را دارم 
کـه بـرای سـال آینـده تحصیلـی بـرای چـا 
کتاب هـای درسـی کاغـذ وجود نداشـته باشـد.
ایــن اســتاد روزنامه نــگاری در بخــش دیگــری 
ــه  ــذ ب ــران کاغ ــه بح ــود، ب ــوی خ از گفت وگ
وضعیــت ناگــوار روزنامه هــا اشــاره کــرد 
و گفــت: کــم شــدن صفحــات روزنامه هــا 
ــاق  ــن اتف ــی از ای ــا بخش ــراژ آنه ــش تی و کاه
ناگــوار اســت. شــما اگــر یــک ســاعت بیــرون 
ــد از  ــم، بع ــن رفت ــه م ــروز ک ــل ام ــد مث بروی
ــا  ــی از آنه ــا در یک ــه تنه ــ دک ــتن از پن گذش
ــران را  ــه ای ــخه روزنام ــک نس ــدم ی ــق ش موف
ــم  ــام ج ــهری و ج ــه همش ــم و از روزنام ببین
ــای  ــود. شــوربختانه روزنامه ه ــری نب ــچ خب هی
ــه  ــد. ب ــت را دارن ــن سرنوش ــم همی ــر ه دیگ
ــور  ــه را رنج ــا روزنام ــی م ــد وقت ــر می آی نظ
ــروی  ــه نی ــت ک ــن اس ــی آن ای ــم، معن می کنی
ــر، تحلیــل  ــد خب ــد تولی انســانی کــه کار می کن
ــد  ــم بای ــد را ه ــه می کن ــزارش و مصاحب و گ
بــه ناچــار تعدیــل کنیــم. بســی امیــدوارم 
نســل های بعــد از مــن، آقــای قاضــی زاده 
ــتگی در  ــه بازنشس ــد ب ــی بتوانن ــای فرقان و آق
ــه  ــار ب ــه ناچ ــه اینک ــد ن ــل آین ــا نائ روزنامه ه

ــوند. ــان ش ــورد عالقه ش ــه ی م ــرک حرف ت
فریـدون صدیقـی در بخش پایانـی گفت وگوی 
خـود یـادآور شـد: وضـع کنونـی رسـانه ها و 
شـوربختانه عـدم اسـتقبال پرشـور مخاطبان از 
رسـانه ها گویـای ایـن واقعیـت هـم هسـت که 
تکانه هایـی چـون  کنونـی دسـتخوش  فضـای 
گرانـی دالر، بی فرجامـی برجـام و پدیده هـای 
یـک شـبه فرهنگـی چـون ساسـی مانکـن و 

نظایـر آن شـود.

رآن شگاه کتاب  ا زاری ن  برگ
رود ج رستان ا ر در ش ت و 

یری اع کرد هان حسی انتظامی در پایان نشست با 

ی ماند وعات  تومانی با ارز کاغ نشر و مط
زنگان امروز- حسین انتظامی، رییس کارگروه ساماندهی کاغذ با اشاره به نشست امروز با معاون 
اول رییـس جمهور گفت: ارز تخصیصی به کاغذ نشـر و مطبوعـات 200 تومانی باقی می ماند.
بـه گـزارش ایسـنا به نقـل از معاونـت مطبوعاتی، حسـین انتظامـی، رییس کارگروه سـاماندهی 
کاغـذ گفـت: در نشسـت ای کـه امـروز بـه همـت معـاون اول رییـس جمهـور و بـا حضـور 
مسـووالن همـه دسـتگاه های مرتبـط بـا کاغذ از جملـه وزیر فرهنـگ و رییس بانـک مرکزی و 
نمایندگان حوزه های نشـر و مطبوعات تشـکیل شـد، پیشـنهاد مشـترک وزرای فرهنگ و ارشاد 
کیـدات رهبر معظـم انقالب  اسـالمی و صنعـت، معـدن، تجـارت بررسـی شـد و با توجـه به ت
مبنـی بـر حـل مسـاله کاغذ حـوزه فرهنگ مقـرر شـد ارز تخصیصی بـرای مصرف کاغذ نشـر 
نـان 200 تومانـی باقـی بمانـد. بر پایـه ی این گـزارش، شـهریور ماه 97  و مطبوعـات، هم
دولـت در بسـته ارزی خـود 25 قلـم کاال را بـه عنـوان کاالهای اساسـی مشـمول ارز دولتی 
200 تومانـی اعـالم کـرد کـه بـه گفتـه رییس جمهـور نبایـد این کاالهـا با افزایـش قیمت 
مواجـه می شـدند و کاغـذ روزنامـه هـم از آن دسـت بود. پـس از آن بود که با اعالم اسـامی 
دریافت کننـدگان ارز نیمایـی، انتظـار می رفـت کـه کاغـذ نشـر و مطبوعات هم مشـمول ارز 
نیمایـی بشـود کـه بـر پایـه ی اعـالم امـروز رییـس کارگـروه سـاماندهی کاغـذ، ارز کاغـذ 
نشـر و مطبوعـات 200 تومانـی باقـی ماند. انتظامـی درباره دیگر مصوبات نشسـت ای که به 
ریاسـت اسـحاق جهانگیری تشکیل شـد، توضی داد: در این نشسـت بر وظیفه نظارتی وزارت 
نین مقرر شـد کاغذهای  فرهنگ و ارشـاد اسـالمی در نحوه توزیع این کاغذها تاکید شـد. هم

موجـود در گمـرک، ظرف دو هفتـه ترخیص و توزیع شـوند.
نین بر رفع موانع و افزایش میزان تولید  دسـتیار ارشـد وزیر ارشـاد افزود: در این نشسـت هم

کاغذ توسـط کارخانجات داخلی به عنوان یک سیاسـت مبنایی تاکید شـد.
رییـس کارگـروه سـاماندهی کاغـذ در عین حال از جمع بندی نشسـت بـرای برخورد جدی 
ه دسـتگاه های نظارتـی،  موریـت ویـ بـا واردکننـدگان متخلـف خبـر داد و بـا اشـاره بـه م
افـزود: مقـرر شـد بـا افرادی کـه با ارز دولتـی کاغـذ وارد کرده اند و آن را خـارج از نظارت 
وزارت فرهنـگ یـا بـا نـر آزاد توزیع و یـا انبار کرده اند بـا جدیت برخورد شـود. انتظامی 
در پایـان بـا قدردانـی از نـگاه راهبـردی  اسـحاق جهانگیری و مسـاعدت رییـس بانک مرکزی 
اظهـار امیـدواری کـرد که بـا این تصمیمات فـوری، التهـاب بازار کاغـذ فروکـش خواهد کرد.

خبـر

: شمع و مه ان نشر بی المللی  مدیر آ

هانی ندارد وی سهمی از بازار  ار  ود آ نشر ایران با و
زنگان امروز- مدیر آژانس نشــر بین المللی »شــمع و مه« با اشاره به وجود نویسندگان خوب، 
توانمند و صاحب سبک ایرانی گفت: به دلیل رعایت نکردن حق تکثیر )کپی رایت(، نشر ایران با 
وجود آثار قوی در بازار جهانی سهمی ندارد. به گزارش  خبرنگار فرهنگی ایرنا، ادبیات یکی از 
مهم ترین عرصه ها برای معرفی داشته های فرهنگی کشورها به جوامع دیگر به شمار می رود اما 
گسترش ادبیات هر کشور در کشورهای دیگر به ترجمان آثار به زبان های مختلف باز می گردد.
در جهــان کتاب ترجمــه آثار و ورود به بازرهای جهانی در ســایه رعایت خرید و فروش حق 
تکثیر آثار اســت که تحت قانون جهانی به نام »قانون کنوانسیون برن« محقق می شود. ایران با 
وجود مطالبه بسیاری ناشران و نویسندگان و تالش های دولت تا امروز در مسیر پیوستن به این 
کنوانسیون جهانی با مشکالت متعددی مواجه بوده است که بخشی از آنها به تحریم های یکجانبه 

آمریکا و هم پیمانش برمی گردد.
اما عضو نبودن ایران در کنوانسیون برن باعث شده به دلیل استفاده ناشران ایرانی از ترجمه کتاب 
های دیگر کشورها بدون پرداخت هزینه رایت آن آثار، ناشران بین المللی نیز چندان تمایلی برای 
ترجمان و معرفی ادبیات ایران به مخاطبان جهانی در عرصه ادبیات نداشــته باشند. در این میان 
انتشــارات »شمع و مه« ناشر بین المللی و آژانس ترجمه جهانی ادبیات ایران با مدیریت افشین 
شــحنه تبار از یک دهه قبل معرفی آثار ادبیات داستانی ایران به جهان و حضور آثار نویسندگان 

ایرانی در بازار کتاب جهانی را از طریق قانونی با فروش حق رایت آن آثار فراهم ساخته است.
هرچند فعالیت یک ناشــر با تمام محدودیت های آن به دلیل رعایت نشــدن حق تکثیر در ایران 
برای ورود به بازار جهانی نشر باعث شده تمام فعالیت های انتشارات شمع و مه در مسیر معرفی 
ادبیات ایران و جهان با فراز و فرودهای متعدد مواجه باشــد. افشین شحنه تبار در گفت و گو با 
خبرنگار فرهنگی ایرنا، با بیان آنکه مقایســه شــرایط بازار نشر ایران با دنیا قیاس درستی نیست، 
افزود: برای رقابت در بازار نشر شرایط یکسانی را نداریم فعالیت نشر در ایران در قیاس با جهان 

بیشتر متمرکز بر بازار داخلی و کارهای کوچک و محدود با تیراژهای بسیار پایین است.
وی ادامه داد: در کشــور ما نویسندگان بسیار خوب، توانمند و صاحب سبکی داریم که هر کدام 
امضای خاص خود را دارند اما بیرون از ایران به مح آنکه مرزها را پشت سر بگذاریم دیگر 
مساله ای به نام نشر ایران جایی برای طرح بحث ندارد. مدیر آژانس نشر بین المللی »شمع و مه« 
ادامه داد: مهمترین موضوع برای ورود نشر ایران به بازارهای بین المللی این است که ببینیم دولت 
و مسووالن حوزه نشر برای ورود به بازار جهانی و رقابت در این عرصه چگونه از ناشر حمایت 
می کنند. عموم ناشران جهانی در بازار بین المللی با حمایت دولت ها و مسووالن در قالب کتاب 
فرهنگ خود را تزریق می کنند، در حالیکه به دلیل عضو نبودن ایران در کنوانسیون برن نویسندگان 
ایرانی در انتقال پیشینه فرهنگ و هویت غنی ایرانی بر بال های کتاب با سدی جدی مواجه هستند.
وی افــزود: به عنوان مثال چینی ها همواره در ادبیات جهان این موضوع را مد نظر قرار داده اند 
و امسال نیز شاهد بودیم با پشتوانه یکسال برنامه ریزی دقیق و هدفمند، در نمایشگاه بین المللی 
کتاب، شــرکت کردند. شاهد ترجمه آثار متعددی از ادبیات چین در کشورمان به زودی خواهیم 
بود زیرا چینی ها با حضور در نمایشگاه کتاب تهران تا توانستند حق رایت آثار خود را به ناشران 
ایرانی فروختند و به دلیل عضو نبودن ایران در کنوانسیون جهانی برن در خرید آثار ایرانی با دست 
بســته اقدام کردند. به گفته شحنه تبار، مهمترین هدف آنها یعنی تزریق و معرفی ادبیات خود به 
بازار هدف مخاطبان جدید مانند بازار ادبیات ایران، کارنامه موفقی را به دلیل برنامه ریزی مستمر 
یک ساله برای حضور در نمایشگاه داشت. نمی  توان توقع داشت خارجی ها حق تکثیر آثار ما را 

بخرند وقتی که ما به کنوانسیون برن پایبند نیستیم.

* امکان خرید حق تکثیر آثار خارجی با قیمت پایین وجود دارد
وی خاطرنشــان کرد: از سوی دیگر وقتی دولت و مســووالن الزامی برای فراهم کردن شرایط 
حضور ایران در کنوانسیون برن ندارند، ناشران ما هم در رعایت حق مالکیت معنوی )کپی رایت( 
ولو به شــکل وجدانی تعهدی ندارند اما ناشــران بین المللی با حضور در رخدادهای فرهنگی 
ایران مانند نمایشــگاه بین المللی کتاب بارها تاکید کرده اند فارغ از نگاه دولت اگر ناشران ایرانی 
خود رعایت کننده مضامین کنوانســیون برن و حق مالکیت معنوی باشند در تبادالت حق تکثیر 
می توانیم به نقا موفق و مثبتی دست پیدا کنیم. شحنه تبار با اشاره به اینکه ناشران خارجی در 
فروش حق تکثیر آثار به ناشران ایرانی با قیمت های پایینی حاضر به معامله هستند گفت: دامنه 
گسترش زبان فارسی در جهان دامنه محدودی است و ناشر خارجی با پایین آوردن قیمت فروش 
حق تکثیر ریسک را متحمل نمی شود. وی یادآور شد: با خرید حق تکثیر ناشران خارجی برای 
انتشــار آثارشان در ایران، آن ناشران نیز ملزم به خرید حق رایت آثار ادبی ایران می شوند و این 

مسیر حضور ایران در بازارهای جهانی را هموار می سازد.

* اثری از افشین یداللهی برگزیده جایزه ادبی فیسپ
مدیر آژانس نشر بین المللی »شمع و مه« درباره کتاب هایی که در سال اخیر موفق با فروش حق 
رایت آنها به ناشران بین المللی وارد بازار جهانی کتاب شده گفت: کتاب های پر شماری بوده اما 
مهمترین آنها دیوان حاف با تصحی اســتاد بهاالدین خرمشاهی به زبان انگلیسی، کتاب »هیاهو 
برای هیچ« از محمد علی و »بار دیگر شهری که دوست دارم« اثر زنده یاد نادر ابراهیمی به زبان 
فرانسه به اضافه مجموعه هفت جلدی شــاهنامه به زبان اسپانیایی از مهمترین نمونه های کتاب 

هایی هستند که در یک سال اخیر به بازار نشر جهانی عرضه کرده ایم.
نین کتاب »روزشمار یک عشق« اثر زنده یاد افشین یداللهی توسط  وی خاطرنشــان کرد: هم
انتشــارات »شمع و مه« به زبان فرانسوی ترجمه و در بازار این کشور عرضه شد و چنان مورد 
اســتقبال قرار گرفت که به عنوان اثر برگزیده جشــنواره معتبر بین الملی فرهنگی ادبی فیســپ 

( در پاریس به این اثر اهدا خواهد شد. )ficep( انتخاب شد. این جایزه خرداد امسال )98
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وعات به شماره افتاد  نف مط

ر ای د د  ی  ی د   د ا  مان کاغ 

زنــگان امــروز - بهنــام صفــوی زاده 5 تیــر 
2 در شــیراز و  خواننــده موســیقی پــا 

ایرانــی دیــروز در اصفهــان درگذشــت. 
وی موســیقی را از دوران کودکــی بــا ســاز پیانــو 
بــه صــورت خودآمــوز آغــاز کــرد ســپس بــه 
فراگیــری ســازهای کوبــه ای پرداخت. نخســتین 
ــام عشــق مــن بــاش در ســال  ــا ن آلبومــش را ب
ــام صفــوی جــزو  ــازار کــرد. بهن ــه ب 88 روان
بهتریــن خواننــدگان پــا به شــمار می رفــت و 
ــی و  ــمار داخل ــر ش ــزاری کنســرت های  پ برگ
ــال  ــود. وی در س ــای او ب ــی از فعالیت ه خارج
ــورد  ــه م ــرد ک ــر ک ــا را منتش ــه تمن 85 قطع
اســتقبال فــراوان قــرار گرفــت و همیــن انگیزه ای 
بــرای تولیــد آلبــوم اولش )عشــق من باش( شــد. 
بهنــام صفــوی یکی از ســتارگان جوان موســیقی 
ــادی داشــت. ــداران زی ــود و طرف ــران ب ــا ای پ

*جزییات درگذشت بهنام صفوی از زبان 
مدیر برنامه هایش

رضــا فوادیــان، مدیــر برنامه هــای بهنــام 
ــس از  ــال و پ ــان پارس ــام از آب ــوی: بهن صف
عمــل جراحــی دومــش، حــال جســمانی اش 

وخیــم شــد و بــه بیمارســتان احســان منتقــل 
شــد و تــا اوایــل اســفند در بیمارســتان 
ــرایط  ــان ش ــا هم ــپس ب ــود. س ــتری ب بس
ــد و  ــل ش ــزل منتق ــه من ــو ب ــی ی از ای س
ــرایط آب  ــه ش ــا ب ــش بن ــدود 20 روز پی ح
ــدر  ــور پ ــن حض نی ــران و هم ــوای ته و ه

ــان  ــه اصفه ــهر، ب ــاهین ش ــادرش در ش و م
ــکل  ــا مش ــن روزه ــام ای ــد. بهن ــل ش منتق
ن خــون  تنفســی شــدیدی داشــت و اکســی
او هــم پاییــن آمــده بــود، بــه همیــن دلیــل 
در بیمارســتان میــالد اصفهــان بســتری شــد 

ــت . ــروز درگذش ــوربختانه دی و ش

   پیام تسلیت دفتر موسیقی برای درگذشت 
بهنام صفوی

دفتـــر امـــور موســـیقی وزارت فرهنـــگ و 
ـــوی  ـــام صف ـــت بهن ـــالمی درگذش ـــاد اس ارش
ـــا را تســـلیت گفـــت. ـــده موســـیقی پ خوانن
ــه گــزارش روابــط عمومــی دفتــر موســیقی  ب
ــن  ــالمی، در مت ــاد اس ــگ و ارش وزارت فرهن
ــده  ــاد آم ــیقی ارش ــر موس ــلیت دفت ــام تس پی
اســت: »در میانــه ی بهــاری دیگــر، بهنــام 
صفــوی خواننــده سرشــناس حــوزه موســیقی 
ــش  ــوری ای ش ــام صب ــور در فرج ــا کش پ
ســاله در بســتر رنــ وبیمــاری، با جمع وســیع 
اهالــی هنر شــریف موســیقی ودوســتدارانی که 
بــا آثــار او خاطراتــی ناگسســتنی دارنــد، وداع 
گفــت. دفتــر امور موســیقی، ســو ازدســت 
دادن ایــن هنرمنــد جــوان را بــه خانــواده وی 
تســلیت گفتــه و رحمــت و رضــوان خداوند 
ــد.« لت می نمای ــدش مســ ــرای روح بلن را ب

گفتنــی اســت بهنــام صفــوی، خواننــده 
ــار  ــا میهــن کــه ســال ها  گرفت موســیقی پ
ــه  ــود ، ب ــزی ب ــم مغ ــد خی ــرطان ب ــ س رن

ــت . ــال داش ــر  س ــگام م هن

شت رمان درگ ا کش اننده  ی  نا  ب

بـر پایـه ی آمـار ارائه شـده کـه البته اگر درسـت باشـد چیزی به نـام مافیای 
کاغـذ معنی پیـدا نمی کنـد. مقصـود از این حجـم کاغـذ روزنامـه وارداتی 
اختصـاص یافتـه، از زمان شـکل گیری کارگـروه سـاماندهی واردات کاغذ تا 

۲۰ بهمـن ۹۷ بـوده اسـت؛ بنابرایـن اگـر آن گمشـدگی به این 
بخـش مربـوط باشـد باید گفـت اصـًا کاغـذی وارد نشـده 
اسـت کـه گـم شـود و پولـی تخصیـص داده نشـده اسـت. 



ر ب ب

 بان ها باید نسخه ای
رارداد را به مشتریان  از 

ـه کنند ارا
زنـگان امـروز- بانـک مرکـزی بـا هدف 
فیمابیـن  روابـط  در  شـفافیت  ایجـاد 
بانـک و مشـتری و نیـز لـزوم توجـه بـه 
فرهنـگ مشـتری مـداری، در بخشـنامه 
ای بـر لـزوم اسـتفاده از فـرم یکنواخـت 
عقـود و اعطـای یـک نسـخه از قـرارداد 
به مشـتریان توسـط بانک هـا تاکید کرد.
به گزارش روابـط عمومی بانک مرکزی، 
سسـات  م و  بانک هـا  پایـه  ایـن  بـر 
اسـتفاده  بـا  شـدند  مکلـف  اعتبـاری 
قراردادهـای  یکنواخـت  فرم هـای  از 
تسـهیالتی عقـود بانکی که پیـش از این 
به تصویب شـورای پول و اعتبار رسـیده 
اسـت، پس از انعقـاد و امضای قـرارداد، 
نسـخه  ای از آن  که دارای ارزش قانونی 
یکسـان با دیگر نسـخ اسـت را در اختیار 
وثیقه گـذار  تسـهیالت گیرنده، ضامـن و 

دهند. قـرار 
سسـات اعتباری  نیـن بانک ها و م  هم
امضـای  یـا  و  انعقـاد  از  قبـل  موظفنـد 
تمهیداتـی  بانکـی،  تسـهیالت  قـرارداد 
و  ضامـن  مشـتری،  تـا  کننـد  اتخـاذ 
کامـل  آگاهـی  آن  مفـاد  از  وثیقه گـذار 
نمونـه  قـرارداد  مفـاد  و  کـرده  کسـب 
بـه همـراه مقـررات و ضوابـط مصـرح 
در آن را در اختیـار مشـتری، ضامـن و 

دهنـد. قـرار  وثیقه گـذار 
انجـام  چگونگـی  ایـن  بـر  عـالوه 
، سـهم از  محاسـبات مربـو بـه اقسـا
اصـل و سـود تسـهیالت بـه تفکیـک در 
، چگونگـی تسـویه  هـر یـک از اقسـا
تسـهیالت، میـزان تخفیـف تعلـق گرفته 
در صـورت بازپرداخـت یکجـا و زودتر 
محاسـبه  نحـوه  و  میـزان  موعـد،  از 
دیـه دیـن و دیگـر  خیـر ت وجـه التـزام ت
مالحظـات محاسـباتی بایسـتی در قالب 
تسـهیالت  قـرارداد  پیوسـت  جـداول 
تسـهیالت گیرنده،  اختیـار  در  بانکـی 

گیـرد. قـرار  وثیقه گـذار  و  ضامـن 
اطالع رسـانی کامـل بـه عمـوم دربـاره 
قراردادهـای تسـهیالت بانکـی به طرق 
ممکـن از جملـه قراردادن فـرم قرارداد 
یادشـده در پایـگاه اطالع رسـانی بانـک   
جملـه  از  اعتبـاری  سسـات  م و  هـا 
ایـن  در  شـده  تاکیـد  الزامـات  دیگـر 

بخشـنامه اسـت.

مجـازات دسـتکاری 
ـودروها پ 

 ،  طبـق ماده 720 قانون مجازات اسـالم
»هـر کـس در ارقام و مشـخصات پالک 
، آبـ یـا  وسـایل نقلیـه موتـور زمینـ
کشـاورز تغییـر دهـد، یا پالک وسـیله 
نقلیـه موتـور دیگـر را بـه آن الصاق 
بـکار  تقلبـ  بـرا آن پـالک  یـا  کنـد 
بـرد یـا چنیـن وسـایل را بااعـالم بـه 
تغییـر و یـا تعوی پـالک تقلبـ مورد 
نیـن هرکـس  اسـتفاده قـرار دهـد و هم
 ، بـه نحـو از انحـاء در شـماره شاسـ
موتـور یـا پـالک وسـیله نقلیـه موتور 
و یـا پالک هـا موتـور و شاسـ کـه از 
طـرف کارخانـه سـازنده حک یـا نصب 
شـده بدون تحصیـل مجـوز از راهنمای 
و رانندگ تغییـر دهد و آن را از صورت 
اصلـ کارخانـه خـارج کند به زنـدان از 
شـش مـاه تـا یک سـال محکـوم خواهد 
شـد.« راننـدگان متخلف کـه قصد ورود 
به طرح ترافیک را داشـته باشـند یا برا 
جلوگیـر از ثبت تخلفات شـان توسـط 
دوربیـن پـالک خـودرو را دسـتکار یا 
مخـدوش کنند،وفـق مقررات میبایسـت 
اختـالف  حـل  شـورای  دادسـراویا  بـه 
معرفـ  رانندگـ  و  راهنمایـ  ه  ویـ
خواهنـد شـد تـا طبـق قانـون بـا آنـان 

برخـورد قضای شـود.
  

ح الزحمه مدیر یا 
تمان  مدیران  سا

ونه است
بنابـر قاعـده ، هرکس برای دیگـران کاری 
انجـام دهـد، مسـتحق دریافـت دسـتمزد 
اسـت.  مدیـر سـاختمان ولو اینکـه از بین 
مالکان انتخاب شـود، باید دسـتمزد ناشـی 
از مدیریـت خـود را از صندوق سـاختمان 

دریافـت نماید. 
اگـر مدیر خـارج از مالکان انتخاب شـود، 
در دریافـت حـق الزحمـه او بـه طریـق 
ه از  اولـی تردیدی وجـود ندارد امـا چنان
میـان مالـکان انتخاب شـود، باید دسـتمزد  
دریافـت نمایـد ، مگر اینکه خـود با توافق 
شـرکاء بخواهد بـه طور مجانـی مدیریت 

سـاختمان را قبـول کند. 

خبـر

نکات مهمی که باید در 
ایعه نامه بدانی تنظی م

یکی از شــایع ترین اقدامات حقوقی که  
آحاد جامعه به طورمعمــول با آن روبه 
رو هســتند، تنظیم مبایعه نامه و یا همان 
قولنامه میباشد . این موضوع ممکن است 
در خریــد و فروش و یــا  اجاره امالک 
خودروهــا و به طور کلی اموال منقول و 
غیر منقول تنظیم گــردد بنابراین نکات 
مهمی که میبایست در تنظیم آن را رعایت 
گردد را به صورت فهرست وار به شرح 

زیر می آوریم:
-بــرای یکایک تعهــدات خریدار، از 
جمله تعهــد در پرداخت، ضمانت اجرا 
تعیین نمایید. بنویســید در صورت عدم 
انجام آن تعهد خاص به عنوان مثال می 
بایســت روزانه مبل یک میلیون ریال به 
عنوان خســارت قراردادی به فروشنده 

پرداخت گردد.
دقت داشــته باشــید میزان خسارت به 
صورت عرفی و متناســب با حجم تعهد 

تعیین شود.
پیش بینی خســارت قراردادی می تواند 
کمک شــایانی بــه انجام تعهــدات در 
سررســید آن نماید. به عــالوه آنکه در 
صــورت وقوع اختالف بیــن طرفین و 
مراجعه به مراجع قضایی نیز، این موضوع 

یاری رسان فروشنده خواهد بود.
2-ســعی کنید میزان متعارفی از ثمن یا 
همان قیمت را حیــن تنظیم مبایعه نامه 
دریافــت نمایید. میــزان متعارف اصوال 
بیش از سی درصد قیمت می باشد.لیکن 
درصورت دریافت مبلغــی کمتر از این 
میزان، حتما راهی بــرای فرار از قرارداد 

برای خود باز بگذارید.
چرا که در صورتی که به هر دلیل اقسا 
بعدی ثمن پرداخت نگردد شــما گرفتار 
قراردادی شده اید که مبل قابل توجهی 
برای آن دریافت نداشــته اید. برای این 
منظــور می توان انفســا مبایعه نامه را 
درصــورت عدم پرداخت قســط بعدی 

پیش بینی نمود.
-مورد معامله را قبل از دریافت حداقل 
دو ســوم معاملــه به خریــدار تحویل 
ندهید و فقط در صورتی ســند را به نام 
وی منتقل کنید کــه تمام مبل معامله را 

دریافت کرده اید.
-درصورتــی که فروشــنده درعیوب   
ملک آن را با خریدار شر نموده است 
حتما شرایط و عیبهای آن را در قولنامه به 

صورت شفاف ذکر نماید.
 5حتما هنگام امضــاء قولنامه دو نفر به 

عنوان شاهد ذیل آن را امضا نمایند. 
-در صورتی که وجه به صورت چک   
دریافت میشــود حتما از آن کپی گرفته 
وپس از امضا خریدار ذیل کپی، نگهداری 
ه  اگر چک به نام شــخص  شــود به وی

ایشان نباشد.

 آیا شـاغل شـدن زن در
ایت شوهراست گروی ر

اصوال وظیفه کار و تامین معاش زندگی 
بر عهده مرد است.این موضوع نه تنها در 
قانون که پیش از آن در شــرع هم مورد 

تاکید قرار گرفته است. 
دیـن  از  تبعیـت  بـه  حقـوق  واقـع  در 
اشـتغال را از وظایـف مهم مـرد می داند.

البتـه ماننـد مـورد بـاال زن هـم می تواند 
در سـند ازدواج شـر کنـد کـه پـس از 
ازدواج مشـغول بـه کار شـود یـا اگـر 
نـان به  تاکنـون شـاغل بـوده اسـت هم

شـغل خـود ادامـه دهد.
قســمت  در  ازدواج  قبالــه  در  اگــر 
مشــخصات طرفین در مورد زن نوشته 
شــود کارمند ، کارگر یا هر عنوان دیگر 
اصل بر این اســت که شــوهر با علم و 
اطالع از شــغل خانم با او ازدواج کرده 
اســت پس دیگر نمی تواند او را از ادامه 

اشتغال منع کند
نباید فراموش کرد که حتی اگر اشــتغال 
زن در قبالــه ازدواج به صورت یک حق 
شر شــود باز شوهر این امکان را دارد 
که اگــر مدتی بعد شــغل او را مخالف 
مصال خانوادگی و حیثیت یا شان خود 
یا زن تشخیص داد از دادگاه ممانعت زن 

از ادامه کار را بخواهد.
ماده 7 قانون مدنی می گوید: شوهر 
می توانــد زن خود را از حرفه یا صنعتی 
که مخالف مصال خانوادگی یا حیثیات 

خود یا زن باشد منع کند.
قاضی دادگاه تنها کسی است که می تواند 
تشــخیص دهد آیا شــغل زن به واقع با 
حیثیــت و مصال خانوادگــی زوجین 

مخالف است یا خیر.
پــس در این مورد که شــغل زن خالف 
مصلحت اســت یا خیر نظر مرد تعیین 
کننده نیســت و قاضی است که باید نظر 

آخر را بدهد.

خبـر

انتقال نامشــروع و غیرقانونی هر نوع مال 
متعلــق به غیر )چه عین مال موضوع انتقال 
باشد چه منفعت آن( توسط اشخاص، اعم 
از حقیقی و حقوقی به دیگری با ســوءِنیت 
و مهیا نمودن مقدمات قبلی در قالب عقود 
به منظور به دست آوردن منافع مادی به طور 

ناحق را جرم انتقال مال غیر می گویند.
قانونگذار در ماده ی یک قانون مجازات بیان 
نموده: کســی که مال غیر را با علم به اینکه 
مال غیر است به نحوی از انحاء عینا یا نفعتا 
بدون مجوز قانونــی به دیگری منتقل کند، 
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قانون مجازات عمومی محکوم می شود. 
نیــن انتقال گیرنده که به هنگام معامله  هم
عالِم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد اگر 
مالک از وقوع معامله آگاه شده و تا یک ماه 
پس از حصول اطالع اظهاریه برای ابالغ به 
انتقال گیرنده و مطلــع کردن او از مالکیت 
خــود به اداره ی ثبت یا دفتر اســناد یا دفتر 
بدایت یــا صلحیه یا یکــی از دوایر دیگر 

دولتی تسلیم ننماید، معاون جرم محسوب 
خواهد شد. هر یک از دوایر و دفاتر مکلفند 
در مقابل اظهاریه ی مالک رسید بدهند و آن 

را بدون فوت وقت به طرف برساند.
انتقــال مال غیر جرمی مســتقل اســت و با 
کالهبرداری فرق دارد، اما مجازات این دو جرم 
یکسان است. بنابراین کسی که اقدام به انتقال 
مال غیر می کند به همه ی مجازات های زیر )که 
مجازات جرم کالهبرداری هم هستند( محکوم 
می شود. زندان  از یک تا هفت سال، پرداخت 
جزای نقدی معادل مالی که به دیگری منتقل 

کرده است، رد مال منتقل شده به صاحبش.
در ضمــن اگــر متهم به دالیلی مســتحق 
تخفیف مجــازات باشــد )مانند رضایت 
شــاکی خصوصی، کهولت ســن، نداشتن 
سابقه و ...( دادگاه نمی تواند مجازات حبس 
نین اگر  او را از یک ســال کمتر کند. هم
مرتکــب جرم، از کارکنان دولت باشــد به 
انفصــال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم 

خواهد شد.

قـرارداد صلـ عمـری یکـی از ظرفیت هـای 
موجـود در عالم حقوق اسـت کـه ملک را در 
دوران حیـات خود به دیگـری منتقل می کنید 
امـا حق اسـتفاده و اجـاره را تا پایـان عمرتان 
بـرای خودتـان محفـو نگـه می دارید.ایـن 
قـرارداد یکـی از ظرفیت هـای بسـیار خوبـی 
اسـت کـه در عین حـال که ملـک را در دوران 
حیـات خـود بـه دیگـری منتقـل می کنیـد در 
بـا واژه  صلـ  ابتـدا بحـث الزم اسـت 
آشـنا شـویم. وقت واژه  صل را م شـنویم 
تقریبـا یـک معنـا بـه ذهن همـه  مـا خطور 
م کنـد و آن ایـن اسـت کـه وقتـ اختالفـ 
بیـن دو یـا چند نفـر برقرار اسـت آن ها با هم 
توافـق م کنـد کـه مثال هـر طرف از بخشـ 
از خواسـته ها خـودش صرف نظـر کنـد تـا 
هـردو تا حـدود بـه نتیجه  مطلـوب خود 
برسـند بـه عبـارت دیگـر آن هـا با هم آشـت 
و سـازش م کننـد. حـاال اگـر بخواهیـم یک 
تعریـف حقوقـ از واژه  صلـ ارائه بدهیم 
و  بـود  نخواهـد  تعریـف  ایـن  بـه  محـدود 
عـالوه براینکه صل شـامل موارد م شـود 
کـه بیـن دو نفـر اختـالف و دعوایـ برقـرار 
اسـت. صلـ شـامل مـوارد نیـز م شـود 
کـه هیچ گونـه دعوایـ بیـن دو طـرف برقرار 
نیسـت ولـ آن هـا در انجـام امـر بـا هـم 
توافـق و سـازش م کننـد و بـه ایـن علت به 
آن صلـ گفتـه م شـود که توافـق آن ها هیچ 
عنوانـ در قانـون نـدارد. مثال ماننـد اجاره یا 
عقـد بیع نیسـت کـه بطور خـاص قانـون در 
مـورد آن صحبـت کرده باشـد بلکـه افـراد در 
توافـق خـود موضوعـ را بوجـود م آورنـد 
کـه در هیچ جـا قانون از آن صحبت نشـده 

است.
و امـا واژه  عمر همانطـور که از ظاهر آن 
مشـخص اسـت از عمـر م آیـد و منظـور از 

آن بـه معنـا طـول عمر یک فرد اسـت حال 
اینکـه طـول عمر چه کسـ در قـرارداد ذکر 
م شـود مثـال طول عمـر مالک یا طـول عمر 
خریـدار یـا طـول عمر یـک نفر دیگـر که در 

قـرارداد نـام او را ذکـر م کنند.
و در نهایـت ایـن کـه معنـ ایـن دو واژه در 

کنـار هم چیسـت
 مـا در قانـون عنوانـ بـه نـام صلـ عمـر 
نداریـم و فقـط عمـر در قانـون بـرا حق 
انتفـاع عمـر بـکار بـرده شـده اسـت. حـق 
انتفـاع بـه معنـا حق اسـتفاده از مال اسـت 
مثـال دوسـت شـما به شـما مـ گویـد صرفا 
حـق اسـتفاده از آپارتمـان مـن را دار ولـ 
ایـن بـه معنـا ایـن نیسـت کـه شـما مالک 
آن شـده اید و حـق انتفـاع و اسـتفاده صرفـا 
اجـازه ا بـه شـما م دهـد کـه از آن مـال 
اسـتفاده کنیـد ول حـق انتقاع عمـر به این 

معناسـت کـه مالک برا اسـتفاده شـما مدت 
قـرار م دهد کـه آن مدت عمـر و زنده بودن 
یـک شـخص اسـت. ایـن مدت هـا م توانـد 
بـه ایـن صورت هـا باشـد مثـال بگویـد تـا 
زمانـ کـه من زنـده ام حـق اسـتفاده دار یا 
بگویـد تـا زمانـ کـه خـودت زنـده هسـت 
حـق اسـتفاده دار یـا بگویـد تـا زمانـ کـه 
مـادرم یا خواهـرم ) یا هر شـخص دیگر( که 

. زنده اسـت حـق اسـتفاده دار
م توانیـم صلـ عمـر را بـا ترکیـب معان 
ایـن دو واژه این گونـه تعریـف کنیـم کـه هر 
شـخص م تواند در قـرارداد کـه در دفاتر 
اسـناد رسـم منعقد م شـود ملک یا امالک 
از خـود را بـه نام دیگر بزنـد ول واگذار 
ملـک بـه دیگر با شـر یا شـروط باشـد. 
بـه  را  ملکـش  م خواهـد  اگرچـه  او  مثـال 
دیگـر واگـذار کنـد ولـ چـون م خواهد 

خـودش تا آخـر عمـر در آن زندگـ کند در 
دفترخانـه آن ملک را به کسـ کـه م خواهد 
زمانـ  تـا  م گویـد  ولـ  م کنـد.  واگـذار 
کـه زنـده هسـتم خـودم م خواهـم در ملکم 
سـکونت کنـم و پـس از فـوت مـن تـو حق 
. مثـال پـدر  سـکونت یـا اجـاره و را دار
ثروتمنـد اسـت و  دارد و  پسـر و 2دختـر 
پسـر  بـه  را  آپارتمـان  یـک  م خواهـد 
نیازمنـد بدهـد کـه م خواهـد ازدواج کند اما 
م دانـد کـه اگـر در وصیت نامـه اش بنویسـد 
چنیـن ملکـ بـه آن پسـر برسـد فرزندانـش 
ممکـن اسـت اسـت بـه نحـو از زیـر بـار 
ایـن وصیت شـانه خالـ کنند بنابرایـن برا 
ـن شـود کـه حتما پـس ازفوتش  اینکـه مطم
ایـن ملـک به آن پسـر م رسـد بـه دفترخانه 
مـ رود و بـا شـر صلـ عمـر ایـن ملک 
را بـه او منتقـل م کنـد و م گویـد اگرچـه 
کـه ایـن ملـک بـرا این پسـر اسـت. ول تا 
زمانـ کـه مـن زنـده هسـتم خـودم در ایـن 
ملـک سـکونت م کنـم و حـق فروشـش را 
. یـا مثال شـرو دیگـر در قـرارداد  نـدار
م گـذارد مثـال اینکـه شـما م توانیـد صرفا 
ملـک را اجـاره دهید یا خودت از آن اسـتفاده 
کنـ ولـ تـا زمان که مـن زنده هسـتم حق 

. فروشـش را نـدار
بنابرایــن یــک امــکان خــوب در قانــون وجــود 
ــا  ــام ی ــد تم ــما م خواهی ــر ش ــه اگ دارد ک
بخشــ از دارایــ هــا خــود را بــه دیگــر 
ــه وراث  ــد ک ــان نداری ــد و اطمین ــذار کنی واگ
شــما پــس از فــوت شــما طبــق وصیت نامــه 
عمــل کننــد و از طرفــ دیگــر خودتــان 
ــد  ــک ســکونت کنی ــه درآن مل ــد ک ــاز داری نی
 می توانیــد آن ملــک را بــا شــر صلــ عمــر 
ــورت  ــد. در این ص ــذار کنی ــر واگ ــه دیگ ب

ــیده اید. ــود رس ــدف خ ــه ه ــما ب ش

امنیت، خواسته عمومی  هر جامعه ای است 
و هر حکومتی برای ایجاد امنیت در جامعه 
با هر طرز تفکری که داشــته باشــد تالش 
می کند و با مجرمــان امنیتی به طور جدی 
برخورد می نماید. یکی از جرایم علیه امنیت 

کشورها محاربه و افساد فی االر است.
« جزو جرائم  »محاربه و افساد_فی_االر
ه و  و گناهانی اســت که دارای مجازات وی
معین شــرعی بوده و از این روی، در حوزه 
حــدود )مجازات هایی که کمیت و کیفیت 
آنها در شرع مشخص شده است( جای می 

گیرد.
اســالمی مصــوب 92  قانون مجازات 
درباره جرم انگاری افســاد فی االر در 
28 چنین آورده اســت:»هرکس به  مــاده 
طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت 
جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا 
خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخالل در نظام 
اقتصادی کشــور، احراق و تخریب، پخش 
مواد ســمی و میکروبی و خطرناک یا دایر 

کردن مراکز فساد و فحشــا یا معاونت در 
آنهــا گردد به گونه ای کــه موجب اخالل 
شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود 
خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا 
اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه 
فساد یا فحشــا در حد وسیع گردد مفسد_
فی_االر محســوب و به اعدام محکوم 

می گردد.«
در قانون مجازات اســالمی مصوب 92 
درباره جرم انــگاری و مجازات محاربه در 

ماده 279 به بعد چنین آورده است:
ماده 279- محاربه عبارت از کشیدن سالح 
به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب 
آنها اســت، به نحوی که موجب ناامنی در 
محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی 
به ســوی یک یا چند شخص خاص سالح 
بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد 
و نیز کســی که به روی مردم سالح بکشد، 
ولــی در اثر ناتوانی موجب ســلب امنیت 

نشود، محارب محسوب نمی شود.

 مصطفی علیمحمدی
وکیـل پایـه یـ دادگستری

همانطـوری کـه میدانیـم وکالـت عقـدی اسـت 
یـا  از طرفیـن  یـک  مـر هـر  بـا  کـه  جایـز 
اسـتعفای وکیـل یـا عـزل وکیل توسـط موکل و 
یـا بـا جنـون وکیـل و یـا مـوکل پایـان می یابد.
بـرای مثـال اگر کسـی به دیگـری وکالـت دهد 
کـه اتومبیلـی بـرای او خریـداری کند به کسـی 
کـه وکالـت می دهـد مـوکل و بـه کسـی کـه 
عمـل خریـد اتومبیـل را بایـد انجام دهـد وکیل 

می گوینـد.
حـال اگـر وکیـل قبـل از خریـد اتومبیـل دیوانه 
شـود یـا فـوت کنـد و یـا از انجـام آن عمـل 
اسـتعفا دهـد و یـا مـوکل او را عزل کنـد، دیگر 
اجـازه انجام معاملـه اتومبیل را نخواهد داشـت.
برابـر قانـون عقـد وکالـت بـا مـر یـا جنـون 
وکیـل یـا مـوکل از بیـن مـی رود و از این حیث 
فرقـی میـان عقـد وکالـت بالعـزل و یـا عقـد 

وکالـت سـاده نیسـت.
بـه طور مثال، اگر شـخصی آپارتمانی را با سـند 

عـادی قولنامـه کنـد و در قولنامـه قید شـود که 
خریـدار از جانـب آقای فروشـنده وکیل اسـت 
کـه پـس از انجام تشـریفات محضـری و اداری 
بـه دفترخانه مراجعه و رسـما آپارتمـان را به نام 
خـود منتقل کنـد و به اصطالح خریـدار وکالت 
بالعـزل از فروشـنده داشـته باشـد امـا در ایـن 
هنـگام فروشـنده فـوت کند برای انتقال رسـمی 
آپارتمـان، دیگـر آن وکالـت فاقـد اثـر اسـت و 
ایـن ورثـه فروشـنده هسـتند کـه بایـد آپارتمان 

را منتقـل کنند و 
اگـر از انجـام ایـن عمـل خـودداری کننـد آن 
موقـع خریـدار ناگزیـر بـه طـرح دعـوی علیـه 

آنـان و مراجعـه بـه دادگسـتری اسـت.
 اگـر عقـد وکالـت در ضمـن عقـد بیـع یـا هر 

عقـد الزم دیگـری ماننـد عقـد ازدواج و… بـه 
صـورت شـر قیـد شـود بقـای ایـن وکالت تا 
وقتـی اسـت که طرفیـن مبتال به جنون نشـده یا 

فـوت نکرده باشـند.
همان گونـه کـه در تعریـف وکالـت دیدیـم، این 
عقـد )جایـز از هر دو طـرف(، به مفهـوم نیابت 
و جانشـینی و اذن اسـت کـه یـک سـوی آن 
مـوکل و طـرف دیگـرش وکیـل قـرار دارد کـه 

بـرای انجـام امـری، نایـب قـرار می گیـرد.
یعنـی هـم در ایجـاد و هـم در بقـای آن وجـود 

اراده مسـتمر ضـروری اسـت. 
ـه عواملـی ماننـد مـر یـا  بدین ترتیـب، چنان
دیوانگـی بـرای هـر یـک از طرفیـن پیـش آید، 
و  رفـت  خواهـد  بیـن  از  مزبـور  اذن  و  اراده 

موجـب انفسـا عقـد فراهـم می گـردد.
بـه بیـان دیگـر، طرفین وکالـت که هنگام بسـته 
شـدن این پیمـان زنده و دارای شـرایط اساسـی 
بـرای انجـام معاملـه بوده انـد، با موت یـا جنون 
هـر یـک، شـر بقـای وکالـت از میـان رفته و 
عقـد مرتفـع می شـود. ایـن موضـوع در بنـد  

مـاده 78 قانـون مدنـی بیان شـده اسـت. 
ولـی، ایـن حکـم کلـی، بـه مسـایل و ابهامـات 
فراوانـی کـه پیرامون فـوت طرفین عقـد وکالت 
از جملـه وکالـت در توکیـل، وکالـت بالعـزل، 
غایـب مفقود االثـر، مجنـون اطباقـی و ادواری، 
سـفیه و ورشکسـته وجود دارد، پاسـخ روشـنی 

نمی دهـد. 
دربـاره موارد بطـالن وکالت در قانـون مدنی، با 
95 این قانون مواجه  مـواد 70 و 78 و حتـی 
می شـویم. طبـق مـاده 70 ق.م. در صورتـی که 
دو نفـر بـه نحـو اجتمـاع وکیل باشـند بـه موت 
یکـی از آنهـا وکالـت دیگـری باطل می شـود و 
برابـر مفـاد بنـد سـوم مـاده 78 قانـون مزبور، 
بـه مـوت یـا به جنـون وکیل یـا مـوکل، وکالت 

می گردد.  مرتفـع 
و در فقـه مـا نیـز همیـن عقیـده دیده می شـود. 
95 همیـن قانـون  و مطابـق حکـم کلـی مـاده 
همـه عقود جائزه بـه موت احد طرفین منفسـخ 
نیـن بـه سـفه، در مـواردی کـه  می شـود و هم
رشـد معتبر اسـت. الـزام مالحظـه مـی فرمایید 
کـه عقـد وکالت عقـد جایزی که برهـم زدن آن 
بـه آسـانی  امـکان پذیـر اسـت مگر ایـن که به 
عقـد خارج الزمـی، موکل حق عزل خـود را به 
صـورت مـادام العمر یا در مدت زمـان معینی از 

خـود سـلب و سـاقط نموده باشـد .

کا د  کی در  ی فو  و ار 

ری  

انونی آن  ر کیستمفهو فرو مال غیر و مجازات  مفسد فی ا
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دیدار مدیر عامل شرکت آب منطقـه ای 
زنجـان با معلمان دبستان موحد

زنگان امروز-  مهندس رضاپور، به مناسبت هفته معلم در دبستان ابتدایی دخترانه شهید موحد 
زنجان حضور یافت و از نزدیک با مدیریت و معلمان مدرسه دیدار و گفتگو نمود. 

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان وی در این دیدار، با گرامیداشت  سالگرد 
شــهادت فیلسوف عالی مقام، شــهید مرتضی مطهری و هفته تجلیل از مقام واالی معلم اظهار 
داشت: همیشه پیشــرفتهای مادی و معنوی بشریت، ریشه در تربیت انسانهایی دارد که از زالل 
ایمان، معرفت، تعهد و ایثارِ معلم سیراب می شوند. وی افزود: شما معلمان گرانقدر با کالم نافذ 
و عزم راسخ خود علیرغم وجود تمام کاستی ها و محدودیت ها با تولید علم و دانش به ارتقای 

علمی و فرهنگی این مرز و بوم و تربیت آینده سازان ایران اسالمی ، همت گمارده اید.
مدیرعامل شــرکت آب منطقــه ای زنجان، درباره وضعیت منابع آبی اســتان و میزان مصارف 
کشاورزی و شرب و صنعت ، توضیحات مبسوطی بیان کرد و پاسخگوی پرسش های معلمان 

آموزشگاه شهید موحد درباره  مسائل آبی شد. 

نشست طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی با حضور 
معاون حفاظت و بهره برداری با اهالی روستای المکی برگزار شد 
زنـگان امـروز- در راسـتای اجـرای طرح احیـاء و تعادل بخشـی منابع آب زیرزمینـی و تعیین 
تکلیـف چـاه هـای غیـر مجـاز روسـتای المکـی از توابـع شهرسـتان سـلطانیه، جلسـه ای بـا 
حضـور مهنـدس محمد حسـین مهانفـر، معاون حفاظـت و بهره بـرداری این شـرکت با اهالی 

ایـن روسـتا در محـل حسـینیه این روسـتا برگزار شـد .
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت آب منطقـه ای زنجـان در این نشسـت ، مهنـدس مهانفر 
معـاون حفاظـت و بهـره بـرداری گفت:بـه منظـور سـاماندهی و تعییـن تکلیف چاه هـای غیر 
مجـاز روسـتای المکـی نیـاز بـه همـکاری و همفکـری اهالـی اسـت. وی گفـت :در راسـتای 
اجـرای طـرح احیاء و تعامل بخشـی منابع آب زیرزمینی و به منظورشـفاف سـازی با همکاری 
کشـاورزان و بهـره بـرداران وضعیـت چاه هـای غیر مجاز مشـخص و تعیین تکلیـف خواهند 
شـد. در ادامـه این نشسـت، روسـتاییان المکی مشـکالت و مسـائل خـود را مطـرح نمودند و 
مقـرر گردیـد بازدیـد محلی بـا حضور کارشناسـان آب منطقـه ای ، صاحبان چاه ها و تشـکل 
هـای مـردم نهـاد سبزاندیشـان مـورد بررسـی قـرار گیرد تـا تصمیم نهایی اتخاذ شـود. شـایان 
ذکـر اسـت ، در ایـن نشسـت مدیـر امـور آب زنجـان ، مدیـر دفتـر حفاظـت ، مسـوول طرح 
احیـاء و تعـادل بخشـی و کارشناسـان حفاظت منابـع آب دیدگاههای خود را برای سـاماندهی 

چـاه هـای غیر مجـاز مطـرح نمودند.

خبـر

زنـگان امـروز-  مهنـدس جـالل جهانبخشـی 
معـاون دفتـر مدیریت بحـران و پدافند غیر عامل 
حاشـیه  در  کوتـاه  ای  نیرودرمصاحبـه  وزارت 
افتتـاح قرارگاه اکیپ غواصی شـرکت آب منطقه 
ای زنجـان گفـت: تامیـن آب و بـرق از نیازهای 
اساسـی جامعه و از وظایف وزارت نیرو اسـت .
به گـزارش روابط عمومی شـرکت آب منطقه ای 
زنجـان جهانخشـی اظهارکـرد: کشـور ایـران بـا 
ده  و جـزوء  اسـت  مواجـه  مختلفـی  حـوادث 
کشـور حادثـه خیـز دنیا اسـت که مهمتریـن این 

مخاطـرات سـیل و زلزلـه مـی باشـد.
 وی تامیـن آب و بـرق بـه صـورت پایـدار را از 
اهـداف وزارت نیـرو دانسـت و عنـوان داشـت: 
حوادثـی کـه در ایـن دوره اتفـاق مـی افتد،ایـن 
کـه    کنـد  مـی  تداعـی  اذهـان  در  را  موضـوع 

بایسـتی تدابیـر الزم رو داشـته باشـیم.
معـاون دفتـر مدیریت بحـران و پدافند غیر عامل 
وزارت نیـرو افزود: در سـال های گذشـته از تیم 
هـای غواصـی نهاد های دیگر اسـتفاده می شـد، 
امـا احسـاس کردیم غواصـی در تاسیسـات آبی 

بسـیار متفـاوت از  آب هـای آزاد اسـت چـرا که 
،محدودیـت یـا عمـق در سـدها بسـیار متفاوت 

می باشـد.
وی ادامـه داد: وزارت نیـرو تصمیـم گرفـت تیم 
غواصـی را بـا اسـتفاده از ظرفیـت هـا سـازمان 
دهی کند و از سـال گذشـته ابالغیه دسـتورالعمل 
از طـرف وزیـر نیرو) دی ماه 97( به همه اسـتانها 

ابالغ شـده اسـت.
جهانبخشـی با اشـاره بـه مطلب که امـروز اکیپ 
غواصی مرکزی در شـرکت آب منطقه ای زنجان 
افتتـاح شـد،افزود: ایـن اکیپ مرکزی متشـکل از 
غواصانـی هسـتند کـه در حـوزه صنعـت اب از 

تـوان منـدی های خوبـی برخوردار اسـت .
ــال  ــرد در س ــدواری ک ــراز امی ــان اب وی در پای
هــای آینــده هــر اســتان یــک تیــم غواصــی بــا 
ــد  ــکل ده ــزات تش ــات و تجهی ــل امکان حداق
ــه ای  ــر و حادث ــر خط ــروز ه ــع ب ــا در مواق ت
ــه  ــن هزین ــا کمتری ــاد ب ــش بی ــه پی ــی ک هراتفاق
ــی  ــا حت ــاد ه ــر نه ــه دیگ ــد و ب ــع نمای مرتف

ــم. ــت کنی ــه خدم ــم ارائ بتوانی

زنــگان امروز- نخســتین نشســت کارگروه 
گردشگری سال 98 با حضور اعضاء کارگروه در 

شرکت آب منطقه ای برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای 
زنجــان در  ابتدا ،خانم آشــوری، معاون برنامه 
ریزی شــرکت و رییس این کارگــروه ،با بیان 
پتانسیل های گردشــگری در سدهای به بهره 
برداری رســیده ،درباره گردشــگری سد گالبر 
اظهار کرد: عیلرغم اعــالم فراخوان عمومی و 
تجدید فراخوان برای واگذاری گردشگری گالبر 
، هیچ ســرمایه گذاری در این فراخوان شرکت 
نکــرد و هم اکنون اجاره آن جهت بوم گردی و 
شناخت منطقه در دستور کار شرکت قرار دارد. 
وی افزود :طرح گردشگری سد کینه ورس نیز در 
دستور کار این کارگروه می باشد. سپس در مورد 
پتانسیل ساختمان و محوطه موجود در سد تهم 

در راستای گردشگری ورزشی توضیحاتی ارائه 
داد. در ادامه مهندس پور عبداهلل ، دبیر نشست با 
ارائه پاور پوینتی از وضعیت جغرافیایی سد تهم 
، توضیحات مبسوطی درباره امکانات موجود در 
محوطه این سد ، تاسیسات موجود در کمپ و 
امکانات موجود در کنار و باالی دریاچه ســد و 

سوله های موجود در محوطه ، ارائه نمود.
در ادامه، هریک از اعضاءکارگروه نظرات خود 
را درباره امکان واگذاری گردشــگری به بخش 
خصوصی ، میزان اعتبارات الزم جهت تکمیل و 
باز سازی محوطه ، تعیین نقشه جامع اولیه طرح، 
رعایت حریم کیفی دریاچه سد،اخذ مجوزهای 
الزم مطرح نمودند و پس از بحث و بررســی 
نسبت به پاکسازی اموال مازاد موجود در محوطه 
سد تهم و اخذ نقشه جامع طرح گردشگری از 

مشاورتصمیم گیری شد.

با حضور معاون دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل وزارت نیرو:

اکیپ غواصی مرکـزی در زنجـان افتتاح شد

نخستین نشست کارگروه گردشگری سال 98 در شرکت آب منطقه ای زنجان برگزار شد

نشسـت تخصصی مدیرعامل شـرکت آب منطقه ای 
زنجان با صاحب نظر سد سازی و فعال محیط زیست

زنگان امروز- مهندس رضاپور،مدیرعامل این 
شرکت با دکتر ارشدی،دکترای زمین شناسی 
مقیم آلمان و صاب نظر در حوزه سدسازی و 
خانم دکتر وطن دوست فعال محیط زیست 

دیدار و گفتگو کرد.
به گــزارش روابــط عمومی شــرکت آب 
منطقه ای زنجان در ابتدای این نشســت،دکتر 
ارشدی ضمن معرفی،گزارشی از فعالیت ها 
و تجربیات خود در خصوص ســد سازی و 

سدهای احداث شده در ایران ارایه نمود.
ارشدی به فرهنگ سازی بعنوان زیربنا و تمدن 
ساز در جامعه اشاره کرد و اظهارداشت:اطالع 
رســانی و آگاهی بخشــی به مردم در جهت 
رعایت الگوی مصرف آب می تواند در تامین 
آب پایدار کمک کند و از آنجائیکه بیشترین 
مصــرف آب در ایران در بخش کشــاورزی 
است،پس بایســتی کشاورزان و بهره برداران 

جزء هدف اصلی نهادهای ذیربط باشد.
وی تاکید کرد:آب متعلق به نســل های آینده 
اســت و نباید به گونــه ای در امانتداری کم 
کاری کنیم که امروز شوربختانه سرانه مصرف 

در ایران باالتر از نرم جهانی باشد.
ارشــدی به همکاری افتخاری با شرکت آب 
منطقه ای زنجان تاکید کــرد و افزود: زمینه 
برای رشــد و ارتقاء صنعت آب استان فراهم 
اســت و بنده نیــز در این راســتا همفکری 
وهمکاریهای الزم را به مدیریت این شرکت 

ارائه خواهم داد.
دکتر وطن دوســت در تایید ســخنان دکتر 
ارشــدی ،به همکاریهای خود با شرکت آب 
منطقه ای در بحث فرهنگ ســازی مصرف 
بهینــه آب از طریق برگــزاری کارگاههای 
آموزشــی بــرای دهیــاران و کشــاورزان 

شهرستانهای تابعه استان زنجان اشاره نمود.
در ادامه ،مهندس رضاپور مدیرعامل شرکت 
آب منطقه ای زنجان با اشــاره به خشکسالی 
چند سال قبل و بارندگیهای اخیر،توضیحاتی 
ارائه نمود و اظهارکرد: این تغییرات ناگهانی 
در شرایط جوی بدلیل تغییردر شرایط اقلیمی 

کشور است.
وی با اشاره به سیالب های اخیر، افزود: اگر 
عملیات اجرایی سد مشمپا به پایان می رسید 
و تکمیل می شــد،توان ذخیــره 700 میلیون 
مترمکعب آب حاصل از ســیالب را داشت 
و این می توانســت در ماههای خشــک به 
اراضی پایین دست رهاسازی شده و نیازهای 

کشــاورزی ،شرب و زیســت محیطی آینده 
منطقه راتا چندین سال تامین نماید.

رضاپـور بـه اهمیـت سدسـازی در کشـور 
هـای  بارندگـی  افـزود:در  و  کـرد  اشـاره 
سـدهای  وجـودی  فلسـفه   ، مـاه  فرودیـن 
جنـوب غـرب کشـور نمایـان شـد و همـه 
شـاهد آن بودیم که اگر سـدهای خوزسـتان 
سـاخته نمـی شـد، بخـش عظیمـی از جلگه 

خوزسـتان را آب فـرا مـی گرفـت.
مدیرعامـل شـرکت آب منطقـه ای زنجـان 
در  آیدوغمـوش  سـد  وجـود  ازاهمیـت 
اسـتان آذربایجـان شـرقی یاد کـرد و عنوان 
رایزنـی  بـا  گذشـته  سـال  دو  داشـت:در 
هایـی که بـا مسـووالن شـرکت آب منطقه 
توانسـتیم  داشـتیم،  شـرقی  آذربایجـان  ای 
هـای  زمیـن  بـرای  خشـک،  فصـول  در 
زراعـی شهرسـتان طـارم آب مـورد نیاز را 

کنیـم. رهاسـازی 
نیازهـای  و  موجـود  وضعیـت  دربـاره  وی 
آبـی در افق 25 سـاله و نیز انسـداد چاههای 
غیرمجـاز توضیحـات مبسـوطی ارائـه داد و 
بخـش  در  کنتـرل مصـرف  اظهارکرد:بـرای 
های کالن اسـتان نصب کنتورهای هوشـمند 
بـرای کشـاورزان و صاحبـان صنایـع قبل از 
تمدیـد پروانـه هـای بهـره بـرداری الزامـی 

است. شـده 
رضاپـور بـه بحـث شـغل جایگزیـن برای 
دارنـد و  افـرادی کـه چاههـای غیرمجـاز 

توانایـی مالـی مناسـبی نیـز ندارنـد اشـاره 
سیاسـت  مغایـرت  افزود:بدلیـل  و  کـرد 
چاههـا  ایـن  نمـودن  مسـدود  و  پلمـپ 
شـغل  دارنـد  ،انتظـار  مـردم  معیشـت  بـا 
جایگزیـن مناسـبی در صـورت حذف چاه 

باشـند. داشـته  خـود  کشـاورزی 
وی به سـاخت سـد بلـوک نیز اشـاره نمود 
ایـن سـد،  احـداث  کرد:بـا  و خاطرنشـان 
بـرای سـاکنان  اشـتغال  ایجـاد  بـر  عـالوه 
منطقـه یـک زیسـتگاه و آبشـخور جدیـد 
فـوق  کـه  شـده  ایجـاد  محیطـی  زیسـت 
العاده جذاب اسـت.مدیرعامل شـرکت آب 
منطقـه ای زنجان،اهـداف اصلـی  سـاخت 
سـدهای شـهریارو مشـمپا را،رسوب گیری 
سـد منجیـل عنوان کـرد و اذعان داشـت:با 
تامیـن آب شـرب  بـر  ایـن عمـل عـالوه 
نیـز  منجیـل  سـد  زنجان،عمـر  شهرسـتان 

افزایـش مـی یابـد.
رضاپور در خصوص کیفیت آب سـد مشمپا 
گفـت:  همـه ی سرشـاخه هایـی کـه مخزن 
سـد مشـمپا از آنهـا تغذیـه مـی کند،مـورد 
مطالعـه و آمارگیـری قرار گرفته و مشـخص 

شـده از کیفیـت باالیـی برخوردارند.
مدیرعامـل شـرکت آب منطقـه ای زنجان،به 
بحـث معـدن نمـک در مخـزن این سـد نیز 
اشـاره نمـودو افزود:طبـق مطالعـات زمیـن 
شناسـی و ژئوتکنیک انجام شـده ، این معدن 

از تـراز سـد خارج شـده اسـت.


