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روزانهم رمدمی صبح استان زنجان

 رویه 8

ان: ا  ا ی  اری   ای  ا ر ف ی  ای  کی ی  ر  ان  ار 
ا دارد نعتی شهرها توسعه به دن اهای  ی بر ف نگا میرا

: ا ان   ان  دا اس ی ا ک ک دی
کم بی از

یران زنجانی    میلیارد تومانی 
به سیل زدگان

ان: ورای اس   رییس 
نعت  اوکسین  شرکت 

رح ه  برند منا
ز میدان شد س

 رویه 3   رویه 6  

 معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی استان زنجان 
گفت: طبق برنامه ریزی های انجام گرفته پیش بینی کرده ایم 

تا 100 هکتار در استان جنگل کاری داشته باشیم.
جعفر بیات در گفت و گو با خبرنگاران افزود: بر پایه همین 
برنامــه 430 هکتار نیز با آفت هــای گیاه و درخت مبارزه 

خواهیم کرد تا جنگل های استان از بین نرود.
وی بــه اهمیت فعالیت هــای آبخیــزداری و تاثیر آن در 
اکوسیستم منطقه اشــاره و تاکید کرد: هم اکنون 129 هزار 
هکتار مساحت حوضه آبخیزداری در مناطق 14 گانه داریم.
این مســوول خاطرنشان کرد: حدود 40 کیلومتر از حاشیه 
رودخانه های زنجان درختکاری شده، همچنین پار های 
آبخیزداری و مکان هایی که مورد نیاز بوده ســاماندهی و 

ایجاد شده اند.

بیات با اشاره به هدفگذاری این اداره کل برای مدیریت بهتر 
منابع طبیعی اظهار داشت: از ابتدای انقالب 830 هزار هکتار 
مطالعات توجیهی و 600 هزار هکتار مطالعات تفصیلی و 

توجیهی در استان انجام گرفته است.
وی با بیان اینکه فعالیت های پیشگیرانه برای جلوگیری و 
پیشگیری از تخریب گسترده سیل الزم است، تاکید کرد: از 
حیث آماری تعداد سیل های ر داده در منطقه از دهه 60 
تا 80، نزدیک ســه برابر شده و نیازمند مطالعات جامع در 

این حوزه بودیم.
این مســوول ادامه داد: مشارکت مردمی و باال بردن سطح 
آگاهی مردم به ویژه کشاورزان و ساکنان همجوار جنگل ها 
و عرصه های ملی نقش مهمی در حفاظت بهتر و اصولی از 
منابع طبیعی داشته و باید در این زمینه تالش ها بیشتر شود.

ان  تار از زمی های زن   ه
اری می شود نگ 

نماینده عالی دولت در استان زنجان:

ارگر اس لی  بای صادرا  امنی ش ا
 رویه 2  

 رویه 2  

ان: ان  ی س اس ک  دی

مت  دارندگان بیمه س
ا را به   ل ت

گزار دهند
 رویه 2

دکتر محمد علی سهمانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران در 
ید تبریک  پیامی روز کارگر را به تالشگران عرصه کار و تو

ت. گ
به گزار رواب عمومی بانک رفاه کارگران، متن پیام به این 

شر است
رحی رحمن ا بس ا ا

یازده اردیبهشــت ماه روز کارگر، پاسداشت مقام بلند 
 ، ل زندگی را با کار و تال شمه سار ز همتانی است که 

جال و روشنی بخشیدند.
ه مقد فرهن دینی و ملی ماست. ار  نهادن  ، وا کارگر
ری و  به مقام گران سن کارگران به عنوان سرمایه های ف
ه  ی ید کشور، و رخه تو خال و بازوان ستر حرکت 
همه ماست و به پا خدما صادقانه و زحما بی دری این 

. عزیزان، تال شان را تقدی کرده و مقام شان را گرامی  می داری
ید است، بدون  رون تو ی مزین به شعار  عا له ا مد ی که بنا به فرموده مقام معظ رهبری  در سا

ادی نقش بی نظیری در تحق این شعار دارند. ید و توسعه اقت شک تالشگران عرصه تو
خرسندی که در خانواده بزر بانک رفاه در خدمت بزر زنان و مردانی هستی که در کسو مقد 
تخری به  کارگری، خدما ارزنده ای را در راه پیشــبرد و سرافرازی میهن اسالمی ارایه کرده اند و م

خدمت رسانی به تال گرانی که ماموریت بزر ایشان آبادانی کشور است.
ت  ل گرفته و رسا بانک رفاه به عنوان یک بانک اجتماعی که با سرمایه های ارزشمند جامعه کارگری ش
د که نام و نشان این بخش از جامعه را با خود  یه آن خدمت به این عزیزان است بر خود می با اصلی و او
اری های خود جامعه پرتال کارگری، در صدر  حمل می کند و بســیار مشعو است که در هد گ

برنامه هایش قرار دارد.
رفیت هایش و بهره گیری از فرصت های  این بانک همواره تال کرده تا با توسل به زیر ساخت ها و 
ی متنوعی از خدما به جامعه کارگری  و ضواب و مقررا حاک بر دســتگاه،  ار قانونی و در 

عرضه کند.
بی تردید این روند ادامه خواهد داشــت وعزم جدی داری با بهبود بیش از پیش خدمت رســانی و 

. ت گستری و مهرورزی گام برداری پاسخگویی خود، بر محور عدا
ید را به تمامی  فرا رسیدن روز کارگر، روز تجلیل از پیشتازان توسعه و پیشرفت در سال  رون تو
کارگران اندیشمند، خال و پر تال میهن اسالمی تبریک می گوی و از خداوند سبحان خواستاری 
خادمین شایسته ای برای کارگران عزیز باشی و بتوانی رضایتمندی بیشتر جامعه کارگری را با توسعه 

. و ارتقا مستمر خدما به دست آوری

مانی ی  م   

ار ا روز  ان هب  ار ه  ان ر ل  ا   

یم م ی  ا  تا  درص اف

ار مناقصه عموم برابر مشخصات فن و شرایط قید شده در اسناد  شــهردار زنجان نسبت به برگ
بشرح جدو ذیل اقدام نماید . بنابراین از همه متقاضیان واجد شرایط دعوت م گردد جهت دریافت اسناد 

مناقصه در مواعد مقرر به نشان ذیل مراجعه نمایند.
2 م باشد. 1 مورخه  15 2 تا ساعت  1. مهلت خرید اسناد از تاریخ انتشار آگه  

. 2 2 1 مورخه   2 تا ساعت  1 2. مهلت تحویل اسناد از تاریخ  
، اداره قراردادها . وار آزاد 3. محل خرید اسناد زنجان، خیابان خرمشهر، ب

W مراجعه نمایند. W W .Z A N J A N .I R 02 و جهت کسب اطالعات بیشتر  به نشانی اینترنت  220 ن تما :  ت
، شهردار مرک   دبیرخانه مرک . وار آزاد 4. محل تسلی اسناد زنجان، خیابان خرمشهر، ب
یل به شهردار ارایه گردد ر  ه که به ی از  رده شرکت در مناق 5. میزان و نو س

د بان انصار شعبه میدان انقال در وجه  شهردار  2210 ن 22221111 ا  واری وجه نقد به شــماره حسا 5
انه ب نام د انوا  اوراق مشارکت ب نام. ع کارفرما  اسناد خ زنجان.  ضمانت نامه بانک به ن

له قبو شروط و تکالی شهردار موضو ماده10 آیین نامه مال شهردار م باشد. یشنهاد به من 6. شرکت درمناقصه و دادن 
ینه انتشار آگه به عهده برنده گان مناقصه خواهد بود . 7. ه

سه کمیسیون معامالت  که در محل حوزه  2  در ج هارشنبه مورخه 25 1 روز  یشنهادهای رسیده را ساعت 15  .8
یشنهاد دهندگان گشای و بررس خواهد شد. ور  معاونت مال و ا قتصا د  تشکیل م گردد با ح

9. متقاضیان جهت دریافت اســناد مناقصه م بایســت مب 300/000 ریا به حسا شــماره 3100002448006  به نام 
د با ن م شعبه میدان آزاد واری و اصل فی آن را ارایه نمایند. شهردار زنجان ن
یر نقد 0 درصد نقد و 0 درصد  10. محل تامین اعتبار  منابع داخ شهردار 

یشنهادها مختار م باشد. 11. شهردار در رد یا قبو ی یا تمام 
ار در اسناد مناقصه مندر م باشد. ر شروط مناقصه و اختیارات و تکالی مناقصه گر و مناقصه گ  دی

ه ردی مبل برآورد عنوان پرو
به ریال

رده  میزان س
شرکت در 

ه به ریال مناق

ساعت 
بازگشای 

پاکت ها

حداقل رتبه و 
ه گرایش مربو

احدا فاز او ساختمان 1
شهر کاظمیه 1500آت نشان گ 000 00015 ایه  5  حقوق دررشته 15 تا0  

ابنیه

شهر کاظمیه، 2 ذار در گ جدول
502ون و سایت کارگاه 21 52 0001 15 تا  0

ایه حقیق و  5   
حقوق دررشته راه و باند 

و ابنیه

ر  ارک بانوان  احدا سردر 
هبان 2501و اتاق ن 5125 0 5 0001 ایه   حقیق و  5 1 تا 0  

حقوق دررشته ابنیه

r خیابان ها  c c p اجرا بتن 
ستان 251ارک گ 1 2 512 000 0001 1 تا  ایه حقیق و  5 0  

حقوق دررشته راه و باند 

ا عمومی  آگهی 
شمار 

ل شهرداری زنجان  م ور  ا  ارتباطات و ا

ان: ان  س ا  د ا ا ی ف ا  

 شرور زنجانی
ه پلی  ر گلو به 

ته شد ک
 جانشــین فرمانده انتظامی شهرســتان زنجان 
گفت: شرور ســابقه دار متواری در درگیری با پلیس 

زنجان به ضرب گلوله به هالکت رسید.
ســرهن فرج اله احمدی در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا، افزود: ماموران انتظامی شهرســتان زنجان برای 
اجــرای حکم جلب به محل حضور این مجرم که در 
کیلومتر 35 جاده زنجان - تبریز اعزام می شــوند اما 
این فرد وقتی خود را در یک قدمی دستگیری می بیند، 
پس از قدرت نمایی با قمه، ســوار بر خودروی پراید 
شده و در حضور شاهدان عینی به قصد زد و خورد و 

زیرگیری به سمت ماموران حمله ور می شود.
وی اظهار داشت: ماموران انتظامی نیز با رعایت قانون 
استفاده از سالح، در ابتدا با شلیک چند تیرهوایی تایر 
خــودرو را مورد هدف قرار می دهند که در نهایت با 

شلیک پلیس از پا درمی آید.
ســرهن احمدی خاطرنشــان کرد: در بازرســی از 
خودروی این فرد 110 گرم حشیش، 21 گرم شیشه، 
یک دســتگاه ترازوی توزین مواد مخدر، چهار قوطی 
شــربت متادون، 12 بســته قرص و مقداری آالت و 
ادوات اســتعمال موادمخدر، یک قبضه چاقو، قمه و 

چوبدستی، به دست آمد.
این مسوول ادامه داد: مزاحمت به نوامیس مردم، ایجاد 
اخالل در نظــم و امنیت عمومی، آدم ربایی و ضرب 
و جرح، از جمله ســوابق مجرمانه این فرد سابقه دار 

است.
احمدی یادآور شــد: این مجرم در مرخصی بیرون از 
زندان بود و برای فرار از دست قانون از معرفی خود 

به مسووالن زندان خودداری می کرد.
وی تصریــح کرد: افرادی که از این مجرم شــکایتی 

دارند می توانند به پلیس آگاهی زنجان مراجعه کنند.

ر خب

نوان  کرد: مدیرکل را و شهرسازی استان زنجان 

ت نا کاندیداهای  گهی 
ت مدیر پنجمین دور  هی

ا پرستاری  ابا سازمان ن انت
می ایران  جمهوری اس
وانید ه  ب را در 
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انه   زن جوان در رود
ر شد ان  انگوران چای ما ن

 مدیر عامل جمعیت هالل احمر اســتان 
زنجان گفت: یک زن جوان 35 ســاله ســاکن 
دندی در ماه نشان به همراه دختر 11 ساله خود 
در انگوران چای این شهرستان غرق شدند که با 
اقدام به موقــع اهالی و تیم امداد ونجات هالل 

احمر دختر نجات یافت اما مادر فوت شد.
شهرام میرزایی  در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: این حادثه تلخ بالفاصله به عوامل جمعیت 
هالل احمر ماه نشــان اعالم شــد که بالفاصله 
تیم هــای امداد و نجات به محــل وقوع حادثه 

فرستاده شدند.
وی اظهار داشــت: پس از جستجوی نیروهای 
عملیاتی امداد و نجــات جمعیت هالل احمر 
ماهنشان در رودخانه انگوران چای جسد مادر 
از آب بیرون کشیده شد و دختر 11 ساله با امداد 
رســانی به موقع اهالی از مــر حتمی نجات 

یافت.
این مســوول ادامه داد: بررسی های اولیه نشان 
می دهد بی احتیاطی مادر و دختر در کنار رودخانه 
منجر به وقوع این حادثه تلخ شده است به طوری 
که با سقوط دختر به رودخانه، مادر برای نجات 

فرزندش خود را به رودخانه انداخته است.
وی تاکید کرد: با توجه به آب و هوای مناســب 
برای طبیعت گردی به هم اســتانی ها سفارش 
می شود برای جلوگیری از وقوع هر گونه حادثه 

در حرایم رودخانه قرار نگیرند.
میرزایــی خاطرنشــان کرد: هم اســتانی ها در 
صورت مشاهده غرق شدگی و یا حواد دیگر 
موارد را به 110 پلیس و یا شــماره 112 ندای 

امداد هالل احمر اطالع رسانی کنند.
به گزارش ایرنا، انگوران چای، رودخانه دایمی 
3درصد  به طول 50کیلومتر وشــیب متوستط 9
است که در شهرستان ماه نشان در بخش انگوران 
جریــان دارد. ایــن رودخانــه از دامنه خاوری 
کوه های صندوق سندران قیرخ بوالق و بلقیس 
در 34 کیلومتری باختر شهرســتان ماه نشان در 
دهستان انگوران سرچشــمه می گیرد و ارتفاع 

سرچشمه آن3200متر است.

ت میلیارد ریا  ه
اچا از ی دستگا  ی  کا

اتوبو ک شد
 فرمانده انتظامی اســتان زنجان از کشف 
و ضبــط انواع کاالی قاچاق بــه ارزش تقریبی 
هفت میلیادر ریال توسط پلیس این استان از یک 

دستگاه اتوبوس مسافربری خبر داد.
سردار رحیم جهانبخش در گفت وگو با خبرنگار 
ایرنا افزود: این تعداد کاالی قاچاق شامل هفت 
دستگاه لوازم خانگی شــامل تلویزیون، جارو 
برقی و لباسشــویی، 2 تن مغز گردو، یکهزار و 
200 کیلوگرم دوک نــخ خارجی، 70 کیلوگرم 
البسه تاناکورایی، 70 ثوب البسه و 50 عدد مایع 

ظرفشیویی، است.
وی اظهار داشــت: در این رابطه 2 نفر به عنوان 
متهم دستگیر و پس از تشکیل و تکمیل پرونده 
بــه منظور اعمال قانون بــه مراجع قضایی این 

استان معرفی شدند.

: وان ک ی  سا ی را   ن  ا
ی زیست بهتر  ایجاد م

هد مدا شهری
 معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و 
شهرســازی گفت: مداخالت شهری بر کیفیت 
فضاها تاثیر دارد که باید با هدف برخورداری از 

محیط زیست بهتر انجام شود.
 بــه گــزارش ایســنا، فرزانــه صادق مالواجرد  
در همایش ملی کیفیــت در فضاهای معماری 
و شــهری که بــه میزبانی ســالن همایش های 
بین المللی غدیر دانشــگاه زنجان برگزار شــد، 
اظهار کرد: در شــهرها مداخالتی انجام شــده 
که بر کیفیت فضاها تاثیــر دارد. عدم توجه به 
میرا ملموس و ناملموس از معضالتی است 
که دامن گیر شــهرها در اثر مداخالت کالبدی 
می شود. وی با اشــاره به اینکه مشارکت مردم 
در طــول فرایند طراحی و اجرای طرح ها اتفاق 
نمی  افتد و به واســطه طرح، مردم را مجبور به 
تابعیت از آن می کنیم که مشــکالتی را به وجود 
می آورد، ابراز کــرد: اعتبارات و بودجه ریزی ها 
و تغییرات پی در پی در مدیریت شهری، زمان 

اجرای پروژه ها را طوالنی می کند.
معــاون معمــاری و شهرســازی وزیــر راه و 
شهرســازی ادامــه داد: در اجــرای پروژه های 
مداخالت شــهری عالوه بر اینکه گسست های 
اجتماعی، تاریخی و کالبدی که ایجاد می شود، 
آلودگی هــای بصری و صوتــی در طول روند 

اجرای طرح را نیز مشاهده می کنیم.
وی یادآور شــد: برنامه های شهرســازی برای 
ایجاد محیط زیســت بهتر برای مــردم بوده و 
رویکردهــای کلی بــرای حفاظــت و احیای 
محدوده های تاریخی و فرهنگی مصوب شده که 

باید در این چارچوب ها حرکت کرد.
این مســوول به بایستگی یکپارچگی طرح های 
موضعی در بافت های تاریخی تاکید و خاطرنشان 
کرد: هم افزایی مجموعه ها باید در چارچوب های 
تعیین شده با حف ارزش ها و میرا ملموس و 

ناملموس انجام گیرد.

خبر

: ا ان   ک   فا اس ا  دی
یر   رفیت  افزای 
شهرهای استان زنجان با 

ت  هزار متر مکع  سا
زن  م

 مدیــر عامل شــرکت آب و فاضالب 
استان زنجان گفت: این شــرکت در نظر دارد 
برای ایجاد توازن در فشار شبکه آب شهرهای 
اســتان و افزایش ظرفیت ذخیره آب نسبت به 
ســاخت 45 هزار متر مکعب مخزن آب جدید 

اقدام نماید.
علیرضا جزء قاســمی بیان کرد: شــرکت آب 
و فاضالب اســتان زنجان امسال 10 هزار متر 
مکعب به حجم مخازن آب شــهرهای استان 
افزوده و در دو ســال آینده نیــز 35 هزار متر 
مکعب بــر حجم ظرفیت مخازن آب اســتان 

اضافه خواهد کرد.
مدیرعامل شــرکت آبفای استان زنجان گفت: 
برای تامین آب شــهرهای اســتان نیز حفر و 
تجهیز 8 حلقه چاه در ســال جاری و 11 حلقه 
چاه در دو ســال آینده در دســتور کار شرکت 

آبفای استان زنجان قرار دارد.
جزء قاســمی اظهار کرد: اجرای برنامه ایمنی 
آب در قالب پروژه تکمیل آزمایشگاه های آب 
شهرهای استان نیز از دیگر برنامه های شرکت 
آب و فاضالب اســت که تحقق این برنامه در 

سال کنونی به 60 درصد خواهد رسید.
وی تصریح کرد: کیفیت آب خط قرمز شرکت 
آب و فاضالب استان زنجان است و همواره در 
تالش بوده ایم بهترین و با کیفیت ترین آب در 

اختیار شهروندان زنجانی قرار بگیرد.
این مســوول همچنین با تاکید بر بایســتگی 
مدیریت مصرف از سوی مشترکین و مصرف 
بهینه آب در تمام روزهای سال گفت: با توجه 
به بارندگی های مناسب صورت گرفته امسال 
نباید اصل مدیریت مصرف و مصرف بهینه آب 

به فراموشی سپرده شود.
وی گفت: در همین راستا شرکت آبفای استان 
زنجــان برنامه مدیریت تقاضــا و زونبندی و 
مدیریت فشار شــبکه آب در شهرهای استان 
زنجان را به صورت ویژه در دســتور کار قرار 

داده است.

وان ک ان  ی اس ر ا ک ا ا  ا ور  دی ا
سار  میلیارد تومانی 

و سرمازدگی به م
ی استان با

 مدیــر امــور باغبانی ســازمان جهاد 
کشاورزی استان زنجان از خسارت 627 میلیارد 
تومانی ســرمازدگی به محصوالت باغی استان 

زنجان خبر داد.
اظهار کرد: امســال 22 هــزار و 43 هکتار از 
باغ های استان در اثر سرمای دیررس بهاره دچار 
خسارت سرمازدگی شده است که 115 هزار و 

44 تن محصول را شامل می شود.
این مسوول، مبلغ خسارت ناشی از سرمازدگی 
در باغ های استان زنجان را بالغ بر 627 میلیارد 
تومان عنوان کــرد و افزود: با اینحال پیش بینی 
می شود امسال 255 هزار تن محصول باغی در 

استان تولید شود.
وی با اشاره به اینکه خسارت سرمازدگی امسال 
نسبت به سال گذشته کاهش قابل توجهی داشته 
است، یادآور شد: ســال گذشته سرمازدگی به 
288 هزار تن از محصوالت باغی استان زنجان 

خسارت وارد کرده بود.
مدیر امور باغبانی ســازمان جهادکشــاورزی 
استان زنجان خاطرنشــان کرد: انواع دانه دارها، 
هسته دارها و محصوالتی همچون گردو، انگور 
و بادام در اثر سرمازدگی اخیر در استان زنجان 

دچار خسارت شدند.

: ا ان   ان  داری اس ک را دی
 کیلومتر از جاد

ن  تر  معمو پلد
ا بهسازی در 

 مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقل 
جاده ای استان زنجان گفت: عملیات پاکسازی 
و بهسازی مسیر پلدختر ـ معموالن حد فاصل 
کیلومتر 15 تا 23 توسط راهداران استان زنجان 

در حال انجام است.
به گزارش روابط عمومــی اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان زنجان، عبدالحسین 
علی اکبری با اشــاره به اینکه 17 دســتگاه از 
ماشین آالت راهداری اســتان زنجان به همراه 
25 نفر نیروی انسانی در منطقه پلدختر مستقر 
هستند، افزود: خاکریزی کیلومترهای 19 تا 20 
به طول 1000 متر و عرض 12 و ارتقاع 7 متر 

انجام شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
زنجــان تصریح کــرد: در 2 کیلومتر از محور 
پلدختر ـ معموالن، مســیر مقطعی با گریدر و 
لــودر و از مصالح موجود و به دســت آمده از 

پاکسازی مسیر سیل ایجاد شده است.
علی اکبری خاطرنشــان کــرد: پیش تر نیز 96 
کیلومتر از محورهای شهرســتان سلسله که در 
سیل دچار آسیب شــده بودند، توسط اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان زنجان 

بازگشایی شده اند.

ر خب نماینده عالی دولت در استان زنجان:

ارگر اس لی  بای صادرا  امنی ش ا
 نماینــده عالی دولت در اســتان زنجان 
گفت: الفبای صادرات، حف امنیت شغلی کارگر 

است.
به گزارش ایســنا، فتح اله حقیقی در ســی امین 
جشــنواره امتنان از کارگران نمونه استان زنجان، 
اظهار کرد: امسال از ســوی مقام معظم رهبری 
به نام ســال رونق تولید نام گذاری شده است و 
بیانیه گام دوم رهبر انقالب نیز غیر مستقیم اشاره 
به رونق تولید دارد. امروز دشمنی امریکا نسبت 
به چهل ســال قبل به اوج خود رسیده و این در 
حالی اســت که همه برنامه های آمریکا، موجب 

اتحاد ما می شود.
اســتاندار زنجان با تاکید بــر اینکه آمریکا از هر 
حربه ای اســتفاده می کند تا مــردم را ناامید کند، 
ادامه داد: این دشــمنی از قبل وجود داشــته و 
امروز به اوج خود رسیده است ولی مهم، اجرای 
طرح هایی بــرای خنثی کردن شــیطنت آمریکا 

اســت. وی با تاکید بر اینکه باید اشتغال موجود 
را حفــ کرده و ایجاد اشــتغال کنیم، افزود: در 
این راســتا بضاعت خوبی در اســتان داریم که 
از جملــه آنها می توان به وجود نیروی انســانی 
خوب، حضــور حضرت آیت الــه خاتمی، امام 
جمعه زنجان و نمایندگان کاری اســتان زنجان 
در مجلس شــورای اسالمی اشاره کرد. افزون بر 
این، بســتر ایجاد اشتغال در هر جامعه ای، امنیت 
است و خوشبختانه استان زنجان از اعضای تامین 

بسیار خوبی برخوردار است.
حقیقی با بیان اینکه مدیران ما باید کمی چابک تر 
شوند، یادآور شد: خوشبختانه پارسال هیچ واحد 
تولیدی در استان تعطیل نشد. همچنین، پارسال 
از بابت درصد مــازاد درآمد، رتبه نخســت را 
داشــتیم و این مهم از محل سرمایه گذاری بخش 
خصوصــی و انتقال دفتــر واحدهای تولیدی به 
زنجان محقق شــد. با توجه به این موضوع، باید 

تالش کنیم اشتغال را بومی سازی کنیم.
استاندار زنجان با بیان اینکه 1400 میلیارد تومان 
تســهیالت و اعتبار برای حف اشتغال موجود و 
ایجاد اشتغال در نظر گرفته شده است، افزود: در 
سال گذشــته، هیچ کدام از نشست های محوری 
در حوزه صنعت و تولید، در اســتانداری برگزار 
نشــده است و همه نشست های رفع موانع تولید 

داخل خود کارخانه ها صورت برگزار می شود.
وی با تاکید بر اینکه، اگــر کارگر ضربه بخورد 
و امنیت شــغلی اش به خطر بیفتد، توسعه ارزش 
نخواهد داشــت، افزود: الفبای صادرات، حف 
امنیت شغلی کارگر است. در شرایط تحریم نیز 
صادرات غیر نفتی جهاد محســوب می شــود. از 
همیــن رو، باید کیفیت محصوالت مان را افزایش 
داده و صادرات قابل رقابت در منطقه انجام دهیم.
حقیقی خاطرنشان کرد: برای حف فرصت های 
شــغلی، واحدهای تولیدی که قبال تعطیل شده 

است، مورد بررسی قرار گرفت تا اگر می توانند 
به چرخه تولید برگردند و اگر نمی توانند، زمینه 
بــرای جــذب ســرمایه گذار و بازگرداندن این 

واحدها به چرخه فراهم شود.

 مدیرکل بیمه سالمت استان زنجان گفت: 
افراد تحت پوشش بیمه سالمت، هرگونه تخلفی 

را به سامانه 1666 گزارش دهند .
خدیجه ابراهیم خانی در نشست خبری با اشاره به 
اینکه 50 درصد از جمعیت اســتان زنجان تحت 
پوشش بیمه سالمت هستند، اظهار کرد: هم اکنون، 
684 بیمار خاص از خدمات بیمه سالمت بهره مند 
هســتند و افزون بر بیمارســتان ها، با بیش از 90 
درصد از مراکز درمانی و خصوصی قرارداد منعقد 
شده است. این در حالی است که پزشکان استان 
زنجان از بابت تخلفات بیمه ســالمت جزو پا 

دست ترین پزشکان به شمار می روند .
این مسوول ادامه داد: بیشترین تخلفاتی که پارسال 
در حوزه بیمه ســالمت صورت گرفته اســت، 
26 مورد عدم حضور مســوول فنی آزمایشــگاه 
و رادیولوژی، 24 مــورد ارایه خدمات در غیاب 
مسوول فنی، 2 مورد اســتفاده از کیت و وسایل 
تاریخ مصرف گذشــته، 7 مورد عدم رعایت مفاد 
قرارداد، 6 مورد ارسال نسخ خارج از موارد مندرج 
در قرارداد، یک مورد دخل و تصرف در متن نسخ 
و 2 مورد عدم پذیرش بیمه شدگان بیمه سالمت 

را شامل می شود.

وی بــا بیان اینکه در طول ســال 97، موفق ترین 
ارگان بیمه گــر پایه از بابــت پرداخت مطالبات 
موسسات طرف قرارداد بودیم، افزود: خوشبختانه 
همه مطالبات سال 96 تسویه شده است. در زمینه 
مطالبات سال 97 نیز مطالبات موسسات دولتی و 
دانشگاهی تا دی ماه و مطالبات بخش خصوصی 

و خیریه تا آذرماه پرداخت شده است.
ابراهیم خانی در باره ملحق شــدن جامعه تحت 
پوشش کمیته امداد به جامعه تحت پوشش بیمه 
سالمت، تصریح کرد: اسامی همه پزشکان خانواده 
طرف قرارداد کمیته امداد در ســامانه شــرکای 
کاری بیمه سالمت بارگذاری شده است و دفاتر 
پیشخوان، آماده ارایه دفترچه بیمه سالمت هستند. 
با توجه به اینکه نام پزشک در دفترچه قید خواهد 
شــد، مددجویان هنگام مراجعه بــرای دریافت 

دفترچه کارت درمان را همراه داشته باشند.
مدیرکل بیمه سالمت اســتان زنجان یادآور شد: 
در راستای استقرار دولت الکترونیک با همکاری 
دانشگاه علوم پزشکی و بخش خصوصی، به همراه 
استان های آذربایجان شــرقی، مازندران، گیالن، 
گلســتان و فارس مجری 4 پــروژه الکترونیکی 

هستیم که تا پایان خردادماه نهایی می شود. 
ایــن پروژه ها  استحقاق ســنجی، نظــام ارجاع 
الکترونیک، نسخه نویسی الکترونیک و رسیدگی 

الکترونیک به اسناد بستری را شامل می شود.
این در حالی اســت که 84 مرکز، در حال انجام 

پروژه ارجاع الکترونیک هســتند، نسخه نویسی 
الکترونیکی از پارســال در خرمدره آغاز شده و 
برای رسیدگی الکترونیک به اسناد نیز بیمارستان 

موسوی پایلوت است. 
وی در ادامه با اشــاره به اینکه هم اکنون، از بانک 
اطالعاتی ارگان های بیمه گر پایه برخوردار هستیم 
و هر آن امکان رصد همپوشانی و رفع آن وجود 
دارد، افزود: وقتی بیمه شــده هیچ سرانه ای بابت 
خدمات پرداخت نمی کند، سازمان بیمه سالمت 
باید به دنبال تامین منابع مالی پایدار باشد. در همین 
راستا، بررسی هایی صورت گرفته و بیمه سالمت 
پیگیر آن است که منابعی  از جمله بخشی از یک 
درصــد از مالیات بر ارزش افــزوده و درصدی 
از مــواد و محصوالت آسیب رســان را به خود 

اختصاص دهد.
ابراهیم خانــی با تاکید بر اینکــه آنچه به دنبالش 
هستیم، ارزیابی وسع است، خاطرنشان کرد: اجرای 
آزمون وسع به عهده وزارت تعاون است و به حتم 
باید اجرایی شود. 7 میلیون نفر هیچ بیمه پایه ای 
ندارند در حالی که تعداد بیمه شــدگان سالمت، 
تامین اجتماعی و نیروهای مســلح در مجموع از 
جمعیت کل کشور باالتر است و این نشان می دهد 
که رفع همپوشــانی به طور کامل صورت نگرفته 
است؛ در واقع آزمون وسع و رفع همپوشانی باعث 
می شود که افراد واقعی تحت پوشش بیمه سالمت 

قرار بگیرند.

 مدیرکل راه و شهرســازی استان زنجان 
گفت: هیجانات اقتصــادی و دالل بازی قیمت 

مسکن را از 80 تا 250 درصد باال برده است.
مســعود بیات منش در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کرد: مســکن یکی از مولفه هــای مهم اقتصاد 
کشــور به شــمار می رود که بــا تاثیرپذیری از 
وضعیت کلی اقتصــاد، می تواند تاثیرات مهمی 
در بخش های گوناگون از جمله اشــتغال داشته 
باشــد و در شــرایط کنونی بررسی وضعیت 
مسکن از نظر قیمت و افزایش آن و نیز موضوع 

تولید مسکن دارای اهمیت است.
وی بــا اشــاره به اینکــه از ابتــدای دهه 70 
تاکنون، قیمت مســکن با افزایش 200 برابری 
روبه رو شــده اســت، تصریح کرد: تحر و 
رکود اقتصادی تــورم و افزایش قیمت مصالح 
ســاختمانی بر رونق و رکود بازار مســکن و 
ســاخت و ساز موثر بوده اســت. آمارها نشان 
می دهــد به طور متوســط مصالح و دســتمزد 
افزایش 54 درصدی داشــته و در استان زنجان 

به ویژه در مرکز استان، با افزایش قیمت مسکن 
از 80 تــا 250 درصد در محدوده های مختلف 

شهری مواجه شدیم.
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان زنجان، با 
اشــاره به اینکه در مناطق مختلف شهر زنجان، 
ســهم زمین از قیمت تمام شده مسکن بین 40 
تا 70 درصد متغیر اســت، بیان کــرد: به دلیل 
ضعــف صنعت و فناوری و تحــت تاثیر قرار 
گرفتن بخش تولیــد در نامالیمات اقتصادی و 
تحریم، مســکن و زمین در کنار کاالهایی مانند 
دالر و طال به عنوان کاالی سرمایه ای و مقصد 

نقدینگی کشور محسوب می شود.
این مسوول یادآور شد: خرید و فروش مسکن 
در 6 ماهه نخســت ســال 97 کــه مصادف با 
تالطم های شــدید اقتصادی بود، در مقایسه با 
6 ماهه نخست سال 96 که ثبات نسبی بر بازار 
حاکم شــد، 50 درصد افزایــش یافت؛ این در 
حالی است مقایسه آبان 97 در ثبات نسبی بازار 
با آبان 96 افزایش 3 درصدی را نشان می دهد.

بیات منــش ادامه داد: هیجانــات تورمی ایجاد 
شــده در بازار توســط برخی اصناف و مردم، 
باعث متقاعد شــدن خریداران و قبول افزایش 
قیمت هــای بیش از افزایــش قیمت های مولفه 
مرتبط با بخش مســکن شــده؛ عالوه بر این 
موضوع، زمین که مورد توجه ویژه سفته بازان و 
دالالن بوده، بیشترین تاثیر را از هیجانات بازار 
گرفته و باعث افزایش بیش از حد انتظار قیمت 

مسکن شده است.
وی خاطر نشان کرد: آمارهای غیر رسمی نشان 
می دهد، شــهر و اســتان زنجان در مقایسه با 
بیشتری  تاثیرپذیری  همسایه،  مشابه  استان های 
در افزایش قیمت مســکن داشــته و از طرفی 
دوران رکود ســاخت و ســاز که باعث بر هم 
خــوردن عرضه و تقاضا شــده، تاثیر پذیری از 

نامالیمات اقتصادی را تشدید کرده است.

ان: ان  ی س اس ک  دی

ا را به  گزار دهند ل مت ت دارندگان بیمه س

: وان  ک ان  ان  ی اس سا ک را   دی

یمت مسکن دی  افزای  تا  در

 مدیرکل بهزیســتی استان زنجان گفت: 
در طول سال گذشته، 516 مددجوی بهزیستی 
دریافت  اشــتغال زایی  قرض الحسنه  تسهیالت 

کردند.
محمد محمدی قیداری در گفت وگو با ایسنا، با 
بیان این که میزان این تســهیالت، بیش از 850 
هزار میلیارد ریال برآورد شده است، اظهار کرد: 
این میزان تسهیالت در راستای توانمندسازی، 
خودکفایــی و اشــتغال زایی مددجویان تحت 
 پوشــش ایــن نهــاد پرداخت شــده اســت؛ 
در واقع تسهیالت اشــتغال زایی در بخش های 
کشاورزی، دامداری، خدمات و مشاغل خانگی 
اعطا می شــود و توســعه کارآفرینی و کسب 
و کارهــای خــرد و کوچــک، گام موثری در 
توانمندسازی مددجویان تحت پوشش سازمان 

به شمار می رود.
ین مســوول ادامه داد: با توجه به این که برخی 
افراد دارای معلولیت، امکان انطباق با شــرایط 
اشتغال در بازار آزاد را ندارند، ثبت کارگاه های 
حرفه آموزی و اشــتغال زایی برای افراد دارای 
معلولیت های خفیف تا متوســط امکان اشتغال 

پایدار این افراد را قوی تر می کند. 
در همین راستا، تخصی یارانه به این کارگاه ها 
و تقبل بخشــی از حق بیمه کارفرمایی از دیگر 
خدمات بهزیستی در حوزه اشتغال مددجویان 

است.
وی افــزود: هم اکنون، 14 مرکــز روزانه برای 
افراد دارای معلولیــت ذهنی، اعصاب و روان، 
جسمی و حرکتی و ســالمندان فعال است که 
در زمینه هایی از جمله آموزش شغلی، خدمات 

توانپزشــکی و کاردرمانی فعال اســت. افزون 
بر ایــن، کارگاه های حمایتــی تولیدی جهت 
اســتعدادیابی و توانمندســازی افــراد دارای 
معلولیت راه اندازی شده است و   مددجویان از 
فعالیت های آموزشی و توانبخشی، حرفه آموزی 

و آماده سازی شغلی برخوردار می شوند.
محمدی قیداری همچنین تعداد زنان سرپرست 
خانوار بیمه شــده تحت پوشش برحسب بیمه 
تامین اجتماعی و بیمه روســتایی و عشایری را 
1389 نفر عنوان کرد و افزود: بهزیســتی توجه 
ویــژه ای بــه توانمندســازی گروه های تحت 
پوشــش خود دارد و زنان سرپرســت خانوار، 
معلوالن، معتادان بهبود یافته، افراد آســیب دیده 
اجتماعــی از افرادی هســتند کــه از خدمات 

سازمان در حوزه اشتغال بهره مند می شوند.

شته و سا گ در 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

است؟

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

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

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

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

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

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

باید تکلیف این موضوع مشخص شود

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

افزایش نشان می دهد.

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

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

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

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

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

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

تومان است

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

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

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

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

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

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

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

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

شود

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نبود سیاست گذاری واحد برای زیبا سازی مناطق مختلف شهر

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

     نایب رییس شورای اسالمی شهر زنجان خبر داد

دکتر سولماز حسینیون  

دستگاه های نظارتی کمک کنند تاحق و حقوق شهرداری احیا شود 

   شهردار زنجان هنگام تقدیم بودجه شهرداری به شورای شهر: 

ه اس  ه   میلیارد تومانی پی بینی ش ن ه  سال آ   بود
نیروهای جدیدالورود شهرداری تعیین تکلیف شوند

تبار ال ا ا  میلیارد ر اخت
ان و برای شهر زن  از سازمان فرهنگی ا

ن رن 
ر شهری در من

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی  شورای  شهر زنجان:

3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

است؟

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

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

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

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

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

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

باید تکلیف این موضوع مشخص شود

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

افزایش نشان می دهد.

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

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

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

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

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

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

تومان است

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

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

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

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

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

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

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

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

شود

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نبود سیاست گذاری واحد برای زیبا سازی مناطق مختلف شهر

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

     نایب رییس شورای اسالمی شهر زنجان خبر داد

دکتر سولماز حسینیون  

دستگاه های نظارتی کمک کنند تاحق و حقوق شهرداری احیا شود 

   شهردار زنجان هنگام تقدیم بودجه شهرداری به شورای شهر: 

ه اس  ه   میلیارد تومانی پی بینی ش ن ه  سال آ   بود
نیروهای جدیدالورود شهرداری تعیین تکلیف شوند

تبار ال ا ا  میلیارد ر اخت
ان و برای شهر زن  از سازمان فرهنگی ا

ن رن 
ر شهری در من

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی  شورای  شهر زنجان:

روندان روری برای سالمت ش ری     مبلمان ش
واد کریمی ج
مطابق مصوبه کمیته زیبا سازی کالنشهرهای کشور در سال 1380، زیباسازی به کلیه اقدامات آگاهانه 
ای گفته می شود که توسط شهرداری ها برای ارتقای کیفیت محیط شهری صورت پذیرفته و شهر 
را برای زندگی ساکنانش مناسب تر می سازد. هدف زیبا سازی فراهم آوردن محیطی است که همه 
شهروندان در آن احساس لذت کنند.  نگاه زیبا سازی به شهر رسیدن به همان تعاریف ذکر شده و 
ارتقای کیفیت محیط شهری است و برای رسیدن به این اهداف از چهار روش به صورت کلی استفاده 
می شود که شامل رفع نازیبایی ها، وضع قوانین، ضوابط و مقررات شهری برای ایجاد و حف زیبایی 
ها، احداث و بهبود فضاهای شهری مناسب و متنوع و به کارگیری مبلمان شهری مناسب و استاندارد 
وری شهر سازی در دنیا معانی متفاوتی دارد. شهرها نه  اســت.  شهر از دید کارشناسان و صاحبان ت
خیابان هایی برای عبور و مرور بلکه محل تعامل شهروندانی است که در آن زندگی می کنند. از نظر 
کارشناسان شهرسازی، شهرها آثار هنری بزرگی هستند که آفرینندگانی به اندازه جمعیت شان دارند. 
هدف زندگی شهرنشینی امروزه زندگی کلونی وار آدم ها در کنار هم و به شیوه هزاران سال قبل نیست. 
هدف مطلوب شــهرهای امروز ایجاد محیطی خالق و پرورنده برای مردمی است که در آن زندگی 
می کنند. شهرها امروزه عالوه بر رفع نیازهای فیزیکی پاسخی برای نیازهای روانی، روحی و فرهنگی 
ساکنانشان دارند و تنها در این صورت است که شهر تجلی رفتار اجتماعی ساکنانش است و می توان 
آن را به نظم در آورد و کنترل کرد.  امروزه باید پذیرفت که شهر محل زندگی مجموعه ای از آدم ها با 
ق مختلف است؛ یک خانه بزر که هیچ کس حق ندارد سلیقه شخصی یا سازمانی اش  نیازها و سال
را بر آن حاکم کند. تنها در چنین حالتی است که می توان زمینه مشارکت همگانی را در کلیه فعالیت 

های منطقه ای و ملی فراهم آورد. 

ول آفرین و درآمد زا  ری ت مبلمان شهری،عن
مبلمان شــهری و توجه به فضاسازی محیطی در شهرهای امروز به عنوان عنصری تحول آفرین و 
درآمدزا که می تواند چهره شهر را نیز به عنوان یک نماد داخلی و بین المللی به همگان معرفی کند، 
شناخته می شود. مبلمان شهری به مجموعه وسیعی از وسایل، اشیا، دستگاه ها، نمادها، خرده بناها، 
فضاها و عناصری گفته می شود که چون در شهر و خیابان و در کل در فضای باز نصب شده اند و 
استفاده عمومی دارند، به این اصطالح معروف شده اند. نحوه چیدمان فضای سبز، آرایش ساختمان ها 
با نمای سنتی یا یکسان، وجود درختان مناسب در یک خیابان، نحوه قرار گرفتن تیرهای چراغ برق، 
باجه های تلفن، کیوسک های فروش روزنامه، ایستگاه های اتوبوس و مهم تر از آن حف نمادهای 
قدیمی و سنتی یک شهر نقش موثری در افزایش روحیه اجتماعی ایفا می کند.  امروزه مشکل اصلی 
سواره و پیاده و مشکالت ادرا و رفتار در منظر شهری قابل  تهران بزر در دو بعد حرکت شهری 
بررسی است بنابراین وظیفه و مسوولیت خطیری برای برنامه ریزی، ساماندهی، آرام سازی و بهسازی 
فضا و تجهیزات شهری بر دوش مسووالن و مدیران است.  ساختار برنامه ای که می تواند شهر را از هر 
دو بعد منظر شهری و حرکت در شهر ساماندهی کند به دو بخش اصلی تقسیم بندی می شود که شامل؛ 
طراحی محیطی و نمای شهری به معنی فضاسازی، محوطه سازی، کف سازی، پیاده راه سازی، نقاشی 
دیواری، مرمت، نورپردازی، پاکســازی جداره های شهری و نما سازی، احیای بافت های با ارزش 
تاریخی، فرهنگی، معماری و کاربردهای شهری، آرام سازی و... است و نیز مبلمان و تجهیزات شهری 
که شامل کلیه ملزومات و اثاثیه شهری از نرده و میله های راه بند و روشنایی گرفته تا ایستگاه های 
اتوبوس، سرویس های بهداشتی، تابلوها، بیلبوردهای تبلیغاتی، سطل زباله و پل های عابر پیاده است 
که در محیط شهر قرار می گیرند و به بیش از یکصد عنوان تقسیم بندی می شوند.  تقسیم بندی عناصر 
مبلمان شهری به صورت های مختلفی عنوان شده ولی در کل می توان آن را در چهار گروه اصلی 
مبلمان خیابانی، مبلمان پارکی، مبلمان ترافیکی و سازه های اطالع رسانی و تبلیغاتی معرفی کرد.  امروزه 
تجربه و کاربرد عناصر شهری نشان داده استفاده از تجهیزات و مبلمان مناسب تا چه اندازه می تواند اثر 
مثبتی روی شهروندان و استفاده کنندگان از محیط های شهری داشته باشد. به طور مثال طراحی نشیمن 
مناسب به مردم این امکان را می دهد که در فرصت های الزم از نشستن و دیدن فضای شهری لذت 
برده و حتی ارتباط اجتماعی و کالمی با یکدیگر برقرار کنند. پژوهش های شهری و زیست محیطی 
نشان می دهد استفاده کنندگان و عموم مردم خواستار چند منظوره بودن تجهیزات شهری و زیباسازی 
هر چه بیشتر آن هستند به طوری که به صورت یک سمبل یا نماد شهری در آمده و متناسب با طراحی 
اتومبیل ها و محصوالت مدرن، به توقعات زیبایی شناسانه مردم و نیازهای دنیای امروز جواب دهد.

رن آمیزی مبلمان شهری
رن پیش از بافت، فرم و مواد مصرفی دریافت می شود و به همین دلیل اثرش بیشتر است. تقسیمات 
منطقه ای، عناصر مختلف شهری، معماری و بافت منطقه ای از معیارهای اصلی رن آمیزی مبلمان 
شهری محسوب می شوند. در تقسیمات منطقه ای عناصری مانند ویژگی های منطقه به لحاظ اقلیمی 
م هدایتی، کیوسک ها، جدول ها، نرده ها و پل  و آب و هوایی، ویژگی های فرهنگی، مبلمان، عال
هــای عابر مورد توجه قرار می گیرد. همچنین نوع رن بر پایــه پژوهش های رن از منظر روان 
شناسی شهری، پژوهش های روانکاوانه هر منطقه و طبقه بندی نیازهای رنگی براساس فرهن هر 
منطقه، رن در فضای سبز شامل رن بندی در گل آرایی و فضای سبز، هارمونی رن های طبیعی 
فضای سبز با رن حصار ها و عناصر جنبی موجود در فضا و معماری، پژوهش های تکنولوژیک 
و شــیمیایی رن و مصالح ماندگار و ســازگار با شرایط محل و شرایط اقلیمی آن تعیین می شود. 
کارشناسان به لحاظ شرایط اقلیمی فصل های تابستان و بهار را برای این کار پیشنهاد می کنند. تهران 
از جمله شهرهایی است که به لحاظ بصری و منظر عمومی دارای اغتشاشات و بی نظمی هایی است. 
عوامل متعددی مانند آلودگی هوا و معضالت ترافیکی در به وجود آوردن این اغتشاشات نقش ویژه 
ای ایفا می کنند.  وجود رن مناسب در یک محیط شلوغ با مبلمان مانند تهران را برای ایجاد نشاط 
و آرامش در شهروندان ضروری است و همچنین این عنصر عاملی برای کمتر به نظر رساندن خرابی 
ها و فرسودگی ها می باشد . رن های استفاده شده در تهران از نوع رن های روغنی و به ندرت 
رن های ماشینی هستند و به دلیل شرایط مختلف جوی و آلودگی های موجود ماندگاری بسیار کمی 
دارند و به مرور زمان شفافیت و قابلیت خود را از دست می دهند. البته در سال های اخیر برای بیشتر 
کردن طول عمر این رن ها از برخی پیگمنت ها و چسب چوب در ترکیب رن ها استفاده می شود. 
واتربیس ها مانند رن های اکرلیک ساختمانی به دلیل نوع رزین و ترکیبات آنها مورد توجه کارشناسان 
قرار گرفته اســت. خصوصیت مهم این رن ها قابلیت انعطاف آنها در مقابل انقباض و انبساط در 
فصول مختلف سال است.  رن به عنوان یکی از عناصر تلطیف کننده محیط می تواند تاثیرات بسیاری 
در هویت بخشی و خوانایی محیط به وجود آورد. باید توجه داشت که نمی توان همه جای شهر را 
به شکل یکسان و یکدست رن آمیزی کرد. با توجه به اینکه مبلمان شهری در بیشتر کشورهای دنیا 
ی از هویت و خوانایی  از عناصر خوانای محیط محسوب می شود، رن این عناصر هم می تواند جز
محیط شوند. گاهی باید برخی از عناصر مبلمان مانند سطل های زباله، صندوق های پست و کیوسک 
های تلفن به شکل واحد رن شوند اما الزامی برای متحد بودن رن بقیه عناصر وجود ندارد و شرایط 

فرهنگی و بافتی هر منطقه در تعیین نوع و جنس رن تعیین کننده است. 

 ورز و مبلمان شهری
با شــروع شهرنشینی و افزایش جمعیت شهرنشینان و تبع مشکالت به وجود آمده ضرورت فراهم 
آوردن امکاناتی برای رفاه حال شــهروندان بیش از پیش شــناخته شد. با گذشت زمان و با افزایش 
خیابان ها، میادین، پیاده روها، محل های توقف اتومبیل، عالمت  تعداد امکانات مختلف شــهری 
ها و نشــانه ها وسایل ورزشــی و تجهیزات مرتبط در فضاهای سبز نیز جایگاه خاصی را به خود 
اختصاص داد. طراحی محصوالت مختلفی که در حیطه مبلمان شهری قرار می گیرد توانسته است 
ل مرتبط با طراحی، ساخت یا انتخاب عناصر  متخصصان گوناگونی را به کار گیرد تا گوشه ای از مسا
مبل مان شــهری را به گونه ای که یاری دهنده مســووالن ذی ربط در امور زیبایی شهری و نیز باال 
ه کند. در این بین  بردن ســطح کیفی بهره برداری از این تجهیزات برای استفاده کنندگان باشد را ارا
طراحی ساخت و نصب وسایل مختلف برای باالبردن توان جسمانی و عضالنی و نیز ایجاد نشاط و 
سرور بین شهروندان مختلف اعم از زن و مرد، پیر وجوان و حتی کود و خردسال در شهرها یکی 
از اصولی ترین موارد در حیطه مبلمان شهری است. استفاده از طراحان و متخصصان خاصی که در 
زمینه ارگونومی و آنتروپومتری، فیزیولوژی و حرکت شناسی و آسیب شناسی حرکات ورزشی دارای 
اطالعات کافی و وافی باشند از مواردی است که در طراحی وسایل ورزشی شهری باید با دقت فراوان 

و ریزبینی خاص مورد توجه و مدنظر کلیه مسووالن شهری قرار گیرند. 

ر خب سـالروز  مـاه  اردیبهشـت  نهـم  مناسـبت  بـه 
تشـکیل شـوراها فرمانده نیروی انتظامی اسـتان 
، فرمانـدار زنجـان و مدیـرکل راه و شهرسـازی 
اسـتان بـا حضـور در جمـع اعضـای شـورای 
اسـالمی شـهر زنجان این روز را بـه آنان تبریک 

. گفتند 
در ایـن دیـدار کـه در سـالن جلسـات شـورای 
شـهر زنجان برگزار شد ، شـهردار زنجان ضمن 
گرامـی داشـت نهـم اردیبهشـت مـاه گفـت : 
مجموعه شـهرداری با نیـروی انتظامی همکاری 
و هماهنگـی خوبـی داشـته اسـت،  گاهـا ما در 
اجـرای برخـی از مصوبـه های  شـورا با چالش 
مواجـه می شـویم و برخی سـعی دارنـد این  دو 

نهـاد را در مقابـل هـم قـرار دهند.
مسـیح الـه معصومی  دربـاره انتقـادات وارده به 
شـهرداری کـه چـرا با مـردم در اجـرای طرح ها 
هماهنـ نشـده اسـت، گفـت: جایـگاه شـورا 
در شـهر تعییـن شـده و تصمیـم آنهـا در واقـع 

تصمیـم عمـوم مردم اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه مـا بـا پلیـس راهـور 
می توانیـم فعالیت خوبی داشـته باشـیم، تصریح 
کـرد: مثـال دربـاره حمـل و نقـل عمومـی همه 
متخصصـان اعتقـاد دارنـد کـه تنهـا راه بـرون 
نقـل  و  حمـل  ترافیکـی  مشـکالت  از  رفـت 
عمومـی اسـت و خـود راهـور نیـز بـه ایـن امر 

معتقـد اسـت.
معصومـی بـا اشـاره بـه اینکـه اخیـرا اجـرای 
طـرح حمـل و نقـل عمومـی کـه طـرح جدیـد 
شـهرداری اسـت بـا چالش مواجه شـده اسـت، 
اضافـه کـرد: ایـن در حالـی اسـت کـه تنهـا راه 
بـرون رفـت از ترافیک اسـتفاده از حمـل و نقل 

اسـت. عمومی 
شـهردار زنجـان در بخـش دیگـری از سـخنان 
خـود بـه همبسـتگی بین اعضای شـورای شـهر 
و همچنیـن شـهرداری زنجـان اشـاره کـرد و 
گفـت: همیـن همبسـتگی موجـب شـده اسـت 
کـه مباحث بـه صورت تخصصی و در راسـتای 

توسـعه شـهر بیـان و اجرایـی شـود.

ال زدنی  ورا م ای ش ن اع ی بی هماهنگ
ست ا

رییـس شـورای اسـالمی شـهر زنجان  با اشـاره 
بـه قدمـت فعالیت شـوراها اظهار کـرد: امروز 5 
دوره اسـت که شـورای شـهر فعالیت دارد و در 
ایـن مـدت پیشـرفت شـهر زنجـان خطـی بوده 
و سینوسـی نبـوده و رونـد تدریجـی پیشـرفت 

شـکل گرفته اسـت.
وی گفـت: امـروز در حالـی در پنجمیـن دوره 
قـرار داریـم  ه بیشـترین هماهنگـی بین اعضا 

اسـت. حاکم 
امـروز  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  دویـران  اسـماعیل 
هماهنگـی خوبـی بین شـهرداری و شـورا وجود 
دارد، افـزود: خوشـبختانه مشـکلی بیـن اعضـای 

شـورای شـهر وجـود نـدارد.

ال ر  ان در  هر زنج ی برای ش  دوره طالی
است دادن 

در ادامـه نایـب رییـس شـورای اسـالمی شـهر 
زنجـان ، اظهـار کـرد: امـروز افـق خوبـی برای 
اسـتان زنجـان می بینیـم و می توانـم بگویـم کـه 
دوره طالیـی شـهر زنجـان ایـن روزهـا در حال 

ر دادن اسـت.
سـجاد خدایـی  افـزود: امـروز بـا ترکیبـی کـه 
در شـورای پنجـم و مجموعـه مدیریت شـهری 
وجـود دارد و حضـور مدیـران اسـتانی کاربلـد 
افـق خوبی بـرای زنجـان قابل مشـاهده اسـت.
خدایـی افـزود: البتـه اگـر نـگاه متمایل شـود و 
نگاه مدیریت یکپارچه شـده و از قشـری نگری 
فاصلـه بگیریـم، با یک نـگاه سیسـتمی خواهیم 
توانسـت بـرای شـهر و اسـتان اتفـاق خوبـی را 

رقـم بزنیم.
نایـب رییـس شـورای اسـالمی شـهر  زنجـان 
در ادامـه بـا تشـکر  از حمایت هـای صـورت 
گرفتـه از مجموعـه شـهری افزود: همیـن اتحاد 
و همراهـی در مجموعـه شـورا و شـهرداری و 
حمایـت فرمانـدار و نیـروی انتظامـی و دیگـر 

ـه  دسـتگاه ها موجـب شـد کـه در سـال دوم ارا
بودجـه میانگیـن بودجـه هـر شـهروند بـه 911 

هـزار تومـان افزایـش پیـدا کند.
وی بـا اشـاره بـه اینکه خوشـبختانه بـا حمایت 
همـه دوسـتان یک اعتمـاد و رضایت نسـبی در 
مـردم ایجـاد شـده و آشـتی در شـورای شـهر 
و مجموعـه مدیریـت شـهری ر داده اسـت، 
و  الزم  هـای  حمایـت  بـا  امیدورایـم  افـزود: 
همراهـی مـردم والیتمـدار، خدمـت گـذار رو 

سـفیدی باشـیم.

تل ویترین  تگاه های م ی بین دس  هماهنگ
ر و بهتر می کند هر را زیبات ش

سـپس رییـس کمیسـیون فرهنگـی و اجتماعـی 
شـورای شـهر زنجـان بـا بیـان اینکـه  هـر قدر 
هماهنگـی بین دسـتگاه های خدمات رسـان بهتر 
باشـد، قطعـا ویترین شـهر نیز بهتـر خواهد بود 
افـزود  از مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان می 
خواهیـم در طـرح جامـع شـهری   حتمـا بعـد 
را  فرهنگـی  و  شهرسـازی  امنیتـی،  انتظامـی، 

هماهنـ و اعمـال کننـد.
امامعلـی دادخـواه در ادامـه بـا اشـاره بـه نقـش 
تاثیرگـذار نیروهـای نظامـی در اتفاقات مختلف 
بیـان کـرد: سـیل اخیـر نشـان داد کـه نیـروی 
نظامـی، انتظامـی، سـپاه و ارتـش واقعـا جـان 
فشـانی کرده اند و در حـوزه اجتماعی و حقوق 
شـهروندی نیـز نیـروی انتظامـی حتی بیشـتر از 

شـورا و شـهرداری فعالیـت دارد.
رییس کمیسـیون فرهنگـی و اجتماعی شـورای 
شـهر زنجـان تصریـح کرد: حتـی در جشـنواره 
هـا و امـور فرهنگـی و اجتماعـی نیـز نیـروی 

انتظامـی فعالیـت خوبـی دارد.

باید هماهنگی بیشتر  باشد 
رییـس کمیسـیون اقتصـاد مقاومتـی و سـرمایه 
گـذاری شـورای شـهر زنجـان نیـز ایـن دیـدار 
بـه نقش و جایگاه شـوراها اشـاره کـرد و گفت 
:  در واقـع نیـروی انتظامـی، شـهرداری و راه و 
شهرسـازی همـه مـا دسـتگاه خدمـات رسـان 
هسـتیم و هرقدر هماهنگی بیشـتر باشـد، شـهر 

جلـوه  بهتـری خواهـد داشـت.
بحـث سـکونتگاه های  بـه  مرادخانـی   مسـعود 
غیررسمی شهر زنجان اشاره کرد و گفت:سکونت 

له مهمی اسـت و بسـیاری از  گاه غیررسـمی مسـ
شـهرها بـا آن درگیـر هسـتند کـه البته همیـن امر 
موجـب ناهنجـاری شـده و مشـکالتی بـه وجود 

آورده اسـت.
مرادخانـی بـا اشـاره بـه اینکـه بنـده در دوران 
مسـولیت  شـهرداری منطقـه2 با این امـر مبارزه 
می کـردم، گفـت: امـروز نیـز این شـرایط وجود 
دارد و نبایـد اجـازه دهیـم ایـن مناطـق افزایـش 

پیـدا کند.
و  مقاومتـی  اقتصـاد  کمیسـیون  رییـس 
سـرمایه گذاری شـورای اسـالمی شـهر زنجـان 
تصریح کرد: برای جلوگیری از گسترش این امر 
دسـتگاه های خدمات رسـان نباید در این مناطق 
خدمـات دهند تا شـاهد گسـترش آنها نباشـیم.

هر  عه بهتر ش ورا موجب توس ک به ش  کم
د خواهد ش

فرمانـدار زنجـان هـم در ایـن دیدار با اشـاره به 
اینکـه گاهـا نگاه هـا به شـورای شـهر، شـورای 
شـهرداری اسـت، گفـت : امـا فلسـفه وجـودی 
شـورا بر این اسـت که مباحث مختلف شـهری 

را بـرای مدیریـت بهتـر آن پیگیـری کند.
رضـا عسـگری  بـا اشـاره بـه اینکـه شـهر یک 
بـر  مختلـف  عوامـل  و  اسـت  پویـا  موجـود 
محیـط شـهری تاثیرگـذار اسـت، گفـت: شـهر 
اگـر سـیگنال مثبت بگیـرد، قطعا فعالیـت در آن 
نیـز بهتر خواهـد بود، پـس قطعا اگـر تصمیمی 
اثـر  می شـود،  گرفتـه  شـهر  شـورای  توسـط 

مسـتقیمی در مباحـث اجتماعـی شـهر دارد.
وی بـا اشـاره بـه اینکه اگر به  دنبال این هسـتیم 
کـه شـهرمان دارای کمتریـن مشـکل باشـد باید 
بـه شـورای شـهر در اداره شـهر کمـک کنیـم، 
افـزود: البتـه باید بـرای این امر به نتیجه برسـیم 
کـه همـه آمده ایـم کـه شـهر آبـاد و خوبـی را 

باشیم. داشـته 
ــار در  ــه انتظ ــان اینک ــا بی ــان ب ــدار زنج فرمان
از ســوی شــورای  نــوع سیاســت گذاری ها 
ــه  ــردم دوجانب ــووالن م ــن مس ــهر و همچنی ش
اســت، افــزود: امــروز در حوزه هــای راهنمایــی 
ــا کمــک حــال  و رانندگــی و انتظامــی، اگــر م
ــوب  ــا خ ــیم، فعالیت ه ــی نباش ــروی انتظام نی
ــتا  ــن راس ــد در ای ــت و بای ــد رف ــش نخواه پی

ــود. ــتفاده ش ــتی اس ــه درس ــع ب مناب

وی با اشـاره به اینکه امروز یک سـری محالت 
حاشـیه ای در شـهر داریـم کـه دوربیـن در آن 
کارسـاز نیسـت، بیـان کرد: بایـد در کنتـرل این 

مناطـق همـکاری الزم وجود داشـته باشـد.
عسـگری با اشـاره بـه امنیـت حاکم بر شـهر به 
لحاظ حضور بیشـتر گردشـگران و افزایش روز 
بـه روز آن افزود: اسـتان زنجان بـه لحاظ امنیتی 
وضعیـت خوبـی در کشـور دارد و رتبـه سـوم 

است.

ساس  ل تجلی مدنیت و ا هر م ورای ش  ش
مسوولیت شهروندان است

فرمانـده نیـروی  انتظامـی اسـتان زنجان بـا بیان 
اینکـه شـوراها در واقـع قـواره اسـتانی مجلـس 
شـورای اسـالمی اسـت، گفـت: شـورای شـهر 
احسـاس مسـوولیت  و  مدنیـت  تجلـی  محـل 

شـهروندان اسـت.
 رحیـم جهانبخـش اظهـار کـرد: شـورای شـهر 
احسـاس مسـوولیت  و  مدنیـت  تجلـی  محـل 

اسـت. شـهروندان 
وی بـا اشـاره بـه اینکه آنچـه به عنوان شـورای 
اسـالمی شـهر و روسـتا بیان می شـود، اشخاص 
محـدودی نیسـتند کـه بـه علـت سـازوکارهای 
مختلـف از جمله سیاسـی فعالیت کننـد، گفت: 
شـوراها در واقـع قواره اسـتانی مجلس شـورای 

اسـالمی است.
فرمانـده نیـروی  انتظامـی اسـتان زنجان بـا بیان 
بیـن  بسـیاری  تجانـس کاری  و  قرابـت  اینکـه 
ماموریـت ناجـا و اعضای شـورای شـهر وجود 
دارد، گفـت: هـر دو بخـش و سیسـتم وظایـف 
و رسـالتی در راسـتای انتظام بخشـی حوزه هـای 
اجتماعـی و مدیریت چالشـی شـهرها دارند که 

آنهـا را بـه شـکل فرصتـی تبدیـل کنند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن دو ارگان وظایـف 
آسـیب های  از  پیشـگیری  در  هـم  خاصـی 
اجتماعـی دارنـد، بیان کـرد: ارتباط بین شـورا و 
ناجـا ارتباط حاکمیـت و مدنیت با مردم اسـت.
جهانبخـش بـا اشـاره به اینکـه ارتبـاط هدفمند 
و هوشـمند موجـب ایجـاد فضـای مطلوبـی از 
حیـث ایجـاد آرامش و امنیت در فضای شـهری 
و روسـتایی خواهـد شـد، تصریـح کـرد: اگـر 
چالشـی در ایـن رابطـه بـه وجـود آیـد، قطعـا 

شـهروندان هـم بـه مشـکل برخواهند خـورد.
فرمانـده نیروی  انتظامی اسـتان زنجـان در ادامه 
بـه وظایـف مشـتر شـورا و نیـروی انتظامـی 
آسـیب های  از  پیشـگیری  ترافیـک،  حـوزه  در 
مدیریـت  آسیب سـاز،  جغرافیـای  اجتماعـی، 
سـکونت گاه های غیررسـمی موجـود و ارتقـای 
سـطح حقـوق شـهروندی اشـاره کـرد و گفت: 
در دیگـر حـوزه هـا نیـز وظایفـی که بـه لحاظ 
قانونـی در شـهرداری ها پیش بینـی شـده اسـت 
با مشـارکت پلیـس قابل انجام اسـت، موضوعی 
مطلـوب  وظایـف  مطلـوب  پیشـبرد  بـه  کـه 

مجموعـه شـهری کمـک خواهـد کـرد.
وی بـا بیان اینکـه مجموعه نیـروی انتظام بخش 
و  شـورا  بـا  را  مشـتر  همـکاری  آمادگـی 
جـدا  آنهـا  از  را  خـودش  و  دارد  شـهرداری 
نمی دانـد، بیـان کـرد: نیـروی انتظامـی همـراه با 
شـهرداری در راستای توسـعه، امنیت و رضایت 

شـهروندان فعالیـت خواهیـم کـرد.

عه  زایی در توس ش بس هر ن وراهای ش  ش
دارند هر  ش

در خاتمـه مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان نیز 
بـا تبریک نهم اردیبهشـت ماه سـالروز تشـکیل 
شـوراها، شورای شـهر را پارلمان  محلی دانست 

که در توسـعه شـهر نقش بسـزایی دارند.
مسـعود بیـات منـش  بـا اشـاره به اینکـه تمرکز 
تصمیم گیـری در یـک نهـاد قطعا کمک شـایانی 
بـه توسـعه شـهر خواهد کـرد، گفـت: البتـه در 
ایـن حـوزه در زمینـه امنیـت بخشـی در اسـتان 

تالش بسـیاری شـده اسـت.
زنجـان  اسـتان  شهرسـازی  و  راه  مدیـرکل 
همچنیـن از آمادگـی ایـن اداره کل بـرای تعامل 
با شـهرداری خبـر داد و افـزود: در این زمینه در 
طـرح جامع شـهری آمادگی همـکاری را داریم.

ر شد: رسازی م امی فرماندار زنجان و مدیرکل راه و ش ر زنجان با فرمانده نیروی انت ای شورای ش تر اع ست م در ن

اس ر لی ارمانم ر  ورا

رییـس شـورای اسـالمی شـهر زنجـان بـا بیـان اینکه شـرکت 
» برنـده مناقصـه طـرح سـبزه میدان شـد،  «اوکسـین صنعـت
گفـت: مبلـغ قرارداد نیـز 107 میلیـارد و 500 میلیـون تومان و 
مـدت زمـان تعیین شـده برای اجـرای طرح نیز 24 ماه اسـت.
طـرح  مناقصـه  نشسـت  کـرد:  اظهـار  دویـران  اسـماعیل 
سـبزه میدان امـروز بـا حضـور شـهردار و اعضـای شـورای 
اسـالمی شـهر زنجان برگزار و شـرکت برنده شـده در مناقصه 

توسـط اعضـای شـورا تاییـد شـد.
رییــس شــورای اســالمی شــهر زنجــان بــا بیــان اینکــه از بیــن 
پنــج شــرکت، شــرکت کننــده در مناقصــه طــرح ســبزه میدان، 
» برنــده مناقصــه شــد، تصریــح  «اوکســین صنعــت شــرکت 
کــرد: ایــن شــرکت همــان شــرکتی اســت که ســیمان خمســه 

را ســاخته اســت.

وی افـزود: مبلـغ قـرارداد 107 میلیـارد و 500 میلیـون تومـان 
بـوده و مـدت زمـان تعییـن شـده بـرای اجـرای طـرح نیز 24 

اسـت. ماه 
دویـران ادامـه داد: بـه منظور اجـرای به موقع طرح، روزشـمار 
در طـرح سـبزه میدان نصب خواهد شـد که پیشـرفت آن برای 

عموم مردم قابل مشـاهده باشـد.
رییـس شـورای اسـالمی شـهر زنجـان تصریـح کـرد: رییـس 
کمیسـیون نظـارت و پیگیـری شـورای اسـالمی شـهر، رییس 
کمیسـیون توسـعه عمران و محیط زیسـت و رییس کمیسـیون 
شهرسـازی و معمـاری بـه عنـوان ناظـران شـورا بـر این طرح 

نظـارت خواهنـد کرد.
وی افـزود: عملیـات اجرایـی طـرح پـس از ابـالغ قـرارداد و 
ه تضامین مربوط از سـوی شـرکت برنده آغاز خواهد شـد ارا

ر زنجان خبر داد: رییس شورای اسالمی ش

د ه میدان زنجان  ر س ه  نعت برنده منا اوکسین  رکت 
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ته سالمت  خری روز از ه در 

وزه  داشتی در  اه دستاوردهای ب برپایی نمای
ار   رستان  سالمت ش

ــی  ــی و راهنما بــا همــکاری و مشــارکت مــردم، شــورای اســالمی و دهیــاری، مــدارس ابتدا
درام و ادارات بهزیســتی، جهادکشــاورزی، نیــروی انتظامــی، صنایــع دســتی، همــکاران مرکــز 
خدمــات جامــع ســالمت روســتای درام نمایشــگاه دســتاوردهای بهداشــتی در حــوزه ســالمت 

شهرســتان طــارم برگزارشــد.
– زنجــان، شــنبه هفتــم اردیبهشــت 1398 و هفتمیــن روز  پایــگاه خبــری و اطالع رســانی وب دا 
» نمایشــگاهی بــا محتــوای نقاشــی،  «ســالمت، جمعیــت و خانــواده از هفتــه ســالمت باعنــوان 
موادغذایــی ســالم و صنایــع دســتی در ســالن ورزشــی شــهدای دهســتان درام بــا همــکاری و 
ــی درام و ادارات  ــی و راهنما مشــارکت مــردم و شــورای اســالمی و دهیــاری، مــدارس ابتدا
ــات  ــز خدم ــع دســتی، همــکاران مرک ــی، صنای ــروی انتظام ــاد کشــاورزی، نی بهزیســتی، جه

جامــع ســالمت روســتای درام برگــزار شــد. 
ــی  ــد بهرام ــر ارش ــی دکت ــا همراه ــتان ب ــت بهداشــت اس ــواده معاون مســوول بهداشــت خان
ــز  ــس مرک ــری ریی ــر مطه ــدس جعف ــارم و مهن ــان ط ــت و درم ــبکه بهداش ــت ش سرپرس
ــد از غرفه هــای ایــن نمایشــگاه، از فعالیت هــای صــورت  بهداشــت شهرســتان، ضمــن بازدی

ــد. ــت نمودن ــراز رضای ــه اب ــه در نمایشــگاه هفت گرفت
دکتــر شــیرین بخشــی ســالمت را ابــزار مناســبی بــرای آمــوزش و ایجــاد فرهنــ ســالمت 

ــود. ــی نم ــن نمایشــگاه قدردان دانســت و از دســت اندرکاران ای
ایــن آییــن بــا اجــرای ســرود، موســیقی محلــی، حــرکات رزمــی و ورزشــی کونــ فوتــوآ و 

برگــزاری نقاشــی همــراه بــود.
برپایــی ایســتگاه ســالمت جهــت انجــام خدمــات تــن ســنجی، تســت قنــد خــون و فشــار 

ــزی اهــدا شــد. خــون کــه در پایــان بــه نفــرات برتــر مســابقات مرتبــط بــا ســالمت جوا

 از دیگر برنامه های روز هفتم  در شهرستان
- برگــزاری آییــن پیــاده روی بــا حضــور امــام جمعــه، فرماندهــی ســپاه، رییــس اداره ورزش و 
جوانان، همکاران بیمارســتان شــهدای طارم و همکاران شبکه بهداشــت و درمان شهرستان طارم
ــا همــکاری اداره ورزش و  ــه و مســابقه ورزشــی دارت ب - برگــزاری آییــن پذیرایــی صبحان
جوانــان شهرســتان در محــل محوطــه شــبکه بهداشــت ودرمــان و اهــدا جوایز به نفــرات برتر.

- آموزش درخصوص بیماری آسم و فلج اطفال برای مردم در روستای سر دیزج.
- آمــوزش در خصــوص فوایــد شــیر مــادر در بیــن زنــان بــاردار و شــیرده در روســتای قاضــی 

بالغــی و کــره مالیم
- آموزش در سطح مدارس و بسیج خواهران با محوریت جمعیت و خانواده سالم.

ــالمت از  ــت س ــا موضوعی ــت ب ــای بهداش ــطح خانه ه ــی در س ــه آموزش ــزاری برنام - برگ
ــالمندی . ــا س ــی ت کودک

ــوری و تاالســمی  ــل کتون یــدی و فنی ــه هایپوتیرو - برگــزاری کالس هــای آموزشــی در زمین
بــرای مــادران.

- برگــزاری کالس آموزشــی در زمینــه جمعیــت و بــاروری ســالم بــرای داوطلبــان شــهر آب بر 
و چــورزق توســط همــکاران پایــگاه ســالمت آب بــر و چــورزق و خانه بهداشــت ســیاهورود

- نشســت آموزشــی تخمــدان پلــی کیســتیک و تاثیــر آن بــر بــاروری، ســرطان های شــایع در 
زنــان در پایــگاه ســالمت شــهری آب بــر و خانه هــای بهداشــت سانســیز و جــزال

- مراقبت از سالمند در منزل در روستای هزاررود، آستاکل، ده بهار والزین

ار از افتتا رسمی  ت و درمان   داش بکه ب رییس ش
دی خبر داد ینده ای ن ورز در  ر  مرک شبانه روزی ش
بــه گــزارش خبرنــگار وب دا - زنجــان؛ در ششــمین روز از هفتــه ســالمت جمعــی از پرســنل 
شــبکه بهداشــت و درمــان ایــن شهرســتان درنمازجمعــه حاضــر و سرپرســت شــبکه بهداشــت 

و درمــان شهرســتان طــارم قبــل از خطبــه هــای نمــاز جمعــه بــه ایــراد ســخنرانی پرداخــت.
ــاره و در  ــه اش ــن هفت ــت ای ــه اهمی ــزاران ب ــه نمازگ ــالمت ب ــه س ــک هفت ــن تبری  وی ضم
«مراقبــت هــای اولیــه بهداشــتی راهــی به ســوی  خصــوص شــعار هفتــه ســالمت بــا موضــوع 

ــان نمــود. » مطالبــی را بی پوشــش همگانــی ســالمت
ــگاه  ــورزق و پای ــهر چ ــبانه روزی ش ــز ش ــمی مرک ــاح رس ــه افتت ــاره ب ــا اش ــی ب دکتربهرام
ســالمت شــهری شــماره 2 شــهر آب بــر و خانــه هــای بهداشــت روســتاهای جــزال و پــاوه 
ــتایی آب  ــهری روس ــع ســالمت ش ــات جام ــز خدم ــن مرک ــک و همچنی ــده نزدی رود درآین
ــوژی و  ــه اســت و اضافــه شــدن تخصــ رادیول ــه مرکــز 16 ســاعته ارتقــا یافت ــر کــه ب ب
ســونوگرافی درکلینیــک شــهدای طــارم را از عنایــت ویــژه ریاســت دانشــگاه علــوم پزشــکی 
و خدمــات بهداشــتی درمانــی دکتــر قزلبــاش و معاونــت بهداشــتی دانشــگاه و رییــس مرکــز 
ینــی  و همچنیــن از پیگیریهــای امــام جمعــه و فرمانــدار  بهداشــت اســتان زنجــان و دکتــر صا
شهرســتان در ایــن زمینــه کــه ایــن امــر گامــی بلنــد در راســتای خدمــت رســانی بــه مــردم 

شــریف شهرســتان طــارم بــود تقدیــر و تشــکر نمــود.
همچنیــن حجــت االســالم و المســلمین صادقــی پــور امــام جمعــه شهرســتان طــارم در خطبــه 
هــای نمــاز جمعــه ضمــن تبریــک هفتــه ســالمت بــا تاکیــد بــر ایــن حدیــث کــه دو نعمــت 
ســالمتی و امنیــت همیشــه مجهــول اســت  و انســان کمتــر قــدر آنهــا را مــی دانــد بــه اهمیــت 
و اولویــت قــرار دادن معقولــه ســالمتی در زندگــی پرداختنــد . ایشــان همچنیــن از مجموعــه 
ــه خدمــات بهداشــتی و درمانــی در ایــن  شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان طــارم در ارا

منطقــه تقدیــر و تشــکر نمودنــد.

 از دیگر برنامه های شهرستان :
-برگــزاری ایســتگاه ســالمت در مصــالی نمــاز جمعــه شهرســتان کــه بــا اســتقبال گــرم مــردم 
مواجــه شــد.در ایــن ایســتگاه خدماتــی از قبیــل ســنجش فشــار خــون و قنــد خــون ،نمایــه 
ــه گردیــد.و  تــوده بدنــی توســط کارشناســان بهداشــتی و همــکاران فوریــت هــای پزشــکی ارا

در پایــان بســته هــای حــاوی پیــام هــای بهداشــتی در بیــن نمــاز گــزاران توزیــع گردیــد.
- برگــزاری پیــاده روی همگانــی در روســتای گیالنکشــه وگیلــوان بــا شــعار ســبک زندگــی 

ســالمت محــور

ر خب

در هفتمیـن روز از هفتـه سـالمت باعنـوان 
رییـس   « خانـواده و  جمعیـت  «سـالمت، 
ـت  هی و  زنجـان  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه 
همـراه از دفتـر خبرنامه هفته سـالمت بازدید 

. د نمو
 – وب دا  اطالع رسـانی  و  خبـری  پایـگاه 
زنجـان، عصر شـنبه هفتـم اردیبهشـت 1398 
رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی زنجـان بـا 
ینـی معـاون  همراهـی دکتـر محمدرضـا صا
بهداشـت دانشـگاه و رییـس مرکـز بهداشـت 
روابـط  مدیـر  رحمانـی  اسـماعیل  و  اسـتان 
عمومـی و دبیر سـتاد هفتـه سـالمت، از دفتر 

خبرنامـه هفتـه سـالمت بازدیـد کـرد.
در ایـن بازدیـد دکتـر پرویز قزلبـاش و هیأت 
ینـی معاون  همـراه در گزارشـی کـه دکتر صا
بهداشـت و رییـس مرکز بهداشـت اسـتان از 
چگونگـی رونـد چا و نشـر خبرنامـه ویژه 
ه نمود، مطلع شـدند.  دکتر  هفتـه سـالمت ارا
ینـی همچنیـن، ضمن قدردانـی از حضور  صا
مسـووالن  و  رییـس  همه جانبـه  حمایـت  و 
و  بهداشـت  حـوزه  برنامه  هـای  از  دانشـگاه 
هفتـه سـالمت، فرآیندهـای تهیـه و تدویـن 

خبرنامـه را تشـریح کرد.
دانشـگاه  عمومـی  روابـط  مدیـر  رحمانـی 
و دبیـر سـتاد هفتـه سـالمت نیـز بـا توضیـح 
اینکـه تهیـه خبرنامـه هفتـه سـالمت بـا ایـن 
ویژگـی از افتخـارات دانشـگاه در نـوع خود 

می باشـد کـه در هفـده دوره هفتـه سـالمت 
منتشـر و بـه صـورت الکترونیـک در سـطح 
وزارت متبـوع و اسـتان توزیـع می شـود، از 
هفتـه  خبرنامـه  دسـت اندرکاران  زحمـات 
سـالمت تقدیـر نمـود. در پایان دکتـر قزلباش 

رییس دانشـگاه نیز ضمن تقدیـر از همکاران و 
هیـأت تحریریـه خبرنامه هفته سـالمت، اظهار 
امیـدواری کـرد: خبرنامه هفته سـالمت در بین 
اقشـار مختلف مردم با بهره مندی از سامانه های 
موثـر در افـکار عمومی منتشـر و توزیع شـود. 

پایـگاه  سـالمت،  هفتـه  از  روز  هفتمیـن  در 
سـالمت شـهدای مدافـع حـرم نیـروی زمینـی 
ارتـش جمهوری اسـالمی ایـران در آمادگاه میثم 

بهره بـرداری رسـید. بـه 
– زنجان،  پایـگاه خبری و اطالع رسـانی وب دا 
شـنبه هفتـم اردیبهشـت 1398 و هفتمیـن روز 
از هفتـه سـالمت باعنـوان "سـالمت، جمعیت 
و خانواده" به همت مرکزبهداشـت شهرسـتان 
زنجـان، باحضـور امیر حسـنوند فرمانـده آماد 
و پشـتیبانی نیـروی زمینـی، بـا مسـاعدت امیر 
زنجـان،  زرهـی   216 تیـ فرمانـده  مظهـری 
آمـادگاه  فرمانـده  عباسـی  سـرهن  جنـاب 
گروهـان  فرمانـده  کلبخانـی  دکتـر  و  میثـم 
216 زرهـی  بهداشـت وامـداد و درمـان تیـ
زنجـان و حـوزه بهداشـت و درمـان آمـادگاه 
مرکـز  رییـس  دکتـر محمـود حریـری  میثـم، 
از  جمعـی  و  زنجـان  شهرسـتان  بهداشـت 
پایـگاه  از  سـالمت،  حـوزه  دسـت اندرکاران 

سـالمت شـهدای مدافـع حـرم نیـروی زمینی 
ارتـش جمهـوری اسـالمی ایـران در آمـادگاه 

میثـم بهره بـرداری بـه عمـل آمـد.

در ایـن آییـن امیـر حسـنوند فرمانـده آمـاد و 
پشـتیبانی نیـروی زمینـی ضمن تقدیر و تشـکر 
از امیـر مظهـری و کلیـه دسـت اندرکاران حوزه 

216 زرهـی، آمـادگاه میثـم و  سـالمت در تیـ
مرکز بهداشـت شهرسـتان زنجـان، درخصوص 
بـه  مـردم  آحـاد  عادالنـه  دسترسـی  اهمیـت 
خدمـات سـالمت مطالبـی ایـراد؛ و در راسـتای 
ـه خدمـات بـه  تقویـت پتانسـیل های فنـی ارا
جمعیـت تحـت پوشـش آمـادگاه و روسـتاهای 
همجـوار طـرح مـردم یـاری ارتـش جمهـوری 

اسـالمی ایـران اعـالم آمادگـی نمـود.
رییـس  حریـری  محمـود  دکتـر  ادامـه  در 
مرکزبهداشـت شهرسـتان زنجـان درخصوص 
ـه خدمات غربالگری سـالمت در  اسـتقرار ارا
کلیـه رده هـای سـنی کـودکان، مادران بـاردار، 
میانسـاالن و سـالمندان،  نوجوانـان، جوانـان، 
برنامـه  همچنیـن  و  روان  و  تغذیـه  مشـاوره 
– قلبـی  بیماری هـای  خطرسـنجی  ایراپـن 
خدمتـی  بسـته های  آخریـن  طبـق  عروقـی 
تحـول نظـام سـالمت در پایگاه های سـالمت، 

مطالـب مهمـی ایـراد نمـود.

ره برداری رسید اه می به ب ماد در 

ران می ا وری اس م دای مداف حرم نیروی زمینی ارت  مت  گاه س ا

بـه مناسـبت هفتـه سـالمت با حضـور مهنـدس حیدری 
فرماندار شهرسـتان ابهر از بیماران بسـتری در بیمارسـتان 
الغدیر با اهدا شـاخه گل عیادت و دلجویی به عمل آمد.
– زنجـان، شـنبه  پایـگاه خبـری و اطالع رسـانی وب دا 
هفتـم اردیبهشـت 1398 و هفتمین روز از هفته سـالمت 
باعنوان "سـالمت، جمعیت و خانـواده" مهندس حیدری 
رییـس شـبکه  بـا همراهـی  ابهـر  فرمانـدار شهرسـتان 
بـا  ابهـر و دیگـر مدیـران ذیربـط  بهداشـت و درمـان 
حضـور در بخش هـای مختلـف بیمارسـتان از بیمـاران 
بسـتری عیادت و دلجویی کردنـد و از نزدیک در جریان 

رونـد رسـیدگی بـه وضعیـت آنـان قـرار گرفتند.
کانون هـا  اعضـای  توانمندسـازی  نشسـت  برگـزاری 
باحضـور دبیـران و جانشـینان کانون های سـالمت محله 
بهداشت محیط،  توسـط کارشناسـان واحدهای سـتادی 
– بیماری هـای واگیـر- غیـر واگیـر بـا هـدف  تغذیـه 
اجتماعی سـازی سالمت در جهت مشـارکت ساختارمند 
و فعـال فـرد، خانـواده و جامعـه و جلب مشـارکت بین 

بخشـی در تامیـن، حفـ و ارتقـای سـالمت جامعـه در 
و  ابهـر  بهداشـت شهرسـتان  مرکـز  اجتماعـات  سـالن 
گردهمایـی همـکاران سـتادی و محیطی شهرسـتان های 
ابهـر و خرمـدره با برپایی همایش پیاده روی مشـتر در 

هتـل گیـالس از دیگـر برنامه هـای ایـن روز بـود.
در آییـن گردهمایی دکتر کوروش شـعبانی رییس شـبکه 
بهداشـت و درمـان ابهـر و دکتر جلیـل کریمخانی رییس 
شـبکه بهداشـت و درمـان خرمدره از زحمـات همکاران 
سـتادی و محیطـی در طـول هفته سـالمت تقدیر تشـکر 
نمودنـد و خواسـتار همـکاری هرچـه بیشـتر دو شـبکه 
شـاخ های  ارتقـا  راسـتای  در  درمـان  و  بهداشـت 

سـالمت منطقه شـدند. 

 دیگر فعالیت های شبکه 
- آمـوزش بهداشـت دهـان و دندان فردی در مدرسـه امید 

توسـط مراقبین سـالمت پایگاه ضمیمه مرکز شـماره 5
- آموزش پیشگیری از چاقی و اضافه وزن در آزمایشگاه 

بخـش خصوصی دکتر محسـنی توسـط مراقب سـالمت 
پایگاه شـماره دو 17 شهریور

- آمـوزش سـالمت و بـاروری در مدرسـه سـما توسـط 
کارشـناس واحـد سـالمت خانواده

- آمـوزش سـی پـی آر پایـه در مدرسـه معلـم توسـط 
تکنسـین فوریت هـای پزشـکی بـه صـورت عملـی

- آمـوزش مدیریـت در بالیـا و حـوادث بـرای رابطیـن 
و سـفیران سـالمت و بسـیجیان در پایـگاه بسـیج زینبیـه 
مرکـز  مربـی  توسـط  پایـگاه سـالمت ضمیمـه شـناط 

آمـوزش بهـورزی 
- آمـوزش موادغذایـی سـالم وبرچسـب اصالـت کاال و 
نشـانگرها در مدرسـه سـما توسـط کارشـناس مسـوول 

موادغذایی کنتـرل 
- آمـوزش نابـاروری و تخمدان پلی کیسـتیک در مدرسـه 
فاطمه الزهرا  توسط مراقب سالمت پایگاه شماره سه شناط

- همایش پیاده روی خانوادگی در روستای قفس آباد
اطالع رسانی از طریق بیلبوردهای شهری 

یاد نمود ر  ر اب د ر از بیماران بستری در بیمارستان ا فرماندار اب

یزنجان  لو  ا دان ی ر بازد
م هس رنامه رخ ازد
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انیه : داشت و درمان سل رییس شبکه ب

نی همه افراد انی سالمت ی  پوش هم
ه  خدما مورد نیاز سالمت را به  جام
ری رو ممک دریافت کنند ساده 

ـــبک  » س ـــعار ـــا ش ـــالمت ب ـــه س ـــمین روز از هفت ـــان  در شش ـــزارش وب دا زنج ـــه گ ب
ـــان  ـــت ودرم ـــبکه بهداش ـــس ش ی ـــدم ر ـــی مق ـــر صادق « دکت ـــور  ـــالمت مح ـــی س زندگ
ـــک  ـــا تبری ـــتان ب ـــه شهرس ـــاز جمع ـــل از نم ـــای قب ـــه ه ـــلطانیه در خطب ـــتان س شهرس
ـــن شهرســـتان  ـــت ســـالمت در ای ـــزاران  گزارشـــی از وضعی ـــه نمـــاز گ ـــه ســـالمت ب هفت

ـــود. ـــان نم بی
ـــعه  ـــالم محورتوس ـــان س ـــرد:  انس ـــراز ک ـــاز وی اب ـــل از نم ـــای قب ـــه ه ـــه خطب در ادام
ـــه  ـــد الزم ـــته باش ـــرفت داش ـــعه و پیش ـــد توس ـــه میخواه ـــه ای ک ـــت و جامع ـــدار اس پای
ـــد  ـــره من ـــرای به ـــالمتی ب ـــد و س ـــته باش ـــالمی داش ـــای س ـــان ه ـــه انس ـــن اســـت ک آن ای

ـــت. ـــروری اس ـــری ض ـــی ام ـــب اله ـــانها از مواه ـــدن انس ش
ـــه  ـــالمت ب ـــی س ـــش همگان ـــت: پوش ـــلطانیه گف ـــان س ـــت و درم ـــبکه بهداش ـــس ش ریی
ـــه  ـــالمت را ب ـــاز س ـــورد نی ـــات م ـــه ، خدم ـــراد جامع ـــه اف ـــه : هم ـــت ک ـــی اس ـــن معن ای
ـــه  ـــی ســـالمت ، همـــه را ب ـــد . پوشـــش همگان ـــن روش ممکـــن دریافـــت کنن ســـاده تری
ـــازد . ـــی س ـــادر م ـــاری اســـت ق ـــر و بیم ـــل م ـــن دلی ـــه مهمتری ـــی ک دسترســـی خدمات
ـــت  ـــدن وضعی ـــر ش ـــث بهت ـــت و باع ـــت اس ـــا کیفی ـــی ب ـــدازه کاف ـــه ان ـــه ب ـــی ک خدمات

ـــود.  ـــی ش ـــت م ـــده خدم ـــت کنن ـــراد دریاف ـــالمت اف س
ـــب مقـــام معظـــم  ـــالغ شـــده از جان ـــد کـــرد: سیاســـت هـــای کلـــی ســـالمت ، اب وی تاکی
ـــام ســـالمت در  ـــرح تحـــول نظ ـــب ط ـــای وزارت بهداشـــت در غال ـــه ه ـــری و برنام رهب

ـــی شـــده اســـت. ـــردم طراحـــی و عملیات ـــا ســـالمت م ـــن و ارتق راســـتای تامی
ـــات  ـــای خدم ـــه ه ـــتر هزین ـــردم بیش ـــه م ـــی ک ـــزود: زمان ـــدم اف ـــی مق ـــر صادق دکت
ـــم  ـــراد ک ـــود اف ـــی ش ـــث م ـــر باع ـــن ام ـــد، ای ـــان بپردازن ـــد از جیبش ـــالمت را بای س
ـــی  ـــد. حت ـــت نکنن ـــان را دریاف ـــورد نیازش ـــات م ـــا خدم ـــت ه ـــتر وق ـــد بیش در آم
ـــی  ـــوند در زمان ـــی ش ـــکالت مال ـــار مش ـــز دچ ـــاال نی ـــط و ب ـــد متوس ـــا درآم ـــراد ب اف
ـــت  ـــل پرداخ ـــردم درمقاب ـــت م ـــدت دارند.حفاظ ـــی م ـــدید و طوالن ـــاری ش ـــه بیم ک

ـــد. ـــش میده ـــداری را کاه ـــر و ن ـــر فق ـــان ،خط ـــالمت از جیبش ـــای س ـــه ه هزین
ـــه  ـــام جمع ـــب ام ـــینی نس ـــالم حس ـــه الس ـــه حج ـــاز جمع ـــای نم ـــه ه ـــه خطب در ادام
شهرســـتان ضمـــن تبریـــک هفتـــه ســـالمت و تشـــکر از فعـــاالن ایـــن عرصـــه بـــر 
ـــی  ـــزوم خـــود مراقبت ـــای بهداشـــتی و ل ـــش شـــاخ ه ـــردم در افزای ـــزوم مشـــارکت م ل

ـــد. ـــان نمودن ـــی را بی نکات
ـــل  ـــالمت در مح ـــتگاه س ـــی ایس ـــن روز برپای ـــده در ای ـــرا ش ـــای اج ـــه ه ـــر برنام از دیگ
B و  S ـــون  ـــد خ ـــت قن ـــذاران تس ـــه از نمازگ ـــود ک ـــتان ب ـــه شهرس ـــاز جمع ـــی نم برپای

ـــد. ـــام ش ـــاال انج ـــون ب ـــار خ ـــنجش فش س
در ادامـــه برنامـــه هـــای ایـــن روز ریاســـت شـــبکه بهداشـــت و درمـــان شهرســـتان 
ـــد  ـــع ســـالمت شـــهری ســـلطانیه بازدی ـــات جام ـــد از مرکـــز خدم ســـلطانیه ضمـــن بازدی
ـــدا  ـــا اه ـــلطانیه ب ـــر س ـــفا مه ـــن ش ـــه آری ـــد از خدم ـــن بازدی ـــد و در ای ـــل آوردن ـــه عم ب

ـــد. ـــکر نمودن ـــر تش ـــوح تقدی ل
ـــن  ـــتی یب ـــای بهداش ـــاوی پیامه ـــای ح ـــت ه ـــت و تراک ـــم پمفل ـــن مراس ـــان ای در پای
ـــاز  ـــت نم ـــبکه بهداش ـــنل ش ـــور پرس ـــا حض ـــن ب ـــد و همچنی ـــع ش ـــردم توزی ـــوم م عم

ـــد. ـــزار ش ـــت برگ ـــه جماع ـــادی ب ـــی عب سیاس
یـــن و   از دیگـــر برنامـــه هـــای ایـــن روز پیـــاده روی همگانـــی در روســـتایی بو
دوســـنگان و برگـــزاری کالســـهای اموزشـــی بـــرای نمازگـــزاران نمـــاز ظهـــر در 
مســـاجد روســـتاهای شهرســـتان ســـلطانیه بـــود و همچنیـــن بازدیـــد کارشـــناس 
ـــه ای  ـــر برنام ـــلطانیه از دیگ ـــهر س ـــطح ش ـــی س ـــن عموم ـــط از اماک ـــت محی بهداش

ششـــمین روز هفتـــه ســـالمت بـــود.

ر و راه های اه اربا مو  کار
کده  رسیدن به شادکامی در دان

ارشد ر بر پرستاری اب

کارگاه ارتبــاط موثــر و راه هــای رســیدن بــه شــادکامی در دانشــکده پرســتاری ابهــر بــا 
تدریــس مــرادی روانشــناس مشــاور دانشــکده برگزارشــد.

ــاه  ــت م ــارم اردیبهش ــنبه چه ــان، چهارش – زنج ــانی وب دا  ــری و اطالع رس ــگاه خب پای
1398 کارگاه ارتبــاط موثــر و راه هــای رســیدن بــه شــادکامی بــه مناســبت هفتــه ســالمت 
ــکده  ــجویان دانش ــرکت دانش ــکده باش ــاور دانش ــناس مش ــرادی روان ش ــس م ــا تدری ب

برگزارشــد.

ر خب

– زنجــان ؛ صبــح روز  بــه گــزارش وب دا 
ــا ششــمین  ــان ب جمعــه 6 اردیبهشــت و همزم
ــبک  ــوان "س ــه باعن ــالمت ک ــه س روز از هفت
ــده؛  ــذاری ش ــور" نامگ ــالمت مح ــی س زندگ
یــس دانشــگاه علــوم  ــز قزلبــاش ر ــر پروی دکت
ــی  ین ــر صا ــی دکت ــا همراه پزشــکی زنجــان ب
ــت  ــز بهداش ــس مرک ی ــتی و ر ــاون بهداش مع
ولین دانشــگاه باحضــور  اســتان وجمعــی مســ
در مرکــز آموزشــی درمانــی تخصصــی و فــوق 

تخصصــی آیــت الــه موســوی از بیمــاران 
ــتان  ــف بیمارس ــای مختل ــتری در بخش ه بس

ــود. ــادت نم عی
ــا  ــو ب ــدار و گفتگ ــن دی ــه ضم ــن برنام در ای
ــاخه  ــدا ش ــا اه ــا ب ــان آنه ــاران و همراه بیم
آمــد.  به عمــل  ــی  دلجو بیمــاران  از  گل 
ــاخه  ــدا ش ــا اه ــن ب ــگاه همچنی ــس دانش ی ر
گل از خدمــات و زحمــات کادر پرســتاری 
ــود .  ــی نم ــز قدردان ــز نی ــن مرک ــکی ای و پزش

ته سالمت:  رامیداشت ه در راستای 

ازبیماران ا دان ی ر
ه ا ان دربیمارس ر ب

کرد یاد  و موس

روز جمعــه در ششــمین روز هفتــه ســالمت  
ســالمت  زندگــی  ســبک   » شــعار  بــا 
یــس شــبکه  » دکتــر عــادل عباســی ر محــور
ــه  ــل از خطب ــده قب ــان خدابن بهداشــت ودرم
هــای  نمازعبــادی ، سیاســی  جمعــه قیــدار 
در خصــوص  برنامــه هــای اجرایــی  هفتــه 
ــه  ــای اولی ــت ه « مراقب ــعار  ــا ش ســالمت ب
بهداشــتی بــرای پوشــش همگانــی ســالمت 

ــود. ــخنرانی نم » س
ــه  ــان ؛  وی در ادام ــه گارش وب دا- زنج ب
در مــورد اجــرای  طــرح تحــول  ســالمت و 
ارتقــا چشــم گیــر شــاخ هــای بهداشــتی 
ــر  ــش م ــزان کاه ــی ، می ــه زندگ ــد ب ، امی
ــروع  ــاردار از ش ــادران ب ــوزادان ، م ــر ن و می
 220 بیمارســتان  ســاختمانی  عملیــات 
ص   ــرم  ــول اک ــرت رس ــی حض تختخواب
جهــت دسترســی ســریع مــردم بــه خدمــات 
از  و صیانــت  اربــاب رجــوع  تکریــم  و 
ــوق شــهروندی ، ســبک زندگــی ســالم  حق
بــرای  ، خودمراقبتــی و ســواد ســالمت 

ــود ــخنرانی نم ــزاران  س نمازگ
ــای  ــاج آق ــلمین ح ــالم والمس ــت االس حج
ــدار  ــرم شــهر قی ــه محت ــام جمع موســوی ام
نیــز از جنــاب آقایــان دکتــر قــز لبــاش 
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــرم دانش ــت محت ریاس
یــس شــبکه  زنجــان ودکتــر عباســی ر
ــات  ــده بخاطرخدم ــان خدابن ــت درم بهداش
ارزنــده بهداشــت ودرمــان در طــول ســالهای 
گذشــته تقدیروتشــکرنموده وابــراز امیدواری 
کردنــد نهضــت خدمــت ایــن دانشــگاه 

ــتان  ــاختمانی بیمارس ــات س ــروع عملی باش
ــد. ــی یاب ــه م ــد ادام جدی

ــی  ــتادی در مصلـ ــان سـ ــا کارشناسـ ضمنـ
ــن  ــهرهای زریـ ــه شـ ــاز جمعـ ــای نمـ هـ
یـــس  مهنـــدس حســـین احمـــدی ر رود 
ول بهداشـــت  امورعمومـــی و کارشـــناس مســـ
ــهیدی  ــعلی شـ عباسـ ــاب  ، گرمـ ــط محیـ
ول ســـالمت جوانـــان  کارشـــناس مســـ
ــو  ــر اصانلـ جعفـ ــار  ، نوربهـ ــدارس  و مـ
ـــر  و  ـــای واگی ول بیماریه ـــ ـــناس مس کارش
ــناس  ــوری کارشـ ــر منصـ ــجاس  صفـ سـ
ول ســـالمت روان  پیـــش از خطبـــه  مســـ
ــه  در  ــهرهای تابعـ ــه شـ ــای نمازجمعـ هـ

ـــبک  ـــالمت و س ـــه س ـــعار هفت ـــوص ش خص
زندگـــی ،تغذیـــه ســـالم وخودمراقبتـــی 
ســـخنرانی و نکاتـــی را بیـــان نمودنـــد.

 دیگر برنامه های شهرستان
ــی  ــاده روی خانوادگ ــش پی ــزاری همای برگ
98 بــا شــعار  2 درروز جمعــه مــور 6
ــی ســالمت محــور  باحضــور  ــبک زندگ س
آقایــان دکتــر بیگدلــی فرمانــدار محتــرم 
شهرســتان ، موســوی بخشــداربخش افشــار 
ــنل  ــش و پرس ولین بخ ــ ــی ازمس ، و جمع
مرکزخدمــات جامــع ســالمت شــبانه روزی 
گرمــاب و بهــورزان تابعــه و ســایر اقشــاربا 

همــکاری بخشــداری ، شــهرداری ، اداره 
و  بهداشــت  شــبکه   ، جوانــان  و  ورزش 
ــروش افشــارو...   ــوزش و پ ــان ، اداره آم درم
ــه  ــی کتل ــار تاریخ ــا غ ــاب ت ــهر گرم ازش
خــور بمناســبت هفتــه ســالمت وجــوان کــه 
در پایــان مراســم بــه قیــد قرعــه از شــرکت 
جوایــز تجلیــل بعمــل آمــد کننــدگان بــا اهدا
پرســنل  و  ول  مســ پزشــک  دیــدار 
ــن رود  ــالمت زری ــع س ــات جام مرکزخدم
ــا امــام جمعــه وتشــریح اهــداف و برنامــه  ب

هــای هفتــه ســالمت
بازدیــد تیــم ســالمت مرکــز خدمــات جامــع 
ــی  ــدان  از نانوای ســالمت بوالماجــی و نعلبن
ــطح  ــود در س ــای موج ــازه ه ــای  و مغ ه

ــتاهای تحــت پوشــش . روس
ــزاری جلســه آموزشــی ســبک زندگــی  برگ
ســالم ، خــود مراقبتــی بــرای طــالب جــوان 
ــادق  ع   ــر ص ــام جعف ــه ام ــوزه علمی ح
ــات  ــز خدم ــناس مرک ــط کارش ــدار توس قی

ــدار. ــماره 2 قی ــالمت ش ــع س جام
برگــزاری مســابقه دو ومیدانــی در بیــن 
دانــش آمــوزان ابتدایــی اولــی بیــک و اهــدا 

ــر. ــرات برت ــه نف ــزه ب جای
ابتدایــی  در مدرســه  انجــام درختــکاری 
روســتای اولــی بیــک توســط اولیــای دانــش 
آمــوزان در راســتای ترویــج فرهنــ حفــ 

ــت. ــط زیس محی
برگــزاری ایســتگاههای ســالمت در مصلــی 
ــن  ــدار ، زری ــه شــهرهای قی ــای نمازجمع ه

ــاب . ــجاس و گرم ــار ، س رود ، نوربه

ته سالمت: می روز از ه در ش

رستان خدابنده معه  تی و درمانی در نماز  دا داما ب ر ا ت

جشــنواره نشــاط و امید با همکاری اداره ورزش 
ــش و  ــوع دان ــاوران طل ــان، موسســه فن و جوان
شــبکه بهداشــت و درمــان ابهــر در ســالن نــور 
ــد  ــزار ش ــتان برگ ــالمی شهرس ــاد اس اداره ارش
ــان برتــر شهرســتان  در ایــن جشــنواره از جوان
ــد . ــل گردی ــر تجلی ــدار ابه ــور فرمان ــا حض ب
جمعــه  نمــاز  سیاســی  عبــادی  درمراســم 
ــه  ــام جمع ــینی ام ــا حس ــاج آق 98 ح 02 06
ــاز  ــه دوم نم ــر در خطب ــتان ابه ــت شهرس موق
ضمــن عــرض تبریــک هفته ســالمت و عنــوان 
شــعار هفته"مراقبتهــای اولیــه بهداشــتی راهــی 
بــه ســوی ســالمتی " عدالــت در ســالمت 
و مشــارکتهای مردمــی را از ارکان اصلــی آن 
دانســتند. ایشــان در ادامــه  بــه اهمیــت حفــ 
ــالم  ــر اس ــی از نظ ــردی و اجتماع ــت ف بهداش
ــن  ــدارکاران ای ــد . و از دســت ان ــاره نمودن اش

ــد. ــکر نمودن ــر وتش ــرح تقدی ط

در حاشــیه ایــن مراســم عبــادی سیاســی 
غربالگــری فشــار خــون480 نفــر از نمازگزاران 
توســط پرســتاران آقــا و خانــم مرکــز بهداشــت 
ــت  ــا ثب ب ــر  ــالل احم ــکاری ه ــا هم ــر ب ابه
ــد.  ــام ش ــون انج ــار خ ــزان فش ــامی و می اس
ــاال، مشــاوره جهــت  ــوارد فشــارخون ب و در م
محــل  ســالمت  پایگاههــای  بــه  مراجعــه 

ــد. ــه ش ــکونت توصی س
ـــتای  ـــی در روس ـــاده روی خانوادگ ـــش پی همای
ــورای  ــار ، شـ ــارکت دهیـ ــا مشـ ــر بـ الگزیـ
اســـالمی ، نیـــروی انتظامـــی ، فوریتهـــای 
ـــر  ـــان ابه ـــت و درم ـــبکه بهداش ـــکی و ش پزش
ـــتا  ـــورای روس ـــط ش ـــز توس ـــدای جوای ـــا اه ب

ــد. ــزار گردیـ برگـ
در  پایــه   C P R آموزشــی  کالس  برگــزاری 
یــن قلعــه  دانشــگاه علمــی کاربــردی صا
ابهــر  115 اورژنــس  کارشناســان  توســط 

ور  ی سالمت م در راستای سب زند

د ار  ـ ر بر رستان اب ا و امید در نواره ن

دارو  منطقــی  مصــرف  و  تجویــز  مدیــر 
معاونــت غــذاودارو دانشــگاه علــوم پزشــکی 
زنجــان اظهارداشــت: مصــرف نادرســت 
ــد  ــریت را تهدی ــه بش ــا جامع آنتی بیوتیک ه
می کنــد و عــوارض مصــرف نادرســت آنهــا 
برخــالف ســایر داروهــا متوجــه ســایر افــراد 

ــود . ــز می ش ــه نی جامع
 _ پایــگاه خبــری و اطالع رســانی وب دا 
ــی  ــرف منطق ــز و مص ــر تجوی ــان، مدی زنج
دارو معاونــت غــذاودارو دانشــگاه علــوم 
ــروز پنجــم اردیبهشــت  پزشــکی زنجــان ام
1398 و پنجمیــن روز از هفتــه ســالمت 
باعنــوان "ســالمت در حــوادث و بالیــا" 

ــز اشــراق  ــواده مرک ــی خان ــه رادیوی در برنام
ــز  ــه شــده در مرک ــات ارا ــی خدم ــه معرف ب
معاونــت  ســموم  و  دارویــی  اطالعــات 

غــذاودارو پرداخــت .
اظهارداشــت:  نوبرانــی  مریــم  دکتــر   
ــه  ــا جامع ــت آنتی بیوتیک ه ــرف نادرس مص
بشــریت را تهدیــد می کنــد و عــوارض 
ــایر  ــالف س ــا برخ ــت آنه ــرف نادرس مص
ــز  ــه نی ــراد جامع ــایر اف ــه س ــا متوج داروه
ــد در مصــرف  ــت بای ــن جه ــود و بدی می ش

رفتارنمــود. والنه  مســ آنتی بیوتیک هــا 
 وی خاطرنشــان کــرد: همشــهریان از طریــق 
تلفن هــای 1490 و 33550100 و  شــماره 

دارویــی  می تواننــد ســواالت   33550101
خــود را مطــرح و پاســخ را دریافــت نماینــد .
دارو  منطقــی  مصــرف  و  تجویــز  مدیــر 
معاونــت غــذاودارو دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــق الکترونیکــی  ــان اینکــه ازطری زنجــان بابی
پاســخ  دریافــت  و  طــرح  امــکان  نیــز 
ســواالت دارویــی فراهــم می باشــد بــه طــور 
ــرف  ــوص مص ــی درخص ــی مطالب اختصاص

کــرد. ارایــه  آنتی بیوتیک هــا 
آنتـی   اتمـام  عـدم  نوبرانـی  دکتـر  گفتـه  بـه 
بیوتیک های تجویزشـده و مصـرف بیش ازحد 
آنهـا می توانـد منجر به گسـترش هرچه بیشـتر 

مقاومـت آنتی بیوتیـک  هـا شـود.

د می کند د ت را ت ر امعه ب نتی بیوتی ها  ر نادرست  م



 شنبه 14 اردیبهشت ماه 1398 / نمره 301 / سال دوم

اد ی ام

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان عنوان کرد:

  اشتغال زایی برای مددجویان از اولویت های
اصلی کمیته امداد در امسال است

توسعه خدمات در بخش اشــتغال زایی برای مددجویان تحت حمایت با استفاده از ظرفیت ها و 
پتانسیل های موجود در هر منطقه در کنار توسعه مشارکت های مردمی با نگاه نوآورانه و خالقانه 

در این بخش اولویت اصلی کمیته امداد است.
به گزارش سایت خبری کمیته امداد، هدایت صفری، مدیرکل کمیته امداد استان زنجان در بازدید 
با اشــاره به اینکه رویکرد این نهاد باال بردن کیفیت کار در حوزه خدمت رسانی به جامعه هدف 
اســت، گفت: شناسایی مزیت های نســبی هر منطقه و ایجاد خالقیت، نوآوری و برند سازی در 
بخش هــای مختلف کمیته امداد با بهره گیری از ظرفیت های مردمــی باید در اولویت کاری این 
نهاد قرار گیــرد. وی بابیان اینکه چالش های اقتصادی می تواند افزایش مراجعات به این نهاد را 
به دنبال داشته  باشد، افزود: وظیفه ما در نهاد انقالبی و والیی کمیته امداد ایجاد عنصر اعتماد و 
اطمینان در جامعه برای ارتقا مشارکت مردم در برنامه های اجرایی این نهاد و افزایش سرمایه های 

اجتماعی نظام است.
صفری یکی از شــاخ های مهــم اعتماد افزایــی در جامعه را انجام کار جهــادی در حوزه 
خدمت رسانی به جامعه هدف عنوان کرد و ادامه داد: تشخی درست و دقت، صحت و سرعت 
لفه های مهم دیگر اطمینان بخشی به کارکردهای اثربخش  در کار مددکاری به جامعه هدف از م

این نهاد در حوزه فقرزدایی بوده و باید بیشتر موردتوجه قرار گیرد.
وی افزود: با همین نگاه افزایش بسترهای مشارکت مردم در برنامه های اجرایی این نهاد باهدف 
چابک ســازی فعالیت ها از طریق ایجاد مراکز نیکوکاری و واگذاری بخشی از امور تصدی گری 
در حوزه فقرزدایی به مردم با استفاده از ظرفیت این مراکز از رویکردهای مهم کمیته امداد استان 

زنجان در امسال است.
صفری بابیان اینکه توســعه کمی و کیفی فعالیت های اشتغال زایی از برنامه های مهم دیگر کمیته 
امداد اســتان زنجان است، ادامه داد: توسعه خدمات در بخش اشتغال زایی برای مددجویان تحت 
حمایت با استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در هر منطقه در کنار توسعه مشارکت های 

مردمی با نگاه نوآورانه و خالقانه در این بخش اولویت اصلی کمیته امداد است.
وی با اشاره به افزایش قابل توجه منابع تخصی داده شده در بخش اشتغال مددجویان در امسال، 
افزود: شناســایی ظرفیت های موجود در مناطق مختلف و بهره گیری از آن در حوزه اشتغال زایی 
برای مددجویان به ویژه ایجاد مجتمع های خدماتی و رفاهی با مالکیت انفرادی و افزایش طرح های 

نو از برنامه های مهم کمیته امداد در امسال در این بخش است.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان 

 بیمه درمانی مددجویان زنجانی  به بیمه سالمت
انتقال یافت

بیمه پایه درمانی 8 هزار و 547 مددجوی امداداستان  ساکن در مناطق شهری با جمعیت باالی 20 
هزار نفر به بیمه سالمت ایران منتقل شد.

به گزارش ســایت خبری کمیته امــداد  هدایت صفری مدیر کل کمیته امداد اســتان زنجان در 
نشست شورای مدیران  ،  بابیان اینکه بیمه پایه درمانی 8 هزار و 547 مددجوی زنجانی  ساکن 
در مناطق شــهری با جمعیت باالی 20 هزار نفر، به بیمه ســالمت واگذار شد، گفت:  هماهنگی 
های الزم  در خصوص عملیات اجرایی این فرآیند آغازشده است و طبق برنامه بیمه سالمت تا 
پایان اردیبهشــت ماه  امسال دفترچه های درمانی جدید مددجویان زنجانی از طریق بیمه سالمت 

استان  صادر می شود.
صفری با اشاره به اینکه بیمه پایه درمانی مددجویان روستایی و ساکن در شهرهای با جمعیت زیر 
20 هزار نفر از سال 85 به بیمه سالمت واگذار شده بود گفت:تا پایان اردیبهشت ماه امسال بیمه 
پایه درمانی کلیه مددجویان شهرهای باالی 20هزار نفر استان نیز به بیمه سالمت  منتقل  می شود.
مدیر کل کمیته امداد اســتان زنجان با اشــاره به اینکه تفاهم نامه انتقال  بیمه پایه مددجویان در 
شده افزود: شیوه نامه صدور وتوزیع دفترچه ها نیز  مرکز بین کمیته امداد وبیمه ســالمت  امضا
در دست اقدام می باشد  که به زودی به اطالع مددجویان خواهدرسید لذا تا صدور دفترچه های 

جدیدکارت های بیمه درمانی سابق معتبر خواهد بود.
وی تأکید کرد: مددجویان هیچگونه نگرانی در باره  صدور دفترچه  درمانی جدید نداشته باشند 

چراکه هزینه صدور آن توسط کمیته امداد  پرداخت، و از مددجویان وجهی دریافت نمی شود.
مدیرکل کمیته امداد استان با بیان اینکه تغییرات حاصله فقط درزمینه بیمه پایه درمانی است گفت: 
بیمه مکمل کمیته امداد  برای همه مددجویان همچون گذشته به قوت خود باقی است و بر اساس 

برنامه ریزی های صورت گرفته سطح خدمات افزایش خواهد یافت.

مدیر کل کمیته امداد استان خبر داد:

بررسی 979 پرونده کمیسیون پرشکی مددجویان در 
کمیته امداد استان زنجان

به منظور تعیین درصد از کار افتادگی مددجویان تحت حمایت کمیته امداد  جلســات کمیسیون 
پزشــکی با حضور متخص  داخلی ،مغز واعصاب وپزشــک عمومــی در  محل کمیته امداد 

شهرستان برگزار می شود.
به گزارش ســایت خبری کمیته امداد ،هدایت صفری مدیر کل کمیته امداد استان زنجان با اشاره 
به اینکه کمیســیون پزشکی کمیته امداد برای مشخ شــدن وضعیت بیماری و ازکارافتادگی 
ه خدمات حمایتی به ایشان برگزار می شود، اظهار کرد: در  مددجویان و سرپرستان خانواده و ارا
سال گذشــته 782پرونده از مددجویان تحت حمایت  و 197 پرونده از افراد غیر تحت پوشش 

مورد بررسی کمیسیون پزشکی قرار گرفته است.
وی بـا بیـان اینکـه در ایـن کمیسـیون از ظرفیـت پزشـکان معتمـد در راسـتای شناسـایی 
 نیازمنـدان واقعـی و رفـع مشـکل آنهـا اسـتفاده می شـود، افـزود: نتایـج کمیسـیون پزشـکی 
کمیتـه امـداد بـه دو گروه تـک خدمتی و چنـد خدمتی  با توجـه به  درصـد از کارافتادگی 
تقسـیم می شـود کـه 233 پرونـده مربـوط بـه افـراد تحـت پوشـش بـاالی 65 درصـد،331 
پرونـده بیـن 51 تـا 64 درصـد ، 269 پرونـده بیـن 35 تـا 50 درصـد و146پرونـده زیـر 

34درصـد از کار افتادگـی تشـخی داده شـده اسـت.
صفری با بیان اینکه درمان و بهداشت مددجویان تحت پوشش از اهمیت خاصی برخوردار است 
اضافــه کرد:این نهاد در بخش های مختلف از جمله بیمه های اجتماعی برای زنان سرپرســت 
خانوار و مجریان طرح های خود اشــتغالی ، بیمــه  های مکمل خدمات درمانی ، خدمات ویژه 
درمانی برای بیماران زمین گیر وصعب العالج ، خدمات بهداشــتی نظیر بهسازی سرویس های 

بهداشتی و تشکیل کالس های آموزشی برای مددجویان ارایه می گردد. 

ر خب

حجــت االســالم والمســلمین  یوســفی رییس 
مه  ســتاد اقامــه نمــاز اســتان در گردهمایــی ا
ــه  ــاز  ادارات تابع ــن نم ــات وخادمی جماع
کمیتــه امداد اســتان زنجــان  برتبلیــغ وترویج  
بیشــترفرهن نمــاز  در جامعــه تاکیــد کــرد

ــداد  ــه ام ــری کمیت ــایت خب ــزارش س ــه گ ب
یوســفی   والمســلمین  االســالم  ،حجــت 
ــن  ــتان در ای ــاز اس ــه نم ــتاد اقام ــس س ،ریی
ــن  ر  دی ــعا ــاز از ش ــت: نم ــی گف گردهمای
ــه  ــت  ک ــه اال ا اس ــاد ال ال ــالم  وفری اس
بخشــیده  ارتقــا   را  انســانی  فرهنــ 
وتاثیــرات بســیار زیــادی در زندگــی فــردی 

واجتماعــی انســان دارد.
ـــن  ـــک دی ـــا ی ـــن م ـــه دی ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــن  ـــردی دی ـــاد ف ـــت افزود:ابع ـــی اس اجتماع
ـــن  ـــی  دی ـــد اجتماع ـــت  بع ـــه تقوی ـــا مقدم م
ـــی  ـــد اجتماع ـــت بع ـــه ماس ـــت  و وظیف اس

ـــم . ـــال کنی ـــاز را فع نم
حجـــت اســـالم یوســـفی بـــا اشـــاره بـــه 

ـــن اســـالم  ـــن مبی ر  دی ـــعا ـــاز از ش ـــه نم اینک
ـــی  ـــد اجتماع ـــد بع ـــرد: بای ـــد ک ـــت تاکی اس

ـــن  ـــردم تبیی ـــتی  م ـــه درس ـــرای ب ـــاز را ب نم
ـــی  ـــردم موضوع ـــه هرجـــا  م ـــم چـــرا ک نمایی

ـــه  ـــد نتیج ـــد ودر کردن ـــوب فهمیدن را خ
ـــت. ـــده اس ـــری ش بهت

ــا اشــاره  ــه نمــاز اســتان ب رییــس ســتاد اقام
بــه فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری در 
اجــالس نمــاز گفــت: معظــم لــه  فرمودنــد:" 
رمــز مانــدگاری انقــالب اســالمی  وفــاداری 
ر انقــالب اســت. وموضــوع  مــردم  بــه شــعا
ــان   ــان وجوان نمــاز  بایســتی در بیــن نوجوان
ــای  ــری  وکاره ــژه ای پیگی ــت وی ــا اهمی ب

مهمــی انجــام شــود."
ــام  ــداد امـ ــه امـ ــه کمیتـ ــان اینکـ وی بابیـ
ره اســـتان زنجـــان از دســـتگاههای   خمینـــی 
ــت  ــاز اسـ ــوزه نمـ ــر در حـ ــال وموثـ فعـ
افـــزود: بایـــد راههـــای ســـوق دادن مـــردم 
ـــا   ـــواده ه ـــا خان ـــاط ب ـــهای ارتب ـــا وروش راهه
ـــه  ـــه برنام ـــان ب ـــان ونوجوان ـــژه جوان ـــه وی ب
ـــت  ـــد واهمی ـــترش یاب ـــی گس ـــای فرهنگ ه
وجایـــگاه نمـــاز بـــرای آحـــاد مـــردم بـــه 

درســـتی تبییـــن  وتبلیـــغ شـــود .

نیکـوکار  مـردم  اهدایـی  کمک هـای 
اقـالم  قالـب  در  زنجـان  اسـتان 
از  آسـیب دیده  هم وطنـان  موردنیـاز 
سـیل در اسـتان های مختلـف کشـور 
اسـت. ارسال شـده  مناطـق  ایـن  بـه 
مدیـرکل کمیتـه امـداد اسـتان زنجان 
به منظـور تعامالت بیشـتر بـا مدیرکل 
روابـط عمومـی، تشـریفات و امـور 
بین الملل اسـتانداری زنجـان دیدار و 

کرد. گفتگـو 
کمیتـه  خبـری  سـایت  گـزارش  بـه 
مدیـرکل  صفـری،  هدایـت  امـداد، 
کمیتـه امـداد اسـتان زنجـان در ایـن 
دیـدار بـا اشـاره بـه اینکـه خدمـات 
کمیتـه امـداد در بخش هـای مختلـف 
بـر پایه و اسـاس حضور و مشـارکت 
گفـت:  می گیـرد،  شـکل  مـردم 
تـالش می کنیـم بـا برقـراری تعامـل 
تبییـن  و  مختلـف  دسـتگاه های  بـا 
اهـداف و رسـالت کمیته امـداد زمینه 
مشـارکت اجتماعـی آحـاد مختلـف 
مـردم را در برنامه هـای اجرایـی ایـن 

نهـاد فراهـم کنیـم.
افزایـش  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
و  شـکل گیری  در  مـردم  مشـارکت 
بسـیار  نهـاد  ایـن  خدمـات  ارتقـا 
افـزود:  اسـت،  تأثیرگـذار  و  مهـم 
ـه خدمـات  راهبـرد کمیتـه امـداد ارا
اثربخـش در حـوزه محرومیت زدایـی 
بـا رویکـرد توانمندسـازی و افزایش 
اعتماد مـردم به کارکردهـای این نهاد 

اسـت. فقرزدایـی  در حـوزه 
فضاســازی  داد:  ادامــه  صفــری 
اعتمــاد  افزایــش  در  رســانه ای 
فعالیت هــای  بــه  عمومــی 

محرومیت زدایــی ایــن نهــاد و ایجــاد 
اطمینــان در جامعــه بــرای مشــارکت 
ــای  ــد و اثربخــش در برنامه ه هدفمن
ثــر و  اجرایــی کمیتــه امــداد بســیار م

راهگشــا اســت.
کمیتـه  رویکـرد  بـه  اشـاره  بـا  وی 
امداد اسـتان زنجـان در تبیین صحیح 
نیازهـای جامعـه هـدف و شـفافیت 
همیـن  بـا  افـزود:  فعالیت هـا،  در 
رویکـرد و افزایـش مشـارکت خیران 
در برنامه هـای اجرایـی ایـن نهـاد در 
میانگیـن  ایتـام،  اکـرام  طـرح  قالـب 
سـرانه ماهیانـه دریافتـی ایتـام تحت 

حمایـت کمیتـه امـداد اسـتان زنجان 
از محـل کمـک خیـران و حامیـان با 
افزایـش سـه برابـری نسـبت بـه دو 
سـال گذشـته بـه 480 هـزار تومـان 

رسـیده اسـت.
امـداد  کمیتـه  اینکـه  بابیـان  صفـری 
بیـت  زیرمجموعـه ای  به عنـوان 
حـوزه  در  دولـت  معیـن  و  والیـت 
خـود  خدمـات  محرومیت زدایـی 
را بـر اسـاس نیـاز جامعـه هـدف بـه 
ـه می کنـد، گفـت: تـالش  آن هـا ارا
می کنیـم بـا شناسـایی صحیـح نیازها 
ازجملـه  مختلـف  بخش هـای  در 

معیشـت، درمـان، آمـوزش، اشـتغال، 
مسـکن، تحصیـل و امـور فرهنگـی 
و مشـاوره ای بـا بهره گیـری از منابـع 
داخلـی ایـن نهـاد و هم افزایـی آن بـا 
کمک هـای مردمی خدمـات موردنیاز 
ـه کنیم. جامعـه هدف را بـه آن ها ارا
وی بـا اشـاره بـه مشـارکت مطلـوب 
برنامه هـای  در  زنجانـی  خیـران 
اجرایـی ایـن نهـاد در سـال گذشـته، 
کارهـای  انجـام  زمینـه  داد:  ادامـه 
خیرخواهانـه در اسـتان زنجان بسـیار 
خیـران  مشـارکت  و  بـوده  مسـاعد 
زنجانـی در برنامه هـای اجرایی کمیته 

امداد اسـتان زنجان در سـال گذشـته 
شـاهد صادقـی بـرای ایـن موضـوع 

اسـت.
صفـری به مشـارکت مناسـب خیران 
هم وطنـان  بـه  کمـک  در  زنجانـی 
مناطـق  در  سـیل  از  آسـیب دیده 
و  کـرد  اشـاره  کشـور  مختلـف 
گفـت: مـردم نیکـوکار و نوع دوسـت 
اسـتان زنجـان از ابتـدای جمـع آوری 
کمک هـای مردمی برای سـیل زدگان، 
بیـش از 4 میلیارد تومـان به هم وطنان 
آسـیب دیده از سـیل به صـورت نقد و 

غیـر نقـد کمـک کرده انـد.
اهدایـی  کمک هـای  داد:  ادامـه  وی 
در  زنجـان  اسـتان  نیکـوکار  مـردم 
هم وطنـان  موردنیـاز  اقـالم  قالـب 
اسـتان های  در  سـیل  از  آسـیب دیده 
مناطـق  ایـن  بـه  کشـور  مختلـف 

اسـت. ارسال شـده 
ــرکل  ــت مدی ــی سرش ــا اله غالمرض
ــور  ــریفات و ام ــی، تش ــط عموم رواب
بین الملــل اســتانداری زنجــان نیــز در 
ایــن دیــدار بــا قدردانــی از کارکردهای 
اثربخــش کمیتــه امــداد اســتان زنجــان 
نیازمنــدان  بــه  خدمت رســانی  در 
تبییــن  در  شــفافیت  رویکــرد  و 
فعالیت هــای  به ویــژه  عملکردهــا 
ــانی،  ــوزه اطالع رس ــاد در ح ــن نه ای
ــه  ــات کمیت ــت خدم ــت: جامعی گف
امــداد در بخش هــای مختلــف بــه 
ــوزه  ــژه در ح ــه به وی ــدان جامع نیازمن
توانمندســازی بســیار مهم و ارزشــمند 
ایــن  از  اطالع رســانی  و  اســت 
خدمــات زمینــه ارتقــا امیــد در جامعه 

را فراهــم می کنــد.

ــازی  ــداد توانمندس ــه ام ــر کمیت هن
نیازمنــدان و از بیــن بــردن فقــر 
ــن نســلی در خانواده هــای تحــت  بی
حمایــت ایــن نهــاد از طریــق ایجــاد 
ــه  ــرای جامع ــغلی ب ــای ش فرصت ه
ــترهای  ــردن بس ــم ک ــدف و فراه ه

ــت. ــا اس ــرای  آن ه ــی ب درآمدزای
اســتان  امــداد  کمیتــه  مدیــرکل 
ــتر  ــالت بیش ــور تعام ــان به منظ زنج
در حــوزه کاریابــی و اشــتغال بــا 
یچ  ــارس ســو ــل شــرکت پ مدیرعام

ــرد. ــو ک ــدار و گفتگ ــان دی زنج
ــه  ــری کمیت ــه گــزارش ســایت خب ب
ــرکل  ــری، مدی ــت صف ــداد، هدای ام
کمیتــه امــداد اســتان زنجــان در 
ــاد  ــه ایج ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدار ب دی
ــازی  ــه، ظرفیت س ــتغال  در جامع اش
در حــوزه اقتصــاد اســت، گفــت: 
و  صنعتــی  شــرکت های  فعالیــت 
واحدهــای تولیــدی بــرای خلــق 
حــوزه  در  جدیــد  فرصت هــای 
اقتصــاد ارزشــمند بــوده و زمینــه 
کــم کــردن آســیب های اجتماعــی و 
ارتقــا ســرمایه های اجتماعــی نظــام 

را فراهــم می کنــد.
از  بیــش  اینکــه  بابیــان  وی 
خدمــات  از  نفــر  54هــزار961 
مختلــف کمیتــه امــداد اســتان زنجان 
در بخش هــای مختلــف بهره منــد 

برنامه هــای  از  افــزود:  هســتند، 
مهــم کمیتــه امــداد اشــتغال زایی 
ــرای جامعــه هــدف و زمینه ســازی  ب
بــرای اســتقالل اقتصــادی و معیشــتی 
مددجویــی  مختلــف  گروه هــای 
ــت. ــاد اس ــن نه ــت ای ــت حمای تح
کمیتــه  هنــر  داد:  ادامــه  صفــری 
امــداد توانمندســازی نیازمنــدان و 
ــلی در  ــن نس ــر بی ــردن فق ــن ب از بی
از  حمایــت  تحــت  خانواده هــای 
ــغلی  ــای ش ــاد فرصت ه ــق ایج طری

فراهــم  و  هــدف  جامعــه  بــرای 
ــرای  ــی ب ــردن بســترهای درآمدزای ک

ــت. ــا اس آن ه
وی بــا اشــاره بــه اینکــه از رویکردهای 
ــان  ــتان زنج ــداد اس ــه ام ــی کمیت اصل
در حــوزه اشــتغال زایی تعامــل بــا 
مراکــز  و  صنعتــی  شــرکت های 
ــرای  ــازی ب ــدف زمینه س ــی باه کاریاب
ــت  ــان تح ــه کار مددجوی ــتغال ب اش
ــزود:  ــت، اف ــاد اس ــن نه ــت ای حمای
پرداخــت حــق بیمــه مددجویــان 

به کارگیــری شــده در شــرکت های 
و  تولیــدی  واحدهــای  و  صنعتــی 
ــه تســهیالت کارآفرینــی بــه آن هــا  ارا
از  تشــویقی  بســته های  قالــب  در 
برنامه هــای مهــم کمیتــه امــداد در 

ــت. ــتغال اس ــوزه اش ح
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  صفــری 
خانواده هــای  ســطح بندی 
ــات  ــه خدم ــت و ارا ــت حمای تح
ــدف  ــه ه ــاز جامع ــا نی ــب ب متناس
ــاد  ــن نه ــی ای ــای اصل از رویکرده

ــا  ــم ب ــالش می کنی ــت: ت ــت، گف اس
ــد  ــمند، هدفمن ــات هوش ــه خدم ارا
ــه  ــان دارای زمین ــان دار مددجوی و زم
ــی  ــازه زمان ــک ب توانمندســازی در ی
مشــخ توانمنــد شــده و از چرخــه 
ــاد خــارج شــوند. ــن نه ــی ای حمایت
چالش هــای  اینکــه  بابیــان  وی 
اقتصــادی تأثیــر مســتقیمی برافزایش 
دارد،  نهــاد  ایــن  بــه  مراجعــات 
ــق  ــداد خل ــه ام ــرد کمیت ــزود: راهب اف
ــری  ــا بهره گی ــد ب ــای جدی فرصت ه
از ظرفیت هــای مردمــی و مشــارکت 
اجتماعــی خیــران و دیگــر نهادهــا و 
ــانی  ــوزه خدمت رس ــکل ها در ح تش
بــه نیازمنــدان و جامعــه هــدف ایــن 

ــت. ــاد اس نه
صفــری بــا اشــاره بــه اینکــه تبدیــل 
دغدغــه ســازمانی ایــن نهــاد در 
گفتمــان  بــه  فقرزدایــی  حــوزه 
از  جامعــه  در  غالــب  و  عمومــی 
رویکردهــای مهــم کمیتــه امــداد 
اســتان زنجــان اســت، ادامــه داد: 
ــز  ــاد مراک ــا ایج ــم ب ــالش می کنی ت
نیکــوکاری و شــبکه های مردمــی 
مســوولیت های  ارتقــا  زمینــه 
اجتماعــی اقشــار مختلــف جامعه در 
برابــر نیازمنــدان و افزایش مشــارکت 
را  فقرزدایــی  فرآینــد  در  خیــران 

ــم. ــم کنی فراه

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان خبر داد:

کمکبیشاز4میلیاردتومانیخیرانزنجانیبهسیلزدگان

رییس ستاد اقامه نماز استان عنوان کرد

 کمیتــه امــداد امـام خمینی )ره( اسـتان زنجـان
از دسـتگاه های فعال و موثر در حـوزه نمـاز است

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان:

هنر کمیته امداد توانمندسازی نیازمندان و از بین بردن فقر بین نسلی است
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سازمان جهاد کشاورزی اســتان زنجان از پیمانکاران دارای شخصیت حقوقی و دارای ظرفیت 
آماده به کار و حائز صالحیت، جهت انجام عملیات اجرایی اصالح ، بهســازی و توســعه باغات زیتون 
در شهرســتان طارم از توابع اســتان زنجان و نیز با مشخصات و شــرایط مندرج دراسنادمناقصه واز 
طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای و برگزاری غیرالکترونیکی و نیز با بهره گیری از سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت به نشانی WWW.SETADIRAN.IR دعوت به عمل می آورد:
شرایط شرکت در مناقصه :

- دارای رتبه وپایه متناسب وارائه گواهینامه صالحیت صادره ازسوی سازمان برنامه وبودجه کشور ویا 
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی.

برنامه زمانی مناقصه 

زمان انتشار مناقصه 
درسامانه تدارکات

زمان دریافت ودانلود اسنادمناقصه 
از سامانه تدارکات 

آخرین مهلت 
بارگذاری پاکتهای 

الف، ب ،ج درسامانه 
تدارکات

آخرین مهلت 
تسلیم)ارسال/تحویل( 

فیزیکی پاکت ها 

ازساعت 11
 روز شنبه 

تاریخ 98/02/14

ازساعت 11
 روز شنبه 

تاریخ 98/02/14

تا  ساعت 16
روز چهارشنبه

 تاریخ 98/02/18

تاساعت9
  روزیکشنبه

تاریخ 98/02/29

تاساعت10
روز یکشنبه

تاریخ 98/02/29

مدت اعتبار زمان بازگشایی 
نوع  ومبلغ تضامین شرکت در فرآیندارجاع کارپیشنهاد ها

ازساعت 11
روزیکشنبه 

تاریخ 98/2/29

90 روز از ساعت 11 
تاریخ بازگشائی پا 

کت ها

به مبلغ 223/200/000 ریال به شرح جدول شماره 4 ازبندالف ماده 6 
آئین نامه تضمین  درمعامالت دولتی به صورت یک یا ترکیبی ازتضامین 
موضوع بندهای )الف( )ب( )پ()ج( )چ( )ح( )خ( ماده 4 آئین نامه مذکور 

* پرداخت هزینه انتشار دو نوبت آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهدبود.
* اطالعات تماس ونشانی دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر و نیز تسلیم پاکت ها: 
زنجان خیابان ســعدی شمالی)سرباز(- ساختمان شماره یک سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان- 

اداره امور پیمان ها و قراردادها
شماره تماس 024-33137161

اورزی استان زنجان اد ان  ساز

ا عمومی  مر ای  نوبت اولآگهی 

کددستگاه مناقصه گزار : 3988 
بدین وســیله به اطالع همه کادر پرستاری مشمول ماده 16 قانون سازمان نظام پرستاری می رساند، 
پنجمین دوره انتخابات هیئت مدیره های سازمان نظام پرستاری در تاریخ 98/04/21 به طور هم زمان 
در سراسر کشور برگزار خواهد شد، بنابراین متقاضیان ثبت نام در هیئت مدیره شهرستان های دارای 
شرایط می توانند از تاریخ 98/02/11 تا 98/02/24 به جز روزهای تعطیل از ساعت 8 تا 13:30 با توجه 
به شرایط ذیل و در دست داشتن مدارک الزم به معاونت درمان/ دفتر پرستاری/ دبیرخانه هیات اجرایی 

مراجعه و ثبت نام نمایند.

شرایط انتخاب شوندگان هیئت مدیره سازمان نظام پرستاری شهرستان ها به شرح ذیل می باشد:
1ـ عضویت در سازمان نظام پرستاری به صورت معتبر و به تاریخ روز و با ارائه کارت عضویت در سازمان که 

در کل کشور یکنواخت و دارای شماره نظام پرستاری و صادره از سازمان مرکزی می باشد.
2ـ عدم سابقه محکومیت که منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.

3ـ عدم سابقه محکومیت از هیات های رسیدگی به تخلفات سازمان نظام پرستاری که منجر به محرومیت از 
عضویت در سازمان نظام پرستاری باشد.

4ـ داشتن حداقل سه سال سابقه سکونت یا اشتغال در حوزه انتخابیه
5ـ عدم تجاهر به فسق و نداشتن فساد اخالقی و مالی

6ـ التزام عملی به اسالم و پایبندی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
تبصره: در ضمن اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران که تابع احکام دین 

اعتقادی خود می باشند، مشروط به اینکه تجاهر به نقض احکام اسالمی را ننمایند.
7ـ عدم عضویت در هیئت های نظارت و اجرایی.

مدارک الزم جهت ثبت نام داوطلبین در هیئت مدیره ها:
1ـ فتوکپی شناسنامه )تمام صفحات دو نسخه(

2ـ 6 قطعه عکس 4×3
3ـ تصویر کارت عضویت معتبر در سازمان که برابر اصل شده باشد.

4ـ گواهی مبنی بر سه سال سابقه سکونت یا اشتغال در حوزه انتخابیه )برای شاغلین حکم کارگزینی یا گواهی 
محل اشتغال( در صورت عدم اشتغال فرد در یکی از مراکز دولتی و یا خصوصی گواهی مبنی بر سه سال سابقه 

سکونت به تأیید سازمان نظام پرستاری 
5ـ تکمیل فرم ثبت نام داوطلبین

ان ا پرستاری زن ابا سازمان ن می دوره انت ی پن را هیا ا
نشانی: زنجان، دروازه ارک، جنب بیمارستان شهید دکتر بهشتی - حوزه معاونت درمان - مدیریت پرستاری

اهای  ان آگهی ثب نا 
ابا  می دوره انت ره پن هی م

ران می ا مهوری اس ا پرستاری  سازمان ن

 آگهی مزایده خودرو سمند LX دوگانه سوز  در پرونده  9701179
به موجب پرونده اجرایی کالسه فوق یک دستگاه خودرو سمند LX دوگانه سوز به شماره انتظامی 373ج 55 
ایران 87 نوع ســواری رنگ نقره ای متالیک ، مدل 1387 به شــماره موتور 12487014674 به شماره شاسی 
NAACA۱CB۵۸F۲۰۰۵۵۳ دوگانه سوز متعلق به آقای محسن قهرمانی  بازداشت و  واقع در پارکینگ 
حامد نرسیده به عوارضی زنجان - قزوین رو به روی گمرک طبق نظر مورخه 6 بهمن 1397   کارشناس رسمی 

دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده است .
اسناد و مدارکی از وسیله در اختیار نیست ولی ارکان آن اصیل است آثار تصادف ملموسی در خودرو دیده نمیشود 
ولی خراشیدگی و خطوط جزیی در بدنه وجود دارد از نظر فنی در زمان بازدید دارای قابلیت بهره برداری مطلوبی 
بود . و باتوجه مدل وســیله نحوه بهره برداری و نگهداری آن خوب ارزیابی می شــود . وضعیت تودوزی خوب و 
الستیک ها حدود 50 درصد می باشد . رینگ ها اسپرت و دارای باربند روی سقف است . برابر بررسی ها بدون 
بیمه نامه معتبر شخص ثالث است. برابر استعالم صورت گرفته از سامانه اجراییات پلیس راهور دارای 1,600,000 
ریال خالفی تا تاریخ 6 بهمن 1397 می باشد . با توجه موارد مذکور ارزش معامالتی وسیله در بازار خرید و فروش 
فعلی 290,000,000 ریال )دویست و نود میلیون ریال (برآورد می شود . بنابراین مزایده از ساعت 9 تا 12 روز 
سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 در اداره اجرای اسناد رسمی زنجان واقع در زنجان - خیابان صفا - کوچه گنج 

خانلو از  طریق  مزایده به فروش میرسد .
مزایده از مبلغ  290,000,000ریال ) دویســت و نود میلیون ریال( شروع و به باالترین قیمت  پیشنهادی نقدا 

فروخته می شود و همه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است .
 نیم عشــر و حق مزایده نقدا وصول خواهد شــد.و حقوق دولتی مازاد بر مبلغ مزایده به عهده برنده مزایده می 
باشد.  در ضمن چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد ،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان زمان 

و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
و بنا بر اعالم شــماره  85013138- 2 اسفند 1397 بستانکار ، خودرو مذکور فاقد بیمه نامه شخص ثالث می 

باشد.
تاریخ انتشار روز شنبه 14 اردیبهشت ماه 1398

مینا تقی لو - رییس اداره اجرای اسناد رسمی زنجان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان 
نشســت خبری که با حضور رســانه های استان 
برگزار شــد اظهار کرد: امروزه نقش برق همانند 
دو عنصر حیاتی آب و هوا در جای جای زندگی 

انسان ها مطرح است.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق اســتان زنجان، علیرضا علیزاده با بیان اینکه، 
صنعت برق نقش زیر بنایــی در ابعاد اقتصادی، 
اجتماعی دارد گفت: صنعت برق عامل کلیدی در 
توسعه صنعتی است و در سالی که به فرموده رهبر 
فرزانه انقالب، »سال رونق تولید« نامگذاری شده 
است باید در جهت حمایت از رونق تولید و ایجاد 
اشــتغال پایدار تالش صنعت برق دوچندان شده 
اســت چراکه صنعت برق به عنوان پایه ی اصلی 
در زیر ساخت تولید وظیفه سنگینی بر عهده دارد.

علیزاده تعداد مشترکان برق استان زنجان را حدود 
446هزار مشتر برشــمرد و افزود: 100درصد 
جمعیت شــهری و بیــش از 99 درصد جمعیت 
روستایی استان که شــامل893 روستا از مجموع 

914 روستای استان از نعمت برق برخوردارند.
 تامین برق برای رونق تولید

وی میزان مصرف انرژی بخش مولد در بخش های 
صنعت و کشاورزی را بیش از 71 درصد کل انرژی 
توزیع شده استان برشمرد و گفت: از این میزان 19 
درصد در بخش کشاورزی و 52 درصد در بخش 
صنعت مصرف شده است و این آمار نشان می دهد 
برق به عنوان انرژی زیرساختی نقش محوری در 
رونق تولید و اقتصاد کشور دارد و شرکت توزیع 
نیروی برق اســتان برای تحقق شعار سال »رونق 
تولید« از تمامی توان و پتانسیل خود برای همراهی 

با تولیدکنندگان استان استفاده می کند.
مدیر عامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
زنجان طول شــبکه توزیع برق اســتان را بیش 
از14هزارکیلومتــر عنــوان و اضافه کــرد: تعداد 
پستهای برق استان 9هزارو 821دستگاه با ظرفیت 
هزار و 500 مگاوات آمپر اســت که به 445هزارو 
674 مشتر شــهری و روستایی ارایه ی خدمت 
ن و پایدار،  می کنند. علیرضاعلیزاده توزیع برق مطم

با رویکرد اقتصاد و مشــتر مدار وگسترش 
اســتفاده از انرژ ها تجدید پذیر را گام در 
جهت ذخیره منابع برا نسل ها آینده یاد کرد 
و افزود: شــرکت توزیع نیروی برق استان زنجان 
در راستای رسیدن به اهداف این شرکت در کسب 
رضایت مشترکان 3 شاخصه مهم را در چشم انداز 
استراتژیک شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، 
رساندن میانگین خاموشی هر مشتر در سال به 
140دقیقه، حذف مراجعه حضوری متقاضایان و 
مشترکان با استفاده از فناوری های نوین و کاهش 
تلفات انرژی برق به کمتر از 4 درصد، هدف گذاری 
کرده است و البته هم اکنون شرکت توزیع نیروی 
برق زنجان در هر کدام از این شاخصه ها جایگاه 
باالیی در سطح کشور دارد و می توان گفت استان 
زنجان یکی از استان های سرآمد در صنعت تولید 

و توزیع برق است.
ر ها  افزایش تعرفه پرم

علیزاده در بخش دیگری از سخنان اش از افزایش 

7درصــدی تعرفه برق کلیه مشــترکان از ابتدای 
اردیبهشت ماه خبر داد و تصریح کرد: وزارت نیرو 
در مقابل این افزایش تعرفه، طرح های انگیزشــی 
و تشــویقی برای مشترکانی که الگوی مصرف را 

رعایت می کنند در نظر گرفته است.
وی خاطر نشــان کرد: برای مشــترکان خانگی 
اطالعیه هایی به رن های قرمز، برای مشــترکان 
پرمصرف و سبز، برای مشترکان کم مصرف در نظر 
گرفته شده است و مشترکانی که بتوانند مصرف 
برق خود را نســبت به مدت مشــابه سال پیش 
کاهش دهنــد دوبرابر میزان کاهش مصرف خود 
را بر روی صورتحســاب کارکرد خود به عنوان 
تشویق دریافت خواهند کرد و در مقابل مشترکان 
پرمصرف از جریمه مصرف بیش از الگوی مصرف 

مواجه خواهند بود.
ر تابستان پیک م

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان 
گفت: سال پیش با توجه به کمبود تولید برق در 

بخش توزیع برق، کشور دچار مشکل شده بود و 
برای جبران کسری برق بخش هایی از کشور در 
پیک مصرف تابستان به ناچار برخی از استان ها از 
جمله استان زنجان دچار خاموشی تابستانی بود 
که با توجه خداوند و با بارش های خوبی امسال 
نازل شد و نیروگاه های برق آبی کشور با حداکثر 
توان کار خواهند کرد، ولی از ســوی دیگر میزان 
مصرف کشور رشد بیش از 5 درصدی را دارد و 
باید نیروگاه های جدیدی برای تولید برق در نظر 
گرفته شود. علیرضا علیزاده تصریح کرد: در پیک 
مصرف تابستان جهت کاهش مصرف مشترکین 
طرح های تشویقی برای تعرفه های مختلف در نظر 
گرفته شــده است و سال پیش نیز برای صنایعی 
که با شــرکت توزیع برق در دوره پیک مصرف 
تابســتان همکاری داشتند دومیلیاردو700میلیون 

تومان پاداش کاهش مصرف تعلق گرفت.
وی افزود: در بخش کشاورزی نیز برای دوره اوج 
مصرف تابستان طبق تفاهم نامه ای که با کشاورزان 
بسته شد با قطع مصرف 4ساعته تابستان کارکرد 
20ساعت دیگر روز برایشان رایگان محاسبه شد 
که امســال نیز قراراست تفاهم نامه های جدید در 

این بخش ها برای دوره پیک تابستان بسته شود
وری یر ای خدمات  ارت

رییس هیــات مدیره شــرکت توزیــع نیروی 
بــرق اســتان زنجان اعــالم کرد: در راســتای 
کاهش مصرف انرژی هــای مختلف و همچنین 
صرفه جویــی در زمان طرح هــای مختلفی برای 
توسعه خدمات غیرحضوری صورت گرفته که 
مهمترین طــرح، راه اندازی ســامانه برق زنجان 
ســبز بود که با موفقیت در سال 97 رونمایی 
ه کامل خدمات به  شد و این ســامانه توانایی ارا

مشترکان را داراست.
علیرضا علیزاده تاکید کرد: شهروندان و مشترکان 
برق دیگر نیازی به مراجعه حضوری به امورهای 
برق را ندارند و میتوانند با نصب این نرم افزار بر 
روی تلفن همراه خود ما را در رسیدن به اهداف 
ه خدمــات نوین و کاهش زمان دریافت و  و ارا

انجام خدمات یاری کنند

امل شرکت توزی نیروی بر استان زنجان: مدیر

ی بر  بی از  درص انر
ر می شود اورزی استان م در ب صنع و



صاحب امتیاز و مدیر مسوول:
مصطفی ارفعی

نشانی: زنجان، میدان قائم )کوچمشکی(، ابتدای 
خیابان سرداران به سمت گاوازنگ، نرسیده به رستوران 
شهریار، جنب دوچرخه آبنوس، کاشی 19/1
تلفن تماس:  33456659
نمابر: 33464534
شماره تلگرام : 09330345565
لیتوگرافی و چاپ : پیام رسانه 08134586731
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اذان ظهر

13:12

غروب آفتاب

20:06

اذان مغرب

20:26

نیمه شب

00:25

اذان صبح فردا

4:42

طلوع صبح فردا

6:18
وضعیت آب و هوای زنجان:

6
22

ناز تو و نیاز تو ، شد همه دلپذیر من
ناز تو دلپذیر شد ، هستی نا گزیر من

جز تو هوس نمی کند ، گویه ی کس نمی کند
دم ز تو می زند همین ، خوی بهانه گیر من
اینک و آنکم دگر ، از تو شده است بارور
آه که بی تو شد هدر ،پار من و پریر من

ای به من گرفته خو ! بی تو به کار جست و جو
خود نرود به هیچ سو ، دست و دل اسیر من

به هر چمن رسیدم ، از تو نشان ندیده ام
تو در کجا شکفته ای ، ای گل بی نظیر من ؟

من همه با تو راستم ، چشم تو گفت و خواستم

خواستی و جسور شد ، خواهش سربه زیر من
چشم گالب خانه ات ،مشک رها به شانه ات

نافه ی آهوانت ، قافله ی عبیر من
به هر کجا می گذرم ، به هرکسی می نگرم
عکس تو قاب می کند ، آینه ی ضمیر من

کوکبیان چشم تو ، طاق هزار کوکبند
باغ معلق شب اند، خم شده بر کویر من

عشق تو بود و شعر ما : یک وطن و دو پادشا
گفتمشان که ازشما ، تا که بود ، امیر من ؟

پاسخ من از آن میان ، عشق تو داد و گفت : هان !
امروز با حسین منزویسینه ی تو سریر او ، سینه ی او ، سریر من منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ورزشی
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 شــهردار تهران گفت: نــگاه میراثی به 
فضاهای صنعتی در شــهرها موتور توســعه آن 
منطقــه را به حرکت در می آورد که این مهم در 

بسیاری از شهرهای ایران تجربه شده است.
به گزارش ایرنــا، پیروز حناچی در نخســتین 
همایش ملــی کیفیت در فضاهــای معماری و 
شهری دانشــگاه زنجان افزود: باید به فضاهای 
صنعتی نگاه میراثی وجود داشته باشد تا توسعه 

در آن را رقم بزند.
وی یادآوری کرد: عمده نگاه میراثی به فضاهای 
صنعتی مربــوط بــه دوره پهلوی نخســت و 

سرمایه گذاری هایی که بر آن انجام شده است.
شهردار تهران اظهارداشت: در دنیا سیاست عدم 
تمرکز، شکل گیری حکومت های محلی، خروج 
صنعت از شهرها و توسعه بخش خصوصی سه 
حرکــت موازی بــود که با هم موجب شــد تا 

تهدیدها در شهرها تبدیل به فرصت شود.
به گفته حناچی، دالیل ارزشــمندی که موجب 
میراث صنعتی شــده، تداوم شــخصیت الیه به 
الیه ساخته شده در شهر و پایداری حس مکان، 
ارزش جهانــی آثار و متعلق بودن آن به ســبک 
فراملی، نمایش تاریخ فنــاوری و ارزش فنی و 

علمی به دلیل ویژگی های ساختاری است.
وی، مهندسی و در برداشتن تاریخ تولید، کیفیت 
برنامه ریــزی، طراحی و معماری و ارزش های 
زیبا شناســانه، خاطرات و آداب و رسوم نهفته 
در آثار به عنوان مستندات غیرمکتوب و نمایش 
شــیوه زندگی مردم عادی و آداب اجتماعی آن 
را از دیگــر دالیل ارزشــمندی میراث صنعتی 

برشمرد.
شــهردار تهران یادآوری کرد: پــس از انقالب 
صنعتی انسان با توســعه در زمینه های مختلف 
روبه رو و شهرها بزرگتر شد و مراکز صنعتی در 

محدوده شهری قرار گرفت.
حناچی ادامه داد: این امر آلودگی زیست محیطی 
را به دنبال داشت و این مساله دلیل عمده تعطیلی 

کارخانه ها در شهرها شد.
وی خاطرنشــان کرد: در این دوره آثار صنعتی 
بــا عنوان ســرمایه های تاریخی برای توســعه 
اجتماعی دنیای غرب اهمیت مضاعفی پیدا کرد.

شهردار تهران گفت: در دروان پهلوی در حدود 
240 کارخانه صنعتی تاسیس شد که 70 درصد 
آن پیرامــون تهران بود که تعدادی زیادی از این 
کارخانــه ها و آثاری که در آن زمان بوده تاکنون 

به عنوان ارزش قلمداد نمی شد.
حناجــی با بیــان اینکه به راه آهــن های ایران 
هیچگاه به عنــوان ارزش های ویژه جهانی نگاه 
نشده و البته این مهم در قالب میراث مدرن قابل 
پیگیری اســت، افزود: در حالی کــه این آثار به 
لحاظ منتســب بودن آن به معماران مدرن بسیار 

ارزشمند و  دارای اهمیت است.
وی بــه تبدیــل فضاهای صنعتی بــه فضاهای 
فرهنگی اشــاره کرد و افزود: سال 71 در تجربه 
فرهنگســرای بهمن داشتیم، کشــتارگاه تهران 
در محروم ترین منطقه شــهر با حدود 50 هزار 

مترمربع فضا به تدریج به بخش های آموزشی و 
فرهنگی تبدیل شد که موفق بود.

شهردار تهران گفت: یکی دیگر از این تبدیل ها 
کارخانه ریســندگی خورشید کرمان که در سال 
1308 این بنا ســاخته شده بود و در سال 71 به 

کتابخانه ملی شهر تبدیل شد.
حناچی، تبدیل کارخانه چرم ســازی خسروی 
تبریز به دانشگاه هنر را یکی دیگر از تجربه های 
موفق در ارزشمندی معماری شهری بیان کرد و 
افزود: این فضا با 36 هزار مترمربع در سال 76 به 

مرکز علمی تبدیل شده است.

شهردار تهران:

نگاه میراثی بر فضاهای صنعتی شهرها 
توسعه به دنبال دارد

رییس فدراسیون سوارکاری:
زمین چمن سلطانیه 

برای ایجاد پیست سوارکاری 
جدی گرفته شود

 رییس فدراسیون ســوارکاری گفت: 
مدیران ورزش اســتان زنجــان زمین چمن 
سلطانیه را برای راه اندازی پیست سوارکاری 
جــدی بگیرند؛ چون وجــود چنین ظرفیتی 
می تواند سوارکاری استان و کشور را متحول 

کند.
به گزارش مهر، مســعود خلیلــی در مجمع 
انتخابات هیات ســوارکاری اســتان زنجان 
کــه بــه میزبانــی اداره کل ورزش و جوانان 
اســتان زنجان برگزار شــد، با بیــان اینکه 
مدیران ورزشی استان باید راه اندازی پیست 
ســوارکاری را در زمین چمن سلطانیه جدی 
بگیرند، افزود: بی شــک، زیرســاختی که در 
این اســتان وجود دارد، خیلی از استان ها از 
آن محروم هســتند و امیدواریــم با پیگیری 

مسووالن، این مهم به تحقق برسد.
وی با اشــاره به اینکه فدراسیون سوارکاری 
برنامه هــای مختلفی را در ســال 98 تدوین 
کرده اســت، ادامه داد: یکی از مهم ترین این 
برنامه هــا، برگزاری رقابت های ســوارکاری 
غرب کشور اســت که بر این باوریم زنجان 
به عنوان یکی از استان هایی که در این منطقه 
 واقع شــده، می تواند میزبانی شایســته برای 
برگزاری چنین رویدادی در رشته سوارکاری 

باشد.
رییس فدراسیون سوارکاری با یادآوری اینکه 
بی شک، کشــور در برهه کنونی با مشکالت 
عدیــده اقتصادی مواجه بــوده و همین امر، 
خواه ناخــواه ورزش را نیز تحت تأثیر قرار 
داده اســت، تصریح کرد: یکــی از نیازهای 
بایسته در چنین شــرایطی، وجود همدلی و 
وفاق در انجام امور اســت؛ چرا که می توان 
بــا همدلــی و وحــدت رویه، بســیاری از 
نامالیمــات را در عرصه های مختلف به ویژه 

ورزش از میان برداشت.

خبر خبر

زایران بدون ویزا به مرز 
مهران مراجعه نکنند

 فرمانده انتظامی استان ایالم با بیان اینکه 
از ابتدای توافقات انجام شده بین کشورمان و 
کشــور عراق مبنی بر رایگان شدن ویزا برای 
طرفین، شــاهد افزایــش 70 در صدی خروج 
زایــران از پایانه مرزی مهــران بوده ایم، گفت: 

زایران بدون ویزا به مرز مهران مراجعه نکنند.
به گزارش ایسنا، سردار »نورعلی یاری« اظهار 
کرد: با توجه به توافقــات صورت گرفته بین 
کشــور جمهوری اسالمی ایران و کشور عراق  
اخذ روادید برای اتباع دو کشــور به صورت 
رایگان  است اما این توافق به معنای لغو روادید 
نبوده و اتباع دو کشــور حتماً برای خروج از 
کشــور باید ویزا معتبررا از ســفارتخانه ها و 

کنسولگری های دو کشور تهیه کنند.
وی افزود: به منظور روانسازی و جلوگیری از 
ازدحام زایران در مرزهای منتهی به کشور عراق 
و ازجمله مرز زمینی مهــران، بر پایه توافقات 
صورت گرفته و دستورالعمل صادره از پلیس 
اطالعات و امنیت عمومی ناجا از خروج زایران 
دارای روادید دسته جمعی جلوگیری می شود.

فرمانده انتظامی اســتان ایالم یادآور شد: زایران 
برای خروج از کشور باید به حتم روادید انفرادی 

داشته و در گذرنامه های آنها الصاق شود.
وی افــزود: زایرانی که قصــد زیارت عتبات 
عالیــات را دارند جهت تســریع در خروج و 
جلوگیــری از ازدحــام در پایانه مــرزی، 24 
ســاعت قبل از مراجعه به مرز نسبت به واریز 
عوارض خروج از کشور به صورت اینترنتی  و 
یا  اپلیکیشن های معتبر  اقدام و این موضوع را 

به نقطه صفر مرزی موکول نکنند.
یاری در پایان گفت: با توجه به رایگان شــدن 
ویزا، زایــران محترم جهت اخــذ روادید، به 
درشهرهای  مســتقر  عراق  کنســولگری های 
مشهد-کرمانشاه-خوزستان- تهران و... مراجعه 
و مراقب افراد سودجو و کالهبردار باشند و در 
صورت مشاهده این افراد، به حتم مراتب را به 

پلیس 110 اعالم کنند.

گان امروز تبلیغات  رد    زن
       هب سود      شماست

اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان در نظر دارد در راستای اجرای ماده 100 قانون 
تنظیم الحاق بخشی از مقررات مالی دولت تعداد 2 قطعه زمین با مشخصات و به شرح ذیل:
1. زمین واقع در کوی گلشــهر، فاز یک، مابین خیابان بخارایی ســوم غربی و خیابان 
نیک نژاد اول شــرقی، قطعه 100280، تحت پالک ثبتی 38/2207 اصلی واقع در بخش 
7 زنجان به مساحت 1608 مترمربع، با کاربری آموزشی به منظور ساخت مدرسه مقطع 

ابتدایی را به قیمت کارشناسی از قرار هر مترمربع 5.100.000 ریال 
2. زمیــن واقع در کوی پونــک، خیابان مال آقاجان زنجانی قســمتی از پالک ثبتی 
38/102/6490/6932 اصلی واقع در بخش 7 زنجان به مساحت 2779/74 مترمربع، 
با کاربری آموزشی به منظور ساخت مدرسه مقطع دبیرستان را به قیمت کارشناسی از 

قرار هر مترمربع 13.000.000 ریال

را به صورت 25 درصد نقد و الباقی طی اقســاط ده ســاله به دارنــدگان موافقت نامه اصولی و 
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات و دریافت 
و تکمیل مدارک ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشــار آگهی به معاونت امالک و حقوقی اداره کل 
راه و شهرســازی واقع در خیابان خرمشهر، روبه روی اداره کل امور اقتصادی و دارایی، ساختمان 

شماره 2 مراجعه نمایند.
در ضمن هزینه آگهی و دیگــر هزینه های مترتبه بر عهده برنده یا برندگان فراخوان 

خواهد بود.

ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

آگهی فراخوان عمومی
وزارت راه و شهرسازی

اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

 مدیرکل دفتر همکاری و توافق های ملی 
گردشگری از تشکیل کارگروه ملی بومگردی 
برای تعدیل ضوابط و رفع ناهماهنگی با دیگر 
دســتگاه ها خبر داد و گفت: شوربختانه دیگر 
سازمان ها و نهادها بوم گردی ها را با خط کش 
هتل می سنجند درحالی که ضوابط و استاندارد 

این خانه ها کامال متفاوت از هتل ها است.
لیال اژدری به ایسنا گفت: در نخستین نشست 
کارگروه ملی بومگردی تعدادی از نمایندگان 
ســازمان های دخیل همچون امــور اراضی، 
محیط زیســت، منابع طبیعی، وزارت کشور، 
ســازمان شــهرداری ها و دهیاری ها حضور 
داشتند، شــوربختانه با وجود آن که بیشترین 
مشــکل بوم گردی هــا بــا اداره اماکن نیروی 
انتظامی اســت و از این نهاد دعوت شده بود 
امــا هیچ نماینده ای از اماکن یا نیروی انتظامی 

حضور نداشت.  
او با اشاره به برخی ناهماهنگی ها در ارتباط با 
حوزه بومگردی، اظهار کرد: سازمان های دیگر 
معمــوال ضوابطی دارند که با اســتانداردهای 
بومگردی چندان مطابقت نــدارد و گاهی به 
پلمــب اقامتگاه منجر می شــود، مثال وزارت 
بهداشــت طبــق ضوابط و قوانینــی که دارد 
به آشــپزخانه بومگردی ها ایراد وارد می کند 
درحالی که این ســختگیری ناشی از نا آگاهی 
آن ها نسبت به استاندارد این اقامتگاه ها است. 
یا مثال ناجا از صاحبان این خانه ها خواســته 

دوربین نصب کنند درحالی که این خانه ها محل 
زندگی خانوادگی و شــخصی میزبان است و 
نوع مهمان پذیــری آن ها تعریف دیگری دارد. 
شوربختانه برخی دســتگاه ها بومگردی ها را 
با خط کش هتل می ســنجند. برای همین قرار 
شد در ذیل این کارگروه، کمیته های تخصصی 
تشکیل شــود تا مفاهیم شفاف شود و ضوابط 

را تعدیل کنیم.
اژدری بر این باور اســت: حضور نمایندگان 
ســازمان ها و نهادهای مختلف باعث می شود 
با مفهوم بومگردی بیشــتر آشــنا شــوند و با 

گردشگری سختگیرانه برخورد نشود.
 مدیرکل دفتــر همــکاری و توافق های ملی 
گردشــگری به انبوه ســازی بومگردی ها نیز 
اشاره کرد و افزود: ضوابط بومگردی در سال 
93 ابالغ شــده اما اکنون مقداری از معیارهای 
ابتدایــی فاصله گرفته ایم و انبوه ســازی اتفاق 
افتاده اســت. برنامه ما این است که با تدوین 
ضوابــط دیگری، روح بومگــردی را تقویت 

کنیم.
او دربــاره لــزوم اجرای قوانین ســختگیرانه 
در صدور مجوز بومگــردی برای جلوگیری 
از انبوه ســازی، گفت: همیــن حاال هم مجوز 
تحت کنترل صادر می شــود، اینطور نیســت 
که بی حســاب و کتاب داده شود، بلکه تعداد 
متقاضیان بی حساب و کتاب است، با این حال 

مجوز خیلی ساده صادر نمی شود.

وی به این پرسش خود که چرا تعداد متقاضیان 
بومگردی زیاد اســت، پاسخ داد: اعطای وام و 
تسهیالت کم بهره باعث گرایش افراد بیشتری 
به بوم گردی شــده است. البته هدف این افراد 
هم مقدس است و قطعا در راستای اشتغالزایی 
اســت، اما انگیزه هایی مانند وام و تسهیالت 
کم بهره باعث می شــود شــهری ها هم به این 
کار گرایش پیدا کننــد و بدون توجه به روح 
بومگردی و زندگی روســتایی دنبال این کار 

باشند.
مدیــرکل دفتــر همــکاری و توافق های ملی 
گردشگری بیان کرد: سعی می شود ماهی یک 
بار این کارگروه نشســت داشــته باشد، برای 
همین از نمایندگان دیگر دستگاه ها درخواست 
شــد تمام ضوابط را به ما ابالغ کنند، چرا که 
مقررات، سیاســت ها و استراتژی های بسیاری 
وجود دارد که مــا از آن بی اطالعیم و بی خبر 
از آن، ســرمایه گذاری در بومگردی را تبلیغ و 

تشویق می کنیم.
اژدری گفــت: پــول زیــادی در حمایت از 
اشــتغال روســتایی و عشــایری وجود دارد، 
ســازمان برنامه و بودجه اعتبــارات خوبی به 
این بخش اختصاص داده اســت ولی مصرف 
آن درســت نیست، معموال یا هم افزایی وجود 
دارد یا جزیره ای عمل می شود و در نهایت هم 
اعتباری که گذاشــته شده هدر می رود، باید با 

روش درستی از این اتفاق جلوگیری شود.

مدیرکل دفتر همکاری و توافق های ملی گردشگری مطرح کرد:

پلمب »بومگردی« ها 
به خاطر ناآگاهی برخی سازمان ها و نهادها


