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گسترش فرهنگ داوری، راهکار اساسی کاهش پرونده های قضایی- رویه 5

به مناسبت پانزدهمین سالمرگ  استاد منزوی

شاعر 
تو را زین خیل بی دردان

کسی نشناخت

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان: 

امکان تغییر و اصالح 
طرح ترافیکی وجود دارد

- رویه 6   - رویه 3  

 مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با اشاره 
به افزایش نظارت بر بازار اســتان زنجان در ماه مبارک 
رمضان گفت: طرح نظارتی ضیافت ۹۸ در استان زنجان 

در حال اجرا است.
مرتضی ممیزی در گفت وگو با خبرنگار موج رســا، از 
اجرای طرح نظارتی ویژه روزهای ماه مبارک رمضان با 
عنوان ضیافت ۹۸ در این اســتان خبر داد و اظهار کرد: 
در این راستا قیمت  کاالهای پرمصرف نظارت می شود.

وی تصــری تصریح کرد: با توجه به آغــاز ماه مبارک 
رمضان و افزایش تقاضاهای عمومی برای خرید برخی 
کاالهــای پر مصرف، در جهت کنترل بازار و جلوگیری 
از بروز تخلفــات احتمالی طرح نظارتــی با محوریت 

تعزیرات حکومتی اجرا می شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان زنجان تصریح کرد: 
این طرح از تاریخ نهم اردیبهشــت ماه امسال در زنجان 

آغاز شده و هم چنان درحال اجرا است.
وی عنــوان کرد: بر پایــه تصمیم های گرفته شــده در 
نشســت های حقوقی این اداره کل، تمامی پرونده های 
وارده از این طرح بطور خارج از نوبت مورد رســیدگی 

واقع می گیرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان زنجان با اشــاره به 
تشدید برخورد با متخلفان در این ماه افزود: با متخلفان 
برابر قانون برخورد الزم صورت و بدون هیچ اغماضی 

انجام می شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان خبرداد

طرح ویژه تعزیرات برای نظارت 
بر بازار زنجان در ماه رمضان

 نماینده بهداشت جهانی عنوان کرد: 

بهداشت روان، مغفول در جهان
- رویه 2  

- رویه 1  
قیمت های 
پرت مسکن 

مبنای منطقی ندارد
- رویه 2

بروکراسی زاید اداری 
مانع رونق کسب و کار در ایران

 کارشناس اقتصادی گفت: بورکراسی زاید اداری 
را یکی از موانع ایجاد کنندگان  کســب و کار در ایران 

محسوب می شود.
حسین محمودی اصل در گفت و گو با موج رسا، اظهار 
داشــت: تا ســال ۹6 حدود 700 هزار کسب و کار در 

کشور فعالیت های خود را آغاز کرده اند.
وی بــا بیان اینکه از این تعداد270 هزار کســب و کار 
موجود در کشور تســهیالت بانکی دریافت کرده اند، 
خاطرنشان کرد: سرگیری این کسب و کارها می تواند 

بسیاری از مشکالت بیکاری جامعه را حل کند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اختصاص یک و نیم 
میلیارد تومان تسهیالت در زمینه اشتغال روستایی، افزود: 
در زمینه اشتغال روستایی تنوع مطلوبی برای ایجاد کسب 
و کارهای موفق به ویژه در حوزه گردشگری وجود دارد.
محمودی از رتبه 120 کشــور در حوزه کســب و کار 
خبرداد و گفت: این رتبه در طول چند سال گذشته بین 

120 تا 12۸ بوده است.
وی، بروکراســی زایــد اداری را یکــی از موانع ایجاد 
کنندگان  کســب و کار در ایران عنوان کرد و گفت: در 
صورت کاهش این فرآیند طوالنی می توان کســب و 

کارهای بهتری را ایجاد کرد.
این اســتاد دانشــگاه با بیان اینکه با توجه به نرخ تورم 
موجود در کشــور، راه اندازی کســب و کارهای مهم 
سودده است، بیان داشــت: با توجه به این شرایط باید 

زمینه مناسبی برای ایجاد کسب و کارها شکل بگیرد.
محمودی اصل با اشاره به نمونه ای از کسب و کارهای 
ایجاد شده در کشور، گفت: به عنوان نمونه ۸ میلیارد و 
100 میلیون دالر مصرف پوشاک در ایران است که 5.5 

میلیارد دالر آن در کشور تولید می شود.
وی با بیان اینکه 60 میلیون از این میزان واردات قانونی 
و 22.5 میلیارد دالر قاچاق است،تصریح کرد: با توجه 
به سلیقه ویژه و ذوق ایرانی ها می توان این بازار را در 

دست گرفت.

خبـر

فروش زولبیا و بامیه 
در سوپرمارکت ها 
غیرقانونی است

 مشاور وزیر اقتصاد و دارایی شرایط بازار 
مسکن، ارز، سکه و بورس را در سال ۹۸ پیش بینی 

کرد.
بــه گزارش ایســنا، محمد فطانــت در همایش 
تحلیل بازار سرمایه و نقش آن در رونق تولید که 
در دانشــگاه آزاد اسالمی برگزار شد، درباره بازار 
سرمایه، اظهار کرد: مایه اقتدار هر کشوری این بوده 
که بتواند تجهیز منابع را برای سرمایه گذاری انجام 
دهد و منابع را برای جهــت دادن به رونق تولید 
و اقتصاد به سرانجام برساند. وی ادامه داد: امروزه 
منابع مالی بسیار مهم است و اجرای ایده ها از طریق 
جمــع کردن پول های خرد و ریز از آحاد ملت در 

صحنه داخلی و خارجی کشورها میسر می شود.
مشاور وزیر اقتصاد و دارایی افزود: یکی از ابزارهای 
مهم کشورهای توسعه یافته و دارای اقتدار باال این 
بوده که توانستند پول های ریز مردم را جمع کنند و 
در جهت پروژه های اقتصادی صرف کنند. اینکه ما 
بتوانیم منابع خود را با هزینه و امکانات کم تجهیز 

کنیم مساله بسیار با اهمیتی است.
فطانــت با بیان اینکه اهمیت تجهیز منابع و جمع 
کردن پول های خرد برای تشکیل سرمایه برابر با 
اقتدار ملی اســت، بیان کرد: بازار سرمایه در ایران 
دارای ســه نکته است که می توان به نکته اول که 
حضور جوانان خالق در این بازار است، اشاره کرد. 
این جوانان تمامی نوآوری های دنیا را بومی و در 

صحنه عمل استفاده کنند.
بازار سرمایه حلقه مفقوده اقتصاد ماست

وی عنوان کرد: بازار سرمایه حلقه مفقوده اقتصاد 
ما بوده و شفافیتی که در بازار سرمایه وجود دارد، 
مثال زدنی است. اگر می خواهیم اقتصاد کشور را از 
مشکالت کنونی برهانیم باید میل به سرمایه گذاری 
در بورس و بازار ســرمایه را در آحاد مردم ترویج 

کنیم.
مشــاور وزیر اقتصاد و دارایی بــا بیان اینکه بازار 
ســرمایه تطبیق کاملــی با موازین شــرعی دارد، 
تصریح کرد: ما از شفافیت خاصی در بازار سرمایه 
برخوردار هستیم و این امر به ما انگیزه می دهد که 
در این راستا تالش کنیم. برای اینکه تعمیق بازار 
سرمایه صورت گیرد، باید دانش ما در بازار سرمایه 

افزایش پیدا کند.
فطانت بیان کرد: رونق تولید، تجهیز منابع و تأمین 
مالی زمانی از طریق بازار ســرمایه زمانی صورت 
می گیرد که شــرکت ها نسبت به آن آشنایی کامل 

پیدا کند.
وی با بیان اینکه ایجاد یک مؤسســه مهارت در 
جهت بازار سرمایه نوید بسیار خوبی است، اضافه 
کرد: بعد از بحران مالی سال 200۸ ادبیات مالی ما 
تغییر پیدا کرد، طی ریشه یابی صورت گرفته ادبیات 

ما با منطق بازار سرمایه بسیار نزدیک شده است.

مشــاور وزیر اقتصاد و دارایی تاکید کرد: آموزش 
ســرمایه گذاری، شناخت بازار ســرمایه و تأمین 
مالی و... می تواند از عواملی باشد که دانشگاه آزاد 
اســالمی باید بر روی آن تمرکز پیدا کند تا بازار 

سرمایه ما از جایگاه فعلی خود ارتقا پیدا کند.
فطانت با بیــان اینکه هم اکنون بازار ســرمایه با 
التهابات روبه رو اســت، گفــت: طبیعتا آنچه به 
عنوان بحــران و التهابات در بازار ســرمایه از آن 
صحبت می کنیم فراتر از آن اســت که در اقتصاد 
کالن می بینیم. وی در باره چالش های موجود در 
التهابات بازار سرمایه، بیان کرد: این بخش شامل 
تأثیر شــاخص های کالن اقتصــادی، تصمیمات 
خلق الساعه، دولتی بودن اقتصاد مقررات و الزاماتی 
کــه مقررات را ایجاد می کند می شــود، همچنین 
هماهنگ نبودن دستگاه های ناظر در کشور چالش 

مهمی است.
رونق در بخش مسکن ارزان قیمت

مشــاور وزیر اقتصاد و دارایی خاطرنشان کرد: در 
ابتدای دولت دکتر روحانی رقم نقدینگی در کشور 
500 هزار میلیارد تومــان بود که امروزه این عدد 
1.700 میلیارد تومان است. این طغیان نقدینگی به 

هر سمت و سویی که می رفت به آتش می کشید.
فطانت ادامه داد: باید منابع خود را به سمت بازار 
سرمایه سوق دهیم و در این راستا افراد را تشویق 
کنیم، نقدینگی در واقع عامل و علت مشــکالتی 

است که امروز با آن روبرو هستیم.
فطانت با پیش بینی بازار سرمایه در سال ۹۸، گفت: 
پیش بینی می شود در این ســال به جز شهرهای 
بزرگ مانند تهران بخش مسکن نوسانات زیادی 
نخواهد داشت. اگر در واقع مسکن را به دو بخش 
ارزان قیمت و گران قیمت تقسیم کنیم در بخش 

مسکن ارزان قیمت رونق وجود خواهد داشت.
تجربه ارزی پارسال تکرار نمی شود

وی در باره بازار ارز در سال ۹۸، بیان کرد: تجربه 
افزایش چند برابری مانند سال های 67 و ۹7 تکرار 
نمی شــود. کماکان بازار ارز التهابات دارد و ما در 
این بخش شاهد نوسان خواهیم بود؛ اما پیش بینی 

نمی شود که نوسانات در حد سال گذشته باشد.
حباب سکه می ماند

مشــاور وزیر اقتصاد و دارایــی در باره وضعیت 
بازار سکه در سال ۹۸ نیز اظهار کرد: کماکان سکه 
حباب خواهد داشت؛ زیرا میل به سرمایه گذاری از 
طریق سکه افزایش پیدا کرده و عدد سکه با حباب 

روبه رو بوده و این امر ادامه دارد.
شــرکت های صادرات محور از پربازده ترین 

سهام ها خواهند بود
فطانت در بــاره بــازار بورس نیــز اضافه کرد: 
شــرکت های صادرات محور و شرکت هایی که 
تحت تأثیر مثبت نرخ ارز قرار دارند از پربازده ترین 

سهام ها خواهند بود.
وی با بیان اینکه عمده سودی که در شرکت های 
بورسی ما رخ می دهد از جانب بخش تأثیر ارز و 
تورم است، ادامه داد: این امر دارایی های آن را نیز 
تحت تأثیر قرار می دهد و از لحاظ قدر مطلق سود 

از جهت تورم عدد باالیی را نشان خواهد داد.
حدود ۸۵ درصــد اوراق نــزد صندوق های 

سرمایه گذاری است
در ادامه این همایش نیز علی ســعیدی - معاون 
پیشــین نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس- 
افزود: هــم اکنون رونق تولید بــدون رونق بازار 

سرمایه معنا و مفهومی ندارد.
وی در باره امنیت سرمایه گذاری برای همه مردم، 
تصریح کرد: این بخش شامل نیاز به اطالعات کامل 
و مقدار ریسک و سود متناسب با ریسک می شود. 
معاون پیشــین نظارت بر نهادهای مالی سازمان 
بورس در بــاره ابزارهای مهــم مدیریت دارایی، 
خاطرنشان کرد: این بخش نیز شامل صندوق های 

سرمایه گذاری و قراردادهای بسته گردانی است.
سعیدی در باره نهادهای ارایه دهنده این خدمات 
نیز، عنوان کرد: این بخش شــامل شــرکت های 
سبدگردان، شرکت های تأمین سرمایه، شرکت های 
مشاور سرمایه گذاری دارای مجوز سبدگردانی و 
شرکت های کارگزاری دارای مجوز سبد گردانی 

می شود.
وی بــا بیــان اینکه هــم اکنــون 16۴ صندوق 
سرمایه گذاری وجود دارد که 75 مورد آن با درآمد 
ثابت هستند، گفت: صندوق های سرمایه گذاری از 
ســویی ابزاری برای مدیریت دارایی برای عموم 
سرمایه گذاران هستند و از طرفی دیگر منابع خود را 

صرف سرمایه گذاری در انواع اوراق می کنند.
معاون سابق نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس 
ادامه داد: صندوق های ســرمایه گذاری بر اساس 
مقررات باید حداقــل 50 درصد از منابع خود را 
در سهام و اوراق تأمین مالی سرمایه گذاری کنند و 
هم اکنون حدود ۸5 درصد اوراق نزد صندوق های 

سرمایه گذاری است.

 رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان اعالم کرد که شش ماه پیش از گرانی 
در باره تغییر قیمت اقالمی همچون گوشت، پیاز 
و شکر به صورت مکتوب به دستگاه های متولی 

هشدار داده شد.
به گزارش ایســنا عباس تابش - معاون وزارت 
صنعت معدن و تجارت - در گفت وگو با برنامه 
»از نزدیــک« رادیو جوان اظهار کرد: امروزه برای 
کسب سهم بیشــتر از بازار، تولید بر پایه سالیق 
و خواســت مشــتری حــرف اول را می زند و 
ســازمان حمایت در جهت حمایــت از حقوق 
مصرف کننــدگان از طریق ارتباطی کــه با بازار 
مصرف دارد، ســالیق و خواسته های مشتریان را 
از راه های مختلف به تولیدکنندگان منتقل می کند 
و تولیدکنندگان با تولیدی که در جهت ســالیق 
مشتریان انجام می دهند، موجبات رضایت مشتری 
را فراهم می آورند. ایــن باعث حمایت از تولید 

همزمان با حمایت از مصرف کننده می شود.
وی ادامه داد: در ســازمان حمایــت، اولویت بر 
حمایت از حقوق مصرف کننده است. این سازمان 
روزانه قیمت ۹2 کاال را رصد می کند و در بانک 
اطالعاتی ثبت می شود، ســپس بر پایه تغییرات 
قیمت چه از لحاظ کمبود کاال چه مازاد آن به تمام 
مراجع تولید، سیاستگذاری و مصرف اطالع رسانی 

می شود.

مدیرعامل ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان اظهار کرد: وظیفه سازمان حمایت از 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ایجاب می کند که 
شش ماه پیش از تغییر قیمت در کاال با تحلیل های 
کارشناسی و با رصد بازار به صورت مکتوب به 
واحدهای تأمین کننده امکان تغییر در قیمت این 
اقالم را انعکاس بدهد. در این رابطه در باره اقالمی 
همچون گوشت، پیاز و شکر هم سازمان حمایت 
با دستگاه های متولی مکاتبه کرد و احتمال تغییرات 
را گزارش داد و گفته شــد برای تأمین این اقالم 

اقدام شــود، ولی عدم توجه بــه تأمین این اقالم 
باعث گله مندی مردم شد.

وی خاطرنشــان کرد: بحث گران فروشــی نیز 
مطرح است که عده کمی از تحوالت و تنش های 

اقتصادی استفاده می کنند. 
وظیفه دیگر سازمان حمایت، برخورد با این افراد 
است و از مردم خواهشمندیم با سامانه 12۴ تماس 
بگیرند و گزارش بدهند. در خرید کاالها مردم باید 
مطالبه فاکتور کنند؛ زیرا معیار سنجش گران فروشی 

فاکتور است.

 رییس اتحادیه مشاوران امالک با بیان اینکه 
حذف قیمت گذاری از سایت های فروش ملک 
اقدام مناسبی بود، گفت: قیمت های پرتی که هم 
اکنون برای واحدها تعیین می شود مبنای منطقی 

ندارد و مردم خرید نمی کنند.
مصطفی قلی خسروی در گفت وگو با ایسنا اظهار 
کرد: اقدام اخیر پلیس فتا در حذف قیمت گذاری 
سایت های فروش ملک، مناسب و به موقع بود. 
از مسووالن می خواهیم که برای کد رهگیری هم 
دستورات الزم را بدهند که نباید کد رهگیری را 

در اپلیکیشن ها بگذارند.
وی با اشــاره به صحبت های انارکی، مدیرعامل 
بانک مســکن مبنی بر اینکه قیمت تمام شــده 
ساخت را 20 تا ۳0 درصد کاهش می دهیم گفت: 
اگر برنامــه دولت برای تولیــد ۴00 هزار واحد 

مسکونی و همچنین اقدامات سیستم بانکی برای 
رونق دهی به بازار مسکن اجرا شود آشفتگی فعلی 

در بازار فروکش خواهد کرد.
خسروی تصریح کرد: نمی شود هر کس هر قیمتی 
دلش خواست برای خانه خود تعیین کند چرا که 
مردم هوشیار هستند و با قیمت های پرت اقدام به 

خرید نمی کنند.
رییس اتحادیه مشــاوران امالک ادامه داد: بر این 
باورم فضای کنونی بازار در آینده به سمت آرامش 
می رود منوط به اینکه مالکان قیمت های پیشنهادی 
را پایین بیاورند تا معامالت رونق بگیرد با توجه 
به پایین بودن توان متقاضیان قیمت هایی که بعضا 
از سوی فروشندگان اعالم می شود هیچ نوع مبنای 

منطقی ندارد.
به گفته خســروی، بازار مسکن ظرفیت جهش 

قیمتی در ســال ۹۸ را نــدارد و مالکان باید این 
واقعیت را بپذیرند.

مشاور وزیر اقتصاد عنوان کرد

پیش بینی بازار مسکن، ارز و سکه در سال 98
رییس سازمان حمایت اعالم کرد:

۶ ماه پیش از گرانی گوشت 
به دستگاه های متولی هشدار دادیم

قیمت های پرت مسکن مبنای منطقی ندارد
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ان زنجان ی  ا د روز 

 رویه 

ایی رونده های ق ار اساسی کاهش  تر فرهن داوری راه گ

ز ر  استا م انز سا اس  ب م

شاعر 
ی بی دردان تو را زین 

ت ی نشنا ک

رانی استاندا زنجان:  ی ام  ا ن  ا م

ح  ان تغییر و ا ام
ی وجود دارد طرح ترافی

 رویه 3   رویه 6  

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با اشاره 
ارت بر بازار اســتان زنجان در ماه مبارک  به افزایش ن
ارتی ضیافت 98 در استان زنجان  رمضان گفت: طرح ن

در حال اجرا است.
مرتضی ممیزی در گفتوگو با خبرنگار موج رســا، از 
ارتی ویژه روزهای ماه مبارک رمضان با  اجرای طرح ن
عنوان ضیافت 98 در این اســتان خبر داد و اظهار کرد: 
ارت میشود. در این راستا قیمت کاالهای پرمصرف ن

وی تصــری تصریح کرد: با توجه به آغــاز ماه مبارک 
رمضان و افزایش تقاضاهای عمومی برای خرید برخی 
کاالهــای پر مصرف، در جهت کنترل بازار و جلوگیری 
ارتــی با محوریت  از بروز تخلفــات احتمالی طرح ن

تعزیرات حکومتی اجرا میشود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان زنجان تصریح کرد: 
این طرح از تاری نهم اردیبهشــت ماه امسال در زنجان 

آغاز شده و هم چنان درحال اجرا است.
وی عنــوان کرد: بر پایــه تصمیمهای گرفته شــده در 
نشســتهای حقوقی این اداره کل، تمامی پرونده های 
وارده از این طرح بطور خارج از نوبت مورد رســیدگی 

واقع میگیرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان زنجان با اشــاره به 
تشدید برخورد با متخلفان در این ماه افزود: با متخلفان 
برابر قانون برخورد الزم صورت و بدون هی اغماضی 

انجام میشود.

برداد ومتی استان زنجان  زیرا ح مدیرک ت

ارت  یرات برای ن طر وی تع
بر بازار زنجان در ما رمضان

ی عنوان کرد:  ماینده بهداشت جها  

ان و در  ت روان م دا ب
 رویه   

 رویه 1  

یمت های 
ن  رت مس

ی ندارد ای م مب
 رویه 

بروکراسی زاید اداری 
ب و کار در ایران مان رون ک

 کارشناس اقتصادی گفت: بورکراسی زاید اداری 
را یکی از موانع ایجاد کنندگان  کســب و کار در ایران 

محسوب می شود.
حسین محمودی اصل در گفت و گو با موج رسا، اظهار 
داشــت: تا ســال 9۶ حدود 7۰۰ هزار کسب و کار در 

کشور فعالیت های خود را آغاز کرده اند.
وی بــا بیان اینکه از این تعداد۲7۰ هزار کســب و کار 
موجود در کشور تســهیالت بانکی دریافت کرده اند، 
خاطرنشان کرد: سرگیری این کسب و کارها می تواند 

بسیاری از مشکالت بیکاری جامعه را حل کند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اختصاص یک و نیم 
میلیارد تومان تسهیالت در زمینه اشتغال روستایی، افزود: 
در زمینه اشتغال روستایی تنوع مطلوبی برای ایجاد کسب 
و کارهای موفق به ویژه در حوزه گردشگری وجود دارد.
محمودی از رتبه ۱۲۰ کشــور در حوزه کســب و کار 
خبرداد و گفت: این رتبه در طول چند سال گذشته بین 

۱۲۰ تا ۱۲8 بوده است.
وی، بروکراســی زایــد اداری را یکــی از موانع ایجاد 
کنندگان  کســب و کار در ایران عنوان کرد و گفت: در 
صورت کاهش این فرآیند طوالنی می توان کســب و 

کارهای بهتری را ایجاد کرد.
این اســتاد دانشــگاه با بیان اینکه با توجه به نر تورم 
موجود در کشــور، راه اندازی کســب و کارهای مهم 
سودده است، بیان داشــت: با توجه به این شرایط باید 

زمینه مناسبی برای ایجاد کسب و کارها شکل بگیرد.
محمودی اصل با اشاره به نمونه ای از کسب و کارهای 
ایجاد شده در کشور، گفت: به عنوان نمونه 8 میلیارد و 
 ۵ ۱۰۰ میلیون دالر مصرف پوشاک در ایران است که ۵

میلیارد دالر آن در کشور تولید می شود.
وی با بیان اینکه ۶۰ میلیون از این میزان واردات قانونی 
۲۲ میلیارد دالر قاچاق است،تصریح کرد: با توجه  و ۵
به سلیقه ویژه و ذوق ایرانی ها می توان این بازار را در 

دست گرفت.

خبـر

بیا و بامیه  رو زو
رمارکت ها  در سو
انونی است یر

 مشاور وزیر اقتصاد و دارایی شرایط بازار 
مسکن، ارز، سکه و بورس را در سال 98 پیش بینی 

کرد.
بــه گزارش ایســنا، محمد فطانــت در همایش 
تحلیل بازار سرمایه و نقش آن در رونق تولید که 
در دانشــگاه آزاد اسالمی برگزار شد، درباره بازار 
سرمایه، اظهار کرد: مایه اقتدار هر کشوری این بوده 
که بتواند تجهیز منابع را برای سرمایه گذاری انجام 
دهد و منابع را برای جهــت دادن به رونق تولید 
و اقتصاد به سرانجام برساند. وی ادامه داد: امروزه 
منابع مالی بسیار مهم است و اجرای ایده ها از طریق 
جمــع کردن پول های خرد و ریز از آحاد ملت در 

صحنه داخلی و خارجی کشورها میسر می شود.
مشاور وزیر اقتصاد و دارایی افزود: یکی از ابزارهای 
مهم کشورهای توسعه یافته و دارای اقتدار باال این 
بوده که توانستند پول های ریز مردم را جمع کنند و 
در جهت پروژه های اقتصادی صرف کنند. اینکه ما 
بتوانیم منابع خود را با هزینه و امکانات کم تجهیز 

کنیم مساله بسیار با اهمیتی است.
فطانــت با بیان اینکه اهمیت تجهیز منابع و جمع 
کردن پول های خرد برای تشکیل سرمایه برابر با 
اقتدار ملی اســت، بیان کرد: بازار سرمایه در ایران 
دارای ســه نکته است که می توان به نکته اول که 
حضور جوانان خالق در این بازار است، اشاره کرد. 
این جوانان تمامی نوآوری های دنیا را بومی و در 

صحنه عمل استفاده کنند.
اد ماست ده اقت ه م ل ه  بازار سرما

وی عنوان کرد: بازار سرمایه حلقه مفقوده اقتصاد 
ما بوده و شفافیتی که در بازار سرمایه وجود دارد، 
مثال زدنی است. اگر می خواهیم اقتصاد کشور را از 
مشکالت کنونی برهانیم باید میل به سرمایه گذاری 
در بورس و بازار ســرمایه را در آحاد مردم ترویج 

کنیم.
مشــاور وزیر اقتصاد و دارایی بــا بیان اینکه بازار 
ســرمایه تطبیق کاملــی با موازین شــرعی دارد، 
تصریح کرد: ما از شفافیت خاصی در بازار سرمایه 
برخوردار هستیم و این امر به ما انگیزه می دهد که 
در این راستا تالش کنیم. برای اینکه تعمیق بازار 
سرمایه صورت گیرد، باید دانش ما در بازار سرمایه 

افزایش پیدا کند.
مین  فطانت بیان کرد: رونق تولید، تجهیز منابع و ت
مالی زمانی از طریق بازار ســرمایه زمانی صورت 
می گیرد که شــرکت ها نسبت به آن آشنایی کامل 

پیدا کند.
وی با بیان اینکه ایجاد یک مؤسســه مهارت در 
جهت بازار سرمایه نوید بسیار خوبی است، اضافه 
کرد: بعد از بحران مالی سال ۲۰۰8 ادبیات مالی ما 
تغییر پیدا کرد، طی ریشه یابی صورت گرفته ادبیات 

ما با منطق بازار سرمایه بسیار نزدیک شده است.

مشــاور وزیر اقتصاد و دارایی تاکید کرد: آموزش 
مین  ســرمایه گذاری، شناخت بازار ســرمایه و ت
مالی و... می تواند از عواملی باشد که دانشگاه آزاد 
اســالمی باید بر روی آن تمرکز پیدا کند تا بازار 

سرمایه ما از جایگاه فعلی خود ارتقا پیدا کند.
فطانت با بیــان اینکه هم اکنون بازار ســرمایه با 
التهابات روبه رو اســت، گفــت: طبیعتا آنچه به 
عنوان بحــران و التهابات در بازار ســرمایه از آن 
صحبت می کنیم فراتر از آن اســت که در اقتصاد 
کالن می بینیم. وی در باره چالش های موجود در 
التهابات بازار سرمایه، بیان کرد: این بخش شامل 
ثیر شــاخص های کالن اقتصــادی، تصمیمات  ت
خلق الساعه، دولتی بودن اقتصاد مقررات و الزاماتی 
کــه مقررات را ایجاد می کند می شــود، همچنین 
هماهنگ نبودن دستگاه های ناظر در کشور چالش 

مهمی است.
ت نق در ب مس ارزان قی ر

مشــاور وزیر اقتصاد و دارایی خاطرنشان کرد: در 
ابتدای دولت دکتر روحانی رقم نقدینگی در کشور 
۵۰۰ هزار میلیارد تومــان بود که امروزه این عدد 
۱ میلیارد تومان است. این طغیان نقدینگی به  7۰۰

هر سمت و سویی که می رفت به آتش می کشید.
فطانت ادامه داد: باید منابع خود را به سمت بازار 
سرمایه سوق دهیم و در این راستا افراد را تشویق 
کنیم، نقدینگی در واقع عامل و علت مشــکالتی 

است که امروز با آن روبرو هستیم.
فطانت با پیش بینی بازار سرمایه در سال 98، گفت: 
پیش بینی می شود در این ســال به جز شهرهای 
بزرگ مانند تهران بخش مسکن نوسانات زیادی 
نخواهد داشت. اگر در واقع مسکن را به دو بخش 
ارزان قیمت و گران قیمت تقسیم کنیم در بخش 

مسکن ارزان قیمت رونق وجود خواهد داشت.
د ی  رار ن ارسا  جربه ارزی 

وی در باره بازار ارز در سال 98، بیان کرد: تجربه 
افزایش چند برابری مانند سال های ۶7 و 97 تکرار 
نمی شــود. کماکان بازار ارز التهابات دارد و ما در 
این بخش شاهد نوسان خواهیم بود اما پیش بینی 

نمی شود که نوسانات در حد سال گذشته باشد.
ه می ماند با س

مشــاور وزیر اقتصاد و دارایــی در باره وضعیت 
بازار سکه در سال 98 نیز اظهار کرد: کماکان سکه 
حباب خواهد داشت زیرا میل به سرمایه گذاری از 
طریق سکه افزایش پیدا کرده و عدد سکه با حباب 

روبه رو بوده و این امر ادامه دارد.
ر  ربازده  ر از  ادرا م ای  ت  ر

د ند ب ا ا  سهام 
فطانت در بــاره بــازار بورس نیــز اضافه کرد: 
شــرکت های صادرات محور و شرکت هایی که 
ثیر مثبت نر ارز قرار دارند از پربازده ترین  تحت ت

سهام ها خواهند بود.
وی با بیان اینکه عمده سودی که در شرکت های 
ثیر ارز و  بورسی ما ر می دهد از جانب بخش ت
تورم است، ادامه داد: این امر دارایی های آن را نیز 
ثیر قرار می دهد و از لحا قدر مطلق سود  تحت ت

از جهت تورم عدد باالیی را نشان خواهد داد.
ای  ند  زد  را ن د ا د  در د

اری است ه  سرما
در ادامه این همایش نیز علی ســعیدی  معاون 
ارت بر نهادهای مالی سازمان بورس  پیشــین ن
افزود: هــم اکنون رونق تولید بــدون رونق بازار 

سرمایه معنا و مفهومی ندارد.
وی در باره امنیت سرمایه گذاری برای همه مردم، 
تصریح کرد: این بخش شامل نیاز به اطالعات کامل 
و مقدار ریسک و سود متناسب با ریسک می شود. 
ارت بر نهادهای مالی سازمان  معاون پیشــین ن
بورس در بــاره ابزارهای مهــم مدیریت دارایی، 
خاطرنشان کرد: این بخش نیز شامل صندوق های 

سرمایه گذاری و قراردادهای بسته گردانی است.
سعیدی در باره نهادهای ارایه دهنده این خدمات 
نیز، عنوان کرد: این بخش شــامل شــرکت های 
مین سرمایه، شرکت های  سبدگردان، شرکت های ت
مشاور سرمایه گذاری دارای مجوز سبدگردانی و 
شرکت های کارگزاری دارای مجوز سبد گردانی 

می شود.
وی بــا بیــان اینکه هــم اکنــون ۱۶4 صندوق 
سرمایه گذاری وجود دارد که 7۵ مورد آن با درآمد 
ثابت هستند، گفت: صندوق های سرمایه گذاری از 
ســویی ابزاری برای مدیریت دارایی برای عموم 
سرمایه گذاران هستند و از طرفی دیگر منابع خود را 

صرف سرمایه گذاری در انواع اوراق می کنند.
ارت بر نهادهای مالی سازمان بورس  معاون سابق ن
ادامه داد: صندوق های ســرمایه گذاری بر اساس 
مقررات باید حداقــل ۵۰ درصد از منابع خود را 
مین مالی سرمایه گذاری کنند و  در سهام و اوراق ت
هم اکنون حدود 8۵ درصد اوراق نزد صندوق های 

سرمایه گذاری است.

 رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان اعالم کرد که شش ماه پیش از گرانی 
در باره تغییر قیمت اقالمی همچون گوشت، پیاز 
و شکر به صورت مکتوب به دستگاه های متولی 

هشدار داده شد.
به گزارش ایســنا عباس تابش  معاون وزارت 
صنعت معدن و تجارت  در گفت وگو با برنامه 
»از نزدیــک« رادیو جوان اظهار کرد: امروزه برای 
کسب سهم بیشــتر از بازار، تولید بر پایه سالیق 
و خواســت مشــتری حــرف اول را می زند و 
ســازمان حمایت در جهت حمایــت از حقوق 
مصرف کننــدگان از طریق ارتباطی کــه با بازار 
مصرف دارد، ســالیق و خواسته های مشتریان را 
از راه های مختلف به تولیدکنندگان منتقل می کند 
و تولیدکنندگان با تولیدی که در جهت ســالیق 
مشتریان انجام می دهند، موجبات رضایت مشتری 
را فراهم می آورند. ایــن باعث حمایت از تولید 

همزمان با حمایت از مصرف کننده می شود.
وی ادامه داد: در ســازمان حمایــت، اولویت بر 
حمایت از حقوق مصرف کننده است. این سازمان 
روزانه قیمت 9۲ کاال را رصد می کند و در بانک 
اطالعاتی ثبت می شود، ســپس بر پایه تغییرات 
قیمت چه از لحا کمبود کاال چه مازاد آن به تمام 
مراجع تولید، سیاستگذاری و مصرف اطالع رسانی 

می شود.

مدیرعامل ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان اظهار کرد: وظیفه سازمان حمایت از 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ایجاب می کند که 
شش ماه پیش از تغییر قیمت در کاال با تحلیل های 
کارشناسی و با رصد بازار به صورت مکتوب به 
مین کننده امکان تغییر در قیمت این  واحدهای ت
اقالم را انعکاس بدهد. در این رابطه در باره اقالمی 
همچون گوشت، پیاز و شکر هم سازمان حمایت 
با دستگاه های متولی مکاتبه کرد و احتمال تغییرات 
مین این اقالم  را گزارش داد و گفته شــد برای ت

مین این اقالم  اقدام شــود، ولی عدم توجه بــه ت
باعث گله مندی مردم شد.

وی خاطرنشــان کرد: بحث گران فروشــی نیز 
مطرح است که عده کمی از تحوالت و تنش های 

اقتصادی استفاده می کنند. 
وظیفه دیگر سازمان حمایت، برخورد با این افراد 
است و از مردم خواهشمندیم با سامانه ۱۲4 تماس 
بگیرند و گزارش بدهند. در خرید کاالها مردم باید 
مطالبه فاکتور کنند زیرا معیار سنجش گران فروشی 

فاکتور است.

 رییس اتحادیه مشاوران امالک با بیان اینکه 
حذف قیمت گذاری از سایت های فروش ملک 
اقدام مناسبی بود، گفت: قیمت های پرتی که هم 
اکنون برای واحدها تعیین می شود مبنای منطقی 

ندارد و مردم خرید نمی کنند.
مصطفی قلی خسروی در گفت وگو با ایسنا اظهار 
کرد: اقدام اخیر پلیس فتا در حذف قیمت گذاری 
سایت های فروش ملک، مناسب و به موقع بود. 
از مسووالن می خواهیم که برای کد رهگیری هم 
دستورات الزم را بدهند که نباید کد رهگیری را 

در اپلیکیشن ها بگذارند.
وی با اشــاره به صحبت های انارکی، مدیرعامل 
بانک مســکن مبنی بر اینکه قیمت تمام شــده 
ساخت را ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش می دهیم گفت: 
اگر برنامــه دولت برای تولیــد 4۰۰ هزار واحد 

مسکونی و همچنین اقدامات سیستم بانکی برای 
رونق دهی به بازار مسکن اجرا شود آشفتگی فعلی 

در بازار فروکش خواهد کرد.
خسروی تصریح کرد: نمی شود هر کس هر قیمتی 
دلش خواست برای خانه خود تعیین کند چرا که 
مردم هوشیار هستند و با قیمت های پرت اقدام به 

خرید نمی کنند.
رییس اتحادیه مشــاوران امالک ادامه داد: بر این 
باورم فضای کنونی بازار در آینده به سمت آرامش 
می رود منوط به اینکه مالکان قیمت های پیشنهادی 
را پایین بیاورند تا معامالت رونق بگیرد با توجه 
به پایین بودن توان متقاضیان قیمت هایی که بعضا 
از سوی فروشندگان اعالم می شود هی نوع مبنای 

منطقی ندارد.
به گفته خســروی، بازار مسکن ظرفیت جهش 

قیمتی در ســال 98 را نــدارد و مالکان باید این 
واقعیت را بپذیرند.

اد عنوان کرد مشاور وزیر اقت

ه در سا  ن ارز و س ی بازار مس ی بی
م کرد رییس سازمان حمایت اع

ت  و رانی  ی از   ما 
ی هشدار دادی به دستگا های متو

ی ندارد ای م ن مب رت مس یمت های 
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مدیر عامل شرکت غله استان زنجان خبر داد:
توزیع بیش از 7000 تن برنج 

و شکر در آستانه ماه رمضان
 مدیرعامل شــرکت غله اســتان زنجان 
از توزیع 7030 تن برنج و شــکر در آستانه ماه 

مبارک رمضان خبر داد.
 محمــد ایــزدی در گفت وگــو بــا ایســنا، 
از آغاز توزیع این دو قلم اساســی در ســطح 
فروشگاه های اســتان خبر داد و اظهار کرد: در 
مجموع، 530 تن شــکر بــرای مصرف خانوار 
و 6500 تــن نیز برای مصرف صنف و صنعت 

توزیع شده است.
این مســوول ادامه داد: همچنین 397 تن برنج 
هندی 1121 در ســطح فروشــگاه های استان 
زتوزیع شده است و امیدواریم با توزیع این میزان 
شــکر و برنج، مشکلی در زمینه تامین این اقالم 

برای مصارف مردم وجود نداشته باشد.
وی افزود: قیمت هر کیلوگرم شکر درب کارخانه 
3000 تومان و برای خریدار 3400 تومان تعیین 
شده است. همچنین مقرر است که هر کیلوگرم 
برنج درب کارخانه 7000 تومان و برای مصرف 

کننده 7400 تومان باشد.

طرح های آبخیزداری از محل 
اعتبارات صندوق توسعه ملی 

در زنجان اجرا می شود
 مدیــرکل منابع طبیعــی و آبخیزداری 
اســتان زنجان با اشاره به ابالغ 9 میلیارد تومانی 
اعتبار از محل صندوق توسعه ملی به حوزه های 
آبخیــزداری اســتان زنجان گفــت: طرح های 
آبخیزداری از محل اعتبارات صندوق توســعه 

ملی در زنجان اجرا می شود.
خلیل آقاجانلو با اشاره به استفاده از ظرفیت های 
منابــع ملی در حوزه آبخیزداری اســتان زنجان 
اظهار کرد: در اســتان زنجان بــه خوبی از این 

ظرفیت استفاده شده است.
وی تصریح کرد: با توجــه به اهمیت موضوع 
پروژه هــای عمرانــی در حــوزه آبخوانداری، 
کاداســتر، آبخیزداری و ... در ســال 98 بیش از 

گذشته مورد توجه قرار دارد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان 
بر لزوم جمع بندی پروژه های مربوط به صندوق 
توســعه ملی تا پایان آذر ماه تاکید کرد و گفت: 
اســتان زنجان در ارزیابی هــای این حوزه جزو 

استان های برتر است.
وی با تاکید بر لــزوم مدیریت زمان در اجرای 
برنامه های مربوط به صندوق توسعه ملی تصریح 
کرد: در سال  کنونی 9 میلیارد تومان اعتبار از این 

صندوق به استان زنجان ابالغ شده است.
آقاجانلو با اشاره به اینکه انتخاب پیمانکار امکان 
تســریع اجرای طرح های آبخیزداری را تسریع 
می بخشد، بیان کرد: باید با برنامه ریزی سرعت 

انجام اقدامات در این حوزه افزایش یابد.
آقاجانلو خاطر نشــان کرد: حوزه های »تشویر« 
طارم، »دوتپه« ســلطانیه و »اردجین« خرم  دره به 
صورت اختصاصی در حــوزه بیولوژیک برای 
انجام اقدامات الزم در ســال  98 در دستور کار 

قرار دارد.

قوچ ارمنی توسط شکارچی 
خاطی شکار شد

 رییــس اداره حفاظت محیط زیســت 
شهرستان ماهنشان گفت: یک راس قوچ ارمنی 
در منطقه انگوران این شهرســتان از سوی یک 

شکارچی خاطی شکار شد.
محرمعلی عزیزی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: شامگاه آدینه 13 اردیبهشت ماه موضوع 
شکار حیات وحش از ســوی همیاران محیط 
زیســت منطقه به اطالع ماموران یگان حفاظت 
این اداره رســید و بالفاصله برای دســتگیری 

شکارچی، اقدام شد.
وی اظهار داشت: این شــکارچی متخلف، در 
مســیر بازگشت از محل شــکار، در زمین های 
روستای قلعه جوق سیاه منصور بخش انگوران 
در دام ماموران یگان حفاظت محیط زیست این 
شهرســتان گرفتار آمد. عزیزی تصریح کرد: در 
بازرسی از خودرو سواری این شکارچی خاطی، 
یک قبضه سالح شکاری گلوله زنی برنو، 6 تیر 
فشــنگ و یک دستگاه دوربین چشمی شکاری 
به دست آمد و خوردو نیز تا صدور رای نهایی 

توقیف شد.
وی بــا بیان اینکه پرونده این شــکارچی بومی 
متخلف جهت رسیدگی و اعمال قانون به مراجع 
قضایی شهرســتان ارسال شد، گفت: مبلغ 100 
میلیون ریال نیز به عنوان ضرر و زیان به طبیعت و 
حیات وحش از این شکارچی خاطی به حساب 
محیط زیست واریز شد و از جنبه عمومی جرم 

نیز، مرجع قضایی رای و نظر خواهد داد.
رییس اداره حفاظت محیط زیســت شهرستان 
ماه نشــان گفت: محیط بانان به صورت مستمر 
طبیعت زنجــان را پایش و رصــد می کنند و 
در صورت مشــاهده تخلفات شکار و صید با 
متخلفیــن برابر با قانون و مقررات و بدون هیچ 

اغماضی برخورد خواهند کرد.
بر پایه سرشماری انجام شده از سوی این اداره 
کل در سال 97، طبیعت زنجان از وجود 2 هزار 
و 779 راس قوچ و میش ارمنی، کل، بز و آهو، 

بهره مند است.

خبر

رییس اتحادیه قنادان شهرستان زنجان:
فروش زولبیا و بامیه در 

سوپرمارکت ها غیرقانونی است
 رییس اتحادیه قنادان شهرســتان زنجان 
گفت: فــروش زولبیــا، بامیه و نــان چایی در 
ســوپرمارکت ها غیرقانونی است؛ شهروندان از 
خرید این شیرینی ها خارج از قنادی ها خودداری 

کنند.
رســول محمدی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا 
افزود: همزمان با مــاه مبارک رمضان تعدادی از 
ســوپرمارکت ها در زنجان اقدام به فروش نان 
چایی، زولبیــا و بامیه می کنند که باید تعزیرات 

برای برخورد با این موارد اقدام کند.
به گفته وی، اتحادیه قنادان با داشتن یک بازرس 

قدرت اجرایی ندارد.
رییس اتحادیه قنادان شهرستان زنجان، از توزیع 
90 تن شکر در بین واحدهای این صنف خبرداد 
و گفت: این کاالی اساسی با قیمت هر کیلوگرم 
34 هــزار و 500 ریال در بین 277 واحد قنادی، 

بستنی فروشی و کیک پزی توزیع شد.
محمدی از افزایش 19 درصدی نرخ زولبیا و بامیه 
در ماه رمضان خبر داد و اظهار داشت: امسال هر 
کیلوگرم از این شیرینی با قیمت 165 هزار ریال 

به فروش می رسد.
وی نرخ نان چایی و کیک را بر پایه کیفیت آن از 
120 تــا 150 هزار ریال اعالم کرد و افزود: نرخ 
انواع شیرینی در استان زنجان نسبت به کیفیت آن 

از دیگر استان ها ارزانتر است.
به گزارش ایرنا، 122واحد قنادی دارای مجوز در 

شهرستان زنجان فعال است.

 امسال 501 هزار تن گندم
از کشاورزان زنجانی 

خریداری می شود
 مدیر فنی و سرپرست کمیته خرید گندم 
شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 14 زنجان 
گفت: از 550 هزار تن تولید گندم در استان 501 
هزار تن برای خرید تضمینی پیش بینی شــده 

است.
ستار رحمنی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: 
خرید تضمینی گندم از کشاورزان این استان در 
صورت مســاعد بودن شرایط جوی از نیمه دوم 

خرداد آغاز می شود.
وی اظهار داشت: امسال نرخ تضمینی خرید گندم 
از کشاورزان استان با قیمت کیلویی 17 هزار ریال 
تعیین شده است که بر اساس برآوردهای انجام 
شده در استان امسال نیز می توانیم رکورد خرید 

گندم از کشاورزان را بشکنیم.
رحمنی خاطرنشان کرد: امسال سه مرکز خرید 
گنــدم به 14 مرکز قبلی دولتی اضافه می شــود 
و از طرفی نیز 23 مرکز مباشــر در استان زنجان 
وجود دارد. به گفته وی، امسال تعداد مراکز خرید 

تضمینی گندم به 40 مورد افزایش می یابد.
به گزارش ایرنا، ســال 97 رکــورد خرید گندم 
در اســتان زنجان با خریــد 455 هزار تن از این 

محصول شکسته شد.
زنجان ســال 95 در تولید گندم رتبه هشتم و در 
ذخیره ســازی این محصول راهبردی نیز جزو 

استان های رده باالی کشوری بود.

معاون اداره کل راهداری استان زنجان خبر داد:
اجرای طرح های ارتقای 

ایمنی آمد و شد در ۶0 نقطه هدف
 معاون حمل و نقــل اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای اســتان زنجان از اجرای 
طرح های ارتقای ایمنی آمد و شد در 60 روستای 
 نقطه هدف در حاشــیه راه های اســتان زنجان 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومــی اداره کل راهداری و 
حمل ونقل جاده ای استان زنجان، علی مدقالچی، 
از اجرای طرح های ارتقای ایمنی آمد و شــد در 
60 روستای نقطه هدف در حاشیه راه های استان 
خبر داد و افزود: این طرح ها شامل ارتقای ایمنی 
راکبان موتورسیکلت، دانش آموزان مدرسه های 
حاشیه راه ها، عابران پیاده و وانت بارها است که 

جزو کاربران آسیب پذیر هستند.
وی با اشــاره به اینکه این طــرح برابر ضوابط 
تدوین شده از سوی دفتر ایمنی سازمان راهداری 
و حمل ونقل جاده ای کشــور برگزار می شــود، 
اظهار کرد: در راستای اجرای این طرح، اقداماتی 
همچون آمــوزش حضــوری از طریق نمایش 
گروه های متخصص و فرهنگ سازی درست آمد 
و شد با نصب بنر و پوسترها و بروشورهای حاوی 
پیام های ایمنی برای عابران پیاده و موتورسواران و 
توزیع برخی تجهیزات ایمنی مانند کاله ایمنی و 
در این راستا سال گذشته 1500 کاله ایمنی بین 
راکبین موتوسوار، توسط این اداره کل توزیع شد.
معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل ونقل 
جاده ای اســتان زنجان گفت: یکی از برنامه ها و 
اهــداف مهم این طرح، ارتقــای ایمنی مدارس 
حاشــیه راه ها است که در ســال 97 تعداد 240 
مدرسه در حاشیه راه های استان زنجان ایمن سازی 
آموزشی شدند و در 13 مدرسه ایمن سازی های 
فیزیکی از قبیل خط کشی مقابل مدرسه، نصب 
تابلوهای ترکیبی، آشکارسازی و صورت گرفته 

است.
مدقالچی تأکید کرد: در سال 97 نسبت به سال 96 
تعداد کشته های حوادث رانندگی راه های روستایی 

استان زنجان 10.7 درصدکاهش داشته است.

خبـر  نماینده بهداشت جهانی عنوان کرد: 

بهداشت روان، مغفول در جهان
 نماینده سازمان بهداشت 
جهانی )WHO( گفت: متاسفانه 
در بســیاری از نقــاط جهــان، 
بهداشــت روان و اختالل های 
آن به اندازه بهداشــت جسمی 
مورد توجــه قرار نمــی گیرد، 
در حقیقت بیشــتر اختالل های 
روانی فرامــوش و مغفول واقع 

شده است.
به گزارش ایرنا، دکتر ›کریستف 
هملمــن‹ در آییــن اختتامیــه 
المللی  بین  جشــنواره  پنجمین 
عکــس ســالمت روان زنجان 
اولیه  از اهــداف  افزود: یکــی 
سازمان جهانی بهداشت، کاهش 
بــار اختــالالت روانــی و آثار 

اقتصادی مترتب بر آن است.
وی اظهار داشت: این هدف در 
پایدار 3  اهداف توسعه  راستای 

اســت و هدف تعیین شده آن عبارتند از؛ کاهش 
مــرگ و میر زودرس ناشــی از بیمــاری های 

غیرواگیر به میزان یک سوم است.
این مســوول ادامه داد: این مهم با پیشــگیری و 
درمان و ارتقا بهداشت روان و تندرستی حاصل 
می شود و در این میان اختالل های روانی مورد 
نظر عمده مشــکالت افســردگی و اضطرابی را 

شامل می شود.
وی اضافــه کــرد: در جمعیت جهان، نســبت 
افســردگی و اضطراب در سال 2017 به ترتیب 
عبارت اســت از 3.6 درصد حدود 264 میلیون 
نفر) 3.9( درصد حدود 284 میلیون نفر تخمین 

زده شده است.
این مســوول ادامه داد: چنانچــه این اختالل ها 
بدون درمان رها شوند، تبعات اقتصادی در حدود 
هزار میلیار دالر در سال به بار می آورند، این در 
حالی است که ســطح هزینه های عمومی برای 
بهداشــت روان کمتــر از 2 دالر برای هر نفر در 
کشــورهای با درآمد کم تا متوسط محاسبه شده 
و در کشــورهای با درآمد باال، سطح هزینه های 

عمومی حدود 50 دالر برای هر نفر است.
وی اضافه کرد: گرچه خودکشی به خودی خود 

اختالل روانی محســوب نمی شود، ولی اختالل 
های روانی ممکن است موجب خودکشی شوند، 
خطر خودکشی در پی بیماری های روانی پنج تا 

هشت درصد برآورد می شود.
نماینده سازمان بهداشت جهانی )WHO( ادامه 
داد: خودکشی یکی از مشکالت اصلی بهداشت 
عمومی اســت که ســالیانه منجر به حدود یک 
میلیون مرگ در جهان می شــود، خودکشی در 
ایران نیز از مشــکالت بهداشتی مهمی است که 

باید به آن پرداخته شود.
وی اظهار داشت: اختالالت روانی بیشتر همراه با 
بیماریهای غیرواگیر همراه هستند و عوامل خطر 
مشــترکی دارند، بنابراین برای اطمینان از تحقق 
کامل حقــوق فردی برای دســتیابی به باالترین 
استاندارد ممکن برای سالمت جسمی و روانی، 
با رهبری سازمان ملل متحد، روسای کشورها و 
دولت ها منشوری را در سپتامبر سال 2011 برای 

رسیدگی به این مشکل به تصویب رساندند.
هملمن افزود: در مقابله با مشــکالت بهداشت 
روان، پیشــگیری بســیار اهمیت دارد، سازمان 
جهانی بهداشــت مداخالتــی را ترویج می کند 
که هزینــه فایده مند، عملی، مقــرون به صرفه، 

و مبتنی بر شــواهد باشــند. وی یادآور شد: این 
مسائل از قبیل تشخیص و مدیریت اختالل های 
روانی و ســوء مصرف مواد، حمایت از رشــد 
در دوران خردســالی و مهارتهای فرزندپروری، 
آمــوزش مهارتهای زندگی در مدرســه ها برای 
ایجاد شایســتگی های اجتماعی و هیجانی را رد 

بر می گیرد.
هملمن خاطرنشان کرد: در زمان کنونی سازمان 
جهانی بهداشــت در برنامه این وزارتخانه برای 
ارزیابی آموزش مهارت های فرزندپروری برای 
پدرهــا و مادرهــای کودکان بین 2 تا 12 ســال 

مشارکت می کند.
وی اظهار داشــت: ســازمان جهانی بهداشت با 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی و 
ســایر شــرکا، در ارزیابی و بازبینی برنامه ادغام 
خدمات بهداشــت روان در نظام شبکه بهداشت 

در مناطق شهری همکاری می کند.
نماینده ســازمان بهداشــت جهانی ادامه داد: در 
نتیجه ایران در منطقه به عنوان کشور پیشگام این 
برنامه شناخته شده و سایر کشورها می توانند از 

آن به عنوان تجربه ای ارزشمند بهره ببرند.
وی اظهار داشت: به همین منظور حمایت طلبی 

یکــی از ابزارهــای مهم ارتقای 
سطح آگاهی در مورد مشکالت 
بهداشت روان است و به موجب 
آن می توان اطمینــان یافت که 
بهداشــت روان در دســتور کار 
دولت ها و جوامع قرار می گیرد.
بهداشــت  ســازمان  نماینــده 
جهانی )WHO( ادامه داد: انگ 
اجتماعــی یا همان اســتیگما از 
مشــکالت اصلی پیشــگیری و 
درمان اختالل های روانی است که 
برای پرداختن به انگ اجتماعی و 
نادیده گرفتــن اختالالت روانی 
و بهداشت روان، هنر و به ویژه 
عکاســی، ابزاری قدرتمند برای 
ترغیب مردم بــه اقدام و گفتگو 

در مورد مشکالت روانی است.
وی اضافــه کرد: هنرمند عکاس 
دوربیــن خود را به روی زندگی 
افراد یا محیط آنان می گشاید و فرصت هایی را 
برای بررسی شناسایی مشکالت و اطالع رسانی 

در باره آن خلق می کند.
این مسوول جهانی ادامه داد: این در حالی است 
که عکس های تولید شــده می توانند پیام های 
مســتندی را منتقل کنند که موجب شنیده شدن 
صــدای خویشــاوندان افرادی می شــود که از 
اختالالت روانی رنج می برند و در نهایت این امر 

افراد اثرگذار را برای ایجاد تغییر فرا می خواند.
به گــزارش ایرنا، پنجمین جشــنواره بین المللی 
عکس ســالمت روان، به منظور افزایش ســطح 
سواد سالمت روانی، اجتماعی جمعیت عمومی، 
افزایش شــاخص های ســالمت روان، حساس 
نمودن آنها به موضوع سالمت روان و استفاده از 
فرصت ها، کاهش انگ و تبعیض در جامعه نسبت 
به اختالالت روانپزشکی و ارتقای سواد سالمت 

روان در زنجان برگزار شد.
در این دوره از جشنواره، سه هزار و 124 عکاس 
از 78 کشــور با 18 هــزار و 358 عکس حضور 
داشــتند که در مقایســه با دوره قبلی رشــد 17 
درصدی به لحاظ تعداد عکاس شــرکت کننده و 

رشد 15 درصدی در تعداد عکس ها داشت.

 معاون فنــی اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری اســتان زنجان گفــت: طبق برنامه 
پیشنهاد شده، امسال یک هزار و 200 هکتار از 

مراتع زنجان کپه کاری خواهد شد.
جلیل سلطان نژاد در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: همچنین 520 هکتار بذر پاشــی، 3هزار 
هکتار حفاظت و قرق مناطق، کودپاشــی 158 
هکتار، تبدیل دیمزار 525 هکتار در مراتع استان 
از جملــه برنامه های پیشــنهادی برای اجرا در 

سال 98 است.
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان زنجان به اهمیت حفظ منابع طبیعی توسط 
دامداران اشاره و تاکید کرد: برای مدیریت بهتر 
و حفاظت از این منابع پیرامون روســتاهایی که 
آبشخور ندارند 39 آبشخور نصب خواهد شد.

ســلطان نژاد تصریح کــرد: بودجه ای که برای 
تمام این بخش ها در نظر گرفته شده 20 میلیارد 
ریال اســت که احتمال تغییرات جزیی در تایید 

نهایی آن وجود خواهد داشت.
معــاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان زنجان با بیان اینکه اگر به موضوع زراعت 
چوب توجه کافی نشود، در آینده با کمبود مواد 
ســلولزی مواجه می شویم، اظهار داشت: برای 
حفظ اکوسیستم مناطق مختلف نیازمند توسعه 

درختکاری هستیم.
سلطان نژاد با اشــاره به اینکه زنجان هم اکنون 
یکــی از قطب هــای تولید صنوبر در کشــور 
محسوب می شــود، گفت: در این استان میزان 

کاشــت صنوبر سال گذشــته 18 هزار و 500 
هکتار بود.

معــاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان زنجان تاکید کرد: با توجه به نیاز استان به 
توســعه فضای سبز، براساس آمار این اداره کل 
از ابتدا تاسال گذشته 13 میلیون نهال در سطح 

استان توزیع شده است.
ســلطان نژاد با اشاره به اهمیت حفظ منابع آبی 
و خاکی در کشــور، افزود: تمام اقشار مختلف 
جامعــه باید آگاه باشــند که شــاید برای آب 

جایگزین داشته باشیم، اما با از بین رفتن خاک 
کشور کسی به ما خاک نخواهد فروخت.

به گزارش ایرنا، پیش از انقالب ســرانه فضای 
سبز استان با احتســاب جنگل کاری ها حدود 
200 مترمربــع بود، هم اکنون بعد از گذشــت 
چهار دهه فعالیت، ســرانه استان در این بخش 

بالغ بر یک هزار و 200 مترمربع است.
همچنین متوســط سرانه کشــوری یک هزار و 
700 مترمربع است و کارشناسان بر این باورند 
محدودیت منابع آبی اســتان باعث این اختالف 
500 مترمربعی ســرانه فضای ســبز زنجان با 

متوسط نرم کشوری شده است.
گفتنی اســت از 2 میلیــون و 200 هزار هکتار 
مساحت کل اســتان زنجان، یک میلیون و 200 
هزار هکتار مربوط بــه زمین های منابع طبیعی 
اســت، همچنین مراتع خوب اســتان نیز 240 
هزار هکتار اســت، که پوشش گیاهی باالی 50 

درصدی دارد.

 وزیر بهداشت، درمان و 
مردمان  پزشکی گفت:  آموزش 
افسرده نیازمند شهر شاد هستند.

به گزارش ایســنا، سعید نمکی 
در اختتامیه پنجمین جشــنواره 
بین المللی عکس سالمت روان، 
اظهار کرد: هنر تعاریف زیادی 
دارد ولی بهترین تعریف از هنر 
این اســت که آن را زبان زیبای 
گفتمان عشــق و عاشقی است 

و عشــق یک زبان بین المللی بوده و تنها هنر و 
احساسات است که مرز نمی شناسد.

این مسوول ادامه داد: عکاسی در بین همه هنرها، 
هنــر جاوادنه کردن لحظات میرا و گذرا اســت 
و با عکاســی می توان لحظات گذرا را جاویدن 
کرد. باید توجه داشت که هنر همواره آرام کننده 
جامعه اســت، بلکه هنر بیان کننده درون آرام و 
پریان جامعه است، همچنین هنر آیینه تمام نمای 
احساســات یک جامــه و روح هنرمندان جامه 

است.
وی با بیان اینکه هنرمند آینه زمانه خود است و 
می تواند پژواک درون خود را با هنر به نسل های 
آینده بتاباند، افزود: نخســتین رکن رسیدگی به 
سالمت، توجه به ســالمت روان است؛ گرچه 
اقتصاد بر بهداشــت روان موثر است ولی عامل 
تعین کننده و یا تنهاعامل نیســت، بلکه عوامل 

دیگری نیز در این امر دخیل هستند.
نمکی با اشاره به پیشرفت فناوری و ارتباطات، 
تصریح کرد: تلفن کــه روزگاری برای گفتمان 

و شــادی مورد اســتفاده قرار 
می گرفت ســبب جدایی شده 
است به عبارت دیگر موبایل و 
تلفن به عنوان ابزارهای پیوست 
گسســت  ابزار  بــه  اجتماعی 
اجتماعی تبدیل شــده اند و اگر 
بتوان اتفاقی را در زمینه تسهیل 
و حکیم ارتباطات بین افراد رقم 
زد، شاخص های سالمت روان 
بهبود می یابد که با بازگشت به 
شــیوه زندگی قدیم و کاهش خصوصی سازی 

زندگی این مهم تا حدودی محقق می شود.
وزیر بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی، 
افســردگی را عامل مهمی در کاهش ســالمت 
روان عنوان کرد و گفت: روان افسرده به اعتیاد، 
خشونت، خودکشی و این قبیل موارد تمایل دارد 
و همین روان پریشــان را می تــوان عاملی برای 
افزایش مســمومیت با الکل دست ساز دانست؛ 
چراکه خاطر پریشان و روح افسرده به موادمخدر 

و مصرف آن گرایش دارد.
وی با اشــاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در 
منتقل نکردن یاس و ناامیدی، یادآور شــد: بارها 
از صدا و سیما درخواست پخش برنامه های شاد 
را داشته ایم. در جهان برنامه شاد کم نیست. مردم 
افسرده نیازمند شهر شاد هستند و کاری که روح 

نشاط و امید را بیدار کند، ستودنی است .
به گزارش ایسنا، در این آیین کتاب الکترونیکی 
پنجمین جشنواره بین المللی عکس سالمت روان 

و تمبر این جشنواره رونمایی شد 

 رییــس اداره تکنولوژی 
و گروه های آموزشی متوسطه 
اداره کل آمــوزش و پــرورش 
اســتان زنجان گفت: پیشگامی 
معلمان در استفاده از فناوری های 
روز نســبت به دانــش آموزان 

بایسته است.
دکتر جعفــر زنجانی  در گفت 
وگو با خبرنــگار ایرنا، پیرامون 
تاثیــر فنــاوری هــای روز در 

ارتقای سطح آموزش و یادگیری افزود: در فرآیند 
آموزش، مهمترین و نخستین رسانه و تکنولوژی 
آموزشــی خود معلم اســت، بر همین پایه الزام 
استفاده از فناوری های روز متناسب با موقعیت 

و محیط یادگیری تعیین می شود.
وی اظهار داشت: استفاده از تخته هوشمند، نرم 
افزارهای آموزشی و دیگر موارد به حتم بر اساس 
محیــط یادگیری و هدف آموزشــی مورد نظر، 
ممکن است مطلوب و یا نامناسب ارزیابی شود، 
بنابراین ناظر بیرونی باید برای قضاوت خود در 
حوزه فناوری های نوین آموزشی دقت بیشتری 

داشته باشد.
رییــس اداره تکنولوژی و گروه های آموزشــی 
متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان 
گفت: دبیرخانه کشوری توسعه شایستگی های 
حرفه ای معلمان در این اســتان مستقر است و 
در راســتای برنامه عملیاتی این دبیرخانه، اداره 
تکنولــوژی و گروه های آموزشــی متوســطه، 
اطالعات و دانش کافی برای استفاده از روش های 

نوین آمــوزش و فناوری های 
مورد نیــاز را در اختیار دبیران 
سراسر کشــور به ویژه دبیران 

استان قرار می دهد.
زنجانی خاطرنشان کرد: استفاده 
از فنــاوری های مورد نیاز برای 
دبیــران در مقطع متوســطه با 
برگزاری دوره های آموزشــی 

انجام می شود.
بــه گفته این مســوول، ســال 
تحصیلی کنونی با برگزاری بیش از 100 کارگاه 
و دوره آموزشــی، بیش از 32 هزار نفر ساعت 
آموزش دبیران در استان زنجان محقق شده است.
رییــس اداره تکنولوژی و گروه های آموزشــی 
متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان 
ادامه داد: همچنان که نقش فناوری به عنوان کمک 
در تسهیل آموزش بسیار دارای اهمیت است، باید 
در انتخاب و اســتفاده از آن نیز اســتانداردها و 
اصول مربوطه رعایت شود که این اصول انتخاب، 

اهمیت بیشتری دارند.
زنجانی، به مســاله به روز بودن معلمان در زمینه 
فناوری های جدید و تاثیر آن بر تعامل با دانش 
آموزان اشاره و اضافه کرد: پیشگام بودن معلم از 
دانش آموز بایسته است، آموزش و رابطه علمی 
بین معلم و شاگرد زمانی محقق می شود که قبل 
از آن رابطه عاطفی برقرار شده باشد و این مهم در 
صورتی محقق می شود که دانش آموز احساس 
کند معلمش سخن او را درک می کند و از جنس 

اوست.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان :

 1200 هکتار از مراتع زنجان
کپه کاری می شود

مردمان افسرده 
نیازمند شهر شاد هستند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

است؟

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

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

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

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

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

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

باید تکلیف این موضوع مشخص شود

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

افزایش نشان می دهد.

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

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

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

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

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

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

تومان است

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

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

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

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

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

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

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

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

شود

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نبود سیاست گذاری واحد برای زیبا سازی مناطق مختلف شهر

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

     نایب رییس شورای اسالمی شهر زنجان خبر داد

دکتر سولماز حسینیون  

دستگاه های نظارتی کمک کنند تاحق و حقوق شهرداری احیا شود 

   شهردار زنجان هنگام تقدیم بودجه شهرداری به شورای شهر: 

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

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

نقش رنگ 
در منظر شهری

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی  شورای  شهر زنجان:

3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

است؟

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

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

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

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

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

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

باید تکلیف این موضوع مشخص شود

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

افزایش نشان می دهد.

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

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

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

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

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

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

تومان است

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

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

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

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

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

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

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

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

شود

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نبود سیاست گذاری واحد برای زیبا سازی مناطق مختلف شهر

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

     نایب رییس شورای اسالمی شهر زنجان خبر داد

دکتر سولماز حسینیون  

دستگاه های نظارتی کمک کنند تاحق و حقوق شهرداری احیا شود 

   شهردار زنجان هنگام تقدیم بودجه شهرداری به شورای شهر: 

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

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

نقش رنگ 
در منظر شهری

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی  شورای  شهر زنجان:

واقعیت زیست محیطى در جادوى سه باز طالیى 
کریم زند(بازکاهى ، باز مصرف و بازیافت) 

مـا هـر روز تولیـد زبالـه مـى کنیـم یـا یک 
چیـزى را کنـار میگذاریـم و دیگـر اسـتفاده 
نمـى کنیـم .با ایـن که امـروزه به فکـر طرز 
اسـتفاده از پسماندهایمان افتادیه ایم، بیش از 
پیش زباله تولید مى کنیم. اما خوشـبختانه از 
پسـماندهایمان استفاده هاى خوبى مى شود.

* بازنگرى در مورد پسماند 
بسـیارى از کاالها بسـته بنـدى هاى جالبى 
دارنـد . مـا پـس از خرید کاال بسـته بندى 
آن هـا را فـوراً دور مى ریزیـم و وقتى هم 
بـه آن کاال دیگر احتیاجى نداشـته باشـیم، 

آن را هـم دور مـى ریزیـم. خیلـى از زباله ها ناشـى از دور ریختن بدون دوراندیشـى اسـت. 
حـاال وقـت آن رسـیده که بـه روش هاى تولید پسـماند نگاهى دوباره بیندازیـم و عادت هاى 
اسـراف گرایانـه مـان را تغییـر دهیم.آنچـه بـه نظر خیلى هـا دوررختنـى مى آید،بـراى مردم 
جاهـاى دیگـر دنیـا غنیمـت اسـت.خیلى از لـوازم کهنـه را مـى تـوان تعمیـر کرد،بـا آن هـا 
کارهـاى دسـتى سـاخت و فروخـت یـا ماننـد مصالـح سـاختمانى در سـاختن خانـه از آنها 

اسـتفاده کرد.ایـن راه هـاى خالقانـه اى براى بازیافت اسـت.

* جادوى سه «باز» طالیى 
هرگاه با پسماندى مواجه مى شویم ، الزم است سه «باز» طالیى را به یاد آوریم که عبارت اند از : 

- بازکاهى     - بازمصرف      - بازیافت 
بـا بازکاهـى، بازمصـرف و بازیافت منابع طبیعى کمتر مصرف مى شـوندو پسـماندکمترى به 
 _pet وجـود مى آیـد. تمـام مواد  ارزشـمند بازیافت شـدنى _مانند کاغـذ ، فلز، پالسـتیک و
را بـه کارخانه هـاى بازیافـت مـى برند تـا زندگى جدیـدى به آنها ببخشـند.به ایـن ترتیب با 

آنهـا چیزهـاى جدیـدى مى سـازند و دوبـاره از آن ها اسـتفاده مى کنند.

* والدین گرامى و دانش آموزان عزیز:
حتمــاً میدانیــد کــه پالســتیک ها،کارتــن ها،فلــزات و نــان هــاى خشــک موجــود در زبالــه 
ها،قابلیــت اســتفاده مجــدد را دارنــد و بایســتى از دیگــر زبالــه هــا جداســازى و بــه غرفــه 
هــاى بازیافــت تحویــل داده شــوند.لطفا در هنــگام جداســازى ایــن زبالــه هــا مــوارد ذیــل 

را مدنظــر قراردهیــد:
- نان خشک،باید تمیز،بدون رطوبت و عارى از کپک باشد.

- باقى مانده مواد غذایى بایستى از زباله  هاى فلزى و پالستیکى پاکسازى شود.
- تاحدامکان زباله ها را فشرده نمایید.

- کاغذهاى آغشته به مواد روغنى و آب را از دیگر کاغذها جداسازى نمایید.
- نوار چسب ،منگنه،گیره و برچسب روى محصوالت ،بایستى تا حدامکان از زباله ها جدا شوند.
- از ریختـن پوشـک هـاى بچه،دسـتمال هاى بهداشـتى و کاغـذى داخل زبال هاى خشـک 

خـوددارى کنید.
ضمناً یادتان نرود که: 

- از ظروف یکبار مصرف خصوصاً  پالستیکى استفاده نکنید.
- ظروف شیشه اى را دور نریزیدو از آن استفاده نمایید.

-  لطفـاً هنـگام خریـد از کیسـه هـاى پارچـه اى و یا سـبد خرید اسـتفاده تا تولیـد بى رویه 
کیسـه هاى پالسـتیکى محدود شـود.

خبـر
معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى زنجان گفت: به صراحت 
مى گویــم که امکان تغییر و اصالح طرح ترافیکى وجود دارد و به 
شــهردارى گفته ایم که در هر مقطع هر نظریه اصالحى رسید براى 

بررسى ارائه شود.
مهرداد ســلطانى  دربــاره آخرین مراحل اجــراى طرح ترافیکى 
شــهردارى زنجان اظهار کرد: جلســات مشــترك در این باره با 

متخصصان برگزار شده و گزارش دقیقى از موضوع گرفته شد.
معاون هماهنگــى  امور  عمرانى اســتاندارى زنجان با بیان اینکه با 
برگزارى جلســات از شهردارى خواستیم، مستندات، مستدالت و 
مبانى طرح را در اختیار متخصصان براى بررسى بیشتر موضوع قرار 
دهد، بیان کرد: یکى از نکات دیگرى هم که کســبه و متخصصان 
به آن معترض بودند که واقعیت طرح با روى زمین مطابق نیست، 
از همین رو درخواست کردیم که کمیته فنى آن را بررسى و اگر با 

واقعیت منطق نبود، موضوع اصالح شود.
وى افــزود: از دیگــر مواردى که به آن تأکید داشــتیم این بود که 
ملزومات طرح که در شــوراى ترافیک مثل پارك سوار و دوربین 
نظارتى و محدود کــردن ورود خودروهاى شــخصى ارزیابى و 
اجرایى شود. سلطانى ادامه داد: در صورتى که این موارد اصالح و 

انجام شود، قابل اجرا خواهد بود.
معاون هماهنگى امور  عمرانى اســتاندارى زنجــان با بیان اینکه 
توصیه ما به شــهردارى این است که موانع سخت را انجام ندهد و 

موضوع قابل ادامه دادن باشد، تصریح کرد: موانع باید طورى باشد 
که امکان اصالح طرح در حین اجرا نیز باشد.

وى با بیان اینکه قطعا اجــراى هر طرحى با مخالفت هایى مواجه 
است، همچنان که در سنوات گذشته براى یک طرفه کردن خیابان ها 
با چنین موضوعى مواجه شدیم، تصریح کرد: البته باید براى افرادى 

که مقاومت مى کنند، ادله کافى از ســوى شــهردارى وجود داشته 
باشند و باید مردم را قانع کرد که تغییر عادت نیاز امروز شهر است 

و اما اگر اقناع نشود قطعا سخت خواهد بود.
ســلطانى با بیان اینکه ما در اجراى طرح راضى به زحمت افتادن 
کسبه نیســتیم اما در عین حال باید نیاز شهر را نیز در نظر بگیریم 
و در مجموع صالح شهر باید مورد نظر باشد، اضافه کرد: البته در 

اجراى همین طرح هم نمى توانیم همه شهروندان را راضى کنیم.
معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى زنجان گفت: ما به دنبال 
نقطه بهینه هستیم و  تالش داریم که با حداقل دردسرها این طرح 
اجرایى شــود. وى با اشاره به اینکه امروز خیابان سعدى گنجایش 
ورود این تعداد خودرو را ندارد، بیان کرد: با این شرایط باید ورود 
خودرو محدود شــود، اما ما نمى توانیم انتظار داشته باشیم نصف 
خیابان  اتوبوس باشد و مثل سابق همان تعداد خودروى شخصى 

از خیابان عبور کند.
سلطانى با اشــاره به اینکه همه این موضوعات باید در کمیته فنى 
بررسى شود، تصریح کرد: اگر طرح قابلیت اجرا داشت باید اجرایى 

شود و اگر نه باید فکر دیگرى اتخاذ شود.
معاون هماهنگى امور  عمرانى اســتاندارى زنجان افزود: البته این 
موضــوع را به صراحت مى گویم که امــکان تغییر و اصالح طرح 
وجــود دارد و به شــهردارى گفته ایم که در هــر مقطع هر نظریه 

اصالحى رسید براى بررسى ارائه شود

معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى زنجان: 

امکان تغییر و اصالح طرح ترافیکى وجود دارد

نایب  رییس شــوراى اســالمى شــهر زنجان در آیین  جشن 
روزهــاى کارگر ، معلم و شــوراها  با تبریک ایــن روزها به 
تالشــگران این عرصه   و تشکر از سازمان فرهنگى شهردارى 
و مشارکت مدیریت کاروانسرا سنگى جهت برگزارى این آیین 
گفت: اجــراى اینگونه برنامه ها و همراهى مدیریت شــهرى 
در برپایى این برنامه ها باعث مضاعف شــدن شادى درجامعه 
خواهد شد. سجاد خدایى با اشاره به رویکرد فرهنگى شوراى 
اسالمى شــهر و مجموعه شــهردارى زنجان افزود: ارتباط با 

پیرامون و تاثیر پذیرى از محیط پیرامون واقعیتى است غیر قابل 
انــکار و به خودى خود ما براى خودمان ناراحت و نگران نمى 
شویم ،محیط پیرامون و رفتار اطرافیان باعث  نگرانى ما میشوند 
در نتیجه اســترس آنها را به خود میگیریــم و  مى توان گفت 

احساسات واگیردارند.
وى گفت:احســاس خــوب اطرافیان باعث برانگیخته شــدن 
احساس خوب ما مى شود و اگر در انتخاب دوستان خود رویکرد 
بهترى داشته باشیم، احساس بهتر و رو به جلو خواهیم داشت.

نایب رییس شوراى اسالمى شهر زنجان :

احساسات انـسانى واگیـر دارند

جشـن بـزرگ« روز کارگر،معلـم وشـورا» با مشـارکت سـازمان 
فرهنگـى، اجتماعـى و ورزشـى شـهردارى زنجان و کاروانسـراى 
سـنگى با اسـتقبال پرشـور شـهروندان در سالن شـش هزار نفرى 

انقـالب برگزار شـد.
شـهردار زنجـان بـا تبریـک ایـن روزهـا از حمایـت هـاى شـورا 
تشـکر کـرد و افزود: شـهردارى در کنـار حرکت هـاى عمرانى و 
خدمـات شـهرى آیینـات و جشـنهاى مختلفى را در سـطح شـهر 
اجـرا میکند که همه اینها به پشـتوانه حمایت شـوراى فعال شـهر 

از برنامـه هاى شـهردارى اسـت.

مسـیح الـه معصومى گفت: سـازمان فرهنگـى شـهردارى همواره 
در پـى آن اسـت تـا با اجـراى برنامه درآییـن ها و اعیـاد مختلف 
جهـت ایجـاد شـادى و نشـاط اجتماعى، شـهر زنجان را سـرآمد 
تمـام شـهرها کنـد و زنجان در حال تبدیل شـدن به نمـاد فعالیت 
هـاى فرهنگـى و خانوادگـى در سـطح کشـور اسـت و ایـن مهم 
جـز با تالش مجموعه فرهنگى شـهردارى و همراهى شـهروندان 

میسـر نیست. 
معصومـى جشـن بـزرگ «روز کارگر،معلـم وشـورا »را یکـى از 
جشـن هـاى متعـدد برگزار شـده در شـهردارى زنجان دانسـت و 

گفت: حضورچشـم گیر و مشـاهده شـادى چنـد هزارنفرى مردم 
درایـن آییـن، انگیـزه بیشـترى را ایجـاد میکنـد تـا جهت داشـتن 
شـهرى شـاد شـاهد چنیـن اجراهایـى باشـیم چـرا کـه شـهر آباد 
و بـا نشـاط حـق مسـلم شـهروندان اسـت و مـن تـا روزى که بر 
صندلى شـهردار باشـم از هیچ تالشـى بـراى رضایت شـهروندان 

دسـت نخواهم کشـید.
گفتنـى اسـت در ادامـه این آییـن از نماینـده کارگـران، معلمان و 
شـوراها به نمایندگى از اقشـار تقدیر به عمل آمد و کنسـرت رضا 
صادقـى گـروه مشـکى پوشـان به اجـراى برنامـه خـود پرداخت.

شهردار زنجان:

برنامه هاى فرهنگى از اولویت هاى شهردارى است 

رییـس کمیسـیون نظارت و پیگیرى شـوراى 
اسـالمى شـهر زنجـان گفـت: امـروز برخى 
مانع کار شـهردارى در پروژه پادگان شـده و 
اجـازه نمى دهند، کار پیش بـرود، در حالیکه 
کـه دلیـل ممانعـت بـه ایـن پـروژه مربـوط 

. نیست
از هفتـه گذشـته بـه منظـور پیگیـرى بهتـر 
زنجـان،  شـهردارى  اجرایـى  پروژه  هـاى 
و  نظـارت  کمیسـیون  سـرزده  بازدیدهـاى 
پیگیرى شـوراى اسـالمى شـهر انجام مى شود.
پـل گلشـهر، مرکـز گل و گیـاه شـهردارى 
زنجان، سـامانه 137 و بازگشـایى پـادگان از 
پروژه هـاى بازدیـد شـده توسـط کمیسـیون 
نظـارت و پیگیـرى شـوراى شـهر در هفتـه 

بود. گذشـته 
رییـس کمیسـیون نظارت و پیگیرى شـوراى 
اسـالمى شـهر زنجان در تشـریح بازدیدهاى 
و  زنجـان  شـهردارى  پروژه هـاى  از  خـود 
رونـد پیشـرفت آن گفـت: برنامه نظـارت از 
پروژه هـا بـه صـورت مسـتمر انجـام خواهد 
شـد و اغلـب آنها به صـورت سـرزده انجام 

مى شـود.
احمـد نصیرى با اشـاره بـه اینکـه در بازدید 
اخیـر از محل پرورش گل و گیاه شـهردارى 
بازدیـد شـد، گفت: در این راسـتا شـهردارى 
سـه نقطه را بـراى محل پـرورش گل و گیاه 
در نظـر گرفتـه و یـک گلخانـه مرکـزى در 

بهشـت زهرا نیز فعالیـت دارد.
وى بـا اشـاره بـه اینکـه هـدف از ایـن کار 
خودکفایـى شـهردارى در پرورش گل و گیاه 
بوده اسـت، گفت: اگـر برنامه ریزى درسـتى 
انجـام شـود و در ایـن محـل بـراى فـروش 
گل هـاى زینتـى و آپارتمانـى نیز اقدام شـود 

درآمـد پایـدار ایجـاد خواهـد کرد.
رییـس کمیسـیون نظارت و پیگیرى شـوراى 
اسـالمى شـهر زنجـان همچنیـن بـه رونـد 
فعالیـت سـامانه 137 کـه محـل رسـیدگى 
بـه شـکایات و تماس هـاى مردمـى اسـت، 
اشـاره کـرد و افزود: قرار اسـت در این مرکز 

مشـکالت مردمى پیگیرى شـود ولـى آنطور 
کـه نظـارت کردیـم این مرکز بسـیار ضعیف 
اسـت و باید از لحـاظ برنامه ریزى و پیگیرى 
فعال تـر شـود ولـى آنطور کـه بنده مشـاهده 

کـردم، پیگیرى هـاى قابـل قبول نیسـت.
وى در ادامـه بـه بازدیـد خود از پل گلشـهر 
کاظمیـه اشـاره کـرد و گفـت: همانطـور که 
در آییـن کلنگ زنـى پـل نیز اعالم شـد، قرار 
شـد که این پل در عرض یک سـال سـاخته 

و تحویـل مردم شـود.
رییـس کمیسـیون نظارت و پیگیرى شـوراى 
اسـالمى شـهر زنجـان بـا بیـان اینکـه طبـق 
پـل  اسـت  قـرار  انجـام شـده  برنامه ریـزى 
افتتـاح شـود،  گلشـهر کاظمیـه 10 خـرداد 
تصریـح کـرد: قطعا ایـن اتفاق خواهـد افتاد 
و پـروژه در موعـد مقـرر افتتـاح مى شـود.

وى همچنیـن بـه وضعیـت سـد معبر شـهر 
زنجـان اشـاره کـرد و گفـت: بنـده بارها این 
موضـوع را در جلسـات متعدد متذکر شـدم، 
اما اراده اى براى حل و فصل آن وجود ندارد.
نصیـرى افـزود: مـردم از سـد معبـر ناراحت 

هسـتند امـا طـى سـالیان ایـن موضـوع حل 
نشـده اسـت. رییـس کمیسـیون نظـارت و 
پیگیـرى شـوراى اسـالمى شـهر زنجـان در 
ادامه به بازدید از مراحل سـاخت بازگشـایى 
پـادگان اشـاره کـرد و گفت: دو سـال اسـت 
بـراى ایـن پـروژه زحمـت کشـیده شـده و 
جلسـات مکـرر بـراى آن برگـزار شـد و در 
تهـران و زنجـان مراحل مربوط به آن سـپرى 

است. شـده 
در  اسـاس  همیـن  بـر  کـرد:  تصریـح  وى 
دهـه فجـر بـا حضـور اسـتاندار ایـن پـروژه 
کلنگ زنـى و عملیـات اجرایى آن آغاز شـده 
و سـاخت آن بـه بنیـاد مسـکن واگـذار شـد 
امـا امـروز بنـا بـه دالیلـى جلـوى سـاخت 
پـروژه گرفتـه شـده اسـت. نصیـرى بـا بیان 
اینکـه بنده بـه عنـوان نماینده شـورا از مردم 
بـه خاطـر تعطیلى پـروژه بازگشـایى پادگان 
دلیـل  کـرد:  بیـان  مى کنـم،  عذرخواهـى 
خاصـى بـراى ایـن تعطیلـى وجـود نـدارد.

رییـس کمیسـیون نظارت و پیگیرى شـوراى 
اسـالمى شـهر زنجان با بیـان اینکـه حتى به 
مـا اجـازه بازدیـد از مراحـل سـاخت پروژه 
اضافـه  نشـد،  داده  پـادگان هـم  بازگشـایى 
کـرد: درسـت اسـت کـه شـهردارى بـا همه 
فـى  مشـکل  و  کتـاب  حسـاب  دسـتگاه ها 
ایـن  امـا  دارد،  بخش هـا  دیگـر  در  مابیـن 
مشـکالت نبایـد در امور دخالت داده شـود، 
امـا اینجـا دخالـت داده شـده و در حق مردم 

اجحاف شـده اسـت.
وى ادامـه داد: امـروز شـاهد این هسـتیم که 
برخـى مانـع ادامـه کار در پـروژه بازگشـایى 
پـادگان شـده و اجـازه نمى دهنـد، فعالیـت 
شـده  مانـع  دلیـل  کـه  صورتـى  در  شـود، 
مربـوط به پـروژه مربوط نیسـت و بـه دیگر 

مسـائل مربـوط اسـت.
نصیـرى گفـت: گاهـا نـدادن مجـوز بـراى 
ساختمان  سـازى بـراى دسـتگاهى از سـوى 
شـهردارى ... موجـب ایـن شـده اسـت کـه 

جلـوى پـروژه گرفتـه شـود.

رییس کمیسیون نـظارت و پیگیـرى شـوراى شهر زنجـان خـبر داد : 

بازگشـایى پـادگان زنجــان متـوقف شـد

شــرکت آب منطقه اى زنجان در نظر دارد در اجراى ماده 13 قانــون برگزارى مناقصات پروژه اى با 
اطالعات عمومى مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارك الکترونیک دولت ( WWW.SETADIRAN.IR) به 

پیمانکار ذیصالح واگذار نماید:
1- عنوان پروژه : حفاظت فیزیکى طرح هاى عمرانى شرکت آب منطقه اى زنجان

2- مناقصه گزار : شرکت سهامى آب منطقه اى زنجان
3- دستگاه نظارت: دفتر حراست و امور محرمانه شرکت

4- نحوه برگزارى مناقصه: دو مرحله اى عمومى
5- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 2441570000 (دو میلیارد و چهارصد و چهل و یک میلیون و پانصد و هفتاد هزار) ریال است 
که مطابق با آیین نامه تضمین در معامالت دولتى موضوع مصوبه شــماره 123402/ت50659ه مورخ 94/9/22 هیات محترم وزیران 

طبق مفاد اسناد مناقصه تهیه و ارائه گردد.
از کلیــه شــرکت هــاى خدماتــى داراى مجــوز فعالیــت در موضــوع خدمــات عمومــى و صالحیــت ایمنــى از اداره تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــى و مــورد تاییــد دفتــر مرکــزى حراســت وزارت نیــرو دعوت مى شــود تا بــا بهره گیرى از ســامانه تــدارك الکترونیــک دولت 

(WWW.SETADIRAN.IR) به صورت الکترنیکى نسبت به دریافت اسناد مناقصه شرکت در مناقصه اقدام نمایند.
الزم به ذکر اسـت اسـناد مناقصه حداکثر ظرف مدت 2روز از تاریخ انتشـار این آگهى در سـامانه تدارك الکترونیک دولت بارگذارى 
و در دسـترس متقاضیـان قـرار خواهـد گرفـت. الزم به ذکر اسـت برنامه زمانـى برگزارى دیگـر مراحل مناقصه مطابق با مفاد اسـناد 

مناقصـه خواهد بود.
در ضمن رعایت موارد ذیل الزامى مى باشد:

1- برگزارى فرآیند مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرایند مذکور در بستر 
سامانه امکان پذیر مى باشد.

2- هزینه انتشار آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.
3- عالقه مندان به شرکت در مناقصه مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى (توکن) با شماره هاى ذیل 

تماس حاصل نمایند : مرکز پشتیبانى و راهبرى سامانه 021-41934
اطالعات تماس دفتر ثبت نام استان ها در سایت سامانه WWW.SETADIRAN.IR ثبت نام پروفایل مناقصه گر موجود است.

در ضمن این آگهى در سایت هاى زیر نیز قابل دسترسى و مشاهده مى باشد.
  WWW.IETS.MPORG.IR 1- سایت اطالع رسانى کشورى

 WWW.ZNRW.IR  2- سایت شرکت آب منطقه اى زنجان
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پیام مالیاتی

امـور  کل  اداره  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
مالیاتـی اسـتان زنجـان، مدیـرکل امـور مالیاتـی 
اسـتان زنجـان بـه اتفاق معـاون توسـعه و منابع 
دکتـر  آقـای  بـا  کل،  اداره  عمومـی  روابـط  و 
سیاسـی،  معـاون  نافچـی،  مـرادی  خدابخـش 
امنیتـی و اجتماعـی اسـتاندار دیـدار و گفتگـو 
کردنـد. در ابتـدای ایـن دیـدار معاون اسـتاندار 
ضمن خـوش آمدگویی، در سـخنانی به اهمیت 

نظـام مالیاتـی پرداخـت و گفـت : 
نظـام مالیاتـی یکـی از مهم تریـن ارکان اقتصـاد 
مقاومتـی بـه حسـاب می آیـد و بعـد از تغییـر 
نظـام بودجه ریـزی کشـور و کاهـش وابسـتگی 
اقتصـاد بـه نفـت، نقطه ثقـل درآمدهای کشـور 
بـر مالیـات اسـتوار اسـت و بخـش زیـادی از 
تأمیـن  مالیـات  طریـق  از  کشـور  درآمدهـای 
و  حساسـیت  بـه  نافچـی  مـرادی  شـود.  مـی 
سـختی های کار کارکنـان ادارات مالیاتـی اشـاره 
کرد و افزود: کار وصول مالیات بسـیار حسـاس 
دقـت  همزمـان  کـه  چـرا  می باشـد  خطیـر  و 
ومردمـداری ازالزامـات کارکنـان مالیاتی اسـت. 
مـرادی نافچی ضمن تاکید بـر وصول مالیات بر 
مبنای عدالتدراسـتان بیان داشـت،  هـم اکنونفرار 
مالیاتـی از معضـات اقتصـاد کشـور بـوده کـه 
منافـع ملـی را تهدیـد می کند و برخـورد جدی 
بـا فـرار مالیاتـی بـا اولویت دانـه درشـت ها از 

سیاسـت های امـور مالیاتی باشـد. 
ــج  ــی و تروی ــگ مالیات ــورد فرهن ــان در م ایش

ــی  ــگ مالیات ــان داشــت: فرهن ــه بی آن در جامع
ــه  ــگ اقتصــادی اســت ک ــج فرهن یکــی از نتای
شــامل طــرز تلقــی، واکنــش و بینــش در برابــر 
ــا  ســازوکار مالیاتــی اســت. فرهنــگ مالیاتــی ب
ــه  ــود بلک ــاد نمی ش ــرف ایج ــی ص کار تبلیغات
ــن  ــدف ضم ــن ه ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــد ب بای
محســوس کــردن خدمــات، مالیــات را در 
جامعــه و نــزد قشــرهای گوناگــون مــردم 
ــوه  ــفافیت نح ــه ش ــی از جمل ــا مکانیزم های ب
مصــرف مالیــات، تبدیــل بــه یــک بــاور نمــود . 

ارتقـاء وضـع  بـر  تاکیـد  انتهـا وی ضمـن  در 
از  حمایـت  کـه  نکتـه  ایـن  وذکـر  موجـود، 
تعطیلـی  از  جلوگیـری  و  تولیـدی  واحدهـای 
واحدها از سیاسـتهای پیش روی دولت در سـال 
رونـق تولیـد می باشـد از حمایت هـای اداره کل 
امـور مالیاتـی تقدیر نموده و نیز تشکرشـرکت-
هـا ازاداره کل امـور مالیاتـی زنجـان بـه علـت 
همـکاری صمیمانـه بـا مودیـان مالیاتـی را بـه 

مدیـرکل امـور مالیاتـی ابـاغ نمـود.
رضـوی، مدیـرکل امـور مالیاتـی اسـتان در این 

دیـدار به ارائه گزارش مختصری از سـال 97 در 
خصوص اقدامـات اداره کل در رابطه با واریزی 
بـه شـهرداریها ودهیاریهـا واقدامات انجام شـده 
در خصـوص فرهنـگ سـازی مالیاتـی، احداث 
معابـر ،خیابانهـا، پارکهـا و بوسـتانهای مالیاتـی 
و.. پرداخـت و تحقـق برنامـه هـای تعیین شـده 
همـکاران  روزی  شـبانه  زحمـات  مرهـون  را 

پاکدسـت نظـام مالیاتی اسـتان دانسـت . 
رضـوی همچنیـن بیـان داشـت : از7۰ پرونـده 
مالیاتـی که واحدهـای تولیدی و یـا معدنی آنان 
در اسـتان زنجـان فعالیـت می کننـد و پرونـده 
مالیاتـی آنهـا در اسـتان های دیگـر قـرار داشـت 
بـا مکاتبـات انجـام شـده ۳۶ پرونـده به اسـتان 
نیـز  باقی مانـده  پرونـده  بـرای ۳۵  و  بازگشـته 

مکاتباتـی در حـال انجـام اسـت. 
ایـن مسـوول ادامـه داد :  در اجـرای مـاده ۱۱۰ 
حقوقـی  اشـخاص  مسـتقیم  مالیـات    قانـون 
مکلفنـد اظهارنامه خـود را بـه اداره امور مالیاتی 
کـه محل فعالیت اصلی شـخص حقوقـی در آن 
واقع اسـت تسـلیم و مالیات متعلـق را پرداخت 
نماینـد، لـذا بـا مکاتبـات و پیگیری هـای انجام  
امـور  سـازمان  رییـس  دسـتور  طبـق  و  شـده 
مالیاتی کشـور تعـداد ۳۶ مورد از ایـن پرونده ها 
راشـا  کاغذسـازی  شـرکت های  جملـه  )از 
کاسـپین، فوالد سـهند و.. ( به اسـتان ارجاع داده  
شـده و مالیـات ایـن پرونده ها در اسـتان وصول 

شـد. خواهد 

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان:

فـرارمالیاتیمنافعملیراتـهدیدمیکند

ــت  ــن نشسـ ــی در اولیـ ــادی و دارایـ ــور اقتصـ ــر امـ  وزیـ
شـــورای راهبـــری فنـــاوری اطاعـــات و ارتباطـــات ایـــن 
ـــزار  ـــورا برگ ـــن ش ـــای ای ـــور اعض ـــا حض ـــه ب ـــه ک وزارتخان
ـــک  ـــا ی ـــه تنه ـــاد ن ـــازی اقتص ـــرد: هوشمندس ـــد ک ـــد، تاکی ش
ـــر اســـت.  ـــاب ناپذی ـــک ضـــرورت اجتن ـــزام اســـت بلکـــه ی ال
بـــه گـــزارش شـــبکه اخبـــار اقتصـــادی و دارایـــی ایـــران )شـــادا(، 
دکتـــر فرهـــاد دژپســـند در ایـــن نشســـت اظهـــار  داشـــت، 
شـــورای راهبـــری فنـــاوری اطاعـــات و ارتباطـــات وزارت 
ـــراي  ـــد ب ـــه بای ـــت ک ـــن IT اس ـــی از متخصصی ـــاد مجمع اقتص
ـــط  ـــردم توس ـــه م ـــریع و ارزان ب ـــوب و س ـــات مطل ـــه خدم ارائ

ـــد. ـــاش کنن ـــاد ت ـــه وزارت اقتص ـــازمانهاي زیرمجموع س
وزیـــر اقتصـــاد بـــا اشـــاره بـــه ضـــرورت بسترســـازی و 
ـــاد  ـــازی اقتص ـــاده س ـــرای پی ـــب ب ـــاخت مناس ـــاد زیرس ایج

ـــي،  ـــور مالیات ـــاي ام ـــازمان ه ـــرد: س ـــح ک ـــمند تصری هوش
گمـــرك، بـــورس ، بانکهـــا و بیمـــه هـــا و خزانـــه داري 
ـــاي  ـــر مبن ـــود را ب ـــاي کاري خ ـــد فراینده ـــور بای کل کش
ـــن  ـــاد همچنی ـــر اقتص ـــاح کنند.وزی ـــال اص ـــول دیجیت تح
ـــای  ـــود فض ـــوزه بهب ـــی در ح ـــای خوب ـــرد: کاره ـــد ک تاکی
ــا  ــب بـ ــا بایدمتناسـ ــه امـ ــورت گرفتـ ــب و کار صـ کسـ
شـــتاب پیشـــرفت تکنولـــوزی در دنیـــا، تکمیـــل شـــود. 

وي افـــزود: پیـــاده ســـازي اقتصـــاد هوشـــمند، بهـــره وري و 
ـــه  ـــه هزین ـــه ب ـــا توج ـــش داده و ب ـــاد افزای ـــي را در اقتص کارای
ـــاي  ـــاوري ه ـــري فن ـــس از بکارگی ـــات پ ـــه خدم ـــدك ارائ ان
نویـــن ، کاهـــش هزینـــه هـــا و قیمـــت هـــا اتفـــاق مـــي افتـــد.  از 
طـــرف دیگـــر  بـــا توســـعه  اقتصـــاد دیجیتـــال ، امـــکان افزایـــش 

ـــود. ـــم میش ـــي فراه ـــاد جهان ـــران از اقتص ـــاد ای ـــهم اقتص س

وزیر اقتصاد در اولین نشست شورای راهبری فناوری اطالعات و ارتباطات تاکید کرد؛

هوشمندسازی اقتصاد نه یک الـزام، بلکه یک ضرورت است

کل  اداره  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــع  ــتان زنجــان ، نشســت تودی ــی اس امورمالیات
امورمالیاتــی  اداره کل  ذیحســاب  معارفــه  و 
ــادی و  ــاون اموراقتص ــور مع ــا حض ــتان ب اس
دارایــی اســتان ، مدیــر کل امورمالیاتــی اســتان و 
معاونیــن در محــل اداره کل امورمالیاتــی اســتان 
ــزت  ــت ع ــن نشس ــاز ای ــد . در آغ ــزار ش برگ
شــوکتی، معــاون اموراقتصــادی و دارایی اســتان 
ضمــن تقدیــر از تــاش هــای تمامــی کارکنــان 
مجموعــه مالیاتــی اســتان در وصــول درآمدهای 
ــه  ــوری ، ب ــتانی و کش ــطح اس ــی در س مالیات
نقــش آفرینــی ویــژه ایــن درآمدهــا در دســتیابی 

بــه برآوردهــای بودجــه ای و افزایش و توســعه 
ــود .  ــاره نم ــور اش ــازندگی کش ــران و س عم
مدیــر کل امــور مالیاتــی اســتان نیــز بــا تاکید بر 
جایــگاه ویژه و حســاس ذیحســابی در ســازمان 
هــا و نهادهــای دولتــی و اجرایــی ، ذیحســابان 
را امیــن و معتمــد امــوال عمومــی و قــوه 
ناظــره در هزینــه کــرد ســازمان هــا برشــمرد . 
شــایان ذکــر اســت آقــای موســی رســتمیان بــه 
عنــوان ذیحســاب جدیــد اداره کل امورمالیاتــی 
ــم  ــرکار خان ــات س ــی و از زحم ــتان معرف اس
پاکنــژاد مســوول پیشــین ذیحســابی بــا اهــدای 

لــوح ، تقدیــر بــه عمــل آمــد .

نشست تودیع و معارفـه ذیحساب اداره کل امـورمالیاتی استان زنـجان

از سوی اداره کل امور مالیاتی استان زنجان صورت گرفت : 

تقـدیر از مقـام واالی معلمـان

 به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی اســتان زنجان ، باقری، معاون توســعه مدیریت 
و منابع و روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی اســتان، همزمان با هفته معلم با حضوردر  مدرسه 

نمونه دولتی عامه طباطبایی، از مقام واالی معلمان تقدیر نمود.
متن لوح تقدیر مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان به این شرح است :

حضور گرانقدر معلمان و کارکنان آموزشگاه عامه طباطبایی
با سام و احترام

عشــق ورزیدن به خلق زیباترین ترنم گفتگو با خالق اســت بخصــوص اگر توفیق خدمت به 
عزیزانی رانصیبت کرده که تمام دنیایشــان را می توان در پر رنگین پروانه ای خاصه کرد. اینک 
با فرا رسیدن سالروز شهادت استاد شهید مرتضی مطهری و روز و هفته سترگ معلم فرصت را 
مغتنم شمرده، آنچه از بن جان می آید آن است که از صمیم قلب از همکاری صادقانه وکوشش 
خالصانه ی شما در راستای هدایت و ارشاد این نسل سرافراز، تقدیر و تبجیل نمائیم و صمیمانه 
ترین ســپاس های خود را به شــما فرزانگان عاشقی که شمع وجود گرانقدر خویش را در طبق 
اخاص نهاده و نهال نوپای امروز را به امید فردایی شکوفاتر با عصاره ی جان آبیاری می نمایید 

نثارتان کنیم.
 امید است پیوسته موفق و پیروز باشید .

میرحیدر رضوی - مدیرکل امورمالیاتی استان زنجان

خبـر

 تبیین نحوه مصـرف مالیات
زمینه ساز افزایش مشـارکت مالیاتی

پیرامـون حـوزه  تاکیـدات سـالهای اخیـر 
اقتصـاد بـا گفتمـان هایـی همچـون جهـاد 
اقتصـاد  فرهنـگ،  و  اقتصـاد  اقتصـادی، 
مقاومتـی، حمایـت از کاالی ایـران و نظایر 
آن گویـای ایـن واقعیـت اسـت کـه عاوه 
بـر اینکـه اقتصـاد متکی بر نفت به واسـطه 
تحریم و دیگر مسـائل آسـیب پذیر اسـت، 
سـرمایه ملی و حق عمومی اسـت و نسـل 
هـای آتـی نیـز بایسـتی از آن برخـوردار 
شـوند. ضمـن اینکـه منابـع زیرزمینـی بـا 
اسـتفاده هـای بـی رویـه، روزی بـه پایـان 

رسـند. می 
از همیـن روسـت کـه در جوامـع توسـعه 
منبـع  از  سـالم  اقتصـاد  دارای  و  یافتـه 
پایـداری چـون مالیـات اسـتفاده مـی کنند 
که هـم به تامیـن هزینه هـای دولتی کمک 
مـی کنـد و هـم بـا خاصیـت ایجاد تـوازن 

تولیـدی و توزیعـی منجـر بـه عدالـت اقتصـادی وکاهـش فاصلـه طبقاتـی مـی گـردد. 
البتـه ناگفتـه نمانـد کـه در چنیـن جوامعی، این امـر یعنی نقـش و کارآمدی مالیـات بعنوان یک 
اصـل پذیرفتـه شـده و بـه عبـارت دیگـر به یـک فرهنگ و بـاور عمومی بدل گشـته کـه زمینه 

پرداخـت آن را نیز هموار سـاخته اسـت.
بررسـی شـاخص های مهم مالیاتی کشور و مقایسـه آن با دیگرکشـورهای جهان، لزوم بازنگری 
در فرهنـگ مالیاتـی اقشـار جامعـه را از سـوی دسـت انـدرکاران ایـن موضـوع بیـش از پیـش 

ضـروری مـی نماید. 
نظـام مالیاتـی بـا کمـک و همکاری دسـتگاه هـای ذیربط همـواره باید کوشـش نماید تـا مردم 
نسـبت بـه آثـار و نتایـج آن در زندگی خود و در سـطح جامعـه، باور و اعتقاد پیـدا کنند هرچند 

کـه پذیرش آن از سـوی مردم پیچیده و دشـوار باشـد.
آنچـه اکنـون مهم اسـت شـکل دادن این باورهـا از طریق تبیین نحـوه مصرف مالیات از سـوی 
تمـام دسـتگاه هـای ذیربـط کشـور اسـت کـه موجـب همـکاری و مسـاعدت مـردم در قبـال 

مالیاتی می شـود. پرداخـت 
خوشـبختانه در سـال هـای اخیر،گرایـش به سـمت مالیـات در برنامه ریزی ها و سیاسـت های 
اقتصـادی قابـل توجـه بوده اسـت بطـوری که قانون بودجه امسـال نشـان می دهد سـهم عمده 
ای از درآمدهـای دولـت از محـل درآمدهـای مالیاتـی تامیـن مـی شـود. بـه ایـن ترتیب بخش 
عمـده ای از هزینـه هـای دولـت در شـرایط کنونـی از ایـن طریـق تامیـن مـی شـود. از اینـرو 
هرچقـدر همراهـی و همـکاری مـردم در تامین درآمدهای مالیاتی بیشـتر شـود، متناسـب با آن 

دسـت دولـت بـرای توسـعه آبادانـی کشـور و ارایـه خدمات مطلـوب بازتر خواهد شـد.
از سـوی دیگـر مشـارکت هرچه بیشـتر مـردم در ایـن زمینه، کمک شـایانی جهت دسـتیابی به 

اقتصـاد مقاومتـی و عـدم اتـکا بـه منابـع نفتی بعنوان سـرمایه های نسـل آتی مـی نماید. 
از سـوی دیگـر شـفاف سـازی فعالیـت هـای اقتصـادی و توزیـع عادالنه ثـروت و سـرمایه به 
واسـطه پرداخـت مالیـات در کشـور انجـام می شـود. لذا ایـن امر باید بـا اطاع رسـانی صحیح 
و بـه هنـگام صـورت گیـرد. بـه ایـن دلیـل که هـر چقدر مـردم بیشـتر بـا اقدامـات و خدمات 
حاصـل از درآمدهـای مالیاتی آشـنا شـوند، همکاری و مشـارکت بیشـتری در پرداخت به موقع 

مالیـات خواهند داشـت.
در ایـن راسـتا می تـوان از طریـق روزنامه هـا و کتـب، بروشـور و بولتـن، رسـانه های صوتـی و 
تصویری، قابلیت های دسـتگاههای الکترونیکی، اسـتفاده از سـایتهای اینترنتـی، فرهنگ مالیاتی 
را بسـط و گسـترش داد؛ پاسـخگویی و شـفاف سـازی مـوارد مصـرف مالیات را بیـش از پیش 
تبییـن و تشـریح نمـود تـا مودیـان مالیاتـی نیـز با اطـاع کافـی از ابهام هـای موجـود و القائات 

ذهنـی منفـی جدیـد، در پرداخـت مالیات تـاش نمایند.
بـه بیـان دیگـر، نظـام مالیاتـی  بـدون اعتـای فرهنـگ مالیاتـی و پذیـرش آن از سـوی مودیان 

مالیاتـی، کارآیـی و اثربخشـی مناسـبی نخواهد داشـت. 
در خاتمـه یـادآور می شـویم بدون تردید، باور عمومی مهمترین پشـتوانه اجرای سیاسـت های 
اقتصـادی اسـت و بـدون آن نمـی تـوان به کارآیی و اثربخشـی مطلوب سیاسـت هـای اجرایی 
امیـدوار بـود. از ایـن منظـر، در سـطح جامعـه باید ایـن موضوع به وضـوح تبیین گـردد که هم 
اکنـون آورده هـای مالیاتـی صـرف سـاخت مـدارس، فـرودگاه، بیمارسـتان، کمک بـه خانواده 

هـای بـی سرپرسـت و دیگر خدمـات عمومـی و رفاهی مردم می شـود.
از اینـرو آشـنایی مـردم از چگونگـی بـه مصرف رسـاندن وجـوه مالیـات در پروژه هـا و هزینه 

هـای عمومـی ضرورتـی اجتناب ناپذیر اسـت.

تحلیل
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حقوقی

دبیـر اجرایـی انجمـن علمی آیین دادرسـی 
بـرای  انجمـن  ایـن  گفـت:  ایـران  مدنـی 
کـه  کشـور  حقوقـی  پرونده هـای  کاهـش 
خواسـته بـه حـق رییـس قـوه قضاییـه نیـز 
برگـزاری  جملـه  از  طرح هایـی  هسـت 
علمـی  سـطح  ارتقـاء  پنج گانـه  دوره هـای 

دارد. خـود  برنامه هـای  در  را  داوری 
سعید لطفی دبیر اجرایی انجمن علمی آیین 
دادرسی مدنی ایران وابسته به وزارت علوم 
در گفت وگــو با خبرنگار حقوقی و قضایی 
خبرگــزاری فارس، درباره طرح کشــوری 
که این انجمن به عنوان متولی ارتقا ســطح 
علمی داوری در سطح کشور انجام می دهد، 
بیان کرد: با توجه بــا اینکه در انجمن آبین 
دادرسی مدنی ایران چند هزار نفر از اعضای 
هیات علمی دانشــگاه های کشور، قضات، 
وکالی دادگســتری، حقوق دانان و کسانی 
که تحصیالت حقوقی دارند، عضو هستند و 
بستر حضور و فعالیت گسترده جامعه بزرگ 
حقوقدانان کشــور فراهم است، بنابراین در 
این طرح در تالش هســتیم که ضمن ارتقا 
ســطح علمــی حقوقدانانی کــه در عرصه 
داوری فعالیت دارند زمینه حضور عالقمند 
به انتخاب شــغل داوری را در سطح کشور 

فراهم کنیم. 
وی افــزود: در صورت بــروز اختالفات، 
طرفین دعوا دو راه برای حل مشــکل خود 
دارند، یا به مرجع قضایی و دادگاه ها مراجعه 
کنند یا اینکه توافق کنند که یک یا چند نفر 
به عنوان داور بین آنها حکمیت کنند و حکم 
یــا رأی داوری صادر کنــد. مطابق قوانین 
جاری بخش زیادی از اختالفات به راحتی 
قابل ارجاع به داوری است و از ویژگی های 
مهم داوری نیز می توان به سرعت رسیدگی 

داوری نســبت به مراجع قضایی،کم بودن 
هزینه های داوری، حل و فصل شدن بخش 
زیادی از اختالفات در جلســات رسیدگی 
داوری بــا تنظیــم صورتجلســات صلح و 
ســازش )حتی عــدم نیاز به صــدور رأی 
داوری( و کاهش چشمگیر ورودی پرونده 

به مراجع قضایی اشاره کرد.
لطفی با بیان اینکه مطابق قوانین جاری تقریبًا 
برای همــه موضوعــات اختالفی حقوقی 
امکان ارجاع بــه داوری وجود دارد، یادآور 
شد: مگر چند مورد که قانون استثنا کرده مثل 
ورشکستگی، حتی در موضوعی مثل طالق 
نیز داوری اجباری پیش بینی شده است. پس 
در همــه موضوعات و قراردادها طرفین می 
توانند حل اختالف خود را از طریق داوری 
پیش بینی کنند؛ چــه قبل از اختالف و چه 
بعــد از آن، حتی زمانی که به مرجع قضایی 
رفتند و فرآیند دادرســی شان طوالنی شد و 

یا تمایل نداشته باشــند که به دادگاه بروند، 
میتوانند از دادگاه درخواست ارجاع موضوع 

را به داوری کنند.
دبیــر اجرایی انجمن علمی آیین دادرســی 
تصریح کــرد: داوری امر مهمی اســت که 
بایــد افرادی که حداقــل دارای تحصیالت 
حقوقــی و صالحیت علمی هســتند آن را 
انجام دهند اما شــوربختانه در قوانین فعلی 
نه تنها به این مهم تأکید نشــده بلکه قوانین 
به نحوی نگارش یافته که حتی یک شخصی 
که هیچگونه اطالعــات حقوقی ندارد می 
توانــد به عنوان داور انتخاب شــود و رأی 
داوری صــادر کند همانطوری که هم اکنون 
بنگاهی ها بدون هیچ سابقه حقوقی در دفاتر 

امالک اقدام به داوری می کنند.
لطفی ادامه داد: شــوربختانه حجم زیادی از 
پرونده های درخواســت ابطال رای داوری 
به دلیل رعایت نکردن اصول داوری توسط 

داور غیر حرفه ای به مراجع قضایی سرازیر 
شده است بنابراین انجام داوری توسط افراد 
غیر حرفه ای نه تنها کمکی به حل اختالفات 
نمی کند بلکه در افزایش پرونده های متعدد 

قضایی نیز نقش زیادی دارد.
وی تأکیــد کرد: البته در ایــن باره، انجمن 
علمی آیین دادرســی مدنی ایران دو محور 
اساسی را بطور همزمان در دست اقدام دارد؛  
نخست اینکه کمیته ویژه داوری این انجمن 
که متشکل از استادان و بزرگان حقوقی اند 
در حال تهیه طرحــی درباره اصالح قوانین 
داوری بــرای ممانعت از داوری کردن افراد 
غیر حقوقی و کسانی که هیچ اطالع حقوقی 
و داوری ندارنــد و پیشــنهاد آن به مجلس 

شورای اسالمی جهت تصویب هستند.
دبیــر اجرایی انجمن علمی آیین دادرســی 
اضافه کــرد: دوم طــرح کشــوری ارتقاء 
صالحیت علمی داوری را در قالب دوره های 
پنجگانــه ای طراحــی و مصــوب کرده ایم 
تــا حقوقدانان با گذراندن ایــن دوره ها، به 
صورت تئوری و عملــی بتوانند گواهینامه 
تاییــد صالحیت علمی انجام داوری را اخذ 
کرده و در سراسر کشور به عنوان یک داور 

متخصص به امر داوری بپردازند.
وی در پایــان گفت: امیدواریــم که جامعه 
حقوقدانان کشــور با بهره مندی از این طرح 
در جهت ارتقاء صالحیت علمی داوری خود 
اقدام کنند و عموم مردم نیز بدانند چنین اقدامی 
در حال انجام است و این موضوع در کاهش 
پرونــده های قضایی موثــر خواهد بود. اگر 
مبحث داوری به خوبی فرهنگ سازی شود، 
تاثیر بسیار مهمی در کاهش پرونده ها و مراجع 
قضایی خواهد داشــت و مردم در اکثر موارد 
نیازی به مراجعه به دادگاه نخواهند داشــت.

در تعریف »افترا« در ماده ی 697 قانون مجازات اسالمی آمده 
اســت: »هر کس به وسیله ی اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله 
ی درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله ی 
دیگر، به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید 
که مطابق قانون، آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت 
آن اسناد را ثابت نماید، جز در مواردی که موجب حد است به 
یک ماه تا یک ســال حبس و تا 74 ضربه شالق یا یکی از آنها 
حسب مورد محکوم خواهد شد. تبصره- در مواردی که نشر آن 
امر اشاعه ی فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد 

را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.«
بنابراین، برای مثال، اگرکسی به دیگری صراحتا بگوید تو پول 
مرا دزدیده ای و نتواند ادعای خود را ثابت کند، مرتکب افترا 
مدرکی،  و  دلیل  بدون  دیگری  از  کسی  اگر  یا  است.  گردیده 
شکایت جعل و کالهبرداری کند و در نتیجه نتواند شکایت خود 
را ثابت کند، و نهایتا، قرار منع تعقیب صادر یا برائت متشاکی 
حاصل و قطعی شود، در این صورت، طرف شکایت می تواند 
علیه شاکی مذکور، تحت عنوان افترا شکایت کند. گرچه بسیاری 
از شکایتهایی که در این راستا )یعنی همان به اصطالح، اعاده 

حیثیت( مطرح می شود در نهایت، ممکن است به نتیجه نرسد 
هم  افترا  به  محکومیت  موجب صدور  مواقع،  ای  پاره  در  اما 
می شود )بستگی به دالیل و مدارک و وضعیت شکایت دارد( 
معموال، در این نوع شکایتها، دادسرا پرونده ای را که در آن نسبت 
مجرمانه داده شده است را مطالبه و مورد مطالعه قرار می دهد.
گرچه نباید تصور کرد که هر کس که از دیگری شــکایت کرد 
و نتوانســت ادعایش را ثابت کند، با شکایت طرف مقابل علیه 
وی، به افترا محکوم خواهد شــد. اداره ی حقوقی قوه قضاییه 
نیز در نظریه شــماره 7/3849 مــورخ 1364/6/26 اعالم کرده 
اســت: چنانچه کســی در مقام تظلم و احقاق حق، دیگری را 
متهم نماید و ســوء نیتی نداشته باشــد مفتری به حساب نمی 
آید. دادگاه عالــی انتظامی قضات نیز در حکم شــماره 2684 
مــورخ 8/25/ 1319 چنین آورده اســت: در جــرم افترا قصد 
اضرار در شــکایت کذب باید احراز شــود. همچنین در حکم 
دیگری گفته شــده است: نســبت دادن عمل مجرمانه در مقام 
دفاع و پاســخ به سؤال بازپرس، افترا محسوب نمی شود چون 
 افترا در قالب اعالم جرم باید به شــکل ابتدایی و ارتجالی باشد.
)حکم شماره 9/1586 مورخ 1317 دادگاه عالی انتظامی قضات(

اما آنچه در ماده ی 698 آمده است تحت عنوان »نشر اکاذیب« 
اســت که قدری متفاوت اســت با افترا.  نشــر اکاذیب معنایی 
عــام تر از افتــرا دارد؛ همچنین در جرم افتــرا، قصد اضرار به 
غیر یا تشــویش اذهان عمومی به عنوان ســوءنیت خاص الزم 
نیســت اما در جرم نشر اکاذیب چنین ســوءنیتی وجود ندارد.

احــوال شــخصیه بــه مجموعــه صفــات انســان 
ــک  ــا ی ــار آن ه ــه اعتب ــه ب ــود ک ــه می ش گفت
ــوق  ــق و حق ــاع دارای ح ــخص در اجتم ش
می شــود و آن را اعمــال و اجــرا می کنــد. 
ــخصیه«  ــوال ش ــرای »اح ــه ب ــی ک مصادیق
ــت،  ــر گرف ــوان در نظ ــران می ت ــوق ای در حق
ــون  ــاده 6 و 7 قان ــد م ــوادی مانن ــتفاد م مس
مدنــی و اصــول 12 و 13 قانــون اساســی 
و »مــاده واحــده اجــازه رعایــت احــوال 
شــخصیه ایرانیــان غیــر شــیعه« اســت کــه در 
ــکاح، طــالق، ارث،  ــل، ن ــوری از قبی ــا ام آن ه
وصیــت، اهلیــت و فرزندخواندگــی بــه عنوان 
مصادیــق »احــوال شــخصیه« تعییــن شــده اند. 
اوصـاف  از  مجموعـه ای  شـخصیه  احـوال 
مربـوط بـه شـخصیت انسـان، صرف نظـر از 
شـغل و مقـام او در اجتمـاع بـوده کـه ایـن 
اوصـاف قابـل تقویم و مبادله با پول نیسـت و 
از حیـث حقـوق مدنی، آثـاری بـر آن مترتب 
اسـت. از جملـه احـوال شـخصیه می تـوان به 

ازدواج، طـالق و نسـب اشـاره کـرد. 
احوال شـخصیه از وضعیت و اهلیت تشـکیل 
می شـود، وضعیـت شـامل اوصافـی اسـت که 
حقـوق و تکالیفی برای انسـان ایجـاد می کند؛ 

ماننـد سـن، جنسـیت، ملیت، تجرد یـا تاهل.
اهلیـت نیـز توانایی دارا شـدن حق یـا اجرای 

آن را می گوینـد. اهلیت بـا وضعیت در ارتباط 
اسـت. بـه عنـوان مثال، صغیـر حـق ازدواج یا 
طـالق نـدارد یـا تبعـه خارجـی، حـق برخی 

فعالیت هـای اقتصـادی یـا سیاسـی را ندارد.
احـوال  بـا  مختلـف  شـیوه  دو  بـه  دنیـا،  در 
تعییـن  بـرای  می شـود،  برخـورد  شـخصیه 
قانـون حاکـم بـر احـوال شـخصیه در حقوق 
کشـور های مختلـف معموالً یکـی از دو عامل 
اقامتـگاه و تابعیت مورد اسـتفاده قرار می گیرد.
برخـی کشـور ها از قبیـل: انگلسـتان، آمریـکا 
و سـوییس، قانـون اقامتـگاه را در خصـوص 
احـوال شـخصیه افـراد حاکـم می داننـد و در 
برخـی کشـور ها مانند فرانسـه و ایـران، قانون 

دولـت متبـوع حاکم اسـت. 
قانونگـذار جمهـوری اسـالمی ایـران در مواد 
5، 6 و 7 قانـون مدنـی، تصریـح کـرده اسـت 
کـه اتباع ایـران در هـر کجای دنیا کـه زندگی 
ارث،  و  شـخصیه  احـوال  حیـث  از  کننـد، 

مشـمول قانـون ایران هسـتند. همچنیـن اتباع 
خارجـی کـه در ایـران زندگـی می کننـد در 
حـدود و معاهـدات و به شـرط رفتـار متقابل، 
در مسـایل مربـوط بـه احـوال شـخصیه، تابع 

قانـون کشـور متبـوع خود هسـتند. 
 در ایـران عـالوه بـر اتباع خارجه، کسـانی که 
تابـع مذاهـب شناخته شـده ای ماننـد زیـدی، 
حنبلی، حنفی، شـافعی و مالکی هسـتند و نیز 
مسـیحیان و کلیمیـان، در احوال شـخصیه تابع 

مقـررات مذاهـب و ادیان خود هسـتند. 
ایرانیـان مقیـم خـارج از کشـور، در احـوال 

شـخصیه تابـع قوانیـن ایـران هسـتند. 
 بـه صراحـت مـاده 6 قانـون مدنـی، ایرانیانی 
کـه مقیـم خـارج از کشـور هسـتند، در احوال 

شـخصیه تابـع قوانیـن ایران هسـتند. 
برخـوردار شـدن  و  یافتـن  بـرای رسـمیت   
از حقـوق و تکالیـف قانونـی، ایرانیـان بایـد 
تشـریفاتی ماننـد حضـور در یکـی از دفاتـر 

ازدواج و طـالق و انعقـاد عقد نـکاح یا جاری 
شـدن صیغه طالق و پـس از آن ثبت در دفاتر 
مخصـوص و اعالم گـزارش آن بـه اداره ثبت 
دفاتـر کل  ثبـت در  احـوال مربوطـه جهـت 

سـجل احـوال را انجـام دهنـد. 
ایـران  از  در خـارج  کـه  کسـانی   همچنیـن 
سـاکنند، از طریـق وزارت امـور خارجه، برای 
آن هـا در سـفارتخانه های ایران، بخشـی به نام 
کنسـولگری در نظـر گرفتـه شـده اسـت کـه 
وظیفـه انجام امـور مربوط بـه ازدواج و طالق 
را بـر عهـده دارند و جهـت تسـهیل در انجام 
امـور اداری ایرانیـان مقیـم خـارج از کشـور، 

تجهیـز شـده اند. 
کنسـولگری مربوطـه پـس از ثبـت موضـوع، 
گزارشـی از ماوقع را به نهاد ها و سـازمان های 
مربوطـه در ایـران جهـت ثبـت در دفاتـر کل 

ارسـال می کننـد.  
بـر اسـاس اصل 12 قانـون اساسـی جمهوری 
اسـالمی، دین رسـمی ایـران اسـالم و مذهب 
اصـل  ایـن  و  اسـت  اثنی عشـری  جعفـری 
الی االبـد تغییرناپذیـر اسـت. همچنیـن پیروان 
مذاهـب دیگـر اسـالمی در انجـام دادن آییـن 
مذهبـی طبق فقه خودشـان آزادنـد و در تعلیم 
و تربیـت دینـی و احـوال شـخصیه )ازدواج، 
طـالق، ارث و وصیت( و دعاوی مربوط به آن 
در دادگاه ها رسـمیت دارنـد و در هر منطقه ای 
کـه پیـروان هـر یـک از ایـن مذاهـب اکثریت 
حـدود  در  محلـی  مقـررات  باشـند،  داشـته 
اختیـارات شـورا ها طبق آن مذهـب و با حفظ 
حقـوق پیـروان دیگـر مذاهـب خواهـد بـود. 
کـرده  مقـرر  نیـز  اساسـی  قانـون   13 اصـل 
اسـت: »ایرانیـان زرتشـتی، کلیمی و مسـیحی 
تنهـا اقلیت هـای دینـی شـناخته می شـوند که 
در حـدود قانـون در انجـام آییـن دینـی خـود 
آزادنـد و در احوال شـخصیه و تعلیمات دینی 

بـر طبـق آییـن خـود عمـل می کنند.

قوانین و مقررات حاکم بر »احوال شخصیه« در ایران

 مصطفی علیمحمدی
وکیـل پایـه یـک دادگستری 

گسترش فرهنگ داوری راهکار اساسی کاهش پرونده های قضایی

مجـازات قـانونی جـرم افـترا

qqqبرایمqبدونمqمیخواستمq,qداشتیمqدادqقرارqاولqسالqهمانqکهqهستمqایqمغازهqمستاجرqسالqهشتqبندهq
حقیqاعمqازسرقفلیqوغیرهqشاملqمیشودqیاqنهq؟

bq همانطور که پیشتر در پرسش های مشابه هفته پیش  شرح داده شد, اگر ملک برای قبل از سال 56 اجاره 
میشد, حق کسب و پیشه برای شما ایجاد می شد  بنابراین پاسخ شما منفی است و با توجه به اینکه قرارداد برای 

فقط سال اول بوده پس موجر هر زمان ملک خود را بخواهد, باید تخلیه کنید
qqqازqساعتqوچهارqبیستqایqهفتهqفرزندمqمالقاتqقرارqبهqتوجهqبا،qqشماqازqوســپاسqفراوانqدرودqبا

qحتماqبایدqحضانتqگرفتنqمیرسه،برایqسالگیqهفتqسنqبهqاینجانبqپسرqفرزندqدیگهqدوماه،qپیشqدوسال
qپیشqروqوفرزندمqکردqممانعتqدادنqتحویلqازqمیشهqیاqبشهqصادرqرایqدادگاهqتوسطqوqدادqپروندهqتشکیل

خودمqنگهداریqکنمq؟
bq بــدون دادگاه باید تحویل پدر بدهید. اگر تحویل ندهید و یا به نحوی مصالحه نکنید؛ زوج حق دارد به 

دادگاه مراجعه و با حکم دادگاه بچه رو تحویل بگیرد.وممانعت از تحویل بچه به متولی قانونی آن، جرم است!
qqqقرارqودادگاهqکردهqاستنادqکارشــناسqنظرqجلبqبهqدوqهرq،پروندهqیكqدرqخواندهqوqخواهانqچنانچه

qبهqیاqاستqخواهانqعهدهqبهqکارشناسيqدستمزدqپرداختq،باشدqکردهqصادرqراqکارشناســيqبهqامرqارجاع
عهدهqخوانده؟

bq بــر پایه ی  نظریــه شــماره 7/3۰88ـ  3۰/3/138۰ - درقانــون آیین دادرســي دادگاههاي عمومي و 
انقــالب درامورمدني راجع به نحوه پرداخت دستمزدکارشــناس در مواردي که جلب نظرکارشــناس بنا به 
تقاضاي متداعیین باشــد،تعیین تکلیف نشــده است. پس به نظرمي رســد،چون خواهان براي اثبات دعوي 
خود،جلب نظرکارشــناس را تقاضانموده اســت، ولو این که خوانده نیز به ارجاع امر به کارشــناس متوسل 
شده باشد،تودیع حق الزحمه کارشــناس با توجه به ماده 259 قانون مذکور به عهده خواهان دعوي مي باشد.

qqqبایدqیاqکندqمنتقلqفرزندانqبهqدستیqqنامهqوصیتqباqراqخودqاموالqمیتواندqآیاqاستqحیاتqقیدqدرqکهqپدری
فقطqدرqمحضرqاسنادqرسمیqانتقالqصورتqگیرد؟

bq نامبرده تا ثلث مال خود را اختیار وصیت دارد و میتواند تا ثلث از اموال خود را به دیگران منتقل نماید ، اگر  
بخواهد کل اموال و .... را به نام یک یا دو فرزندش کند می بایست در محضر اسناد رسمی این عمل را زمانیکه 

در قید حیات است انجام دهد .
qq؟qچیستqداردqقرارqqابتالqمعرضqدرqیاqمبتالqکارqازqناشیqبیماریqبهqکهqکارگریqموردqدرqکارفرماqتکلیف
bq به صراحت تبصره 1 ماده 92 قانون کار چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه 

شده به بیماری ناشی از کار مبتال یا در معرض ابتال می باشد کارفرما و مسووالن مربوطه مکلفند کار او را بر 
پایه ی نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق السعی در قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند . مراد از 
شورای پزشکی مذکور در تبصره 1 ماده 92 قانون کار که  هم اکنونکمیسیون پزشکی تامین اجتماعی می باشد .

qqشود؟qمیqبیمهqمشمولqهمqوقتqپارهqکارqهایqقراردادqqآیاqکهqاینqداشتمqخدمتتونqازqســوالیqبنده
bq بر پایه ی ماده 148 قانون کار افراد به تناسب کارکرد می بایست نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه شوند. پس 

قرارداد پاره وقت بدون ارسال لیست بیمه می تواند تبعات قانونی از قبیل شکایت کارگر برای دریافت حق بیمه 
خویش به تناسب کارکرد را به دنبال داشته باشد.

qqqوqنداشتندqراqآژانسqکردنqبازqشرایطqایشانqکهqفروختمqشخصیqبهqراqهواپیماییqآژانسqیكqجوازqمن
جوازqباطلqشدqآیاqایشانqمیqتوانندqازqمنqشکایتqکندqوqپولqخودqراqپسqبگیردq؟

bq به لحاظ اینکه حقوق و مالکیتی برای خریدار ایجاد نشده در صورتیکه قرارداد شرایط خاص را قید ننموده 
باشند خریدار حق مراجعه برای استرداد وجوه پرداختی را خواهد داشت.

qqqیكqدارایqایشانq،qزدهqدیگرانqنامqبهqراqخودqاموالqتمامqایشانqدارمqطلبqخداqبندهqیكqازqاینجانب
qگرفتهqمرخصیqفعآلqنمایمqتوقیفqمالqعنوانqبهqراqایشانqمجوزqمیتوانمqآیاqمیباشدqرسمیqاسنادqخانهqدفتر

وبهqجایqخودqکفیلqمعرفیqکردهqوqمتواریqمیباشد؟
bq این مجوزها قائم به شخص هستند  یعنی قوه قضاییه فقط مالک رو به رسمیت میشناسه و بعید هست بتوانید 

بابت طلب توقیف کنید.  ولی این دفترخونه ها درآمدهای روزانه و ماهانه دارند شاید بشود درآمدهای اینچنینی 
رو با حکم دادگاه توقیف کرد.

qqqمیباشدqخودqمهریهqگرفتنqحالqدرqخانمqوqهستندqفرزندqدوqدارایqوqشدهqجداqهمســرشqازqبرادرم
qعنوانqهرqباqمیتوانندqqqرسیدهqایشانqبهqکهqایqارثیهqازqفرزندانqوqخانمqاکنونqهمqqکهqqهستqاینqپرسشم

سهمیqببرندqوqمدعیqبشوند؟
bq زوجه میتونه از محل ارثیه رسیده به زوج، مطالباتش رو توقیف و وصول کند اوالد هم فعال صرفا میتوانند 

نفقه خود را ) اگر پدر نپردازد( از اموال پدر خود توقیف و وصول کنند
qqqخریداریqمنزلیqشخصیqاینکهqداشتمqسوالیqعلیمحمدیqآقایqجنابqمحترمqاستادqخدمتqباسالم

qبراینکهqمبنیqمیکننqاضافهqسندqدرqروqشرطیqویqمادرqمنتهیq،qمیشودqزدهqشخصqنامqبهqهمqسند،qکندqمی
qچهqبرداردqqراqشرطqاینqمیخوادqندارد.االنqهستqحیاتqقیدqدرqمادرqکهqتازمانیqراqملكqفروشqحقqفرد

qداد؟باتشکرqانجامqبایدqاقدامی
bq تنها راهش این است که اقرار نامه محضری یا متمم قرار داد یا صورتنشست تنظیم بشود و درج بشود که 

فالن کس از حق خود دایر بر.... صرف نظر نموده و آن را ساقط نمود.
qqqملكqکهqحالتيqدرq،بانكqوqفروشندهqعلیهqبرqملكqرسميqسندqتنظیمqوqرهنqفكqبهqالزامqدعوايqدر

qرهنqفكqبهqالزامqقاضيqتاqکردqمستردqراqالزامqدعويqتوانqميqآیاqگرفتهqقرارqتوقیفqدرqدعويqطرحqازqقبل
راqحکمqبدهد؟

bq اگر منظورتان از توقیف، همان ترهین بانک است، ضرورتی به استرداد دعوی نیست. فروشنده طبق مفاد 
قرارداد فی مابین با خریدار مکلف هست با رعایت حقوق بانک، فک رهن کند.

qqqدریافتqراqپدرمqمستمریqاکنونqهمqوqکردندqفوتqمادرمqوqپدرq،هســتمqمحصلqوqسالهq19qپسری
مــیqکنم.qبهqدلیــلqادامهqتحصیلمqاگرqبخواهمqمعافیتqســربازیqبگیرم،qآیاqحقوقمqقطعqمیqشــود؟

bq فرزندان ذکوری که بیش از 19 سال سن داشته باشند تا زمانی که به موجب مدارک به تحصیالت دانشگاهی 
اشتغال داشته باشند استحقاق دریافت مستمری بازماندگان را خواهند داشت و چنانچه ترک تحصیل نمایند، با 

اشتغال به تحصیل مجدد بهره مندی از مستمری امکان پذیر نخواهد بود.
qqqپارکqمزاحمتqبدونqساختمانqحیاطqقسمتqدرqراqخودqخودروq.هستمqساکنqواحدیq12qساختمانqدر

میکنم.q11qواحدqرضایتqدارندqفقطqیكqواحدqمخالفqاست.qتکلیفqچیست؟
bq در تصرفات مادی و غیرحقوقی در مشاعات ساختمان، استفاده و بهره مندی از مال مشاع برای هرگونه 

دخل و تصرف،نیازمند رضایت 1۰۰ درصدی تمام صاحبان حق می باشد. به عبارتی دیگر، هیچ شریکی بدون 
اجازه شریک دیگر حق دخل و تصرف مادی در مال مشاع را ندارد. به عنوان مثال برای دخل و تصرف در 
قسمت مشاع، اگر 9۰ درصد از صاحبان حق، رضایت دهند، رضایت 1۰ درصد صاحبان دیگر هم الزامی است. 
در صورت عدم رضایت آن 1۰ درصد، به هیچ عنوان امکان دخل و تصرف در قسمت مشاع وجود ندارد.

qqqشدهqصادرهqسندqباqقولنامهqمتراژqامqشدهqمتوجهqسندqدرخواستqازqبعدqqوqامqکردهqخریداریqراqزمینی
متفاوتqاست!qبایدqچهqاقدامیqانجامqدهم؟

bq جواب درماده 355 قانون مدنی آمده است: اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده وبعد 
معلوم شود که کمتر از آن مقدار است مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر 
است فروشنده می تواند آنرا فسخ کند مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیادی یا نقیصه تراضی 
نمایند. شما میتوانید به عنوان فسخ معامله و یا دریافت ثمن معامله نسبت به کم بودن متراژ ملک اقدام کنید .

qqqخانهqصورتqدرqکهqعقدنامهqدرqشرطqاینqآیاq،qاستqاینqآنqوqدارمqعلیمحمدیqآقایqازqسوالیqبنده
دارqشدنqزوجqسهqدانگqخانهqبهqعنوانqمهریهqبهqنامqزوجهqشودqاعتبارqدارد؟

bq مالی که هنوز وجود ندارد و فرض و احتمال بر این است که در زمان آینده خریداری خواهد شد، نمی تواند 
به عنوان مهریه در نظر گرفته شــود و چنین شــرط مبهمی باطل است. یعنی اگر شرط شود داماد سه دانگ از 
آپارتمانی را که در آینده نامعلوم خواهد خرید، به نام همسرش کند،  این شرط به دلیل ابهام داشتن، باطل است. 
مگر اینکه زمان مشخصی را تعیین کنند؛  مثال در شش ماه آینده. هم چنین باید ملکی که در آن زمان مشخص 
خواهد خرید معلوم باشدبه این ترتیب می توان چنین تعهدی را به عنوان شرط ضمن عقد بر عهده زوج گذاشت. 
البته با ذکر مشخصات کامل ملک و هم چنین مهلت زمان انجام شرط. درج عبارت »به صورت مجانی« در مورد 
این شرط، الزم است. اما در این خصوص شرط تنصیف دارایی می تواند نزدیک به منظور و هدف شما باشد.

qqqتغییرqشخصیqسکونتqبرایqراqخودqزمینqازqمربعqمترq۵۰۰qتاqزراعیqزمینqقطعهqیكqمالكqکهqمواردیqدر
q،هاqباغqوqزراعیqاراضیqکاربریqحفظqقانونqاساسqبرqمالكqاقدامqاینqبودنqمجازqبهqتوجهqباq،دهدqمیqکاربری
qصادرqویqمحکومیتqبرqحکمqوqشودqمیqمحسوبqجرمq،مالكqعملq،مطروحهqهایqپروندهqازqبرخیqدرqچرا

میqگردد؟
bq تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها به منظور سکونت مطلقاً ممنوع و مرتکبان آن قابل تعقیب 

کیفری می باشند و صرفا تغییر کاربری اراضی زراعی تا 5۰۰ مترمربع برای سکونت شخصی صاحبان زمین، اگر 
با اجازه اعضای کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها باشد، طبق 
تبصره یک ماده 2 این قانون فقط برای یک  بار از پرداخت عوارض قانونی معاف خواهد بود و جرم محسوب 
نمی شود و در صورتی که مالک زمین، بدون اخذ مجوز از کمیسیون مزبور اقدام به تغییر کاربری نماید، عمل 
وی واجد وصف مجرمانه می باشد. رأی وحدت رویه شماره 724 مورخه 22/1/1391 هیأت عمومی دیوان 

عالی کشور هم مؤید این استدالل است.

الو مشاور ...
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فرهنگى

شعر

شـیراز شهِر راز
هما ارژنگى 1391

به انگیزه  ى پانزدهم اردیبهشت روز پاسداشت شیراز

گاه بهار و وقـت گل و فصل الله شد
خون در گـلوى الله چو مى در پیاله شد

روح شـراب شـعر به رگ هاى من دوید
الهام شاعرانه به جـــــانم حـواله شد

حالى به سوى شـهر سخن مى برم نیاز
شـــیراز و سـرزمین غزل هاى دل نواز

خم خانه اى ز شـیره ى شورآفرین شعر
گنجینه اى ز گـوهر عشق و سراى راز

آنجا که شعر خواجه ام از کف برد قرار
خواند به بانگ چنگ و هم آوایى َهزار

(عشق است و مفلسى و جوانى و نوبهار)
اى ساقِى فسونگر و گل چهره مى بیار

نارنــــج ها شـکوفه  به تن ایستاده اند
عطارها به بــاغ دکان ها گــــشاده اند

گویا چنان که سعدى شیرین سخن سرود
(بـر راه باد عـــود بر آتــش نهاده اند)

ایـــن شــهر دلربا بود از عهد باستان
دارد به روزگار ز اســـتوره ها نشــان

شــهنامه گویدت که نخستین بناى آن
بنهاده شــد به خواهِش تهمورس جوان

با آن که شد فسرده به دورانِ بد ُکنِشت
ویرانه شد به دسِت ستمکارِ سرنوشت

از عهد باستان تو ببینى به مهر و خشت
نــــام وِرا زمــانه به پایـندگى نوشت

چون ققنُسى که زنده شود از دِل غبار
یا همچو مرده اى که بر آرد سر از مـزار

بار دگر شـــــکفته و زیـبا چنان بهار
سر زد ز خاِك غمزده شـیرازِ گـلعذار

زان پس نگیِن شعر و غزل در زمانه شد
بالید و چـون عـقاِب بـلندآشـیانه شد

شهبال زرنشان چو به ملک سخن گشود
در آســـمان فضل و هـنر جاودانه شد

آن دم که رو کـــنى به تماشاى بوستان
یا بـنگرى جـــماِل دل آراى گــلِستان

سعدى خداى معرفت و حکمت و بیان
گنجى ز شعر و شور و ادب سازدت عیان

حافظ رهى به عالِم قدسى گشوده است
از مکـر زاهـــداِن ریایى سروده است

رمـز نهفتــه در دِل عـرفان و جـذبه را
در هر غزل به تیشه ى اندیشه سوده است

بارى ز شهرِ راز تـوان بیش از این سرود
از مــردمان نیک و هـنرآفرین ســرود

از خـــاتم و منبت و فرش و معرقش 
یا باغ و دشت و قلعه و ارِگ وزین سرود

لیکن سخن به ملِک سخن پروران خطاست
گفِت مۀرا سروده ى نام آوران گواست

من طفـِل بى زبــانم و درمـانده از بیان
گـر از زباِن خواجه بگویم کنون رواست

(شهرى ست پر کرشمه و خوبان ز شش جهت)
واندر میانه با  دل من طرفه ماجراست!

خبـر

وزارت فرهنگ و ارشاد اعالم کرد؛

توزیـع حوالـه هـاى کاغـذ با 
قیمت مصوب در روزهاى آینده
 حسین انتظامى، دســتیار ارشد وزیر فرهنگ 
و ارشــاد با اشاره به برخورد قانونى با تخلف 
برخى شــرکت هاى واردکننــده کاغذ با ارز 
دولتــى و عدم توزیــع آن در بازار گفت:   در 
ســال گذشــته 260 هزار تن کاغــذ، ویژه 
مطبوعات و  کتاب با ارز دولتى وارد شــده که 
فقط 10 درصد آن بــا موافقت معاونت هاى 
تخصصى وزارت فرهنگ به دســت مصرف 

کنندگان مطبوعاتى و انتشاراتى رسیده است.
 در ایــن بین 130 شــرکت بازرگانى، تخلف 
داشته اند که تخلف 45 شرکت بیش از هزار 
تن است؛ یعنى کاغذ وارد شده با ارز دولتى را 

به صورت آزاد در بازار  فروخته اند.
 ثبت ســفارش تقریبا همه این کاغذها مربوط 
به 5 ماهه اول ســال 97 یعنى پیش از تشکیل 
کارگروه ســاماندهى کاغذ است، خوشبختانه 
اعضاى کارگروه که نماینــدگان تام االختیار 
دســتگاه هاى متولى هســتند بــا همفکرى 
و هماهنگــى، تدابیــر انضباطــى الزم را در 

خصوص این شرکت ها شروع کرده اند.
 اســامى این شرکتها که منتشر و بررسى دیگر 
درخواست هایشــان متوقف شده، به سازمان 
تعزیرات داده شــده تا برخورد قانونى بکند. 
بعــالوه به خودشــان هــم اعالم شــده اگر 
کاغذهــاى وارداتى را تعییــن تکلیف نکنند 
دیگــر اقدامات تنبیهى از جمله متوقف کردن 
درخواست هاى در جریان و همچنین تقاضاى 
ابطال کارت بازرگانى در دستور کار قرار مى 
گیرد.  مقایسه ارقام واردات و مصرف یکساله 
اخیر نشان مى دهد که بخشى از آن واردات، 
موجود است، به عبارت بهتر در جاهایى پنهان 
شده تا دالالن بتوانند با کمبودنمایى، قیمت را 

به سطوحى غیرمنطقى ببرند.

برگزارى 6 نمایشــگاه آگاه ســازى 
و پیشــگیرى از آســیب هــاى 
ــاد در  ــى از اعتی ــى ناش اجتماع
روســتاهاى شهرســتان ایجــرود

به گــزارش روابط عمومــى اداره فرهنگ 
و ارشاد اســالمى شهرســتان ایجرود این 
نمایشگاه ها به مدت 7 روز در آموزشگاه هاى  
دکتر ثبوتى شهر زرین آباد، عالمه طباطبایى 
و اسماعیلى مقدم روستاى سعید آباد، کوثر 
روستاى گالبر، عصمت روستاى جوقین و 

حسینیه روستاى قمچقاى برگزار گردید.
پیشــکارى در خصــوص برگــزارى این 
نمایشــگاه ها گفــت : 35 تابلــو عکس با 
پیام هاى آموزشــى و پیشگیرى از اعتیاد و 
مضرات انواع مواد مخدر ســنتى و صنعتى 
در این نمایشگاه ها به نمایش گذاشته شده،؛ 
همچنین بروشور آگاه ســازى از اعتیاد در 

حین برگزارى نمایشگاه توزیع شد.
این مقام مسوول افزود : جوانان آینده سازان 
و سرمایه هاى اجتماعى این کشور هستند و 
اعتیاد یک بیمارى مزمنى است که ناهنجارى 
هاى بسیارى را به همراه داشته و باید همه ى 
دستگاه هاى فرهنگى جهت باالبردن سطح 
آگاهى جامعه به ویژه نســل جوان امروز و 
نیز مقابله با این پدیده فرهنگ سازى نمایند.
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى ایجرود 
هــدف از برگزارى این نمایشــگاه ها را در 
شهرستان ارتقاء ســطح شناخت  جوانان و 
عموم مردم از خطرات شوم اعتیاد و عواقب 
جبران ناپذیر مصرف مواد مخدر دانست و 
افزود: امیــدوارم این حرکت فرهنگى گامى 
هرچند کوچک در جهــت کاهش گرایش 

مردم خصوصا جوانان به مواد مخدر باشد.

خبـر

رامش فـال ح
امــروز پانزدهمیــن ســالگرد درگذشــت اســتاد 
ــزرگ اســت .  ــزوى  ب ــران حســین من غــزل ای
مــردى کــه در دوران زندگــى خویــش بــه مانند 
ــى  ــرزمین  خیل ــن س ــزرگان ای ــیارى از ب بس
غریــب بــود و مــورد بــى مهــرى قــرار گرفــت . 
وى اســتادى بــزرگ و دایــرة المعارفــى بى مانند 
بــود کــه از بــذل دانشــش کوتاهــى نمــى کــرد . 
ــده اســت   ــه چشــم خــود دی ــده بارهــا ب نگارن
کــه شــاعران نــو ســرود ، اشــعار ابتدایــى خــود 
را برایــش مــى بردنــد و اســتاد دســتى ماهرانــه 
بــر نوشــته هــا میکشــید و در نشــریات آن دوره  
منتشــر مــى کــرد تــا ســراینده ى شــعر تشــویق 
بــه نوشــتن شــود . غــزل را چنــان مــى ســرود 
ــرورد  ــى پ ــتانش م ــعر را در دس ــگار ش ــه ان ک
و شــکل میدهــد بــراى هــر نوشــتنى دانــش و 
آگاهــى کامــل داشــت و شــعر برایــش صفحــه 
ــن روزى  ــود . هــر ســاله در چنی ــردن نب ــر ک پ
خانــواده و دوســتدارانش بــر ســر مــزارش  

جمــع مــى شــوند تــا مقامــش را پــاس بدارنــد.
امســال امــا ؛  دوســتداران فرهنــگ و هنــر  بــه 
خواســت خانــواده ى محتــرم منــزوى بــه خاطــر 
ــى  ــارك روزه، اندک ــته و مب ــاه خجس ــاز  م آغ
زودتــر و در روزشــنبه ى  گذشــته و زیــر بــاران 

شــدید بهــارى دور هــم جمــع شــدند. 
ــاى   ــاب آق ــى جن ــعر خوان ــا ش ــن ب ــن آیی ای
رضــا رمضانــى (دامــاد منــزوى) آغــاز گشــت و 
بــا شــعر خوانــى دیگــر دوســتدارانش از جملــه 
علیرضــا بــازرگان ، ناهیــد نصیــرى  و ...ادامــه 

ــالح از  ــن رامــش ف ــن آیی ــه ای ــت . در ادام یاف
ــه اى  ــد جمل ــزرگ  چن ــزوى ب ــاگردان من ش
ــراد  ــن شــاعر غزلســراى معاصــر  ای ــاره ای درب
ــازه  ــز اج ــتاد هرگ ــت:  اس ــرد و گف ــخن ک س
ــد. گــو  ــد کســى «اســتاد» خطابشــان کن ندادن
اینکــه واقعــا مقــام اســتادى برازنــده ى ایشــان 
بــود و مى گفتنــد:« بــه مــن اســتاد نگوییــد کــه 
مــن پیوســته در حــال آموختــن هســتم واســتاد 
همــه ى مــا خداســت» و در واقــع جــاى خالى 
چنیــن اســتادانى چقــدر محســوس اســت 

ــرع  ــن مص ــداق ای ــى مص ــه بزرگ ــا هم ــه ب ک
هســتند کــه مــى گویــد :«افتادگــى آمــوز اگــر 
طالــب فیضــى » وقتــى میبینــم امــروز  کســانى 
ــز در  ــچ چی ــد کــه هی خــود را اســتاد  میپندارن
ــى  ــر قدم ــد اگ ــى کنن ــد و فکــر م ــه ندارن چنت
ــته  ــت نداش ــام و منزل ــى از مق ــان کن همراهیش
شــان بــه تــو مــى رســد یــا در کنارشــان پــرو 
بــال میگیــرى . دردا و دریغــا کــه منــزوى 
ــول  ــه ق ــد و ب ــزوى ش ــود ، من در روزگار خ
ــود  ــده ب ــا زن ــزوى ت ــته من ــرش  فرش خواه
ــز در  ــدرش را ندانســت . خــودش نی کســى ق
ســروده اش بــه ایــن اشــاره دارد کــه شــاعر تــو 
ــناخت....   ــى نش ــى دردان کس ــل ب ــن خی را زی
ــر  ــوم و اگ ــم ش ــه قل ــت ب ــاید  روزى دس ش
مجالــى یابــم  خاطــرات خوبــى کــه بــا اســتاد 
داشــتم و چیزهایــى کــه از وى آموختــم و 
خاطراتــى کــه اســتاد بــا شــاعران و نویســندگان 
ــود  ــه خ ــم ک ــتند،  بنویس ــران را داش ــى ای نام

ــى!  ــت و کتاب دفتریس
در پایــان جــا دارد ســپاس ویــژه داشــته باشــم 
ــام  ــه در تم ــروز ک ــگان ام ــه ى زن از روزنام
ــه  ــر روزنام ــار ، دفت ــاى انتش ــال ه ــن س ای
ــاى  ــا شــعرى از اشــعار زیب اش را هــر روز ب
ســلطان غــزل مزیــن مــى کنــدو تکــرار کنــم 

ــا را  ــن بیــت زیب ای

نزنـــم نمک به زخـــمى که همیشگیست
بارى که نه خسته ى نخستین نه خراب آخرینم...

شاعر ترانه زین خیل بى دردان کسى نشناخت  ...

... چـــو یک نیمه از ماه اردیبهشت
گذشت و جهان گشت همچون بهشت...

پریسا امام وردى
در گذشته هاى دور در ایران باستان هر سال 
به چهار َورشــیم(فصل) و چهار نیم ورشیم 
بخش(تقسیم) مى شد و آغاز و پایان هریک 
از آن ها با جشــنى همراه بود. جشن بهاربُد 

جشن میانه ى بهار بود.
پس از بهره گیرى از گاهشمارى یزدگردى و 
بخش بندى ســال به دوازده ماه و نام گذارى 
براى 30 روز ماه جشن بهاربد با "دى به مهر 

روز" از اردیبهشت(پانزدهم) هم زمان شد.
"جشــن بهاربُد" که به آن جشن میان بهار 
یــا میانــه ى بهار هــم مى گوینــد پس از 
نوروز بزرگ ترین جشــن بهار بود که پس 
از برگــزارى جشــن چلمــو در روز دهم 
اردیبهشــت، چهــار روز بــه فراهم کردن 
نیازهاى جشن بهاربد مى پرداختند تا جشن 

باشکوهى برگزار کنند.
امروز درباره ى آیین هاى جشن بهاربد آگاهى 
بســیار کمى داریم. تنهــا ابوریحان بیرونى 
نوشته بود که این جشن براى ایرانیان جشن 
ویژه و باارزشــى بود. اکنون ایران شناسان 
گمان مى کنند که جشن هاى میانه ى َورشیم 
سبز، به جز بخش بندى ساده و روشن سال، 
جشنى در پیوند با کشاورزى و دامدارى بود 
و با این شــیوه براى آغاز و پایان دوره هاى 

کشاورزى برنامه ریزى مى کردند.
گفته مى شــود به بــاور ایرانیان باســتان، 
اهورامزدا(خــدا) آســمان را در روزهــاى 

میان جشــن چلمو و جشن بهاربد(گاهنبار 
نخست) آفریده و آب، زمین، گیاه، جانوران 

و آدم را در پنج گاهنبار پس از آن آفرید.
یکى دیگر از باورها این است که "زرتشت" 
در روز جشن بهاربد به پیام آورى برگزیده 

شد. زادسپرم در داستانى نوشته است:
«زرتشت در دى به مهرروز از اردیبهشت ماه 
یا پانزدهم اردیبهشت به جشن گاهى مى رود 
کــه در آن روز مردمان بســیارى در آنجا 
جشــنى به نام «بهاربُد یا بهاربود» آراسته 
بوده انــد. در بامداد آن روز او براى کوبیدن 
داییتى  رود  کرانــه ى  به  هوم(َهـئـوَمـــه) 
مــى رود و در آنجــا «وهومــن» بدو فراز 
مى آید. وهومن پوشــاکى از روشــنایى بر 
تن داشــت و سراســر پیکر او از روشنایى 
بود. او زرتشــت را به انجمن همپرســگى 
امشاسپندان بر کرانه رود داییتى فراز مى برد 
و در همین انجمن اورمزد او را به دین آورى 

بر مى گزیند.»
امــروز هم زمــان با جشــن میان بهــار در 
کردستان جشــن مهرگالن یا مى گالن و در 
مازندران جشن برفه چال برگزار مى شود. در 
روستاى اسک از الریجان آمل این روز روزِ 

مادرشاهى و فرمانروایى زنان است.
__________

* برگرفته از:
1- راهنماى زمان جشن ها و گردهمایى هاى 

ملى ایرانیان رضا مرادى غیاث آبادى
2- اعیاد ایران باستان محمود هاشمى
3- جشن هاى ایرانیان عسگر بهرامى

آشنایى با جشن هاى ایـرانى

جشـن بهاربُــد
آگهی مناقصه عمومى یک مرحله اى

شــرکت آب و فاضالب اســتان زنجــان در نظر دارد انجــام پروژه برابر اطالعات مشــروحه ذیــل را از طریق 
مناقصه عمومى به یکى ازشــرکتها و پیمانکاران تشــخیص صالحیت شده ســازمان برنامه و بوجه واگذار نماید. 
1-نام و نشانى مناقصه گزار: شرکت آب و فاضالب استان زنجان به نشانى: زنجان کمربندى شمالى- ابتداى زیباشهر کد 

پستى 4514978757
2-عنوان و مشخصات کلی پروژه: 

شماره 
برآورد اولیهنام و محل پروژهمناقصه

رشته ومحل تامین اعتبار(ریال)
پایه مورد نیاز

تضمین شرکت 
در فرآیند ارجاع 

کار(ریال)

تاسیسات 98-8 ساختمان 
4/996/117/062 آبرسانى به شهر قیدار 

اسناد خزانه اسالمى با 
سررسید 1400/05/18 با 

سود ساالنه 15 درصد

حداقل پایه 5 حقوقى یا پایه 
یک حقیقى در رشته ابنیه از 

سازمان برنامه و بودجه کشور 
249/805/853

3-تاریخ ونشانى دریافت اسناد مناقصه : اسناد از  ساعت 8 صبح مورخه  98/02/17  تا ساعت 19 مورخه 98/02/23   
در ســایت h�p:��iets.mporg.ir و سامانه تدارکات الکترونیکى به نشانى www.setadiran.ir براى دریافت موجود است و 
معامله از ثبت و دریافت اســناد تا ارسال پاکت هاتوسط مناقصه گر، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى انجام خواهد شد.

نکته مهم : مناقصه گر براى شرکت در مناقصه حتما مى بایست در بازه زمانى فوق نسبت به دریافت اسناد از سامانه تدارکات 
الکترونیکى اقدام نماید در غیر این صورت امکان شرکت در مناقصه براى وى وجود نخواهد داشت .

4- نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مى بایست به یکى از صور درج شده 
در آیین نامه تضمین براى معامالت دولتى ارائه گردد که جزییات به صورت مشروح در اسناد مناقصه توضیح داده شده است. 

5-مدت اعتبار پیشنهادها : مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه بوده و قابل تمدید تا 3 ماه دیگر مى باشد. 
h�p:��iets.mporg.ir ,   h�p:��znabfa.ir ,  h�p:��tender.nww.ir : 6-سایتهاى ثبت آگهى

7-مهلت تحویل پاکتهاى مناقصه : پاکتهاى مناقصه باید حداکثر تا ساعت 19 مورخه  98/03/04  از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکى ارائه گردد و به پاکت هایى که خارج از سامانه تدارکات الکترونیکى برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد . همچنین 

اصل پاکت الف نیز باید به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان زنجان تحویل داده شود .
www.setadiran.ir 8- مکان تحویل اسناد : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى به نشانى

9-زمان گشــایش پاکت ها : پاکت هاى مناقصه در ســاعت 08:30 مورخه 98/03/06 در سالن کنفرانس شرکت آب و 
فاضالب استان زنجان بازگشایى خواهد شد.

10- دیگر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
11- به پیشنهادهاى بدون امضاء ، مشروط، مخدوش و همچنین پیشنهادهایى که پس از مهلت مقرر در فراخوان واصل گردد 

ترتیب اثر داده نخواهد شد..
12- هزینه همه آگهى ها به عهده برنده مناقصه می باشد.  

 دفتر  روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان زنجان

هرگونه اتالف قابل توجه آب(شکستگى لوله ها،باز بودن لوله ها،هدر 
روى آب در هر نقطه)را به مرکز ارتباطات مردمى(122)اطالع دهید.

نوبت اول
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 مردم اســتان زنجان هماننــد مردم دیگر 
اســتان های کشور دارای آیین های ویژه ای در ماه 

مبارک رمضان هستند.
به گزارش موج رسا، ساعات و روزهای ماه مبارک 
رمضان در زنجان جلوه های ویژه ای از سنت های 
رایج مردمان این سرزمین دارد، سنت هایی که با 
رفتن به پیشواز ماه برکت آغاز می شود که از جمله 
می توان به غبار روبی تکایا، مســاجد، امامزادگان 

اشاره کرد.
باور به برکــت روزه داری و ماه رمضان با برپایی 
ویژه خواند، تفسیر و آموختن قرآن، نشست های 
احادیث، علوم دینی و فقهی به طور گســترده در 

اماکن مقدس و منازل مردم کامل تر می شود.
خوانــدن دعای افطــار و بــاز کــردن روزه با 
خوردنی های سنتی زنجان از قبیل فتیر، شیرمال، 
زولبیا و بامیه، آش ها و سوپ ها و نان چایی ویژه 

زنجان که خیلی زبانزد است.
کنار گذاشتن کدورت ها و تهیه مایحتاج عمومی 
نیازمندان از سالیان دور میان زنجانی ها رایج است.
سحر خوانی سحر خوانان که امروز جای خود را 
به زنگ های موبایل یا ساعت های زنگ دار داده و 
در شب های قدر نیز با دعا و نیایش، خواندن دعای 
جوشن کبیر و در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان 
هم دوختن کیســه برکت از یک سو و راهپیمایی 

روز قدس از سوی دیگر مرسوم است.
حسن ختام ماه رمضان هم در زنجان همچون دیگر 
مناطق مسلمان نشین جهان با نماز عید فطر همراه 

است.
ادارات و دســتگاه های اجرایی استان زنجان نیز 
طبق رسوم سال های گذشته به اجرای برنامه های 

مختلف می پردازند.
*اجرای طرح ضیافت الهی در مساجد زنجان

اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان زنجان نیز 
امسال همچون ســال های گذشته طرح ضیافت 
الهی را در ۳۲ امامزاده و یک هزار مســجد استان 

زنجان برگزار می کند.
حجت اال سالم جعفر جنتی با اشاره به این طرح 
در  استان زنجان، افزود: برنامه جمع خوانی قرآن 
کریم نیز در مساجد استان زنجان برگزار می شود.

وی از برپایی پایگاه  های مشــاوره و پاسخگویی 
خبر داد و گفت: در این پایگاه ها پاســخگویی به 
مسایل شــرعی، ترتیل خوانی و جز خوانی، ویژه 
برنامه های لیالی، محافل انس با قرآن کریم برگزار 

می شود.
این مسوول یادآور شد: همچنین برپایی خیمه های 
معرفــت، برگزاری نمایشــگاه  هــای فرهنگی، 
نشست های تفسیر قرآن و افطاری ساده در مساجد 

و بقاع متبرکه استان زنجان برگزار می  شود.
*ماه مبارک رمضان بهار قرآن

»حجت االسالم علیرضا بهبودی« سرپرست اداره 
دارالقرآن تبلیغات اسالمی اســتان زنجان نیز در 
گفت و گو با خبرنگار موج رســا، اظهار داشت: 
ماه مبارک رمضان بهار قرآن است و در این راستا 
باید فعالیت های قرآنی در این ماه مبارک به خوبی 

برگزار شود.
وی بابیان اینکه برنامه »با قرآن در رمضان« در همه 
شهرستان های اســتان برگزار می شود، ادامه داد: 
۵۰۰ آیین جز ءخوانی در مؤسسات قرآنی زنجان 

برگزار می شود.

سرپرست اداره دارالقرآن تبلیغات اسالمی استان 
زنجــان با بیان اینکه مناجــات ابو حمزه در تمام 
مساجد اســتان برگزار می  شود،خاطرنشان کرد: 
همچنین امســال جشنواره در »محضر رمضان« و 
فراخوان مسابقه »آن مسجدی ها و جوانان مسجد« 

برگزار می شود.
وی از اعزام تیم قرآنی به مناطق محروم در قالب 
کرسی تالوت قرآن کریم خبر داد و گفت: طی این 
ماه محافل قرآنی در مناطق محروم اســتان زنجان 

برگزار می شود.
*اعزام 1100 مبلغ به مناطق استان زنجان

»حجت االسالم ولی اله مصایبی« معاون فرهنگی و 
پژوهشی اداره کل تبلیغات اسالمی استان زنجان 
نیز در گفت و گو با خبرنگار موج رســا، از اعزام 
بیش از هزار و ۱۰۰ مبلغ و مبلغه به مناطق مختلف 
اســتان زنجان خبر داد و افــزود: محوریت تمام 
برنامه های اداره کل تبلیغات اسالمی استان زنجان 

تبیین بیانیه گام دوم انقالب خواهد بود.
وی با اشاره به برگزاری گفتمان  های دینی و قرائت 
قرآن در مساجد استان، گفت: کالس  های تفسیر، 

تصحیح قرائت نماز در دستور کار مبلغان اعزامی 
است.

رییس اتاق اصناف استان زنجان نیز در گفت و گو 
با خبرنگار موج رسا با اشاره به برگزاری نمایشگاه 
طرح ضیافت در استان زنجان،گفت: این نمایشگاه 
از دهم تا پانزدهم اردیبهشــت ماه امسال در محل 

نمایشگاه های بین المللی زنجان برگزار شد.
وی با بیان اینکه نمایشگاه طرح ضیافت از ساعت 
۱۶ تا ۲۲ شــب دایر بــود، اظهار کــرد: در این 
نمایشــگاه قند، شکر، گوشت قرمز و سفید، مواد 
لبنی، خرما، شیرینی های، حبوبات، مواد پروتئینی و 
مواد غذایی با بیش از ۱۵ درصد تخفیف زیر قیمت 

بازار عرضه شد.
رییــس اتاق اصناف اســتان زنجان با اشــاره به 
مشارکت ۶ استان کشــور در برگزاری نمایشگاه 
طرح ضیافت استان زنجان، گفت: ۵ هزار متر مربع 
فضا برای برای برگزاری نمایشگاه طرح ضیافت 

اختصاص یافته بود.
گفتنی است برنامه های مختلفی از سوی دستگاه های 

اجرایی در ماه مبارک رمضان برگزار می شود.

 آیین تجلیل از ماماهــای مراکز درمانی 
تامین اجتماعی اســتان در محل دفتر ریاســت 

بیمارستان امام حسین )ع( برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت درمان استان 
زنجان، دکتر محمدی مدیر درمان استان زنجان در 
این آیین با تبریک به پرسنل مامایی اظهار داشت: 
ساالنه میلیون ها نفر از عفونت ها و ناتوانایی های 
که به خاطر پیشــگیری از مادرشــدن به وجود 

می آیند رنج می برند.
مدیر درمان استان زنجان  به تالش وقفه سازمان 
بهداشت جهانی در جهت کاهش آسیب و مرگ 
و میر مادران پرداخت و گفت سازمان بهداشت 
جهانی به همراه تعداد وســیعی از دیگر شرکای 
بین المللی متعهد می شــوند تــا مرگ و میر و 
امراض ناشــی از زایمان مادران را کاهش داده و  
راه دسترسی به مراقبت های  مامایی را در سراسر 

جهان تسهیل بخشند.
در ادامه آیین دکتر مرتضوی رییس بیمارســتان 
امام حســین )ع( زنجان موفقیت بیمارستان امام 
حسین )ع( زنجان بعنوان سومین بیمارستان برتر 
کشور  در ترویج زایمان طبیعی را تبریک گفت 
و افزود: در کاهش آمار سزارین و ارتقاء خدمات 
بــه مادران، بــا هدف عملیاتی نمــودن اهداف 
شاخص های توسعه گامهای اساسی برداشته ایم.

وی اهمیــت آموزش مــادران را قبل از بارداری 
بســیار مهم خواند و گفت: بیش از ۳4 درصد از 
زایمان های انجام شــده در کالس های آموزشی 

شرکت کرده بودند.
دکتر مرتضوی آمار زایمان های طبیعی در ســال 
97 را نزدیــک به ۳۰۰۰ مورد اعالم کرد و گفت 
87درصد این زایمانها با حضور بســتگان بیمار 

انجام شده است.
این مقام مســوول به امکانــات و تجهیزات این 
مرکز درمانی را بســیار پیشرفته دانست و افزود: 
هم اکنون ۳ اتاق LDR در بیمارستان امام حسین 
)ع( زنجان فعال است و حدود ۶7درصد بیماران 
بستری زایمان در آب و زایمان های بی درد را در 
این مرکز درمانی تامین اجتماعی تجربه کرده اند.

گفتنی اســت بیمارستان امام حسین )ع( زنجان 
به دلیل موفقیت چشــمگیر در ترویج فرهنگ 
زایمان های طبیعی و کاهش ســزارین و ارتقاء 
ســطح ســالمت مادر و نوزاد به عنوان سومین 
بیمارستان برتر کشــور انتخاب و هفته گذشته 
موفق بــه دریافت لوح تقدیر از ســوی معاون 
درمــان وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 

پزشکی کشور  شد.
همچنین در پایان این آیین از سه تن از برگزیدگان 
نمونه مامایی با اهدای لوح قدردانی به عمل آمد.

نگرش مثبت شــیوه ای از تفکر است که به ما 
کمک می کند، نسبت به احساس، رفتار، نگرش، 
عالیق و استعداد های خود و دیگران، برداشت 
بهتر و مناســب تری داشــته باشــیم و با حفظ 
خونسردی و آرامش خود بهترین و عاقالنه ترین 

تصمیم ها را بگیریم.
مثبت اندیشــی در حوزه روابــط عمومی  به ما 
کمک می کند تا ارتباط های بهتر و مفیدتری با 
کارکنان و ارباب رجوع داشــته باشیم و افکار و 
دیــگاه و رضایتمان و ... را به پله های باال ارتقاء 

دهیم. 
تفکر مثبت به این معنی نیست که سرمان را زیر 
بــرف کنیم و واقعیت ها را نادیده بگیریم   بلکه 
تفکر مثبت به این معنی است که در برابر شرایط 
نامطبوع، شــیوه درست و ســازنده را در پیش 
بگیریم و به بهترین نتیجه بیندیشــیم نه این که 

بدترین حالت ممکن را به تصویر بکشیم.
انســان برترین موجودی است که می تواند این 

انرژی را کنترل و بر دیگران نیز اثر گذارد. 
همواره باید مثبت فکر کنیم و حتی به شوخی نیز 
افکار منفی را منتقل نکنیم ، چراکه انتقال انرژی 
مثبت رابطه دو سویه است. محبت، عشق، انفاق، 
صبر، احســان به همنوع و امیدواری از شاخص 
های انرژی مثبت است.بنابراین باید خود را دائما 

در معرض انرژی های مثبت قرار دهیم.
برقــراری روابط تعاملی با رســانه های جمعی 
جهت پوشش خبری و مثبت از اقدامات سازمان 
به ویژه در زمان رویارویی با نشــر شایعات و یا 

اخبار منفی یک گام مهم روابط عمومی است.
راهکارهای مختلفی برای مثبت اندیشی بیان شده 

است شکرگزاری یکی از راه های تمرین در مثبت 
اندیشی است. شکرگزاری انسان را به خالق خود 
وصل می کند و خالق حــال و هوای آرامش را 
در او ایجاد می کند و باعث آرامش خاطر او می 
شود. یادگیری  یکی دیگر از راهکارهای مثبت 
اندیشی است. یادگیری نشاط و روحیه دهی را 
در فرد افزایش داده و در ارتقاء ســطح آگاهی ، 
انــرژی مضاعفی به او می دهد. ارتباط نزدیک با 
طبیعت، خلوت کردن با خود، بخشش، تحرک و 
ورزش، قدرت خنده، مهربانی و.... عوامل مثبت 

اندیشی می باشد
اگر از زبان مــوالی متقیان حضرت امیر مومنان 
علــی )ع(  در این خصوص مطلبی عنوان کنیم 
گزاف نگفته ایم که مي فرمایند: انســان با ایمان 
حزن و اندوهش در قلب او و نشاطش در چهره 

اوست. )نهج البال غه،حکمت ۳۳۳ (
همگی واقفیم فضای فعالیت به شــدت در حال 
تغییر و واکنشی شــدن است و الزاماٌ باید توجه 
بیشتری به خواســته های ذینفعان مختلف خود 
و ارباب رجوع داشــته باشیم و با روی کشاده و 

نگرش مثبت با ذینفعان گفتمان کنیم.
افرادي در روابط با دیگران موفق هستند که بتوانند 
نگاه خوب و مثبتي به دیگران داشته باشند. اگر 
انساني قصد برقراري ارتباطي صمیمانه با دیگري 
را داشته باشد، هرگز نمي تواند با داشتن نگاهي 
منفي نسبت به او با او به تعامل برسد. برخي در 
اثر ارتباط با بدان و نشست و برخاست فراوان با 
آنان نسبت به دیگران بدبین میشوند و همه را بد 
مي انگارند. افرادي که مثبت اندیشــند، محتواي 

ذهنشان مطلوب و قابل تحسین است.

وقتی درهای رحمت الهی گشوده می شود؛

نگاهی به آیین های رمضان در زنجان
از اجرای طرح ضیافت الهی تا اعزام مبلغان به نقاط مختلف زنجان

خبـر

1( موضوع استعالم : اجراي ACR هاي صادر شده از منطقه مركزي ارتباطات سيار در سطح استان زنجان
2( شماره استعالم : استعالم 10-2-98-الف

3( قیمت پایه برآوردی : 1.400.000.000 ریال
4( حوزه متقاضی : مدیریت شبکه 

5( شرح عملیات : عمل اجراي ACR هاي صادر شده از منطقه مركزي ارتباطات سيار در سطح استان زنجان
6( محل تحویل اسناد و مدارک اســتعالم : زنجان، مجتمع ادارات - ساختمان ستادی شركت مخابرات، واحد 

قراردادها )اتاق 104( ، آقای سعيد هادی - شماره تماس 02433122137 
7( مهلت دریافت اسناد و مدارک استعالم و تحویل پاکت ها : تا ساعت 16 عصر روز دوشنبه مورخه  98/2/23

8( زمان و مکان جلســه توجیهی : در صورت نياز به اطالعات تکميلی با شــماره  تلفن 02433122316 آقای 
سليمان نژاد تماس حاصل فرمایيد.

9( محل تحویل پاکت ها : دبيرخانه مخابرات منطقه زنجان واقع در زنجان، مجتمع ادارات، ساختمان مخابرات منطقه 
زنجان 

10( زمان و مکان بازگشــایی پاکت ها : روز سه شنبه مورخه 98/2/24 ســاعت 8 صبح - اتاق اداره پشتيبانی و 
تداركات

شایان ذكر است كه خریداران محترم اسناد می بایستی قبل از اتمام مهلت تحویل پاكات استعالم ، پاكات را بصورت 
دربسته و ممهور شده به دبيرخانه شركت تحویل و رسيد دریافت و رونوشت رسيد مربوطه را به كارشناس مندرج در 

بند 6 این آگهی تحویل نمایند .

 اداره پشتیبانی و تدارکات

رشکت مخاربات اریان      - مخاربات منطقه زنجان       

آگهی استعالم بهاء

بیمارستان امام حسین )ع( زنجان 
سومین بیمارستان برتر کشور در ترویج 

زایمان طبیعی

مدیرکل بهزیستی استان زنجان:
روان شناسان 

نقش مؤثری در کاهش 
آسیب های اجتماعی دارند

 مدیرکل بهزیســتی استان زنجان گفت: 
تالش برای فرهنگ سازی جهت کاهش طالق 
واعتیــاد از اصلی ترین وظایف روانشناســان 

است.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان زنجان 
محمد محمدی در گردهمایی مراکز مشــاوره 
با رویکرد نقش روانشناســان در پیشــگیری از 
آسیب های اجتماعی و مشــارکت در مدیریت 
بحران با محوریت اخالق حرفه ای، افزود: تالش 
برای فرهنگ سازی جهت کاهش طالق و اعتیاد 
از اصلی تر ین وظایف روانشناســان اســت و 
روانشناسان با بهره گیری از نتایج تحقیقات جدید 
و تمهیــدات الزم می توانند در راســتای بهبود 

فضای جامعه و آرامش روانی گام بردارند.
وی اظهار کرد: انســان موجود پیچیده ای است 
که مؤلفه های بسیاری بر تربیت و تفکر آن تأثیر 
می گــذارد و به همین دلیل روانشناســان باید 

اطالعات کامل و دانش جامعی داشته باشند.
مدیرکل بهزیســتی اســتان زنجان با اشاره به 
فعالیت مراکز مشــاوره بهزیستی در دو سطح 
دولتــی و غیردولتی، اظهار داشــت: ۳۷ مرکز 
مشاوره بهزیستی در سطح استان فعال هستند و 
خط مشاوره ۱۴۸۰ صدای مشاور نیز همه روزه 
از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب آماده پاسخگویی به 

افراد نیازمند مشاوره است.
محمدی از ۱۵ هزار و ۴۶۹ تماس تلفنی با خط 
۱۴۸۰ در ســال ۹۷ خبر داد و خاطرنشان کرد: 
۱۹ هزار و ۸۵۵ مشاوره نیز در سال گذشته در 
مراکز مشــاوره حضوری دولتی و غیردولتی به 

مراجعین ارائه شده است.
وی با تأکید بر توجه ویژه روانشناسان به حوزه 
کودک، نوجوان و غربال اضطراب هزار و ۸۴۶ 
کودک، ابراز داشت: طرح غربالگری اضطراب 
کودکان یکی از رسالت های اصلی دفتر مشاوره 
در ارتقا ســالمت روان و پیشــگیری است که 
می تواند به دلیل شناسایی زودهنگام اضطراب 
کودکی و ارجــاع به موقع جهــت مداخالت 
روان شناختی از اختالالت شایع دوران کودکی 

پیشگیری کند.
مدیرکل بهزیستی اســتان زنجان کمک به باال 
بردن توانایی سازگاری فرد، تسهیل شکوفایی 
اســتعدادهای بالقوه فرد و بهبود تصمیم گیری 
را از اهداف مشــاوره عنوان کرد و افزود: هم 
اکنون بهزیســتی اســتان زنجان عالوه بر نظام 
روانشناسی با بیش از ۱۰۰ روانشناس در زمینه 
کمک به افراد جامعه و کاهش آسیب و ارتقای 

سطح سالمت روان همکاری مستمر دارد.

خبـر

اثرات مثبت اندیشی 
در روابط عمومی

اکبر راشدین- رییس و کارشناس ارشد روابط عمومی مدیریت درمان 
تامین اجتماعی استان زنجان



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

20:08

اذان مغرب

20:28

نیمه شب

00:24

اذان صبح فردا

4:39

طلوع صبح فردا

6:16
وضعیت آب و هوای زنجان:

7
23

مادیان من ! پس کی می بری سوارت را ؟
می کِشی به چشمانش ، سرمه ی غبارت را ؟
می شناسمت آری ، تاختن در آزادی است ،

آن چه می هد تسکین ، روح بی قرارت را
آسمان بارانی ، با کمان رنگینش ،

در خوش آمدت طاقی ، بسته رهگذارت را
کاکل بلندت را باد می زند شانه ،

صبحدم که می گیری ، دوش آبشارت را
زآفتاب می پیچد ، حوله ای بر اندامت

آسمان که مهتروار ، دارد انتظارت را
دشت پیش روی تو ، سفره ای است گسترده

می چری در آرامش ، قوت سبزه زارت را
تا تو آب از آن نوشی ، اندکی بمان تا گل
بگذراند از صافی ، آب چشمه سارت را
چارپرترین شبدر با تو هست و هر سویی
می روی و همراهت ، می بری بهارت را

مژده ی سفر دارد چون به اهتزاز آرد
در نسیم ها یالت ، بیرق بشارت را

آسمان نمازش را ، رو به خاک می خواند
ماه نو که می بوسد ، نعل نقره کارت را

ـ ـ شاعری که در شعرشـ  شاعر توام چون بادـ 
امروز با حسین منزویدشت و درهّ می بوسند ، پای راهوارت را منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ورزشی

Zanganemrooz@gmail.com   @zandgan
سالمت

معــاون تحقیقــات و فناوری دانشــگاه علوم 
پزشکی زنجان از آغاز اولین رویداذ کار آفرینی 

سالمت در استان خبر داد.
دکتر علیرضا شــغلی در ایــن ارتباط رادیویی 
صنعت ســالمت را بزرگترین عامل اشتغال در 
کشور عنوان کرد و گفت: این صنعت محدود 
به صاحبان و متخصصین پزشــکی و بهداشت 
نمی شــود همه صنایع فعال در کشور در امر 

اشتغال سهیم اند.
وی هدف از برگزاری کارآفرینی ســالمت را 
همکاری و هم افزایی بیشتر جوانان و صاحبان 
تخصص های مختلــف از جملــه کامپیوتر، 
ریاضی و علوم انســانی در کنار عزیزان حوزه 
بهداشــت و درمان دانســت و افزود : در این 

رویداد اســاتید و دانشــجویان دور هم جمع 
می شــوند و ایده های جدید و نوآوری های 
خالقانه های خود را ارایه می دهند تا چگونه 
بتوانیم با فناوری های نو در بحث ســالمت به 

توسعه اشتغالزایی برسیم.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه افزود: این 
رویداد با همکاری و مشــارکت پارک علم و 
فناوری اســتان و دانشــگاه علوم پزشکی در 
کنار سایر دانشگاههای استان و معاونت علمی 
ریاســت جمهوری و تعدادی از شــرکت های 
دانش بنیان برگزار می شــود و در این همایش 
این فرصــت ایجاد می شــود کــه 19نفر از 
کارآفرینان و افراد موفق در زمینه های مختلف 
به ویژه حوزه ســالمت در کشور دعوت شود 

تا با سخنرانی و بیان تجارب روش کارآفرینی 
و خالقیت آنها نیزارایه شود. دکتر شغلی زمان 
افتتاحیه را  ظهر روز چهارشنبه از ساعت یک 
و نیم در محل دانشکده پزشکی انتهای شهرک 
کارمندان به مدت سه روز اعالم نمود و گفت: 
آیین اختتامیــه روز جمعه  و با برنامه هایی از 
جمله معرفی ایده هــای برتر و مقاالت طرح 
دانشجویی، استقرار واحدهای کارآفرینی مرکز 
رشــد علم و فناوری و با حضــور جمعی از 
مسووالن کشوری و اســتاندار محترم و دیگر 

مدیران در سطح استان  برگزار شد.
وی تاکیــد کرد: بــا توجه به اســتقبال از این 
رویــداد امــکان ثبت نام حضــوری در محل 

همایش نیز وجود داشت. 

آیین افتتاح اولین رویداد 
کارآفرینی شمالغرب 

کشوردر محور های پزشکی و 
سالمت)اینوهلث(برگزار شد

نحستین رویداد کار آفرینی سالمت در شمالغرب 
کشــوربا همکاری معاونت تحقیقات و فناوری 
دانشــگاه علوم پزشــکی زنجان و پارک علم و 
فناوری اســتان روزچهارشنبه 11 اردیبهشت به 
مدت ســه روز، با هدف حمایت ازشکل گیری 
زنجیره ها و شبکه های دانش درفناوری جدید 
علوم سالمت و ســایر فعالیت های دانشجوپی 
در حوزه های کارآفرینی ســالمت در سالن ابن 

سینای دانشکده پزشکی آغاز به کارکرد.
در آیین افتتاح این رویداد دکترعلیرضا شــغلی 
معاون تحقیقات و فناوری دانشــگاه گفت: این 
رویداد مهم که برای نخســتین باردرشمالغرب 
کشــورانجام می شــود،  با تــالش صادقانه و 
ارزشمند دانشجویان و جوانانی پرشور، با نشاط 

و با انگیزه به انجام رسیده است.
وی افزود: دانشــگاه علوم پزشکی زنجان، پارک 
علم و فناوری استان، مرکز علم و فناوری ریاست 
جمهوری، دانشــگاههای استان و شر کت های 
دانش بنیان در کنار هم موفق شــدیم این رویداد 
را شــروع کنیم . دکتر شغلی با بیان اینکه امروزه 
مرزهای علم به هم ریخته و با ورود تکنولوژی 
همه چیز به هم گره خورده گفت: اکنون هیچ علم 
و دانشــی را نمی بینید که یک نفر در آن حرف 
بزندو  حیطه ســالمت نیز منحصر به پزشکان و 

پرستاران و ... نمی شود.
وی هدف اولیه ازبرگزاری این برنامه را نزدیک 
کــردن انســان ها، افکار و ســلیقه های مختلف 

دانست.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی 
زنجان استقبال از این رویداد را بی نظیر و بیش 

از حد انتظار توصیف کرد و افزود: در این رویداد 
19 نفر از منتورها و کار آفرینان برتر کشور دعوت 
شده اند تا با ارایه تجربیات خود راهنماومشوق 

جوانان در این عرصه باشند.
دکتر شغلی با بیان اینکه با تکیه بر فکر خالق و 
نوآور جوانان کشــور دوران پشت میز نشینی و 
وابســتگی به نفت به پایان رسیده تاکید کرد: ما 
باید با تکیه بر مغزها و اندیشه ها و خالقیت ها و 
نیز اتکا به خود و اقتصاد بدون نفت بتوانیم برای 
سرافرازی و استقالل کشور هرچه در توان داریم 

به کار ببندیم. وی برگزاری این رویداد را به فال 
نیک گرفته و تصریح کرد: جوانان و دانشجویان 
با سواد و با انگیزه ثروت عظیم ما و نفت آینده ما 
هستند و دانشگاه علوم پزشکی زنجان در جهت 
ارج نهادن به ایده ها ی نو و فناورانه جوانان تمام 
تالش خــود را در جهت حمایت از این جونان 

خواهد کرد.
الزم به ذکراســت آیین پایانی ایــن رویداد روز 
جمعه 1۳ اردیبهشت با حضور مقامات کشوری 

و استانی برگزار شد.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه خبر داد:

برگزاری نخستین رویدادکارآفرینی سالمت دراستان

ویــژه آیین گرامی داشــت و قدردانی از همــکاران برگزیده 
رشــته های علوم آزمایشگاهی، روانشناسی و مامایی باحضور 
فعاالن این حوزه و مســووالن دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

برگزار شد.
رییس دانشــگاه علوم پزشــکی زنجان اظهارداشت: امسال با 
همفکری دوستان پیشــنهاد شد که بزرگداشــت روز علوم 
آزمایشگاهی، روان شناسی و مامایی به صورت تجمیع شده و 
در راستای پویش ملی بهار همدلی برگزارشود که این اتفاق به 

دلیل نیت خیر آن، قطعا به نتیجه خواهد رسید.
دکتر پرویز قزلباش در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده برای 
ارتقای جایگاه ماماها اظهارداشت: تالش ها برای این ارتقا در 
مراکز درمانی ازجمله بیمارستان ولی عصر )عج( منجر به تحقق 

این مهم شده است.
وی با تقدیر از فعالیت ماماها برای فعالیت در عرصه مسوولیت 
سنگین تولد انسان بیان داشت: حوزه مامایی فقط بحث زایمان 
نیست و همه حوزه های مادرشــدن، از مراقبت  قبل تا بعد از 

مادرشدن را شامل می شود.
مقام عالی دانشــگاه با بیان اینکه دیدگاه وزارت بهداشت هم 
قرارگرفتن ماما در جایگاه موردنظر اســت افزود: ماما باید با 
قرارگرفتــن در جایگاه خود، در حوزه ماموریت خود فعالیت 

کند.
مدیر ارشد دانشگاه علوم پزشکی زنجان به نقش بی نظیر بخش 
علوم آزمایشگاهی در حوزه درمان اشاره و ابراز داشت: ساالنه 
۸ میلیون آزمایش توســط این بخش فقط در دانشــگاه انجام 
می شــود و این بخش مراجعان صدها هزاری نفری دارد و از 

این رو درمان وابسته به این بخش است.
وی با تاکید بر توجه و برخورد سیســتماتیک با فعاالن علوم 
آزمایشگاهی اظهارداشت: این گروه با همه محدودیت ها درحال 
فعالیت هستند و شرایط کشور طوری است که باید از نیروها، 
منابع داخلی و سرمایه های خودی استفاده کنیم، چراکه به این 

سادگی این تجهیزات ارتقا نخواهد یافت.

رییس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با اشاره به مشکالت 
مطرح شده توسط مدعوین ازجمله تعرفه، اظهارداشت: هنوز 
تعرفه مشخصی در این حوزه وجود ندارد و انجمن این مبالغ 

را تعیین می کند و البته مشکل حمایت بیمه ای هم وجود دارد.
به گفتــه دکتر قزلباش هفته آینده پنجمین جشــنواره عکس 
ســالمت روان در مجموعه فرهنگی - تاریخی شــهرداری 
)کارخانه کبریت سابق( زنجان برگزارخواهدشد که بزرگ ترین 
جشنواره عکس ایران و جزو بزرگ ترین جشنواره های جهان 

است.
وی با تاکید بر تالش بــرای برقراری رابطه بین هنر و جامعه 
پزشکی تصریح کرد: جشنواره عکس سالمت روان زنجان با 

بیش از 1۸ هزار عکس ارسالی برگزار شده است.
رییس نظام پزشــکی استان زنجان هم در این نشست با اشاره 
به اینکه رصد شــاخص هایی در ســطح جهان از جمله مرگ 
و میر نوزادان و مادران توســط جامعه جهانی انجام می شود، 
اظهارداشــت در دنیا کمپین هایی برای گرامی داشت روز ماما 

وجود دارد که فعالیت هایی در این حوزه انجام می شود.
دکتر حســین بابایی با تاکید بر تالش برای کیفی سازی بخش 
مامایی بیان داشت: دولت ها وظیفه دارند به نیازهای اساسی بشر 
ازجمله کاالهای اساسی هم توجه کنند که آموزش و بهداشت 

هم در این راستا است.
وی با بیان اینکه کاهش آسیب زنان در قبال مادرشدن ازجمله 
حقوق زنان اســت افزود: کمک به تحقــق این حق ازجمله 

وظایف ماماها است.
رییس نظام پزشکی اســتان زنجان به تالش های جهانی برای 
ارتقای جایگاه ماماها اشاره و تصریح کرد: اجرای طرح همراهی 
ماما با مادر، در اجرای طرح تحول سالمت با مشکالتی همراه 

شد که  باید اصالح شود.
 دکتر بابایی به اعالمیه حقوق بشــر در مورد زنان اشاره و بیان 
داشت: زنان و کودکان ازجمله موارد مطرح شده در این اعالمیه 

هستند که جامعه پزشکی هم در این حوزه دخیل هستند.

وی با اشــاره به تالش برای کیفی سازی خدمات ماماها بعد از 
رفع مشکل کمیت افزود: شعارهای جهانی براساس حمایت از 

حقوق جامعه هدف تنظیم شده است.
رییس نظام پزشــکی استان زنجان با اشــاره به خروج ایران 
از محدوده قرمز ســازمان بهداشت جهانی در شاخص مرگ 
و میر مادران و نوزادان خاطرنشــان کزد: این مهم فقط نتیجه 
برنامه ریزی نبوده بلکه نقش ماماهــا و دیگر کادر درمانی در 

تحقق آن نقش مهمی ایفا کرده است.
حجت االسالم والمسلمین محرمعلی شیرمحمدی در این آیین با 
تبریک به جهادگران و فعاالن عرصه سالمت که بکی از متدهای 
اصلی در دکترین امنیت ملی هر کشور و هر سرزمینی هستند 
اظهارداشت: اتفاقی که در کنار حادثه تلخ سیل روی داد، پویش 
همدلی بود کــه در واقع نیت خیر موجود در پویش منجر به 

شکل گرفتن همگرایی در قبال واگرایی بود.
مسوول نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی 
استان زنجان افزود: بخش های مختلف دانشگاه شامل مامایی، 
علوم دانشگاهی و روانشناسی برای نخستین بار در کنار هم قرار 
گرفتند که این مهم عیان کننده وعده خداوند در تحقق اهداف 

جمع گرایی است.
وی با تاکید براینکه همه کادر درمان به نوبه خود وظیفه سنگینی 
دارند و فردی که در بخش درمان فعالیت می کند از نظر روانی 
واقعا نحت فشار است تصریح کرد: این نکته باید درک شود و 
قابل شنیدن نیست، چنانکه نخستین خطا می تواند آخرین خطا 
باشــد. حجت االسالم شیرمحمدی با بیان اینکه خلقت انسان 
بهترین خلق عالم هستی محسوب می شود، افزود: به همین دلیل 

است که کسی که خود را بشناسد خدا را هم شناخته است.
مسوول نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی 
زنجان با تاکید بر خطیربودن کار ماماها بیان داشت: فعالیت در 
همه امور مربوط به درمان حساس و قابل توجه است که در این 

میان، کار بخش علوم آزمایشگاهی هم مد نظر است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زنجان با تبریک به مناسبت 
روز علوم آزمایشــگاهی، روانشناسی و مامایی ابراز داشت: از 

ابتدای سال جشــن های مختلفی داشتیم که هم به عنوان روز 
جهانــی و هم روز ملی ثبت شــدند و افتخاری اســت برای 
دانشــگاه، که همکاران در هر نقطه از استان و دانشگاه علوم 
پزشکی، خدماتی را ارایه می دهند که بی نظیر است و در حوزه 

سالمت هم باعث افزایش سطح سالمت مرم می شود.
دکتر علیرضا زراعتچی افزود: زیباترین آهنگ زندگی، صدای 
گریه نوزاد اســت که همــکاران ماما در این راســتا خدمت 

بسیاربزرگی را برای سالمت مادران و کودکان ارایه می دهند.
وی با بیان اینکه همکاران آزمایشگاهی هم پشت جبهه مشغول 
ارایه خدمات هستند تصریح کرد: پیوند ناگسستنی بین خدمات 
پزشکی و آزمایشگاهی اســت و خدمت عزیزان روانشناس 

باعث افتخار است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زنجان روانشناسان را طبیب 
روح و روان ذکر و بیان داشــت: قطــع به یقین با اقدماتی که 

روانشناسان انجام می دهند حلقه خدمات را تکمیل می کنند.
 زراعتچی با اشاره به بارندگی های امسال در کشور که مایه خیر 
و برکت در بعضی نقاط و باعث سیالب در برخی نقاط کشور 
شد، اظهارداشت: تصمیم براین شد که مراسمات دانشگاه مثل 
سابق جهت قدردانی از زحمات همکاران عزیز انجام گیرد ولی با 
تجمیع؛ تا هم سبب کاهش هزینه ها و هم پرداختن به آالم قسمتی 
از جامعه که در برخی اســتان ها به خاطر سیالب با مشکالتی 
مواجه هستند و هم جامعه خودمان، با پیوستن به پویش ملی بهار 

همدلی با تمسک به والیت امیرمومنان )ع( انجام گیرد.
در این آیین نماینده گروه روانشناســی در باره پوشــش بیمه 
خدمات این حوزه و نماینده علوم آزمایشــگاهی نیز با تاکید 
بر نقش علوم آزمایشــگاهی درحوزه پیشگیری، تشخیص و 
درمان؛ در باره قانون بهره وری، سختی کار و خرید تجهیزات 

آزمایشگاهی سواالتی را مطرح کردند.
در پایــان این آیین از ۸1 نفر از برگزیدگان رشــته های علوم 
آزمایشگاهی، روان شناســی و مامایی دانشگاه علوم پزشکی 
زنجان با اهدای لوح و جایزه ازطرف ریاســت دانشگاه تقدیر 

به عمل آمد.

 اعالم نتایج برخی از 
رشته های مختلف  نخستین 

المپیاد  بین دانشگاهی 
استان زنجان

نخستین المپیاد ورزشــی دانشگاه های زنجان 
به میزبانی دانشــگاه علوم پزشــکی با شرکت 
ورزشــکارانی از دانشجویان، کارکنان و اساتید 
تمامی دانشــگاه های اســتان درحال برگزاری 

است.
در این دور از رقابت ها که با استقبال دانشگاهیان 
برگزارشــده اســت، نتایج به دســت آمده در 
تاکنون، توســط روابط  رشــته های مختلف، 
عمومی هیأت ورزش های دانشــگاهی استان 

زنجان منتشر شده ست.
مســابقات والیبال چهارنفره دانشــگاه ها که از 
تاریخ ۶ اردیبهشت شروع شد و مراسم اختتامیه 
و اهــداء جوایــز با حضور مســئولین هیئت 
ورزش های دانشگاهی و مسئولین دانشگاه علوم 
پزشکی در تاریخ دهم اردیبهشت برگزار شد، 
دانشگاه آزاد اسالمی قهرمان شد، دانشگاه علوم 
پزشکی مقام دوم و دانشگاه زنجان نیز سوم شد.
نتایج مســابقات در رشــته بدمینتون در بخش 
کارکنان مقام اول را، ثمر ایپکچی از دانشگاه علوم 
پزشکی زنجان کســب کرد، مقام دوم به فائزه 
احمدی از دانشگاه آزاد و مقام سوم به صورت 
مشترک به صغری شامی از دانشگاه آزاد و زینب 

اسماعیلی از دانشگاه علوم پزشکی رسید.
در رشــته تیراندازی )تپانچه بــادی( در اولین 
المپیاد ورزشی فریبا مهدیلو به مقام اول رسید، 
ضحی حداد مقام دوم را کســب کرد و سمیه 

فضلی سوم شد.
در رشته تیراندازی )تفنگ بادی( رعنا مظلوم به 
مقام اول رســید، فاطمه مرادی دوم شد و زهرا 
کرمی جایگاه ســوم را کســب کرد. در همین 
رشــته و در بخش آقایان فرهاد محمدی مقام 
اول را کسب کرد میالد نجفی دوم شد و سهیل 

رحمانی به جایگاه سوم دست یافت.
رشته آمادگی جســمانی در گروه سنی باالی 
۳۵سال، نادر بهرام پور از دانشگاه آزاد اسالمی 
نفر اول این رشته شد، جایگاه دوم را علی گنج 
خانلو از دانشــگاه علوم پزشکی به دست آورد 
و مسعود رستم خانی از دانشگاه علوم پزشکی 

سوم شد.

 از برگزیدگان رشته های علوم آزمایشگاهی، روان شناسی و مامایی 
دانشگاه علوم پزشکی زنجان تقدیر به عمل آمد
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: ا ر  رک  استان زنجان  امل  مدیر 
توزی بیش از  تن برن 

ان ر در آستانه ماه رم و ش
 مدیرعامل شــرکت غله اســتان زنجان 
از توزیع ۷۰۳۰ تن برنج و شــکر در آستانه ماه 

مبارک رمضان خبر داد.
 محمــد ایــزدی در گفت وگــو بــا ایســنا، 
از آغاز توزیع این دو قلم اساســی در ســطح 
فروشگاه های اســتان خبر داد و اظهار کرد: در 
مجموع، ۵۳۰ تن شــکر بــرای مصرف خانوار 
و ۶۵۰۰ تــن نیز برای مصرف صنف و صنعت 

توزیع شده است.
این مســوول ادامه داد: همچنین ۳۹۷ تن برنج 
۱۱ در ســطح فروشــگاه های استان  هندی ۱
زتوزیع شده است و امیدواریم با توزیع این میزان 
شــکر و برنج، مشکلی در زمینه تامین این اقالم 

برای مصارف مردم وجود نداشته باشد.
وی افزود: قیمت هر کیلوگرم شکر درب کارخانه 
۳۰۰۰ تومان و برای خریدار ۳۴۰۰ تومان تعیین 
شده است. همچنین مقرر است که هر کیلوگرم 
برنج درب کارخانه ۷۰۰۰ تومان و برای مصرف 

کننده ۷۴۰۰ تومان باشد.

طرح های آبخیزداری از م 
ه ملی  ندو توس اعتبارا 

در زنجان اجرا می شود
 مدیــرکل منابع طبیعــی و آبخیزداری 
اســتان زنجان با اشاره به ابال ۹ میلیارد تومانی 
اعتبار از محل صندوق توسعه ملی به حوزه های 
آبخیــزداری اســتان زنجان گفــت: طرح های 
آبخیزداری از محل اعتبارات صندوق توســعه 

ملی در زنجان اجرا می شود.
خلیل آقاجانلو با اشاره به استفاده از ظرفیت های 
منابــع ملی در حوزه آبخیزداری اســتان زنجان 
اظهار کرد: در اســتان زنجان بــه خوبی از این 

ظرفیت استفاده شده است.
وی تصریح کرد: با توجــه به اهمیت موضوع 
ه هــای عمرانــی در حــوزه آبخوانداری،  پرو
کاداســتر، آبخیزداری و ... در ســال ۹۸ بیش از 

گذشته مورد توجه قرار دارد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان 
ه های مربو به صندوق  بر لزوم جمع بندی پرو
ر ماه تاکید کرد و گفت:  توســعه ملی تا پایان آ
اســتان زنجان در ارزیابی هــای این حوزه جزو 

استان های برتر است.
وی با تاکید بر لــزوم مدیریت زمان در اجرای 
برنامه های مربو به صندوق توسعه ملی تصریح 
کرد: در سال  کنونی ۹ میلیارد تومان اعتبار از این 

صندوق به استان زنجان ابال شده است.
آقاجانلو با اشاره به اینکه انتخاب پیمانکار امکان 
تســریع اجرای طرح های آبخیزداری را تسریع 
می بخشد، بیان کرد: باید با برنامه ریزی سرعت 

انجام اقدامات در این حوزه افزایش یابد.
تشویر  آقاجانلو خاطر نشــان کرد: حوزه های 
اردجین خرم  دره به  ه ســلطانیه و  دوت طارم، 
یک برای  صورت اختصاصی در حــوزه بیولو
انجام اقدامات الزم در ســال  ۹۸ در دستور کار 

قرار دارد.

ی  ار قو ارمنی توسط ش
ار شد اطی ش

 رییــ اداره حفاظت محیط زیســت 
شهرستان ماهنشان گفت: یک راس قو ارمنی 
در منطقه انگوران این شهرســتان از سوی یک 

ی خاطی شکار شد. شکار
محرمعلی عزیزی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: شامگاه آدینه ۱۳ اردیبهشت ماه موضوع 
شکار حیات وحش از ســوی همیاران محیط 
زیســت منطقه به اطالع ماموران یگان حفاظت 
این اداره رســید و بالفاصله برای دســتگیری 

ی، اقدام شد. شکار
ی متخلف، در  وی اظهار داشت: این شــکار
مســیر بازگشت از محل شــکار، در زمین های 
روستای قلعه جوق سیاه منصور بخش انگوران 
در دام ماموران یگان حفاظت محیط زیست این 
شهرســتان گرفتار آمد. عزیزی تصریح کرد: در 
ی خاطی،  بازرسی از خودرو سواری این شکار
یک قبضه سالح شکاری گلوله زنی برنو، ۶ تیر 
شمی شکاری  فشــنگ و یک دستگاه دوربین 
به دست آمد و خوردو نیز تا صدور رای نهایی 

توقیف شد.
ی بومی  وی بــا بیان اینکه پرونده این شــکار
متخلف جهت رسیدگی و اعمال قانون به مراجع 
قضایی شهرســتان ارسال شد، گفت: مبل ۱۰۰ 
میلیون ریال نیز به عنوان ضرر و زیان به طبیعت و 
ی خاطی به حساب  حیات وحش از این شکار
محیط زیست واریز شد و از جنبه عمومی جرم 

نیز، مرجع قضایی رای و نظر خواهد داد.
ریی اداره حفاظت محیط زیســت شهرستان 
ماه نشــان گفت: محیط بانان به صورت مستمر 
طبیعت زنجــان را پایش و رصــد می کنند و 
در صورت مشــاهده تخلفات شکار و صید با 
متخلفیــن برابر با قانون و مقررات و بدون هی 

اغماضی برخورد خواهند کرد.
بر پایه سرشماری انجام شده از سوی این اداره 
کل در سال ۹۷، طبیعت زنجان از وجود  هزار 
و ۷۷۹ راس قو و میش ارمنی، کل، بز و آهو، 

بهره مند است.

خبر

هرستان زنجان: ان  ا ی  ا ی ا
فرو زولبیا و بامیه در 

یرقانونی است رمارکت ها  سو
 ریی اتحادیه قنادان شهرســتان زنجان 
ایی در  گفت: فــروش زولبیــا، بامیه و نــان 
ســوپرمارکت ها غیرقانونی است شهروندان از 
خرید این شیرینی ها خار از قنادی ها خودداری 

کنند.
رســول محمدی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا 
افزود: همزمان با مــاه مبارک رمضان تعدادی از 
ســوپرمارکت ها در زنجان اقدام به فروش نان 
ایی، زولبیــا و بامیه می کنند که باید تعزیرات 

برای برخورد با این موارد اقدام کند.
به گفته وی، اتحادیه قنادان با داشتن یک بازرس 

قدرت اجرایی ندارد.
ریی اتحادیه قنادان شهرستان زنجان، از توزیع 
۹۰ تن شکر در بین واحدهای این صنف خبرداد 
و گفت: این کاالی اساسی با قیمت هر کیلوگرم 
۳۴ هــزار و ۵۰۰ ریال در بین ۷۷ واحد قنادی، 

بستنی فروشی و کیک پزی توزیع شد.
محمدی از افزایش ۱۹ درصدی نر زولبیا و بامیه 
در ماه رمضان خبر داد و اظهار داشت: امسال هر 
کیلوگرم از این شیرینی با قیمت ۱۶۵ هزار ریال 

به فروش می رسد.
ایی و کیک را بر پایه کیفیت آن از  وی نر نان 
۱ تــا ۱۵۰ هزار ریال اعالم کرد و افزود: نر  ۰
انواع شیرینی در استان زنجان نسبت به کیفیت آن 

از دیگر استان ها ارزانتر است.
۱واحد قنادی دارای مجوز در  به گزارش ایرنا، 

شهرستان زنجان فعال است.

ا  هزار تن گندم  ام
از کشاورزان زنجانی 

ریداری می شود
 مدیر فنی و سرپرست کمیته خرید گندم 
شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۱۴ زنجان 
گفت: از ۵۵۰ هزار تن تولید گندم در استان ۵۰۱ 
هزار تن برای خرید تضمینی پیش بینی شــده 

است.
ستار رحمنی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: 
خرید تضمینی گندم از کشاورزان این استان در 
صورت مســاعد بودن شرایط جوی از نیمه دوم 

خرداد آغاز می شود.
وی اظهار داشت: امسال نر تضمینی خرید گندم 
از کشاورزان استان با قیمت کیلویی ۱۷ هزار ریال 
تعیین شده است که بر اساس برآوردهای انجام 
شده در استان امسال نیز می توانیم رکورد خرید 

گندم از کشاورزان را بشکنیم.
رحمنی خاطرنشان کرد: امسال سه مرکز خرید 
گنــدم به ۱۴ مرکز قبلی دولتی اضافه می شــود 
و از طرفی نیز ۳ مرکز مباشــر در استان زنجان 
وجود دارد. به گفته وی، امسال تعداد مراکز خرید 

تضمینی گندم به ۴۰ مورد افزایش می یابد.
به گزارش ایرنا، ســال ۹۷ رکــورد خرید گندم 
در اســتان زنجان با خریــد ۴۵۵ هزار تن از این 

محصول شکسته شد.
زنجان ســال ۹۵ در تولید گندم رتبه هشتم و در 
خیره ســازی این محصول راهبردی نیز جزو 

استان های رده باالی کشوری بود.

: ا ر  دا استان زنجان  ا ا کل  ن ا ا م
اجرای طرح های ارتقای 

ه هد ایمنی آمد و شد در  نق
 معاون حمل و نقــل اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای اســتان زنجان از اجرای 
طرح های ارتقای ایمنی آمد و شد در ۶۰ روستای 
 نقطه هدف در حاشــیه راه های اســتان زنجان 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومــی اداره کل راهداری و 
حمل ونقل جاده ای استان زنجان، علی مدقالچی، 
از اجرای طرح های ارتقای ایمنی آمد و شــد در 
۶۰ روستای نقطه هدف در حاشیه راه های استان 
خبر داد و افزود: این طرح ها شامل ارتقای ایمنی 
راکبان موتورسیکلت، دانش آموزان مدرسه های 
حاشیه راه ها، عابران پیاده و وانت بارها است که 

جزو کاربران آسیب پذیر هستند.
وی با اشــاره به اینکه این طــرح برابر ضوابط 
تدوین شده از سوی دفتر ایمنی سازمان راهداری 
و حمل ونقل جاده ای کشــور برگزار می شــود، 
اظهار کرد: در راستای اجرای این طرح، اقداماتی 
همچون آمــوزش حضــوری از طری نمایش 
گروه های متخص و فرهنگ سازی درست آمد 
و شد با نصب بنر و پوسترها و بروشورهای حاوی 
پیام های ایمنی برای عابران پیاده و موتورسواران و 
توزیع برخی تجهیزات ایمنی مانند کاله ایمنی و 
در این راستا سال گذشته ۱۵۰۰ کاله ایمنی بین 
راکبین موتوسوار، توسط این اداره کل توزیع شد.
معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل ونقل 
جاده ای اســتان زنجان گفت: یکی از برنامه ها و 
اهــداف مهم این طرح، ارتقــای ایمنی مدارس 
حاشــیه راه ها است که در ســال ۹۷ تعداد ۴۰ 
مدرسه در حاشیه راه های استان زنجان ایمن سازی 
آموزشی شدند و در ۱۳ مدرسه ایمن سازی های 
فیزیکی از قبیل خط کشی مقابل مدرسه، نصب 
تابلوهای ترکیبی، آشکارسازی و صورت گرفته 

است.
مدقالچی تأکید کرد: در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ 
تعداد کشته های حواد رانندگی راه های روستایی 

استان زنجان ۱۰.۷ درصدکاهش داشته است.

خبـر ی عنوان کرد:  ماینده بهداشت جها  

ان و در  ت روان م دا ب
 نماینده سازمان بهداشت 
( گفت: متاسفانه  W H O جهانی )
در بســیاری از نقــاط جهــان، 
بهداشــت روان و اختالل های 
آن به اندازه بهداشــت جسمی 
مورد توجــه قرار نمــی گیرد، 
در حقیقت بیشــتر اختالل های 
روانی فرامــوش و مغفول واقع 

شده است.
کریستف  به گزارش ایرنا، دکتر 
هملمــن در آییــن اختتامیــه 
المللی  بین  پنجمین جشــنواره 
عکــس ســالمت روان زنجان 
اولیه  از اهــداف  افزود: یکــی 
سازمان جهانی بهداشت، کاهش 
بــار اختــالالت روانــی و آثار 

اقتصادی مترتب بر آن است.
وی اظهار داشت: این هدف در 
پایدار ۳  اهداف توسعه  راستای 

اســت و هدف تعیین شده آن عبارتند از کاهش 
مــرگ و میر زودرس ناشــی از بیمــاری های 

غیرواگیر به میزان یک سوم است.
این مســوول ادامه داد: این مهم با پیشــگیری و 
درمان و ارتقا بهداشت روان و تندرستی حاصل 
می شود و در این میان اختالل های روانی مورد 
ر عمده مشــکالت افســردگی و اضطرابی را  ن

شامل می شود.
وی اضافــه کــرد: در جمعیت جهان، نســبت 
افســردگی و اضطراب در سال ۲۰۱7 به ترتیب 
۳ درصد حدود ۲۶4 میلیون  عبارت اســت از ۶
۳( درصد حدود ۲84 میلیون نفر تخمین  نفر) 9

زده شده است.
این مســوول ادامه داد: چنانچــه این اختالل ها 
بدون درمان رها شوند، تبعات اقتصادی در حدود 
هزار میلیار دالر در سال به بار می آورند، این در 
حالی است که ســطح هزینه های عمومی برای 
بهداشــت روان کمتــر از ۲ دالر برای هر نفر در 
کشــورهای با درآمد کم تا متوسط محاسبه شده 
و در کشــورهای با درآمد باال، سطح هزینه های 

عمومی حدود ۵۰ دالر برای هر نفر است.
وی اضافه کرد: گرچه خودکشی به خودی خود 

اختالل روانی محســوب نمی شود، ولی اختالل 
های روانی ممکن است موجب خودکشی شوند، 
خطر خودکشی در پی بیماری های روانی پنج تا 

هشت درصد برآورد می شود.
W( ادامه  H O نماینده سازمان بهداشت جهانی )
داد: خودکشی یکی از مشکالت اصلی بهداشت 
عمومی اســت که ســالیانه منجر به حدود یک 
میلیون مرگ در جهان می شــود، خودکشی در 
ایران نیز از مشــکالت بهداشتی مهمی است که 

باید به آن پرداخته شود.
وی اظهار داشت: اختالالت روانی بیشتر همراه با 
بیماریهای غیرواگیر همراه هستند و عوامل خطر 
مشــترکی دارند، بنابراین برای اطمینان از تحقق 
کامل حقــوق فردی برای دســتیابی به باالترین 
استاندارد ممکن برای سالمت جسمی و روانی، 
با رهبری سازمان ملل متحد، روسای کشورها و 
دولت ها منشوری را در سپتامبر سال ۲۰۱۱ برای 

رسیدگی به این مشکل به تصویب رساندند.
هملمن افزود: در مقابله با مشــکالت بهداشت 
روان، پیشــگیری بســیار اهمیت دارد، سازمان 
جهانی بهداشــت مداخالتــی را ترویج می کند 
که هزینــه فایده مند، عملی، مقــرون به صرفه، 

و مبتنی بر شــواهد باشــند. وی یادآور شد: این 
مسائل از قبیل تشخیص و مدیریت اختالل های 
روانی و ســوء مصرف مواد، حمایت از رشــد 
در دوران خردســالی و مهارتهای فرزندپروری، 
آمــوزش مهارتهای زندگی در مدرســه ها برای 
ایجاد شایســتگی های اجتماعی و هیجانی را رد 

بر می گیرد.
هملمن خاطرنشان کرد: در زمان کنونی سازمان 
جهانی بهداشــت در برنامه این وزارتخانه برای 
ارزیابی آموزش مهارت های فرزندپروری برای 
پدرهــا و مادرهــای کودکان بین ۲ تا ۱۲ ســال 

مشارکت می کند.
وی اظهار داشــت: ســازمان جهانی بهداشت با 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی و 
ســایر شــرکا، در ارزیابی و بازبینی برنامه ادغام 
ام شبکه بهداشت  خدمات بهداشــت روان در ن

در مناطق شهری همکاری می کند.
نماینده ســازمان بهداشــت جهانی ادامه داد: در 
نتیجه ایران در منطقه به عنوان کشور پیشگام این 
برنامه شناخته شده و سایر کشورها می توانند از 

آن به عنوان تجربه ای ارزشمند بهره ببرند.
ور حمایت طلبی  وی اظهار داشت: به همین من

یکــی از ابزارهــای مهم ارتقای 
سطح آگاهی در مورد مشکالت 
بهداشت روان است و به موجب 
آن می توان اطمینــان یافت که 
بهداشــت روان در دســتور کار 
دولت ها و جوامع قرار می گیرد.
بهداشــت  ســازمان  نماینــده 
( ادامه داد: انگ  W H O جهانی )
اجتماعــی یا همان اســتیگما از 
مشــکالت اصلی پیشــگیری و 
درمان اختالل های روانی است که 
برای پرداختن به انگ اجتماعی و 
نادیده گرفتــن اختالالت روانی 
و بهداشت روان، هنر و به ویژه 
عکاســی، ابزاری قدرتمند برای 
ترغیب مردم بــه اقدام و گفتگو 

در مورد مشکالت روانی است.
وی اضافــه کرد: هنرمند عکاس 
دوربیــن خود را به روی زندگی 
افراد یا محیط آنان می گشاید و فرصت هایی را 
برای بررسی شناسایی مشکالت و اطالع رسانی 

در باره آن خلق می کند.
این مسوول جهانی ادامه داد: این در حالی است 
که عکس های تولید شــده می توانند پیام های 
مســتندی را منتقل کنند که موجب شنیده شدن 
صــدای خویشــاوندان افرادی می شــود که از 
اختالالت روانی رنج می برند و در نهایت این امر 

افراد اثرگذار را برای ایجاد تغییر فرا می خواند.
به گــزارش ایرنا، پنجمین جشــنواره بین المللی 
ور افزایش ســطح  عکس ســالمت روان، به من
سواد سالمت روانی، اجتماعی جمعیت عمومی، 
افزایش شــاخص های ســالمت روان، حساس 
نمودن آنها به موضوع سالمت روان و استفاده از 
فرصت ها، کاهش انگ و تبعی در جامعه نسبت 
به اختالالت روانپزشکی و ارتقای سواد سالمت 

روان در زنجان برگزار شد.
در این دوره از جشنواره، سه هزار و ۱۲4 عکاس 
از 78 کشــور با ۱8 هــزار و ۳۵8 عکس حضور 
داشــتند که در مقایســه با دوره قبلی رشــد ۱7 
درصدی به لحا تعداد عکاس شــرکت کننده و 

رشد ۱۵ درصدی در تعداد عکس ها داشت.

 معاون فنــی اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری اســتان زنجان گفــت: طبق برنامه 
پیشنهاد شده، امسال یک هزار و ۲۰۰ هکتار از 

مراتع زنجان کپه کاری خواهد شد.
جلیل سلطان نژاد در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: همچنین ۵۲۰ هکتار بذر پاشــی، ۳هزار 
هکتار حفاظت و قرق مناطق، کودپاشــی ۱۵8 
هکتار، تبدیل دیمزار ۵۲۵ هکتار در مراتع استان 
از جملــه برنامه های پیشــنهادی برای اجرا در 

سال 98 است.
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان زنجان به اهمیت حفظ منابع طبیعی توسط 
دامداران اشاره و تاکید کرد: برای مدیریت بهتر 
و حفاظت از این منابع پیرامون روســتاهایی که 
آبشخور ندارند ۳9 آبشخور نصب خواهد شد.

ســلطان نژاد تصریح کــرد: بودجه ای که برای 
ر گرفته شده ۲۰ میلیارد  تمام این بخش ها در ن
ریال اســت که احتمال تغییرات جزیی در تایید 

نهایی آن وجود خواهد داشت.
معــاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان زنجان با بیان اینکه اگر به موضوع زراعت 
چوب توجه کافی نشود، در آینده با کمبود مواد 
ســلولزی مواجه می شویم، اظهار داشت: برای 
حفظ اکوسیستم مناطق مختلف نیازمند توسعه 

درختکاری هستیم.
سلطان نژاد با اشــاره به اینکه زنجان هم اکنون 
یکــی از قطب هــای تولید صنوبر در کشــور 
محسوب می شــود، گفت: در این استان میزان 

کاشــت صنوبر سال گذشــته ۱8 هزار و ۵۰۰ 
هکتار بود.

معــاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان زنجان تاکید کرد: با توجه به نیاز استان به 
توســعه فضای سبز، براساس آمار این اداره کل 
از ابتدا تاسال گذشته ۱۳ میلیون نهال در سطح 

استان توزیع شده است.
ســلطان نژاد با اشاره به اهمیت حفظ منابع آبی 
و خاکی در کشــور، افزود: تمام اقشار مختلف 
جامعــه باید آگاه باشــند که شــاید برای آب 

جایگزین داشته باشیم، اما با از بین رفتن خاک 
کشور کسی به ما خاک نخواهد فروخت.

به گزارش ایرنا، پیش از انقالب ســرانه فضای 
سبز استان با احتســاب جنگل کاری ها حدود 
۲۰۰ مترمربــع بود، هم اکنون بعد از گذشــت 
چهار دهه فعالیت، ســرانه استان در این بخش 

بالغ بر یک هزار و ۲۰۰ مترمربع است.
همچنین متوســط سرانه کشــوری یک هزار و 
7۰۰ مترمربع است و کارشناسان بر این باورند 
محدودیت منابع آبی اســتان باعث این اختالف 
۵۰۰ مترمربعی ســرانه فضای ســبز زنجان با 

متوسط نرم کشوری شده است.
گفتنی اســت از ۲ میلیــون و ۲۰۰ هزار هکتار 
مساحت کل اســتان زنجان، یک میلیون و ۲۰۰ 
هزار هکتار مربوط بــه زمین های منابع طبیعی 
اســت، همچنین مراتع خوب اســتان نیز ۲4۰ 
هزار هکتار اســت، که پوشش گیاهی باالی ۵۰ 

درصدی دارد.

 وزیر بهداشت، درمان و 
مردمان  پزشکی گفت:  آموزش 
افسرده نیازمند شهر شاد هستند.

به گزارش ایســنا، سعید نمکی 
در اختتامیه پنجمین جشــنواره 
بین المللی عکس سالمت روان، 
اظهار کرد: هنر تعاریف زیادی 
دارد ولی بهترین تعریف از هنر 
این اســت که آن را زبان زیبای 
گفتمان عشــق و عاشقی است 

و عشــق یک زبان بین المللی بوده و تنها هنر و 
احساسات است که مرز نمی شناسد.

این مسوول ادامه داد: عکاسی در بین همه هنرها، 
ات میرا و گذرا اســت  هنــر جاوادنه کردن لح
ات گذرا را جاویدن  و با عکاســی می توان لح
کرد. باید توجه داشت که هنر همواره آرام کننده 
جامعه اســت، بلکه هنر بیان کننده درون آرام و 
پریان جامعه است، همچنین هنر آیینه تمام نمای 
احساســات یک جامــه و روح هنرمندان جامه 

است.
وی با بیان اینکه هنرمند آینه زمانه خود است و 
می تواند پژواک درون خود را با هنر به نسل های 
آینده بتاباند، افزود: نخســتین رکن رسیدگی به 
سالمت، توجه به ســالمت روان است گرچه 
اقتصاد بر بهداشــت روان موثر است ولی عامل 
تعین کننده و یا تنهاعامل نیســت، بلکه عوامل 

دیگری نیز در این امر دخیل هستند.
نمکی با اشاره به پیشرفت فناوری و ارتباطات، 
تصریح کرد: تلفن کــه روزگاری برای گفتمان 

و شــادی مورد اســتفاده قرار 
می گرفت ســبب جدایی شده 
است به عبارت دیگر موبایل و 
تلفن به عنوان ابزارهای پیوست 
گسســت  ابزار  بــه  اجتماعی 
اجتماعی تبدیل شــده اند و اگر 
بتوان اتفاقی را در زمینه تسهیل 
و حکیم ارتباطات بین افراد رقم 
زد، شاخص های سالمت روان 
بهبود می یابد که با بازگشت به 
شــیوه زندگی قدیم و کاهش خصوصی سازی 

زندگی این مهم تا حدودی محقق می شود.
وزیر بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی، 
افســردگی را عامل مهمی در کاهش ســالمت 
روان عنوان کرد و گفت: روان افسرده به اعتیاد، 
خشونت، خودکشی و این قبیل موارد تمایل دارد 
و همین روان پریشــان را می تــوان عاملی برای 
افزایش مســمومیت با الکل دست ساز دانست 
چراکه خاطر پریشان و روح افسرده به موادمخدر 

و مصرف آن گرایش دارد.
م رهبری در  وی با اشــاره به تاکیدات مقام مع
منتقل نکردن یاس و ناامیدی، یادآور شــد: بارها 
از صدا و سیما درخواست پخش برنامه های شاد 
را داشته ایم. در جهان برنامه شاد کم نیست. مردم 
افسرده نیازمند شهر شاد هستند و کاری که روح 

نشاط و امید را بیدار کند، ستودنی است .
به گزارش ایسنا، در این آیین کتاب الکترونیکی 
پنجمین جشنواره بین المللی عکس سالمت روان 

و تمبر این جشنواره رونمایی شد 

 رییــس اداره تکنولوژی 
و گروه های آموزشی متوسطه 
اداره کل آمــوزش و پــرورش 
اســتان زنجان گفت: پیشگامی 
معلمان در استفاده از فناوری های 
روز نســبت به دانــش آموزان 

بایسته است.
دکتر جعفــر زنجانی  در گفت 
وگو با خبرنــگار ایرنا، پیرامون 
تاثیــر فنــاوری هــای روز در 

ارتقای سطح آموزش و یادگیری افزود: در فرآیند 
آموزش، مهمترین و نخستین رسانه و تکنولوژی 
آموزشــی خود معلم اســت، بر همین پایه الزام 
استفاده از فناوری های روز متناسب با موقعیت 

و محیط یادگیری تعیین می شود.
وی اظهار داشت: استفاده از تخته هوشمند، نرم 
افزارهای آموزشی و دیگر موارد به حتم بر اساس 
ر،  محیــط یادگیری و هدف آموزشــی مورد ن
ممکن است مطلوب و یا نامناسب ارزیابی شود، 
بنابراین ناظر بیرونی باید برای قضاوت خود در 
حوزه فناوری های نوین آموزشی دقت بیشتری 

داشته باشد.
رییــس اداره تکنولوژی و گروه های آموزشــی 
متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان 
گفت: دبیرخانه کشوری توسعه شایستگی های 
حرفه ای معلمان در این اســتان مستقر است و 
در راســتای برنامه عملیاتی این دبیرخانه، اداره 
تکنولــوژی و گروه های آموزشــی متوســطه، 
اطالعات و دانش کافی برای استفاده از روش های 

نوین آمــوزش و فناوری های 
مورد نیــاز را در اختیار دبیران 
سراسر کشــور به ویژه دبیران 

استان قرار می دهد.
زنجانی خاطرنشان کرد: استفاده 
از فنــاوری های مورد نیاز برای 
دبیــران در مقطع متوســطه با 
برگزاری دوره های آموزشــی 

انجام می شود.
بــه گفته این مســوول، ســال 
تحصیلی کنونی با برگزاری بیش از ۱۰۰ کارگاه 
و دوره آموزشــی، بیش از ۳۲ هزار نفر ساعت 
آموزش دبیران در استان زنجان محقق شده است.
رییــس اداره تکنولوژی و گروه های آموزشــی 
متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان 
ادامه داد: همچنان که نقش فناوری به عنوان کمک 
در تسهیل آموزش بسیار دارای اهمیت است، باید 
در انتخاب و اســتفاده از آن نیز اســتانداردها و 
اصول مربوطه رعایت شود که این اصول انتخاب، 

اهمیت بیشتری دارند.
زنجانی، به مســاله به روز بودن معلمان در زمینه 
فناوری های جدید و تاثیر آن بر تعامل با دانش 
آموزان اشاره و اضافه کرد: پیشگام بودن معلم از 
دانش آموز بایسته است، آموزش و رابطه علمی 
بین معلم و شاگرد زمانی محقق می شود که قبل 
از آن رابطه عاطفی برقرار شده باشد و این مهم در 
صورتی محقق می شود که دانش آموز احساس 
کند معلمش سخن او را درک می کند و از جنس 

اوست.

ا استان زنجان : ز ب ی   اب  ا کل م ی ا ن  ا م

تار از مرات زنجان   ه
ه کاری می شود ک

رده  مردمان اف
تند نیازمند شهر شاد ه

اده از فناوری های  لمان در است  م
ام باشند یش نوین 
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زنگان امروز-ریی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی 
شورای اسالمی شــهر زنجان در نشست رسمی و 
علنی شورای شهر زنجان به بح جرائم ساختمانی 
و تبعی در این زمینه اشاره کرد و با انتقاد از رویه 
ند مدت است که  بنده  در پیش گرفته شده گفت : 
در کمیسیون ماده ۱۰۰ عضو هستم از همین رو آنطور 
که پرونده ها را بررســی کردم همه جرائم مربو 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 عری 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 ۱۰۰ 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.
ریی 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  ح و حقوق 
را که بودجه شهرداری  شــهرداری را اعاده کنند، 
ند که شهرداری  مربو به عموم مردم اســت، هر
نیز باید بدون اغما و تبعی نســبت به این کار 

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

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

ریی 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 
ند پرسش در مورد این نیروها پاس داده شود،  به 
گونه  اینکه اگر نیروها مورد نیاز بوده باید گفته شود 
ه کانال های  ه کسانی یا  جذب شده اند یا توسط 
را نیروهای تعدیل شده  وارد شهرداری شده اند و 
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 معر اتهام نباشد.
ریی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی 
شهر زنجان افزود: از شما می خواهم توضیح دهید 

اری نیروها اجرایی نمی شود  را قانون درباره برون س
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- ریی کمیســیون نظارت و پیگیری شورای اسالمی شهر زنجان گفت: بح ورود 
هان عمومی را به هم ریخته است و شهرداری باید  اســتاندار به نیروهای جدیدالورود شهرداری ا

تکلیف آنها را مشخ 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.
ریی کمیسیون نظارت و پیگیری شورای اسالمی شهر زنجان گفت: همین موضوعات وقتی در 
بیرون درز می کند این یعنی آنکه در شهرداری اتفاقی ر داده که استاندار هم به آن ورود کرده است.

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

هان عمومی باشیم. ا
ند گروه تلگرامی  وی با اشــاره به تحت فشار بودن شورا در گروه های تلگرامی گفت:  االن در 
ه  خود بنده را به باد انتقاد گرفته اند و ما دیگر پاسخگو نیستیم، باید مشخ شود در شهرداری 

خبر است.
ریی 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 مشخ شود

زنگان امروز- در نشست علمی و رسمی شورای اسالمی شهر زنجان 
۹۸ شهرداری زنجان تقدیم این  بودجه ۴۰۶ میلیارد تومانی سال آینده 

شورا شد.
شهردار زنجان در نشســت رسمی و علنی شورای شهر  گفت: طب 
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: طب برنامه ریزی ها مقرر شد که 
هار سال به نرم متوسط شهرهای کشور  بودجه شهرداری زنجان در 
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 ۱۰ 
میلیارد تومان به ۳۰۰ میلیارد تومان در امسال افزایش یافت که رقم سال 
آینده نیز از ۳۰۰ به ۴۰۰ میلیارد تومان رســیده، یعنی در  سال بودجه 

این نهاد غیردولتی  برابر شده است.
یر شده با مبل ۹۰۰ هزار تا یک میلیون تومان  معصومی ادامه داد: نرم مت
به ازای هر نفر در شهرداری ها اعالم شده که این رقم در سال گذشته 

۵۰۰ هزار تومان بود که در بودجه امسال به ۶۹۰ تومان افزایش یافت.
به گفته معصومی، این مبل در بودجه سال آینده ۹۱۱ 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 

ییر یافته است. ت
معصومی  بیان کرد: شــهرداری برای بودجه ریزی به سرا شهروندان 
رفته و بر این اساس باعقد قرداد با دانشگاه زنجان شهر زنجان ۱۰۴ محله 
تقسیم بندی و حدود یکهزار و ۰۰ پرسشنامه تهیه شده که در هر محله 
ای ۱۰ 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 مناط 
بحرانــی تر مورد توجه قرار گرفته و در این میان دومین تفاوت اصلی 

بودجه سال آینده تلفی عملکردی است.
وی بیان کرد: بر این مبنا بودجه امسال برای سازمان ها و شهرداری های 
تابعه ۳۰۶ میلیارد تومان به صورت واقعی لحا شــده بود و از طرفی 
ون در امدی نداشتند، در اصل ۵۰ میلیارد تومان بودجه  این سازمانها 
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 ۱۰ ســازمان را شامل می شود و در مقایسه با بودجه امسال متفاوت 
بود و حتی رقم های تکراری در بودجه های جداگانه لحا نشده است.
وی اظهار داشت: با احتساب این موضوع بودجه ۷۷ میلیارد تومانی 
۴۶ درصد  شــهرداری در سال آینده به ۴۰۶ میلیارد افزایش یافته که ۵

افزایش نشان می دهد.

۵۳ و عمرانی  معصومی افزود: در بودجه امســال هزینه های جاری ۶
۴۶ دهم درصد بود که این رقم در بودجه سال آینده به ترتیب ۵۱ و  ۴
۴۹ درصد رسیده که می توان گفت که بار عمرانی و جاری برابر شده 

است.
معصومی افزود از بودجه ۴۰۰ میلیارد تومانی ، ۱۹۴ میلیارد تومان معادل 
۴ درصد در سه منطقه ۱  و سه و ۱۰  ۴۸ درصد به شهرداری مرکز، 
درصد دیگر به سازمان های ۱۰ گان که در مجموع ۴۰۶ میلیارد تومان 

شامل می شود.
معصومی افزود: البته ســهم بودجه مناط یک،  و سه شهرداری هم 
۹ و ۱۳ درصد تقســیم بندی شده و عاله بر آن در  ۵ ،۱۴ به ترتیب ۵
ه شاخ در نظر گرفته شده که  بودجه پیشنهادی سال آینده ۱۱ پرو
ه های شاخ  از مجموع ۵۰ درصد بودجه عمرانی ۵۰ درصد ان پرو

لحا شده است.
وی خاطر نشــان کرد: بر این باوریم باید در طرح های عمرانی بجای 
ه های ریز شــهری، طرح های شاخ مورد توجه  پرداختن به پرو

قرار گیرد.
این مسوول ادامه داد: به پیشنهاد سازمان بازرسی ۰ 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  طرح تعریف شده که در مجموع اعتبار در نظر گرفته شده 
برای طرح های سرمایه گذاری، جاری و عمرانی یکهزار و ۵۴ میلیارد 

تومان است

زنگان امروز- نایب ریی شورای اسالمی شهر 
زنجــان از اختصا ۱۰ میلیارد ریــال اعتبار از 

سازمان فرهنگی اکو برای شهر زنجان خبر داد.
 سجاد خدایی در نشست رسمی و علنی شورای 

س شهر زنجان با تبریک والدت حضرت زینب 
ه ها برای تامین منابع  اظهار کرد: در اجــرای پرو
را که  درآمدی دقت الزم وجود داشــته باشــد، 
میزان درخواست ها نشانگر عدم دقت در تدوین 

بوده است.
نایب ریی شــورای اسالمی شهر زنجان با بیان 
اینکه بودجه محوری و بودجه ریزی عملیاتی مورد 
تاکید شــورای شــهر در این بح 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 مجل نیــز روی آن کار 
می شــود، محدودیت هایی برای شهرداری داشته 
الش کشوری تبدیل  اســت که در واقع به یک 
شده است، گفت: از طرفی این اتفاقات زمانی ر 
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 مناط بــا در نظر گرفتن 
اولویت های توسعه ای مورد توجه باشد که شاهد 
رون ساخت و ساز باشیم.  نایب ریی شورای 
اســالمی شهر زنجان در بخش دیگری از سخنان 
خود به وضعیت نامناسب سیستم پلی 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 
هره نامناسبی دارند، از همین رو پیشنهاد داریم  نیز 
برای یکسان سازی این حوزه بدون اعمال تبعی 
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: طب توافقــات اولیه در ۱۰ محور موضوع 
ه های شهری در زمینه ساماندهی بافت حاشیه  پرو
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 ریی شورای اســالمی شهر زنجان افزود: 
تــالش ما این اســت که در حوزه مــورد تفاهم 
اقداماتی انجام شود و در ۱۰ محور مربو اقدامات 
الزم صورت گیرد که در این زمینه قول ۱۰۰ میلیارد 
ریال داده شــد که به شهر زنجان اختصا 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 
سو 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 
ذیر است . این مساله زمانی اهمیت بیشتری  ، راهی برای خل محیط ها و فضا های شهری دل
می یابد که امروزه شهرهای خود را به لحا 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 

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

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 مشخ و هماهنگ شکل می گیرند . 
رنگ در شهر سازی معاصر 

شوش هستند که تنها موجب افسردگی روان  شهرهای امروز ما یک بوم رنگی بی هویت و م
پریشی و عصبانی شدن افراد جامعه می شوند . در جامعه ما حساسیت افراد نسبت به فضا از 
گونگی نمود فضاها هستند . در شهر های ما  میان رفته و افراد فاقد نگرشی منسجم در مورد 
هی 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 باع آزار دهنده بودن رنگهای به کار رفته در محیط می 
شود در معماری تک بناها نیز افراد غیر متخص و گاه حتی متخص تنها برای خود نمایی 
، جلوه فروشی و متمایز کردن بنا از دیگر بناهای مجاور از رنگ های ناهمگون و نا متجان 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 ح 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 لحا نظارت عالیه و تخصصی بر روند رنگ در مناط شهری . 

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

نبود سیاست گذاری واحد برای زیبا سازی مناط مختلف شهر
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     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: 

د است  ی  ی بی یارد تومانی  د   می ه  سا آی   بود
نیروهای جدیدالورود شهرداری تعیین تکلیف شوند

یارد ریا اعتبار ا  می ت ا
ر زنجان گی اکو برای  ره  از سازمان 

ن رن 
ری ر  در م

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی  شورای  شهر زنجان:

3

زنگان امروز-ریی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی 
شورای اسالمی شــهر زنجان در نشست رسمی و 
علنی شورای شهر زنجان به بح جرائم ساختمانی 
و تبعی در این زمینه اشاره کرد و با انتقاد از رویه 
ند مدت است که  بنده  در پیش گرفته شده گفت : 
در کمیسیون ماده ۱۰۰ عضو هستم از همین رو آنطور 
که پرونده ها را بررســی کردم همه جرائم مربو 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 عری 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 ۱۰۰ 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.
ریی 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  ح و حقوق 
را که بودجه شهرداری  شــهرداری را اعاده کنند، 
ند که شهرداری  مربو به عموم مردم اســت، هر
نیز باید بدون اغما و تبعی نســبت به این کار 

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

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

ریی 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 
ند پرسش در مورد این نیروها پاس داده شود،  به 
گونه  اینکه اگر نیروها مورد نیاز بوده باید گفته شود 
ه کانال های  ه کسانی یا  جذب شده اند یا توسط 
را نیروهای تعدیل شده  وارد شهرداری شده اند و 
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 معر اتهام نباشد.
ریی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی 
شهر زنجان افزود: از شما می خواهم توضیح دهید 

اری نیروها اجرایی نمی شود  را قانون درباره برون س
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- ریی کمیســیون نظارت و پیگیری شورای اسالمی شهر زنجان گفت: بح ورود 
هان عمومی را به هم ریخته است و شهرداری باید  اســتاندار به نیروهای جدیدالورود شهرداری ا

تکلیف آنها را مشخ 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.
ریی کمیسیون نظارت و پیگیری شورای اسالمی شهر زنجان گفت: همین موضوعات وقتی در 
بیرون درز می کند این یعنی آنکه در شهرداری اتفاقی ر داده که استاندار هم به آن ورود کرده است.

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

هان عمومی باشیم. ا
ند گروه تلگرامی  وی با اشــاره به تحت فشار بودن شورا در گروه های تلگرامی گفت:  االن در 
ه  خود بنده را به باد انتقاد گرفته اند و ما دیگر پاسخگو نیستیم، باید مشخ شود در شهرداری 

خبر است.
ریی 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 مشخ شود

زنگان امروز- در نشست علمی و رسمی شورای اسالمی شهر زنجان 
۹۸ شهرداری زنجان تقدیم این  بودجه ۴۰۶ میلیارد تومانی سال آینده 

شورا شد.
شهردار زنجان در نشســت رسمی و علنی شورای شهر  گفت: طب 
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: طب برنامه ریزی ها مقرر شد که 
هار سال به نرم متوسط شهرهای کشور  بودجه شهرداری زنجان در 
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 ۱۰ 
میلیارد تومان به ۳۰۰ میلیارد تومان در امسال افزایش یافت که رقم سال 
آینده نیز از ۳۰۰ به ۴۰۰ میلیارد تومان رســیده، یعنی در  سال بودجه 

این نهاد غیردولتی  برابر شده است.
یر شده با مبل ۹۰۰ هزار تا یک میلیون تومان  معصومی ادامه داد: نرم مت
به ازای هر نفر در شهرداری ها اعالم شده که این رقم در سال گذشته 

۵۰۰ هزار تومان بود که در بودجه امسال به ۶۹۰ تومان افزایش یافت.
به گفته معصومی، این مبل در بودجه سال آینده ۹۱۱ 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 

ییر یافته است. ت
معصومی  بیان کرد: شــهرداری برای بودجه ریزی به سرا شهروندان 
رفته و بر این اساس باعقد قرداد با دانشگاه زنجان شهر زنجان ۱۰۴ محله 
تقسیم بندی و حدود یکهزار و ۰۰ پرسشنامه تهیه شده که در هر محله 
ای ۱۰ 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 مناط 
بحرانــی تر مورد توجه قرار گرفته و در این میان دومین تفاوت اصلی 

بودجه سال آینده تلفی عملکردی است.
وی بیان کرد: بر این مبنا بودجه امسال برای سازمان ها و شهرداری های 
تابعه ۳۰۶ میلیارد تومان به صورت واقعی لحا شــده بود و از طرفی 
ون در امدی نداشتند، در اصل ۵۰ میلیارد تومان بودجه  این سازمانها 
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 ۱۰ ســازمان را شامل می شود و در مقایسه با بودجه امسال متفاوت 
بود و حتی رقم های تکراری در بودجه های جداگانه لحا نشده است.
وی اظهار داشت: با احتساب این موضوع بودجه ۷۷ میلیارد تومانی 
۴۶ درصد  شــهرداری در سال آینده به ۴۰۶ میلیارد افزایش یافته که ۵

افزایش نشان می دهد.

۵۳ و عمرانی  معصومی افزود: در بودجه امســال هزینه های جاری ۶
۴۶ دهم درصد بود که این رقم در بودجه سال آینده به ترتیب ۵۱ و  ۴
۴۹ درصد رسیده که می توان گفت که بار عمرانی و جاری برابر شده 

است.
معصومی افزود از بودجه ۴۰۰ میلیارد تومانی ، ۱۹۴ میلیارد تومان معادل 
۴ درصد در سه منطقه ۱  و سه و ۱۰  ۴۸ درصد به شهرداری مرکز، 
درصد دیگر به سازمان های ۱۰ گان که در مجموع ۴۰۶ میلیارد تومان 

شامل می شود.
معصومی افزود: البته ســهم بودجه مناط یک،  و سه شهرداری هم 
۹ و ۱۳ درصد تقســیم بندی شده و عاله بر آن در  ۵ ،۱۴ به ترتیب ۵
ه شاخ در نظر گرفته شده که  بودجه پیشنهادی سال آینده ۱۱ پرو
ه های شاخ  از مجموع ۵۰ درصد بودجه عمرانی ۵۰ درصد ان پرو

لحا شده است.
وی خاطر نشــان کرد: بر این باوریم باید در طرح های عمرانی بجای 
ه های ریز شــهری، طرح های شاخ مورد توجه  پرداختن به پرو

قرار گیرد.
این مسوول ادامه داد: به پیشنهاد سازمان بازرسی ۰ 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  طرح تعریف شده که در مجموع اعتبار در نظر گرفته شده 
برای طرح های سرمایه گذاری، جاری و عمرانی یکهزار و ۵۴ میلیارد 

تومان است

زنگان امروز- نایب ریی شورای اسالمی شهر 
زنجــان از اختصا ۱۰ میلیارد ریــال اعتبار از 

سازمان فرهنگی اکو برای شهر زنجان خبر داد.
 سجاد خدایی در نشست رسمی و علنی شورای 

س شهر زنجان با تبریک والدت حضرت زینب 
ه ها برای تامین منابع  اظهار کرد: در اجــرای پرو
را که  درآمدی دقت الزم وجود داشــته باشــد، 
میزان درخواست ها نشانگر عدم دقت در تدوین 

بوده است.
نایب ریی شــورای اسالمی شهر زنجان با بیان 
اینکه بودجه محوری و بودجه ریزی عملیاتی مورد 
تاکید شــورای شــهر در این بح 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 مجل نیــز روی آن کار 
می شــود، محدودیت هایی برای شهرداری داشته 
الش کشوری تبدیل  اســت که در واقع به یک 
شده است، گفت: از طرفی این اتفاقات زمانی ر 
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 مناط بــا در نظر گرفتن 
اولویت های توسعه ای مورد توجه باشد که شاهد 
رون ساخت و ساز باشیم.  نایب ریی شورای 
اســالمی شهر زنجان در بخش دیگری از سخنان 
خود به وضعیت نامناسب سیستم پلی 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 
هره نامناسبی دارند، از همین رو پیشنهاد داریم  نیز 
برای یکسان سازی این حوزه بدون اعمال تبعی 
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: طب توافقــات اولیه در ۱۰ محور موضوع 
ه های شهری در زمینه ساماندهی بافت حاشیه  پرو
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 ریی شورای اســالمی شهر زنجان افزود: 
تــالش ما این اســت که در حوزه مــورد تفاهم 
اقداماتی انجام شود و در ۱۰ محور مربو اقدامات 
الزم صورت گیرد که در این زمینه قول ۱۰۰ میلیارد 
ریال داده شــد که به شهر زنجان اختصا 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 
سو 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 
ذیر است . این مساله زمانی اهمیت بیشتری  ، راهی برای خل محیط ها و فضا های شهری دل
می یابد که امروزه شهرهای خود را به لحا 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 

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

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 مشخ و هماهنگ شکل می گیرند . 
رنگ در شهر سازی معاصر 

شوش هستند که تنها موجب افسردگی روان  شهرهای امروز ما یک بوم رنگی بی هویت و م
پریشی و عصبانی شدن افراد جامعه می شوند . در جامعه ما حساسیت افراد نسبت به فضا از 
گونگی نمود فضاها هستند . در شهر های ما  میان رفته و افراد فاقد نگرشی منسجم در مورد 
هی 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 باع آزار دهنده بودن رنگهای به کار رفته در محیط می 
شود در معماری تک بناها نیز افراد غیر متخص و گاه حتی متخص تنها برای خود نمایی 
، جلوه فروشی و متمایز کردن بنا از دیگر بناهای مجاور از رنگ های ناهمگون و نا متجان 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 ح 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 لحا نظارت عالیه و تخصصی بر روند رنگ در مناط شهری . 

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

نبود سیاست گذاری واحد برای زیبا سازی مناط مختلف شهر
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     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: 

د است  ی  ی بی یارد تومانی  د   می ه  سا آی   بود
نیروهای جدیدالورود شهرداری تعیین تکلیف شوند

یارد ریا اعتبار ا  می ت ا
ر زنجان گی اکو برای  ره  از سازمان 

ن رن 
ری ر  در م

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی  شورای  شهر زنجان:

الیى  ى در جادوى سه باز  ی یت زیست م واق
کری زندبازکاهى  باز مصر و بازیافت 

مـا هـر روز تولیـد زبالـه مـی کنیـم یـا یک 
چیـزی را کنـار میگذاریـم و دیگـر اسـتفاده 
نمـی کنیـم .با ایـن که امـروزه به فکـر طرز 
اسـتفاده از پسماندهایمان افتادیه ایم، بیش از 
پیش زباله تولید می کنیم. اما خوشـبختانه از 
پسـماندهایمان استفاده های خوبی می شود.

اند  س رد  ری در م * بازن
بسـیاری از کاالها بسـته بنـدی های جالبی 
دارنـد . مـا پـس از خرید کاال بسـته بندی 
آن هـا را فـورا دور می ریزیـم و وقتی هم 
بـه آن کاال دیگر احتیاجی نداشـته باشـیم، 

آن را هـم دور مـی ریزیـم. خیلـی از زباله ها ناشـی از دور ریختن بدون دوراندیشـی اسـت. 
حـاال وقـت آن رسـیده که بـه روش های تولید پسـماند نگاهی دوباره بیندازیـم و عادت های 
ر خیلی هـا دوررختنـی می آید،بـرای مردم  اسـراف گرایانـه مـان را تغییـر دهیم.آنچـه بـه ن
جاهـای دیگـر دنیـا غنیمـت اسـت.خیلی از لـوازم کهنـه را مـی تـوان تعمیـر کرد،بـا آن هـا 
کارهـای دسـتی سـاخت و فروخـت یـا ماننـد مصالـح سـاختمانی در سـاختن خانـه از آنها 

اسـتفاده کرد.ایـن راه هـای خالقانـه ای برای بازیافت اسـت.

ی  » ط «باز ی سه  * جاد
هرگاه با پسماندی مواجه می شویم ، الزم است سه «باز» طالیی را به یاد آوریم که عبارت اند از : 

 بازکاهی      بازمصرف       بازیافت 
بـا بازکاهـی، بازمصـرف و بازیافت منابع طبیعی کمتر مصرف می شـوندو پسـماندکمتری به 
 _p e t وجـود می آیـد. تمـام مواد  ارزشـمند بازیافت شـدنی _مانند کاغـذ ، فلز، پالسـتیک و 
را بـه کارخانه هـای بازیافـت مـی برند تـا زندگی جدیـدی به آنها ببخشـند.به ایـن ترتیب با 

آنهـا چیزهـای جدیـدی می سـازند و دوبـاره از آن ها اسـتفاده می کنند.

ز زان عز رامی  دان آم الد   *
حتمــا میدانیــد کــه پالســتیک ها،کارتــن ها،فلــزات و نــان هــای خشــک موجــود در زبالــه 
ها،قابلیــت اســتفاده مجــدد را دارنــد و بایســتی از دیگــر زبالــه هــا جداســازی و بــه غرفــه 
هــای بازیافــت تحویــل داده شــوند.لطفا در هنــگام جداســازی ایــن زبالــه هــا مــوارد ذیــل 

ــر قراردهیــد: را مدن
 نان خشک،باید تمیز،بدون رطوبت و عاری از کپک باشد.

 باقی مانده مواد غذایی بایستی از زباله  های فلزی و پالستیکی پاکسازی شود.
 تاحدامکان زباله ها را فشرده نمایید.

 کاغذهای آغشته به مواد روغنی و آب را از دیگر کاغذها جداسازی نمایید.
 نوار چسب ،منگنه،گیره و برچسب روی محصوالت ،بایستی تا حدامکان از زباله ها جدا شوند.
 از ریختـن پوشـک هـای بچه،دسـتمال های بهداشـتی و کاغـذی داخل زبال های خشـک 

خـودداری کنید.
ضمنا یادتان نرود که: 

 از ظروف یکبار مصرف خصوصا  پالستیکی استفاده نکنید.
 ظروف شیشه ای را دور نریزیدو از آن استفاده نمایید.

  لطفـا هنـگام خریـد از کیسـه هـای پارچـه ای و یا سـبد خرید اسـتفاده تا تولیـد بی رویه 
کیسـه های پالسـتیکی محدود شـود.

خبـر
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان گفت: به صراحت 
می گویــم که امکان تغییر و اصالح طرح ترافیکی وجود دارد و به 
ریه اصالحی رسید برای  شــهرداری گفته ایم که در هر مقطع هر ن

بررسی ارائه شود.
مهرداد ســلطانی  دربــاره آخرین مراحل اجــرای طرح ترافیکی 
شــهرداری زنجان اظهار کرد: جلســات مشــترک در این باره با 

متخصصان برگزار شده و گزارش دقیقی از موضوع گرفته شد.
معاون هماهنگــی  امور  عمرانی اســتانداری زنجان با بیان اینکه با 
برگزاری جلســات از شهرداری خواستیم، مستندات، مستدالت و 
مبانی طرح را در اختیار متخصصان برای بررسی بیشتر موضوع قرار 
دهد، بیان کرد: یکی از نکات دیگری هم که کســبه و متخصصان 
به آن معترض بودند که واقعیت طرح با روی زمین مطابق نیست، 
از همین رو درخواست کردیم که کمیته فنی آن را بررسی و اگر با 

واقعیت منطق نبود، موضوع اصالح شود.
کید داشــتیم این بود که  وی افــزود: از دیگــر مواردی که به آن ت
ملزومات طرح که در شــورای ترافیک مثل پارک سوار و دوربین 
ارتی و محدود کــردن ورود خودروهای شــخصی ارزیابی و  ن
اجرایی شود. سلطانی ادامه داد: در صورتی که این موارد اصالح و 

انجام شود، قابل اجرا خواهد بود.
معاون هماهنگی امور  عمرانی اســتانداری زنجــان با بیان اینکه 
توصیه ما به شــهرداری این است که موانع سخت را انجام ندهد و 

موضوع قابل ادامه دادن باشد، تصریح کرد: موانع باید طوری باشد 
که امکان اصالح طرح در حین اجرا نیز باشد.

وی با بیان اینکه قطعا اجــرای هر طرحی با مخالفت هایی مواجه 
است، همچنان که در سنوات گذشته برای یک طرفه کردن خیابان ها 
با چنین موضوعی مواجه شدیم، تصریح کرد: البته باید برای افرادی 

که مقاومت می کنند، ادله کافی از ســوی شــهرداری وجود داشته 
باشند و باید مردم را قانع کرد که تغییر عادت نیاز امروز شهر است 

و اما اگر اقناع نشود قطعا سخت خواهد بود.
ســلطانی با بیان اینکه ما در اجرای طرح راضی به زحمت افتادن 
ر بگیریم  کسبه نیســتیم اما در عین حال باید نیاز شهر را نیز در ن
ر باشد، اضافه کرد: البته در  و در مجموع صالح شهر باید مورد ن

اجرای همین طرح هم نمی توانیم همه شهروندان را راضی کنیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان گفت: ما به دنبال 
نقطه بهینه هستیم و  تالش داریم که با حداقل دردسرها این طرح 
اجرایی شــود. وی با اشاره به اینکه امروز خیابان سعدی گنجایش 
ورود این تعداد خودرو را ندارد، بیان کرد: با این شرایط باید ورود 
ار داشته باشیم نصف  خودرو محدود شــود، اما ما نمی توانیم انت
خیابان  اتوبوس باشد و مثل سابق همان تعداد خودروی شخصی 

از خیابان عبور کند.
سلطانی با اشــاره به اینکه همه این موضوعات باید در کمیته فنی 
بررسی شود، تصریح کرد: اگر طرح قابلیت اجرا داشت باید اجرایی 

شود و اگر نه باید فکر دیگری اتخاذ شود.
معاون هماهنگی امور  عمرانی اســتانداری زنجان افزود: البته این 
موضــوع را به صراحت می گویم که امــکان تغییر و اصالح طرح 
ریه  وجــود دارد و به شــهرداری گفته ایم که در هــر مقطع هر ن

اصالحی رسید برای بررسی ارائه شود

اون هماهنگى امور عمرانى استاندارى زنجان  م

ر ترافیکى وجود دارد ییر و ا  امکان ت

نایب  رییس شــورای اســالمی شــهر زنجان در آیین  جشن 
روزهــای کارگر ، معلم و شــوراها  با تبریک ایــن روزها به 
تالشــگران این عرصه   و تشکر از سازمان فرهنگی شهرداری 
و مشارکت مدیریت کاروانسرا سنگی جهت برگزاری این آیین 
گفت: اجــرای اینگونه برنامه ها و همراهی مدیریت شــهری 
در برپایی این برنامه ها باعث مضاعف شــدن شادی درجامعه 
خواهد شد. سجاد خدایی با اشاره به رویکرد فرهنگی شورای 
اسالمی شــهر و مجموعه شــهرداری زنجان افزود: ارتباط با 

پیرامون و تاثیر پذیری از محیط پیرامون واقعیتی است غیر قابل 
انــکار و به خودی خود ما برای خودمان ناراحت و نگران نمی 
شویم ،محیط پیرامون و رفتار اطرافیان باعث  نگرانی ما میشوند 
در نتیجه اســترس آنها را به خود میگیریــم و  می توان گفت 

احساسات واگیردارند.
وی گفت:احســاس خــوب اطرافیان باعث برانگیخته شــدن 
احساس خوب ما می شود و اگر در انتخاب دوستان خود رویکرد 
بهتری داشته باشیم، احساس بهتر و رو به جلو خواهیم داشت.

نایب ریی شوراى اسالمى شهر زنجان 

انى واگیـر دارند اسات انـ اح

جشـن بـزرگ« روز کارگر،معلـم وشـورا» با مشـارکت سـازمان 
فرهنگـی، اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری زنجان و کاروانسـرای 
سـنگی با اسـتقبال پرشـور شـهروندان در سالن شـش هزار نفری 

انقـالب برگزار شـد.
شـهردار زنجـان بـا تبریـک ایـن روزهـا از حمایـت هـای شـورا 
تشـکر کـرد و افزود: شـهرداری در کنـار حرکت هـای عمرانی و 
خدمـات شـهری آیینـات و جشـنهای مختلفی را در سـطح شـهر 
اجـرا میکند که همه اینها به پشـتوانه حمایت شـورای فعال شـهر 

از برنامـه های شـهرداری اسـت.

مسـیح الـه معصومی گفت: سـازمان فرهنگـی شـهرداری همواره 
در پـی آن اسـت تـا با اجـرای برنامه درآییـن ها و اعیـاد مختلف 
جهـت ایجـاد شـادی و نشـاط اجتماعی، شـهر زنجان را سـرآمد 
تمـام شـهرها کنـد و زنجان در حال تبدیل شـدن به نمـاد فعالیت 
هـای فرهنگـی و خانوادگـی در سـطح کشـور اسـت و ایـن مهم 
جـز با تالش مجموعه فرهنگی شـهرداری و همراهی شـهروندان 

میسـر نیست. 
معصومـی جشـن بـزرگ «روز کارگر،معلـم وشـورا »را یکـی از 
جشـن هـای متعـدد برگزار شـده در شـهرداری زنجان دانسـت و 

گفت: حضورچشـم گیر و مشـاهده شـادی چنـد هزارنفری مردم 
درایـن آییـن، انگیـزه بیشـتری را ایجـاد میکنـد تـا جهت داشـتن 
شـهری شـاد شـاهد چنیـن اجراهایـی باشـیم چـرا کـه شـهر آباد 
و بـا نشـاط حـق مسـلم شـهروندان اسـت و مـن تـا روزی که بر 
صندلی شـهردار باشـم از هی تالشـی بـرای رضایت شـهروندان 

دسـت نخواهم کشـید.
گفتنـی اسـت در ادامـه این آییـن از نماینـده کارگـران، معلمان و 
شـوراها به نمایندگی از اقشـار تقدیر به عمل آمد و کنسـرت رضا 
صادقـی گـروه مشـکی پوشـان به اجـرای برنامـه خـود پرداخت.

شهردار زنجان

ویت هاى شهردارى است  ى از او برنامه هاى فرهن

ارت و پیگیری شـورای  رییـس کمیسـیون ن
اسـالمی شـهر زنجـان گفـت: امـروز برخی 
مانع کار شـهرداری در پروژه پادگان شـده و 
اجـازه نمی دهند، کار پیش بـرود، در حالیکه 
کـه دلیـل ممانعـت بـه ایـن پـروژه مربـوط 

. نیست
ـور پیگیـری بهتـر  از هفتـه گذشـته بـه من
زنجـان،  شـهرداری  اجرایـی  پروژه  هـای 
و  ـارت  ن کمیسـیون  سـرزده  بازدیدهـای 
پیگیری شـورای اسـالمی شـهر انجام می شود.
پـل گلشـهر، مرکـز گل و گیـاه شـهرداری 
زنجان، سـامانه ۱۳7 و بازگشـایی پـادگان از 
پروژه هـای بازدیـد شـده توسـط کمیسـیون 
ـارت و پیگیـری شـورای شـهر در هفتـه  ن

بود. گذشـته 
ارت و پیگیری شـورای  رییـس کمیسـیون ن
اسـالمی شـهر زنجان در تشـریح بازدیدهای 
و  زنجـان  شـهرداری  پروژه هـای  از  خـود 
ـارت از  رونـد پیشـرفت آن گفـت: برنامه ن
پروژه هـا بـه صـورت مسـتمر انجـام خواهد 
شـد و اغلـب آنها به صـورت سـرزده انجام 

می شـود.
احمـد نصیری با اشـاره بـه اینکـه در بازدید 
اخیـر از محل پرورش گل و گیاه شـهرداری 
بازدیـد شـد، گفت: در این راسـتا شـهرداری 
سـه نقطه را بـرای محل پـرورش گل و گیاه 
ـر گرفتـه و یـک گلخانـه مرکـزی در  در ن

بهشـت زهرا نیز فعالیـت دارد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه هـدف از ایـن کار 
خودکفایـی شـهرداری در پرورش گل و گیاه 
بوده اسـت، گفت: اگـر برنامه ریزی درسـتی 
انجـام شـود و در ایـن محـل بـرای فـروش 
گل هـای زینتـی و آپارتمانـی نیز اقدام شـود 

درآمـد پایـدار ایجـاد خواهـد کرد.
ارت و پیگیری شـورای  رییـس کمیسـیون ن
اسـالمی شـهر زنجـان همچنیـن بـه رونـد 
فعالیـت سـامانه ۱۳7 کـه محـل رسـیدگی 
بـه شـکایات و تماس هـای مردمـی اسـت، 
اشـاره کـرد و افزود: قرار اسـت در این مرکز 

مشـکالت مردمی پیگیری شـود ولـی آنطور 
ـارت کردیـم این مرکز بسـیار ضعیف  کـه ن
اسـت و باید از لحـا برنامه ریزی و پیگیری 
فعال تـر شـود ولـی آنطور کـه بنده مشـاهده 

کـردم، پیگیری هـای قابـل قبول نیسـت.
وی در ادامـه بـه بازدیـد خود از پل گلشـهر 
کاظمیـه اشـاره کـرد و گفـت: همانطـور که 
در آییـن کلنگ زنـی پـل نیز اعالم شـد، قرار 
شـد که این پل در عرض یک سـال سـاخته 

و تحویـل مردم شـود.
ارت و پیگیری شـورای  رییـس کمیسـیون ن
اسـالمی شـهر زنجـان بـا بیـان اینکـه طبـق 
پـل  اسـت  قـرار  انجـام شـده  برنامه ریـزی 
افتتـاح شـود،  گلشـهر کاظمیـه ۱۰ خـرداد 
تصریـح کـرد: قطعا ایـن اتفاق خواهـد افتاد 
و پـروژه در موعـد مقـرر افتتـاح می شـود.

وی همچنیـن بـه وضعیـت سـد معبر شـهر 
زنجـان اشـاره کـرد و گفـت: بنـده بارها این 
موضـوع را در جلسـات متعدد متذکر شـدم، 
اما اراده ای برای حل و فصل آن وجود ندارد.
نصیـری افـزود: مـردم از سـد معبـر ناراحت 

هسـتند امـا طـی سـالیان ایـن موضـوع حل 
ـارت و  نشـده اسـت. رییـس کمیسـیون ن
پیگیـری شـورای اسـالمی شـهر زنجـان در 
ادامه به بازدید از مراحل سـاخت بازگشـایی 
پـادگان اشـاره کـرد و گفت: دو سـال اسـت 
بـرای ایـن پـروژه زحمـت کشـیده شـده و 
جلسـات مکـرر بـرای آن برگـزار شـد و در 
تهـران و زنجـان مراحل مربوط به آن سـپری 

است. شـده 
در  اسـاس  همیـن  بـر  کـرد:  تصریـح  وی 
دهـه فجـر بـا حضـور اسـتاندار ایـن پـروژه 
کلنگ زنـی و عملیـات اجرایی آن آغاز شـده 
و سـاخت آن بـه بنیـاد مسـکن واگـذار شـد 
امـا امـروز بنـا بـه دالیلـی جلـوی سـاخت 
پـروژه گرفتـه شـده اسـت. نصیـری بـا بیان 
اینکـه بنده بـه عنـوان نماینده شـورا از مردم 
بـه خاطـر تعطیلی پـروژه بازگشـایی پادگان 
دلیـل  کـرد:  بیـان  می کنـم،  عذرخواهـی 
خاصـی بـرای ایـن تعطیلـی وجـود نـدارد.

ارت و پیگیری شـورای  رییـس کمیسـیون ن
اسـالمی شـهر زنجان با بیـان اینکـه حتی به 
مـا اجـازه بازدیـد از مراحـل سـاخت پروژه 
اضافـه  نشـد،  داده  پـادگان هـم  بازگشـایی 
کـرد: درسـت اسـت کـه شـهرداری بـا همه 
فـی  مشـکل  و  کتـاب  حسـاب  دسـتگاه ها 
ایـن  امـا  دارد،  بخش هـا  دیگـر  در  مابیـن 
مشـکالت نبایـد در امور دخالت داده شـود، 
امـا اینجـا دخالـت داده شـده و در حق مردم 

اجحاف شـده اسـت.
وی ادامـه داد: امـروز شـاهد این هسـتیم که 
برخـی مانـع ادامـه کار در پـروژه بازگشـایی 
پـادگان شـده و اجـازه نمی دهنـد، فعالیـت 
شـده  مانـع  دلیـل  کـه  صورتـی  در  شـود، 
مربـوط به پـروژه مربوط نیسـت و بـه دیگر 

مسـائل مربـوط اسـت.
نصیـری گفـت: گاهـا نـدادن مجـوز بـرای 
ساختمان  سـازی بـرای دسـتگاهی از سـوی 
شـهرداری ... موجـب ایـن شـده اسـت کـه 

جلـوی پـروژه گرفتـه شـود.

ر داد   ـ ارت و پیگیـرى شـوراى شهر زنجـان  ریی کمیسیون نـ

بازگشـایى پـادگان زنجــان متـوق شـد

شــرکت آب منطقه اى زنجان در نظر دارد در اجراى ماده 13 قانــون برگزارى مناقصات پروژه اى با 
اطالعات عمومى مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارك الکترونیک دولت ( WWW.SETADIRAN.IR) به 

پیمانکار ذیصالح واگذار نماید:
1- عنوان پروژه : حفاظت فیزیکى طرح هاى عمرانى شرکت آب منطقه اى زنجان

2- مناقصه گزار : شرکت سهامى آب منطقه اى زنجان
3- دستگاه نظارت: دفتر حراست و امور محرمانه شرکت

4- نحوه برگزارى مناقصه: دو مرحله اى عمومى
5- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 2441570000 (دو میلیارد و چهارصد و چهل و یک میلیون و پانصد و هفتاد هزار) ریال است 
که مطابق با آیین نامه تضمین در معامالت دولتى موضوع مصوبه شــماره 123402/ت50659ه مورخ 94/9/22 هیات محترم وزیران 

طبق مفاد اسناد مناقصه تهیه و ارائه گردد.
از کلیــه شــرکت هــاى خدماتــى داراى مجــوز فعالیــت در موضــوع خدمــات عمومــى و صالحیــت ایمنــى از اداره تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــى و مــورد تاییــد دفتــر مرکــزى حراســت وزارت نیــرو دعوت مى شــود تا بــا بهره گیرى از ســامانه تــدارك الکترونیــک دولت 

(WWW.SETADIRAN.IR) به صورت الکترنیکى نسبت به دریافت اسناد مناقصه شرکت در مناقصه اقدام نمایند.
الزم به ذکر اسـت اسـناد مناقصه حداکثر ظرف مدت 2روز از تاریخ انتشـار این آگهى در سـامانه تدارك الکترونیک دولت بارگذارى 
و در دسـترس متقاضیـان قـرار خواهـد گرفـت. الزم به ذکر اسـت برنامه زمانـى برگزارى دیگـر مراحل مناقصه مطابق با مفاد اسـناد 

مناقصـه خواهد بود.
در ضمن رعایت موارد ذیل الزامى مى باشد:

1- برگزارى فرآیند مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرایند مذکور در بستر 
سامانه امکان پذیر مى باشد.

2- هزینه انتشار آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.
3- عالقه مندان به شرکت در مناقصه مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى (توکن) با شماره هاى ذیل 

تماس حاصل نمایند : مرکز پشتیبانى و راهبرى سامانه 021-41934
اطالعات تماس دفتر ثبت نام استان ها در سایت سامانه WWW.SETADIRAN.IR ثبت نام پروفایل مناقصه گر موجود است.

در ضمن این آگهى در سایت هاى زیر نیز قابل دسترسى و مشاهده مى باشد.
  WWW.IETS.MPORG.IR 1- سایت اطالع رسانى کشورى

 WWW.ZNRW.IR  2- سایت شرکت آب منطقه اى زنجان

 روا  ی رشکت  منطقه ا زنجان
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ا ا ا

امـور  کل  اداره  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
مالیاتـی اسـتان زنجـان، مدیـرکل امـور مالیاتـی 
اسـتان زنجـان بـه اتفاق معـاون توسـعه و منابع 
دکتـر  آقـای  بـا  کل،  اداره  عمومـی  روابـط  و 
سیاسـی،  معـاون  نافچـی،  مـرادی  خدابخـش 
امنیتـی و اجتماعـی اسـتاندار دیـدار و گفتگـو 
کردنـد. در ابتـدای ایـن دیـدار معاون اسـتاندار 
ضمن خـوش آمدگویی، در سـخنانی به اهمیت 

ـام مالیاتـی پرداخـت و گفـت :  ن
ـام مالیاتـی یکـی از مهم تریـن ارکان اقتصـاد  ن
مقاومتـی بـه حسـاب می آیـد و بعـد از تغییـر 
ـام بودجه ریـزی کشـور و کاهـش وابسـتگی  ن
اقتصـاد بـه نفـت، نقطه ثقـل درآمدهای کشـور 
بـر مالیـات اسـتوار اسـت و بخـش زیـادی از 
میـن  ت مالیـات  طریـق  از  کشـور  درآمدهـای 
و  حساسـیت  بـه  نافچـی  مـرادی  شـود.  مـی 
سـختی های کار کارکنـان ادارات مالیاتـی اشـاره 
کرد و افزود: کار وصول مالیات بسـیار حسـاس 
دقـت  همزمـان  کـه  چـرا  می باشـد  خطیـر  و 
ومردمـداری ازالزامـات کارکنـان مالیاتی اسـت. 
مـرادی نافچی ضمن تاکید بـر وصول مالیات بر 
مبنای عدالتدراسـتان بیان داشـت،  هـم اکنونفرار 
مالیاتـی از معضـالت اقتصـاد کشـور بـوده کـه 
منافـع ملـی را تهدیـد می کند و برخـورد جدی 
بـا فـرار مالیاتـی بـا اولویت دانـه درشـت ها از 

سیاسـت های امـور مالیاتی باشـد. 
ــج  ــی و تروی ــگ مالیات ــورد فرهن ــان در م ایش

ــی  ــگ مالیات ــان داشــت: فرهن ــه بی آن در جامع
ــه  ــگ اقتصــادی اســت ک ــج فرهن یکــی از نتای
شــامل طــرز تلقــی، واکنــش و بینــش در برابــر 
ــا  ســازوکار مالیاتــی اســت. فرهنــگ مالیاتــی ب
ــه  ــود بلک ــاد نمی ش ــرف ایج ــی ص کار تبلیغات
ــن  ــدف ضم ــن ه ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــد ب بای
محســوس کــردن خدمــات، مالیــات را در 
جامعــه و نــزد قشــرهای گوناگــون مــردم 
ــوه  ــفافیت نح ــه ش ــی از جمل ــا مکانیزم های ب
مصــرف مالیــات، تبدیــل بــه یــک بــاور نمــود . 

ارتقـاء وضـع  بـر  تاکیـد  انتهـا وی ضمـن  در 
از  حمایـت  کـه  نکتـه  ایـن  وذکـر  موجـود، 
تعطیلـی  از  جلوگیـری  و  تولیـدی  واحدهـای 
واحدها از سیاسـتهای پیش روی دولت در سـال 
رونـق تولیـد می باشـد از حمایت هـای اداره کل 

امـور مالیاتـی تقدیر نموده و نیز تشکرشـرکت
هـا ازاداره کل امـور مالیاتـی زنجـان بـه علـت 
همـکاری صمیمانـه بـا مودیـان مالیاتـی را بـه 

مدیـرکل امـور مالیاتـی ابـال نمـود.
رضـوی، مدیـرکل امـور مالیاتـی اسـتان در این 

دیـدار به ارائه گزارش مختصری از سـال 97 در 
خصوص اقدامـات اداره کل در رابطه با واریزی 
بـه شـهرداریها ودهیاریهـا واقدامات انجام شـده 
در خصـوص فرهنـگ سـازی مالیاتـی، احدا 
معابـر ،خیابانهـا، پارکهـا و بوسـتانهای مالیاتـی 
و.. پرداخـت و تحقـق برنامـه هـای تعیین شـده 
همـکاران  روزی  شـبانه  زحمـات  مرهـون  را 

ـام مالیاتی اسـتان دانسـت .  پاکدسـت ن
رضـوی همچنیـن بیـان داشـت : از7۰ پرونـده 
مالیاتـی که واحدهـای تولیدی و یـا معدنی آنان 
در اسـتان زنجـان فعالیـت می کننـد و پرونـده 
مالیاتـی آنهـا در اسـتان های دیگـر قـرار داشـت 
بـا مکاتبـات انجـام شـده ۳۶ پرونـده به اسـتان 
نیـز  باقی مانـده  پرونـده  بـرای ۳۵  و  بازگشـته 

مکاتباتـی در حـال انجـام اسـت. 
ایـن مسـوول ادامـه داد :  در اجـرای مـاده ۱۱۰ 
حقوقـی  اشـخاص  مسـتقیم  مالیـات    قانـون 
مکلفنـد اظهارنامه خـود را بـه اداره امور مالیاتی 
کـه محل فعالیت اصلی شـخص حقوقـی در آن 
واقع اسـت تسـلیم و مالیات متعلـق را پرداخت 
نماینـد، لـذا بـا مکاتبـات و پیگیری هـای انجام  
امـور  سـازمان  رییـس  دسـتور  طبـق  و  شـده 
مالیاتی کشـور تعـداد ۳۶ مورد از ایـن پرونده ها 
راشـا  کاغذسـازی  شـرکت های  جملـه  )از 
کاسـپین، فوالد سـهند و.. ( به اسـتان ارجاع داده  
شـده و مالیـات ایـن پرونده ها در اسـتان وصول 

شـد. خواهد 

اون سیاسى امنیتى و اجتماعى استاندار زنجان م

یاتى مناف ملى را تـهدید مى کند فـرار ما

ــت  ــن نشسـ ــی در اولیـ ــادی و دارایـ ــور اقتصـ ــر امـ  وزیـ
شـــورای راهبـــری فنـــاوری اطالعـــات و ارتباطـــات ایـــن 
ـــزار  ـــورا برگ ـــن ش ـــای ای ـــور اعض ـــا حض ـــه ب ـــه ک وزارتخان
ـــک  ـــا ی ـــه تنه ـــاد ن ـــازی اقتص ـــرد: هوشمندس ـــد ک ـــد، تاکی ش
ـــر اســـت.  ـــاب ناپذی ـــک ضـــرورت اجتن ـــزام اســـت بلکـــه ی ال
بـــه گـــزارش شـــبکه اخبـــار اقتصـــادی و دارایـــی ایـــران )شـــادا(، 
دکتـــر فرهـــاد دژپســـند در ایـــن نشســـت اظهـــار  داشـــت، 
شـــورای راهبـــری فنـــاوری اطالعـــات و ارتباطـــات وزارت 
ـــراي  ـــد ب ـــه بای ـــت ک I اس T ـــن  ـــی از متخصصی ـــاد مجمع اقتص
ـــط  ـــردم توس ـــه م ـــریع و ارزان ب ـــوب و س ـــات مطل ـــه خدم ارائ

ـــد. ـــالش کنن ـــاد ت ـــه وزارت اقتص ـــازمانهاي زیرمجموع س
وزیـــر اقتصـــاد بـــا اشـــاره بـــه ضـــرورت بسترســـازی و 
ـــاد  ـــازی اقتص ـــاده س ـــرای پی ـــب ب ـــاخت مناس ـــاد زیرس ایج

ـــي،  ـــور مالیات ـــاي ام ـــازمان ه ـــرد: س ـــح ک ـــمند تصری هوش
گمـــرک، بـــورس ، بانکهـــا و بیمـــه هـــا و خزانـــه داري 
ـــاي  ـــر مبن ـــود را ب ـــاي کاري خ ـــد فراینده ـــور بای کل کش
ـــن  ـــاد همچنی ـــر اقتص ـــالح کنند.وزی ـــال اص ـــول دیجیت تح
ـــای  ـــود فض ـــوزه بهب ـــی در ح ـــای خوب ـــرد: کاره ـــد ک تاکی
ــا  ــب بـ ــا بایدمتناسـ ــه امـ ــورت گرفتـ ــب و کار صـ کسـ
شـــتاب پیشـــرفت تکنولـــوزی در دنیـــا، تکمیـــل شـــود. 

وي افـــزود: پیـــاده ســـازي اقتصـــاد هوشـــمند، بهـــره وري و 
ـــه  ـــه هزین ـــه ب ـــا توج ـــش داده و ب ـــاد افزای ـــي را در اقتص کارای
ـــاي  ـــاوري ه ـــري فن ـــس از بکارگی ـــات پ ـــه خدم ـــدک ارائ ان
نویـــن ، کاهـــش هزینـــه هـــا و قیمـــت هـــا اتفـــاق مـــي افتـــد.  از 
طـــرف دیگـــر  بـــا توســـعه  اقتصـــاد دیجیتـــال ، امـــکان افزایـــش 

ـــود. ـــم میش ـــي فراه ـــاد جهان ـــران از اقتص ـــاد ای ـــهم اقتص س

ات تاکید کرد؛ ا العات و ارت رى فناورى ا وزیر اقتصاد در اولین نشست شوراى راه

ام بلکه یک ضرورت است ـ هوشمندسازى اقتصاد نه یک ا

کل  اداره  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــع  ــتان زنجــان ، نشســت تودی ــی اس امورمالیات
امورمالیاتــی  اداره کل  ذیحســاب  معارفــه  و 
ــادی و  ــاون اموراقتص ــور مع ــا حض ــتان ب اس
دارایــی اســتان ، مدیــر کل امورمالیاتــی اســتان و 
معاونیــن در محــل اداره کل امورمالیاتــی اســتان 
ــزت  ــت ع ــن نشس ــاز ای ــد . در آغ ــزار ش برگ
شــوکتی، معــاون اموراقتصــادی و دارایی اســتان 
ضمــن تقدیــر از تــالش هــای تمامــی کارکنــان 
مجموعــه مالیاتــی اســتان در وصــول درآمدهای 
ــه  ــوری ، ب ــتانی و کش ــطح اس ــی در س مالیات
نقــش آفرینــی ویــژه ایــن درآمدهــا در دســتیابی 

بــه برآوردهــای بودجــه ای و افزایش و توســعه 
ــود .  ــاره نم ــور اش ــازندگی کش ــران و س عم
مدیــر کل امــور مالیاتــی اســتان نیــز بــا تاکید بر 
جایــگاه ویژه و حســاس ذیحســابی در ســازمان 
هــا و نهادهــای دولتــی و اجرایــی ، ذیحســابان 
را امیــن و معتمــد امــوال عمومــی و قــوه 
ناظــره در هزینــه کــرد ســازمان هــا برشــمرد . 
شــایان ذکــر اســت آقــای موســی رســتمیان بــه 
عنــوان ذیحســاب جدیــد اداره کل امورمالیاتــی 
ــم  ــرکار خان ــات س ــی و از زحم ــتان معرف اس
پاکنــژاد مســوول پیشــین ذیحســابی بــا اهــدای 

لــوح ، تقدیــر بــه عمــل آمــد .

ساب اداره ک امـورمالیاتى استان زنـجان ی ارفـه  نشست تودیع و م

ورت گرفت   از سوى اداره ک امور مالیاتى استان زنجان 

لمـان ى م ـام وا ـدیر از م ت

 به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی اســتان زنجان ، باقری، معاون توســعه مدیریت 
و منابع و روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی اســتان، همزمان با هفته معلم با حضوردر  مدرسه 

نمونه دولتی عالمه طباطبایی، از مقام واالی معلمان تقدیر نمود.
متن لوح تقدیر مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان به این شرح است :

حضور گرانقدر معلمان و کارکنان آموزشگاه عالمه طباطبایی
با سالم و احترام

عشــق ورزیدن به خلق زیباترین ترنم گفتگو با خالق اســت بخصــوص اگر توفیق خدمت به 
عزیزانی رانصیبت کرده که تمام دنیایشــان را می توان در پر رنگین پروانه ای خالصه کرد. اینک 
با فرا رسیدن سالروز شهادت استاد شهید مرتضی مطهری و روز و هفته سترگ معلم فرصت را 
مغتنم شمرده، آنچه از بن جان می آید آن است که از صمیم قلب از همکاری صادقانه وکوشش 
خالصانه ی شما در راستای هدایت و ارشاد این نسل سرافراز، تقدیر و تبجیل نمائیم و صمیمانه 
ترین ســپاس های خود را به شــما فرزانگان عاشقی که شمع وجود گرانقدر خویش را در طبق 
اخالص نهاده و نهال نوپای امروز را به امید فردایی شکوفاتر با عصاره ی جان آبیاری می نمایید 

نثارتان کنیم.
 امید است پیوسته موفق و پیروز باشید .

ی استان زنجان رمالیا ر ام ی  مد یدر رض میر

خبـر

وه مصـر مالیات یین ن  ت
زمینه ساز افزایش مشـارکت مالیاتى

پیرامـون حـوزه  تاکیـدات سـالهای اخیـر 
اقتصـاد بـا گفتمـان هایـی همچـون جهـاد 
اقتصـاد  فرهنـگ،  و  اقتصـاد  اقتصـادی، 
ایر  مقاومتـی، حمایـت از کاالی ایـران و ن
آن گویـای ایـن واقعیـت اسـت کـه عالوه 
بـر اینکـه اقتصـاد متکی بر نفت به واسـطه 
تحریم و دیگر مسـائل آسـیب پذیر اسـت، 
سـرمایه ملی و حق عمومی اسـت و نسـل 
هـای آتـی نیـز بایسـتی از آن برخـوردار 
شـوند. ضمـن اینکـه منابـع زیرزمینـی بـا 
اسـتفاده هـای بـی رویـه، روزی بـه پایـان 

رسـند. می 
از همیـن روسـت کـه در جوامـع توسـعه 
منبـع  از  سـالم  اقتصـاد  دارای  و  یافتـه 
پایـداری چـون مالیـات اسـتفاده مـی کنند 
که هـم به تامیـن هزینه هـای دولتی کمک 
مـی کنـد و هـم بـا خاصیـت ایجاد تـوازن 

تولیـدی و توزیعـی منجـر بـه عدالـت اقتصـادی وکاهـش فاصلـه طبقاتـی مـی گـردد. 
البتـه ناگفتـه نمانـد کـه در چنیـن جوامعی، این امـر یعنی نقـش و کارآمدی مالیـات بعنوان یک 
اصـل پذیرفتـه شـده و بـه عبـارت دیگـر به یـک فرهنگ و بـاور عمومی بدل گشـته کـه زمینه 

پرداخـت آن را نیز هموار سـاخته اسـت.
بررسـی شـاخص های مهم مالیاتی کشور و مقایسـه آن با دیگرکشـورهای جهان، لزوم بازنگری 
در فرهنـگ مالیاتـی اقشـار جامعـه را از سـوی دسـت انـدرکاران ایـن موضـوع بیـش از پیـش 

ضـروری مـی نماید. 
ـام مالیاتـی بـا کمـک و همکاری دسـتگاه هـای ذیربط همـواره باید کوشـش نماید تـا مردم  ن
نسـبت بـه آثـار و نتایـج آن در زندگی خود و در سـطح جامعـه، باور و اعتقاد پیـدا کنند هرچند 

کـه پذیرش آن از سـوی مردم پیچیده و دشـوار باشـد.
آنچـه اکنـون مهم اسـت شـکل دادن این باورهـا از طریق تبیین نحـوه مصرف مالیات از سـوی 
تمـام دسـتگاه هـای ذیربـط کشـور اسـت کـه موجـب همـکاری و مسـاعدت مـردم در قبـال 

مالیاتی می شـود. پرداخـت 
خوشـبختانه در سـال هـای اخیر،گرایـش به سـمت مالیـات در برنامه ریزی ها و سیاسـت های 
اقتصـادی قابـل توجـه بوده اسـت بطـوری که قانون بودجه امسـال نشـان می دهد سـهم عمده 
ای از درآمدهـای دولـت از محـل درآمدهـای مالیاتـی تامیـن مـی شـود. بـه ایـن ترتیب بخش 
عمـده ای از هزینـه هـای دولـت در شـرایط کنونـی از ایـن طریـق تامیـن مـی شـود. از اینـرو 
هرچقـدر همراهـی و همـکاری مـردم در تامین درآمدهای مالیاتی بیشـتر شـود، متناسـب با آن 

دسـت دولـت بـرای توسـعه آبادانـی کشـور و ارایـه خدمات مطلـوب بازتر خواهد شـد.
از سـوی دیگـر مشـارکت هرچه بیشـتر مـردم در ایـن زمینه، کمک شـایانی جهت دسـتیابی به 

اقتصـاد مقاومتـی و عـدم اتـکا بـه منابـع نفتی بعنوان سـرمایه های نسـل آتی مـی نماید. 
از سـوی دیگـر شـفاف سـازی فعالیـت هـای اقتصـادی و توزیـع عادالنه ثـروت و سـرمایه به 
واسـطه پرداخـت مالیـات در کشـور انجـام می شـود. لذا ایـن امر باید بـا اطالع رسـانی صحیح 
و بـه هنـگام صـورت گیـرد. بـه ایـن دلیـل که هـر چقدر مـردم بیشـتر بـا اقدامـات و خدمات 
حاصـل از درآمدهـای مالیاتی آشـنا شـوند، همکاری و مشـارکت بیشـتری در پرداخت به موقع 

مالیـات خواهند داشـت.
در ایـن راسـتا می تـوان از طریـق روزنامه هـا و کتـب، بروشـور و بولتـن، رسـانه های صوتـی و 
تصویری، قابلیت های دسـتگاههای الکترونیکی، اسـتفاده از سـایتهای اینترنتـی، فرهنگ مالیاتی 
را بسـط و گسـترش داد پاسـخگویی و شـفاف سـازی مـوارد مصـرف مالیات را بیـش از پیش 
تبییـن و تشـریح نمـود تـا مودیـان مالیاتـی نیـز با اطـالع کافـی از ابهام هـای موجـود و القائات 

ذهنـی منفـی جدیـد، در پرداخـت مالیات تـالش نمایند.
ـام مالیاتـی  بـدون اعتـالی فرهنـگ مالیاتـی و پذیـرش آن از سـوی مودیان  بـه بیـان دیگـر، ن

مالیاتـی، کارآیـی و اثربخشـی مناسـبی نخواهد داشـت. 
در خاتمـه یـادآور می شـویم بدون تردید، باور عمومی مهمترین پشـتوانه اجرای سیاسـت های 
اقتصـادی اسـت و بـدون آن نمـی تـوان به کارآیی و اثربخشـی مطلوب سیاسـت هـای اجرایی 
ـر، در سـطح جامعـه باید ایـن موضوع به وضـوح تبیین گـردد که هم  امیـدوار بـود. از ایـن من
اکنـون آورده هـای مالیاتـی صـرف سـاخت مـدارس، فـرودگاه، بیمارسـتان، کمک بـه خانواده 

هـای بـی سرپرسـت و دیگر خدمـات عمومـی و رفاهی مردم می شـود.
از اینـرو آشـنایی مـردم از چگونگـی بـه مصرف رسـاندن وجـوه مالیـات در پروژه هـا و هزینه 

هـای عمومـی ضرورتـی اجتناب ناپذیر اسـت.
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دبیـر اجرایـی انجمـن علمی آیین دادرسـی 
بـرای  انجمـن  ایـن  گفـت:  ایـران  مدنـی 
کـه  کشـور  حقوقـی  پرونده هـای  کاهـش 
خواسـته بـه حـق رییـس قـوه قضاییـه نیـز 
برگـزاری  جملـه  از  طرح هایـی  هسـت 
علمـی  سـطح  ارتقـاء  پنج گانـه  دوره هـای 

دارد. خـود  برنامه هـای  در  را  داوری 
سعید لطفی دبیر اجرایی انجمن علمی آیین 
دادرسی مدنی ایران وابسته به وزارت علوم 
در گفت وگــو با خبرنگار حقوقی و قضایی 
خبرگــزاری فارس، درباره طرح کشــوری 
که این انجمن به عنوان متولی ارتقا ســطح 
علمی داوری در سطح کشور انجام می دهد، 
بیان کرد: با توجه بــا اینکه در انجمن آبین 
دادرسی مدنی ایران چند هزار نفر از اعضای 
هیات علمی دانشــگاه های کشور، قضات، 
وکالی دادگســتری، حقوق دانان و کسانی 
که تحصیالت حقوقی دارند، عضو هستند و 
بستر حضور و فعالیت گسترده جامعه بزرگ 
حقوقدانان کشــور فراهم است، بنابراین در 
این طرح در تالش هســتیم که ضمن ارتقا 
ســطح علمــی حقوقدانانی کــه در عرصه 
داوری فعالیت دارند زمینه حضور عالقمند 
به انتخاب شــغل داوری را در سطح کشور 

فراهم کنیم. 
وی افــزود: در صورت بــروز اختالفات، 
طرفین دعوا دو راه برای حل مشــکل خود 
دارند، یا به مرجع قضایی و دادگاه ها مراجعه 
کنند یا اینکه توافق کنند که یک یا چند نفر 
به عنوان داور بین آنها حکمیت کنند و حکم 
ی داوری صادر کنــد. مطابق قوانین  یــا ر
جاری بخش زیادی از اختالفات به راحتی 
قابل ارجاع به داوری است و از ویژگی های 
مهم داوری نیز می توان به سرعت رسیدگی 

داوری نســبت به مراجع قضایی،کم بودن 
هزینه های داوری، حل و فصل شدن بخش 
زیادی از اختالفات در جلســات رسیدگی 
یــم صورتجلســات صلح و  داوری بــا تن
ی  ســازش )حتی عــدم نیاز به صــدور ر
داوری( و کاهش چشمگیر ورودی پرونده 

به مراجع قضایی اشاره کرد.
لطفی با بیان اینکه مطابق قوانین جاری تقریبا 
برای همــه موضوعــات اختالفی حقوقی 
امکان ارجاع بــه داوری وجود دارد، یادآور 
شد: مگر چند مورد که قانون استثنا کرده مثل 
ورشکستگی، حتی در موضوعی مثل طالق 
نیز داوری اجباری پیش بینی شده است. پس 
در همــه موضوعات و قراردادها طرفین می 
توانند حل اختالف خود را از طریق داوری 
پیش بینی کنند چــه قبل از اختالف و چه 
بعــد از آن، حتی زمانی که به مرجع قضایی 
رفتند و فرآیند دادرســی شان طوالنی شد و 

یا تمایل نداشته باشــند که به دادگاه بروند، 
میتوانند از دادگاه درخواست ارجاع موضوع 

را به داوری کنند.
دبیــر اجرایی انجمن علمی آیین دادرســی 
تصریح کــرد: داوری امر مهمی اســت که 
بایــد افرادی که حداقــل دارای تحصیالت 
حقوقــی و صالحیت علمی هســتند آن را 
انجام دهند اما شــوربختانه در قوانین فعلی 
کید نشــده بلکه قوانین  نه تنها به این مهم ت
به نحوی نگارش یافته که حتی یک شخصی 
که هیچگونه اطالعــات حقوقی ندارد می 
ی  توانــد به عنوان داور انتخاب شــود و ر
داوری صــادر کند همانطوری که هم اکنون 
بنگاهی ها بدون هی سابقه حقوقی در دفاتر 

امالک اقدام به داوری می کنند.
لطفی ادامه داد: شــوربختانه حجم زیادی از 
پرونده های درخواســت ابطال رای داوری 
به دلیل رعایت نکردن اصول داوری توسط 

داور غیر حرفه ای به مراجع قضایی سرازیر 
شده است بنابراین انجام داوری توسط افراد 
غیر حرفه ای نه تنها کمکی به حل اختالفات 
نمی کند بلکه در افزایش پرونده های متعدد 

قضایی نیز نقش زیادی دارد.
کیــد کرد: البته در ایــن باره، انجمن  وی ت
علمی آیین دادرســی مدنی ایران دو محور 
اساسی را بطور همزمان در دست اقدام دارد  
نخست اینکه کمیته ویژه داوری این انجمن 
که متشکل از استادان و بزرگان حقوقی اند 
در حال تهیه طرحــی درباره اصالح قوانین 
داوری بــرای ممانعت از داوری کردن افراد 
غیر حقوقی و کسانی که هی اطالع حقوقی 
و داوری ندارنــد و پیشــنهاد آن به مجلس 

شورای اسالمی جهت تصویب هستند.
دبیــر اجرایی انجمن علمی آیین دادرســی 
اضافه کــرد: دوم طــرح کشــوری ارتقاء 
صالحیت علمی داوری را در قالب دوره های 
پنجگانــه ای طراحــی و مصــوب کرده ایم 
تــا حقوقدانان با گذراندن ایــن دوره ها، به 
صورت تئوری و عملــی بتوانند گواهینامه 
تاییــد صالحیت علمی انجام داوری را اخذ 
کرده و در سراسر کشور به عنوان یک داور 

متخصص به امر داوری بپردازند.
وی در پایــان گفت: امیدواریــم که جامعه 
حقوقدانان کشــور با بهره مندی از این طرح 
در جهت ارتقاء صالحیت علمی داوری خود 
اقدام کنند و عموم مردم نیز بدانند چنین اقدامی 
در حال انجام است و این موضوع در کاهش 
پرونــده های قضایی موثــر خواهد بود. اگر 
مبحث داوری به خوبی فرهنگ سازی شود، 
تاثیر بسیار مهمی در کاهش پرونده ها و مراجع 
قضایی خواهد داشــت و مردم در اکثر موارد 
نیازی به مراجعه به دادگاه نخواهند داشــت.

در تعریف «افترا» در ماده ی ۶97 قانون مجازات اسالمی آمده 
اســت: «هر کس به وسیله ی اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله 
ی درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله ی 
دیگر، به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید 
که مطابق قانون، آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت 
آن اسناد را ثابت نماید، جز در مواردی که موجب حد است به 
یک ماه تا یک ســال حبس و تا 74 ضربه شالق یا یکی از آنها 
حسب مورد محکوم خواهد شد. تبصره در مواردی که نشر آن 
امر اشاعه ی فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد 

را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.»
بنابراین، برای مثال، اگرکسی به دیگری صراحتا بگوید تو پول 
مرا دزدیده ای و نتواند ادعای خود را ثابت کند، مرتکب افترا 
مدرکی،  و  دلیل  بدون  دیگری  از  کسی  اگر  یا  است.  گردیده 
شکایت جعل و کالهبرداری کند و در نتیجه نتواند شکایت خود 
را ثابت کند، و نهایتا، قرار منع تعقیب صادر یا برائت متشاکی 
حاصل و قطعی شود، در این صورت، طرف شکایت می تواند 
علیه شاکی مذکور، تحت عنوان افترا شکایت کند. گرچه بسیاری 
از شکایتهایی که در این راستا )یعنی همان به اصطالح، اعاده 

حیثیت( مطرح می شود در نهایت، ممکن است به نتیجه نرسد 
هم  افترا  به  محکومیت  موجب صدور  مواقع،  ای  پاره  در  اما 
می شود )بستگی به دالیل و مدارک و وضعیت شکایت دارد( 
معموال، در این نوع شکایتها، دادسرا پرونده ای را که در آن نسبت 
مجرمانه داده شده است را مطالبه و مورد مطالعه قرار می دهد.
گرچه نباید تصور کرد که هر کس که از دیگری شــکایت کرد 
و نتوانســت ادعایش را ثابت کند، با شکایت طرف مقابل علیه 
وی، به افترا محکوم خواهد شــد. اداره ی حقوقی قوه قضاییه 
۱۳۶4 اعالم کرده  ۶ 7 مــور ۲۶ ریه شــماره ۳849 نیز در ن
لم و احقاق حق، دیگری را  اســت: چنانچه کســی در مقام ت
متهم نماید و ســوء نیتی نداشته باشــد مفتری به حساب نمی 
امی قضات نیز در حکم شــماره ۲۶84  آید. دادگاه عالــی انت
8 ۱۳۱9 چنین آورده اســت: در جــرم افترا قصد  مــور ۲۵
اضرار در شــکایت کذب باید احراز شــود. همچنین در حکم 
دیگری گفته شــده است: نســبت دادن عمل مجرمانه در مقام 
دفاع و پاســ به سؤال بازپرس، افترا محسوب نمی شود چون 
 افترا در قالب اعالم جرم باید به شــکل ابتدایی و ارتجالی باشد.
امی قضات( 9 مور ۱۳۱7 دادگاه عالی انت )حکم شماره ۱۵8۶

اما آنچه در ماده ی ۶98 آمده است تحت عنوان «نشر اکاذیب» 
اســت که قدری متفاوت اســت با افترا.  نشــر اکاذیب معنایی 
عــام تر از افتــرا دارد همچنین در جرم افتــرا، قصد اضرار به 
غیر یا تشــویش اذهان عمومی به عنوان ســوءنیت خاص الزم 
نیســت اما در جرم نشر اکاذیب چنین ســوءنیتی وجود ندارد.

احــوال شــخصیه بــه مجموعــه صفــات انســان 
ــک  ــا ی ــار آن ه ــه اعتب ــه ب ــود ک ــه می ش گفت
ــوق  ــق و حق ــاع دارای ح ــخص در اجتم ش
می شــود و آن را اعمــال و اجــرا می کنــد. 
ــخصیه»  ــوال ش ــرای «اح ــه ب ــی ک مصادیق
ــت،  ــر گرف ــوان در ن ــران می ت ــوق ای در حق
ــون  ــاده ۶ و 7 قان ــد م ــوادی مانن ــتفاد م مس
مدنــی و اصــول ۱۲ و ۱۳ قانــون اساســی 
و «مــاده واحــده اجــازه رعایــت احــوال 
شــخصیه ایرانیــان غیــر شــیعه» اســت کــه در 
 ، ــکاح، طــالق، ار ــل، ن ــوری از قبی ــا ام آن ه
وصیــت، اهلیــت و فرزندخواندگــی بــه عنوان 
مصادیــق «احــوال شــخصیه» تعییــن شــده اند. 
اوصـاف  از  مجموعـه ای  شـخصیه  احـوال 
ـر از  مربـوط بـه شـخصیت انسـان، صرف ن
شـغل و مقـام او در اجتمـاع بـوده کـه ایـن 
اوصـاف قابـل تقویم و مبادله با پول نیسـت و 
از حیـث حقـوق مدنی، آثـاری بـر آن مترتب 
اسـت. از جملـه احـوال شـخصیه می تـوان به 

ازدواج، طـالق و نسـب اشـاره کـرد. 
احوال شـخصیه از وضعیت و اهلیت تشـکیل 
می شـود، وضعیـت شـامل اوصافـی اسـت که 
حقـوق و تکالیفی برای انسـان ایجـاد می کند 

ماننـد سـن، جنسـیت، ملیت، تجرد یـا تاهل.
اهلیـت نیـز توانایی دارا شـدن حق یـا اجرای 

آن را می گوینـد. اهلیت بـا وضعیت در ارتباط 
اسـت. بـه عنـوان مثال، صغیـر حـق ازدواج یا 
طـالق نـدارد یـا تبعـه خارجـی، حـق برخی 

فعالیت هـای اقتصـادی یـا سیاسـی را ندارد.
احـوال  بـا  مختلـف  شـیوه  دو  بـه  دنیـا،  در 
تعییـن  بـرای  می شـود،  برخـورد  شـخصیه 
قانـون حاکـم بـر احـوال شـخصیه در حقوق 
کشـور های مختلـف معموال یکـی از دو عامل 
اقامتـگاه و تابعیت مورد اسـتفاده قرار می گیرد.
برخـی کشـور ها از قبیـل: انگلسـتان، آمریـکا 
و سـوییس، قانـون اقامتـگاه را در خصـوص 
احـوال شـخصیه افـراد حاکـم می داننـد و در 
برخـی کشـور ها مانند فرانسـه و ایـران، قانون 

دولـت متبـوع حاکم اسـت. 
قانونگـذار جمهـوری اسـالمی ایـران در مواد 
۵، ۶ و 7 قانـون مدنـی، تصریـح کـرده اسـت 
کـه اتباع ایـران در هـر کجای دنیا کـه زندگی 
 ، ار و  شـخصیه  احـوال  حیـث  از  کننـد، 

مشـمول قانـون ایران هسـتند. همچنیـن اتباع 
خارجـی کـه در ایـران زندگـی می کننـد در 
حـدود و معاهـدات و به شـرط رفتـار متقابل، 
در مسـایل مربـوط بـه احـوال شـخصیه، تابع 

قانـون کشـور متبـوع خود هسـتند. 
 در ایـران عـالوه بـر اتباع خارجه، کسـانی که 
تابـع مذاهـب شناخته شـده ای ماننـد زیـدی، 
حنبلی، حنفی، شـافعی و مالکی هسـتند و نیز 
مسـیحیان و کلیمیـان، در احوال شـخصیه تابع 

مقـررات مذاهـب و ادیان خود هسـتند. 
ایرانیـان مقیـم خـارج از کشـور، در احـوال 

شـخصیه تابـع قوانیـن ایـران هسـتند. 
 بـه صراحـت مـاده ۶ قانـون مدنـی، ایرانیانی 
کـه مقیـم خـارج از کشـور هسـتند، در احوال 

شـخصیه تابـع قوانیـن ایران هسـتند. 
برخـوردار شـدن  و  یافتـن  بـرای رسـمیت   
از حقـوق و تکالیـف قانونـی، ایرانیـان بایـد 
تشـریفاتی ماننـد حضـور در یکـی از دفاتـر 

ازدواج و طـالق و انعقـاد عقد نـکاح یا جاری 
شـدن صیغه طالق و پـس از آن ثبت در دفاتر 
مخصـوص و اعالم گـزارش آن بـه اداره ثبت 
دفاتـر کل  ثبـت در  احـوال مربوطـه جهـت 

سـجل احـوال را انجـام دهنـد. 
ایـران  از  در خـارج  کـه  کسـانی   همچنیـن 
سـاکنند، از طریـق وزارت امـور خارجه، برای 
آن هـا در سـفارتخانه های ایران، بخشـی به نام 
ـر گرفتـه شـده اسـت کـه  کنسـولگری در ن
وظیفـه انجام امـور مربوط بـه ازدواج و طالق 
را بـر عهـده دارند و جهـت تسـهیل در انجام 
امـور اداری ایرانیـان مقیـم خـارج از کشـور، 

تجهیـز شـده اند. 
کنسـولگری مربوطـه پـس از ثبـت موضـوع، 
گزارشـی از ماوقع را به نهاد ها و سـازمان های 
مربوطـه در ایـران جهـت ثبـت در دفاتـر کل 

ارسـال می کننـد.  
بـر اسـاس اصل ۱۲ قانـون اساسـی جمهوری 
اسـالمی، دین رسـمی ایـران اسـالم و مذهب 
اصـل  ایـن  و  اسـت  اثنی عشـری  جعفـری 
الی االبـد تغییرناپذیـر اسـت. همچنیـن پیروان 
مذاهـب دیگـر اسـالمی در انجـام دادن آییـن 
مذهبـی طبق فقه خودشـان آزادنـد و در تعلیم 
و تربیـت دینـی و احـوال شـخصیه )ازدواج، 
طـالق، ار و وصیت( و دعاوی مربوط به آن 
در دادگاه ها رسـمیت دارنـد و در هر منطقه ای 
کـه پیـروان هـر یـک از ایـن مذاهـب اکثریت 
حـدود  در  محلـی  مقـررات  باشـند،  داشـته 
اختیـارات شـورا ها طبق آن مذهـب و با حفظ 
حقـوق پیـروان دیگـر مذاهـب خواهـد بـود. 
کـرده  مقـرر  نیـز  اساسـی  قانـون   ۱۳ اصـل 
اسـت: «ایرانیـان زرتشـتی، کلیمی و مسـیحی 
تنهـا اقلیت هـای دینـی شـناخته می شـوند که 
در حـدود قانـون در انجـام آییـن دینـی خـود 
آزادنـد و در احوال شـخصیه و تعلیمات دینی 

بـر طبـق آییـن خـود عمـل می کنند.

وال شخصیه در ایران ا اکم بر  ررات  قوانین و م

مدى یم ى ع  مص
وکیـ پایـه یـ دادگسترى 

ایى تر فرهن داورى راهکار اساسى کاه پرونده هاى ق گ

مجـازات قـانونى جـرم افـترا

q  ن برا است بد تی  می ان سا ا قرار داد دا ه  ست  ازه ای  ت سا مستاجر م  بنده 
ا نه  د  ام می یره  لی  ی اع ازسرق

b  همانطور که پیشتر در پرسش های مشابه هفته پیش  شرح داده شد اگر ملک برای قبل از سال ۵۶ اجاره 
میشد حق کسب و پیشه برای شما ایجاد می شد  بنابراین پاس شما منفی است و با توجه به اینکه قرارداد برای 

فقط سال اول بوده پس موجر هر زمان ملک خود را بخواهد باید تخلیه کنید
q  هار ساعت از ته ای بیست  قا فرزندم  جه به قرار م با  ا   ا از  س ان  د فرا با در

ا  ت د  ضانت با رفت  برای  ی میرسه ت سال نجان به س  سر ا ه فرزند  ماه د د ی  سا  د
ی  فرزندم ر  رد  ت  ان ه از  دادن م ا می ه  ادر ب اه رای  س داد نده داد   ر ی 

ن  هداری  دم ن
b  بــدون دادگاه باید تحویل پدر بدهید. اگر تحویل ندهید و یا به نحوی مصالحه نکنید زوج حق دارد به 

دادگاه مراجعه و با حکم دادگاه بچه رو تحویل بگیرد.وممانعت از تحویل بچه به متولی قانونی آن، جرم است
q  اه قرار داد رده  نا استناد  ار ر  ر د به جل ن نده  ر انده در   ان   ا ه  نان

ا به  ان است  ا ناس به عهده  ار زد  ت دست ردا د  رده با ادر  ناس را  ار ارجا امر به 
انده عهده 

b  ۳۰  درقانــون آیین دادرســي دادگاههاي عمومي و ۳ 7ـ  ۱۳8۰ ریــه شــماره ۳۰88  بــر پایه ی  ن
رکارشــناس بنا به  انقــالب درامورمدني راجع به نحوه پرداخت دستمزدکارشــناس در مواردي که جلب ن
رمي رســد،چون خواهان براي اثبات دعوي  تقاضاي متداعیین باشــد،تعیین تکلیف نشــده است. پس به ن
رکارشــناس را تقاضانموده اســت، ولو این که خوانده نیز به ارجاع امر به کارشــناس متوسل  خود،جلب ن
شده باشد،تودیع حق الزحمه کارشــناس با توجه به ماده ۲۵9 قانون مذکور به عهده خواهان دعوي مي باشد.

q  د ا با ند  یت نامه  دستی به فرزندان منت  د را با  ا  اند ام ا میت یا است آ ه در قید  دری 
یرد ر  ا  ی انت ضر اسناد رس ف در م

b  نامبرده تا ثلث مال خود را اختیار وصیت دارد و میتواند تا ثلث از اموال خود را به دیگران منتقل نماید ، اگر  
بخواهد کل اموال و .... را به نام یک یا دو فرزندش کند می بایست در محضر اسناد رسمی این عمل را زمانیکه 

در قید حیات است انجام دهد .
q  یست ر ابت  قرار دارد  ا در م ار مبت  ی از  اری نا ه به بی ری  ار رد  ارفرما در م لی 
b  ر داده شود که فرد معاینه  به صراحت تبصره ۱ ماده 9۲ قانون کار چنانچه با تشخیص شورای پزشکی ن

شده به بیماری ناشی از کار مبتال یا در معرض ابتال می باشد کارفرما و مسووالن مربوطه مکلفند کار او را بر 
ریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق السعی در قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند . مراد از  پایه ی ن
شورای پزشکی مذکور در تبصره ۱ ماده 9۲ قانون کار که  هم اکنونکمیسیون پزشکی تامین اجتماعی می باشد .

q د ه می  قت  م بی اره  ار  ای  ا  قرارداد  ه آ ت ا  ن دا دمتت الی از  بنده س
b  بر پایه ی ماده ۱48 قانون کار افراد به تناسب کارکرد می بایست نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه شوند. پس 

قرارداد پاره وقت بدون ارسال لیست بیمه می تواند تبعات قانونی از قبیل شکایت کارگر برای دریافت حق بیمه 
خویش به تناسب کارکرد را به دنبال داشته باشد.

q   تند ان را ندا ردن آ را باز  ان  ه ا ت  ی فر ی را به  ا ی ا ان  از  آ م ج
یرد  د را  ب ند    ت  ا انند از م  ان می  ا ا د آ از باط  ج

b  به لحا اینکه حقوق و مالکیتی برای خریدار ایجاد نشده در صورتیکه قرارداد شرایط خاص را قید ننموده 
باشند خریدار حق مراجعه برای استرداد وجوه پرداختی را خواهد داشت.

q   ان دارای ران زده  ا د را به نام د ا  ام ام ان  دا طل دارم ا نجان از  بنده  ا
رفته  ی  ا ف مر قی ن ان ما  ان را به عن ز ا ان مج ا میت د آ ی میبا انه اسناد رس دفتر 

د اری میبا رده  مت رفی  ی م د  به جای 
b  این مجوزها قائم به شخص هستند  یعنی قوه قضاییه فقط مالک رو به رسمیت میشناسه و بعید هست بتوانید 

بابت طلب توقیف کنید.  ولی این دفترخونه ها درآمدهای روزانه و ماهانه دارند شاید بشود درآمدهای اینچنینی 
رو با حکم دادگاه توقیف کرد.

q  د د میبا ه  رفت مهر ا  ان در  ستند   ده  دارای د فرزند  ر جدا  س برادرم از 
ان  ر عن انند با  ان رسیده   میت ه به ا یه ای  ان  فرزندان از ار ن  ن ه   ا ست   رس ا 

ند ی ببرند  مدعی ب سه
b  زوجه میتونه از محل ارثیه رسیده به زوج، مطالباتش رو توقیف و وصول کند اوالد هم فعال صرفا میتوانند 

نفقه خود را ) اگر پدر نپردازد( از اموال پدر خود توقیف و وصول کنند
q  داری ر ی منزلی  ه  ن ت ا الی دا دی س ترم جنا آقای علی دمت استاد م م  باس

ه  ن ن مبنی برا رطی ر در سند اضافه می ی  د  منتهی مادر  سند  به نام  زده می ند  می 
ه  ر را  بردارد  اد ا  ن می ا ست ندارد یا  ه مادر در قید  ازمانی  ق فر مل را  فرد 

ر  با د انجام داد اقدامی با
b  یم بشود و درج بشود که  تنها راهش این است که اقرار نامه محضری یا متمم قرار داد یا صورتنشست تن

ر نموده و آن را ساقط نمود. فالن کس از حق خود دایر بر.... صرف ن
q  ه مل الت  نده  بان در  ی سند رس مل بر علیه فر ن ا الزام به ف ر   در دع

ا قاض الزام به ف ر  رد  ان دع الزام را مسترد  ا م  رفته آ قی قرار  قب از طرح دع در 
د را  بد

b  ورتان از توقیف، همان ترهین بانک است، ضرورتی به استرداد دعوی نیست. فروشنده طبق مفاد  اگر من
قرارداد فی مابین با خریدار مکلف هست با رعایت حقوق بانک، فک رهن کند.

q  افت درم را در ری  ن مست ن ردند   ا در  مادرم ف  ت  س 1 ساله  م  سری 
د ق ق می  ا  یرم آ ربازی ب افیت س ا م ر ب یل ا ن به دلی ادامه  ی  م

b  فرزندان ذکوری که بیش از ۱9 سال سن داشته باشند تا زمانی که به موجب مدارک به تحصیالت دانشگاهی 
اشتغال داشته باشند استحقاق دریافت مستمری بازماندگان را خواهند داشت و چنانچه ترک تحصیل نمایند، با 

اشتغال به تحصیل مجدد بهره مندی از مستمری امکان پذیر نخواهد بود.
q  ارک ت  ن مزا ان بد ت یا سا ت  د را در قس در  ست  دی سا  ا  1 ان  ت در سا

یست لی  ال است  د م ا ت دارند ف   د رضا ا ن 11  می
b  در تصرفات مادی و غیرحقوقی در مشاعات ساختمان، استفاده و بهره مندی از مال مشاع برای هرگونه 

دخل و تصرف،نیازمند رضایت ۱۰۰ درصدی تمام صاحبان حق می باشد. به عبارتی دیگر، هی شریکی بدون 
اجازه شریک دیگر حق دخل و تصرف مادی در مال مشاع را ندارد. به عنوان مثال برای دخل و تصرف در 
قسمت مشاع، اگر 9۰ درصد از صاحبان حق، رضایت دهند، رضایت ۱۰ درصد صاحبان دیگر هم الزامی است. 
در صورت عدم رضایت آن ۱۰ درصد، به هی عنوان امکان دخل و تصرف در قسمت مشاع وجود ندارد.

q  ده ادره  لنامه با سند  ده ام مترا ق جه  است سند مت د از در رده ام   ب داری  ر زمینی را 
ه اقدامی انجام د د  ا است با مت

b  جواب درماده ۳۵۵ قانون مدنی آمده است: اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده وبعد 
معلوم شود که کمتر از آن مقدار است مشتری حق فس معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر 
است فروشنده می تواند آنرا فس کند مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیادی یا نقیصه تراضی 
نمایند. شما میتوانید به عنوان فس معامله و یا دریافت ثمن معامله نسبت به کم بودن متراژ ملک اقدام کنید .

q  انه ر  ه در  دنامه  ر در ع ا ا  دی دارم  آن ا است  آ الی از آقای علی بنده س
د اعتبار دارد جه  ه به نام ز ان مهر انه به عن دن ز سه دان  دار 

b  مالی که هنوز وجود ندارد و فرض و احتمال بر این است که در زمان آینده خریداری خواهد شد، نمی تواند 
ر گرفته شــود و چنین شــرط مبهمی باطل است. یعنی اگر شرط شود داماد سه دانگ از  به عنوان مهریه در ن
آپارتمانی را که در آینده نامعلوم خواهد خرید، به نام همسرش کند،  این شرط به دلیل ابهام داشتن، باطل است. 
مگر اینکه زمان مشخصی را تعیین کنند  مثال در شش ماه آینده. هم چنین باید ملکی که در آن زمان مشخص 
خواهد خرید معلوم باشدبه این ترتیب می توان چنین تعهدی را به عنوان شرط ضمن عقد بر عهده زوج گذاشت. 
البته با ذکر مشخصات کامل ملک و هم چنین مهلت زمان انجام شرط. درج عبارت «به صورت مجانی» در مورد 
ور و هدف شما باشد. این شرط، الزم است. اما در این خصوص شرط تنصیف دارایی می تواند نزدیک به من

q  ییر ی  نت  د را برای س ا 00 متر مرب از زمی  ه زمی زراعی  ه مال  ق اردی  در م
ا  اربری اراضی زراعی  با  ن   دن ا اقدام مال بر اسا قان جه به مجاز ب د با  اربری می د
ادر  ی  میت  د   بر م س می  ه ع مال جرم م ر ای م نده  ر ی از  را در بر

ردد می 
b  ور سکونت مطلقا ممنوع و مرتکبان آن قابل تعقیب  تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و با ها به من

کیفری می باشند و صرفا تغییر کاربری اراضی زراعی تا ۵۰۰ مترمربع برای سکونت شخصی صاحبان زمین، اگر 
با اجازه اعضای کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و با ها باشد، طبق 
تبصره یک ماده ۲ این قانون فقط برای یک  بار از پرداخت عوارض قانونی معاف خواهد بود و جرم محسوب 
نمی شود و در صورتی که مالک زمین، بدون اخذ مجوز از کمیسیون مزبور اقدام به تغییر کاربری نماید، عمل 
ت عمومی دیوان  ۲۲ هی ۱ ی وحدت رویه شماره 7۲4 مورخه ۱۳9۱ وی واجد وصف مجرمانه می باشد. ر

عالی کشور هم مؤید این استدالل است.

ا مشاور 
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ر ش

شـیراز شهِر راز
هما ارژنگى 1391

یراز ت  ز اسدا ت ر به یزه  ی انزد ارد به ان

گاه بهار و وقـت گل و فصل الله شد
خون در گـلوی الله چو می در پیاله شد

روح شـراب شـعر به رگ های من دوید
الهام شاعرانه به جـــــانم حـواله شد

حالی به سوی شـهر سخن می برم نیاز
شـــیراز و سـرزمین غزل های دل نواز

خم خانه ای ز شـیره ی شورآفرین شعر
گنجینه ای ز گـوهر عشق و سرای راز

آنجا که شعر خواجه ام از کف برد قرار
خواند به بانگ چنگ و هم آوایی هزار

)عشق است و مفلسی و جوانی و نوبهار(
ای ساقی فسونگر و گل چهره می بیار

نارنــــج ها شـکوفه  به تن ایستاده اند
عطارها به بــا دکان ها گــــشاده اند

گویا چنان که سعدی شیرین سخن سرود
)بـر راه باد عـــود بر آتــش نهاده اند(

ایـــن شــهر دلربا بود از عهد باستان
دارد به روزگار ز اســـتوره ها نشــان

شــهنامه گویدت که نخستین بنای آن
بنهاده شــد به خواهش تهمورس جوان

با آن که شد فسرده به دوران بد کنشت
ویرانه شد به دست ستمکار سرنوشت

از عهد باستان تو ببینی به مهر و خشت
نــــام ورا زمــانه به پایـندگی نوشت

چون ققنسی که زنده شود از دل غبار
یا همچو مرده ای که بر آرد سر از مـزار

بار دگر شـــــکفته و زیـبا چنان بهار
سر زد ز خاک غمزده شـیراز گـلعذار

زان پس نگین شعر و غزل در زمانه شد
بالید و چـون عـقاب بـلندآشـیانه شد

شهبال زرنشان چو به ملک سخن گشود
در آســـمان فضل و هـنر جاودانه شد

آن دم که رو کـــنی به تماشای بوستان
یا بـنگری جـــمال دل آرای گــلستان

سعدی خدای معرفت و حکمت و بیان
گنجی ز شعر و شور و ادب سازدت عیان

حافظ رهی به عالم قدسی گشوده است
از مکـر زاهـــدان ریایی سروده است

رمـز نهفتــه در دل عـرفان و جـذبه را
در هر غزل به تیشه ی اندیشه سوده است

باری ز شهر راز تـوان بیش از این سرود
از مــردمان نیک و هـنرآفرین ســرود

از خـــاتم و منبت و فرش و معرقش 
یا با و دشت و قلعه و ارگ وزین سرود

لیکن سخن به ملک سخن پروران خطاست
را سروده ی نام آوران گواست گفت م

من طفـل بی زبــانم و درمـانده از بیان
گـر از زبان خواجه بگویم کنون رواست

)شهری ست پر کرشمه و خوبان ز شش جهت(
واندر میانه با  دل من طرفه ماجراست

خبـر

وزارت فرهنگ و ارشاد اعالم کرد؛

توزیـع حوالـه هـاى کاغـذ با 
قیمت مصوب در روزهاى آینده
امی، دســتیار ارشد وزیر فرهنگ   حسین انت
و ارشــاد با اشاره به برخورد قانونی با تخلف 
برخی شــرکت های واردکننــده کاغذ با ارز 
دولتــی و عدم توزیــع آن در بازار گفت:   در 
ســال گذشــته ۲۶۰ هزار تن کاغــذ، ویژه 
مطبوعات و  کتاب با ارز دولتی وارد شــده که 
فقط ۱۰ درصد آن بــا موافقت معاونت های 
تخصصی وزارت فرهنگ به دســت مصرف 

کنندگان مطبوعاتی و انتشاراتی رسیده است.
 در ایــن بین ۱۳۰ شــرکت بازرگانی، تخلف 
داشته اند که تخلف 4۵ شرکت بیش از هزار 
تن است یعنی کاغذ وارد شده با ارز دولتی را 

به صورت آزاد در بازار  فروخته اند.
 ثبت ســفارش تقریبا همه این کاغذها مربوط 
به ۵ ماهه اول ســال 97 یعنی پیش از تشکیل 
کارگروه ســاماندهی کاغذ است، خوشبختانه 
اعضای کارگروه که نماینــدگان تام االختیار 
دســتگاه های متولی هســتند بــا همفکری 
و هماهنگــی، تدابیــر انضباطــی الزم را در 

خصوص این شرکت ها شروع کرده اند.
 اســامی این شرکتها که منتشر و بررسی دیگر 
درخواست هایشــان متوقف شده، به سازمان 
تعزیرات داده شــده تا برخورد قانونی بکند. 
بعــالوه به خودشــان هــم اعالم شــده اگر 
کاغذهــای وارداتی را تعییــن تکلیف نکنند 
دیگــر اقدامات تنبیهی از جمله متوقف کردن 
درخواست های در جریان و همچنین تقاضای 
ابطال کارت بازرگانی در دستور کار قرار می 
گیرد.  مقایسه ارقام واردات و مصرف یکساله 
اخیر نشان می دهد که بخشی از آن واردات، 
موجود است، به عبارت بهتر در جاهایی پنهان 
شده تا دالالن بتوانند با کمبودنمایی، قیمت را 

به سطوحی غیرمنطقی ببرند.

برگزارى 6 نمایشــگاه آگاه ســازى 
و پیشــگیرى از آســیب هــاى 
ــاد در  ــى از اعتی ــى ناش اجتماع
روســتاهاى شهرســتان ایجــرود

به گــزارش روابط عمومــی اداره فرهنگ 
و ارشاد اســالمی شهرســتان ایجرود این 
نمایشگاه ها به مدت 7 روز در آموزشگاه های  
دکتر ثبوتی شهر زرین آباد، عالمه طباطبایی 
و اسماعیلی مقدم روستای سعید آباد، کوثر 
روستای گالبر، عصمت روستای جوقین و 

حسینیه روستای قمچقای برگزار گردید.
پیشــکاری در خصــوص برگــزاری این 
نمایشــگاه ها گفــت : ۳۵ تابلــو عکس با 
پیام های آموزشــی و پیشگیری از اعتیاد و 
مضرات انواع مواد مخدر ســنتی و صنعتی 
در این نمایشگاه ها به نمایش گذاشته شده، 
همچنین بروشور آگاه ســازی از اعتیاد در 

حین برگزاری نمایشگاه توزیع شد.
این مقام مسوول افزود : جوانان آینده سازان 
و سرمایه های اجتماعی این کشور هستند و 
اعتیاد یک بیماری مزمنی است که ناهنجاری 
های بسیاری را به همراه داشته و باید همه ی 
دستگاه های فرهنگی جهت باالبردن سطح 
آگاهی جامعه به ویژه نســل جوان امروز و 
نیز مقابله با این پدیده فرهنگ سازی نمایند.
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ایجرود 
هــدف از برگزاری این نمایشــگاه ها را در 
شهرستان ارتقاء ســطح شناخت  جوانان و 
عموم مردم از خطرات شوم اعتیاد و عواقب 
جبران ناپذیر مصرف مواد مخدر دانست و 
افزود: امیــدوارم این حرکت فرهنگی گامی 
هرچند کوچک در جهــت کاهش گرایش 

مردم خصوصا جوانان به مواد مخدر باشد.

خبـر

رامش فـال ح
امــروز پانزدهمیــن ســالگرد درگذشــت اســتاد 
ــزرگ اســت .  ــزوی  ب ــران حســین من غــزل ای
مــردی کــه در دوران زندگــی خویــش بــه مانند 
ــی  ــرزمین  خیل ــن س ــزرگان ای ــیاری از ب بس
غریــب بــود و مــورد بــی مهــری قــرار گرفــت . 
وی اســتادی بــزرگ و دایــر المعارفــی بی مانند 
بــود کــه از بــذل دانشــش کوتاهــی نمــی کــرد . 
ــده اســت   ــه چشــم خــود دی ــده بارهــا ب نگارن
کــه شــاعران نــو ســرود ، اشــعار ابتدایــی خــود 
را برایــش مــی بردنــد و اســتاد دســتی ماهرانــه 
بــر نوشــته هــا میکشــید و در نشــریات آن دوره  
منتشــر مــی کــرد تــا ســراینده ی شــعر تشــویق 
بــه نوشــتن شــود . غــزل را چنــان مــی ســرود 
ــرورد  ــی پ ــتانش م ــعر را در دس ــگار ش ــه ان ک
و شــکل میدهــد بــرای هــر نوشــتنی دانــش و 
آگاهــی کامــل داشــت و شــعر برایــش صفحــه 
ــن روزی  ــود . هــر ســاله در چنی ــردن نب ــر ک پ
خانــواده و دوســتدارانش بــر ســر مــزارش  

جمــع مــی شــوند تــا مقامــش را پــاس بدارنــد.
امســال امــا   دوســتداران فرهنــگ و هنــر  بــه 
خواســت خانــواده ی محتــرم منــزوی بــه خاطــر 
ــی  ــارک روزه، اندک ــته و مب ــاه خجس ــاز  م آغ
زودتــر و در روزشــنبه ی  گذشــته و زیــر بــاران 

شــدید بهــاری دور هــم جمــع شــدند. 
ــای   ــاب آق ــی جن ــعر خوان ــا ش ــن ب ــن آیی ای
رضــا رمضانــی )دامــاد منــزوی( آغــاز گشــت و 
بــا شــعر خوانــی دیگــر دوســتدارانش از جملــه 
علیرضــا بــازرگان ، ناهیــد نصیــری  و ...ادامــه 

ــالح از  ــن رامــش ف ــن آیی ــه ای ــت . در ادام یاف
ــه ای  ــد جمل ــزرگ  چن ــزوی ب ــاگردان من ش
ــراد  ــن شــاعر غزلســرای معاصــر  ای ــاره ای درب
ــازه  ــز اج ــتاد هرگ ــت:  اس ــرد و گف ــخن ک س
ــد. گــو  ــد کســی «اســتاد» خطابشــان کن ندادن
اینکــه واقعــا مقــام اســتادی برازنــده ی ایشــان 
بــود و می گفتنــد:« بــه مــن اســتاد نگوییــد کــه 
مــن پیوســته در حــال آموختــن هســتم واســتاد 
همــه ی مــا خداســت» و در واقــع جــای خالی 
چنیــن اســتادانی چقــدر محســوس اســت 

ــرع  ــن مص ــداق ای ــی مص ــه بزرگ ــا هم ــه ب ک
هســتند کــه مــی گویــد :«افتادگــی آمــوز اگــر 
طالــب فیضــی » وقتــی میبینــم امــروز  کســانی 
ــز در  ــ چی ــد کــه هی خــود را اســتاد  میپندارن
ــی  ــر قدم ــد اگ ــی کنن ــد و فکــر م ــه ندارن چنت
ــته  ــت نداش ــام و منزل ــی از مق ــان کن همراهیش
شــان بــه تــو مــی رســد یــا در کنارشــان پــرو 
بــال میگیــری . دردا و دریغــا کــه منــزوی 
ــول  ــه ق ــد و ب ــزوی ش ــود ، من در روزگار خ
ــود  ــده ب ــا زن ــزوی ت ــته من ــرش  فرش خواه
ــز در  ــدرش را ندانســت . خــودش نی کســی ق
ســروده اش بــه ایــن اشــاره دارد کــه شــاعر تــو 
ــناخت....   ــی نش ــی دردان کس ــل ب ــن خی را زی
ــر  ــوم و اگ ــم ش ــه قل ــت ب ــاید  روزی دس ش
مجالــی یابــم  خاطــرات خوبــی کــه بــا اســتاد 
داشــتم و چیزهایــی کــه از وی آموختــم و 
خاطراتــی کــه اســتاد بــا شــاعران و نویســندگان 
ــود  ــه خ ــم ک ــتند،  بنویس ــران را داش ــی ای نام

ــی  ــت و کتاب دفتریس
در پایــان جــا دارد ســپاس ویــژه داشــته باشــم 
ــام  ــه در تم ــروز ک ــگان ام ــه ی زن از روزنام
ــه  ــر روزنام ــار ، دفت ــای انتش ــال ه ــن س ای
ــای  ــا شــعری از اشــعار زیب اش را هــر روز ب
ســلطان غــزل مزیــن مــی کنــدو تکــرار کنــم 

ــا را  ــن بیــت زیب ای

نزنـــم نمک به زخـــمی که همیشگیست
باری که نه خسته ی نخستین نه خراب آخرینم...

شاعر ترانه زین خیل بى دردان کسى نشناخت  ...

ت به ه از ماه ارد    نی
ت ن به ت  ت  جهان 

پریسا امام وردى
در گذشته های دور در ایران باستان هر سال 
به چهار ورشــیم)فصل( و چهار نیم ورشیم 
بخش)تقسیم( می شد و آغاز و پایان هریک 
از آن ها با جشــنی همراه بود. جشن بهاربد 

جشن میانه ی بهار بود.
پس از بهره گیری از گاهشماری یزدگردی و 
بخش بندی ســال به دوازده ماه و نام گذاری 
برای ۳۰ روز ماه جشن بهاربد با "دی به مهر 

روز" از اردیبهشت)پانزدهم( هم زمان شد.
"جشــن بهاربد" که به آن جشن میان بهار 
یــا میانــه ی بهار هــم می گوینــد پس از 
نوروز بزرگ ترین جشــن بهار بود که پس 
از برگــزاری جشــن چلمــو در روز دهم 
اردیبهشــت، چهــار روز بــه فراهم کردن 
نیازهای جشن بهاربد می پرداختند تا جشن 

باشکوهی برگزار کنند.
امروز درباره ی آیین های جشن بهاربد آگاهی 
بســیار کمی داریم. تنهــا ابوریحان بیرونی 
نوشته بود که این جشن برای ایرانیان جشن 
ویژه و باارزشــی بود. اکنون ایران شناسان 
گمان می کنند که جشن های میانه ی ورشیم 
سبز، به جز بخش بندی ساده و روشن سال، 
جشنی در پیوند با کشاورزی و دامداری بود 
و با این شــیوه برای آغاز و پایان دوره های 

کشاورزی برنامه ریزی می کردند.
گفته می شــود به بــاور ایرانیان باســتان، 
اهورامزدا)خــدا( آســمان را در روزهــای 

میان جشــن چلمو و جشن بهاربد)گاهنبار 
نخست( آفریده و آب، زمین، گیاه، جانوران 

و آدم را در پنج گاهنبار پس از آن آفرید.
یکی دیگر از باورها این است که "زرتشت" 
در روز جشن بهاربد به پیام آوری برگزیده 

شد. زادسپرم در داستانی نوشته است:
«زرتشت در دی به مهرروز از اردیبهشت ماه 
یا پانزدهم اردیبهشت به جشن گاهی می رود 
کــه در آن روز مردمان بســیاری در آنجا 
جشــنی به نام «بهاربد یا بهاربود» آراسته 
بوده انــد. در بامداد آن روز او برای کوبیدن 
داییتی  رود  کرانــه ی  به  هوم)هـئـومـــه( 
مــی رود و در آنجــا «وهومــن» بدو فراز 
می آید. وهومن پوشــاکی از روشــنایی بر 
تن داشــت و سراســر پیکر او از روشنایی 
بود. او زرتشــت را به انجمن همپرســگی 
امشاسپندان بر کرانه رود داییتی فراز می برد 
و در همین انجمن اورمزد او را به دین آوری 

بر می گزیند.»
امــروز هم زمــان با جشــن میان بهــار در 
کردستان جشــن مهرگالن یا می گالن و در 
مازندران جشن برفه چال برگزار می شود. در 
روستای اسک از الریجان آمل این روز روز 

مادرشاهی و فرمانروایی زنان است.
__________

رفته از * بر
۱ راهنمای زمان جشن ها و گردهمایی های 

ملی ایرانیان رضا مرادی غیا آبادی
۲ اعیاد ایران باستان محمود هاشمی
۳ جشن های ایرانیان عسگر بهرامی

آشنایى با جشن هاى ایـرانى

جشـن بهاربُــد
آگهی مناقصه عمومى یک مرحله اى

شــرکت آب و فاضالب اســتان زنجــان در نظر دارد انجــام پروژه برابر اطالعات مشــروحه ذیــل را از طریق 
مناقصه عمومى به یکى ازشــرکتها و پیمانکاران تشــخیص صالحیت شده ســازمان برنامه و بوجه واگذار نماید. 
د  هر  با الی ابتدای ز ربندی  انی زنجان  ت آ  فاض استان زنجان به ن ر 1-نام و نشانى مناقصه گزار: 

1 ستی 
2-عنوان و مشخصات کلی پروژه: 

شماره 
برآورد اولیهنام و محل پروژهمناقصه

رشته ومحل تامین اعتبار)ریال(
پایه مورد نیاز

تضمین شرکت 
در فرآیند ارجاع 

کار)ریال(

98 تاسیسات 8 ساختمان 
4 آبرسانی به شهر قیدار  99۶ ۱۱7 ۰۶۲

اسناد خزانه اسالمی با 
۱4۰۰ با  ۰۵ سررسید ۱8

سود ساالنه ۱۵ درصد

حداقل پایه ۵ حقوقی یا پایه 
یک حقیقی در رشته ابنیه از 

سازمان برنامه و بودجه کشور 
۲49 8۰۵ 8۵۳

   0 ه  ر 1 م ا ساعت    0 1 ه   ر ب م 3-تاریخ ونشانى دریافت اسناد مناقصه : اسناد از  ساعت  
د است   ج افت م انی www.setadiran.ir برای در ی به ن نی تر ا ال دار ت h�p:��iets.mporg.ir  سامانه  ا در س
د د  ا ی انجام  نی تر ا ال دار ق سامانه  ر از طر ه  س مناق ا ت  ا ا ارسا  ناد  افت اس بت  در امله از  م

ا  دار افت اسناد از سامانه  ست در بازه زمانی ف نسبت به در ا می با ت ه  ت در مناق ر ر برای  ه  نکته مهم : مناق
ت  د دا ا د ن ج ی  ه برای  ت در مناق ر ان  ر ام یر ا  د در  ا ی اقدام ن نی تر ال

ده  ر در  ی از  ست به  ار می با ند ارجا  ت در فرآ ر ی  ض 4- نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : 
ده است  ضی داده  ه  ح در اسناد مناق ر ر م یا به  ه جز ردد  ه  لتی ارا ام د ی برای م ض ی نامه  در آ

د  ر می با ا  ماه د د  د ده  قاب  ا  ماه ب نهاد ی 5-مدت اعتبار پیشنهادها : مد اعتبار 
h�p:��iets.mporg.ir ,   h�p:��znabfa.ir ,  h�p:��tender.nww.ir : 6-سایتهاى ثبت آگهى

ا  دار ق سامانه  0  از طر 0 ه   ر 1 م ا ساعت  ر  دا د  ه با تهای مناق ا 7-مهلت تحویل پاکتهاى مناقصه : 
نی  د   د  ا ر داده ن ی ا ر ی برسد  نی تر ا ال دار ار از سامانه  ه  ی  ا ت  ا ردد  به  ه  ی ارا نی تر ال

د  ت آ  فاض استان زنجان  داده  ر انه  د به دبیر ت ال نیز با ا ا 
www.setadiran.ir انی ی به ن نی تر ا ال دار ق سامانه  8- مکان تحویل اسناد : از طر

ت آ   ر ران  ن 0 در سال  0 ه  ر 0 م اعت 0 ه در س ای مناق ت  ا 9-زمان گشــایش پاکت ها : 
د د  ا ی  ا فاض استان زنجان باز

ه مندر است طه در اسناد مناق یا مرب عا  جز ر اط 10- د
ردد  ا  ان  رر در فرا ه  از مهلت م ی  ا نهاد ی نی  د   ر م ن امضا  م ای بد نهاد ی 11- به 

د د  ا ر داده ن ی ا ر
د   ه م با ا به عهده برنده مناق هی  ه آ نه  ز  -12

 دفتر  روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان زنجان

در  ا له  دن ل باز ب ا له  ی ل ست جه آ نه ا قاب  ر
ید اط د 1 باطا مردمی ز ار را به مر ه ر ن ی آ در  ر

نوبت اول
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 مردم اســتان زنجان هماننــد مردم دیگر 
اســتان های کشور دارای آیین های ویژه ای در ماه 

مبارک رمضان هستند.
به گزارش موج رسا، ساعات و روزهای ماه مبارک 
رمضان در زنجان جلوه های ویژه ای از سنت های 
رایج مردمان این سرزمین دارد، سنت هایی که با 
رفتن به پیشواز ماه برکت آغاز می شود که از جمله 
می توان به غبار روبی تکایا، مســاجد، امامزادگان 

اشاره کرد.
باور به برکــت روزه داری و ماه رمضان با برپایی 
ویژه خواند، تفسیر و آموختن قرآن، نشست های 
احادیث، علوم دینی و فقهی به طور گســترده در 

اماکن مقدس و منازل مردم کامل تر می شود.
خوانــدن دعای افطــار و بــاز کــردن روزه با 
خوردنی های سنتی زنجان از قبیل فتیر، شیرمال، 
زولبیا و بامیه، آش ها و سوپ ها و نان چایی ویژه 

زنجان که خیلی زبانزد است.
کنار گذاشتن کدورت ها و تهیه مایحتاج عمومی 
نیازمندان از سالیان دور میان زنجانی ها رایج است.
سحر خوانی سحر خوانان که امروز جای خود را 
به زنگ های موبایل یا ساعت های زنگ دار داده و 
در شب های قدر نیز با دعا و نیایش، خواندن دعای 
جوشن کبیر و در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان 
هم دوختن کیســه برکت از یک سو و راهپیمایی 

روز قدس از سوی دیگر مرسوم است.
حسن ختام ماه رمضان هم در زنجان همچون دیگر 
مناطق مسلمان نشین جهان با نماز عید فطر همراه 

است.
ادارات و دســتگاه های اجرایی استان زنجان نیز 
طبق رسوم سال های گذشته به اجرای برنامه های 

مختلف می پردازند.
*اجرای طرح ضیافت الهی در مساجد زنجان

اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان زنجان نیز 
امسال همچون ســال های گذشته طرح ضیافت 
الهی را در ۳۲ امامزاده و یک هزار مســجد استان 

زنجان برگزار می کند.
حجت اال سالم جعفر جنتی با اشاره به این طرح 
در  استان زنجان، افزود: برنامه جمع خوانی قرآن 
کریم نیز در مساجد استان زنجان برگزار می شود.

وی از برپایی پایگاه  های مشــاوره و پاسخگویی 
خبر داد و گفت: در این پایگاه ها پاســخگویی به 
مسایل شــرعی، ترتیل خوانی و جز خوانی، ویژه 
برنامه های لیالی، محافل انس با قرآن کریم برگزار 

می شود.
این مسوول یادآور شد: همچنین برپایی خیمه های 
معرفــت، برگزاری نمایشــگاه  هــای فرهنگی، 
نشست های تفسیر قرآن و افطاری ساده در مساجد 

و بقاع متبرکه استان زنجان برگزار می  شود.
*ماه مبارک رمضان بهار قرآن

»حجت االسالم علیرضا بهبودی« سرپرست اداره 
دارالقرآن تبلیغات اسالمی اســتان زنجان نیز در 
گفت و گو با خبرنگار موج رســا، اظهار داشت: 
ماه مبارک رمضان بهار قرآن است و در این راستا 
باید فعالیت های قرآنی در این ماه مبارک به خوبی 

برگزار شود.
وی بابیان اینکه برنامه »با قرآن در رمضان« در همه 
شهرستان های اســتان برگزار می شود، ادامه داد: 
۵۰۰ آیین جز ءخوانی در مؤسسات قرآنی زنجان 

برگزار می شود.

سرپرست اداره دارالقرآن تبلیغات اسالمی استان 
زنجــان با بیان اینکه مناجــات ابو حمزه در تمام 
مساجد اســتان برگزار می  شود،خاطرنشان کرد: 
همچنین امســال جشنواره در »محضر رمضان« و 
فراخوان مسابقه »آن مسجدی ها و جوانان مسجد« 

برگزار می شود.
وی از اعزام تیم قرآنی به مناطق محروم در قالب 
کرسی تالوت قرآن کریم خبر داد و گفت: طی این 
ماه محافل قرآنی در مناطق محروم اســتان زنجان 

برگزار می شود.
*اعزام 1100 مبلغ به مناطق استان زنجان

»حجت االسالم ولی اله مصایبی« معاون فرهنگی و 
پژوهشی اداره کل تبلیغات اسالمی استان زنجان 
نیز در گفت و گو با خبرنگار موج رســا، از اعزام 
بیش از هزار و ۱۰۰ مبلغ و مبلغه به مناطق مختلف 
اســتان زنجان خبر داد و افــزود: محوریت تمام 
برنامه های اداره کل تبلیغات اسالمی استان زنجان 

تبیین بیانیه گام دوم انقالب خواهد بود.
وی با اشاره به برگزاری گفتمان  های دینی و قرائت 
قرآن در مساجد استان، گفت: کالس  های تفسیر، 

تصحیح قرائت نماز در دستور کار مبلغان اعزامی 
است.

رییس اتاق اصناف استان زنجان نیز در گفت و گو 
با خبرنگار موج رسا با اشاره به برگزاری نمایشگاه 
طرح ضیافت در استان زنجان،گفت: این نمایشگاه 
از دهم تا پانزدهم اردیبهشــت ماه امسال در محل 

نمایشگاه های بین المللی زنجان برگزار شد.
وی با بیان اینکه نمایشگاه طرح ضیافت از ساعت 
۱۶ تا ۲۲ شــب دایر بــود، اظهار کــرد: در این 
نمایشــگاه قند، شکر، گوشت قرمز و سفید، مواد 
لبنی، خرما، شیرینی های، حبوبات، مواد پروتئینی و 
مواد غذایی با بیش از ۱۵ درصد تخفیف زیر قیمت 

بازار عرضه شد.
رییــس اتاق اصناف اســتان زنجان با اشــاره به 
مشارکت ۶ استان کشــور در برگزاری نمایشگاه 
طرح ضیافت استان زنجان، گفت: ۵ هزار متر مربع 
فضا برای برای برگزاری نمایشگاه طرح ضیافت 

اختصاص یافته بود.
گفتنی است برنامه های مختلفی از سوی دستگاه های 

اجرایی در ماه مبارک رمضان برگزار می شود.

 آیین تجلیل از ماماهــای مراکز درمانی 
تامین اجتماعی اســتان در محل دفتر ریاســت 

بیمارستان امام حسین )ع( برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت درمان استان 
زنجان، دکتر محمدی مدیر درمان استان زنجان در 
این آیین با تبریک به پرسنل مامایی اظهار داشت: 
ساالنه میلیون ها نفر از عفونت ها و ناتوانایی های 
که به خاطر پیشــگیری از مادرشــدن به وجود 

می آیند رنج می برند.
مدیر درمان استان زنجان  به تالش وقفه سازمان 
بهداشت جهانی در جهت کاهش آسیب و مرگ 
و میر مادران پرداخت و گفت سازمان بهداشت 
جهانی به همراه تعداد وســیعی از دیگر شرکای 
بین المللی متعهد می شــوند تــا مرگ و میر و 
امراض ناشــی از زایمان مادران را کاهش داده و  
راه دسترسی به مراقبت های  مامایی را در سراسر 

جهان تسهیل بخشند.
در ادامه آیین دکتر مرتضوی رییس بیمارســتان 
امام حســین )ع( زنجان موفقیت بیمارستان امام 
حسین )ع( زنجان بعنوان سومین بیمارستان برتر 
کشور  در ترویج زایمان طبیعی را تبریک گفت 
و افزود: در کاهش آمار سزارین و ارتقاء خدمات 
بــه مادران، بــا هدف عملیاتی نمــودن اهداف 
شاخص های توسعه گامهای اساسی برداشته ایم.

وی اهمیــت آموزش مــادران را قبل از بارداری 
بســیار مهم خواند و گفت: بیش از ۳4 درصد از 
زایمان های انجام شــده در کالس های آموزشی 

شرکت کرده بودند.
دکتر مرتضوی آمار زایمان های طبیعی در ســال 
97 را نزدیــک به ۳۰۰۰ مورد اعالم کرد و گفت 
87درصد این زایمانها با حضور بســتگان بیمار 

انجام شده است.
این مقام مســوول به امکانــات و تجهیزات این 
مرکز درمانی را بســیار پیشرفته دانست و افزود: 
هم اکنون ۳ اتاق LDR در بیمارستان امام حسین 
)ع( زنجان فعال است و حدود ۶7درصد بیماران 
بستری زایمان در آب و زایمان های بی درد را در 
این مرکز درمانی تامین اجتماعی تجربه کرده اند.

گفتنی اســت بیمارستان امام حسین )ع( زنجان 
به دلیل موفقیت چشــمگیر در ترویج فرهنگ 
زایمان های طبیعی و کاهش ســزارین و ارتقاء 
ســطح ســالمت مادر و نوزاد به عنوان سومین 
بیمارستان برتر کشــور انتخاب و هفته گذشته 
موفق بــه دریافت لوح تقدیر از ســوی معاون 
درمــان وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 

پزشکی کشور  شد.
همچنین در پایان این آیین از سه تن از برگزیدگان 
نمونه مامایی با اهدای لوح قدردانی به عمل آمد.

نگرش مثبت شــیوه ای از تفکر است که به ما 
کمک می کند، نسبت به احساس، رفتار، نگرش، 
عالیق و استعداد های خود و دیگران، برداشت 
بهتر و مناســب تری داشــته باشــیم و با حفظ 
خونسردی و آرامش خود بهترین و عاقالنه ترین 

تصمیم ها را بگیریم.
مثبت اندیشــی در حوزه روابــط عمومی  به ما 
کمک می کند تا ارتباط های بهتر و مفیدتری با 
کارکنان و ارباب رجوع داشــته باشیم و افکار و 
دیــگاه و رضایتمان و ... را به پله های باال ارتقاء 

دهیم. 
تفکر مثبت به این معنی نیست که سرمان را زیر 
بــرف کنیم و واقعیت ها را نادیده بگیریم   بلکه 
تفکر مثبت به این معنی است که در برابر شرایط 
نامطبوع، شــیوه درست و ســازنده را در پیش 
بگیریم و به بهترین نتیجه بیندیشــیم نه این که 

بدترین حالت ممکن را به تصویر بکشیم.
انســان برترین موجودی است که می تواند این 

انرژی را کنترل و بر دیگران نیز اثر گذارد. 
همواره باید مثبت فکر کنیم و حتی به شوخی نیز 
افکار منفی را منتقل نکنیم ، چراکه انتقال انرژی 
مثبت رابطه دو سویه است. محبت، عشق، انفاق، 
صبر، احســان به همنوع و امیدواری از شاخص 
های انرژی مثبت است.بنابراین باید خود را دائما 

در معرض انرژی های مثبت قرار دهیم.
برقــراری روابط تعاملی با رســانه های جمعی 
جهت پوشش خبری و مثبت از اقدامات سازمان 
به ویژه در زمان رویارویی با نشــر شایعات و یا 

اخبار منفی یک گام مهم روابط عمومی است.
راهکارهای مختلفی برای مثبت اندیشی بیان شده 

است شکرگزاری یکی از راه های تمرین در مثبت 
اندیشی است. شکرگزاری انسان را به خالق خود 
وصل می کند و خالق حــال و هوای آرامش را 
در او ایجاد می کند و باعث آرامش خاطر او می 
شود. یادگیری  یکی دیگر از راهکارهای مثبت 
اندیشی است. یادگیری نشاط و روحیه دهی را 
در فرد افزایش داده و در ارتقاء ســطح آگاهی ، 
انــرژی مضاعفی به او می دهد. ارتباط نزدیک با 
طبیعت، خلوت کردن با خود، بخشش، تحرک و 
ورزش، قدرت خنده، مهربانی و.... عوامل مثبت 

اندیشی می باشد
اگر از زبان مــوالی متقیان حضرت امیر مومنان 
علــی )ع(  در این خصوص مطلبی عنوان کنیم 
گزاف نگفته ایم که مي فرمایند: انســان با ایمان 
حزن و اندوهش در قلب او و نشاطش در چهره 

اوست. )نهج البال غه،حکمت ۳۳۳ (
همگی واقفیم فضای فعالیت به شــدت در حال 
تغییر و واکنشی شــدن است و الزاماٌ باید توجه 
بیشتری به خواســته های ذینفعان مختلف خود 
و ارباب رجوع داشــته باشیم و با روی کشاده و 

نگرش مثبت با ذینفعان گفتمان کنیم.
افرادي در روابط با دیگران موفق هستند که بتوانند 
نگاه خوب و مثبتي به دیگران داشته باشند. اگر 
انساني قصد برقراري ارتباطي صمیمانه با دیگري 
را داشته باشد، هرگز نمي تواند با داشتن نگاهي 
منفي نسبت به او با او به تعامل برسد. برخي در 
اثر ارتباط با بدان و نشست و برخاست فراوان با 
آنان نسبت به دیگران بدبین میشوند و همه را بد 
مي انگارند. افرادي که مثبت اندیشــند، محتواي 

ذهنشان مطلوب و قابل تحسین است.

وقتی درهای رحمت الهی گشوده می شود؛

نگاهی به آیین های رمضان در زنجان
از اجرای طرح ضیافت الهی تا اعزام مبلغان به نقاط مختلف زنجان

خبـر

1( موضوع استعالم : اجراي ACR هاي صادر شده از منطقه مركزي ارتباطات سيار در سطح استان زنجان
2( شماره استعالم : استعالم 10-2-98-الف

3( قیمت پایه برآوردی : 1.400.000.000 ریال
4( حوزه متقاضی : مدیریت شبکه 

5( شرح عملیات : عمل اجراي ACR هاي صادر شده از منطقه مركزي ارتباطات سيار در سطح استان زنجان
6( محل تحویل اسناد و مدارک اســتعالم : زنجان، مجتمع ادارات - ساختمان ستادی شركت مخابرات، واحد 

قراردادها )اتاق 104( ، آقای سعيد هادی - شماره تماس 02433122137 
7( مهلت دریافت اسناد و مدارک استعالم و تحویل پاکت ها : تا ساعت 16 عصر روز دوشنبه مورخه  98/2/23

8( زمان و مکان جلســه توجیهی : در صورت نياز به اطالعات تکميلی با شــماره  تلفن 02433122316 آقای 
سليمان نژاد تماس حاصل فرمایيد.

9( محل تحویل پاکت ها : دبيرخانه مخابرات منطقه زنجان واقع در زنجان، مجتمع ادارات، ساختمان مخابرات منطقه 
زنجان 

10( زمان و مکان بازگشــایی پاکت ها : روز سه شنبه مورخه 98/2/24 ســاعت 8 صبح - اتاق اداره پشتيبانی و 
تداركات

شایان ذكر است كه خریداران محترم اسناد می بایستی قبل از اتمام مهلت تحویل پاكات استعالم ، پاكات را بصورت 
دربسته و ممهور شده به دبيرخانه شركت تحویل و رسيد دریافت و رونوشت رسيد مربوطه را به كارشناس مندرج در 

بند 6 این آگهی تحویل نمایند .

 اداره پشتیبانی و تدارکات

رشکت مخاربات اریان      - مخاربات منطقه زنجان       

آگهی استعالم بهاء

بیمارستان امام حسین )ع( زنجان 
سومین بیمارستان برتر کشور در ترویج 

زایمان طبیعی

مدیرکل بهزیستی استان زنجان:
روان شناسان 

نقش مؤثری در کاهش 
آسیب های اجتماعی دارند

 مدیرکل بهزیســتی استان زنجان گفت: 
تالش برای فرهنگ سازی جهت کاهش طالق 
واعتیــاد از اصلی ترین وظایف روانشناســان 

است.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان زنجان 
محمد محمدی در گردهمایی مراکز مشــاوره 
با رویکرد نقش روانشناســان در پیشــگیری از 
آسیب های اجتماعی و مشــارکت در مدیریت 
بحران با محوریت اخالق حرفه ای، افزود: تالش 
برای فرهنگ سازی جهت کاهش طالق و اعتیاد 
از اصلی تر ین وظایف روانشناســان اســت و 
روانشناسان با بهره گیری از نتایج تحقیقات جدید 
و تمهیــدات الزم می توانند در راســتای بهبود 

فضای جامعه و آرامش روانی گام بردارند.
وی اظهار کرد: انســان موجود پیچیده ای است 
که مؤلفه های بسیاری بر تربیت و تفکر آن تأثیر 
می گــذارد و به همین دلیل روانشناســان باید 

اطالعات کامل و دانش جامعی داشته باشند.
مدیرکل بهزیســتی اســتان زنجان با اشاره به 
فعالیت مراکز مشــاوره بهزیستی در دو سطح 
دولتــی و غیردولتی، اظهار داشــت: ۳۷ مرکز 
مشاوره بهزیستی در سطح استان فعال هستند و 
خط مشاوره ۱۴۸۰ صدای مشاور نیز همه روزه 
از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب آماده پاسخگویی به 

افراد نیازمند مشاوره است.
محمدی از ۱۵ هزار و ۴۶۹ تماس تلفنی با خط 
۱۴۸۰ در ســال ۹۷ خبر داد و خاطرنشان کرد: 
۱۹ هزار و ۸۵۵ مشاوره نیز در سال گذشته در 
مراکز مشــاوره حضوری دولتی و غیردولتی به 

مراجعین ارائه شده است.
وی با تأکید بر توجه ویژه روانشناسان به حوزه 
کودک، نوجوان و غربال اضطراب هزار و ۸۴۶ 
کودک، ابراز داشت: طرح غربالگری اضطراب 
کودکان یکی از رسالت های اصلی دفتر مشاوره 
در ارتقا ســالمت روان و پیشــگیری است که 
می تواند به دلیل شناسایی زودهنگام اضطراب 
کودکی و ارجــاع به موقع جهــت مداخالت 
روان شناختی از اختالالت شایع دوران کودکی 

پیشگیری کند.
مدیرکل بهزیستی اســتان زنجان کمک به باال 
بردن توانایی سازگاری فرد، تسهیل شکوفایی 
اســتعدادهای بالقوه فرد و بهبود تصمیم گیری 
را از اهداف مشــاوره عنوان کرد و افزود: هم 
اکنون بهزیســتی اســتان زنجان عالوه بر نظام 
روانشناسی با بیش از ۱۰۰ روانشناس در زمینه 
کمک به افراد جامعه و کاهش آسیب و ارتقای 

سطح سالمت روان همکاری مستمر دارد.

خبـر

اثرات مثبت اندیشی 
در روابط عمومی

اکبر راشدین- رییس و کارشناس ارشد روابط عمومی مدیریت درمان 
تامین اجتماعی استان زنجان
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معــاون تحقیقــات و فناوری دانشــگاه علوم 
پزشکی زنجان از آغاز اولین رویداذ کار آفرینی 

سالمت در استان خبر داد.
دکتر علیرضا شــغلی در ایــن ارتباط رادیویی 
صنعت ســالمت را بزرگترین عامل اشتغال در 
کشور عنوان کرد و گفت: این صنعت محدود 
به صاحبان و متخصصین پزشــکی و بهداشت 
نمی شــود همه صنایع فعال در کشور در امر 

اشتغال سهیم اند.
وی هدف از برگزاری کارآفرینی ســالمت را 
همکاری و هم افزایی بیشتر جوانان و صاحبان 
تخصص های مختلــف از جملــه کامپیوتر، 
ریاضی و علوم انســانی در کنار عزیزان حوزه 
بهداشــت و درمان دانســت و افزود : در این 

رویداد اســاتید و دانشــجویان دور هم جمع 
می شــوند و ایده های جدید و نوآوری های 
خالقانه های خود را ارایه می دهند تا چگونه 
بتوانیم با فناوری های نو در بحث ســالمت به 

توسعه اشتغالزایی برسیم.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه افزود: این 
رویداد با همکاری و مشــارکت پارک علم و 
فناوری اســتان و دانشــگاه علوم پزشکی در 
کنار سایر دانشگاههای استان و معاونت علمی 
ریاســت جمهوری و تعدادی از شــرکت های 
دانش بنیان برگزار می شــود و در این همایش 
این فرصــت ایجاد می شــود کــه ۱9نفر از 
کارآفرینان و افراد موفق در زمینه های مختلف 
به ویژه حوزه ســالمت در کشور دعوت شود 

تا با سخنرانی و بیان تجارب روش کارآفرینی 
و خالقیت آنها نیزارایه شود. دکتر شغلی زمان 
افتتاحیه را  ظهر روز چهارشنبه از ساعت یک 
و نیم در محل دانشکده پزشکی انتهای شهرک 
کارمندان به مدت سه روز اعالم نمود و گفت: 
آیین اختتامیــه روز جمعه  و با برنامه هایی از 
جمله معرفی ایده هــای برتر و مقاالت طرح 
دانشجویی، استقرار واحدهای کارآفرینی مرکز 
رشــد علم و فناوری و با حضــور جمعی از 
مسووالن کشوری و اســتاندار محترم و دیگر 

مدیران در سطح استان  برگزار شد.
وی تاکیــد کرد: بــا توجه به اســتقبال از این 
رویــداد امــکان ثبت نام حضــوری در محل 

همایش نیز وجود داشت. 

ین رویداد  تتا او آیین ا
ر  ما ی  ری کارآ

ی و  ور های  کشوردر م
د ار  (بر وه مت)ای س

نحستین رویداد کار آفرینی سالمت در شمالغرب 
کشــوربا همکاری معاونت تحقیقات و فناوری 
دانشــگاه علوم پزشــکی زنجان و پارک علم و 
فناوری اســتان روزچهارشنبه ۱۱ اردیبهشت به 
مدت ســه روز، با هدف حمایت ازشکل گیری 
زنجیره ها و شبکه های دانش درفناوری جدید 
علوم سالمت و ســایر فعالیت های دانشجوپی 
در حوزه های کارآفرینی ســالمت در سالن ابن 

سینای دانشکده پزشکی آغاز به کارکرد.
در آیین افتتاح این رویداد دکترعلیرضا شــغلی 
معاون تحقیقات و فناوری دانشــگاه گفت: این 
رویداد مهم که برای نخســتین باردرشمالغرب 
کشــورانجام می شــود،  با تــالش صادقانه و 
ارزشمند دانشجویان و جوانانی پرشور، با نشاط 

و با انگیزه به انجام رسیده است.
وی افزود: دانشــگاه علوم پزشکی زنجان، پارک 
علم و فناوری استان، مرکز علم و فناوری ریاست 
جمهوری، دانشــگاههای استان و شر کت های 
دانش بنیان در کنار هم موفق شــدیم این رویداد 
را شــروع کنیم . دکتر شغلی با بیان اینکه امروزه 
مرزهای علم به هم ریخته و با ورود تکنولوژی 
همه چیز به هم گره خورده گفت: اکنون هی علم 
و دانشــی را نمی بینید که یک نفر در آن حرف 
بزندو  حیطه ســالمت نیز منحصر به پزشکان و 

پرستاران و ... نمی شود.
وی هدف اولیه ازبرگزاری این برنامه را نزدیک 
کــردن انســان ها، افکار و ســلیقه های مختلف 

دانست.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی 
یر و بیش  زنجان استقبال از این رویداد را بی ن

ار توصیف کرد و افزود: در این رویداد  از حد انت
۱9 نفر از منتورها و کار آفرینان برتر کشور دعوت 
شده اند تا با ارایه تجربیات خود راهنماومشوق 

جوانان در این عرصه باشند.
دکتر شغلی با بیان اینکه با تکیه بر فکر خالق و 
نوآور جوانان کشــور دوران پشت میز نشینی و 
وابســتگی به نفت به پایان رسیده تاکید کرد: ما 
باید با تکیه بر مغزها و اندیشه ها و خالقیت ها و 
نیز اتکا به خود و اقتصاد بدون نفت بتوانیم برای 
سرافرازی و استقالل کشور هرچه در توان داریم 

به کار ببندیم. وی برگزاری این رویداد را به فال 
نیک گرفته و تصریح کرد: جوانان و دانشجویان 
یم ما و نفت آینده ما  با سواد و با انگیزه ثروت ع
هستند و دانشگاه علوم پزشکی زنجان در جهت 
ارج نهادن به ایده ها ی نو و فناورانه جوانان تمام 
تالش خــود را در جهت حمایت از این جونان 

خواهد کرد.
الزم به ذکراســت آیین پایانی ایــن رویداد روز 
جمعه ۱۳ اردیبهشت با حضور مقامات کشوری 

و استانی برگزار شد.

بر داد اه  قیقا و فناوری دانش اون ت م

مت دراستان ی س ری ستین رویدادکارآ اری ن بر

ویــژه آیین گرامی داشــت و قدردانی از همــکاران برگزیده 
رشــته های علوم آزمایشگاهی، روانشناسی و مامایی باحضور 
فعاالن این حوزه و مســووالن دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

برگزار شد.
رییس دانشــگاه علوم پزشــکی زنجان اظهارداشت: امسال با 
همفکری دوستان پیشــنهاد شد که بزرگداشــت روز علوم 
آزمایشگاهی، روان شناسی و مامایی به صورت تجمیع شده و 
در راستای پویش ملی بهار همدلی برگزارشود که این اتفاق به 

دلیل نیت خیر آن، قطعا به نتیجه خواهد رسید.
دکتر پرویز قزلباش در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده برای 
ارتقای جایگاه ماماها اظهارداشت: تالش ها برای این ارتقا در 
مراکز درمانی ازجمله بیمارستان ولی عصر )عج( منجر به تحقق 

این مهم شده است.
وی با تقدیر از فعالیت ماماها برای فعالیت در عرصه مسوولیت 
سنگین تولد انسان بیان داشت: حوزه مامایی فقط بحث زایمان 
نیست و همه حوزه های مادرشــدن، از مراقبت  قبل تا بعد از 

مادرشدن را شامل می شود.
مقام عالی دانشــگاه با بیان اینکه دیدگاه وزارت بهداشت هم 
ر اســت افزود: ماما باید با  قرارگرفتن ماما در جایگاه موردن
قرارگرفتــن در جایگاه خود، در حوزه ماموریت خود فعالیت 

کند.
یر بخش  مدیر ارشد دانشگاه علوم پزشکی زنجان به نقش بی ن
علوم آزمایشگاهی در حوزه درمان اشاره و ابراز داشت: ساالنه 
8 میلیون آزمایش توســط این بخش فقط در دانشــگاه انجام 
می شــود و این بخش مراجعان صدها هزاری نفری دارد و از 

این رو درمان وابسته به این بخش است.
وی با تاکید بر توجه و برخورد سیســتماتیک با فعاالن علوم 
آزمایشگاهی اظهارداشت: این گروه با همه محدودیت ها درحال 
فعالیت هستند و شرایط کشور طوری است که باید از نیروها، 
منابع داخلی و سرمایه های خودی استفاده کنیم، چراکه به این 

سادگی این تجهیزات ارتقا نخواهد یافت.

رییس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با اشاره به مشکالت 
مطرح شده توسط مدعوین ازجمله تعرفه، اظهارداشت: هنوز 
تعرفه مشخصی در این حوزه وجود ندارد و انجمن این مبالغ 

را تعیین می کند و البته مشکل حمایت بیمه ای هم وجود دارد.
به گفتــه دکتر قزلباش هفته آینده پنجمین جشــنواره عکس 
ســالمت روان در مجموعه فرهنگی  تاریخی شــهرداری 
)کارخانه کبریت سابق( زنجان برگزارخواهدشد که بزرگ ترین 
جشنواره عکس ایران و جزو بزرگ ترین جشنواره های جهان 

است.
وی با تاکید بر تالش بــرای برقراری رابطه بین هنر و جامعه 
پزشکی تصریح کرد: جشنواره عکس سالمت روان زنجان با 

بیش از ۱8 هزار عکس ارسالی برگزار شده است.
ام پزشــکی استان زنجان هم در این نشست با اشاره  رییس ن
به اینکه رصد شــاخص هایی در ســطح جهان از جمله مرگ 
و میر نوزادان و مادران توســط جامعه جهانی انجام می شود، 
اظهارداشــت در دنیا کمپین هایی برای گرامی داشت روز ماما 

وجود دارد که فعالیت هایی در این حوزه انجام می شود.
دکتر حســین بابایی با تاکید بر تالش برای کیفی سازی بخش 
مامایی بیان داشت: دولت ها وظیفه دارند به نیازهای اساسی بشر 
ازجمله کاالهای اساسی هم توجه کنند که آموزش و بهداشت 

هم در این راستا است.
وی با بیان اینکه کاهش آسیب زنان در قبال مادرشدن ازجمله 
حقوق زنان اســت افزود: کمک به تحقــق این حق ازجمله 

وظایف ماماها است.
ام پزشکی اســتان زنجان به تالش های جهانی برای  رییس ن
ارتقای جایگاه ماماها اشاره و تصریح کرد: اجرای طرح همراهی 
ماما با مادر، در اجرای طرح تحول سالمت با مشکالتی همراه 

شد که  باید اصالح شود.
 دکتر بابایی به اعالمیه حقوق بشــر در مورد زنان اشاره و بیان 
داشت: زنان و کودکان ازجمله موارد مطرح شده در این اعالمیه 

هستند که جامعه پزشکی هم در این حوزه دخیل هستند.

وی با اشــاره به تالش برای کیفی سازی خدمات ماماها بعد از 
رفع مشکل کمیت افزود: شعارهای جهانی براساس حمایت از 

یم شده است. حقوق جامعه هدف تن
ام پزشــکی استان زنجان با اشــاره به خروج ایران  رییس ن
از محدوده قرمز ســازمان بهداشت جهانی در شاخص مرگ 
و میر مادران و نوزادان خاطرنشــان کزد: این مهم فقط نتیجه 
برنامه ریزی نبوده بلکه نقش ماماهــا و دیگر کادر درمانی در 

تحقق آن نقش مهمی ایفا کرده است.
حجت االسالم والمسلمین محرمعلی شیرمحمدی در این آیین با 
تبریک به جهادگران و فعاالن عرصه سالمت که بکی از متدهای 
اصلی در دکترین امنیت ملی هر کشور و هر سرزمینی هستند 
اظهارداشت: اتفاقی که در کنار حادثه تل سیل روی داد، پویش 
همدلی بود کــه در واقع نیت خیر موجود در پویش منجر به 

شکل گرفتن همگرایی در قبال واگرایی بود.
م رهبری در دانشگاه علوم پزشکی  مسوول نمایندگی مقام مع
استان زنجان افزود: بخش های مختلف دانشگاه شامل مامایی، 
علوم دانشگاهی و روانشناسی برای نخستین بار در کنار هم قرار 
گرفتند که این مهم عیان کننده وعده خداوند در تحقق اهداف 

جمع گرایی است.
وی با تاکید براینکه همه کادر درمان به نوبه خود وظیفه سنگینی 
ر روانی  دارند و فردی که در بخش درمان فعالیت می کند از ن
واقعا نحت فشار است تصریح کرد: این نکته باید درک شود و 
قابل شنیدن نیست، چنانکه نخستین خطا می تواند آخرین خطا 
باشــد. حجت االسالم شیرمحمدی با بیان اینکه خلقت انسان 
بهترین خلق عالم هستی محسوب می شود، افزود: به همین دلیل 

است که کسی که خود را بشناسد خدا را هم شناخته است.
م رهبری در دانشگاه علوم پزشکی  مسوول نمایندگی مقام مع
زنجان با تاکید بر خطیربودن کار ماماها بیان داشت: فعالیت در 
همه امور مربوط به درمان حساس و قابل توجه است که در این 

ر است. میان، کار بخش علوم آزمایشگاهی هم مد ن
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زنجان با تبریک به مناسبت 
روز علوم آزمایشــگاهی، روانشناسی و مامایی ابراز داشت: از 

ابتدای سال جشــن های مختلفی داشتیم که هم به عنوان روز 
جهانــی و هم روز ملی ثبت شــدند و افتخاری اســت برای 
دانشــگاه، که همکاران در هر نقطه از استان و دانشگاه علوم 
یر است و در حوزه  پزشکی، خدماتی را ارایه می دهند که بی ن

سالمت هم باعث افزایش سطح سالمت مرم می شود.
دکتر علیرضا زراعتچی افزود: زیباترین آهنگ زندگی، صدای 
گریه نوزاد اســت که همــکاران ماما در این راســتا خدمت 

بسیاربزرگی را برای سالمت مادران و کودکان ارایه می دهند.
وی با بیان اینکه همکاران آزمایشگاهی هم پشت جبهه مشغول 
ارایه خدمات هستند تصریح کرد: پیوند ناگسستنی بین خدمات 
پزشکی و آزمایشگاهی اســت و خدمت عزیزان روانشناس 

باعث افتخار است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زنجان روانشناسان را طبیب 
روح و روان ذکر و بیان داشــت: قطــع به یقین با اقدماتی که 

روانشناسان انجام می دهند حلقه خدمات را تکمیل می کنند.
 زراعتچی با اشاره به بارندگی های امسال در کشور که مایه خیر 
و برکت در بعضی نقاط و باعث سیالب در برخی نقاط کشور 
شد، اظهارداشت: تصمیم براین شد که مراسمات دانشگاه مثل 
سابق جهت قدردانی از زحمات همکاران عزیز انجام گیرد ولی با 
تجمیع تا هم سبب کاهش هزینه ها و هم پرداختن به آالم قسمتی 
از جامعه که در برخی اســتان ها به خاطر سیالب با مشکالتی 
مواجه هستند و هم جامعه خودمان، با پیوستن به پویش ملی بهار 

همدلی با تمسک به والیت امیرمومنان )ع( انجام گیرد.
در این آیین نماینده گروه روانشناســی در باره پوشــش بیمه 
خدمات این حوزه و نماینده علوم آزمایشــگاهی نیز با تاکید 
بر نقش علوم آزمایشــگاهی درحوزه پیشگیری، تشخیص و 
درمان در باره قانون بهره وری، سختی کار و خرید تجهیزات 

آزمایشگاهی سواالتی را مطرح کردند.
در پایــان این آیین از 8۱ نفر از برگزیدگان رشــته های علوم 
آزمایشگاهی، روان شناســی و مامایی دانشگاه علوم پزشکی 
زنجان با اهدای لوح و جایزه ازطرف ریاســت دانشگاه تقدیر 

به عمل آمد.

ی از  م نتای بر  اع
تین  رشته های مختلف  نخ

اهی  یاد  بین دانش الم
استان زنجان

نخستین المپیاد ورزشــی دانشگاه های زنجان 
به میزبانی دانشــگاه علوم پزشــکی با شرکت 
ورزشــکارانی از دانشجویان، کارکنان و اساتید 
تمامی دانشــگاه های اســتان درحال برگزاری 

است.
در این دور از رقابت ها که با استقبال دانشگاهیان 
برگزارشــده اســت، نتایج به دســت آمده در 
تاکنون، توســط روابط  رشــته های مختلف، 
ت ورزش های دانشــگاهی استان  عمومی هی

زنجان منتشر شده ست.
مســابقات والیبال چهارنفره دانشــگاه ها که از 
تاری ۶ اردیبهشت شروع شد و مراسم اختتامیه 
و اهــداء جوایــز با حضور مســئولین هیئت 
ورزش های دانشگاهی و مسئولین دانشگاه علوم 
پزشکی در تاری دهم اردیبهشت برگزار شد، 
دانشگاه آزاد اسالمی قهرمان شد، دانشگاه علوم 
پزشکی مقام دوم و دانشگاه زنجان نیز سوم شد.
نتایج مســابقات در رشــته بدمینتون در بخش 
کارکنان مقام اول را، ثمر ایپکچی از دانشگاه علوم 
پزشکی زنجان کســب کرد، مقام دوم به فائزه 
احمدی از دانشگاه آزاد و مقام سوم به صورت 
مشترک به صغری شامی از دانشگاه آزاد و زینب 

اسماعیلی از دانشگاه علوم پزشکی رسید.
در رشــته تیراندازی )تپانچه بــادی( در اولین 
المپیاد ورزشی فریبا مهدیلو به مقام اول رسید، 
ضحی حداد مقام دوم را کســب کرد و سمیه 

فضلی سوم شد.
لوم به  در رشته تیراندازی )تفنگ بادی( رعنا م
مقام اول رســید، فاطمه مرادی دوم شد و زهرا 
کرمی جایگاه ســوم را کســب کرد. در همین 
رشــته و در بخش آقایان فرهاد محمدی مقام 
اول را کسب کرد میالد نجفی دوم شد و سهیل 

رحمانی به جایگاه سوم دست یافت.
رشته آمادگی جســمانی در گروه سنی باالی 
۳۵سال، نادر بهرام پور از دانشگاه آزاد اسالمی 
نفر اول این رشته شد، جایگاه دوم را علی گنج 
خانلو از دانشــگاه علوم پزشکی به دست آورد 
و مسعود رستم خانی از دانشگاه علوم پزشکی 

سوم شد.

اسی و مامایی  وم آزمایشگاهی روان  ته های ع ان ر ید  از بر
دیر به عم آمد ی زنجان ت وم  دانشگا ع
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