
- شنبه 11 خرداد مـاه 1398 / نمـره 320 / سال دوم / 8 رویه / قیمت 2000 تومان- فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ورزشی روزانهم رمدمی صبح استان زنجان

- رویه 6
مدیرعامل مهرانه در گفتگو با شبکه سالمت:

گسترش فرهنگ مهرانه در ایران از چشم اندازهای مهرانه است

استاندار زنجان: 
تسهیالت پرداختی

 به واحدهای تولیدی 
در حد پول توجیبی است

عضو هیات علمی دانشگاه زنجان:
جهادکشاورزی 

در بحث صادرات 
عملکرد خوبی نداشته است

- رویه 2   - رویه 7  

سالمم رب تو ای ماه فضیلت ماه آزادی
                    ردودم رب تو ای ماه زعیمت ای هم شادی

اما و اگرهای تعیین کارشناس برای قیمت گذاری مسکن

ُمَسکن های بازار پرالتهاب َمسکن
رویه 2  

 مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان 
زنجان گفــت: بر پایه بازدیدهایی که در ماه 
مبارک رمضان از انبارها به عمل آمد، 9 انبار 

احتکار کاال کشف شد.
مرتضی ممیزی در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کرد: هم اکنون طرح نظارتی ویژه ماه مبارک 
رمضان در حال اجرا است و این بازرسی ها 
در قالــب گشــت های ســیار بــه صورت 
محســوس و نامحســوس انجام می شــود 
که این گشــت ها متشــکل از کارشناســان 
ســازمان های حمایــت از مصرف کنندگان 
و تولیدکننــدگان، صنعــت، معدن تجارت، 

دامپزشکی و دانشگاه علوم پزشکی است.
این مسوول با اشاره به اینکه در این گشت ها 
بازار هدف واحد های صنفی ارایه دهنده مواد 
مصرفــی ویژه در این ماه اســت، ادامه داد: 
شــیرینی فروشی ها، فروشــندگان زولبیا و 
بامیه، رستوران ها، فروشندگان آش و حلیم 
و... بازار هــای هدف تعزیرات هســتند که 

نظارت های الزم بر آن ها انجام می شود.
وی افــزود: بر پایه بازدیدهایــی که در ماه 
مبارک رمضان از انبارها به عمل آمد 9 انبار 
احتکار در این مدت کشــف شد که بیشتر 
کاالهای کشف شــده جزو گــروه کاالهای 

اساسی است.
ممیزی تصریح کــرد: 53 تن برنج ایرانی و 
خارجی، 20 تن خرمــا، رب گوجه فرنگی، 
روغن مایع، 104 کیســه آرد شیرینی پزی و 
114 حلقه الستیک خودرو از جمله کاالهای 
کشف شده از این انبارها است که هم اکنون 
پرونــده ایــن احتکارها تشــکیل شــده و 
بررسی ها تا صدور حکم مقتضی ادامه دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان زنجان، 
یادآور شــد: همشــهریان و مســافران در 
با  صورت بروز هرگونه مشــکل می توانند 
سامانه تلفنی 124 که سامانه کشوری است 
تمــاس حاصل کنند و شــکایت خود را به 

اطالع بازرسان این سازمان برسانند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان خبر داد:

کشف 9 انبار احتکار کاال 
در ماه رمضان

آگهی فراخوان مناقصه عمومی )یک مرحله ای ( نوبت اول
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه ذیل را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 

مدت برآورد اولیه  )ریال(محل اجرای پروژه عنوان پروژه
مبلغ تضمین شرکت محل اعتبار اجرا

در مناقصه )ریال(
تکمیل و ساماندهی 
سایت گردشگری 

زنجانرود 
حد فاصل پل سید 
محمد و پل بیجار

از اعتبارات سال 6 ماه34,964,162,071
13971,750,000,000

محل تحویل پیشنهادها : دبیر خانه  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان  
آخرین مهلت تحویل پیشنهادها : تا  ساعت 14 روز دوشنبه مورخه 1398/03/27 

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9 صبح روز  سه شنبه مورخه 28 /1398/03
رشته و رتبه پیمانکاری: پیمانکاران دارای گواهینامه صالحیت پیمانکار حقوقی حداقل رتبه 5 در رشته آبیاری و زهکشی و یا راه و باند از 

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری 
متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ 1398/03/11 تا 1398/03/13 جهت خرید اسناد مناقصه به سایت سامانه تدارک الکترونیک 
دولت )ستاد ( به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند و جهت کسب اطالعات  بیشتر و دریافت پاکت های اسناد مناقصه به همراه 

معرفی نامه کتبی به واحد امور قراردادهای بنیاد مسکن استان واقع در میدان آزادی خیابان کشاورز  مراجعه نمایند.
تلفن : 33106202- 024 

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجاندر ضمن هزینه چاپ آگهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد.

طنین فریاد آزادی قدس در آسمان زنجان
رویه 1  

 رییس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و 
مقوای ایران با اشــاره به لزوم حمایت از تولید 
داخلی اظهــار کرد که تا زمانی کــه ارز 4200 
تومانی به واردات کاغذ تخصیص داده شــود، 

مشکالت این بازار حل نخواهد شد.

ابوالفضل روغنی گلپایگانی در گفت وگو با ایسنا، 
اظهار کرد: مشکالت بازار کاغذ با توجه به تولید 
داخل حل خواهد شــد؛ در غیــر این صورت 
منابع ارزی کشــور به ایجاد شغل در کشورهای 
خارجــی و واردات کاغذ بی کیفیت، تخصیص 
داده می شــود و راه برای افرادی که از ارز 4200 

تومانی سوءاستفاده می کنند باز می ماند.
وی ادامه داد: مابه التفاوتی که در نتیجه تخصیص 
ارز 4200 تومانی به واردات کاغذ ایجاد شــده 
باعث می شــود افرادی به راه های فرعی رجوع 
کنند و این منابــع مالی را در راه های دیگری به 

جز واردات کاغذ صرف کنند.
رییس ســندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای 
ایران توجه به تولید داخل را یکی از راهکارهای 
برطرف شدن مشکالت بازار کاغذ عنوان کرد و 
گفت: تا زمانی که ارز 4200 تومانی به واردات 
کاغذ تخصیص داده شود مشکالت این بازار حل 

نخواهد شد.
به گزارش ایسنا، بحران کاغذ از پاییز 139۶ آغاز 
شــد و با وجود اینکه در همان سال با ترخیص 

یــک محموله کاغــذ از گمرک ایــن بحران تا 
حدی کنترل شــد اما افزایش نرخ ارز بار دیگر 
این صنعت را با مشکالتی مواجه کرد؛ تا جایی 
که حدود یک سال بعد در پی افزایش بی رویه 
قیمت کاغذ، صنف ناشران در نامه ای به مسووالن 
دولتی خواستار پیگیری جدی برای حل معضل 

کمبود و گرانی کاغذ شدند.
از طرف دیگر در روزهای آخر اسفند ماه 139۷، 
دبیر کارگروه ساماندهی کاغذ اعالم کرد که در 
سال گذشته 3۷ هزار و 354 تن کاغذ روزنامه ای 
و 21۸ هــزار و ۶23 تن انواع کاغذ تحریر وارد 
کشــور شــده اســت، اما فقط ۶915 تن کاغذ 
روزنامه ای و 13 هزار و ۶49 تن کاغذ تحریر با 
حواله معاونت های فرهنگی و مطبوعاتی وزارت 
فرهنگ توزیع شــده است به این معنا که دیگر 
مقادیــر که با ارز دولتی وارد شــده، غیرقانونی 
توزیع شــده اســت. این معضل در سال جدید 
نیز ادامه داشــت تا جایی که برخی نشریه ها و 
روزنامه ها مجبور بــه کم کردن تعداد صفحات 

خود شدند.

 راهپیمایــی روز جهانی قدس در نقاط 
مختلف اســتان زنجان با حضور گســترده و 
چشــمگیر آحاد و اقشار مختلف مردم، برگزار 

شد.
به گزارش ایرنا، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان 
نه تنها برای مردم ایران که برای همه مسلمانان در 
نقاط مختلف جهان، نماد اتحاد و همبستگی برای 
حمایت از مظلومیت مردمی است که بیش از ۷0 
سال است سرزمینشان در اشغال ستمکارترین و 

جنایتکارترین رژیم قرار گرفته است.
دیــروز مردم زنجان از زن و مرد و پیر و جوان 
از همان ســاعت های نخســتین، خــود را از 
خیابان های مختلف شهر به میدان قایم رساندند 
تا در سیل خروشان راهپیمانان روز قدس، غریو 
»اهلل اکبر« ســر دهند و به غاصبــان این پیام را 
برســانند که آرمان آزادی قدس شریف وقبله 
نخست مسلمانان همچنان زنده است و وعده 

الهی در پیروزی مظلومان محقق خواهد شد.
دیــدن جوانــان و نوجوانان پر شــور در کنار 
سالخوردگانی که همچنان پر صالبت در صف 
راهپیمایی قدم بر می داشــتند و فریاد »مرگ بر 
اسرائیل و »مرگ بر آمریکا« سر می دادند، نشان 
از آن داشت که روحیه پایمردی و مقاومت در 
برابر ظلم و اشــغالگری و وفــاداری به آرمان 
آزدی قدس در همه نســل های این مرز و بوم 

ریشه دوانده است.

تماشــای خانواده هایی که با همــراه فرزندان 
خردسال و کودکانشــان در راهپیمایی حاضر 
شــده بودند، حکایت از امتــداد راه بیداری و 
مقاومتی است که بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی 

مشعل آن را بر افروخته است.
تدبیر حکیمانه حضرت امــام خمینی )ره( در 
نامگــذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به 
عنــوان روز قدس، آن را به جنبشــی فراگیر و 

مسئله نخست جهان اسالم تبدیل کرده است.
روز قــدس در واقع روز نمایــش وحدت و 
انســجام امت بزرگ رسول اله )ص( است که 
به یمــن آن، فریاد دادخواهی ملت های آزاده و 
طرفدار صلح، در حمایت از ستمدیدگان از ظلم 
و جور رژیم منحوس صهیونســیتی و حامیان 

مستکبرش، فضای جهان پر کرده است.
در روزهــای گذشــته امام جمعه، اســتاندار، 
ســازمان ها و ارگان های مختلــف، احزاب و 
گروه های متعدد، نیروهــای نظامی و انتظامی 
و دانشــگاهیان هر کدام در پیام هایی جداگانه 
از مردم خواســته بودند تا بار دیگر یکصدا و 
یکدل با حضور گسترده و پرشور در راهپیمایی 
روز جهانی قدس، با نشان دادن چهره حقیقی 
و رحمانــی دین مبین اســالم از مردم مظلوم 
فلســطین دفاع و حمایت کنند و فریاد عدالت 
خواهانه خود برای توقف اشغال سرزمین های 
فلســطین و کشــتار زنان و کودکان بی دفاع 

مســلمان در این منطقه را بــه گوش جهانیان 
برسانند.

راهپیمایــان زنجانی با ســر دادن شــعارهایی 
همچون »اســرائیل حیا کن، جنایتو رها کن«، 
»آمریــکا آمریــکا این آخرین پیام اســت، راه 
فلسطینیان قیام است قیام است«، »نصر من اهلل و 
فتح قریب، مرگ بر آمریکای مردم فریب«، »یا 
ایها المسلمون اتحدوا اتحدو«، »ای رهبر آزاده، 
آماده ایم آماده«، »ما با والیت زنده ایم، تا زنده ایم 
رزمنده ایم«، جنایات رژیم غاصب صهیونیستی 
و سردمداران استکبار را در منطقه محکوم کرده 

و بر ادامه راه مقاومت تاکید دارند.
راهپیمایان در زنجان مسیر میدان قایم تا مصلی 
را با فریادهای پر خروش خود ســپری کردند 
و در میعــادگاه نماز جمعــه در صفوف به هم 
فشرده و دشمن شکن، نمایشی دیگر از اتحاد و 
همبستگی را در پای آرمان های جهانی انقالب 

اسالمی به نمایش گذاشتند.
طبق روال سال های گذشــته، همزمان با مرکز 
اســتان، آیین راهپیمایی روز قــدس در تمام 
مراکز شهرستان ها و همچنین مراکز بخش ها و 
تعدادی از روستاهای استان زنجان برگزار شد.

در شــهر زنجان، امیر ســرتیپ حاتمی وزیر 
دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح، در پایان 
آیین راهپیمایی روز قدس در جمع راهپیمایان 

سخنرانی کرد.

 طنین فریاد آزادی قدس در آسمان زنجان
رییس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران:

تا زمانی که ارز دولتی باشد مشکل کاغذ حل نمی شود
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با هدف تجمیع پتانسیل های موجود در روستاها؛
طرح توسعه پایدار 

منظومه های روستایی 
تهیه می شود

 مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمی 
استان زنجان در گفتگو با روزنامه زنگان امروز 
اظهار کرد: برنامه توسعه اقتصادی ، اشتغالزایی 
و طرح توســعه پایدار منظومه های روســتایی 
با هدف تجمیع توانمندی  ها و پتانســیل های 
موجود در روســتاها در زمینه های مختلف به 

منظور تقویت پایدار روستاها تهیه شده است.
ســجاد صنعتی منفرد با بیان اینکه، بنیاد مسکن 
انقالب اســالمی اســتان زنجان با شناســایی 
ظرفیت هــا، اثرپذیری و اثرگذاری روســتاها 
بر همدیگر را بررســی کرده و نقشــه راهی را 
برای ماندگاری روســتاییان در روستاها تدوین 
می کنــد، ادامه داد: این نهــاد انقالبی در تهیه 
این برنامه و طــرح و با کمک و همراهی کلیه 
ادارات ، دستگاه های اجرایی، مراکز دانشگاهی 
و ثمن ها سعی دارد تا از طریق یک نظام اجرایی 
مناسب و ایجاد هماهنگی های الزم بین سازمان 
های تصمیم گیر در اســتان و سطح ملی زمینه 

الزم برای تحقق اهداف را فراهم کند.
وی تصریــح کرد: این طــرح که با همکاری و 
نظارت ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
انجام می شود، به عنوان باالدست کلیه طرح های 
نقطه ای و جزیره ای مرتبط با روستاهای استان 
خواهد بود، به طوری که با مطالعه همزمان 17 
بخش اســتان، که ماهیتی یکپارچه و فرابخشی 
دارد تدوین می شــود و اجــرای آن موجبات 
رشد، شکوفایی و سرزندگی در محیط روستایی 

را فراهم می کند.
مدیرکل بنیاد مســکن اســتان با بیان اینکه، در 
قالب ایــن طرح ، روســتاها بر پایه شــرایط 
اقلیمی، موقعیت جغرافیایــی و ظرفیت  ها، به 
تفکیک منظومه  هایی را تشــکیل میدهند و هر 
یک به قطب های فرهنگی، کشاورزی، صنعتی 
و اقتصادی تبدیل خواهند شــد، یادآور شد: در 
این طرح، شناسایی روستاهای دارای قابلیت در 
بخش  های گردشــگری، فرهنگی، کشاورزی 
و تولیــدی در دســتور کار قرار مــی  گیرد تا 
با مدیریت واحــد، زمینه الزم برای اســتفاده 
روستاهای همجوار از ظرفیت  های یکدیگر در 

قالب یک منظومه فراهم شود.
صنعتی منفرد، توســعه فعالیت های اجتماعی- 
اقتصــادی و کالبــدی منظومــه روســتایی ، 
برنامه ریزی و تقویت اقتصاد روســتایی، ایجاد 
اشــتغال پایدار ، رونق کســب و کار و تقویت 
اقتصاد محلی صادرات محور در روســتاهای 
هدف، افزایش سطح درآمد روستاییان و تثبیت 
جمعیت روستایی را از اهداف اصلی این طرح 
دانست که از ســوی این نهاد انقالبی پیگیری 

می شود.

معاون درمان تامین اجتماعی استان زنجان خبر داد :
فعالیت درمانگاه سهروردی 

خدابنده از ابتدای تیرماه 
امسال دو شیفته می شود

 معــاون درمان تامین اجتماعی اســتان 
زنجــان در نشســتی که با حضور ریاســت و  
کارکنان درمانگاه سهروردی شهرستان خدابنده 
در محل این درمانگاه انجام شــد، با تشــریح 
برنامه های سازمان در سال 98 ، از فعالیت صبح 
و عصر این مرکز درمانی از ابتدای تیرماه امسال 

خبرداد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت درمان استان 
زنجــان ، دکتر جواد عابدی  با اشــاره به اینکه 
برای ایجاد توســعه باید ابتدا کارکنان این مرکز 
درمانی تعصب منطقه ای داشــته باشند افزود 
گام های اولیه را باید محکم برداشت و با داشتن 
حساسیت بیشتر و تعلق سازمانی، فرصت امروز 
را غنیمت شــمرد تا آیندگان در ســایه آرامش 
بتوانند از چتر حمایتی سازمان خدمات گسترده 

آن بهره مند شوند.
عابدی در باره زمین درمانگاه نیز گفت: ســال 
گذشته زمین درمانگاه با شهرداری خدابنده تهاتر 

شده و در آستانه تحویل می باشد.
معاون درمان تامین اجتماعی اســتان در پایان 
اموال و منابع ســازمان را حــق الناس خواند و 
تصریح کرد: همگــی در قبال منابع حق الناس 
سازمان مسوولیم و قطعا کوتاهی کارهای ما را 

آیندگان نخواهند بخشید.
گفتنی اســت طبق برنامه ریزی انجام شده و در 
پی مطالبات مردم این شهرســتان و کانون های 
بازنشســتگی و کثرت مراجعان، از ابتدای تیر 
ماه امسال ، فعالیت این مرکز درمانی از ساعت 
7/30 صبح به صورت یکســره تا 6 عصر ادامه 

خواهد داشت.

خبر

رییس کل دادگستری استان زنجان :
حمایت از خانواده های زندانیان 

گامی موثر در کاهش آسیب 
های اجتماعی است 

 رییس کل دادگســتری استان زنجان در 
مجمع عمومی انجمن حمایت از زندانیان استان 
زنجان گفت: کمک به خانواده های زندانیان که 
بیشتر از اقشار ضعیف جامعه هستند در حقیقت 
کمک به نظام است چون وجود نظم عمومی برای 

نظام بسیار دارای اهمیت است.
حجت االسالم اســمعیل صادقی نیارکی با بیان 
اینکه بــرای برقراری نظم و امنیــت در جامعه 
دســتگاه قضایی به ناچار افراد هنجار شــکن 
و مخالن نظم امنیت را به زندان می فرســتد تا 
درفراهم نمودن بستر نظم و امنیت به وظیفه خود 

عمل کند.
رییس شــورای قضایی استان زنجان به اقدامات 
و فعالیت های مهم انجمــن حمایت از زندانیان 
اســتان و کســب رتبه های برتــر در دوره های 
گذشته در بخش های مختلف اشاره کرد و افزود: 
فعالیت هــای موثر و با معدل بــاالی انجمن در 
جهت  کمــک به خانواده های زندانیان در طول 
سال و مناسبت ها از جمله ماه مبارک رمضان، سال 
نو و آغاز سال تحصیلی و غیره را بسیار ارزشمند 
و گامی اثرگذار در راســتای کاهش آسیب های 

اجتماعی خانواده های زندانیان برشمرد.
عالی ترین مقام دستگاه قضایی استان خاطر نشان 
کرد: در استان با فعالیت دو مجموعه ستاد دیه و 
انجمن حمایت از زندانیان استان که در حقیقت 
مکمل یکدیگر  هســتند کمک های شایانی چه 
در زمینه کمک برای آزادی زندانیان جرایم مالی 
غیرعمد و هم کمک به خانواده زندانیان شــده 

است که جای تقدیرو تشکر دارد.
صادقــی نیارکــی در ادامه اظهار داشــت: همه 
هزینه های انجمن حمایــت از محل فعالیت ها 
و اقدامات مالی این مجموعه تأمین می شــود و 
حمایت همه نهاد ها و سازمان ها با هر عنوان برای 
کمک به خانواده زندانیان می تواند از آسیب هایی 
که می توان متوجه و دامنگیر این خانواده گردد 

جلوگیری نماید.

آغاز خرید تضمینی کلزا در زنجان؛
شش مرکز، آماده خرید 

محصول از کشاورزان است
 مدیرعامــل شــرکت غلــه و خدمات 
بازرگانــی منطقه 14 از آغاز خرید تضمینی دانه 

روغنی کلزا در استان زنجان خبر داد.
محمد ایزدی در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: 
بر پایه پیش بینی ســازمان جهادکشاورزی استان 
زنجان، انتظار می رود که امسال 2300 تن کلزا در 

زنجان خریداری شود.
این مسوول از راه اندازی شش مرکز بابت خرید 
تضمینی این محصول خبــر داد و افزود: مرکز 
دستجرده طارم نیز آماده دریافت کلزا از کشاورزان 
است. وی خاطرنشــان کرد: با خرید این مقدار 
کلزا، مقدار کشت و خرید تضمینی این محصول 
نســبت به سال گذشته از رشــدی 57 درصدی 

برخوردار خواهد بود.
به گزارش ایسنا، کنجاله کلزا یکی از مناسب ترین 
منابــع برای تغذیه دام و طیور اســت. همچنین 
تحقیقات داخلی و خارجی و تجربیات کشــت 
کلزا طی دو دهه اخیر در کشور نشان داده است که 
زراعت این محصول در تناوب با غالت و برخی 
از محصــوالت دیگر، عالوه بر کاهش جمعیت 
علف های هرز و کاهش آفات و بیماری ها، باعث 
افزایش عملکرد دانه گندم تا 27 درصد شــده و 

پایداری تولید این محصوالت را به دنبال دارد.

برای نخستین بار در کشور محقق می شود؛
اجرای طرح رابطان

 کتاب ادارات در خرم دره
 رییس نهاد کتابخانه های عمومی شهرستان 
خرم دره گفــت: طرح رابطان کتاب ادارات برای 
نخستین بار در کشور و در شهرستان خرم دره اجرا 

می شود.
به گزارش ایسنا، لیال صباغی در نشست با رابطان 
کتاب ادارات، اظهار کــرد: رابطان کتاب ادارات 
شهرســتان خرم دره با هدف ترویج و توســعه 
فرهنــگ کتاب خوانی فعالیت خود را در ادارات 
با شرکت در نهمین جشنواره کتاب خوانی رضوی 

آغاز کردند .
وی با بیان اینکه هم اکنون در شهرستان خرم دره 
هفت کتابخانــه فعالیت دارد، ادامــه داد: چهار 
کتابخانه در ســطح شهر و ســه کتابخانه نیز در 
روستاهای سوکهریز، نصیرآباد و قلعه حسینیه در 

حال فعالیت است.
این مسوول با اشاره به اجرای طرح رابطان کتاب 
ادارات در خرم دره، ادامه داد: این طرح ابتکار انجمن 
کتابخانه های عمومی شهرستان خرم دره است که با 
اجرای آن همــه ادارات از طریق رابطان کتاب در 

نشست های انجمن حضور خواهند داشت.
وی به آغاز برگزاری نهمین جشنواره کتاب خوانی 
رضوی همزمان با سراسر کشور در خرم دره نیز 
اشــاره کرد و گفــت: این جشــنواره در طیف 
گسترده ای همه ساله توسط آستان قدس رضوی 
برگزار می شــود که نهــاد کتابخانه های عمومی 
کشــور بخش مسابقه کتاب خوانی آن را به عهده 

خواهد داشت.

خبـر اما و اگرهای تعیین کارشناس برای قیمت گذاری مسکن

ُمَسکن های بازار پرالتهاب َمسکن
 افزایش غیرمنطقی قیمت مســکن، داشتن 
ســرپناهی برای زندگی را به رویایی دست نیافتنی 
تبدیل کرده و هر کسی به دنبال تزریق ُمسکنی برای 

آرام کردن این بازار ناآرام است.
به گزارش ایسنا، این روزها بازار مسکن روزهای 
پرالتهابی را سپری می کند و در رکود ساخت و ساز، 
قیمت مسکن جهش غیرمنطقی به خود گرفته و این 
موضوع آرزوی خانه دار شدن را دور از دسترس تر 

کرده است.
در همین رابطه به تازگی خبرها و پیشــنهادهایی 
در مورد قیمت گذاری مســکن توسط کارشناسان 
رســمی دادگستری شنیده شده تا قیمت گذاری بر 
پایه کارشناســی انجام و از دالل بازی و قیمت های 

غیرمنطقی جلوگیری شود.
مدیرمسکن و ســاختمان اداره کل راه و شهرسازی 
اســتان زنجان نیز در مورد امــکان قیمت گذاری 
ساختمان ها توسط کارشناسان رسمی دادگستری، 
اظهار کرد: هم اکنون این کار برای ســاختمان های 
دولتی انجام و قیمت گذاری بر پایه نظر کارشناس 
ذی ربــط انجام می شــود اما تاکنون بــرای امالک 

شخصی، دستورالعملی صادر نشده است.
محســن محرمی یگانه با اشــاره بــه اینکه امکان 
قیمت گذاری مسکن بر پایه نظر کارشناس وجود 
دارد، ابــراز کــرد: اما باید توجه داشــت این کار 
هزینه ای بــه عنوان حق الزحمه کارشــناس دربر 

خواهد داشــت. البته می تواند در بازه های زمانی 
شــش ماهه قیمت هایی توسط کانون های مربوطه 

تعیین شود.
وی با اشاره به اینکه معامالت مسکن با وضع کلی 
اقتصاد، همچنین باال رفتن قیمت ارز، افزایش قیمت 

مصالح و دیگر مولفه های تأثیرگذار در ارتباط است، 
تصریح کرد: از طرفــی دالل بازی در بخش زمین 
هم زیاد است که روی افزایش قیمت مسکن تأثیر 

می گذارد.
این مسوول به شفاف ســازی معامالت در حوزه 
مســکن تأکید کــرد و گفت: تعیین کارشــناس 
بــرای قیمت گذاری می تواند اقدامی در راســتای 
شفاف سازی باشــد تا جلوی بورس بازی زمین و 

مسکن گرفته شود.
محرمی یگانه، تعییــن کد رهگیری برای معامالت 
ملکی و گرفتن مالیات از خرید و فروش مســکن 
و همین طور مســکن های خالی را راهکاری برای 
جلوگیری از دالل بــازی و افزایش بی رویه قیمت 
مسکن دانست و گفت: البته باید توجه داشت که 
چکشــی برخورد کردن راه های دور زدن را نیز در 

ذهن دالالن روشن می کند.
وی در ادامــه تأکید کرد: مردم نیــز باید خود، با 
پول هایی که در اختیار دارند، به دنبال ســوداگری 
نباشــند و وجــدان کاری را در معامالت در نظر 

بگیرند.

 استاندار زنجان به اهمیت ارایه تسهیالت 
به واحدهای صنعتی و کارخانه های تولیدی اشاره 
کرد و گفت: تسهیالت کنونی بر مبنای مصوبات 
حدود پنج سال گذشته، در حد پول توجیبی برای 

این واحدها است.
به گزارش ایرنا، فتح اله حقیقی در نشســت ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان زنجان افزود: الزم 
اســت بانک مرکزی و دستگاه های متولی در این 
موضوع به طــور جدی ورود کرده و تجدید نظر 

کنند.
وی ادامه داد: بعضی از بروکراســی های اداری در 
دریافت تســهیالت و حل مشکالت واحدهای 

صنعتی مشکل ساز هستند و در برخی از موارد نیز 
 فناوری های صنایع ما نسبت به فناوری های روز 

خیلی عقب است.
حقیقی با اشــاره به لزوم کارهای کارشناسی در 
بخش های مختلف، تاکید کــرد: نیازمندیم تا در 
نشســت های مهم محوری کشوری که با حضور 
کارشناسان برگزار می شود مصوباتی داشته باشیم تا 

قابلیت اجرایی داشته باشند.
استاندار زنجان به وجود هفت میلیون تن پسماند 
روی در شــهرک صنعتی روی زنجان اشاره کرد 
و افزود: مســاله پسماندهای روی را تا پایان سال 
با تعیین محل مناســب برای انتقال، حل می کنیم. 

حقیقی گفت: در چند مــاه اخیر تالش کردیم تا 
برای رفع مشــکالت واحدهای صنعتی حضور 
میدانی در موضوعات داشته باشیم، به طور نمونه 
همه نشست های کارگروه تســهیل و رفع موانع 
تولید استان در محل کارخانه ها برگزار شده است.

اســتاندار زنجان خاطرنشــان کرد: قرار اســت 
نمایشــگاهی از لوازم و مواد اولیه وارداتی برگزار 
کنیم تا سازندگان قطعات و تولیدکنندگان مواد اولیه 
از نیازهای استان مطلع و برای ساخت و تولید آنها 

اقدام کنند.
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
زنجان نیز در این نشست گفت: 29 واحد صنعتی 

در سال 96 و سال قبل نیز 13 واحد صنعتی را در 
استان احیا و به چرخه تولید بازگرداندیم.

ناصر فغفوری اظهار داشت: هم اکنون 320 معدن 
فعال در استان وجود دارد که زمینه اشتغال 2 هزار 

و 671 شغل در آنها فراهم است.
وی تاکید کرد: سال گذشته هدفگذاری صادرات 
غیر نفتی استان 500 میلیون دالر بود اما خوشبختانه 
550 میلیــون دالر صادرات داشــته ایم که در این 

وضعیت آمار مطلوبی به شمار می آید.

استاندار زنجان: 

تسهیالت پرداختی به واحدهای تولیدی 
در حد پول توجیبی است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان:

تغییرات مدیریتی برای ارتقای شاخص های توسعه است

 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
زنجــان گفت: تغییر مدیران اجرایی به معنای نفی 
خدمات و زحمات نبــوده، بلکه این تغییرات در 
راســتای ایجاد نوآوری، اجرای برنامه های جدید 

و راهبردی و ارتقای شاخص های توسعه است.
بــه گزارش ایرنــا، خدابخش مــرادی نافچی در 
شورای اداری شهرستان طارم اصلی ترین مأموریت 
مدیــران اجرایی را خدمت به مردم، امید آفرینی و 
تقویت اعتماد عمومی عنوان کرد و افزود: مدیران 
اجرایی جدید باید زمینه های ارتقا سیســتم برای 
خدمتگــزاری بهتر به مردم را فراهــم کرده و در 
تکریم ارباب رجوع به معنای عام و تکریم خانواده 
شــهدا و ایثارگران به معنای خاص نهایت تالش 

خود را به کار گیرند.
وی با اشــاره به سیاست های دولت در استفاده از 

مدیران جوان و بومی، اظهار داشــت: جوان گرایی 
و بومی گرایــی دو مقوله مهم در انتخاب مدیران 
اجرایی شهرســتانها بوده و سیاست های دولت در 

استان زنجان نیز در همین راستا است.
مرادی نافچی با اشاره به نقش مؤثر بانوان به عنوان 
نیمی از جمعیت کشــور، تصریح کرد: با توجه به 
دستورالعمل دولت در مورد استفاده از 30 درصد 
ظرفیت بانوان در مسوولیت های اجرایی، هم اکنون 
در استان زنجان 20 نفر از بانوان به عنوان مدیران 
باالدستی و میانی در حال ارایه خدمت هستند و به 
دنبال آن هستیم که بیشتر از ظرفیت بانوان در امور 

اجرایی بهره مند شویم.
این مســوول فلســفه حضور مدیران اجرایی در 
ادارات را تســهیل خدمت رســانی بــه مردم و 
پیشــگیری از نارضایتی آنها عنــوان کرد و گفت: 
مدیران دســتگاه های اجرایی باید نیازهای مردم را 
با توجه به اقتضای فصل و شرایط محیطی احصا 

کرده و برای آنها برنامه عملیاتی ارایه نمایند.
معاون اســتاندار زنجان فصل تابســتان را بهترین 
فرصت برای ایجاد شادی و نشاط در بین نوجوانان 
و جوانان عنوان و خاطرنشان کرد: مدیران اجرایی 
باید برای اوقات فراغت مــردم زمینه های الزم را 
فراهم نمایند و با برنامه ریزی مناسب برای ایجاد 

تحرک، شور و نشاط در جامعه اهتمام ورزند.
وی جذب گردشگر و توسعه صنعت گردشگری 
را یکــی از بهتریــن و جدیدتریــن منابع درآمد 

ارزی برای کشــور عنوان کرد و افزود: شهرستان 
طارم به دلیل دارا بــودن طبیعت بکر و خدادادی 
و ظرفیت های ویژه گردشــگری می تواند یکی از 
مقاصد مهم و مناسب برای گردشگران و طبیعت 

دوستان باشد.
مرادی نافچــی اضافه کرد: بــرای تحقق افزایش 
زمان اقامت گردشــگران، ضروری است زمینه ها 
و زیرســاخت های الزم برای اقامت توریست ها و 
گردشگران در این شهرستان فراهم شده تا درآمد 
مناسبی از این راه جذب شهرستان و استان زنجان 

شود.
معاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی اســتاندار 
زنجان گفت: بــا توجه به تولید محصوالت باغی 
و کشــاورزی متنوع در طارم، جشنواره تولید این 
محصوالت باید در ســطوح فرا استانی و ملی و 
بین المللی برگزار شــود، تا با حضور گردشگران 
خارج از استان رونق اقتصادی نیز از این طریق در 

شهرستان اتفاق بیفتد.
وی از کســب عنوان برتر توسط نیروی انتظامی 
اســتان زنجان در امر تکریم گردشگران در کشور 
ابراز خرسندی کرد و افزود: امسال نیروی انتظامی 
زنجــان در 6 محور از هفت محــور ارزیابی های 
انجام شده به عنوان برتر در امر تکریم و راهنمایی 
گردشــگران در سطح کشــور دست یافت که بی 
تردید یکی از عوامل جذب گردشــگر، تکریم و 

راهنمایی آنان است.

مرادی نافچی در بخش دیگری از ســخنان خود 
انتخابات را یکی از اتفاقات بزرگ در کشور عنوان 
کرد و افزود: با توجه به نزدیک شدن زمان انتخابات، 
باید زمینه هــای الزم برای حضــور حداکثری و 
پرشــور مردم در یک صحنه رقابتی ســالم فراهم 
شــود و این موضوع وظیفه مدیران اجرایی است 
که در نهایت امانت داری باید زمینه های برگزاری 

انتخابات پرشور فراهم کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان 
اظهار داشــت: بر همه ما واجب است برای تحقق 
آرمانهای نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران با 
حفظ وحدت و انسجام در راهپیمایی این روز به 

صورت پرشور و همگانی حضور پیدا کنیم.
این مســوول راهپیمایی روز جهانی قدس را نماد 
وحدت و انسجام همه اقشار برشمرد و خاطرنشان 
کرد: حضور در راهپیمایی روز قدس اعالم آمادگی 
بــرای مقابله عالمانــه، مدبرانه و مقــاوم در برابر 
بدخواهان نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران 

است.
به گزارش ایرنا در نشست در احکام جداگانه ای 
از سوی استاندار زنجان، جلیل جزونقی و رسول 
رســتم خانی به ترتیب به عنوان معاون سیاسی و 
معاون عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری شهرستان 
طارم و ســید حنیف شفیعی و رســول اکبری به 
ترتیب به عنوان بخشــدار بخش جدید گیلوان و 

بخشدار بخش چورزق معرفی شدند.

 رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان زنجان گفت: افزایش درآمد به معنی فشار 

مضاعف بر جامعه نیست.
به گزارش ایســنا، شهرام طهماسبی در نشست 
ســتاد اقتصاد مقاومتی استان که با حضور وزیر 
دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح برگزار شد، 
اظهار کرد: در ســال 96 پنج بســته حمایتی در 
راســتای رونق از جانب دولت ابالغ شد که در 
سال گذشــته نیز به واســطه تصمیمات گرفته 

شده، مجددا مورد تاکید و استفاده قرار گرفت.
این مســوول ادامه داد: با ابالغ این بســته های 
حمایتی دســتگاه های ملــی برنامه های خود را 
تنظیم کرده و برش اســتانی آن برای اســتان ها 
تکلیف شــد که بر پایه آن در استان زنجان 17 
دســتگاه اجرایی موظف به ســرانجام رساندن 
شــاخص های تعیین  شده بودند که خوشبختانه 

استان در این زمینه عملکرد مناسبی دارد.

 وی افزود: از 17 دســتگاهی که برش اســتانی 
دارنــد، 10 دســتگاه عملکرد صــد درصدی 
داشــتند، عملکرد پنج دستگاه باالی 90 درصد 
و 2 دستگاه نیز باالی 85 درصد دارد و به عنوان 
مثال در عملکرد سازمان جهادکشاورزی استان، 
شاهد تحقق بیش از صد درصدی تولید گندم، 

سیب زمینی، حبوبات، جو و ... هستیم.
طهماســبی با اشــاره به افزایش درآمدی استان 
در سال گذشته، تصریح کرد: افزایش درآمد به 
معنی فشار مضاعف بر جامعه نیست، بلکه این 
افزایش درآمد از محل بازگرداندن دفاتر فروش 
واحدهای تولیــدی بزرگ به اســتان، فعالیت 
واحدهــای جدید در اســتان، تــورم، افزایش 

قیمت ها و ... است.
رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان 
زنجان، یادآور شــد: اقدامات انجام  شده نشان 
می دهد که فشــاری به لحاظ مالیاتی به اقشــار 

مختلف و مشاغل وارد نشــده است و الزم به 
ذکر است که پروســه مرحله ای شدن دریافت 
مازاد درآمد برای امسال، اتفاق خوبی در بودجه 

است.
در ادامه این نشســت، مدیــرکل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی استان زنجان، اظهار کرد: هم اکنون 
در اســتان 70 واحد تولیدی مشــکل دار وجود 
دارد که 6677 نفر کارگر در این واحدها اشتغال 
دارند کــه 5 درصد این کارگران قرارداد دایم و 

95 درصد آنان با قرارداد کاری موقت هستند.
محمدرضا یوسفی ادامه داد: از مجموع 70 واحد 
مشکل دار 12 واحد فعال و 58 واحد نیمه فعال 
هستند که این واحدها در مجموع 314 میلیارد 

تومان بدهی به بانک ها و کارگران خود دارند.
وی افزود: 6 واحد مشکل دار زیر 10 نفر کارگر 
دارنــد، 28 واحد زیر 50 نفر کارگر و 36 واحد 
بیــش از 50 نفر کارگر دارنــد که 38 واحد در 

بخش تولید صنایع فلــزی و معدنی، 14 واحد 
در حوزه غذایی، 7 واحد در بخش شــیمیایی، 
7 واحد در بخش پالستیکی، 9 واحد در حوزه 

تجهیزات پزشکی و ... است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان:

افزایش درآمد استان به معنی فشار مضاعف بر جامعه نیست
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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:

رییس سازمان مدیریت پسماند شهردارى زنجان خبر داد:

کارخانه بازیافت سرشاخه درختان به زودى
به بهره بردارى مى رسد 

A  پسماند مدیریت  رییس ســازمان 
شهردارى زنجان گفت : بازیافت سرشاخه هاي 
درختان و ضایعات چوبی به زودي با همکاري 
بخش خصوصی در زنجان آغــاز می گردد. 
هاشم نجفی  با بیان اینکه تاکنون سرشاخه 
هاي درختان و ضایعــات چوبی در محل 
ســایت  خاك و نخاله قــره داغ تخلیه و 
دفن می گردید که عالوه بر تولید آلودگی 
و ایجاد اشــتعال و آتش سوزي در محل، 
نیاز به مساحت وســیع براي دفن داشت، 
ســازمان مدیریت پســماند برآن شــد در 
راســتاي حفظ محیط زیســت و بهداشت 
عمومی، کاهش هزینه هاي دفن، کمک به 
چرخه بازیافت و اشتغال زایی سایت چیپر 
(بازیافت ضایعــات چوبی) را راه اندازي 

نمایــد. وى افــزود:  این پروژه از بهمن ماه 97 کلید خــورده و فاز اول آن در خرداد ماه 
به بهره برداري خواهد رســید. رییس سازمان مدیریت پسماند شهردارى زنجان ادامه داد: . 
محصوالت بازیافتی از ضایعات چوبی در تولید زغال فشرده، نئوپان سازي، کمپوست و چیپس 
هاي رنگی که در زیباســازي فضاهاي سبز شــهري و به منظور کاهش سطح کاشت چمن و 
صرفه جویی در آب مصرفی فضاي ســبز کاربرد دارد، استفاده می گردد. نجفی افزود: احداث 
سوله و سایر زیرساخت ها با مشارکت سازمان انجام شده که با جذب سرمایه بخش خصوصی 
در فاز اول یک دستگاه چیپر با ظرفیت 2 تن در روز جهت تولید خاك اره نصب گردیده است 
که به زودي به بهره برداري می رسد  وى گفت :  در فاز دوم دستگاه تولید چیپس از ضایعات 
چوبی نیز به مجموعه اضافه می گردد.  وي اضافه نمود: سرمایه گذاري مورد نیاز براي ایجاد 
ســایت چیپر تا سقف 5 میلیارد ریال معادل 500 میلیون تومان برآورد و اشتغال زایی 10 نفر 

نیروي کار بطور مستقیم و غیر مستقیم را به دنبال داشته است.

 
سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهردارى زنجان:

جا به جایى نمازگزاران زنجانى با 30 دستگاه 
اتوبوس در پایان راهپیمایى روز قدس

A  سرپرست سازمان مدیریت حمل
و نقل بار و مسافر شهردارى زنجان از جابه 
جایى مســافران و روزه داران شرکت کننده 
در راهپیمایى روز قــدس خبر داد و گفت: 
بــراى جابجایى نمازگــزاران در روز قدس  
30 دســتگاه اتوبوس در نظر گرفته شده بود 
که بــا اتمام آیین راهیمایى نســبت به جابه 
جایى مســافران اقدام کردند . فرهاد رفیعى 
افزود :همچنین در همین روز با کمک پلیس 
راهور مســیرهاى منتهى به راهپیمایى روز 
قدس بــا کمک 20 دســتگاه اتوبوس خط 
واحد مسدود شد. وى تصریح کرد: با توجه 
استقبال گسترده نمازگزاران از اتوبوس هاى 
این شــرکت براى جابجایى، امکان افزایش 
تعدادى دســتگاه در مســیرها وجود دارد. 

سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهردارى زنجان افزود: شهردارى زنجان 
در راســتاى ارائه خدمات بهینه به شــهروندان زنجانى، در طول سال خدمات رفاهى را ارائه 
مى دهد و در همین راســتا تمهیدات الزم براى جابه جایى نماز گزاران در پایان راهپیمایى روز 

قدس از هفته پیش  پیش بینى شده بود .

خبـر

A  شـهردار زنجـان گفـت: اسـتفاده از نمـک در فصـول
سـرد و نامناسـب بـودن دانه بندى آسـفالت موجـب از بین رفتن 
آسـفالت سـطح شـهر مى شـود که بیشـترین اعتراضات مردمى را 

در پـى دارد.
 مسـیح اله معصومى  در جلسـه سـتاد هماهنگى مدیریت شـهرى 

اسـتان  بیشـترین اعتراضـات مـردم بـه شـهردارى را در حـوزه 
آسـفالت عنـوان کـرد و اظهـار داشـت: آسـفالت شـهر نابسـامان 
اسـت و علت آن انباشـته شـدن مشـکالت از  چندین سـال قبل 

اسـت کـه موجـب چالش شـده اسـت.
وى بـا بیـان اینکـه سـال گذشـته در زنجـان  نهضت آسـفالت راه 
انـدازى شـد، افـزود: در این طـرح به طور متوسـط روزانـه 50 تا 
60 تـن آسـفالت در سـطح شـهر پخش شـده اسـت کـه جوابگو 

نبوده اسـت.
شـهردار زنجـان بـا اعـالم اینکـه دومین کارخانه آسـفالت اسـتان 
دوبـاره فعالیـت خـود را شـروع کـرده اسـت، تصریح کـرد: یکى 
از کارخانه هـا تولیـد اسـفالت و دیگـرى تولید روکـش را برعهده 

خواهد داشـت.
وى بـا اشـاره بـه اینکـه مناطق براى پوشـش آسـفالت ها دسـتگاه 
کارتـر نداشـتند کـه موجـب کنـده شـدن آسـفالت شـد اظهـار 
داشـت: بـراى نیروهاى امانى کارتر خریدارى شـده اسـت، عالوه 
بـر ایـن پیمانـکار در 3 منطقـه اسـتان 4 پیمانکار جهت آسـفالت 

ریـزى انتخاب شـده اسـت.
بـه گفتـه شـهردار زنجـان بیشـترین علـت از بیـن بردن آسـفالت 
سـطح شـهر اسـتفاده از نمک در روز هاى  یخبندان اسـت عالوه 

بـر این نامناسـب بـودن دانه بندى آسـفالت از جملـه دالیل دیگر 
از بیـن رفتن آن اسـت.

وى گفـت: اقـدام بسـیار مناسـبى اسـت اگـر از میـدان انقالب به 
سـمت امامـزاده، سـعدى وسـط، مسـگرها و پیـاده راه بـه جـاى 
آسـفالت کردن از سـنگ فرش اسـتفاده شـود و الزمه آن درسـت 

کـردن زیرسـاخت ها اسـت.
معـاون هماهنگـى امـور اسـتاندارى زنجـان نیـز در این جلسـه با 
بیـان اینکـه وضعیـت آسـفالت در زنجان با مشـکل مواجه اسـت 
و نسـبت به شـهرهایى که توانسـته وضعیت بهترى داشـته باشـد 
یـک گام عقـب اسـت، اظهـار داشـت: شـهردارى زنجـان کـم بر 
روى ایـن مسـئله کار نکـرده امـا علـت نتیجه نگرفتن از آسـفالت 

ریـزى بـه کیفیـت آن بـر مى گردد.
مهـرداد سـلطانى بـا اشـاره به این کـه در نهضت آسـفالت نظارت 
مهـم اسـت، افـزود: اکیپ ناظر بـر این امر بـه انـدازه کافى وجود 
نـدارد، بـا ایـن نحـو آسـفالت ریـزى سـرمایه شـهردارى از بیـن 

میـرود زیـرا به کیفیـت توجه نمى شـود.
وى اظهـار داشـت: باید تجهیـزات لکه گیرى به روز شـود و ناظر 
بیرونـى از نظـام مهندسـى یـا یـک ارگان دیگـر بـر امر آسـفالت 

ریـزى  نظـارت داشـته باشـد تا کیفیـت نیز افزایـش یابد.

شهردار زنجان در نشست هماهنگى ستاد مدیریت شهرى استان:

بیشترین شکایت مردم از شهردارى 
زنجـان در حـوزه آسفالت است 

A  استاندار زنجان در  در جلسه ستاد هماهنگى  مدیریت
شهرى اســتان زنجان با تأکید بر هماهنگى بیشتر دستگاه هاى 
اجرایى در امر مدیریت شهرى و زیباسازى آن اظهار کرد: باید 
در امر ترمیم آســفالت امور توســط متخصصین این کار انجام 
شــود.  به گزارش فــارس فتح اله حقیقى  بــا تأکید بر انجام 
بازدیدهاى نظارتى از اجراى آسفالت بیان کرد: بنده اعتقاد دارم 
دستگاه هایى که شغل شان این است نباید این کار را انجام دهد.

وى بـا بیـان اینکـه قصـد مـا ایـن اسـت کـه بـه همدیگـر 
کمـک کنیـم، گفـت: بایـد بازدیـد مرتـب نیـز از اقداماتـى 
تأکیـد  بـا  همچنیـن  شـود.حقیقى  انجـام  بایـد  کـه  اسـت 
در  ویـژه  بـه  گرفتـه  صـورت  اقدامـات  مستندسـازى  بـر 
حـوزه آسـفالت بیـان کـرد: مـردم متوجـه کار هسـتند و بایـد 
از همیـن رو از دسـتگاه هاى  بیـان شـود  آنهـا  بـه  اقدامـات 
کننـد. اقـدام  کار  ایـن  بـه  نسـبت  مى خواهیـم  اجرایـى 
اســتاندار زنجان در ادامه به برخــى از اقدامات خوب صورت 
گرفته در اســتان در حوزه آسفالت و ... اشاره کرد و گفت: این 

امر نشان مى دهد که در مدیریت شهرى فعال تر شده ایم.
وى بـا دسـتور اینکه بایـد لکه گیرى آسـفالت از مناطق محروم 
آغـاز شـود، تصریـح کـرد: نبایـد امکانـات صرفـا محـدود به 
بهتریـن نقـاط شـهر باشـد بلکه بایـد نقـاط محـروم زودتر از 

بهره مند شـوند. امکانـات 
حقیقـى ادامـه داد: از طرفـى در اجـراى کار بایـد کیفیـت کار 
ناظـران در دسـتور کار قـرار گیـرد و کار اگـر وسـعت آن کـم 

هـم باشـد بـا کیفیـت اجرایى شـود.
بایـد  اینکـه در اجـراى آسـفالت  بیـان  بـا  اسـتاندار زنجـان 
همـکارى همـه دسـتگاه ها را داشـته باشـیم، تصریـح کـرد: 
بیاییـد حداقـل یـک کار جمعى انجـام دهیم که یـک خیابان را 

حداقـل چنـد سـال نکنیـم.
وى همچنین درباره اصالح شـبکه فرسـوده شـهرى نیز گفت: 
از سـال 95 اغلـب اسـتان ها در حـال اجـراى این کار هسـتند, 
شـبکه فرسـوده شـهرى را اجرایى مى کنند از همیـن رو انتظار 

داریـم در اسـتان نیـز ایـن طرح به نحو احسـن اجرا شـود.

استاندار زنجان در نشست ستاد هماهنگى مدیریت شهرى استان:

مدیریت شهرى زنجـان فعالتر شده است

A  و شهرســازى  کمیســیون  رییــس 
ــان در  ــهر زنج ــالمى ش ــوراى اس ــارى ش معم
ــرد   ــنهاد ک ــهر پیش ــوراى ش ــى ش ــه علن جلس
مطلــوب  کیفیــت  کــردن  عملیاتــى  بــراى 
از   هــاى ســطح شــهر   آســفالت خیابــان 
ــت  ــه و صالحی ــر و داراى رتب ــکاران معتب پیمان

در حــوزه آســفالت کننــد .
تعریــف   : گفــت  حمیــدى  رضــا  حمیــد 
پروتــکل مشــخص بــر پایــه یافتــه هــاى علمى 
بــراى فراینــد تولیــد و اجــراى آســفالت  ، 

ــاد  ــک مف ــک ت ــراى ت ــر اج ــق ب ــارت دقی نظ
پروتــکل تدویــن شــده از طریــق شــرکت 
و  آســفالت  حــوزه  در  متخصــص  مشــاور 
ــکار  ــفالت از پیمان ــت آس ــت کیفی ــذ ضمان اخ
ــى  ــازه زمان ــراى ب ــر ب ــاور ناظ ــرکت مش و ش
مشــخص از مــواردى اســت کــه بــر عملیاتــى 
کــردن کیفیــت مطلــوب آســفالت خیابــان هــاى 

ــود.  ــد ب ــذار خواه ــر گ ــهر تاثی ــطح ش س
ــن  ــازى ای ــاده س ــا پی ــه ب ــان اینک ــا بی وى ب
ســازوکار  هــر ســال 20 میلیــارد تومــان 

ــه  ــن صرف ــه ای ــود ک ــى ش ــى م ــه جوی صرف
خواهــد  میلیــارد   100 ســال   5 طــول  در 
ــش  ــکان پای ــراى ام ــت: ب ــار داش ــد.، اظه ش
ــن  ــردن تضمی ــى ک ــت آســفالت و اجرای کیفی
کیفیــت، پیســنهاد مــى شــود شناســنامه تــک 
تــک محــل هــاى آســفالت ریــزى در قالــب 
ســامانه gis تهیــه شــود. کــه در آن زمــان 
ــرکت  ــدازه، ش ــاد و ان ــزى، ابع ــفالت ری آس
ــازى،  ــوه زیرس ــفالت، نح ــوع آس ــرى، ن مج

ــود.  ــت و... آورده ش ــان ضمان ــدت زم م

رییــس کمیســیون شهرســازى و معمــارى 
ــه داد: از  ــان ادام ــهر زنج ــالمى ش ــوراى اس ش
ــرى  ــزارش گی ــکان گ ــامانه ام ــن س ــق ای طری
پیــاده  در صــورت  و  دارد  اى وجــود  دوره 
ســازى چهارچــوب پیشــنهادى در یــک ســال 
مــى تــوان تمامــى ترمیــم هــاى الزم را انجــام 
داد و بــراى مــدت زمــان حــدود 5 ســال 
تضمیــن کیفیــت گرفــت. ایــن بدیــن معناســت 
کــه بــراى مــدت 5 ســال هزینــه اى بــراى لکــه 

ــد . ــد ش ــت نخواه ــرى پرداخ گی

رییس کمیسیون شهرسازى و معمارى شوراى اسالمى شهر زنجان:

با افزایش کیفیت آسفالت خیابان ها  ساالنه 20 میلیارد تومان صرفه جویى مى شود

A  معـاون امـور زیربنایـى شـهردارى زنجـان بـا اعـالم ایـن
مطلـب گفـت : اجـراى 60 هـزار تـن آسـفالت ریزى براى امسـال در 
نظـر گرفتـه شـده و 10 درصـد از تنـاژى کـه در بودجـه تعیین شـده 

بـود، تـا بـه امـروز محقق شـده اسـت.
وى افـزود:  همچنیـن در اسـفندماه پارسـال تـا خـرداد امسـال، در 
مجمـوع بـراى مناطـق یـک، دو، سـه و مرکـز 71 ردیـف بودجـه بـا 
اعتبـارى بیـش از 23 میلیـارد تومان در نظر گرفته شـده بـود و این در 
حالى اسـت که تناژ اجرا شـده در اسـفندماه سـال گذشـته و امسال به 

ترتیـب بـه 627 و 6107 تـن مى رسـد. 

نـورى  ادامـه داد: افزایش بیش از سـه برابرى قیمت قیـر مورد نیاز 
بـراى تولید آسـفالت، شـرایط اقلیمى خاص بهار امسـال نسـبت به 
بهـار و زمسـتان سـال 97، نمک پاشـى جهت برف روبـى در فصول 
سـرد سـال، نامرغـوب بـودن مصالـح سـنگى جهـت اسـتفاده در 
تولیـد آسـفالت و همـکارى نکـردن اهالـى روسـتاى احمدکندى با 
نهادهـاى دولتـى شهرسـتان ایجـرود در برداشـت از مصالـح کوهى 
مربـوط به سـازمان عمـران و بازآفرینى شـهرى از دالیـل تاخیر در 
عملیـات لکه گیـرى و ترمیم نوارهاى حفارى آسـفالت سـطح شـهر 
بـه شـمار مـى رود. معـاون امـور زیربنایى شـهردار زنجان با اشـاره 
بـه نهضـت آسـفالت ریـزى  در ایـن جلسـه بـا اشـاره بـه اجـراى 
طـرح نهضـت آسـفالت ریـزى اظهـار داشـت : هـدف از ایـن کار 
ترمیـم و لکه گیـرى آسـفالت هاى شـهر زنجـان در همـه مناطق بود 
و درسـت اسـت که مدت زمـان اجراى ایـن طرح کوتـاه بود، ولى 

لکه گیـرى بـه صـورت منظم  انجام شـد.
نـورى  بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر 24 اکیـپ امانـى و پیمانـى با 
3 هـزار و 407 تـن کارکـرد، فعـال اسـت، تصریـح کـرد: هـم اکنـون 
روکـش مکانیزه توسـط سـازمان عمـران و بازآفرینى شـهرى در حال 

اسـت. اجرا 
وى بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر 9 اکیـپ در منطقـه یـک، چهـار 
اکیـپ در منطقـه 2 و چهـار اکیـپ در منطقـه 3 فعالیت دارنـد، افزود: 
میـزان تنـاژ اجرا شـده در دو ماهه نخسـت امسـال نیز 6 هـزار و 107 
تـن بـوده اسـت کـه میـزان آن 61 هـزار متـر مربـع یعنـى 6 هکتـار 

آسـفالت بوده اسـت.
نـورى بـا بیـان اینکه یکى از عمده مسـائلى که در بحث آسـفالت اسـت 
در سـال قبـل 104.5 کیلومتر مجـوز حفارى براى شـرکت هاى خدمات 
رسـان صـادر شـد، گفت: دالیـل تأخیر عملیـات لکه گیرى افزایش سـه 

برابـرى قیمت قیر بوده اسـت.

معاون امور زیربنایى شهردارى زنجان :

امسال، 600 هزار مترمربع از خیابان هاى زنجان 
آسفالت ریزى مى شود 

آ��ی ��  ا�و ان ��و �ی
مزایده فروش ملک زمین با کاربري گردشگري 

 سازمان همیارى شهرداریهاى استان زنجان به استناد مصوبه مورخه 1398/01/21 شوراي این سازمان ، در نظر 
دارد نسبت به فروش زمین متعلق به سازمان به مساحت 4531/75 متر مربع با کاربري گردشگري واقع 
در منطقه گردشگري گاوه زنگ زنجان با قیمت پایه ذیل این آگهی از طریق فراخوان مزایده عمومى اقدام نماید. 
بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از تاریخ انتشار آگهی تا پایان وقت اداري روز 
دوشنبه مورخه 04/03/ 98 براى خرید اسناد با واریز مبلغ 500/000 ریال به شماره حساب 01105655464001 
بانک قرض الحسنه مهر ایران به نام سازمان همیاري شهرداریهاي استان زنجان با عنوان شرکت در مزایده امالك 
و تحویل اصل فیش واریزي به امور امالك و سرمایه گذاري سازمان به نشانى زنجان – خیابان شهدا – جنب بنیاد 
شهید شهرستان زنجان – ساختمان مرکزي سازمان – واحد امالك و سرمایه گذاري با دریافت پاکت ها و اسناد 
فراخوان مزایده ، همزمان نسبت به مطالعه اسناد و تکمیل پاکت ها و ارائه قیمت پیشنهادي اقدام نموده و 
اسناد و پاکت هاى مهر و موم شده را حداکثر تا پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخه 98/04/02  به دبیرخانه 
سازمان ارائه نمایند . براى کسب اطالعات بیشتر در این خصوص  با شماره هاى 33363519 – 024 داخلی 106 ( 
واحد امالك  و سرمایه گذاري ) تماس حاصل فرمایند. همچنین هزینه درج آگهى بر عهده برنده مزایده میباشد .

نشانى زمین
مورد مزایده 

مساحت
نوع کاربري(مترمربع)

قیمت پایه طبق نظر 
کارشناس رسمی 
دادگستري (ریال)

میزان سپرده شرکت 
در مزایده

(ریال)

زنجان – منطقه 
63/444/500/0003/172/225/000گردشگري4531/75 گردشگري گاوازنگ

سعید امیدي - مدیرعامل

 با قیمت پایه ذیل این آگهی از طریق فراخوان مزایده عمومى اقدام نماید. 
بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از تاریخ انتشار آگهی 

 براى خرید اسناد با واریز مبلغ 500/000
بانک قرض الحسنه مهر ایران به نام سازمان همیاري شهرداریهاي استان زنجان با عنوان شرکت در مزایده امالك 

و تحویل اصل فیش واریزي به امور امالك و سرمایه گذاري سازمان به نشانى زنجان 
 ساختمان مرکزي سازمان – واحد امالك و سرمایه گذاري با دریافت پاکت ها و اسناد 

همزمان نسبت به مطالعه اسناد و تکمیل پاکت ها و ارائه قیمت پیشنهادي اقدام نموده
حداکثر تا پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخه اسناد و پاکت هاى مهر و موم شده را حداکثر تا پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخه اسناد و پاکت هاى مهر و موم شده را حداکثر تا پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخه 

سازمان ارائه نمایند . براى کسب اطالعات بیشتر در این خصوص  با شماره هاى 33363519
واحد امالك  و سرمایه گذاري ) تماس حاصل فرمایند. همچنین هزینه درج آگهى بر عهده برنده مزایده میباشد .

نوع کاربري
قیمت پایه طبق نظر 

کارشناس رسمی 
دادگستري (ریال)

نوع کاربري
دادگستري (ریال)

گردشگري

دادگستري (ریال)

گردشگري

نوع کاربري
دادگستري (ریال)

گردشگري

نوع کاربري
دادگستري (ریال)

گردشگري

نوع کاربرينوع کاربري

گردشگري

نوع کاربري

گردشگري

 به استناد مصوبه مورخه 
فروش زمین متعلق به سازمان به مساحت 75/

 با قیمت پایه ذیل این آگهی از طریق فراخوان مزایده عمومى اقدام نماید. 
بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از تاریخ انتشار آگهی 

 براى خرید اسناد با واریز مبلغ 

مزایده فروش ملک زمین با کاربري گردشگري 
 به استناد مصوبه مورخه 

فروش زمین متعلق به سازمان به مساحت 75/
 با قیمت پایه ذیل این آگهی از طریق فراخوان مزایده عمومى اقدام نماید. 

بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از تاریخ انتشار آگهی 
 براى خرید اسناد با واریز مبلغ 

مزایده فروش ملک زمین با کاربري گردشگري 
 به استناد مصوبه مورخه 

فروش زمین متعلق به سازمان به مساحت 75/
 با قیمت پایه ذیل این آگهی از طریق فراخوان مزایده عمومى اقدام نماید. 

بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از تاریخ انتشار آگهی 
 براى خرید اسناد با واریز مبلغ 

 به استناد مصوبه مورخه 
فروش زمین متعلق به سازمان به مساحت 75

 با قیمت پایه ذیل این آگهی از طریق فراخوان مزایده عمومى اقدام نماید. 
بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از تاریخ انتشار آگهی 

 به استناد مصوبه مورخه 
فروش زمین متعلق به سازمان به مساحت 75

 با قیمت پایه ذیل این آگهی از طریق فراخوان مزایده عمومى اقدام نماید. 
بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از تاریخ انتشار آگهی 

 به استناد مصوبه مورخه 
فروش زمین متعلق به سازمان به مساحت 75

 با قیمت پایه ذیل این آگهی از طریق فراخوان مزایده عمومى اقدام نماید. 
بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از تاریخ انتشار آگهی 

–و تحویل اصل فیش واریزي به امور امالك و سرمایه گذاري سازمان به نشانى زنجان –و تحویل اصل فیش واریزي به امور امالك و سرمایه گذاري سازمان به نشانى زنجان – خیابان شهدا 
 واحد امالك و سرمایه گذاري با دریافت پاکت ها و اسناد 

و ارائه قیمت پیشنهادي اقدام نموده
حداکثر تا پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخه 02
33363519

بانک قرض الحسنه مهر ایران به نام سازمان همیاري شهرداریهاي استان زنجان با عنوان شرکت در مزایده امالك 
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 واحد امالك و سرمایه گذاري با دریافت پاکت ها و اسناد 
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واحد امالك  و سرمایه گذاري ) تماس حاصل فرمایند. همچنین هزینه درج آگهى بر عهده برنده مزایده میباشد .

بانک قرض الحسنه مهر ایران به نام سازمان همیاري شهرداریهاي استان زنجان با عنوان شرکت در مزایده امالك 
و تحویل اصل فیش واریزي به امور امالك و سرمایه گذاري سازمان به نشانى زنجان  خیابان شهدا 

 واحد امالك و سرمایه گذاري با دریافت پاکت ها و اسناد 
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و تحویل اصل فیش واریزي به امور امالك و سرمایه گذاري سازمان به نشانى زنجان 
شهید شهرستان زنجان – ساختمان مرکزي سازمان 

همزمان نسبت به مطالعه
حداکثر تا پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخه اسناد و پاکت هاى مهر و موم شده را حداکثر تا پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخه اسناد و پاکت هاى مهر و موم شده را حداکثر تا پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخه 

سازمان ارائه نمایند . براى کسب اطالعات بیشتر در این خصوص  با شماره هاى 
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سازمان ارائه نمایند . براى کسب اطالعات بیشتر در این خصوص  با شماره هاى 

واحد امالك  و سرمایه گذاري ) تماس حاصل فرمایند. همچنین هزینه درج آگهى بر عهده برنده مزایده میباشد .
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واحد امالك  و سرمایه گذاري ) تماس حاصل فرمایند. همچنین هزینه درج آگهى بر عهده برنده مزایده میباشد .

قیمت پایه طبق نظر 
کارشناس رسمی 
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در منطقه گردشگري گاوه زنگ زنجان با قیمت پایه ذیل این آگهی از طریق فراخوان مزایده عمومى اقدام نماید. 
بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از تاریخ انتشار آگهی 

 براى خرید اسناد با واریز مبلغ 
بانک قرض الحسنه مهر ایران به نام سازمان همیاري شهرداریهاي استان زنجان با عنوان شرکت در مزایده امالك 
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 براى خرید اسناد با واریز مبلغ 
بانک قرض الحسنه مهر ایران به نام سازمان همیاري شهرداریهاي استان زنجان با عنوان شرکت در مزایده امالك بانک قرض الحسنه مهر ایران به نام سازمان همیاري شهرداریهاي استان زنجان با عنوان شرکت در مزایده امالك 

در منطقه گردشگري گاوه زنگ زنجان با قیمت پایه ذیل این آگهی از طریق فراخوان مزایده عمومى اقدام نماید. 
بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از تاریخ انتشار آگهی 

 براى خرید اسناد با واریز مبلغ 
بانک قرض الحسنه مهر ایران به نام سازمان همیاري شهرداریهاي استان زنجان با عنوان شرکت در مزایده امالك 

در منطقه گردشگري گاوه زنگ زنجان با قیمت پایه ذیل این آگهی از طریق فراخوان مزایده عمومى اقدام نماید. 
بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از تاریخ انتشار آگهی 

 براى خرید اسناد با واریز مبلغ 
بانک قرض الحسنه مهر ایران به نام سازمان همیاري شهرداریهاي استان زنجان با عنوان شرکت در مزایده امالك 

در منطقه گردشگري گاوه زنگ زنجان با قیمت پایه ذیل این آگهی از طریق فراخوان مزایده عمومى اقدام نماید. 
بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از تاریخ انتشار آگهی 

 براى خرید اسناد با واریز مبلغ 
بانک قرض الحسنه مهر ایران به نام سازمان همیاري شهرداریهاي استان زنجان با عنوان شرکت در مزایده امالك 

در منطقه گردشگري گاوه زنگ زنجان با قیمت پایه ذیل این آگهی از طریق فراخوان مزایده عمومى اقدام نماید. 
بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از تاریخ انتشار آگهی 

 براى خرید اسناد با واریز مبلغ 
بانک قرض الحسنه مهر ایران به نام سازمان همیاري شهرداریهاي استان زنجان با عنوان شرکت در مزایده امالك 

 با قیمت پایه ذیل این آگهی از طریق فراخوان مزایده عمومى اقدام نماید. 
بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از تاریخ انتشار آگهی 
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واحد امالك  و سرمایه گذاري ) تماس حاصل فرمایند. همچنین هزینه درج آگهى بر عهده برنده مزایده میباشد .

(مترمربع)
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مساحت
(مترمربع)

واحد امالك  و سرمایه گذاري ) تماس حاصل فرمایند. همچنین هزینه درج آگهى بر عهده برنده مزایده میباشد .

(مترمربع)

واحد امالك  و سرمایه گذاري ) تماس حاصل فرمایند. همچنین هزینه درج آگهى بر عهده برنده مزایده میباشد .

(مترمربع)

بانک قرض الحسنه مهر ایران به نام سازمان همیاري شهرداریهاي استان زنجان با عنوان شرکت در مزایده امالك 
و تحویل اصل فیش واریزي به امور امالك و سرمایه گذاري سازمان به نشانى زنجان 

بانک قرض الحسنه مهر ایران به نام سازمان همیاري شهرداریهاي استان زنجان با عنوان شرکت در مزایده امالك 
و تحویل اصل فیش واریزي به امور امالك و سرمایه گذاري سازمان به نشانى زنجان 

 واحد امالك و سرمایه گذاري با دریافت پاکت ها و اسناد 

بانک قرض الحسنه مهر ایران به نام سازمان همیاري شهرداریهاي استان زنجان با عنوان شرکت در مزایده امالك 
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بانک قرض الحسنه مهر ایران به نام سازمان همیاري شهرداریهاي استان زنجان با عنوان شرکت در مزایده امالك 
و تحویل اصل فیش واریزي به امور امالك و سرمایه گذاري سازمان به نشانى زنجان و تحویل اصل فیش واریزي به امور امالك و سرمایه گذاري سازمان به نشانى زنجان 

بانک قرض الحسنه مهر ایران به نام سازمان همیاري شهرداریهاي استان زنجان با عنوان شرکت در مزایده امالك 
و تحویل اصل فیش واریزي به امور امالك و سرمایه گذاري سازمان به نشانى زنجان و تحویل اصل فیش واریزي به امور امالك و سرمایه گذاري سازمان به نشانى زنجان 

بانک قرض الحسنه مهر ایران به نام سازمان همیاري شهرداریهاي استان زنجان با عنوان شرکت در مزایده امالك بانک قرض الحسنه مهر ایران به نام سازمان همیاري شهرداریهاي استان زنجان با عنوان شرکت در مزایده امالك 
و تحویل اصل فیش واریزي به امور امالك و سرمایه گذاري سازمان به نشانى زنجان 

 اسناد و تکمیل پاکت ها 
حداکثر تا پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخه 

 واحد امالك و سرمایه گذاري با دریافت پاکت ها و اسناد 
 اسناد و تکمیل پاکت ها  اسناد و تکمیل پاکت ها 

حداکثر تا پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخه 
 اسناد و تکمیل پاکت ها  اسناد و تکمیل پاکت ها  اسناد و تکمیل پاکت ها 

 ساختمان مرکزي سازمان  ساختمان مرکزي سازمان 
 اسناد و تکمیل پاکت ها 

حداکثر تا پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخه 

واحد امالك  و سرمایه گذاري ) تماس حاصل فرمایند. همچنین هزینه درج آگهى بر عهده برنده مزایده میباشد .
سازمان ارائه نمایند . براى کسب اطالعات بیشتر در این خصوص  با شماره هاى 

واحد امالك  و سرمایه گذاري ) تماس حاصل فرمایند. همچنین هزینه درج آگهى بر عهده برنده مزایده میباشد .
سازمان ارائه نمایند . براى کسب اطالعات بیشتر در این خصوص  با شماره هاى 

واحد امالك  و سرمایه گذاري ) تماس حاصل فرمایند. همچنین هزینه درج آگهى بر عهده برنده مزایده میباشد .
سازمان ارائه نمایند . براى کسب اطالعات بیشتر در این خصوص  با شماره هاى سازمان ارائه نمایند . براى کسب اطالعات بیشتر در این خصوص  با شماره هاى 

واحد امالك  و سرمایه گذاري ) تماس حاصل فرمایند. همچنین هزینه درج آگهى بر عهده برنده مزایده میباشد .واحد امالك  و سرمایه گذاري ) تماس حاصل فرمایند. همچنین هزینه درج آگهى بر عهده برنده مزایده میباشد .
سازمان ارائه نمایند . براى کسب اطالعات بیشتر در این خصوص  با شماره هاى 

واحد امالك  و سرمایه گذاري ) تماس حاصل فرمایند. همچنین هزینه درج آگهى بر عهده برنده مزایده میباشد .
سازمان ارائه نمایند . براى کسب اطالعات بیشتر در این خصوص  با شماره هاى سازمان ارائه نمایند . براى کسب اطالعات بیشتر در این خصوص  با شماره هاى 

واحد امالك  و سرمایه گذاري ) تماس حاصل فرمایند. همچنین هزینه درج آگهى بر عهده برنده مزایده میباشد .
سازمان ارائه نمایند . براى کسب اطالعات بیشتر در این خصوص  با شماره هاى 

واحد امالك  و سرمایه گذاري ) تماس حاصل فرمایند. همچنین هزینه درج آگهى بر عهده برنده مزایده میباشد .
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خبـر

در همایش تجلیل از حامیان 

 سبد آرزوهای ایتام لبریز
از محبت ومهربانی  شد

AAAایتامAآرزویAفقــرهA40ازAبیش
AتوســطAآرزوهاAســبدAقالبAدرAزنجانی
AهمایشAدرAنیکــوکارAوحامیانAخیــران

تجلیلAازAحامیانAبرآوردهAشد.
AخبریAســایتAخبرگزاریAگــزارشAبه
AکمیتهAکلAمدیرAصفــریAهدایتA،Aامداد
AازAتجلیلAهمایشAدرAزنجانAاستانAامداد
A:گفتAAایتامAاکرامAطرحAوحامیانAخیــران
AکمیتهAاستراتژیکAشرکایAوخیرانAحامیان
AنهادAاینAاصلیAوســرمایهAوداراییAAامداد
درAAحوزهAمحرومیتAوفقرAزداییAهستند.
AیکAAرمضانAماهAاینکــهAبهAاشــارهAباAوی
AاستAنفسAوتزکیهAAسازیAانســانAبرنامه
AپرســتشAبرنامهAرمضانAماهAبرنامهAافزود
AوبرنامهAاستAالهیAبســویAAوپروازAAحق
AهاAماهAدیگرAازAبیشــترAAماهAاینAدرAAدعــا

شکلAمیAگیرد.
AدرAمومنینAقلوبAاینکــهAبیانAباAصفری
AAتلطیفAبیشــترAAایتامAبهAنســبتAAماهAاین
AاعمالAانجامAحوزهAدرA:گفتAAشــودAمی
AتوجهAکنارAدرAA)ع(AعلــیAحضرتAAخیر
AســفارشAنیزAراAAیتیمانAبهAتوجهAAنمازAبه
AشدتAبهAایتامAبهAتوجهAنیزAقرانAودرAAکرده
AامدادAکمیتهAکلAمدیرA.اســتAشدهAتاکید
Aو746حامیA13هــزارAاینکهAبهAاشــارهAبا
AمادیAحمایتAانــدشAونیکAبزرگــوار
AکمیتهAحمایــتAتحتAایتــامAومعنــوی
AدارندAبرعهــدهAراAزنجانAاســتانAامداد
AسرانهAAمیانگینAگذشــتهAسالAدرA:گفت
AتومانA481هزارAبــهAزنجانAاســتانAایتام
AبهAهــمAمحســنینAفرزنــدانAوســرانه
AنسبتAکهAAیافتهAافزایشAتومانA235هزار
بهAمیانگینAکشــوریAAدوبرابرAمیAباشد.
AسالAدرAشــدهAآوریAجمعAزکاتAبهAوی
AحوزهAدرA:افزودAکردوAاشــارهAنیزAگذشته
AدرAAتومــانA14میلیــاردAازAبیــشAزکات
AAداشتیمAزکاتAآوریAجمعAزنجانAاســتان
Aو38درصدAنیازمندان Aبرای A62درصدAکه
AشــدهAهزینهAعمرانیAهایAپــروژهAبرای
AدرAAزکاتAAمحــلAازAو104پروژهAاســت

.AاستAشدهAاحداثAگذشتهAسال
AازAادامــهAدرAامــدادAکمیتــهAکلAمدیــر
AجدیدAشــغلیAو882فرصتAایجاد2هزار
A41میلیاردتومانAبــهAقریبAاعتبــاریAبا
A2300خانوارAگذشتهAخبردادوگفت:درسال
AخودکفاییAبهAرســیدنAباAحمایتAتحت
AبهAاماAشدندAخارجAامدادAحمایتیAازچرخه
AخانوارA6هزارAتعدادAاقتصادیAچالشAدلیل
A14تحتAتبصرهAســهمیهAطریقAازAجدید

حمایتAامدادAقرارAگرفتند.
AحامیانAازAتجلیلAآیینAدرAاستAذکرAشایان
Aودلنوشته Aتعداد40نامه Aنیکوکار Aوخیران
AآرزوهاAســبدAقالبAدرAAونیازمندانAایتام
AبازیAاسبابAداشــتنAمانندAارزوهاییAکه
Aلباسشویی Aماشین، Aعروسک، Aدوچرخه،
AزیارتAAورایانهAتبلت،Aتلویزیون،Aفرش،
AداشتندAراAمقدسAومشهدAعالیاتAعتبات
AحقیقتAبهAزنجانیAوخیرانAحامیانAتوسط

پیوستAAومحققAشد.

A
مدیرکل کمیته امداد استان زنجان خبر داد:

کمک 728میلیون تومانی 
کمیته امداد به مددجویان 

مستأجر زنجانی 
AAAدرAتومانAمیلیونA728AازAبیش

A846AمســکنAاجارهAهزینهAکمکAقالــب
AتحتAمستأجرAوAمسکنAبدونAمددجوی
AسالAدرAزنجانAاستانAامدادAکمیتهAحمایت

گذشتهAهزینهAشدهAاست.
AگزارشیAزنجانAاستانAامدادAکمیتهAمدیرکل
AتحتAمددجویانAبهAنهادAاینAخدماتAاز
AدرAمسکنAاجارهAهزینهAکمکAدرAحمایت
AسایتAگزارشAبهA.کردAارائهAگذشتهAسال
A،صفريAهدایــتA،امدادAکمیتــهAخبري
AاشارهAباAزنجانAاستانAامدادAکمیتهAمدیرکل
AحمایتAتحتAمددجویA846AاینکــهAبه
AمنظورAبهA:گفتA،AهستندAمستأجرAنهادAاین
AمسکنAاجارهAازAبخشــیAتامینAبهAکمک
AامدادAکمیتهAهــدفAجامعهAازAگروهAاین
AبهAمنزلAاجارهAهزینهAکمکAزنجانAاستان
A:AدادAادامهAویA.شــودAمیAپرداختAآنها
AسالAدرAخدمتیAســرفصلAاینAقالبAدر
AازAتومانAمیلیــونA728AازAبیشAگذشــته
AهایAکمکAوAنهادAاینAداخلیAمنابعAمحل
AمستأجرAمسکِنAفاقدAمددجویانAبهAمردمی
AزنجانAاستانAامدادAکمیتهAحمایتAتحت

درAسالAگذشتهAپرداختAAشدهAاست.
AمبالغAمجموعAازAاینکــهAبیانAباAصفری
AحمایتAتحتAمددجویانAبــهAپرداختی
AاجراهAهزینهAکمــکAقالبAدرAنهادAاین
AمحلAازAتومــانA156میلیونA،Aمســکن
Aافزود:بهA،AاستAبودهAمردمیAهایAکمک
AازAنیزAتومانAمیلیونA572AمنظورAهمیــن
AســالAدرAنهادAاینAداخلیAمنابعAمحــل

گذشتهAهزینهAشدهAاست.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان خبر داد:

 پرداخت بیش از2.9 میلیون
 تومان کمک  هزینه ازدواج

به مددجویان زنجانی
AAAمیلیونA920AوAمیلیاردAدوAازAبیش

AهدیهAوAجهیزیهAهزینهAکمکAقالبAدرAتومان
AحمایتAتحتAنیازمندAزوجA1079AبهAازدواج
AگذشتهAســالAدرAزنجانAاســتانAامدادAکمیته

پرداختAشدهAاست.
AگزارشیAزنجانAاســتانAامدادAکمیتهAمدیرکل
AتحتAمددجویانAبــهAشــدهAارائهAخدماتAاز
AازدواجAهزینهAکمکAقالبAدرAنهادAاینAحمایت

درAسالAگذشتهAارائهAکرد.
A،امدادAکمیتــهAخبریAســایتAگــزارشAبه
AاســتانAامدادAکمیتهAمدیرکلA،صفریAهدایت
Aازدواج AهزینهAکمکAپرداختA:گفتA،زنجان
AازAحمایتAتحتAنیازمندAجوانAهایAزوجAبه
AحوزهAدرAنهادAاینAمهمAحمایتیAهایAسرفصل
AترویجAبهAکمــکAوAاجتماعیAهــایAحمایت

ازدواجAآسانAدرAجامعهAاست.
AهزینهAکمکAپرداختAاینکهAبهAاشــارهAباAوی
AقالــبAدرAجــوانAهــایAزوجAبــهAازدواج
AبهAازدواجAهدیــهAوAجهیزیــهAهزینــهAکمک
AخدمتAاینAدریافــتAمشــمولAمددجویان
AنیازمندAزوجA1079A:افزودA،شــودAمیAانجام
AدرAزنجانAاستانAامدادAکمیتهAحمایتAتحت
AنهادAاینAخدمتیAمهمAهایAسرفصلAاینAقالب

درAسالAگذشتهAراهیAخانهAبختAشدهAاند.
AتامینAبهAکمکAمنظورAبــهA:دادAادامهAصفری
AفرزندانAازدواجAهدیهAوAنوعروسانAجهیزیه
AاســتانAامدادAکمیتهAحمایتAتحــتAذکور
AمیلیونA920AوAمیلیــاردAدوAازAبیشAزنجــان

تومانAدرAسالAگذشتهAپرداختAشدهAاست.
AهایAکمکAمجمــوعAازAاینکهAبیــانAباAوی
AزوجهایAازدواجAهزینهAکمکAبابتAپرداختی
AاســتانAامدادAکمیتهAحمایتAتحــتAجوان
AمیلیونA277AوAمیلیــاردAیکAازAبیشAزنجان
AشدهAتامینAمردمیAهایAکمکAمحلAازAتومان
AوAمیلیاردAیکAمنظورAهمینAبهA:افزودA،Aاست
AنهادAاینAداخلیAمنابعAازAنیزAتومانA643میلیون

هزینهAشدهAاست.
AهرنوعAارائهAاولویــتAاینکهAبیانAباAصفــری
AنهادAاینAحمایتAتحتAمددجویانAباAخدمت
A،AاســتAبرخوردارAکمAوAمحرومAمناطقAدر
AخدماتAازA46درصدAنگاهAهمینAباA:دادAادامه
AمحرومAمناطقAدرAسرفصلAاینAدرAشدهAارائه
AهدفAجامعهAبهAزنجانAاستانAبرخوردارAکمAو

اینAنهادAارائهAشدهAاست.
AبرایAخیــرانAمشــارکتAازAدعوتAبــاAوی
AتحتAمددجویانAازدواجAهزینهAکمکAتامین
AمیAزنجانیAخیرانA:گفتA،AنهادAاینAحمایت
Aتلفن،A*8877*024#AگیریAشمارهAباAتوانند
AهایAافزارAنــرمAنصبA،0968877Aگویــای
AنهادAاینAسایتAبهAمراجعهAیاAوAAسناAوAســکه
AازدواجAزمینهAwww.emdad.irAآدرسAبــه

AA.کنندAفراهمAراAنیازمندAجوانAزوجهای

A
مدیرکل کمیته امداد استان زنجان خبر داد:

بهره مندی 134 مددجوی 
زنجانی از تسهیالت سربازی

AAAحمایتAتحــتAمددجــویA134
AمعافیتAقالبAدرAزنجانAاســتانAامدادAکمیته
AمحلAبهAیگانAترینAنزدیکAبهAانتقالA،سربازی
AدرAسربازیAخدمتAتعرفهAکاهشAوAسکونت

سالAگذشتهAبهرهAمندAشدهAاند.
AخدماتAزنجانAاســتانAامدادAکمیتهAمدیرکل
AاینAحمایتAتحتAمددجویانAبهAشــدهAارائه
AسالAدرAراAسربازیAتسهیالتAقالبAدرAنهاد

گذشتهAارائهAکرد.
AهدایتA،امدادAکمیتهAخبریAسایتAگزارشAبه
AزنجانAاســتانAامدادAکمیتهAمدیرکلA،صفری
AحوزهAدرAنهادAاینAراهبردAاینکهAبهAاشــارهAبا
AسازیAزمینهA،هدفAجامعهAبه AرسانیAخدمت
A،استAهاAآنAتوانمندسازیAوAخوداتکاییAبرای
AامدادAکمیتهAمؤثــرAخدماتAازAیکیA:گفــت
AارائهAهدفAجامعهAتوانمندســازیAحوزهAدر
AبرایAســربازیAخدمتAمعافیتAتســهیالت
مددجویانAمشمولAدریافتAاینAخدمتAاست.
AحمایتAتحتAمددجویA134AاینکهAبابیانAوی
AازAگذشتهAسالAدرAزنجانAاستانAامدادAکمیته
AشدهAمندAبهرهAنهادAاینAســربازیAتسهیالت
AمعافیتAقالبAدرAتسهیالتAاینA:افزودA،Aاند
AمحلAیگانAترینAنزدیکAبهAانتقالA،ســربازی
AبهAسربازیAخدمتAتعرفهAکاهشAوAسکونت

مددجویانAمشمولAارائهAشدهAاست.
AمددجویA68AاینکــهAبهAاشــارهAباAصفــری
AبهAکمکAهدفAباAسربازیAخدمتAمشــمول
AزنجانAاســتانAامدادAکمیتهAمعرفیAباAخانواده
AخودAسکونتAمحلAبهAیگانAترینAنزدیکAبه
AآمارهایAبراساسA:AدادAادامهAاندAشــدهAمنتقل
AاینAحمایتAتحــتAمددجویA66Aموجــود
AتعرفهAکاهشAوAسربازیAمعافیتAازAنیزAنهاد
AاستفادهAگذشــتهAسالAدرAســربازیAخدمت

کردهAاند.
AاستAشدهAریزیAبرنامهA:دادAادامهAهمچنینAویA
AازAمندAبهرهAمددجویانAبرایAاشتغالAایجادAبا
AتوانمندسازیAزمینهAسربازیAمعافیتAخدمت

آنهاAازAاینAطریقAفراهمAشود.

خبـر

کمیته امداد

AAAرمضـان Aجشـن Aبازارچـه
Aدسـتاوردهای Aارائـه Aباهـدف Aابهـر
AحوزهAدرAزنجـانAاسـتانAامدادAکمیتـه
Aو Aتوانمندسـازی Aو AزاییAاشـتغال
AمجریانAتولیـدیAمحصـوالتAعرضـه
Aحمایـت Aتحـت Aاشـتغال AهـایAطرح
AشـبAسـومینAباAزمـانAهمAنهـادAایـن

ازAلیالـیAقـدرAافتتـاحAشـد.
Aاســتان Aامــداد Aکمیتــه Aمدیــرکل
AانــدازیAراه Aو Aافتتــاح Aاز Aزنجــان
Aــل ــانAدرAمح ــنAرمض ــهAجش بازارچ
پــارکAپردیــسAابهــرAخبــرAداد.

Aــه ــریAکمیت ــهAگــزارشAســایتAخب ب
Aــرکل ــری،Aمدی ــتAصف ــداد،Aهدای ام
AدرAزنجــانAاســتانAامــدادAکمیتــه
Aــه ــارهAب ــاAاش ــن،Aب ــنAآیی ــیهAای حاش
AامــدادAــه ــردAاصلــیAکمیت اینکــهAراهب
AجامعــهAبــهAرســانیAخدمتAحــوزهAدر
A،اســتAهــاAآنAتوانمندســازیA،هــدف
AمهــمAهایAشــاخصAازAیکــیA:گفــت
AتحــتAمددجویــانAتوانمندســازیAدر
AزمینــهAایجــادAامــدادAکمیتــهAحمایــت
AجامعهAاقتصــادیAاســتقاللAوAاشــتغال

ــنAنهــادAاســت. هــدفAای
Aفرآینــد Aاینکــه Aبابیــان Aوی
Aمددجویــان Aبــرای AزاییAاشــتغال
Aــک ــادAی ــنAنه ــتAای ــتAحمای تح

AفــردAمنحصربه Aو Aکامــل Aالگــوی
A،ســنجیAاســتعدادA:افــزودA،اســت
A،اشــتغال Aایجــاد A،آمــوزیAمهارت
AوAبازاریابــی AوAفنــی AهــایAنظارت
AمهــمAمؤلفــهAپنــجAســازیAبــازار
Aــداد ــهAام ــتغالAزاییAکمیت ــدAاش فرآین
AکــهAبــودهAهــدفAجامعــهAبــرای
Aــتغال ــایAاش ــداریAطرحAه ــهAپای زمین

AایــنAهــدفAجامعــهAبــرایAایجادشــده
میAکنــد. Aفراهــم Aرا Aنهــاد

Aمنظــور Aبــه A:داد Aادامــه Aصفــری
Aهــای Aطــرح Aبــرای Aبازارســازی
AجامعــهAــرای اشــتغالAایجــادAشــدهAب
AجشــنAبازارچــهA،ــاد ــنAنه هــدفAای
Aارائــه Aباهــدف Aابهــر Aرمضــان
Aــتان ــدادAاس ــهAام ــتاوردهایAکمیت دس

AزاییAاشــتغال Aحــوزه Aدر Aزنجــان
Aو Aمددجویــان Aتوانمندســازی Aو
Aتولیــدی Aمحصــوالت Aعرضــه
AتحــتAــتغال ــایAاش ــانAطرحAه مجری
Aســومین Aبــا AزمــانAهم Aحمایــت
AحضــورAبــاAقــدرAلیالــیAازAشــب
Aمســئوالن A،فرمانــدار A،جمعــهAامام
Aــهدا ــززAش ــوادهAمع ــتانی،Aخان شهرس

شــد. Aافتتــاح Aابهــری Aخیــران Aو
Aایــن Aاینکــه Aبــه Aاشــاره Aبــا Aوی
AدرAشــبA10AمــدتAبــهAبازارچــه
Aــر ــرAدای ــسAابه ــارکAپردی ــلAپ مح
AایجــادAکنــارAدرA:افــزودA،بــودAخواهــد
Aمحصــوالت Aعرضــه AهــایAغرفه
AحمایــتAتحــتAمددجویــانAتولیــدی
AغرفــهA،زنجــانAاســتانAامــدادAکمیتــه
AفرزنــدانAوAایتــامAبــرایAیابــیAحامــی
Aــه ــتAکمیت ــتAحمای ــنینAتح محس
AهــایAطرحAقالــب AدرAنیــز Aامــداد
AمنظــورAبه Aمحســنین Aو Aاکــرام
AمشــارکتAــرای ــرانAب ــامAازAخی ثبتAن
Aــاد ــنAنه ــیAای ــایAاجرای درAبرنامهAه

ــت. ــدهAاس ــرAش دای
Aاز Aیکــی Aاینکــه Aبابیــان Aصفــری
Aــه ــادAبازارچ ــدافAایج ــنAاه مهمAتری
Aکارکردهــای Aارائــه Aرمضــان
Aــوزه ــدادAدرAح ــهAام ــشAکمیت اثربخ
AعنصــرAایجــادAوAزدایــیAمحرومیت
Aــه ــهAب ــانAدرAجامع ــادAوAاطمین اعتم
A،اســت Aنهــاد Aایــن AهــایAفعالیت
AافزایــشAبــاAامیدواریــمA:دادAادامــه
AهــایAبرنامه AدرAخیــرانAمشــارکت
AارائــهAزمینــهAنهــادAایــنAاجرایــی
AجامعــهAبــهAتــرAاثربخشAخدمــات
ــود. ــمAش ــدادAفراه ــهAام ــدفAکمیت ه

AAAزنجانAاسـتانAامـدادAکمیتـهAکلAمدیـر
AهفتهAایـنAجمعهAنمـازAهـایAخطبـهAAازAدرپیـش
AوفرصتAظرفیتAازAگیـریAبهرهAلـزومAبهAزنجـان
AایتـامAامـورAبـهAرسـیدگیAوAقـدرAشـبهایAهـای

AکردAتاکیـدAخیـراتAدرAوسـبقت
Aامـداد Aکمیتـه Aخبـری Aسـایت Aگـزارش Aبـه
AاسـتانAامدادAکمیتـهAکلAمدیـرAصفـریAهدایـت،
AجمعـهAنمـازAهـایAخطبـهAAازAدرپیـشAAزنجـان
AروزAخـردادAسـومAتبریکAبـاAزنجـانAهفتـهAایـن
AایرانAبـزرگAملتAوپیروزیAپایـداری،Aمقاومـت
AمبارکAAمـاهA:گفـتAخرمشـهرعزیزAوآزادسـازی
AضیافتAعظیـمAوتـاالرAAقـرآنAبهارAمـاهAرمضـان
AAشـدهAواردAتاالرAاینAبـهAکسAهرAکهAاسـتAالهـی
AبهرهAنمایـدAوهمتAAدادهAفرصـتAخـودشAوبـه

هـایAزیـادیAAنصیبـشAمیAشـود.
AاساسـاAرمضانAماهAبرنامهAاینکـهAبهAاشـارهAبـاAوی
AرمضـانAمـاهAگفت:برنامـهAاسـتAسـازیAانسـان
AخواهدAمـیAواسـالمAاسـتAنفسAتزکیـهAبرنامـه
Aاوج AشـودکهAاصـالح Aگرفتـن AروزهAبـا Aانسـان
AاسـتAقـدرAهـایAشـبAرمضـانAمـاهAمعنویـت
AمیAمنورAنورالهـیAبـهAهاAقلـبAقـدرAودرشـبهای

. Aشود
AکهAافزود:قلبـیAادامـهAدرAامـدادAکمیتـهAکلAمدیـر
AدادنAاطعام،AصدقـهAاهلAشـودAالهیAنورAبهAمنـور
AعمقAباAشـودوAمیAAهمسـایهAحالAبهAرسـیدگی،

AودرAAواردشـدهAواحسـانAخیـرAحـوزهAدرAجـان
.AکندAمـیAتالشAخیـراتAدرAسـبقت

AطـرحAسـرانهAمیانگیـنAاینکـهAبیـانAبـاAصفـری
Aدو Aاز Aبیـش Aزنجـان A Aاسـتان Aدر A Aایتـام Aاکـرام

AتومانA481هـزارAیعنـیAکشـوریAمیانگینAبرابـر
AحمایتAتحـتAAجدیـدA118یتیـمA:Aاسـت،گفت
AمهربانAهـایAدسـتAانتظارAچشـمAAگرفتـهAقـرار
AتـاAهسـتندAاسـتانAدرAنیکـوکارAخیـران،Aحامیـان

حامـیAدارAشـوند.
AروزهـایAبـهAشـدنAنزدیـکAبـهAتوجـهAبـاAوی
Aگفت:جمعAفطرAسـعیدAوعیدAرمضانAمـاهAپایانـی
AزکاتAخانهAدبیرAمحوریتAبـاAفطـرهAزکاتAآوری
A)ره(AخمینـیAامـامAامـدادAکمیتـهAبرعهـدهAاسـتان
AوفقطAمحـوریAمسـجدAرویکردAباAکهAباشـدAمی
درAحـوزهAمعیشـتAنیازمنـدانAهزینهAAمیAشـود.
Aــه ــانAب ــتانAزنج ــدادAاس ــهAام ــرAکلAکمیت مدی
Aــه ــدادAب ــردAام ــازیAعملک ــفافAس ــورAش منظ
Aــن ــایAمعاندی ــیطنتAه ــبهاتAAوش ــیAش برخ
AوزکــواتAوافزود:صدقــاتAدادAپاســخAنیــزAنظــام
AنیازمنــدانAبــرایAمنطقــهAهــرAشــدهAآوریAجمــع
AازAشــود.وریالیAمــیAهزینــهAمحــلAهمــان
AبــهAاســتانAازAخــارجAAدرAمردمــیAهــایAکمــک
AAــود ــیAش ــهAنم ــیAهزین ــرعیAوقانون ــاظAش لح
Aــاد ــنAنه ــردAای ــیAبرعملک ــتگاههایAنظارت ودس

ــد. ــارتAدارن ــدسAنظ مق

AAAالحسنهAقرضAتســهیالتAفقرهA709
AتحتAمددجویانAبهAAواشــتغالAکارگشــایی
AاســتانAنیازمندAاقشــارAوAامدادAکمیتهAحمایت
AاســتانAوالیتAامدادAصندوقAتوســطAزنجان
زنجانAدرAدوماههAامسالAAپرداختAشدهAاست.
A،امـدادAکمیتـهAخبـریAسـایتAگـزارشAبـه
Aامـداد Aکمیتـه Aمدیـرکل A،صفـری Aهدایـت
AاصلیAمأموریـتAبهAاشـارهAباAزنجـانAاسـتان
AماموریتAازA:گفـتAوالیـتAامـدادAصنـدوق
AامـدادAالحسـنهAقـرضAصنـدوقAمهـمAهـای
AAخیرانAسـپردهAجذبAAزنجانAاسـتانAوالیـت
AمددجویانAبـهAالحسـنهAقرضAوامAوپرداخت

تحـتAحمایـتAونیازمنـدانAاسـت.

AازAادامهAدرAزنجانAاســتانAامدادAکمیتهAمدیرکل
AالحسنهAقرضAتســهیالتAفقرهA709Aپرداخت
AحمایتAتحتAمددجویانAبهAAواشتغالAکارگشایی
AدرAAزنجانAاستانAنیازمندAاقشــارAوAامدادAکمیته
AاینAگفت:برایAوAدادAخبرAامسالAAاولAدوماهه
AAواشتغالAکارگشاییAالحســنهAقرضAوامAتعداد
AپرداختAتومانAمیلیاردو852میلیونAدوAمبلــغ

.AاستAشده
AزیبـایAسـنتAتوسـعهAاینکـهAبابیـانAAصفـری
AصنـدوقAمهـمAراهبردهـایAازAالحسـنهAقرض
Aاز AگیـریAبهرهA:افـزود A،اسـتAوالیـتAامـداد
AالحسـنهAقرضAحوزهAدرAاسـتانیAهـایAظرفیت
AوالیتAامـدادAصنـدوقAهـایAفعالیتAپیونـدAو

AهایAمشـارکت Aحـوزه AهـایAفعالیت Aبـا
AشـدنAجاریAمنظـورAبهAامـدادAکمیتـهAمردمـی
Aتسـهیالت Aپرداخـت Aبـرای Aمردمـی Aمنابـع
AاینAهایAبرنامهAازAنیازمنـدانAبـهAالحسـنهAقرض

صنـدوقAدرAاسـتانAزنجـانAاسـت.
AگفتAزنجانAاسـتانAAامـدادAکمیتـهAکلAمدیـرA
A،بانـک AهمـراهAو Aاینترنـت AخدمـاتAارائـه A:
Aبـه Apos Aکارتخـوان AهایAدسـتگاه Aصـدور
AقرضAهایAوامAپرداخـتAدرAتنـوعAوAمشـتریان
AصنـدوقAامکانـاتAازAبخشـیAتنهـاAالحسـنه

امـدادAوالیـتAاسـت.
AطریقAازAدرAشــدهAارائــهAخدمــاتAبــهAوی
AخبرAوالیتAامــدادAالحســنهAقرضAصندوق

Aاشــتغال Aوام A39فقــرهAدادوافزود:پرداخــت
AودیعهA17مــورد،AکارگشــاییAوامA606فقره،
AویاAخریــدAتســهیالتAو47موردAAمســکن
AبالغAاعتباریAبــاAAمددجوییAمســکنAاحداث
AخدماتAازAتومــانA2میلیاردو852میلیونAبــر
AاســتانAوالیتAامدادAالحســنهAقرضAصندوق

زنجانAدرAAدوماههAسالجاریAمیAباشد.
AازAپایانAدرAزنجانAاســتانAامدادAکمیتهAمدیرکل
AافتتاحAبرایAاستانAنیکوکارAوAخیرAافرادAتمامی
AصندوقAاینAدرAگذاریAســرمایهAوAحســاب
AمشــکالتAرفعAوAنیازمندانAبهAکمکAدرجهت
AAخیرAکارهایAدرAشــدنAســهیمAوAمحرومــان

دعوتAبعملAآورد.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان خبر داد؛

میزان سرانه ایتام زنجان دو برابر میانگین کشوری است
118یتیم چشم انتظار عنایت حامیان

مدیر کل کمیته امداد خبر داد:

پرداخت بیش ازدومیلیاردو852 میلیون تومان وام قرض الحسنه به مددجویان زنجانی

هم زمان با سومین شب از لیالی قدر؛

بازارچـه جشن رمضـان ابهر افـتتاح شد

AAAاستانAامدادAکمیتهAمدیرکلAحضورAبا
A،ابهرAشهرســتانAفرماندارAوAجمعهAامامA،زنجان
AتحتAمحســنینAفرزندانAوAایتامAازAنفــرA150
AسفرهAسرAبرAشهرستانAاینAامدادAکمیتهAحمایت

مهربانیAیکAخیرAابهریAافطارAکردند.
Aــا ــرAب ــتانAابه ــدادAشهرس ــهAام ــسAکمیت Aرئی
Aاجرایــی AهــایAبرنامه Aاز Aگزارشــی Aارائــه
AســفرهAبرپایــیAازAرمضــانAمــاهAدرAنهــادAایــن
AحمایــتAتحــتAــان ــرایAمددجوی افطــاریAب
AامــدادAکمیتــهAمدیــرکلAحضــورAبــاAنهــادAایــن
AســایتAگــزارشAبــهA.دادAخبــرAزنجــانAاســتان
AرئیسA،داودیAمحســنA،امــدادAکمیتــهAخبــری

AبــهAاشــارهAبــاAابهــرAشهرســتانAامــدادAکمیتــه
AمشــارکتAــرای اینکــهAطرحAهــایAمختلفــیAب
AایــنAزدایــیAمحرومیتAهــایAبرنامهAدرAخیــران
A:گفــتA،شــودAمیAاجــراAرمضــانAمــاهAدرAنهــاد
AدرAــداد ــهAام ــمAکمیت ــایAمه ــیAازAبرنامهAه یک
Aــاری ــفرهAهایAافط ــیAس ــانAبرپای ــاهAرمض م
Aحمایــت Aتحــت AهــایAخانواده Aاطعــام Aو
Aــران ــتAخی ــتفادهAازAظرفی ــاAاس ــادAب ــنAنه ای
AمشــارکتAبــاAاینکــهAبابیــانAویA.اســت
AامــدادAکمیتــهAاجرایــیAهــایAبرنامهAدرAخیــران
AجامعــهAــه ــهAخدمــاتAاثربخــشAب زمینــهAارائ
A:ــزود ــود،Aاف ــمAمیAش ــادAفراه ــنAنه ــدفAای ه

Aــی ــایAاجرای ــرانAدرAبرنامهAه ــارکتAخی مش
AدرAــع ــودAمناب ــبAمیAش ــدادAموج ــهAام کمیت
Aــه ــهAجامع ــدAب ــانیAهدفمن ــیرAخدمتAرس مس

ــادAجــاریAشــود. ــنAنه هــدفAای
Aــاری ــفرهAافط ــیAس ــهAازAبرپای داودیAدرAادام
AنهــادAایــنAحمایــتAتحــتAمددجویــانAبــرای
Aــدر ــیAق ــبAازAلیال ــومینAش ــاAس ــانAب همAزم
AمدیــرکلAحضــورAبــاA:گفــتAوAدادAخبــر
AوAــه ــان،AامامAجمع ــتانAزنج ــدادAاس ــهAام کمیت
AایتــامAازAنفــرA150A،ابهــرAشهرســتانAفرمانــدار
AکمیتــهAحمایــتAتحــتAمحســنینAفرزنــدانAو
AمهربانیAســفرهAســرAبرAشهرســتانAایــنAامــداد

ــد. ــرAابهــریAافطــارAکردن یــکAخی
Aــزار ــدادAدوAه ــهAتع ــهAاینک ــارهAب ــاAاش ویAب
AامــدادAکمیتــهAخدمــاتAازAخانــوارA750Aو
AمختلــفAهــایAبخشAدرAابهــرAشهرســتان
AبــاAامیدواریــمA:افــزودA،هســتندAمنــدAبهره
AطــرحAدرAابهــریAخیــرانAمطلــوبAمشــارکت
AباقیمانــدهAروزهــایAدرAافطــاریAوAاطعــام
AهایAــفره ــیAس ــهAبرپای ــانAزمین ــاهAرمض ازAم
Aــت ــانAتح ــامAمددجوی ــرایAاطع ــیAب مهربان
AازAــران ــنAنهــادAوAبهرهAمنــدیAخی حمایــتAای
ــود. ــمAش ــاهAفراه ــنAم ــویAای ــایAمعن فض

با حضور مدیرکل کمیته امداد استان زنجان؛

150 نفر از ایتام بر سر سفره مهربانی یک خیر ابهری افطار کردند
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ســالمت

فشارخون؛ بدانیم و اقدام کنیم
یکی از مهم ترین نمادهای پیشــرفت هر کشوری، بهبود شاخص های مربوط به سالمت است.  از 
بهترین و منطقی ترین راه های ارتقاء ســطح سالمت پیشگیری از بیماری است. پیشگیری در سه 
ســطح تعریف و تقسیم می شود. اولین، مؤثرترین و کم هزینه ترین پیشگیری در سطح اول اتفاق 
می افتد که طی آن آحاد جامعه با داشتن سبک زندگی مروج سالمت و با تاکید و توجه به تغذیه 
مناسب، ورزش و فعالیت کافی، آرامش فکری، دوری از استرس و ایمان و اعتقادات راسخ معنوی 
و دینــی، رعایــت موازین احتیاطی در کار و عبور و مرور و نظایــر آن از ابتال به بیماری در امان 
می مانند. با این همه و با اهمیت زیادی که پیشگیری اولیه دارد و بجاست تمام نهادهای مرتبط به 
ترویج آن بپردازند، اما پیشگیری از بیماری و انحراف از سالمت محدود به این امور نمی شود. خواه 
و نا خواه عده ای از مردم به انواع بیماری ها مبتال می شــوند. تأثیر به موقع بر روند این بیماری ها 
می توان از پیشــرفت آن ها پیشــگیری کرده و در مواردی به کلی آن ها را برطرف کرد. لذا سطح 
دوم پیشــگیری در زمانی است که روند بیماری و ناتوانی و آسیب به موقع تشخیص داده شده و 
با اقدامات مناسب بتوان روند آن را کند کرد و یا به طور کلی مسیر پیشرفت آن را متوقف نمود. 
البته ابتالی به بیماری به معنای پایان همه چیز نیست و در پیشگیری سطح سوم که البته سخت تر 
و هزینه بر است، تالش می شود تا بیماری ناتوانی و عوارض کمتری برجا بگذارد. فشارخون باال 
با این که در سطح اول پیشگیری اهمیت می یابند و روش های سالم زندگی )سبک زندگی سالم( 
تا حد زیادی از بروز آن پیشــگیری می کند، اما به عنوان بیماری  خاموش در جامعه گسترش یافته 
و به عنوان ام-االمراض مطرح است و عاملی برای بسیاری از بیماری های خطرناک و تهدیدکننده 
سالمت مردم می باشــند. این بیماری به همراه بیماری های بسیار شایعی همچون حمالت قلبی، 
سکته های مغزی و معلولیت های مختلف ایجاد می کند، که هزینه های سنگینی را بر دوش بیماران، 
خانواده ها، جامعه و دولت تحمیل می کند. از طرفی مشــخص شده که پیشگیری سطح دوم یعنی 
شناسایی و پیگیری به موقع مبتالیان به این سه بیماری، می-تواند روند پیشرفت آن را کند کرده و 
زندگی هزاران نفر را و تعداد بیشتری از خانواده ها را نجات داده و در هزینه های مربوط به سالمت 
صرفه جویی گردد. امروزه، افزایش فشارخون یکی از مهمترین مشکالت سالمت عمومی و رو به 
گسترش در سطح دنیا باالخص در کشورهای در حال توسعه به علت شیوع باالي آن و ارتباط با 
بیماري قلبي عروقي می باشد.  بیماری پرفشاری خون اولین عامل خطر در مرگ و ایجاد ناتوانی در 
جهان و ایران است. این عامل خطر تا حدود زیادی قابل پیشگیری و البته کاماًل قابل کنترل است.
فشارخون باال علیرغم آن که به آسانی تشخیص داده می شود، غالباً بی عالمت و بسیار شایع است 
و در صورتی که کنترل نشود منجر به عوارض مرگباری می شود. از آن جا که فشارخون باال بدون 
عالمت اســت، بهترین راه شناســایی آن اندازه گیری فشارخون است. در اندازه گیری فشارخون 
باید شرایطی مربوط به فرد گیرنده فشارخون،فرد معاینه شونده، محیط و تجهیزات رعایت گردد 

تا دقت و صحت اندازه گیری و میزان فشارخون مورد تایید باشد.
تهیه وتنظیم:واحدپیشگیری ومبارزه بابیماریهای غیرواگیرمرکزبهداشت شهرستان زنجان

بیشتر بدانیم

-فشارخون باال ازشــایعترین دالیل مرگ مردم 
درجهان است.

-امروزه فشــار خون بــاال یکــی از مهمترین 
مشــکالت سالمت عمومی و رو به گسترش در 
سطح دنیا می باشد.این مسئله بعلت افزایش طول 
عمر،شیوع چاقی، کم تحرکی و تغذیه  ناصحیح 

یک مشکل بهداشتی فزاینده در دنیا می باشد.
-در ســال 2017 بالغ بر 10 میلیون نفر در سطح 
جهان به علل مرتبط با فشار خون باال جان خود 

را از دست داده اند.
- آیــا میدانید که بیماری فشــار خون باال  قاتل 

بیصدا نامیده میشود.
- آیــا میدانید فقط نیمــی ازبیمــاران مبتال به 

فشارخون باال  از بیماری خود اطالع دارند.
-باکاهــش مصــرف نمــک ازفشــارخون باال 

جلوگیری کنیم.
-فقط نیمی از بیماران فشــارخون  برای کنترل 

بیماری خود دارو دریافت می کنند.
عوارض فشار خون باال:

سکته قلبی و سکته مغزی .نارسایی کلیه.اختالل 

دید به علت خونریزی شبکیه و......

* راههای پیشگیری ازبیماری فشارخون :     
*وزنتان را کنترل کنید.

*مرتب ورزش کنید.
*رژیم غذایی مناسب داشته باشید.
* میوه وسبزی بیشترمصرف کنید
* روزانه نیم ساعت ورزش کنید
* ازمصرف الکل خودداری کنید

* مصرف نمک راکاهش دهید
* دخانیات استعمال نکنید

* وزنتان راکنترل کنید
*از مصرف دخانیات پرهیز کنید.
*استرس خود را مدیریت کنید.

-گروه هدف برنامه بسیج ملی کنترل فشارخون باال
*کلیـه افراد 30 سـال و باالتر ایرانـی و غیر ایرانی 
سـاکن در کشـور .)کلیـه متولدیـن 68/12/29 و 

از آن( قبل 
*بیماران کلیوی 18 سال و باالتر

*زنان باردار 18 سال و باالتر

مکانهای اندازه گیری فشار خون:
با مراجعه به نزدیکترین مرکز و پایگاه بهداشتی 
درمانی محل ســکونت خود از فشار خون خود 

مطلع شوید و یا  در منزل فشارخون خود را اندازه 
  salamat.gov.ir گرفته و بــا مراجعه به ســایت

اندازه فشار خون خود را ثبت نمایید.

پیامهای بسیج ملی کنترل فشار خون باال

*  شهروندان گـرامی :
- افراد 30 سال و باالتر

- بیماران کلیوی 18 سال و باالتر
ـــاردار 18 سال و باالتر  - زنان بـ

آستین ها را باال 
بزنیــد کارت 
ملـی خـود را 
بردارید و برای 
کنتــرل فشار 
خون خود به :

-  مراکز خدمات جامع سالمت   
-  پایگاه های سالمت
-  خانه های بهداشت

-  تیم های سیار کنترل فشارخون
-  در سراسر شهرستان زنجان  مراجعه کنید

 و یا  در منزل فشارخون
 خود را اندازه گرفته و
 با مراجعــه به سایت

 salamat.gov.ir 
 انــدازه فشـار خون

خود را ثـبت نمایید 

ســتاد بسیــج 
ملـی کنتــــرل 
فشارخــون باال 
مرکــز بهداشت 
شهرستان زنجان

بــراي این که خون در شــریان ها 
)ســرخرگ ها( جریان پیدا کند و 
اکسیژن و مواد غذایی را به قسمت 
های مختلف بدن برساند، به نیرویي 
نیاز دارد که به آن فشارخون گفته می 
شود. عامل مولد فشارخون در بدن 
قلب است که به طور مداوم خون را 
به داخل شریان آئورت و شاخه هاي 
آن پمپ مي کند. فشــارخون به دو 
عامل مهم بستگي دارد: اول، برونده 
قلب )مقدار خوني که در هر دقیقه به 
وسیله قلب به درون شریان آئورت 
پمپ مي شــود(، و دوم، مقاومت 
جدار رگ )مقاومتي که بر ســر راه 
خروج خون از قلب در شــریان ها 
وجود دارد(. با تغییر هر یک از این 
دو عامل، مقدار فشارخون تغییر مي 
کند. زمــان بین انتهای یک انقباض 
قلبی تا انتهای انقباض بعدی، سیکل 
قلبی نام دارد. هر سیکل قلبی از یک 
مرحله انقباض )سیســتول( و یک 
مرحله استراحت )دیاستول( تشکیل 
می شود که در اثر انقباض و انبساط 
بطن ها ایجاد می گــردد. هنگامی 
کــه قلب منقبض مي شــود، خون 
وارد شریان ها شده و فشارخون به 
حداکثر مقدار خود مي رســد که به 
آن فشــارخون سیستول مي گویند. 
در زمان اســتراحت قلب که خون 
وارد شریان ها نمي شود، با خروج 
تدریجي خون مقدار فشــارخون به 
حداقل مي رسد که به آن فشارخون 
دیاستول مي گویند. فشارخون پدیده 
ای اســت که تحت تاثیــر عوامل 
زیادی قــرار دارد؛ تاثیر این عوامل 
و شرایط بر فشــارخون مهم است 
و اغلب ســبب افزایش فشارخون 
بیش از 20 میلیمتر جیوه می شوند.  
فشارخون در طول روز تحت تاثیر 
ماننــد وضعیت  عوامــل مختلفي 
قرارگیــری بــدن، فعالیــت مغز، 
فعالیت دســتگاه گوارش، فعالیت 
عضالت بدن، محرک های عصبی، 
درد، مثانه پر، و نیز عوامل محیطي 
مانند دماي هوا، میزان ســروصدا، 

میــزان مصرف دخانیــات، الکل، 
قهوه و داروها قرار می گیرد. 

یا پرفشاری خون  باال  فشــارخون 
به دو نوع اولیه و ثانویه تقســیم مي 
شــود. در نوع اولیه که 90 تا %95 
موارد فشــارخون باالست، افزایش 
ندارد  مشــخصي  علت  فشارخون 
ولي عوامل خطري مانند زمینه ارثي 
و خانوادگي فشارخون باال، مصرف 
زیاد نمک، چاقي و دیابت در بروز 
آن نقش دارند. در نوع ثانویه اغلب 
تغییر در ترشــح هورمــون ها و یا 
کارکــرد کلیه ها عامل بــاال رفتن 
فشارخون است و می تواند ناشي از 
یک بیماري زمینه اي مانند کم کاري 
یا پرکاري تیروئید، فئوکروموسیتوم 
)نوعی تومــور غده فــوق کلیه(، 
کوارکتاســیون آئورت، و یا ســایر 
بیماریها باشــد. معموالً بــا درمان 
بیماری زمینه ای، فشارخون در این 
بیماران به مقدار طبیعي باز می گردد. 
 در حالی که داشتن یک فشار طبیعی 
برای برقراری تغذیه بافتی در سطح 
مویرگ ها بــرای زنده ماندن حیاتی 
است، فشارخون باال )پرفشاری خون( 
باعث بروز عوارض مرگباری خواهد 
شد. فشــارخون باال عالمت بالینی 
مشخصی ندارد و تنها راه تشخیص 
گیري  اندازه  فشــارخون،  تغییرات 
فشارخون با استفاده از دستگاه اندازه 
گیري فشارخون )فشارسنج( است. 
در هر فرد فشارخون را در دو سطح 
سیستول و دیاستول اندازه مي گیرند. 
اعداد این دو سطح به صورت کسر 
 )mmHg( بر حسب میلي متر جیوه
نشان داده مي شود. مقدار فشارخون 
سیســتول یا عــدد بزرگتــر را در 
صورت و مقدار فشارخون دیاستول 
یا عدد کوچکتر را در مخرج کســر 
مي نویســند. پس اگر فشــارخون 
یک نفر 120/80 میلــي متر جیوه 
نوشته شــده است، به این معناست 

که فشــارخون سیستول فرد 120 و 
فشارخون دیاستول او 80 میلی متر 

جیوه اندازه گیری شده است. 

* مقادیر طبیعی وغیر طبیعی 
فشارخون

طبقه بندی فشــارخون بــراي افراد 
بزرگسال )18 سال و باالتر( بدون در 
نظر گرفتن سایر عوامل خطر و بیماري 

هاي همراه به شرح زیر می باشد :
1- فشــارخون طبیعی: در یک فرد 
سالم در حال استراحت فشارخون 
کمتــر از 120/80 میلــي متر جیوه 
است. یعني فشار سیستول کمتر از 
120 و دیاستول کمتر از 80 میلي متر 

جیوه است.
2- پیش فشارخون باال: فشارخون 
سیســتول بیــن 120 تــا 139 یا 
فشــارخون دیاســتول بیــن 80 تا 
89 میلــي متــر جیوه )اگــر فقط 
یا فشارخون  فشارخون سیســتول 
دیاســتول در این حد باشد، باز هم 

پیش فشــارخون باال محسوب می 
شود(. افرادي که فشارخون آنها در 
محدوده پیش فشارخون باالست ، 
در معرض خطر افزایش فشارخون 
هستند . در این افراد احتمال ابتالء 
به فشــارخون باال زیاد اســت. هم 
چنین اگر فشــارخون در افراد مبتال 
به بیماري قلبي، کلیوي، سکته مغزي 
و دیابت در این محدوده باشــد به 
باال محسوب مي  عنوان فشارخون 
شود و باید تحت درمان قرار گیرند. 
در این افراد فشارخون طبیعي کمتر 
از مقداری است که برای سایر افراد 

در نظر گرفته شده است.
3- فشــارخون باالی مرحله یک: 
فشــارخون سیســتول بین 140 و 
بین  دیاستول  فشــارخون  یا   159
90 و 99 میلــي متر جیــوه )اگر 
تنها  یا  سیســتول  فشارخون  فقط 
این حد  در  دیاســتول  فشارخون 
باشــد، باز هم فشــارخون باالي 
مرحله یک محسوب خواهد شد(.

4- فشــارخون بــاالی مرحله دو: 
میلي  فشــارخون سیســتول 160 
متر جیوه و بیشــتر یا فشــارخون 
دیاســتول100 میلي متــر جیوه و 
بیشتر )اگر فقط فشارخون سیستول 
یا فشارخون دیاســتول در این حد 
باشد، باز هم فشارخون باالي مرحله 

دو محسوب می شود(.
فشارخون  فشــارخون:  بحران   -5
سیستول 180 میلي متر جیوه و بیشتر 
و یا فشــارخون دیاستول110 میلي 
متر جیوه و بیشتر )نیاز به اقدام فوری 

و ارجاع به مراکز درمانی دارد(.
فقط پزشک می تواند تایید کند فرد 
به بیماري فشارخون باال مبتال است. 
اغلب پزشکان قبل از این که در مورد 
باال بودن فشارخون تصمیم بگیرند، 
چندیــن بار در روزهــای مختلف 
فشارخون فرد را کنترل می کنند. اگر 
فرد فشارخون باال داشته باشد، الزم 
است به طور منظم فشارخون خود 
را اندازه گیري کند و زیر نظر پزشک 

تحت درمان قرار گیرد.  فشارخون 
باال معموال بدون عالمت است و به 
آن قاتل خاموش مي گویند. بنابراین، 
تنها راه تشــخیص آن، اندازه گیري 
اندازه گیری  است.  فشارخون  منظم 
فشارخون در ارزیابی سالمت قلبی 
عروقــی، غربالگری و شناســایي 
بیماری فشــارخون باال و  همچنین 
پایش اثر بخشــی درمان در بیماران 
مبتال به فشارخون باال  انجام مي شود.

* عوارض مهم فشارخون باال
  عــوارض باال رفتن فشــارخون 
جدی است. فشارخون باال یکي از 
عوامل خطر مهم در بیماري هاي 
عــروق کرونر قلب )عروقي که به 
قلب خون مي رســانند( است و 
عالوه بر قلب )ایجاد سکته قلبي و 
نارسایي قلبي( می تواند برای سایر 
اعضاي حیاتي دیگر بدن مانند مغز 
)ایجاد  کلیه  مغزي(،  )ایجاد سکته 
و چشــم  کلیه(  مزمن  نارســایي 

)اختالل دید بــه علت خونریزي 
شــبکیه( نیز خطرناک باشــد. اگر 
فشــارخون باال به موقع شــناخته 
شــود و به موقع درمــان و کنترل 
شود، مي توان بسیاري از عوارض 

فشارخون باال را پیشگیري کرد. 

* روشهای کنترل فشارخون باال
فشــارخون باال در تمام طول عمر 
نیاز به درمان دارد و الزم است بیمار 
و خانــواده او تحــت آموزش قرار 
بگیرند تا نســبت به بیماري فشار 
خون و عوارض آن آگاهي کامل پیدا 
کنند. براي درمان، مراقبت و پیگیري 
بیماري، مشارکت فرد مبتال به فشار 
خون بــاال و خانــواده وي اهمیت 
به ســزایي دارد. درمان فشار خون 
باال باید متناسب با هر بیمار انجام 
شــود و پرونده درمانــي او دقیقًا 
کنترل گردد. از علل اصلي ناکامي 
در درمان فشارخون باال را مي توان 
آگاهي  و  بیماري  بودن  بي عالمت 
ناکافي جامعه و بــه ویژه بیماران 
نسبت به بیماري و عوارض آن و 

مصرف نا منظم دارو ذکر کرد.
به طورکلي درمــان بیماران مبتال به 
فشــار خون باال معموالً به صورت 
ترکیبي از درمان غیردارویي و درمان 
دارویي مي باشــد. درمــان بیماري 
فشــارخون باال، عالوه بــر درمان 
دارویي نیازمند تغییر شیوه نامناسب 

زندگي می باشد.

* درمان غیر دارویی
مراقبت هــاي غیر دارویي شــامل 
تغییرشــیوه نامناسب زندگي است. 
تغییرات شــیوه زندگــی در کنترل 
و کاهــش فشــارخون در بیماری 
فشــارخون باال نقــش مهمي دارد. 
اصالح شیوه زندگي، فشارخون را 
پایین مي آورد. این تغییرات شــامل 

موارد زیر هستند:

به منظور  الگوي تغذیه اي  تغییر   -1
کاهش مصرف چربــي و مصرف 
روغن مایع به جــاي روغن جامد، 
مصرف ســبزیجات و انواع میوه ها، 
کاهــش مصرف نمــک و غذاهاي 
شــور، پخت غذا به روش صحیح 
مثاًل بخار پز یا آب پز و حتي المقدور 

پرهیز از سرخ کردن آن
2- افزایش فعالیــت بدني و انجام 
ورزش روزانــه و منظم یا حداقل 5 
روز در هفته با شــدت متوسط در 

جهت مبارزه با کم تحرکي 
3- ترک مصرف الکل و دخانیات

4- کاهش وزن
بــه کارگیري این مــوارد در کنترل 
فشار خون باال بسیار مؤثر است. اثر 
شیوه زندگي بر کاهش فشارخون بر 
حســب پذیرش بیماران، رعایت و 
پیروي از درمان فرق مي کند. اصالح 
شیوه زندگي عالوه بر تأثیر بر روي 
فشــارخون، مرگ ناشي از بیماري 
قلبي عروقي را هم کاهش مي دهد. 
بنابرایــن، بــدون توجه بــه مقدار 
فشارخون، تمام افراد باید شیوه هاي 

زندگي مناسب را بپذیرند.

* درمان دارویی
درمان دارویي بنا به تصمیم پزشک، 
براي کساني تجویز مي شود که فشار 
خون آن ها بعد از رعایت درمان غیر 
دارویي و اصالح شیوه  زندگي هم 
چنان باال باشــد.  میزان فشار خون 
بیمــار و وجود عوامــل خطر دیگر 
همراه با فشــار خون باال مثل دیابت، 
چاقي، اختالل چربی هــای خون، ... 
در تصمیم گیري پزشک براي شروع 
درمــان دارویي تأثیــر دارند. ممکن 
اســت مصرف داروها عوارضي مثل 
سرگیجه، خواب آلودگي، تنگي نفس 
شدید، طپش قلب، تهوع، استفراغ و 
حساسیت ایجاد کند که باید به اطالع 
پزشک رسانده شود تا اقدام مناسب 

براي رفع آن ها صورت گیرد.
تهیه وتنظیم:واحد پیشگیری 

ومبارزه بابیماریهای غیر واگیرمرکز 
بهداشت شهرستان زنجان

فشارخــون و راه های درمــان آن

الف- آماده سازی قبل از اندازه گیری فشارخون
1- اطاق معاینه باید ساکت و دارای حرارت مناسب باشد. 
2- مانومتر باید هم ســطح چشم گیرنده فشارخون قرار 
گیرد. دستگاه فشارسنج را نزدیک بازویي که مي خواهید 

فشارخون را اندازه بگیرید، قرار دهید. 
3- فاصله معاینه شــونده با گیرنده فشارخون نباید بیش 

از یک متر باشد.
4- فشــارخون را مي توان در حالت نشســته، ایستاده و 
دراز کش اندازه گیري کرد. بهتر است فشارخون از دست 
راست و در وضعیت نشسته اندازه گیري شود. در اندازه 
گیري فشــارخون بین دست راست و چپ ممکن است 

اختالفي حدود 20-10 میلي متر جیوه وجود داشته باشد 
و مالک مقدار فشارخون باالتر است. 

شرایط اندازه گیری فشارخون
* شرایطی که افراد معاینه شونده باید رعایت کنند

1- 30 دقیقـه قبـل از انـدازه گیری فشـارخون از مصرف 
کافئیـن )قهـوه و چـاي( و الـکل و مصـرف دخانیـات 
فعالیـت  کننـد،  پیـپ( خـودداري  و  قلیـان  و  )سـیگار 
بدنـي شـدید نداشـته باشـند. ایـن مـوارد روي مقاومت 
شـریان هـای کوچـک اثر مـي گذارنـد و باعـث افزایش 

غیرواقعـي فشـارخون می شـود.
2- نباید ناشتا باشند.

3- قبل از اندازه گیري فشــارخون مثانه باید خالی شده 
باشد.

4- بــه مدت 5 دقیقه قبــل از اندازه گیری فشــارخون 
استراحت کنند و صحبت نکنند.

5- بـرای انـدازه گیری فشـارخون الزم اسـت پاهای فرد 
داراي تکیـه گاه باشـد. بنابرایـن، شـخص بایـد کف پای 
خـود را روي زمیـن یـا یـک سـطح محکـم بگـذارد، در 
یـک وضعیـت آرام و راحـت بنشـیند و پشـت خـود را 
تکیـه دهد و دسـت هـا و پاهایـش را روي هـم نگذارد. 
در غیـر ایـن صورت انقباض ایزومتریک عضالت سـبب 

افزایـش فشـارخون فرد مي شـود. 

6- بازوی دســت بیمار باید طوری قرار گیرد که تحت 
حمایت باشد )تکیه گاه داشته باشد( و به طور افقي و  هم 

سطح قلب قرار گیرد. 
7- از گفتگوهاي مهیج و شــوخي با فرد معاینه شونده، 

خودداري شود.
8- در حین اندازه گیري فرد باید آرام و بی حرکت بنشیند 
و ســاکت باشد و گیرنده فشارخون نیز باید ساکت باشد 
.در غیر این صورت در اثر استرس و هیجان ناشي از این 

شرایط، ممکن است فشارخون فرد افزایش یابد.
9- معموال فشارخون سیستول در دست راست 10 میلي 
متر جیوه بیشــتر از دست چپ است به همین دلیل غالبا 

از دست راست براي اندازه گیري فشارخون استفاده مي 
شود. بازویی که فشــارخون در آن اندازه گیری می شود 
باید تا شــانه لخت باشــد و اگر آستین لباس باال زده مي 
شــود باید نازک و به اندازه کافي گشاد باشد تا روي بازو 
فشــار نیاورد و مانع جریان خــون و نیز مانع قرارگرفتن 
صحیح بازوبند روي بازو نشــود. اگر آستین لباس تنگ 
است بهتر اســت فرد لباس خود را در آورد. آستین تنگ 
باعث مي شــود مقدار فشــارخون کمتر از مقدار واقعي 

خوانده شود.
تهیه وتنظیم:واحدپیشگیری ومبارزه بابیماریهای 

غیرواگیرمرکزبهداشت شهرستان زنجان

نکاتی که باید قبل از انـدازه گیری فشارخـون مورد توجه قرارداد

شنبه 11 خرداد ماه 1398 / نمره 320 / سال دوم
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مهرانــــــه

�ھاء آ��ی ��دید ا��عال م 
1- موضوع استعالم : عملیات ترمیم مسیرهاى حفارى کابلکشى طرح هاى توسعه 

کابل در شهر ابهر
2- شماره استعالم : تجدید استعالم بها شماره 13-2-98-الف 

3- حوزه متقاضى : مدیریت شبکه  
4- قیمت پایه برآوردى : 627,000,000 ریال

5- شرح عملیات : عملیات ترمیم مسیرهاى حفارى کابلکشى طرح هاى توسعه کابل در شهر ابهر
6- محل تحویل اسناد و مدارك استعالم : زنجان – مجتمع ادارات - ساختمان ستادى شرکت مخابرات – واحد 

قراردادها (اتاق 104) – خانم بیات – شماره تماس 02433122132 
7- مهلت دریافت اسناد و مدارك استعالم و تحویل پاکت ها : ساعت 16 روز شنبه مورخه 98/3/18 

8- زمان و مکان جلســه توجیهى : درصورت نیاز به اطالعات تکمیلى با شماره تلفن 02433122316 آقاى 
مهندس سلیمانژاد تماس بگیرید.

9- محل تحویل پاکت ها : دبیرخانه شرکت مخابرات استان زنجان واقع در زنجان – مجتمع ادارات – ساختمان 
ستادى شرکت مخابرات استان زنجان 

10- زمان و مکان بازگشایى پاکت ها : روز یکشنبه مورخه 98/3/19 ساعت 8/30 صبح - اتاق اداره پشتیبانى و تدارکات
شایان ذکر اســت که خریداران محترم اسناد مى بایستى قبل از اتمام مهلت تحویل پاکت هاى استعالم ، پاکت ها را

به صورت دربســته و ممهور شده به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت و رونوشت رسید مربوطه را به کارشناس 
مندرج در بند 6 این آگهى تحویل نمایند .

اداره پشتیبانى و تدارکات
شـرکت مخابرات ایـران – مخابرات منطقه زنجان

شرکت مخـابرات ایـران
(سهامى عام)

مخابرات استان زنجـان

عملیات ترمیم مسیرهاى حفارى کابلکشى طرح هاى توسعه - موضوع استعالم : عملیات ترمیم مسیرهاى حفارى کابلکشى طرح هاى توسعه - موضوع استعالم : عملیات ترمیم مسیرهاى حفارى کابلکشى طرح هاى توسعه 

13 تجدید استعالم بها شماره 13 تجدید استعالم بها شماره 13-2-98-الف  - شماره استعالم :
مدیریت شبکه  - حوزه متقاضى : مدیریت شبکه  - حوزه متقاضى : مدیریت شبکه  

- قیمت پایه برآوردى : 627,000,000 ریال
- شرح عملیات : عملیات ترمیم مسیرهاى حفارى کابلکشى طرح هاى توسعه کابل در شهر ابهر

– زنجان – زنجان – مجتمع ادارات - ساختمان ستادى شرکت مخابرات  - محل تحویل اسناد و مدارك استعالم :
– خانم بیات – خانم بیات – شماره تماس 02433122132 – (– (– 104

16ساعت 16ساعت 16 روز شنبه مورخه  ساعت - مهلت دریافت اسناد و مدارك استعالم و تحویل پاکت ها : ساعت - مهلت دریافت اسناد و مدارك استعالم و تحویل پاکت ها : 
02433122316 درصورت نیاز به اطالعات تکمیلى با شماره تلفن 02433122316 درصورت نیاز به اطالعات تکمیلى با شماره تلفن 02433122316 - زمان و مکان جلســه توجیهى :

مهندس سلیمانژاد تماس بگیرید.
–دبیرخانه شرکت مخابرات استان زنجان واقع در زنجان –دبیرخانه شرکت مخابرات استان زنجان واقع در زنجان – مجتمع ادارات  دبیرخانه شرکت مخابرات استان زنجان واقع در زنجان - محل تحویل پاکت ها : دبیرخانه شرکت مخابرات استان زنجان واقع در زنجان - محل تحویل پاکت ها : 

ستادى شرکت مخابرات استان زنجان 
30 ساعت 30 ساعت 8/30 صبح - اتاق اداره پشتیبانى و تدارکات 19روز یکشنبه مورخه 19روز یکشنبه مورخه 98/3/19 روز یکشنبه مورخه - زمان و مکان بازگشایى پاکت ها : روز یکشنبه مورخه - زمان و مکان بازگشایى پاکت ها : 
ذکر اســت که خریداران محترم اسناد مى بایستى قبل از اتمام مهلت تحویل پاکت هاى استعالم ، پاکت ها را

به صورت دربســته و ممهور شده به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت و رونوشت رسید مربوطه را به کارشناس 
 این آگهى تحویل نمایند .

پشتیبانى و تداه پشتیبانى و تداه پشتیبانى و تدارکات ه ره ر ادا
نجانزنجانزنجان ز مخابرات منطقه ز مخابرات منطقه  شـرکت مخابرات ایـران 

شرکت مخـابرات ایـران

مخابرات استان زنجـان

هرگونه اتالف قابل توجه آب
(شکستگى لوله هــــا، بـاز بودن 
لوله هـا، هدر روى آب در هر نقطه)

تــباطات رتــباطات رتــباطات  را به مرکـــــز ا
مردمى(122) اطـالع دهید.

یک �ی  ا�� ح�ه  ایک  ا�� ح�ه  ا�� ح�ه یک �� ح�ه  ایک  ایک  ا�� ح�ه  ای�� ح�ه ی�� ح�ه  ای یک �ی  �ی ��و �ی ��و  ��و آ��ی ��دید �نا��ه  ��و آ��ی ��دید �نا��ه  
شرکت آب و فاضالب استان زنجان در نظر دارد انجام پروژه برابر اطالعات مشروحه ذیل را از طریق مناقصه 

عمومى به یکى ازشرکتها و پیمانکاران تشخیص صالحیت شده سازمان برنامه و بوجه واگذار نماید. 
ابتداى  شمالى-  کمربندى  زنجان  نشانى:  به  زنجان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مناقصه گزار: نشانى  و  1-نام 

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 
درفرآیند  رجاع 

کار(ریال)

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

اسناد خزانه اسالمى با 
18سررسید 18سررسید 1400/05/18 با 

15سود ساالنه 15سود ساالنه 15 درصد

5حداقل پایه 5حداقل پایه 5 حقوقى 
یا پایه یک حقیقى در 
رشته ابنیه از سازمان 
برنامه و بودجه کشور 

249/805/853

ساعت تا لغایت  لغایت  لغایتلغایت مورخهمورخه  0909//0303//9898 صبحصبح 88 ســاعت  ســاعت  ســاعتســاعت ازاسناد ازازاسناد ازاسناد اسناد ازاز اسناد - تاریخ و نشــانى دریافت اسناد مناقصه : اسناد اسناد - تاریخ و نشــانى دریافت اسناد مناقصه : اسناد - تاریخ و نشــانى دریافت اسناد مناقصه : - تاریخ و نشــانى دریافت اسناد مناقصه :  3
نشــانى به الکترونیکىالکترونیکى تدارکات ســامانه و http://iets.mporg.ir در ســایت    98/03/12 مورخــهمورخــه 14

مناقصهگر،  توسطتوسط پاکت ها ارسال تا اسناد دریافت و ثبت از معامله و است موجود دریافت براى www.setadiransetadiran.ir
شد. خواهد انجام الکترونیکى تدارکات سامانهسامانه طریق از

سامانه از اسناداسناد دریافت به نسبت فوق زمانى بازه در بایســت مى حتما مناقصه در شــرکت براى گر مناقصه : مناقصه : مناقصهمناقصه مهم نکته
داشتداشت . نخواهد وجود وى براى مناقصه در شرکت امکان صورت این غیر در نماید اقدام الکترونیکىالکترونیکى تدارکات

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

توضیح داده شده است. توضیح داده شده است. 
5-مدت اعتبار پیشنهادها :-مدت اعتبار پیشنهادها : مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه بوده و قابل تمدید تا 3 ماه دیگر مى باشد. 

http://://iets.mporg.ir http://znabfa.ir , http://tender.nww.ir : 6-سایتهاى ثبت آگهى : -سایتهاى ثبت آگهى
از طریق   از طریق   از طریق  مورخه  03/22//98 14 ساعت تا حداکثر باید مناقصه پاکت هاى مناقصه : پاکتهاى تحویلتحویل 7-مهلت
سامانه تدارکات الکترونیکى ارائه گردد و به پاکت هایى که خارج از سامانه تدارکات الکترونیکى برسد ترتیب اثر داده 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 .نخواهد شد .همچنین اصل پاکت الف نیز باید به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان زنجان تحویل داده شود .
www.setadiran.ir از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى به نشانى 8- مکان تحویل اسناد :- مکان تحویل اسناد :

ساعت  15  مورخه  98/03/22   در سالن کنفرانس شرکت در سالن کنفرانس شرکت  9-زمان گشایش پاکت ها : -زمان گشایش پاکت ها : پاکت هاى مناقصه در
آب و فاضالب استان زنجان بازگشایى خواهد شد.آب و فاضالب استان زنجان بازگشایى خواهد شد.

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

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

نجـانزنجـانزنجـان زدفتر  روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان زدفتر  روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان 

A  ــل ــوق مدیرعام ــدس وث مهن
در  و  ســالمت  شــبکه  در  مهرانــه 
برنامه«همیــن امشــب مهتــاب» گفــت:  
انجمــن خیریــه حمایت از بیمــاران مبتال 
بــه ســرطان اســتان زنجــان (مهرانــه) نــه 
فقــط بیمــاري ســرطان، بلکــه در حــوزه 
مدیریــت بیمــاري ســرطان فعالیــت 
ــه  ــه ب ــا توج ــزود : ب ــد. وى اف ــی کن م
اینکــه بیمــاري ســرطان پــر هزینــه بوده 
در  دارد،  طوالنــی  درمــان  ى  دوره  و 
همــه ى دنیــا بیمــارى ســرطان توســط 
خیریــه هــا ى مردمــى مدیریــت شــده و 
ایــن امــر فقــط مربــوط بــه ایــران و یــا 
ــادام  ــد موسســه م زنجــان نیســت. مانن
ــا Iscc در  ــتان ی ــور انگلس ــوري کش ک
کالیفرنیــاي امریــکا کــه بــا کمــک هــاي 
ــن اســت.  ــا عجی ــه ه ــی و خیری مردم

ــار  ــه اظه ــه  در ادام ــل مهران ــر عام مدی
داشــت: عمــل بــه وظیفه شــرعی و الهی 
مــا را بــر آن داشــت کــه در مهرانــه قدم 
نهیــم .  همــه مــى دانیــم کــه خیریــه بــا 
خیــر معنــا مــی یابــد بــه همیــن دلیــل ، 
ــه هــاي فرهنگــی،  در گام نخســت نخب
علمــی، اقتصــادي و... زنجــان،  همــه و 
همــه گــرد هــم آمدنــد و در گام بعــدى 
بــا جلــب حمایــت هــاي گســترده 
اعتمــاد مردمــی هــم اینــک  120 هــزار 
نفرخیــر در دنیــا عضــو مهرانــه هســتند 
کــه نســبت بــه جمعیــت خودمــان بــی 
نظیــر اســت و هــر کــس اعــم از اینکــه 
ــد  ــاردي ده ــول میلی ــا پ ــک ی ــول قل پ

خیــر مهرانــه اســت.
ــته  ــال گذشـ ــه داد: در سـ ــوق ادامـ وثـ
مـــردم زنجـــان ماهیانـــه دو میلیـــارد و 
ـــه  ـــه مهران ـــان ب ـــون توم ـــت میلی دویس
ـــد  ـــدي کردن ـــر نق ـــدي و غی ـــک نق کم
بـــا ایـــن وجـــود ســـرطان آنقـــدر 
بـــزرگ اســـت کـــه ایـــن مبلـــغ هـــم 
ــا  ــار را بـ ــاي بیمـ ــه هـ ــاف هزینـ کفـ
ـــد.  ـــی ده ـــی، نم ـــورم کنون ـــه ت ـــه ب توج
ـــه  ـــال ب ـــار مبت ـــچ بیم ـــال هی ـــن ح ـــا ای ب

ســـرطان در اســـتان زنجـــان مشـــکلی 
از نظـــر تامیـــن دارو و درمـــان نـــدارد.
درمــان؛  حــوزه  در  افــزود:  وثــوق 
ــا دو  ــی ب ــر مربع ــزار مت ــک 14 ه کلینی
دســتگاه رادیــو تراپــی و 42 تخــت 
شــیمی درمانــی، دســتگاه ســی تــی بــا 
لیــزر پنــج نقطــه و  مهمانســراي زنجــان 
و تهــران کــه همــه از امکانــات آن بهــره  
ــد ، در خدمــت بیمــاران ســرطانى   مندن

ــد .  ــى باش ــا م ــان آنه و همراه
وي بــا بیــان اینکــه؛ 4 ســال اســت کــه 
بــا موضوع پیشــگیري توانســتیم شــتاب 
ابتــال بــه ســرطان را در اســتان بــه صفــر 
ــق  ــال 1394 طب ــت:  از س ــانیم گف برس
آمــار علمــی گرفتــه شــده؛ عواملــی کــه 
ــوق  ــه س ــمت مهران ــه س ــاران را ب بیم
ــع  ــی دهــد شناســایی و در صــدد رف م
آن بــر آمدیــم و در 4 حــوزه ي تغذیــه، 
ســرطان ســینه، دخانیــات و ورزش 
ــل  ــت تعطی ــال اس ــه 4 س ــی ک همگان
نشــده و گاهــى تــا هــزار نفــر شــرکت 
کننــده دارد ، فعالیــت هــاى چشــمگیرى 
ــتا  32000  ــن راس ــم. در همی ــته ای داش
ــگیري  ــوزش پیش ــوان از آم ــر از بان نف
ــش  ــد و 35000 دان ــد شــده ان بهــره من
آمــوز دبســتانی از  آمــوزش تغذیــه 
تغذیــه  کارشناســان  توســط  ســالم 

ــد برخــوردار شــده ان
کــه ایــن اقدامات،شــتاب ابتــال بــه 
داد.  کاهــش  را  زنجــان  در  ســرطان 
ــت  ــل موفقی ــت: دلی ــن گف وى همچنی
تــوکل اولیــه بــود کــه از خداونــد 
ــه  ــک ب ــا تمس ــم و ب ــتعانت کردی اس
آیــات قــرآن شــروع کردیــم و اخــالص 
کــه  شــد  ســبب  مهرانــه  خیریــن 
ــم  ــاي عظیمــی کســب کنی ــت ه موفقی
ــترده  ــکل گس ــه ش ــی ب ــاد مردم و اعتم
ــی شــدکه  ــت های باعــث کســب موفقی
ــر  ــی نظی ــا ب ــه و دنی ــران ومنطق در ای
اســت.حتی بازدیــد کننــده هایــی کــه از 
کشــورهاي اروپایــی آمــده بودنــد اظهار 

ــه  ــن موسس ــه ای ــتند ک داش
اول(کشــورهاى  دنیــاي  در 
پیشــرفته ى جهــان) هــم بــی 

ــت. ــر اس نظی
ایــن  در  وثــوق  مهنــدس 
مصاحبــه اظهــار کــرد: 80 تــا 
100در صــد هزینــه ي بیمــارِ 
مهرانــه  توســط  زنجانــى 
تامیــن مــی شــود و ایــن در 
حالــی اســت کــه تــورم روي 

ــذارد. ــر نگ ــه تاثی قضی
دفاتــر  مــورد  در  وى 
ــز  ــه نی ــاى تابع ــتان ه شهرس
ــه  ــر هفتگان ــت : در دفات گف
اســتان زنجــان و در همــه 

ــم  ــال داری ــر فع ــتان دفت ــهرهاي اس ش
اســتان؛  از  و در ســه شــهر خــارج 
تــکاب از آذربایجــان باختــري، میانــه از 
آذربایجــان خــاوري و بیجــار از اســتان 
ــم  ــر نمایندگــی داری ــز دفت کردســتان نی

ــد . ــى دارن ــت خوب ــه فعالی ک

وى تاکیــد کــرد : کمــک هــاي مردمــی 
مانــع از ایــن شــد کــه بیمــار مبتــال بــه 
ســرطان فــرش و ماشــین و حتــا خانــه 
اش را بفروشــد تــا هزینــه درمــان کنــد 
ــت  ــا ،  دس ــن ج ــا دارد از همی ــه ج ک
ــد آن  ــه 99 درص ــه را  ک ــن مهران خیری

زنجانــى هســتند ،  بوســید. 
وى  در ادامــه گفــت: از هــم 
ــت  ــز ،درخواس ــان عزی میهن
مــی کنــم کــه از تجربــه 
گرانســنگ مهرانــه در زنجان، 
بــراى خــود و در مراکــز 
ــد  ــتفاده کنن ــا اس ــتان ه اس
ــره  ــردم به ــاى م واز کمک ه
بــرده تــا توســط مــردم دیگر 
موسســاتى   ، هــا  اســتان 
هماننــد مهرانــه  را بــا انســان 
هایــى وارســته، مــورد قبــول 
و قابــل اعتمــاد،  راه انــدازي 
ــتا  ــن راس ــه در همی ــد ک کنن
ــه را  ــن قضی ــول ای ــا فرم م
ــه  ــم ک ــی دهی ــرار م ــان ق در اختیارش
مهرانــه  اندازهــاي  چشــم  از  یکــی 
ــه را  ــگ مهران ــه فرهن ــت ک ــن اس همی
ــه  ــر عامــل مهران ــد .  مدی گســترش یاب
ادامــه گفــت: مــردم زنجــان در  در 
زمینــه کار خیــر تفــاوت خاصــی دارنــد 

باورهــاي اعتقــادي مــا مــی گویــد کــه 
ــن از  ــد م ــی دارن ــرت خدای ــه فط هم
پایتخــت شــور و شــعور حســینی مــی 
ــان  ــردم زنج ــینی م ــعور حس ــم ش آی
خــودش را در مهرانــه متبلــور کــرد. 
ــه آن عظمــت نشــان  دســته عــزاداري ب
ــی  ــه کار م ــردم هم ــه م ــد ک ــی ده م
تواننــد بکننــد .بــا تمســک بــه معنویــت 
ابــا عبدالــه الحســین و عــزم مــردم 
ــار  ــه ب ــم ب ــروژه عظی ــن پ ــان ای زنج

ــت. ــته اس نشس
مدیــر عامــل مهرانــه خاطــر نشــان کرد: 
ــرده  ــدازي ک ــی را راه ان ــه کلینیک مهران
اســت کــه در آن ،  بخــش رادیــو تراپــی 
و شــیمی درمانــی و آزمایشــگاه برقــرار 
ــی  ــو تراپ ــش رادی ــت.  بخ ــال اس و فع
ــه  از  ــرژي دارد ک ــاي ان ــتگاه ه دو دس
ــراي همــه ى  بیمــاران  ــت ب ــن ظرفی ای
ــی شــود.  ــران اســتفاده م از سراســر  ای
ــو  ــران در رادی ــر ای ــاران از سراس و بیم
ــوند و  ــی ش ــرش م ــه پذی ــی مهران تراپ
ماننــد زنجانــی هــا از آنهــا هــم  ریالــی 
ــورد  ــی در م ــود. ول ــی ش ــت نم دریاف
دارو بــه لحــاظ محدودیــت منابــع،  
ــه رایــگان  داروي بیمــاران زنجانــی را ب
تامیــن مــی کنیــم و دیگــر بیمــاران 
ــى  ــول دارو م ــط پ خــارج از اســتان فق
ــراى  ــم ب ــی ه ــد و شــیمی درمان پردازن
همــه رایــگان اســت کــه مهرانــه بــا واژه 

ــت. ــن اس ــگان »عجی ى « رای
پــى توضیــح داد: بیمــاران اســتان زنجان 
، بــراي دارو و درمــان و بیمــاران دیگــر 
ــیمی  ــی وش ــراي رادیوتراپ ــتانها ، ب اس
درمانــی و آزمایشــگاه و هتــل مهرانــه در 
زنجــان و مهمانســراي مهرانــه درتهــران 
هزینــه اي نخواهنــد پرداخــت و تــا 
ــد  ــی آی ــر م ــان ب ــِس م ــه نََف ــی ک زمان
و تــوان داریــم ، ایــن رایــگان بــودن را 

ــم. جــاري و ســاري نگــه مــی داری
ــري  ــن از خی ــوق همچنی ــدس وث مهن
ــد  ــر چن ــن ه ــره زمی ــه ک ــرد ک ــاد ک ی

قــرن یکبــار چنیــن انســانی را بــه خــود 
مــی بینــد، وى گفــت :  خیــري کــه از 
ــغ 40  ــود و مبل ــه ب ــن جامع ــه پایی طبق
هــزار تومــان از کمیتــه امــداد امــام 
خمینــی(ره) دریافــت مــی کــرد ، تمــام 
ــه  ــک خان ــه ی ــودش را ک ــی خ دارای
ــان  ــون توم ــه ارزش  50 میلی ــود و  ب ب
، فروختــه شــد را بــه مهرانــه بخشــید ، 
آنچــه مــا در مهرانــه داریــم و اکازیونــی 
کــه مهرانــه دارد ، لنگــه اش در دنیــا هم 
نیســت ، چــرا کــه او همــه دارایــی اش 
و همــه هســت و نیســتش را بــه مهرانــه 
ــتمرى  ــود مس ــه خ ــید در حالیک بخش

ــود.  ــه امــداد ب ــر کمیت بگی
همچنیــن  مهرانــه  عامــل  مدیــر   
اظهارکرد؛امکانــات خیریــن مــا در دنیــا 
بــی نظیــر اســت، کمکــی کــه از مــردم 
ــر اســت،  ــی نظی ــم ب ــی گیری زنجــان م
کلینیکــی کــه ســاخته شــده و بــه 
ــن  ــد، "زیباتری ــفیري از هلن ــراف س اعت
ــی  ــه م ــدم" ک ــران دی ــه در ای ــی ک جای
ــی  ــم تلق ــگري ه ــب گردش ــد قط توان

ــت . ــر اس ــى نظی ــم ب ــود، ه ش
ــه در  ــه ک ــج نقط ــزر پن ــزود: لی وى اف
زنجــان اســت و در منطقــه نیســت؛ 
ایثــار مــردم زنجــان کــه 4 ســال اســت 
ــت و  ــاخته اس ــرار س ــک را  برق کلینی
ــگان  ــات رای ــان خدم ــارد توم 18 میلی
ــى  ــون هــم ب ــا کن ــه شــده اســت ت ارائ
نظیــر اســت. چــرا کــه بیمــار مبتــال بــه 
ــم  ــی ه ــخه 50میلیون ــر نس ــرطان اگ س
ــدارد.  ــی ن ــه مال ــد، دغدغ ــته باش داش

ـــر  ـــان خاط ـــه در پای ـــل مهران ـــر عام مدی
ـــچ  ـــم هی ـــت داری ـــا دوس ـــرد : م ـــان ک نش
ـــی و ســـرطان  ـــر مال ـــه لحـــاظ فق ـــس ب ک
ـــاظ  ـــه لح ـــس ب ـــچ ک ـــرود. هی ـــا ن از دنی
ــال  ــرطان مبتـ ــه سـ ــی بـ ــر فرهنگـ فقـ
نشـــود و بایـــد بگویـــم  قشـــر عظیمـــی از 
ـــتند  ـــاور هس ـــن ب ـــر ای ـــه ب ـــان مهران جوان
، بـــا ایـــن شـــعار " کـــه بـــی شـــک 
ـــد". ـــد ش ـــی خواه ـــی جهان ـــه نام مهران

مدیرعامل مهرانـه در گفتگـو با شبکـه سالمت:

گسترش فـرهنگ مهرانه در ایـران از چشم اندازهاي مهرانه است

  خیــري کــه از طبقــه پاییــن جامعه بــود و مبلغ 
ــی(ره)  ــام خمین ــداد ام ــه ام ــان از کمیت ــزار توم 40 ه
ــی خــودش را کــه  دریافــت مــی کــرد ، تمــام دارای
ــان ،  ــون توم ــه ارزش  50 میلی ــود و  ب ــه ب ــک خان ی
ــا در  ــه بخشــید ، آنچــه م ــه مهران ــه شــد را ب فروخت
مهرانــه داریــم و اکازیونــی کــه مهرانــه دارد ، لنگــه اش 

در دنیــا هــم نیســت ، چــرا کــه او همــه 
ــه هســت و نیســتش  ــی اش و هم دارای
را بــه مهرانــه بخشــید در حالیکــه خــود 
ــود. ــداد ب ــه ام ــر کمیت ــتمرى بگی مس

نوبت اول

«خــــداوند روزه را 
ـــه  ـــا ب ـــرد ت ـــب ک واج
وســـیله آن اخـــالص 
خلـــق را بیازمایـــد»

مــاه  ایــن  رمضــان،  مبــارك  مــاه  در 
ــان امــن  ــه دام ــاى بندگــى و رســیدن ب زیب
پــروردگار بیاییــد پلــى باشــیم میــان زمیــن 

و آســمان.

چـرا که تـا آسـمانى شـدن قلبهایمـان راهى 
نیسـت. بیایید بـراى زیباتر نمودن ایـن راه با 

شـرکت در مراسـم افطـارى در کنـار بیماران 
مهمانسـراى پُرمهر نیکان همسـفر باشـیم.

و  عزیـزان  از  تعـدادى  نیـک  کار  ایـن  در 
سـروران خیـر بـا حضـور و اعـالم آمادگـى 
خـود صفـاى ایـن میهمانـى را صدچنـدان 

نمودنـد.

همچنین شـما فرشـتگان زمینى به غیر از ماه 
مبـارك رمضـان نیز میتوانید ما را در رسـیدن 
بـه اوج شـکوه و نوعدوسـتى و کمـک بـه 

همنوع یارى رسـان باشـید.

وجودتــان در این راه الهى مقدس اســت و 

حضورتان نعمت.

به  بیشـتر  بـراى دریافـت اطالعـات 
یکـى از دفاتـر مهرانه مراجعـه و یا با 
شـماره هاى زیر تمـاس حاصل نمایید.
دفتر مرکـزى: انصاریه، بوستان هفتم، تقاطع 

بوعلى سینا
کارمنــدان،  شــهرك  بانــوان:  کمیته 
فــاز 3 خیابان ســوم شــرقى قطعــه 1049

تلفن هاى تماس:
15_33781912 - 33466614

در ماه مبارك رمضان
رمهر نیکان باشیم ـُ در کنار بـیماران مهمانسراى پ

مــاه  ایــن  رمضــان،  مبــارك  مــاه   
ــان امــن  ــه دام ــاى بندگــى و رســیدن ب زیب
پــروردگار بیاییــد پلــى باشــیم میــان زمیــن 

چـرا که تـا آسـمانى شـدن قلبهایمـان راهى 
نیسـت. بیایید بـراى زیباتر نمودن ایـن راه با 

شـرکت در مراسـم افطـارى در کنـار بیماران 
مهمانسـراى پُرمهر نیکان همسـفر باشـیم.

و  عزیـزان  از  تعـدادى  نیـک  کار  ایـن  در 
سـروران خیـر بـا حضـور و اعـالم آمادگـى 
خـود صفـاى ایـن میهمانـى را صدچنـدان 

نمودنـد.

همچنین شـما فرشـتگان زمینى به غیر از ماه 
مبـارك رمضـان نیز میتوانید ما را در رسـیدن 
بـه اوج شـکوه و نوعدوسـتى و کمـک بـه 

همنوع یارى رسـان باشـید.

وجودتــان در این راه الهى مقدس اســت و 

رمهر نیکان باشیم ـُ در کنار بـیماران مهمانسراى پ
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آگهی مزایده اموال غیر منقول 
مربوط به پرونده اجرایی ۹۷۰۱۳۵۶

۱. به موجب پرونده اجرایی کالســه ۹۷۰۱۳۵۶ شش دانگ یک باب ) ملک تجاری( مغازه پالک ۲۱۱۸ اصلی بخش یک زنجان به مساحت 
۹.۳۶ ) نه متر و ســی و شــش دسیمتر مربع ( به نام آقای سید مجتبی اسالمی بابت چک شماره  ۱۶۷۷/۴۵۳۲۳۱/۴۷  مورخه ۲۸ آبان ۹۷ 
عهده بانک ملت زنجان به مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال که طبق نامه وارده ۸۵۰۱۲۰۲۰- ۱ بهمن ۹۷ شش دانگ آن بازداشت شده است 
. ملک به نشــانی: زنجان ، ســعدی وسط باالتر از چهارراه انقالب نرسیده به مخابرات پالک ۳۲ که محدود به این حدود می باشد : شماال : به 
دیوار اشتراکی به طول ۲/۶۷ متر به ۲۱۱۹ اصلی  شرقا : درب و دیوار به طول ۳/۶۰ متر به خیابان)سعدی وسط( ، جنوبا : دیوار به دیوار به 
طول ۳/۱۰ متر به ۲۱۱۷اصلی غربا: به دیوار اشــتراکی به طول ۲/۹۵ متر به عمارت ۲۱۱۹ اصلی می باشــد و طبق نظر کارشناس رسمی به 
مبلغ ۱۱/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰)یازده میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال ( ارزیابی شده است.  اعیانی آن به صورت یک باب و یک دهنه مغازه 
در مجموع به مساحت ۱۲/۶۶متر مربع شامل طبقه همکف به مساحت ۹/۳۶ متر مربع با ارتفاع مفید ۴ متر به انضمام نیم طبقه )بالکن( به 
مســاحت ۳/۳۰ مترمربع با  دیوارهای آجری و ســقف تیر آهن و طاق ضربی، درب آلومینیومی، کرکره آهنی و سایه بان، کف مغازه پارکت و 
پوشش دیوارهای داخلی تا ارتفاع ۲/۵۰ متر از دیوار پوش فایبر گالس و مابقی سفید کاری و از امتیازات دارای انشعابات برق و یک خط تلفن 
می باشد . بنا به گزارش مامور اجرا و رو گرفت اجاره نامه شماره ۱۱۶۲ مغازه  مذکور در اجاره آقای رسول اسکندری می باشد و به موجب نامه 
وارده شماره ۸۵۰۰۲۰۳۲ - ۳۰ اردیبهشت ۹۸ بستانکار ، تا مورخه ۲۳ خرداد ۹۸ و با ودیعه پنجاه میلیون ریال مورد مزایده در اجاره شخص 
مذکور می باشــد . مزایده این پالک از مبلغ ۱۱/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰)یازده میلیارد و دویســت و پنجاه میلیون ریال ( شروع و به باالترین قیمت 

پیشنهادی نقدا فروخته می شود.  به موجب نامه وارده شماره ۸۵۰۰۱۲۵۸ - ۱۴ اردیبهشت ۹۸ پالک فوق فاقد پوشش بیمه ای می باشد .
۲- به موجب پرونده اجرایی فوق شش دانگ پالک ثبتی ۵۲۱۵/۱۴۳۹ اصلی بخش یک زنجان که برابر سند قطعی ۱۶۰۳۹۴ - ۲۵ فروردین 
۷۳ دفتر دو زنجان به نام آقای سید مجتبی اسالمی منتقل شده است و به موجب چک شماره  ۱۶۷۷/۴۵۳۲۳۱/۴۷مورخه ۲۸ آبان ۹۷)به 
شرح صدراالشاره(بازداشت شده است و نسبت به مقدار چهار دانگ از ششدانگ آن با رعایت مستثیات دین)برابر رای مورخه ۱۵ اردیبهشت ۹۸ 
هیات نظارت استان زنجان (عملیات اجرایی اقدام می گردد . ملک به نشانی : زنجان -  خیابان فاتح خیابان هنرجو کوچه هنرجوی ۵ پالک ۳۵ 
و ۳۷ که محدود به این حدود می باشد: شماال: به طول ۱۱ متر به خیابان ۱۰متری شرقا: به طول ۲۰ متر پی به پی قطعه ۱۰۹ تفکیکی جنوبا: 
به طول ۱۱ متر پی به پی قطعه ۱۴۱ تفکیکی غربا : به طول ۲۰ متر پی به پی قطعه ۱۵۷تفکیکی است . اعیانی آن به مساحت کل ۲۴۹ متر 
مربع در سه طبقه شامل طبقه زیر زمین به مساحت ۶۵ متر مربع با کاربری انباری و تاسیسات، طبقه همکف به مساحت ۱۵۴ متر مربع که 
زیر بنای همکف ۳۰ متر مربع به صورت پارکینگ با گنجایش یک خودرو و الباقی مساحت همکف به انضمام اتاق روی پارکینگ  ) طبقه اول 
( به مساحت ۳۰ متر مربع  در مجموع یک واحد مسکونی شامل هال و پذیرایی و آشپزخانه ۳ اتاق خواب بالکن  و سرویس بهداشتی و حمام 
با اسکلت  مصالح  بنایی و سقف تیر آهن و طاق ضربی می باشد  . در هال و پذیرایی و اتاق خواب ها کفسازی از اندود گچ و خاک و دیوارها 
و سقف سفید کاری و رنگ آمیزی  کف آشپزخانه سرامیک و دیوارها تا ارتفاع ۲ متر کاشی  و باالدست دیوارها و سقف اندود سفید کاری و 
رنگ آمیزی و دارای کابینت فلزی زمینی و دیواری در سرویس  بهداشتی و حمام کف سرامیک و دیوارها تا ارتفاع  ۱/۹۰ متر کاشی دو مورد از 
اتاق خواب ها دارای کمد دیواری دربهای داخلی چوبی پنجره ها آلومینیومی در انباری و پارکینگ کف موزاییک و دیوارها و سقف اندود سفید 
کاری و رنگ آمیزی در موتورخانه کف موزاییک و دیوارها و سقف اندود سیمانی سفید، کف بالکن از سنگ و دارای نرده حفاظ کف پله ها از 
سنگ تیشه ای و دارای نرده فلزی کف حیاط موزاییک نمای شمالی و جنوبی از سنگ چینی گرمایش ساختمان موتورخانه با رادیاتورهای 
آهنی ســرمایش کولر آبی و از امتیازات دارای انشــعاب برق و آب و گاز و تلفن می باشد . قدمت بنای ساختمان حدودا ۳۰ سال می باشد . و 
طبق نظر کارشناس رسمی به ششدانگ  به مبلغ ۱۱،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال ارزیابی شده و مزایده مقدار چهار دانگ از ششدانگ پالک مذکور از 
مبلغ ۷،۸۶۶،۶۶۶،۶۲۴ ریال ) هفت میلیارد و هشتصد و شصت و شش میلیون و ششصد و شصت و شش هزار و ششصد و بیست و چهار ریال 
( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. مزایده پالکهای  فوق از مبالغ یاد شده و از ساعت ۹ تا ۱۲ روز سه شنبه مورخه 
۲۸ خرداد ۱۳۹۸ در اداره اجرای اسناد رسمی زنجان واقع در زنجان- خیابان  کارگر ) صفا(  کوچه گنج خانلو از طریق مزایده  به فروش می 
رسد.  متقاضیان خرید مبلغ پایه مزایده هر یک را طی چک تضمین شده بانک ملی در وجه اداره اجرای اسناد رسمی کادرسازی نموده و در 
جلسه مزایده ارایه نمایند . الزم به ذکر است که پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف 
در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم 
شده یا نشده باشد و همینطور حق حراج مازاد بر مبلغ پایه مزایده،  به عهده برنده مزایده است.  به موجب نامه وارده شماره ۸۵۰۰۱۶۹۶ - ۲۳ 
اردیبهشت ۹۸ پالک فوق فاقد پوشش بیمه ای می باشد. )به موجب این آگهی ، آگهی شماره ۱۳۹۸۰۴۳۲۷۰۸۵۰۰۰۰۲۳ - ۲۴ اردیبهشت 

۹۸ منتشره در تاریخ ۱ خرداد۹۸ و ۵ خرداد ۹۸ روزنامه زنگان امروز کان لم یکن و ابطال می گردد(
تاریخ انتشار : روز شنبه مورخه ۱۱ خرداد ۹۸

مینا تقیلو - رییس اداره اجرای اسناد رسمی زنجان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تاکید کرد:
لزوم ایجاد کسب و کار

در زمینه مد و لباس
 مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان 
زنجان به لزوم ایجاد کســب و کار در زمینه مد و 

لباس تاکید کرد.
فاطمه کرباســی در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر 
لزوم زمینه ســازی برای بهره گیری از خالقیت و 
افکار جونان در زمینه طراحی مد و لباس، اظهار 
کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی یک مجموعه 
ستادی است و با توجه به این که حوزه های مرتبط 
با »مد« و »لباس«، هر کدام به نوبه خود اقداماتی در 
این زمینه انجام می دهند، ارشاد نیز باید اهتمام خود 
را در راســتای جهت دهی به این اقدامات به کار 

گیرد تا بهترین نتیجه حاصل شود.
این مسوول با تاکید بر این که در پیگیری برنامه های 
این حوزه، شروع کار و به عبارتی نخستین گام خیلی 
اهمیت دارد، ادامه داد: باید در راستای نهادینه سازی 
طراحی های داخلی در حوزه لباس، برنامه ریزی کرده 
و اهداف را به جد پیگیری کنیم، تا جایی که نتایج 

حاصل از آن در جامعه ملموس باشد.
وی با تاکید بر لزوم توجه به فرهنگ غنی کشور در 
همه زمینه ها، به ویژه نوع پوشش، افزود: باید این 
فرهنگ را جهت استفاده همه اقشار به روزرسانی 
کنیم؛ در واقع بایــد وارد مرحله اجرا، همچنین 
اجتماعی و صادر کردن طرح های مد و لباس شده 
و این طرح ها را با در نظر گرفتن فرهنگ غنی و 

سرآمد کشور اجرایی کنیم.
کرباسی از اجرای پویش ملی »یاشماق« در استان 
زنجــان در زمینه طراحی مــد و لباس خبر داد و 
تصریح کرد: طرح پویش مردمی »یاشماق« جهت 
تایید به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ارسال شد 
و بسیار مورد استقبال و توجه مسووالن امر قرار 
گرفت. امیدواریم این طرح سال آینده به صورت 
ملی برگزار شود و بتوانیم آن را به یک جشنواره 

بین المللی تبدیل کنیم.
وی با تاکید بر این که باید در پی زمینه سازی برای 
ایجاد کســب و کار در زمینه مد و لباس باشیم، 
خاطرنشان کرد: لباس هر فرد، نماد شخصیت و 
نشــانه هویت او است و بسیار ضروری است که 
برای رســیدن به هدف مد نظر در سطح جامعه، 
حضور جوانان صاحب ایــده را غنیمت بدانیم. 
در این راستا، یکی از مهم ترین راه کارها، استفاده 
بهینه از فضای مجازی و ایجاد فضای کسب و کار 

اینترنتی است.

خبر

عضو هیات علمی دانشگاه زنجان:
جهادکشاورزی 

در بحث صادرات 
عملکرد خوبی نداشته است

 عضو هیات علمی دانشگاه زنجان با اشاره 
به نوسانات قیمت محصوالت بخش کشاورزی 
گفت: جهادکشــاورزی در تنظیم بازار عملکرد 

خوبی نداشته است.
احمــد گلچین در گفت وگو بــا خبرنگار موج 
رســا، با اشاره به اینکه دولت باید در جلوگیری 
از خروج محصوالت کشاورزی و دامی از کشور 
می تواند اقدام موثری داشــته باشــد اظهار کرد: 
دولت اگر بخواهد می تواند جلو خروج دام زنده 
را از کشور بگیرد ولی اراده ای برای کنترل نیست.
وی با بیان اینکه جهادکشــاورزی در چند سال 
اخیر در باره تنطیم بازار عملکرد خوبی نداشــته 
است تصریح کرد: جهادکشاورزی در بحث دام و 
در بحث صادرات محصوالت کشاورزی عملکرد 

خوبی نداشته است.
عضو هیات علمی دانشگاه زنجان افزود: نوسانات 
مقطعی قیمت محصوالت کشــاورزی نشــان 
می دهد که تنظیم بازار حساب شده و برنامه ریزی 
شده نیســت که بدانند نیاز داخل چقدر بوده و 
چقدر مــازاد داریم و چقــدر از محصوالت را 
می توانیــم صادر کنیم و این نشــان می دهد که 
تصمیم گیری ها بدون استفاده از عدد و رقم انجام 

شده است.
وی با اشــاره به اینکه می توان گفت مردم چوب 
 بی برنامگــی دولت را می خورند افــزود: مقدار
زیــادی از این مشــکالت حوزه کشــاورزی 
بی برنامگی دولت بوده و با وجود اینکه این همه 
اقتصاددانان می گویند ولی شــوربختانه فقط راه 

خودشان را می روند.
گلچین در باره دالل بــازی در حوزه گندم بیان 
کرد: هم اکنون دالالن به دنبال منافع خودشــان 
هستند و در هر جایی احساس کنند منافعی وجود 

دارد سریعا اقدام می کنند.
وی در بــاره قیمت تضمینی گنــدم افزود: باید 
قیمت های تضمیمــی در حوزه گندم به گونه ای 
باشد تا کشاورز نیز رغبت کند تا محصوالت خود 

را به دولت بفروشد.
گلچین عنوان کرد: یکــی از راههای جلو گیری 
از افزایش قیمت محصوالت کشاورزی در بازار 

جلو گیری از صادرات بی رویه است.

خبـر وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح:

توان و اراده برخورد با هرگونه تهدیدی را داریم

 وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تاکید 
کرد: با هرگونه تهدیدی با قاطعیت برخورد می کنیم؛ 
چرا که هــم اراده این برخــورد را داریم و هم از 

توانایی این امر برخوردار هستیم.
به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ امیر حاتمی 
در سخنرانی پس از راهپیمایی روز جهانی قدس، 
در جمع نمازگزاران مردم زنجان با یادآوری اینکه 
روز جهانی قدس را باید یکی از تدابیر ارزشمند و 
اندیشمندانه بنیان گذار کبیر انقالب اسالمی دانست، 

افزود: بی تردید روز جهانی قدس برکات زیادی را 
برای جامعه اسالمی به ویژه مردم مسلمان فلسطین و 
همه بشریت داشته و این برکات با حضور مردم در 

راهپیمایی این روز ادامه دارد.
وی با اشــاره به اخراج صهیونیست از اروپا بعد از 
جنگ جهانی دوم و اینکه بعد از این رویداد، این همه 
ظلم و کودک کشی را که در خاورمیانه می بینیم، در 
اروپا دیده نمی شود، تصریح کرد: یکی از تفکراتی که 
انگلیسی ها بعد از این قضیه دنبال کردند، جلوگیری 

از وحدت کشورهای اســالمی بود؛ چرا که از این 
اتحاد همــواره در هراس بودنــد، به همین خاطر 
حمایت از صهیونیست در این منطقه برای رسیدن به 

این هدف را در رویکرد خود قرار دادند.
وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح از تشکیل 
داعش به عنوان یکی دیگر از راهبردهای دشــمنان 
اسالم برای ایجاد ناامنی در منطقه خاورمیانه یاد کرد 
و ادامه داد: بی تردیــد، مهم ترین هدف از این ایده، 
تســخیر سرزمین های ســوریه و عراق و مهم تر از 
آن، نگه داشتن خنجر صهیونیست در پهلوی ایران 
اسالمی و جبهه مقاومت بود که خوشبختانه با تدابیر 
رهبر فرزانه انقالب، همه این توطئه های نقش بر آب 

شد.
ســرتیپ حاتمی در ادامه از معامله قرن به عنوان 
گام بعدی برای تشــکیل رژیم صهیونیســتی یاد 
کرد و گفت: بدون شــک، این تئوری نیز در سایه 
هوشمندی جوامع مسلمان با شکست مواجه خواهد 
شــد. بی دلیل نیست که همزمان با موضوع معامله 
قرن، سخت گیری، تحریم و مشکل برای مردم ایران 
درست می کنند؛ چرا که طراحان این تفکر می دانند 
که محور مقاومت و هوشیاری ایران می تواند معامله 

قرن را با شکست مواجه کند.
وی بــا تاکید بر اینکه مذاکــره در حوزه دفاعی و 
نظامی ایران بی معنی اســت و ایران اسالمی همه 
ظرفیت ها را برای دفــاع از تمامیت ارضی به کار 
خواهد گرفت، اظهار کرد: ایران اســالمی هیچ گاه 

به دنبــال جنگ افروزی نبوده اما مقابله در برابر هر 
تهاجمی را وظیفه خــود می داند، به همین خاطر 
بدخواهان این نظام در تالش هســتند تا شرایط را 

برای مردم ایران سخت و دشوار کنند.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه 
دشــمن در برهه ای تالش کرد تا همه اتفاقاتی را 
که در منطقه رخ می دهد به ایران نســبت دهد اما 
تحلیل های کارشناسی شده در این زمینه حاکی از آن 
است که آمریکا بیشترین سود را از تحوالت منطقه 
می برد، افزود: باور راســخ به این مهم داریم که هر 
چه که حیات ملت ایران اسالمی را تحت تأثیر قرار 

دهد، از آن گذشت نخواهیم کرد.
حاتمی در ادامه با قدردانی از مردم همیشه در صحنه 
ایران اسالمی به ویژه مردم استان زنجان در راهپیمایی 
روز جهانی قدس، بیان کرد: بی شک، روز قدس را 
باید یکی از روزهای سرنوشت ساز در جهان اسالم 
دانست، به همین خاطر بر این باوریم حضور در این 
راهپیمایی یک ادای دین نسبت به دفاع از مظلوم در 

برابر ظالم است.
وی با تاکید بر اینکه ما به دنبال جنگ نیستیم اما با 
هرگونه تهدیدی با قاطعیت برخورد می کنیم؛ چرا 
که هــم اراده این برخورد را داریم و هم از توانایی 
این امر برخوردار هستیم، خاطرنشان کرد: هم اکنون 
صنعت دفاعی کشور بســیار خوب است و ما نیز 
از آمادگــی کامل برخوردار بــوده و خودکفایی و 

خوداتکایی بسیار باالیی داریم.

 عامل توسعه خوشه فرش استان زنجان با 
اشاره به راه اندازی پایانه صادراتی فرش در استان 
زنجان گفت: بیش از دو سال است راه اندازی پایانه 

صادراتی فرش در زنجان را پیگیری می کنیم.
فیــروزه حاج علی اکبری در گفت وگو با خبرنگار 
موج رسا، در مورد ایجاد پایانه صادراتی فرش در 
استان زنجان اظهار کرد: تاکنون در گمرک استان 
ارزیابی فــرش برای تعرفه هــای گمرکی وجود 
نداشت و فرش های زنجان برای صادرات از طریق 

گمرک استان های قم و تهران انجام می شد.

وی در مــورد پیگیری موضوع صادرات فرش از 
گمرک زنجان تصریح کرد: بیش از دو سال است 
ایجــاد پایانه صادراتی فرش در اســتان زنجان را 

پیگیری می کنیم.
وی افزود: اگر این امر اتفاق بیفتد استان زنجان بر 
میزان آمار صادرات فرش استان تاثیر مثبت خواهد 
داشت و هم تجار زنجان می توانند فرش های خود 

را به مقاصد مورد نظرشان به راحتی صادر کنند.
وی بیان کرد: وقتی صادرات فرش از اســتان های 
دیگــر اتفاق می افتد مقاصــد صادراتی تجار نیز 

مشخص نمی شــود و نمی توانند تجربه الزم را از 
بازار فرش کشورهای مختلف کسب کنند.

حاج علی اکبری عنوان کرد: اگــر پایانه صادراتی 
فرش در زنجان ایجاد شود همه کارهای صادرات 
فرش نظامند می شــود و قطعا در روند صادرات 

فرش از استان نیز تاثیر مثبت می گذارد.
وی افــزود: تا بــه امروز به دلیل اینکــه این نیاز 
احساس نمی شد که فرش زنجان از گمرک استان 
زنجان ترخص شود ولی هم اکنون این ظرفیت در 

استان زنجان وجود دارد.

عامل توسعه خوشه فرش استان زنجان بیان کرد: 
با ایجاد انجمن و کنسرسسیوم صادراتی فرش در 
استان زنجان و به منظور تسهیل در بحث صادرات 
و شــرکت تجار در نمایشگاه های مختلف خارج 
از کشــور نیاز راه اندازی پایانه صادراتی در استان 

زنجان احساس می شود.
وی افزود: دو سال پیش در نشستی که در گمرک 
زنجــان برگزار شــد موضوع راه انــدازی پایانه 
صادراتی فرش مطرح شد و گمرک استان موافق 

ایجاد این پایانه در استان بود.

 دست دختر خردسالش را 
می گیرد و پاشنه ور می کشد، امروز 
هم به امید پیدا کــردن خانه راهی 
بنگاه می شود، خدا کریم است حتما 

خانه ای برای آن ها پیدا می شود.
به گزارش ایسنا، این روزها وضعیت 
نابه سامان مسکن در نقاط مختلف 
به ویژه در زنجان که خیلی ها مسکن 
را محل درآمد خــود می دانند، داد 
خیلی هــا را درآورده، چه آن هایی 
که قصد خرید خانه را داشتند، چه 
آن هایی که مستاجرند و باید هر سال 

با ساز صاحبخانه ها برقصند.
اینکه فرزند نداشته باشی، همسرت 
خانه دار نباشــد و غریب در شــهر 
باشی نیز از آپشن هایی است که در 
صورت داشتن این آیتم ها می توانی 
کورســوی امیدی برای پیدا کردن 

خانه اجاره ای داشته باشی.
یکی از مشــاوران امالک در پاسخ 
به جســت وجوی خانمی 40 ساله 
برای پیدا کردن خانــه اجاره ای در 
حــدود 75 متر در یکــی از مناطق 
شــهر زنجان، می گوید: چقدر پول 
داری و در پاســخ بــه اینکه با 40 
میلیون تومان پول نمی توانی خانه ای 
با همــه امکانات در این منطقه پیدا 
کنی. خانم را به مناطق پایین تر شهر 
راهنمایــی می کند و پشــت بندش 
می گوید: البته قیمت ها همه جا باال 
رفته، برو شــاید بتوانی چیزی پیدا 

کنی.
این مشــاور امالک که چهل سال 
اســت در این حــوزه کار می کند، 
شرایط کنونی را اسف بار می داند و 
اظهار می کند: نمی دانم این شرایط 
تا کی ادامــه خواهد یافــت، این 
گونه نمی شود که هر روز قیمت ها 
بی حساب و کتاب باال برود و ما هم 
شــرمنده افرادی باشیم که در به  در 

دنبال خانه استیجاری هستند.
وی ادامه می دهد: مگر کســی که 
خانه ندارد جزو این جامعه نیست. 
باید سرش را روی زمین بگذارد و 
بمیرد. چرا مســووالن فکری برای 
رفع این مشکل که بسیار بغرنج شده 
نمی کنند. باید یک روز در یکی از 
بنگاه های مسکن بنشینید تا بدانید 

من چه می گویم. وقتی شرمندگی و 
استیصال را در چهره خیلی ها ببینی، 

دیگر کار تمام است.
سری به یکی از بنگاه های پایین شهر 
می زنیم. خانه کلنگی چوبی که سر و 
ته  آن 50 متر نمی شود با 20 میلیون 
تومان پیش و 400 هزار تومان کرایه، 
آن هم با این شــرط که تازه عروس 
و داماد باشند، کرایه داده می شود. هر 
چند صاحبخانه خودش بر این باور 
اســت خانه ای با این موقعیت گیر 

کسی نمی آید.
هم  رهن  منــزل 
در ایــن منطقــه 
بــا کمــی تغییر 
آپشن 50 میلیون 
فایل  در  تومــان 
امالک  مشاوران 
رســیده  ثبت  به 
است. خانه  ای که 
نــه کابینت دارد، 
نــه موکت، فقط 
چاردیواری است 

که روزگار بگذرانی تا شاید روزنه ای 
پیش رویت باز شود.

مساله در باالی شهر خیلی متفاوت تر 
می شود؛ آپارتمان 150 متری با رهن 
200 میلیون یا 100 میلیون پیش و 
کرایه توافقــی در اکثر بنگاه ها پیدا 
می شود. رقمی بین 3 میلیون به باالتر 

کرایه در این منطقه عادی اســت. 
تنوع در این منطقه باالتر و قیمت ها 
نیز برای مشــتری های محل انگار 

مناسب تر به نظر می رسد.
داســتان نابه ســامانی مسکن روی 
دیگری هــم دارد. رونق خانه های 
واقع در حاشــیه شــهر که توسط 
مسووالن سکونت گاه های غیررسمی 
اطالق شده و برنامه های مختلفی هم 
برای ســاماندهی این مناطق و عدم 

توسعه فضایی آن اجرا می شود.
روزهــا  ایــن 
امالک  مشــاوران 
واقع در این مناطق 
موارد خوب برای 
فروش  و  اجــاره 
جیب  بــا  مطابق 
خریــداران دارند. 
قیمت هــا در این 
تا حدودی  منطقه 
با دخــل و خرج 
عده ای جور است 
موضوع  همین  و 
باعث شــده است که این مناطق که 
در شرق و شمال واقع شده ، مقصد 
این روزهای بعضی از مستاجران و 

خریداران خانه شود.
یکی از مشاوران امالک که در یکی از 
این مناطق فعالیت می کند، می گوید: 
این مناطق مشتری های خاص خود 

را داشــت ولی این روزها مشتریان 
جدید که خواستار اجاره خانه در این 
محل ها هستند چون توان پرداخت 

اجاره بها در داخل شهر را ندارند.
وی تصریح  می کنــد: اکنون از هر 
قشری در این مناطق زندگی می کنند 
ولی عمــده این افــراد کارگران و 
افراد کم درآمد هستند که این روزها 
مشکالت مالی شان چند برابر شده 
است و به ناچار در این مناطق سکنی 

گزیده اند.
ایــن وضعیت در حالی اســت که 
آسیب ها در این مناطق باالتر از نرم 
بوده و مشکالت بهداشتی، آموزشی 
و مــواردی از این دســت کامل به 
 چشم می خورد و با افزایش جمعیت 

قطعا شرایط حادتر می شود.
ارزش گذاری  نیســت  مشــخص 
خانه ها بر چه مبنایی انجام می شود. 
برخــی از مالــکان تعــداد زیادی 
از واحدهای شــان را خالــی نگه 
داشته اند. برخی برای اجاره بهای آن 
به عنوان حقوق هر ماه حساب باز 
کرده اند و به خودشان حق می دهند 
کرایه خانه شــان را متناسب با تورم 
موجود افزایش دهنــد ولی در این 
میان عده ای در روزهای نقل و انتقال 
که پیش رو است، سرگردان از این 
بنگاه به آن بنگاه می روند تا شــاید 

فرجی حاصل شود.

بیش از دو سال است راه اندازی پایانه صادراتی فرش در زنجان را پیگیری می کنیم

رنج بی خانمانی ادامه دارد

اجاره نشینی مدرن به سبک فئودالی

,,
مشخص نیست 

ارزش گذاری خانه ها 
بر چه مبنایی انجام 
می شود. برخی از 

مالکان تعداد زیادی از 
واحدهای شان را خالی 

نگه داشته اند
,,
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4:12

طلوع صبح فردا

5:58
وضعیت آب و هوای زنجان:

4
24

ای غنچه ی دمیده ی من! یک دهن بخند
خورشیِد من! ستاره ی من! باِغ من! بخند

افسرده خنده بر لِب ُگل پیِش روِی تو
ای خرمِن شکوفه و ُگل! ای چمن! بخند

ای گرم پوِی گرم تر از عطرِ ُگل! برقص
ای خوب روِی خوب تر از نسترن بخند

تا خوِن نور در رِگ شب هاِی من دود،
یک لحظه، ای سپیده ی سیمین بدن! بخند

ای خنده هاِی دلکِش روشنگرت مرا
تنها ستاره هاِی شِب زیستن! بخند

وی نازخنده ی تو شکوفانده بر دلم
همچون بهار، این همه باِغ سخن، بخند

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

Zanganemrooz@gmail.com   @zandgan
گردشگری و میراث

 ایران کشــوری چهار فصل اســت و از 
کوه های تالش و سبالن گرفته تا کوه های کرمان 
و کردســتان و حتی کویر مصر، جاهای دیدنی 
و متنوعی برای پیاده گردی دارد که می تواند هر 

گردشگری را راضی کند.
ایران، جغرافیا و آب و هوای متنوعی دارد و جزو 
معدود کشورهایی اســت که چهار فصل دارد. 
زمانی که در تهران برف می بارد، شــکوفه های 
بهاری نرگس زرد در شــیراز شکوفه داده اند و 
چابهار در میانه های تابســتان است. در سفر به 
ایــران برای اینکه بهتریــن تجربه را برای خود 
رقم بزنیــد باید از منطقه ی مناســب هر فصل 
دیــدن کنیــد. در این مقاله نیز قصــد داریم تا 
بهترین مســیرهای پیاده گردی )شامل پیاده روی 
در محیط هــای مختلــف طبیعــی به خصوص 
کوهستان ها است( را به شــما معرفی کنیم که 
ایران،  منحصربه فرد  جغرافیای  نمایش  عالوه بر 
امکان آشــنایی با گروه های قومیتــی و قبایل 

عشایری را فراهم می کند.
کوه های تالش

کوه هــای تالش زنجیره ای از کوه ها اســت که 
در شمال غربی ایران و جنوب شرقی جمهوری 
آذربایجــان قــرار دارد. ایــن کوه هــا بخش 
شمال غربی رشته کوه البرز را تشکیل می دهند و 
از زمین های پست لنکران به سوی جنوب شرقی 
امتداد یافته و تا دشــت های سفیدرود در ایران 

ادامه می یابند.
کوه های تالــش دو قله  به نام های تیالر و باغرو 
دارد که در امتداد مرز استان های زنجان،  گیالن 
و آذربایجان ایران کشــیده شــده اند و تلفیقی 
از تنــوع طبیعت و فرهنگ در آن ها به چشــم 
می خــورد. بازدیدکنندگان در ابتــدا با جنگل 
مواجه می شوند و سپس به مرتعی می رسند که 
در آن گوسفندان زنگوله دارند تا در مه ناشی از 

دریای خزر گم نشوند.
از ســوباتان،  روســتایی ییالقی در غرب لیسار 
و در شــمال هشتپر درشهرستان طوالش تالش، 
می توانید تا عباس یــوردی و دامنه ی کوه های 
باغــرو پیاده گردی کنید، جایــی  که چادرهای 
عشــایر قــرار دارد. بازدیدکننــدگان در طول 
مســیر با زبان  و فرهنگ تالشی، گیلکی و آذری 
مواجه می شوند و افراد خوش شانس به احتمال 

می توانند شاهد کوچ عشایر باشند.
کوه های سبالن

سبالن ســومین قله ی بلند ایران پس از دماوند 
و علم کوه اســت و یکی از ۱,۵۱۵ قله ی بسیار 
برجســته ی جهان به شمار می رود. ارتفاع قله ی 
آن ۴,۸۱۱ متر اســت و در باالی قله، دریاچه ی 
کوچکی قرار دارد. کوه سبالن در ۳۵ کیلومتری 
غرب شهر اردبیل و ۲۵ کیلومتری جنوب شرقی 
شهرســتان مشکین شــهر واقع اســت. سبالن 
به خاطــر آبگرم های طبیعی دامنه ی کوه به  ویژه 
سرعین و شیروان دره، طبیعت تابستانی زیبا و 
پیست اســکی آلوارس مورد توجه گردشگران 

است.
بازدیدکنندگان بعد از تماشــای جاهای دیدنی 
اردبیل می توانند به چشــمه های آب گرم قوتور 
سویی ســری بزنند. بعد به مشگین شهر بروند 

که به آش دوغ هایش معروف اســت، در ادامه 
آب گرم شــابیل، از جاهای دیدنی مشگین شهر، 
را از دست ندهند که اطرافش مملو از زنبق های 
نارنجی بســیار بزرگ اســت. ادامه ی مسیر و 
صعود به قله ی سبالن برای کوهنوردان باتجربه 
و حرفه ای مناســب است که تجهیزات ویژه را 
به همراه داشــته باشــند. درضمن بهترین زمان 
صعود به قله از میانه خرداد تا اوایل شــهریور 
ماه اســت. کوهستان سبالن به طور کلی سه قله 
معروف دارد، قله ی بزرگ آن به ســلطان و دو 
قله ی دیگر آن به هرم و کسری مشهور هستند.

علم کوه
کوه تخت سلیمان در رشته کوه البرز، ۱۶۰ قله  با 
ارتفاع بیش از ۴۰۰۰ متر دارد و بلندترین آن ها، 
علم کوه با ارتفاع ۴,۸۵۰ متر است. شهرت این 
قله بیشــتر به خاطر دیواره ی دامنه ی شمالی آن 
اســت که فنی ترین و ســخت ترین مسیرهای 
سنگ نوردی و دیواره نوردی در ایران را دارد و 
با دیوار کوهنوردی معروف ۹۰ درجه ای سنگ 
و یخ دنیا رقابت می کند. بااینکه ۴ مســیر برای 
دسترســی به این قله وجود دارد، رودبارک در 
کالردشت به سمت شــمال معروف ترین مسیر 
دسترسی اســت. عالقه مندان باید ۱/۵ ساعت 
به طرف ونداربون و خرمدشــت رانندگی کنند، 
جایی که روستاییان به پرورش گوسفند مشغول 
هســتند. از این منطقه باید حدود ۱/۵ ســاعت 
تا حصار چــال کوهنوردی کنند کــه مملو از 
گل های زرد و ســبزه است و اطرافش را قله ها 
و دریاچه های یخچالی احاطه کرده اند. اینجا در 
فصل تابستان، منطقه ی معروفی برای کمپ زدن 
به حســاب می آیــد و حیا ت وحش آن شــامل 

بزهای کوهی و قوچ می شود.
دماوند

دماوند، کوهی در شــمال ایران با ارتفاع ۵,۶۱۰ 
متر از ســطح دریا است که بلندترین کوه ایران 
و بلندترین آتشفشان آسیا و خاورمیانه به شمار 
می رود. دماوند نه تنها نماد کشــور ایران است، 
بلکه آن را به عنوان »بام ایران« نیز می شناســند. 
ایــن کوه در بخش مرکزی رشــته کوه البرز در 
جنوب دریای خــزر قرار دارد و آتشفشــانی 
خاموش به حســاب می آید که از بخش جنوبی 
آن دود بیرون می آید و برخالف سبالن،  دهانه ی 
آن مملو از برف اســت. ۱۶ مسیر مختلف برای 
صعــود به دماونــد وجــود دارد، هرچند دره 
یخار جزو مســیرهای تقریبــًا غیرممکن برای 
صعود محســوب می شــود. بااینکه بسیاری از 
کوهنوردان مســیر جنوبی را به خاطر چشمه ی 
آب گرمش ترجیح می دهند؛ اما زیباترین مســیر 
آن را می توان دشــت داغ دانست. عالقه مندان 
می تواننــد از جاده ی هراز به ســمت ســد الر 
حرکــت کنند که به دشــت داغ و مســیرهای 
پناهگاه ســیمرغ منتهی می شــود. بهترین زمان 
صعــود به دماوند در فصل تابســتان اســت و 
چنانچه کسی کوهنورد حرفه ای نباشد، باز هم 
می تواند طبیعت گردی در دامنه های این کوه را 

جزو برنامه هایش بگذارد.
البرز

البرز رشــته کوهی در بخش شمالی ایران است 

که از جمهوری آذربایجان شــروع می شود و تا 
ترکمنســتان و افغانستان امتداد می یابد و بخش 
بزرگی از آن در راستای کناره ی جنوبی دریای 
خزر کشــیده شده  اســت. از آنجا که مردم در 
هر دو طرف این رشــته کوه زندگی می کردند، 
در گذشته به طور سنتی از قاطر برای رفت و آمد 
استفاده می شد. یکی از مسیرهای صعود به البرز 
از طرف طالقان است که از شمال غرب تهران دو 
ساعت فاصله دارد. سپس عالقه مندان می توانند 
از طالقان به سمت روستای پراچان بروند که در 
دامنه ی جنوبی تخت سلیمان قرار دارد و شامل 
۴۰ قله و ســه مسیر پیاده روی می شود. مسیری 
که به دره ی ســه هزار مــی رود، نیازمند اجاره 
قاطر است که شما را از روستاها و چشمه های 
آب گرم عبور می دهد. بهترین زمان پیاده گردی 

در این مسیرها از تابستان تا اوایل پاییز است.
زرد کوه

زردکوه یــا زردکوه بختیاری، کوهســتانی در 
زاگرس شمال مرکزی است که در جنوب غربی 
ایــران قــرار دارد. این کوهســتان در نزدیکی 
شهرســتان کوهرنگ، منطقه  بختیاری نشین بین 
چهارمحال و بختیاری و خوزســتان واقع شده 
است. زردکوه با ارتفاع ۴,۲۲۱ متر، پس از کوه 
دنا، دومین کوه مرتفع در رشته کوه های زاگرس 
و یکی از ۱,۵۱۵ قله ی بســیار برجسته ی جهان 
به شمار می رود. زردکوه را به خاطر خاک زردی 
که دارد به این نام می خوانند. پیشــنهاد می کنیم 
که ســفر خود را از شهرکرد، مرکز استان، آغاز 
کنید و سپس به سمت فارسان و چلگرد بروید؛ 
جایی که عشــایر بختیاری کوچ تابستانی خود 
را انجام می دهند. در ادامه به ســمت دریاچه ی 
کوهرنگ حرکت کنید. بااینکه بهار بهترین زمان 
برای بازدید از زردکوه اســت؛ اما امکان اسکی 
در فصل زمستان در برخی از سراشیبی های آن 

وجود دارد.
کوه های کرمان

تضاد آب و هوایی را می توان در کرمان مشاهده 
کرد، از یک طرف دشت لوت قرار دارد که جزو 
گرم ترین نقاط دنیا به حســاب می آید، از طرف 
دیگر کوهســتان و آب و فضای سرسبز کرمان 
خودنمایی می کنند. کوه های پرشماری ازجمله 
کوه هزار، پنجمین قله  بلند ایران، در این استان 
قرار دارد. بااین حال پیشــنهاد ما روستا و قله ی 
الله زار با ارتفاع ۴,۳۵۱ متری است که در ۱۴۴ 
کیلومتری جنوب شــهر کران و شــمال بافت 
قــرار دارد. از الله زار می توانیــد به تنگه آردی 
بروید که زمین سرسبز آن در فصل بهار مملو از 

رز های قرمز است.
کوه های کردستان

استان کردستان، منطقه ای منحصربه فرد در رشته 
کوه زاگرس است که علت آن هم فقط به مناظر 
شگفت آور آن برنمی گردد، بلکه فرهنگ غنی و 
زبان کردی، این خطــه از ایران را متمایز کرده 
است. گردشگران در سفر به کردستان می توانند 
از طبیعت بکر لذت ببرند و درعین حال با فرهنگ 
کردی بیشتر آشــنا شوند. یکی از معروف ترین 
کوه های آن را می توان کوه شــاهو دانســت که 
از شرق ســلیمانیه تا شمال شهر روانسر امتداد 

یافته  اســت. رشته کوه شــاهو بخشی از رشته 
کوه های زاگرس به حساب می آید که در مرز دو 
استان کردســتان و استان کرمانشاه و نزدیک به 
رودخانه سیروان قرار دارد. دره ی اورامان تخت 
نیز از زیبایی منحصربه فردی برخوردار است،  به 
ویژه به خاطر خانه هایی که در شیب کوه ساخته 
شــده اند. دریاچه  زریوار در مریوان نیز مکانی 
عالی و معــروف برای پیاده گردی محســوب 
می شــود، هرچند به پای زیبایــی خیره کننده ی 

اورامان تخت نمی رسد.
کوه سهند

ســهند نام قله و رشــته کوهی آتشفشــانی در 
جنوب تبریز اســت که ۱۷ قله با ارتفاع بیش از 
۳۰۰۰ متر دارد. سهند یکی از مهم  ترین کوه های 
آتشفشــانی خاموش ایران به شــمار می رود و 
به دلیل انبــوه گیاهان، چمن زارهــا، گلزارها و 
مراتع در آن به عروس کوه های ایران مشــهور 
شــده  اســت. برخالف دیگر کوه های ایران که 
صخره ای هستند، کوه سهند عمدتًا خاکی است 
و محیطی عالی برای چراگاه محسوب می شود.

جای تعجب ندارد که بهترین گوسفند و پنیر، به 
لیقوان در نزدیکی تبریز تعلق دارد. بلندترین قله  
ســهند، کمال )قوچ گلی داغی( با ارتفاع ۳,۷۰۷ 
متر است که از دو مسیر مراغه و تبریز می توان 
به آن صعود کرد و درعین حال شــاهد زندگی 
عشــایر این منطقــه نیز بود. تــا در این منطقه 
هستید،  می توانید با یک تیر دو نشان بزنید و به 
قله  سلطان داغی نیز بروید. در ابتدا از روستای 
صخــره ای کنــدوان دیدن کنید کــه خانه های 
مخروطی شــکل در دل کوه های ســنگی کنده 
شده است و ســپس به سمت قله حرکت کنید. 
در دامنه ی کوه شــاهد گل های بنفش وحشی 
خواهیــد بود. درصورتی که به قله صعود کنید، 
با منظره ای فوق العاده زیبا روبه رو خواهید شد و 
می بینید که این صعود، ارزشش را داشته است.

کویر مصر
یکی دیگر از مسیرهای طبیعت گردی در ایران که 
بسیار مورد توجه گردشگران بوده، پیاده گردی 
در رمل های کویر مصر است. مصر نام روستایی 
کویری در اســتان اصفهان و در ۴۵ کیلومتری 
شهر جندق است. این روستا در مجموع حدود 
۱۲۰ نفــر جمعیت دارد و به دلیل منحصربه فرد 
بودن و داشتن چشم اندازهای نفسگیرش، یکی 
از جذاب تریــن جاذبه های گردشــگری ایران 
تورهای کویر  به طوری که  محسوب می شــود، 
مصــر، از پرفروش ترین تورهــای کویرنوردی 
در سراسر ایران هســتند. تپه های ماسه ای زرد 
رنگ و رمل هــا، دیدنی ترین بخش کویر مصر 
است. ماســه های این منطقه به اندازه ای نرم و 
صاف هستند، که باید کفش هایتان را دربیاورید 
و با پای برهنه راه برویــد. بااینکه کویرنوردی 
مستلزم داشــتن تجربه است و گردشگران باید 
همراه بــا فردی حرفه ای به این کار اقدام کنند؛ 
اما جزو تجربه هایی اســت که نباید از دســت 
بدهید. بهترین زمان ســفر به کویر مصر در مهر 
ماه اســت که شــما می توانید بدون نگرانی از 
ســرمای هوا زیر نور ماه چادر بزنید و در طول 

روز بدون گرمازدگی به شترسواری بپردازید.

حاشیه سدها 
میزبان گردشگران می شود

 آییــن امضــای تفاهم نامــه همکاری 
بیــن وزارت نیرو و ســازمان میراث فرهنگی 
با موضوع توســعه فعالیت های گردشــگری 
در حاشیه ســدها با حضور وزیر نیرو، رییس 
سازمان میراث فرهنگی و جمعی از مسووالن و 

استانداران برگزار شد.
به گزارش ایسنا، رضا اردکانیان - وزیر نیرو - در 
این آیین با اشاره به تأکیدات رییس جمهور بر 
همکاری وزارت نیرو و سازمان میراث فرهنگی 
برای توسعه گردشگری اظهار کرد: امیدوارم در 
تابستان امسال بتوانیم با ارائه راهکارهای مناسب 
توجه بخش خصوصی برای رونق گردشگری 
را برای اســتفاده از ظرفیت آبی کشــور که در 
اختیــار وزارت نیرو اســت، در عین رعایت 
ضوابط کمی و کیفی جلب کنیم تا مردم بتوانند 
از فرصت های گردشگری داخلی استفاده کنند.

وی با تاکید بر این که توســعه گردشگری در 
حاشیه سدها اشتغال زایی به همراه دارد، گفت: 
از اواخر ســال گذشته جلســاتی در شرکت 
مدیریت منابع آب در این راستا برگزار شده و 
دستورات اخیر رییس جمهور نیز به اجرای این 

هدف سرعت داد.
وزیر نیرو با بیان این که برخی استان ها با توجه 
به فرصت ها و استعدادهایی که دارند توانسته اند 
توجه بخش خصوصــی را جلب کنند، افزود: 
پروژه هایی در این راســتا در برخی استان ها از 

جمله استان گیالن نیز اجرا شده است.
اردکانیان از ارایه گزارش مشترک وزارت نیرو 
و ســازمان میراث فرهنگی به رییس جمهور 
در روز آینــده خبر داد و گفــت: امیدوارم در 
تابستان امسال در سایت های مختلف با کمک 
استانداران بیالن خوبی از نتیجه تفاهم نامه امروز 

به دست آید.
در ادامــه آیین علی اصغر مونســان - رییس 
ســازمان میراث فرهنگی - بــا تاکید بر این که 
گردشــگری منحصر به یک ســازمان نیست، 
گفــت: امکاناتی که باید برای گردشــگری به 
کار گرفته شــود، نیز فرابخشی است. یکی از 
سیاست ها تنوع گردشــگری در کشور است 
که تالش می کنیم این سیاســت را با همکاری 

دستگاه های اجرایی انجام دهیم.
وی با بیان این که سدها و تاالب ها بخش مهمی 
از حوزه گردشــگری را شامل می شوند، اظهار 
کرد: ســرعت ایجاد شغل در گردشگری دو تا 
دو و نیم برابر ســایر بخش هاست. امیدوارم با 
اجرای تفاهم نامه امروز، تابستان امسال بتوانیم 
چند پروژه ای که پیش از این مورد مطالعه قرار 

گرفته است را اجرا کنیم.

معاون گردشگری کشور:
اتاق فکر گردشگری

تشکیل می شود
 معاون گردشگری کشور از تشکیل اتاق 
فکر گردشگری با حضورجوانان متخصص و 

خالق در حوزه گردشگری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی معاونت گردشگری 
ســازمان میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری ولی تیموری گفت: ســازمان به 
عنوان متولی بخش گردشگری کشور موظف 
است تا از ظرفیت افراد خالق و ایده پرداز برای 
 توسعه این بخش استفاده کند در همین راستا و 
بر پایه پیش بینی های انجام شده در نظر داریم 
تا با تشــکیل اتاق فکر گردشگری از ظرفیت 
نخبگان گردشگری درکشــور حداکثر بهره را 
برده و درها را به روی صاحبان فکر و نوآوری 

باز کنیم.
او افزود: با تشــکیل »اتاق فکرگردشگری« به 
دنبال ایجاد ساختارهایی برای برقراری ارتباط 
بین صنعت، دانشــگاه و بــازار با حضور افراد 
فعال و خوش فکردر حوزه گردشگری هستیم. 
بی شک حضور جوانان دغدغه مند و پرانگیزه 
در یک ساختار هدفمند، جریان مدیریت و به 
اشتراک گذاری دانش و مهارت شبکه سازی را 

در پی خواهد داشت.
معاون گردشگری کشور با بیان اینکه هم اکنون 
مســایل زیادی در بازار گردشگری وجود دارد 
که با راه حل افراد خالق و صاحب ایده جهت 
یافته و در مســیر درســت خود قرار خواهد 
گرفت تصریح کرد: تزریق اتمسفر خالقیت و 
تفکر به گردشگری، بازتعریف نقش نخبگان در 
ایجاد گفتمان گردشگری کشور و شناسایی و 
بازجذب نخبگان گردشگری داخل و خارج از 
طریق ایجاد شبکه ارزش از مهمترین افراد این 

طرح به شمار می رود.
او در ادامــه مدیریت دانش، هــم افزایی و به 
اشــتراک گذاری تجربیات و مهــارت ها در 
حوزه گردشگری، ارتباط با انجمن های علمی، 
NGOهای گردشــگری دانشگاه های کشور 
و فعال صنعــت، و ایجاد فضای یادگیری غیر 
رسمی و اشــتراکات یا زبان مشترک این گروه 
که بخشی از اتاق فکر هستند را از دیگر اهداف 

تشکیل اتاق فکر گردشگری برشمرد.

خبر خبر

سفر خارجی ایرانی ها
۲۴ درصد کمتر شد

 سیاست گران سازی سفرهای خارجی 
سرانجام به نتیجه رسید و تراز سفرهای خارجی 
ایرانی ها در پُر رفت وآمدترین ماه ســفر، منفی 

شد.
به گزارش ایســنا، فرودین ماه که طوالنی ترین 
تعطیالت سال را در خود جای داده است، هر 
سال با موج بزرگی از سفرهای خارجی همراه 
می شد. از دو ســال پیش با افزایش عوارض 
خروجی و نوسانات نرخ ارز و از سوی دیگر 
گران شــدن نرخ بلیت هواپیما، روند کاهشی 
سفرهای خارجی آغاز شــده است؛ تا جایی 
که با پایان تعطیالت نــوروز ۹۸، دبیر انجمن 
شــرکت های هواپیمایی از ۵۰ درصد کاهش 

پروازهای خارجی خبر داد.
ولی تیموری - معاون گردشــگری ســازمان 
میراث فرهنگی و گردشــگری - نیز سرجمع 
آمار سفرهای خارجی را در ماه فرودین ماه به 
ایسنا اعالم کرد و گفت که سفرهای خارجی 
ایرانی ها در این ماه ۲۴.۵ درصد نسبت به مدت 

زمان مشابه کمتر شده است.
بنا بر آماری که معاون گردشــگری ســازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
اعالم کــرده در فروردین ماه ســال ۹۷ حدود 
۸۷۴ هزار نفر به خارج از کشور سفر کرده اند. 
درحالی فروردین امسال با تراز منفی ۲۱۴ هزار 
و ۳۱۹ نفر، این آمــار به حدود ۶۶۰ هزار نفر 

رسید.
تیمــوری همچنین آمار گردشــگران ورودی 
به ایران را در فروردین ماه امســال را با حدود 
۳۳.۴۸ درصد رشد نسبت به مدت زمان مشابه 

سال گذشته حدود ۵۹۸ هزار نفر اعالم کرد.
تیموری به جزییات دیگری از این آمار اشاره 
نکرد و در ادامه یادآور شد: در فروردین ماه سال 
۹۷ نزدیک به ۴۴۸ هزار نفر به ایران سفر کردند.

معاون وزیر راه خبر داد
آغاز به کار تاکسی هوایی
 در ۲ مسیر تا پایان سال

 معــاون حمــل و نقــل وزیــر راه و 
شهرسازی از راه اندازی تاکسی هوایی حداقل 

در دو مسیر تا پایان سال جاری خبر داد.
به گزارش ایسنا، شهرام آدم نژاد در آیین امضای 
تفاهم نامه در حــوزه هوانوردی عمومی که با 
حضور رییس ســازمان هواپیمایی کشوری و 
دبیر ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل 
و نقل پیشــرفته در محل ســازمان هواپیمایی 
کشوری برگزار شــد، با اعالم این خبر اظهار 
کرد: ضرورت داشــت که در رابطه با طراحی، 
توســعه و آموزش تاکسی هوایی پیش از این 
ورود می کردیــم اما تا کنون کار چندانی انجام 

نداده ایم.
وی با بیان اینکه کشور ما دارای قدمت دیرینه 
در صنعت هوانوردی در منطقه اســت، گفت: 
امکان توســعه در حوزه هوانــوردی عمومی 
وجود دارد و می توان با رفع کاستی ها به مسایل 

مهم این حوزه توجه کرد.
معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی افزود: 
ایجاد ساختار مقررات ویژه هوانوردی عمومی 
از مسائل مورد توجه ما در تفاهم نامه مربوطه 
اســت و واگذاری کارهای اجرایی، ایجاد ساز 
و کار مقررات عملیات جهت راه اندازی شبکه 
تاکســی هوایی و کاهش هزینه های ناوبری و 
فرودگاهی هوانوردی عمومی از جمله مسایلی 
است که در این تفاهم نامه مد نظر قرار گرفته 

است.
آدم نژاد با اشــاره به اینکه استفاده از ظرفیت 
مراکز آموزش فنون کشــور و ارتفاع ســطح 
فناوری های هوانوردی از دیگر محورهای این 
تفاهم نامه است خاطرنشان کرد: با برنامه ریزی 
صورت گرفته قصد داریم تا پایان امسال حداقل 
در دو مسیر تاکســی هوایی راه اندازی کنیم و 
اینگونه از ظرفیت های هوانوردی عمومی خود 

بهره مند شویم.
به گزارش ایســنا، همچنین علــی عابدزاده- 
رییس سازمان هواپیمایی کشــوری- در این 
آیین از وجود ۱۰۰ فروند هواپیمای ســبک و 
فوق ســبک خبر داد و اعالم کرد که با امضای 
تفاهم نامه اقدامات تجاری جهت تشــکیل و 
توســعه هوانوردی عمومی ایــن ۱۰۰ فروند 

هواپیما فعالیت خود را آغاز می کنند.
وی با اشاره به اینکه از سال ۱۳۶۰ دولت وقت 
تصمیم گرفــت در حوزه اقتصاد حمل و نقل 
هوایی ورود کند، گفت: شوربختانه این اقتصاد 
تکلیفی و همین مسئله موجب خسارت در همه 

بخش های حمل و نقل هوایی شد.
رییس سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: پس 
از نرخ های تکلیفی هوانوردی عمومی در حوزه 
اقتصادی مقرون به صرفه نبود و به همین دلیل 
هوانوردی عمومی با مشــکل روبه رو شد که 
خوشبختانه با آزادسازی نرخ ها به تدریج زمینه 
توسعه حمل و نقل هوایی و هوانوردی عمومی 

فراهم شده است.

با جاذبه های طبیعی و گردشگری آشنا شویم

۱۰ مسیر پیاده گردی جذاب در ایران
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