زنجـان
چهارشنبه  15شهریور  15 1396ذیالحجه  1438سال بيست و پنجم شماره  300 7192تومان

شهرکصنعتیـ تجاری
ترکیه در زنجان

 32صفحه  8 +صفحه استانی  12صفحه راهنمايسراسري

2017

SEP.06

No.7192 WED

HAMSHAHRI ISSN 1735- 6386 Vol.25

 |3زندگی

این سرمایه گذاری باعث جهش
بخش تولید محصوالت و
صادرات با فناوریهای مدرن
در استان میشود
2

اتصال دانشگاه زنجان
به شبکه ریلیکشور

اشتغال معلوالن با راهاندازی
مرکز «پشتیبان شغل»
8

مدیــرکل راه آهــن منطقه شــمال غرب کشــور گفت:
امکانسنجی پروژه اتصال دانشــگاه زنجان به شبکه ریلی
توسط اداره کل خط و سازههای فنی راه آهن کشور در دست اقدام است.
«علی خدایی» افزود :با توجه به اینکه دانشگاه زنجان با  10هزار دانشجو جمعیت
قابل توجهی را در خود جای داده ،اتصال آن به شــبکه ریلی از درخواستهای
این دانشگاه است.
بافت فرسوده  /عكس :همشهری  -مرتضی الیاسی

تسهیالت برای نوسازی بافت فرسوده شهر

1

معرفی شهردار زنجان
تا چند روز آینده

رویدادهای خبری
ورزشکاران زنجانی رکورد ورودی مسابقههای
آسیایی جاکارتا را به دست آوردند

تسهیالت برای نوسازی بافت فرسوده
شهر

رئیس هیات ورزش جانبازان و معلوالن استان گفت :چند ورزشکار شاخص و توانمند این
هیات در رقابتهای دو و میدانی لیگ باشگاههای ایران موفق به کسب رکورد ورودی به
مسابقات آسیایی جاکارتا شدند.
به گزارش ایرنا«مهدی مرادی» افزود :در این مسابقات که با شرکت  19تیم در مشهد و
در  2بخش مردان و زنان برگزار شد تیم زنجان مقام سوم را کسب کرد.
وی اظهار کرد :حبیب اهلل ندرلو ،پرویز گل پســند ،احمد اجاقلو ،جلیل باقری ،مرتضی
محمدی ،مهدی مرادی ،ژیال یوسفی ،پروین مقدم ،سولماز بازرگان و مریم آقامیرزایی
ورزشکاران اعزامی زنجان به این مسابقات بودند.
مرادی با بیان اینکه تیــم زنجان با  2مربی مرد و  2مربی زن در این مســابقات حضور
داشت ،بیان کرد :مربیگری بانوان بر عهده ویدا مظهر و ماهرخ مرادی و مربیگری مردان
نیز بر عهده علی سلیمی و هادی دودانگه بود.
وی اضافه کرد :در این رقابتها تیمهای خوزســتان و آذربایجانشرقی به ترتیب مقام
نخست و دوم را کسب کردند.
رئیس هیات ورزش دو و میدانی جانبازان و معلوالن استان گفت 20 :شهریور جاری نیز
تیم جوانان زنجان به مسابقات دو و میدانی انتخابی تیم ملی جانبازان و معلوالن ایران
اعزام خواهد شد.
مرادی افزود :ورزشکاران منتخب این رقابتها به اردوی تیم ملی برای اعزام به رقابتهای
امارات دعوت خواهند شد و امید است ورزشــکاران زنجان نیز در ردیف برترینها قرار
گیرند.

رئیس اداره عمران و بهسازی شهری اداره کل راه وشهرساز ی استان گفت:
برای نوسازی واحدهای مسکونی بافت فرسوده و نارکارامد شهری ،در زنجان
تسهیالت  40میلیون تومانی و در شهرهای ابهر ،خرمدره و قیدار تسهیالت
 30میلیون تومانی پرداخت میشود.
به گزارش ایرنا«صمد هاشملو» افزود :دولت برای نوسازی واحدهای مسکونی
که در بافت فرسوده واقع شده اند تسهیالتی را در اختیار متقاضیان قرار داده
که سقف این میزان تسهیالت مسکن در کالنشهرها  50میلیون تومان ،مراکز
استان و شهرهای باالی  200هزار نفر جمعیت  40میلیون و در سایر شهرها
 30میلیون تومان است.
وی اظهار کرد :عالوه بر این ،بستههای تشویقی برای نوسازی بافت فرسوده
در اختیار متقاضیان قرار داده شده که برای شتاب دهی در این بخش است.
این مسئول تخفیف  20درصدی هزینه طراحی ساختمان با همکاری نظام
مهندســی و تخفیف  50درصدی صدور پروانه از سوی شهرداری را از جمله
بستههای تشویقی در این بخش برشمرد.
هاشملو افزود :هم اکنون اعطای تســهیالت بافت فرسوده متوقف شده که
با فعالیت دولت دوازدهم و ســاز و کارهای تعریف شده تسهیالت پرداخت
خواهد شد.
وی بیان کرد :تسهیالت بافت فرسوده با توجه به بازدید کارشناس شهرداری
از زمین محدوده واقع در این بافت انجــام میگیرد و پس از طی فرایندهای
الزم ،اطالعات در سامانه ثبت نام تسهیالت بافت فرسوده بارگذاری میشود.
رئیس اداره عمران و بهســازی بافتهای نارکارامد شــهری اداره کل راه و
شهرسازی استان عنوان کرد :تســهیالت بافت فرسوده با سود  18درصدی
به متقاضیان پرداخت میشــد و این موضوع از جمله علل استقبال نکردن
شهروندان از تخصیص این نوع اعتبارات بوده است.
وی عنوان کرد :در صورت کاهش نرخ تســهیالت بافت فرسوده میتوان به
ترغیب و تشویق مردم برای بازسازی بافت فرسوده اقدام کرد.
هم اکنون زنجان  511هکتار بافت فرســوده دارد که بیشتر آن در محدوده
تاریخی واقع شده است.

معرفی شهردار زنجان تا چند روز آینده
سخنگوی شــورای شهر زنجان
از احتمال اعالم نام شــهردار تا
 20شهریورماه خبر داد و گفت:
کارنامــه کاری گزینههــا در
حال بررسی اســت .به گزارش
ایسنا«ســجاد خدایی» اظهار
کرد :بر اساس برنامهریزیهای
به عمل آمــده ،دیــدار با  2تن
از گزینههــای تصدی پســت
شــهرداری زنجان و بررســی
کارنامه کاری آنها در دستور کار
قرار دارد و امیدواریم با ادامه این روند شــهردار تا  20شهریورماه انتخاب و نام وی
اعالم شود.
وی توجه به تحصیالت و ســوابق کاری افراد را در بررســی کارنامه کاری آنها حائز
اهمیت دانست و افزود :در تالش هستیم با تعامل مناسبی که در شورای شهر وجود
دارد فردی الیق را به عنوان شــهردار انتخاب کنیم که قطعا این تصمیم میتواند
شرایط را برای توسعه شهر فراهم کند.
این مسئول با اشاره به اینکه برای انتخاب شــهردار از سوی اعضای شورای شهر و
خارج از شورا تحت فشار نیستیم ،گفت :همه به اعضای شورای شهر اعتماد دارند و
فضا بهگونهای فراهم شده اســت که اعضا بر اساس تصمیم گروهی خود و بر اساس
معیارهای اعالم شده شهردار را انتخاب کنند و مشکلی در این زمینه نداریم.
خدایی ادامه داد :پرونده کاری  6نفر از کاندیداها بررسی شده و در چند روز آینده نیز
کارنامه  4نفر باقیمانده بررسی میشود که در نهایت با جمعبندی نظرات ،شهردار
اعالم خواهد شد.

خرید  80درصد گندم کشاورزان
زنجانی
بیش از  186هزارتن گندم ازگندمکاران استان خریداری شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،مدیرغله و خدمات بازرگانی استان گفت:
پیش بینی امسال  210هزارتن است که تاکنون  186هزارو  300تن گندم
خریداری شده است.
«محمد ایزدی» افزود :ارزش ریالی این میزان گندم  242میلیارد تومان است
که حدود  103میلیاردتومان آن پرداخت شــده است و بقیه مطالبات هم به
زودی به حساب گندمکاران واریز خواهد شد.
زنجان جز  4استانی است که طبق مصوبه دولت گندم را به صورت آزمایشی
ازطریق بورس معامله میکند و قیمت عرضه آن دربورس  900تومان است.
ایزدی افزود :هرکیلو گندم هم که سال قبل هزار و  270تومان و 5ریال بود
امسال هزار و 300تومان خریداری میشود.
سال گذشته  352هزارتن گندم برداشت شد که به علت سرمازدگی براساس
پیش بینیها امســال  150هزارتن کاهش دارد .ایزدی اعالم کرد :ازمجموع
گندمهای خریداری شده  55هزارتن در بورس عرضه شده است.

 |4اجتماعی

سفر بیبازگشت

صفحه  2را
بخوانید

سخنگوی شورای شــهر زنجان از احتمال اعالم نام
شهردار تا  20شــهریورماه خبر داد و گفت :کارنامه
کاری گزینهها در حال بررسی است« .سجاد خدایی» اظهار کرد :بر اساس
برنامهریزیهای بــه عمل آمده ،دیدار با  2تن از گزینههای تصدی پســت
شهرداری زنجان و بررســی کارنامه کاری آنها در دســتور کار قرار دارد و
امیدواریم با ادامه این روند شهردار تا  20شهریورماه انتخاب و نام وی اعالم
شود.

خانههایقدیمی
اقامتگاهبومگردی
میشوند
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من ماندهام
تنهای تنها

همین صفحه
را بخوانید

صادرکنندگان زنجانی
تسهیالت میگیرند
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در شهر
برپایی نمایشگاه ملزومات
جهیزیه تا  17شهریور در زنجان
سرپرست نمایشــگاه بینالمللی کاســپین گفت :نمایشگاههای
«ملزومات جهیزیه» و «ماشینآالت و یراقآالت» تا  17شهریورماه
در زنجان دایر است.
به گزارش فــارس «محمد فاطمی» اظهار کرد :نمایشــگاههای
«ملزومات جهیزیه» و «ماشــینآالت و یراقآالت» از  13تا 17
شهریورماهجاری در استان برپاست.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر  2نمایشگاه به صورت همزمان
در نمایشگاه بینالمللی کاسپین برپاست ،بیان کرد :غرفهها در 2
هزار و  500مترمربع راهاندازی شده اند.
سرپرست نمایشگاه بینالمللی کاسپین زنجان با بیان اینکه فضای
عمومی اختصاصیافته به نمایشــگاههای «ملزومات جهیزیه» و
«ماشینآالت و یراقآالت»  8هزار متر اســت ،اضافه کرد :زمان
بازدید از نمایشگاه از ساعت  16تا  22اعالم شده است.
فاطمی با اشاره به اینکه  90واحد تولیدی در  2نمایشگاه «ملزومات
جهیزیه» و «ماشــینآالت و یراقآالت» ،در محل نمایشگاههای
بینالمللی کاســپین زنجان ،شــرکت کردهاند ،یادآور شــد :از
استانهای تهران ،اصفهان ،آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی،
خراســان رضوی ،همدان ،زنجان و گیالن در نمایشــگاه زنجان
حضور دارند.
وی بــا تاکیــد تأکید بــر اینکه تبــادل اطالعات و آشــنایی با
دستاوردهای شــرکتهای مختلف از مهمترین اهداف برگزاری
نمایشگاههای «ملزومات جهیزیه» و «ماشینآالت و یراقآالت»
به شمار میرود ،ادامه داد :در دسترس بودن اقالم و اجناس برای
مردم و ایجاد زمینههای بازاریابی بــرای تولیدکنندگان از دیگر
اهداف برگزاری نمایشگاهها محسوب میشود.
سرپرســت نمایشــگاه بینالمللــی کاســپین زنجــان افزود:
نمایشــگاههای مختلفی هم برای نیمه دوم سالجاری در استان
پیشبینی شده است.

02433363201

02123023914

آغاز به کار نخستین فن بازار بخش تعاون زنجان
نخستین فن بازار بخش تعاون اســتان با رویکرد «اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال» در مجموعه کارخانه
کبریت زنجان آغاز به کار کرد.به گزارش ایرنا ،رئیس خانه تعاونگران استان گفت :این فن بازار همزمان با هفته
تعاون از  13تا  19شهریور با  43غرفه در مجموعه فرهنگی و تاریخی کارخانه کبریت سابق زنجان دایر است.

پيامك شما را درباره
روزنامه زنجان م 
يخوانيم

جای خالی زیتون در سفر ه زنجانیها
آزاده امینی

زنجان-خبرنگار

نهمین نشست کمیسیون
تولید
کشــاورزی اتاق بازرگانی
زنجان با حضور جمعی از
مسئوالن و فعاالن این حوزه به منظور
کنترل و نظارت بــر فعالیت واحدهای
بــدون پروانه  ,هزینههــای اخذ و درج
گواهینامههــای متعــدد و مختلف در
حوزه صنایع غذایــی در اتاق بازرگانی
صنایع  ،معادن و کشاورزی استان برگزار
شد.
در این نشســت عضو انجمن ارگانیک
ایران با بیان اینکــه صنایع غذایی در
ایران از پیشرفته ترین صنایع به حساب
میآید ،اظهار کرد :بــا توجه به قدرت
و ورود تکنولوژیهای مناســب در این
بخش ،محصوالت مطلوب و خوبی تولید
میشود که امروز شــاهد صادارت آنها
به بازارهای آســیایی ،اروپایی و حتی
آمریکایی هستیم.
«مجتبی بریری» با اشاره به نامگذاری
امسال توســط مقام معظم رهبری که
بیشــتر معطوف به مســائل اقتصادی
و اشــتغال اســت ،ادامه داد :همکاری
دولت و بخــش خصوصی طبیعتا منتج
به رونق حوزه صنایع غذایی خواهد شد

نشان حالل

که در نهایت ظرفیــت موجود منجر به
ایجاد اشتغال و بهبود فضای اقتصادی
میشود.
عضو انجمــن ارگانیک زنجــان با بیان
اینکــه صنایع غذایی طی ســالهای
گذشــته دچار هزینههای زیادی شده
اســت ،ادامه داد :تغییرات بستهبندی

مدیر تنظیم بازار ســازمان
جهاد کشاورزی استان :بیش
از  2میلیون تن از محصوالت
اســتان در حوزه کشاوزی
از اســتان خــارج و به نام
استانهای دیگر بسته بندی
و روانه بازار میشود
برای یک واحد ،هزینــهای حدود 50
میلیون تومان است.وی اضافه کرد :در 5
سال گذشته نوع بستهبندیها چندین
بار از سوی وزارت بهداشت تغییر کرده
است ،بنابراین در سطح کالن باید این
موضوعات از ســوی مسئوالن دانشگاه
علوم پزشکی پیگیری شود.
بریری با تأکید بر اینکه وزارت بهداشت

مدیر اداره نظارت بر سالمت غذایی و بهداشتی با بیان اینکه برای درج نشان حالل هیچگونه
اجباری وجود ندارد  ،اظهار کرد :بخشنامه ارسالی به صورتی تنظیم شده که یا حاللهای متفرقه
حذف و یا حالل از ارگان متولی اخذ و درج شود.
«حجازی» با اشاره به نشــانگرهای رنگی ،گفت :امروزه در ایران بیشترین عامل مرگ و میر
بیماریهای قلبی و عروقی و در ردههای بعدی سرطان و سوانح رانندگی است.
وی با تأکید بر تحقیقات وزارت بهداشــت مبنی بر پیشــگیری و کنترل بیماریها ،افزود:
فرهنگسازی برای مصرف کننده از جمله اقداماتی بود که باعث شکل گیری نشانگرهای رنگی
برای سالمتی مصرف کننده شد.
وی با تأکید بر اینکه هیچ واحدی را به دلیل نشانگرهای رنگی در استان پلمب نکردهایم ،گفت :در
حال حاضر وضعیت زیتون استان سامان نیافته است .از این رو یکی از اولویتهای اداره نظارت
توجه به ساماندهی زیتونها ی تولیدی در استان است.

سمیرا روشنایی

دســتور داده تــا لیبل حــال بر روی
همه محصــوالت صنایــع غذایی درج
شــود ،اظهار کرد :تغییر بستهبندیها
فشــارهایی بــر کارفرمــا وارد کرده و
هزینههای باالیی در پی دارد.
وی در بخــش دیگــری از ســخنانش
با اشــاره به اینکه در اداره اســتاندارد
دســتورالعملی مبنی بر نمونه برداری
وجود دارد ،گفت :انتظار داریم دورههای
زمانی مختلف در این زمینه رعایت شود،
چرا که هر نمونه برداری یک میلیون و
500هزار تومان هزینه برای واحد تولید
ایجاد میکند.

خبرنگار

نگاه به واحدهای تولیدی

رئیس شورای ملی زیتون ایران با بیان
اینکه نگاهها همیشــه بــه واحدهای
تولیدی نگاه تذکری بوده است ،اظهار
کرد :در طارم حدود  14صنایع تبدیلی
در حوزه زیتون فعالیــت میکنند .این
درحالی اســت که بیش از هــزار واحد
سنتی آن را فراوری میکنند.
«مهدی عباســی» با اشــاره به اینکه
وظیفه فقط در اعمــال قانون خالصه
نمیشــود و باید راهکارهایی هم ارائه
شود ،گفت :فشارهایی که اعمال میشود
موجب شده افراد برای ایجاد واحدهای
صنعتی فراوری اقدام نکنند و واحدهای
تولیدی فعال نیز در آینده با شکســت
مالی مواجه شــوند که در نهایت باعث
خارج شــدن آنها از چرخــه اقتصادی
خواهد شــد .وی با اشــاره به اینکه با
برندسازی میتوان حرکتهای خوبی
انجام داد ،افزود :در  2تا  3سال میتوان
واحدهای فراوری بســیاری را به سمت
صنعتی شدن سوق داد.
وی با اشــاره به این که یکی از اقدامات
این دولت حضور بخــش خصوصی در
جلســات مختلف اســت ،ادامه داد :با
وجود اینکه بیش از  35درصد زیتون

مسابقات ورزشی کارکنان دولت در رشته آمادگی جسمانی
رئیس کمیته آمادگی جســمانی و ایروبیک هیأت ورزشهای همگانی اســتان از حضور  ۱۴تیم از ادارات و
دستگاههای دولتی استان در مســابقات کارکنان دولت در رشته آمادگی جسمانی خبر داد .به گزارش ایرنا
«معصومه سلطانمحمدی» گفت :این مسابقات در  2بخش آقایان و بانوان و در  7رده سنی برگزار خواهد شد.

سبوی غدیر

بیش از  35درصد زیتون کشور در زنجان تولید میشود

برداشت زیتون عکس :تسنیم

کشــور در زنجان تولید میشــود ،اما
تاکنون هیچ برنامه مدونی برای ترویج
و فرهنگسازی اســتفاده از زیتون در
برنامه غذایی مردم استان تدوین نشده
است.
«داوود کارگــرزاده» مدیــرکل اداره
اســتاندارد در ادامه این نشست با بیان
اینکه اجازه نمیدهیم خاطر کارفرمایان
مکدر شود ،اظهار کرد:رویکرد مجموعه
به شــکلی تدوین شده اســت که حل
مشکالت در اولویت قرار دارد ،همچنین
برگــزاری کالسهای آموزشــی برای
کارمندان واحدهای تولیدی از مطالبات
اداره کل اســتاندارد اســت که حتما
درصدد انجام آن خواهیم بود.
پایین بودن میزان تجارت خارجی

«عبداهلل جعفری»رئیــس تنظیم بازار

با اشاره به اینکه زنجان از نظر قابلیت
کشاورزی با توجه به شرایط اقلیمی از
شرایط متوسط کشوری وضعیت بهتری
دارد  ،اظهار کرد :متوسط مقدار کاربری
اراضی کشاورزی اســتان نسبت به نرم
کشوری باالتر است و حدود  3میلیون
تن انواع محصوالت کشاورزی در استان
تولید میشود.
جعفری با اشاره به اینکه موضوع دیگر
پایین بــودن میزان تجــارت خارجی
محصوالت کشــاورزی اســتان است،
اظهار کرد :در چند ســال اخیر شاهد
رشــد خوبی در این خصوص بودهایم و
توانستیم صادرات  50هزار تنی داشته
باشیم.
رئیس تنظیم بازار با اشــاره به اینکه
قطع کردن زنجیره تولیدات محصوالت
کشاورزی از یک مقطعی اقدام صحیحی

نیســت ،افــزود :نمیتــوان صنایــع
کشــاورزی را از تولیدات کشــاورزی
جدا کرد.
وی با بیــان اینکــه ســازمان جهاد
کشــاورزی هر گونــه کمکــی برای
توســعه تولید و صــادرات محصوالت
کشــاورزی انجام میدهــد ،گفت :در
زنجان اغلــب ادارهها و دســتگاههای
تولیــدی قوانیــن را دقیــق اجــرا
میکنند.
مدیر تنظیــم بــازار ســازمان جهاد
کشــاورزی اســتان با تأکید بر اینکه
بخش خصوصی باید تــا حدی خود را
به بخش دولتــی نزدیک تر کند ،اظهار
کرد :بیش از  2میلیون تن از محصوالت
استان در حوزه کشاوزی از استان خارج
و به نام استانهای دیگر بسته بندی و
روانه بازار میشود.

میز خبر

پیامبــر(ص) عرقریزان از فصل سنگســار و تکفیر شــیطان باز
میگشت .به «جوفه» که رسید با دلش بود که در میعادگاهی چنین
بلند از رازی مهم لب بگشاید .دستور توقف داد .جایی بود که به آن
«خم» میگفتند .آنجا مسیر کاروانهای مدینه ،شام و مصر از هم
جدا میشد .رسول مهربانی در خم صبر کرد تا آنها که عقب مانده
بودند برسند و آنها که گذشته بودند بازگردند .در جوفه  5درخت
بزرگ و خاردار بود .پیامبر(ص) فرمودند کســی زیر درخت بزرگ
اتراق نکند.
هوا بسیار گرم و سوزان بود .مردم قسمتی از ردایشان را بر صورت
کشیده بودند و قســمتی را زیر پایشان گذاشــته بودند تا پایشان
نســوزد .پیامبر(ص) فرمودند زیر درختان را تمیــز کنند .خار و
خاشاک را کنار بزنند و آنجا را برای نماز آماده کنند .اذان که گفته
شد ،پیامبر(ص) بلند شد و رفت زیر درختان نماز را خواند .نماز که
تمام شد رفت روی مکان بلندی که از جهاز شترها مهیا کرده بودند.
مکثی کرد و به آسمان چشم دوخت .حمد و ستایش خدای یکتا را به
جا آورد .سپس مردم را وعده داد که اگر رابطه خود را با قرآن و عترت
حفظ کنند هرگز گمراه نخواهند شد .پیامبر(ص) سپس بر بازوی
علی(ع) زد .مچ دستش را گرفت .دست علی(ع) را آنقدر بلند کرد
که همه بتوانند ببینند .هنوز دست علی باال بود که از مردم پرسید
آیا من نسبت به خودتان برتر نیستم؟ مردم جواب دادند :بلی هستی
ای فرستاده خدا .پیامبر سؤالش را چند بار دیگر پرسید .صحابه هم
همان جواب قبلی را تکرار کردند و گفتند تو به ما نسبت به خودمان
اولویت داری .پس پیامبر همان طور که دست علی(ع) در دستش
بود بلند فرمود« :هر کس که من موالی او هستم این علی هم موالی
اوست ...علی ولی و مسئول کارهای همه کسانی است که من موالی
آنها بودم ...او موالی هر مرد و زن مؤمن است ...خداوندا او را یاری
کن .به واسطه او مسلمانان را یاری کن .خدایا او را مشمول رحم و
عطوفت خودت قرار بده ».بعد فرمود :آنها که هستند به آنها که
نیستند این خبر را برسانند.
سخن نبی تمام شد و هنوز جمعیت متفرق نشده بودند که آیه نازل
شــد« :ال ْ َی ْو َم أَ ْک َملْ ُت ل َ ُک ْم دِی َن ُک ْم» خداوند به رسالت نبی و والیت
علی(ع) خشنود شد و مردم گروه گروه به علی(ع) تهنیت گفتند.
آوردگاه یادهای سرخ

غدیر آوردگاه یادهای ســرخ و هبوط وحی برای همه اهل زمین
است .آیههای مائده که دیگر هیچ دستی را یارای انکار آن نیست.
غدیر آشوبخانه عمارت دیو نفس است که ایمان بر منبری از جهاز،

حدیث بندگی را زمزمه کرد و این علی(ع) بود که بار سنگین تعلیم
ملت را به عهده گرفت .او که پیشوای روشنگر است و خداوند او را در
سوره یاسین یاد کرده و دانش هر چیز را در امام روشنگر برشمرده
است ...او که جان رسول و نخستین مؤمن بر خدا و رسول اوست و
کسی در ایمان بر او سبقت نگرفته است...
غدیر روزی است که امیرالمؤمنین(ع) از ســوی پروردگار ،ولی و
جانشین رسول مهربانی شد و همه انبیای الهی مأموریت داشتند
این روز را گرامی بدارند.
به گفته آیــتاهلل «محمد ناصــری» ،هر پیغمبری کــه از طرف
حضرت حق مبعوث به پیغمبری میشد مسئولیت داشت هجدهم
ذیالحجه را به احترام فعلیت والیت کلیــه و معرفی والیت کلیه
امیرالمؤمنین(ع) جشن بگیرد.
این استاد حوزه علمیه معتقد است در بیش از  100روایت ،عظمت
شب و روز غدیر از سوی ائمه اطهار(ع) به مسلمانان سفارش شده
است.
غدیر در کالم ائمه(ع) و بزرگان

حجتاالسالم والمسلمین «ناصر رفیعی» غدیر را بزرگترین عید
مسلمانان دانست و گفت :غدیر هویت مسلمانان و شیعه است.
این استاد حوزه و دانشگاه افزود :امام صادق(ع) درباره غدیر فرمودند
اگر کســی حرمت غدیر را درک کند گویــا روزی  10بار با مالئکه
مصافحه کرده است و مالئکه او را در آغوش میگیرند.
وی با بیان این که یکی از پشتوانههای تبیین جریان غدیر زیارت امام
هادی(ع) است ،اظهار کرد :طوالنیترین زیارت امیرالمؤمنین(ع)
در روز غدیر متعلق به امام هادی(ع) است .این زیارت مستندترین
و مســتدلترین زیارت در والیت امیرالمؤمنین(ع) و مسأله غدیر
محسوب میشود که کمتر روی آن تبلیغ شده است.
حجتاالسالم رفیعی ادامه داد :امام هادی(ع) هنگامی که با 300
مأمور معتصم عباسی از مدینه به سامرا میرفتند ،این زیارتنامه
 20صفحهای را در کنار قبر جدشان امیرالمؤمنین(ع) قرائت کردند.
وی تأکید کرد :امام هادی(ع) یک دوره فضائل امیرالمؤمنین را از آیات
قرآن گفتند ،یعنی زیارت غدیر امام هادی(ع) یک زیارت قرآنی است.
این اســتاد حوزه و دانشــگاه در بیان حقانیت امیرالمؤمنین(ع)
و جریان غدیــر به ســخنان تکاندهنده و عرفانــی برخی علما و
دانشمندان غیرشیعی اشاره کرد و افزود« :جرج جرداق» ،اندیشمند
مسیحی که درباره امیرالمؤمنین(ع) کتاب نوشته ،در جایی گفته
مسلمان نیســت ،چه برسد به این که شیعه باشــد؛ ولی فضائل را
دوست دارد و امیرالمؤمنین(ع) هم منشأ فضائل است.
حجتاالسالم رفیعی اظهار کرد :یکی دیگر از دانشمندان مسیحی
گفته بود «علی(ع) نسخهای است که کپی ندارد».

شعرهای جالب علمای اهل سنت در وصف امیرالمؤمنین(ع)

حجتاالســام رفیعی در بخش دیگری از ســخنان خود اظهار
کرد :تاکنون میلیونها نفر به زیارت قبر مطهر امیرالمؤمنین(ع)
رفتهاند اما ممکن است تعداد اندکی از این زائران به شعرهایی که
اطراف قبر و ضریح و حرم امیرالمؤمنین(ع) نقش بسته توجه کرده
باشند.
وی ادامه داد :این شعرها متعلق به علمای اهل سنت است که در
یکی از قطعههای آن «ابن ابیالحدید» عالم سنیمذهب قرن هفتم
گفته «علی جان! بگویم آقایی؟ آقایی واژهای نیست که بشود تو را با
آن ستود ».در سمت چپ حرم مطهر روی کاشی سفید گوشه دیوار
هم نوشته شده« :علی جان! اگر تو در قامت آدم نبودی هیچگاه خدا
به شیطان نمیگفت بر آدم سجده کند ».ابن ابیالحدید در جای
دیگری امیرالمؤمنین(ع) را این گونه خطاب میکند« :آقایی که
دشمنانت زبان به مدح تو گشــودهاند ».این عالم سنیمذهب در
جلد نهم شرح نهجالبالغه نوشته« :ای مردم من احساس میکنم به
امیرالمؤمنین کملطفی شده و تصمیم گرفتم اینجا دالیل برتری
او را بر دیگران بگویم ».او سپس  18دلیل برتری امیرالمؤمنین(ع)
را از منابع اهل سنت ذکر کرده است.
حجتاالســام رفیعی در بیان دیگر ویژگیهای امام علی(ع) که
موجب شد پیامبر گرامی اسالم(ص) او را به عنوان وصی و جانشین
خود انتخاب کند ،اظهار کرد :امام علی(ع) برترین انسان بعد از پیامبر
بود .او در جهاد ،تقوا و علم زبانزد و از همگان برتر بود .امام علی(ع)
در جبهههای نبرد حضور داشــت و مدال او ،زخمهای تنش بود.
امیرالمؤمنین(ع) سادهترین زندگی و باالترین تقوا را داشت و اگر
علم او نبود نمیتوانست قضاوت و پیشگویی کند.
این خطیب برجســته ،روایتهایی را که در بیان فضیلت و عظمت
غدیر وارد شده ژرف ،شگرف و جالب توجه و تأملبرانگیز دانست و
تأکید کرد غدیر باید همچون عاشورا نهادینه شود.
احیای سنتهای غدیر

مؤمنان الهی در روز عید غدیر به پاس تکمیل دین و اتمام نعمت،
سنتها و اعمال نیکو انجام میدادند که در گذر زمان برخی از این
سنتها کمرنگ شده است .اطعام ،دست دادن و دیدار با مؤمنان،
تبریک گفتــن ،دلجویی و مهرورزی ،دیــد و بازدید ،هدیه دادن،
ابراز برائت از دشــمنان دین ،نماز خواندن و دعــا کردن ،پیمان
برادری ،زیارت خواندن ،غسل کردن ،روزه گرفتن و ...از جمله این
سنتهاست که علمای دین همواره بر احیای آنها تأکید دارند.
حجتاالسالم رفیعی گفت :در روایتی آمده است اگر کسی در غدیر،
اطعام و تجلیل کند ،گویا به انبیا و پیامبران(ص) اطعام کرده است.
وی با بیان این که غدیر نماد شادی اســت ،اضافه کرد :عاشورا در

خبرخوان

شهرک صنعتی  -تجاری ترکیه در زنجان

جریمه  300میلیون تومانی برای قاچاقچی لباس

رئیس اتاق بازرگانی زنجان با اشاره به اهتمام مسئوالن زنجان برای راهاندازی
شهرک تخصصی ترکی ه گفت :تکنولوژیهای مدرن در رونق اقتصادی زنجان
بهکارگیری میشود.
به گزارش تسنیم«غالمحسین جمیلی» با اشاره به پیگیریهای اتاق زنجان و
دستگاههای متولی از جمله سازمان استاندار و صنعت ،معدن و تجارت اظهار
کرد :بر اساس جلسات مشترکی که بین اتاق صنایع استانبول و مسئوالن
استان برگزار شد ،انتظارات طرفین در راستای استقرار شهرک تخصصی در
استان تبیین شد.
وی با اشــاره به اهمیت همکاری و همراهی همه دســتگاههای متولی در
اجرای این طرح اظهار کرد :قطعا با ظهور یک شــهرک تخصصی خارجی
در اســتان میتوانیم شــاهد رونق فضــای اقتصادی ،تســهیل در جذب
سرمایهگذاری خارجی و بهبود وضعیت اشتغال در استان باشیم .همچنین
این ســرمایهگذاری میتواند امکان جهش صادراتــی و تولید محصوالت
مختلف با تکنولوژیهای مدرن در استان را فراهم کند.
رئیس اتاق بازرگانی اســتان ایجاد فضــای رقابتی در صنایــع را از دیگر
دســتاوردهای این طرح عنوان کرد و گفت :با ایجاد این شهرک واحدهای
دیگر نیز به فکر رقابت و افزایش کیفیت تولیدات خود میافتند که همین
موضوع سبب توسعه و پیشرفت کشور میشود.
رئیس اتاق بازرگانی زنجان به مقرون به صرفه بودن استفاده از نیروهای بومی
در شهرک تخصصی ترکها اشاره کرد و گفت :مشاغل غیر مستقیم همانند
شرکتهای خدمات سرمایهگذاری ،خدمات پیمانکاری ،خدمات حمل و
نقل و لجستیک که از توجیه اقتصادی باالیی برخوردار هستند با احداث این
شهرک در زنجان دستخوش تحوالت مثبتی میشوند.
وی همچنین ایجاد بســتر مناســب برای راهاندازی پروازهای خارجی از
فرودگاه زنجان را از دیگر پیامدهای استقرار این شهرک در زنجان اعالم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان گفت :یک قاچاقچی لباس در زنجان به پرداخت 3
میلیارد و 500میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
به گزارش ایرنا«مرتضی ممیزی» افزود :فرد متخلف بیش از  37هزار دســت لباس را در
زیر پوستهای دباغی شده در کامیون جاسازی کرده بود که با هوشیاری نیروی انتظامی
کشف شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی زنجان تأکید کرد :ایــن کامیون در محور زنجان  -قزوین در
حال حرکت بود که با مشکوک شــدن به آن ،ماشین متوقف و محموله قاچاق از کامیون
کشف شد.
ممیزی افزود :این پرونده در شعبه ویژه قاچاق کاال و ارز ،خارج از نوبت مورد بررسی قرار
گرفت که بعد از ارزیابیهای اولیه ارزش محموله بیش از  2میلیارد و  900میلیون ریال
اعالم شد.
وی ادامه داد :عالوه بر جریمه نقدی ،بر اساس حکم صادره کل محموله نیز به نفع دولت
ضبط شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی زنجان با اشاره به اهمیت نظارت مستمر بر اصناف استان ،گفت:
براساس قانون ،عمده نظارتها بر عهده ســازمان صنعت ،معدن و تجارت است و گشت
مشترک سیار نیز بر این موضوع نظارت دارد.
ممیزی عنوان کرد :امسال  41اکیپ مشترک بیش از  190بازرسی از اصناف را انجام داده
و در این بازرسیها بیش از  160تخلف ثبت شده است.
وی ادامه داد :میزان جریمه بازرسیهای امسال در حوزه گشتهای مشترک ،بیش از 370
میلیون ریال بوده است.
بیشترین کاالی قاچاق کشف شده در استان طی سال گذشته ،پوشاک ،سیگار ،گوشی
تلفن همراه و لوازم آرایشی و بهداشتی بوده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گفت :هم اکنون  730روستای باالی
 20خانوار در این استان وجود دارند که برای آنها طرح هادی تهیه شده و میتوان
گفت صددرصد روستاها دارای این طرح هستند.
به گزارش ایرنا «سجاد صنعتیمنفرد» افزود :بر این اساس برای  26روستای زیر
 20خانوار نیز طرح هادی تهیه شده که در مجموع  756روستا را شامل میشود.
وی با بیان اینکه افق طرحهای هادی  10ساله است ،گفت :بعد از تهیه آن و اتمام
افق طرح ،نیازمند بازنگری برای به روز کردن نقشــههای طرح هادی و تغییرات
احتمالی هستیم.
وی اظهار کرد :در بحث توسعه روستایی فعالیتهای کالبدی و عمرانی از جمله
وظایف بنیاد مسکن بوده که در کنار آن صدور ســند روستایی و مقاوم سازی و
بهسازی واحدهای مسکونی روستایی نیز بر عهده بنیاد مسکن است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان ادامه داد :توسعه روستایی و ماندگاری
جمعیت در روستاها با توجه به فراهم شدن معیشت و اشتغال روستاییان بوده و
در این زمینه برنامهها به سمت توسعه روســتایی با محوریت اشتغال سوق داده
شده است.
وی عنوان کرد :منظومه روستایی مجموعه مطالعاتی است که شرح خدمات آنها
تدوین شده و در تفاهمنامهای که استانداری وقت منعقد کرده ،مقرر شده است که
در اولین سال ،بنیاد مسکن برای منظومه روستایی اعتباراتی را تامین کند و سال
بعد در هر زمینه یک بخش را دولت تامین اعتبار کند که هم اکنون بنیاد مسکن
تامین اعتبار و مشاوره و مطالعات را انجام داده است.
طرح هادی از ابتدای تاســیس بنیاد مسکن انقالب اســامی تا کنون در حال
اجراست.

اتصال دانشگاه زنجان به شبکه ریلی کشور

برداشت عسل از کندوهای ایجرود

مدیرکل راه آهن منطقه شمال
غرب کشور گفت :امکان سنجی
پروژه اتصال دانشــگاه زنجان به
شبکه ریلی توسط اداره کل خط
و سازههای فنی راه آهن کشور در
دست اقدام است.
به گــزارش ایرنا«علی خدایی»
افزود :با توجه به اینکه دانشگاه
زنجــان بــا  10هزار دانشــجو
جمعیت قابل توجهی را در خود
جای داده ،اتصال آن به شــبکه
ریلــی از درخواســتهای این
دانشگاه است.
وی با اشاره به امضای تفاهمنامه اتصال این دانشگاه به شبکه ریلی در آبان سال گذشته،
اظهار کرد :هم اکنون تفاهمنامه طرح اتصال دانشگاه زنجان به شبکه ریلی به لحاظ ابعاد
اجتماعی ،جغرافیایی و دیگر موارد در حال مطالعه بوده و مسکوت نمانده است.
خدایی تأکید کرد :با پایان یافتن مطالعات چنانچه پروژه قابل اجرا باشد ،اجرای آن آغاز
خواهد شد.
روزانه  28رام قطار در راهآهن شمالغرب حدود  10هزار نفر را در مسیرهای تهران – تبریز،
تهران – قزوین ،تهران  -مراغه ،تهران – میانه و تهران – زنجان جابه جا میکند.
راه آهن منطقه شمال غرب کشور مسافران مسیرهای قزوین ،تاکستان ،ابهر ،خرمدره،
زنجان ،میانه ،هشــترود ،خداجو ،مراغه ،ملکان ،بناب ،میاندوآب و مهاباد را پوشــش
میدهد.

مدیر جهاد کشاورزی ایجرود گفت:
ایجرود با دارا بــودن  4هزار و 700
کلنی ،از مناطق مستعد زنبورداری
در استان به شمار میرود.
بــه گــزارش فارس«محمــد باقر
آقاجانلــو» اظهار کــرد :زنبورداران
ایجــرود در حــال حاضــر در حال
برداشــت عســل از کندوهای خود
هســتند و آمارگیری سراسری سال
جاری از زنبورستانها نیز در مهرماه انجام خواهد شد.
وی بیان کرد :ایجرود با دارا بودن بیش از  270نفر زنبوردار ،تعداد  4هزار و 700
کلنی و تولید بیش از  40تن عسل در سال  ،95از ظرفیت بسیار خوبی در زمینه
پرورش زنبور عسل برخوردار است.
مدیر جهاد کشاورزی ایجرود گرده افشانی و افزایش محصوالت کشاورزی و حفظ
محیط زیست را از مهمترین مزایای پرورش زنبور عسل برشمرد و بیان کرد :تولید
محصوالتی مانند عسل ،موم ،گرده گل ،بره موم ،عسلک ،زهر و ژل رویال از نظر
تغذیهای و به ویژه از نظر درمانی بسیار حائز اهمیت است.
آقاجانلو به نقش زنبورداری در ایجاد اشتغال اشــاره کرد و افزود :زنبورداری به
سرمایه کمتری نیاز دارد و با تولید محصوالت متنوع سبب اشتغالزایی و رونق
اقتصادی کشور میشود.
وی با اشاره به کیفیت مطلوب عسل تولیدی در ایجرود اظهار کرد :زنبورداری و
پرورش زنبور عسل در این شهرستان عالقهمندان بسیاری دارد و استقبال خوبی
از آن میشود.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان گفت :زایمان سزارین درمراکزدرمانی
تامین اجتماعی زنجان زیر  ۳۰درصد است.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان «علی محمدی» بابیان اینکه زنجان
پایین ترین آمار زایمان سزارین را دارد،گفت :زایمان سزارین درمراکزدرمانی
تامین اجتماعی زنجان زیر  ۳۰درصد است ،در حالی که متوسط کشوری
۴۵درصداست.
وی افزود :زایمان در آب یک روش نوین اســت و در مراکــز درمان تامین
اجتماعی استان بســیار گسترش یافته اســت .وی بیان کرد :با ترویج این
نوع زایمان،سزارین در مراکز درمانی تامین اجتماعی استان بسیار کاهش
یافته است.
و ی با اشاره به اینکه در سال  ۹۵بیش از هزار و  ۶۰۰زایمان در آب در مراکز
درمانی تامین اجتماعی استان صورت گرفته است ،گفت :برنامه توسعهای
برای زایمان در آب یا زایمــان بی درد را در دســتور کار داریم که در حال
حاضر زایمان در آب در بیمارستان امام حسین زنجان راه اندازی شده ودر
بیمارستان امید ابهر هم راه اندازی میشود.
مدیر درمان تامین اجتماعی استان گفت :در حال حاضر  2تخت زایمان در
آب در بیمارستان امام حســین وجود دارد و خدمات الزم به مادران باردار
ارائه میشود.

پيامك شما را درباره
روزنامه زنجان م 
يخوانيم

زنجان
02433363201

حجتاالسالم رفیعی :عاشورا و تاسوعا و مناسبتهای دیگر از پیام غدیر نشأت گرفتهاند

ح هادی در روستاهای باالی  20خانوار
طر 

زنجان پایین ترین آمار زایمان سزارین
را دارد

02123023914

بهرهمندی باغداران ابهری
از یارانه تولید کشمش
مدیر جهاد کشاورزی ابهر گفت :بیش از  7هزار خانواده باغدار این شهرستان از یارانه
تولید کشمش بهرهمند شدند.
به گزارش ایرنا «علی محمدی» با اشــاره به اجرای دســتورالعمل مربوط به خرید
کشمش افزود :مدیریت جهاد کشاورزی ابهر در کشور تنها مدیریتی است که به همه
دستورالعملهای خرید کشمش باغداران عمل کرده است.
وی اظهار کرد :بر اساس این دستورالعمل بیش از  3هزار و  400تن کشمش تولیدی
باغداران به صورت مستقیم با گرفتن یارانه هر کیلو  5هزار ریال به فروش رفت تا از
رسوب این محصول در انبارهای باغداران جلوگیری شود.
مدیر جهاد کشــاورزی ابهر اضافه کرد :طبق دســتورالعمل نهایی ،همه باغداران
شهرستان بر اساس سطح باغهای انگور ،به ازای هر هکتار  15میلیون ریال از یارانه
تولید کشمش برخوردار شدند.
محمدی افزود :در حال حاضر  60درصد یارانه تخصیصی به حساب باغداران واریز
شده و باقیمانده نیز در آینده نزدیک به حساب واجدان شرایط واریز خواهد شد.
وی از پیگیری و اقدامات نماینده مردم شهرستانهای ابهر ،خرمدره و سلطانیه در
مجلس شورای اسالمی و سایر مسئوالن استانی و شهرستانی که در تحقق پرداخت
یارانه تولید کشمش به باغداران شهرستان تالش کردند ،قدردانی کرد.
ابهر با  150هزار نفر جمعیت و  8هزار هکتار باغ انگور در  85کیلومتری شرق زنجان
واقع است.

صادرکنندگان زنجانی تسهیالت میگیرند
مدیرکل گمرک اســتان گفت :صادرکنندگان این اســتان با ترخیص محصوالت
تولیدی خود از گمرک این اســتان میتوانند از تسهیالت تشویقی پیشبینیشده
استفاده کنند.
به گزارش ایرنا «حمید احمدی» افزود :عالوه بر فعالسازی سامانه جامع گمرکی
برای انجام تشریفات اداری ،مشوق جدید صادراتی هم پیشبینی شده است.
وی یادآور شد :آن دســته از صادرکنندگانی که در مسیر سبز و زرد قرار میگیرند،
میتوانند با تکمیل اینترنتی اظهارنامه گمرکی در ســایت ،بدون نیاز به حضور در
گمرک ،پلمب و توزین محصول ،کاالهای خود را در مبادی خروجی ترخیص کنند.
احمدی اظهار کرد :بارها این مشوقها و تســهیالت در جلسهها مطرح و از بخش
خصوصی و دولتی متولی صادرات برای اطالع رسانی به واحدهای صادرکننده ای که
تشریفات گمرکی خود را از مبادی دیگر انجام میدهند تقاضا شده است.
مدیرکل گمرک استان خاطرنشان کرد :به حتم گمرک این استان یکی از بهترین
تسهیالت کشور است و حداکثر مشــوقهایی را که میتوان به صادرکنندگان ارائه
داد ،عرضه میکند.
وی افزود :متاســفانه تاکنون جلســه ای با صادرکنندگان عمده این اســتان که
محصوالت خود را از گمرکات دیگر ترخیص میکنند ،برگزار نشده است.
احمدی ادامه داد :آگاه نبودن صادرکنندگان از این تسهیالت مانع استقبال آنان شده
است ،در حالی که خواستار مطلع شدن صادرکنندگان بزرگ زنجانی برای بهره گیری
از این مشوقها بودیم و هستیم.
با راه اندازی سامانه جامع گمرکی از خرداد ســال جاری صادرکنندگان میتوانند
اظهارنامههای خود را به شکل الکترونیکی تکمیل کنند و متناسب با مسیر سبز ،زرد
و قرمز ،بدون نیاز به حضور در گمرک ،تشریفات قانونی را انجام دهند و کاالهای خود
را از مبادی خروجی ترخیص کنند.
گمرک این استان میزان صادرات در  5ماه گذشته را  116میلیون و  130هزار دالر
به ثبت رساند.

جنبه مصیبت و غدیر در مورد والیت و شادی باید مورد توجه ویژه
قرار گیرند.
غدیر فقط عید سادات نیست
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این استاد حوزه و دانشــگاه تأکید کرد :گرچه در روز عید غدیر به
دیدن سادات میرویم که کار خیلی خوبی است ،اما غدیر فقط عید
سادات نیســت .اکرام و عیدی دادن متعلق به همه انسانهاست و
امیدواریم روزی برســد که ظهر روز غدیر در همه مساجد مراسم
تکریم و اطعام برگزار شود.
حجتاالسالم رفیعی با بیان این که غدیر منشأ همه مناسبتهاست،
افزود :اگر عاشورا و تاسوعا و مناسبتهای دیگر در تاریخ است نشأت
گرفته از پیام غدیر امیرالمؤمنین(ع) است.
غدیر روزی اســت که امیر نیکیها و عظمتها از سوی خداوند به
عنوان امامالمسلمین برگزیده شد و چه خوب است که مورد خطاب
این دعای پیامبر گرامی اسالم(ص) قرار گیریم که فرمودند« :خدایا
هر کس علی را دوست دارد او را دوست بدار و هر کس علی را یاری
کرد ،او را یاری کن».
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@zanjan
hamshahri.org

اقتصاد مقاومتی :تولید  -اشتغال
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تحریریه و ضمائم همشهری استانها در تهران021 - 88894383 :
سازمان توزیع021 -44181228- 29 :
سازمان آگهیها ( امور استانها)021 - 29164500 :
سازمان نیازمندیها ( امور استانها)021 - 88861819 :

گروه ضمائم همشهری ،ناشر نشریات:
استانها ،محله ،آشپزی ،دوچرخه و حقوق
آدرس :تهران ،خیابان ولیعصر(عج) نرسیده به پارکوی  -کوچه تورج  -شماره  - 14گروه
ضمائم همشهری
تلفن 23023523 :دورنگار23023590 :
پست الكترونيكzanjan@hamshahri.org :

چاپ :روزتاب(تهران)

تهران ،صندوقپستي ،19395/5446كدپستي1966653381

اشتغال معلوالن با راهاندازی مرکز «پشتیبان شغل»
اصالح و بازنگری قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن به زودی در صحن علنی مجلس مطرح میشود
ترنم شکوهی

زنجان-خبرنگار

یک میلیون و  300هزار نفر جامعه
جامعه هدف بهزیســتی در کل کشور
هستند .این رقم شامل معلوالن
جســمی ـ حرکتی ،ضایعه نخاعــی ،بیماران
روانی مزمن ،معلوالن نابینا وکمبینا میشود.
در استان  13مرکز روزانه آموزشی و توانبخشی
وجود دارد که برحسب نوع معلولیت فعالیت
میکنند و قــرار اســت مرکــزی مربوط به
ناشــنوایی و بلع و گفتار نیز به زودی در شهر
راهاندازی شــود .هــزار و  150مرکــز روزانه
آموزشی و توانبخشی در کشور فعال هستند
که برحســب نوع معلولیت و ســن معلوالن
تقســیمبندی میشــوند .یکی از هدفهای
مهم این مراکــز برقراری پیونــد معلوالن با
خانوادههاست.
مدیــرکل دفتر توانبخشــی و توانپزشــکی
بهزیســتی کشــور با اشــاره به اینکه یکی از
برنامههای مهم برای مســئوالن بهزیســتی
توســعه مراکز روزانه آموزشــی و توانبخشی
در کشــور و به ویژه در مناطق محروم است،
میگوید 30 :شهرســتان محروم در کشــور
وجود دارند که از نظر شاخصهای توسعهای
در ســطح پایینتری قرار گرفتهاند .در استان
نیز شهرســتانهایی که فاقد مرکز هســتند
در اولویــت قرار دارنــد .آمــوزش فراگیر در
این مراکز از جایگاه ویژهای برخوردار اســت
کــه بازیدرمانی و هنردرمانــی جزئی از این
آموزشهاست.
«زهرا نوعپرست» به وسایل کمکتوانبخشی
اشــاره میکند و میافزاید :بهزیستی موظف
است طبق قانون برای افراد معلول نیازمندی
که از نظر مالی وضعیت مناسبی ندارند وسایل
توانبخشی تامین کند .در سالهای اخیر بودجه
وســایل توانبخشــی افزایش یافته است .این
وســایل به ویلچر و سمعک خالصه نمیشود،

بلکه از وســایل کمکبینایــی و نرمافزارها و
اقالمی بــا تکنولوژی باال تــا اقالمی همچون
گیرهای بــرای انتقال ملزومــات را که عموما
برای معلوالن در محیط خانه مورد نیاز است،
شامل میشود.
بودجهای برای وسایل اروتز و پروتز

امسال برای نخستین بار بودجه وسایل اروتز
و پروتز در قالب وسایل کمکی برای اندامهای

مدیرکل دفتر توانبخشی و توانپزشکی
بهزیستی کشور :یکی از اقدامات جدید
که در کشور انجام میشود و در زنجان
نیز از سال آینده عملیاتی خواهد شد
ایجاد مراکز پشــتیبانی شغل است.
در این مراکز که به صــورت پایلوت 10
استان را شامل خواهد شد مربی شغلی
یا ارزشیاب حرفهای در کنار فرد معلول
قرار میگیرد و نهتنها برای او شغل پیدا
میکند بلکه در پایداری شغلش نیز موثر
است .یعنی تا  2سال که فرد مشغول به
کاریشــود ارتباطش را با مربی شغلی
قطع نمیکند
مصنوعی در نظر گرفته شده است .نوعپرست
با بیان این جمله اضافه میکند :زنجان نیز از
این بودجه برخوردار خواهد شــد .با توجه به
متوسط جمعیت افراد با ضایعه نخاعی استان،
ســرانه مبلغی به این افراد که در جامعه هدف
بهزیستی قرار دارند داده میشود تا از وسایل
بهداشتی بهرهمند شوند.
رخداد مهم

نوعپرســت به رخداد مهمی که به زودی در
صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد ،اشاره

میکند و ادامه میدهــد :اصالحیه و بازنگری
قانون جامع حمایت از حقــوق معلوالن بعد
از گذراندن کمیســیونهای مختلف به زودی
در صحن علنی مجلس مطرح میشــود .این
اصالحیــه در راســتای کنوانســیون حقوق
معلوالن ،که ایران نیز نســبت بــه آن متهعد
شــده ،اقدام مهمی است .اشــتغال معلوالن،
مسکن و دیگر موارد از موضوعاتی هستند که
در این قانون به صورت ویــژه به آنها پرداخته
شده است.

مراکز پشتیبانی شغل راهاندازی میشوند

مدیرکل دفتر توانبخشی و توانپزشکی بهزیستی
کشــور اظهار میکند :یکی از اقدامات جدید که
در کشور انجام میشــود و در زنجان نیز از سال
آینده عملیاتی خواهد شد ایجاد مراکز پشتیبانی
شغل است .در واقع گاهی برای یافتن شغل برای
معلوالن دچار مشــکل میشویم که این مشکل
از کارفرما نشــأت نمیگیرد ،بلکه فرد معلول و
خانواده باید به این ذهنیت برســند که معلول با
شــرایطی که دارد میتواند وارد عرصه اشتغال
شود .در این مراکز که به صورت پایلوت  10استان
را شامل خواهد شد مربی شــغلی یا ارزشیاب
حرفهای در کنار یک فرد معلول قرار میگیرد و نه
تنها شغلی برای او پیدا میکند بلکه در پایداری
شغلش نیز موثر اســت .یعنی تا  2سال که فرد
مشغول به کاریشود ارتباطش را با مربی شغلی

صدای همشهری
 021-88932308یــا
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[ستون صدای همشهري براي بازتاب مشكالت شما شهروندان است تا مسئوالن آنها را بخوانند
و در پي يافتن راه حلي براي رفع آنها برآیند .برای گفتن مشــکالت خود با شماره فوق (دفتر
همشهری) تماس بگیریدیا به شماره 09127423870پیامک بزنید].

مدارس هیات امنایی
هم اکنون بیشــتر مدارس در زنجان به صورت هیات امنایی اداره میشود .این
موضوع موجب شده بسیاری از خانوادهها در تامین هزینههای فرزندانشان دچار
مشکل شوند .تا کی این وضعیت ادامه دارد؟
سلیم محمدی از زنجان
تصادفات جادهای
بیشتر تصادفات در جاده زنجان به قزوین رخ میدهد .شیب تند جاده و خاموشی
چراغها در شــب موجب افزایش آمار تصادفات شده است .چرا مسئوالن کاری
برای کاهش آمار تصادفات انجام نمیدهند؟
مینا صادقی از زنجان

مراکز توانبخشی حرفهای

نوعپرســت با بیان اینکه از میان هزار و 150
مرکز ذکرشده  300مرکز توانبخشی حرفهای
فعال هستند ،اظهار میکند :هدف این مراکز
این اســت که آموزشهایی را در نظر بگیرند
تا افرادی که دارای معلولیتهای متوســط و
شدید هســتند برای ورود به محیط اشتغال
آماده شوند.
وی تاکید کرد :در اصل این مراکز در پی تغییر
نگرش جامعه نسبت به معلوالن هستند.

دفتــر سرپرســتی روزنامــه همشــهری در زنجــان:
احمد حســني -نشــانی :زنجــان -خيابان ســعدي-
روبــهروي مخابــرات  -ســاختمان زرتشــت-طبقه
ســوم-واحد  - 304تلفــن 2 :ـ  33363201ـ 024

هزار و  150مرکز روزانه آموزشی و توانبخشی در کشور فعال هستند

قطع نمیکند .وی در ادامــه بیان میکند :باید
توجه داشته باشــیم که معلوالن نیازی به ترحم
ندارند .گاهی آنهــا از تواناییهایی برخوردارند
که افراد عادی فاقد آنها هستند .در نتیجه اغلب
بازدهی آنها به مراتب از افراد سالم در یک شغل
بیشــتر اســت .برای نمونه معلوالنی که ناشنوا
هستند در محیطهای پر سر و صدا راحتتر کار
میکنند .نوعپرست با بیان اینکه یک میلیون و
 300هزار معلول در بانک اطالعاتی بهزیســتی
کشور به ثبت رسیده اند ،اظهار میکند :بیشترین
نوع معلولیتها ذهنی و سپس معلولیت جسمی-
حرکتی اســت .در این میان  12درصد معلوالن
اختالل شــنوایی و  10درصــد دیگر اختالالت
بینایی دارند.
 20هزار نفر در کشــور معلول ضایعه نخاعی

هســتند که اغلب بــه دلیل حوادثــی مانند
تصادفات بــه جمع جامعه هدف بهزیســتی
وارد شــدهاند .وی با بیان ایــن مطلب درباره
پیشگیری از بروز معلولیتها توضیح میدهد:
طرح غربالگری اوتیســم یکی از اقدامات در
زمینه پیشــگیری از معلولیت اســت .وقتی
کودکان در ســنین بین یک تا  2سال با توجه
به عالئم در زمره بیماران اوتیسم قرار بگیرند
مراحــل کنترل بیماری به ســرعت عملیاتی
میشــود .در طرح غربالگری شنوایی ،اگر در
سن زیر  6ماه ناشــنوایی تشخیص داده شود
با سمعک یا کاشت حلزون کمک میشود که
کودک به مرحله تکلم برسد و در نهایت بتواند
صحبت کند و در مدارس عادی تحصیالت خود
را ادامه دهد.

اجباری شدن مشاوره ژنتیک

مدیرکل دفتر توانبخشی و توانپزشکی بهزیســتی کشور با اشاره به اینکه برای نخســتین بار در برنامه
ششم توسعه برنامه مشــاوره ژنتیک اجباری شده اســت ،اضافه میکند 50 :درصد معلولیتها و نیمی از
عقبماندگیهای ذهنی شدید ژنتیکی هستند .پس با اجباری شدن مشاوره ژنتیک میتوان از بروز بسیاری
از بیمارها جلوگیری کرد.

گزارش تصویری

عکس :همشهری-اشکان قره باغی

افتتاح نمایشگاه
فن بازار
به مناسبت هفته تعاون این
نمایشگاه با حضور تعاونگران
و فرماندار زنجان در کارخانه
کبریت آغاز به کار کرد.

افزایش تعداد بیماران
اگر سری به مراکز رادیولوژی بزنید با موجی از بیماران مواجه میشوید که برای
یک سونوگرافی ساده مجبورند  3روز در نوبت باشــند .میخواستم بدانم چرا
چرخه بهداشت و درمان در ســالهای اخیر معیوب شده است و تعداد بیماران
هر روز اضافه میشود .چرا پزشکان برای هر ویزیت ســاده بیماران را به مراکز
رادیولوژی میفرستند؟
منا ثقفی از زنجان
کمبود خدمات رفاهی
تعداد آبخوریها و سرویسهای بهداشتی در شهر به خصوص پارکها بسیار کم
است .چرا هیچ اقدامی در این خصوص انجام نمیشود؟
علی احدی از زنجان
بیثباتی قیمت لباس
قیمت لباس و کیف و کفش در زنجان از ثبات الزم برخوردار نیست .قیمت یک
تیشرت معمولی گاهی به  150هزار تومان هم میرسد .آیا مجمع امور صنفی در
این مورد نظارتی انجام نمیدهد؟
لیال شهابی از زنجان
ترافیک در سعدی جنوبی
ترافیک در خیابان سعدی جنوبی بسیار زیاد اســت و شهروندان و رانندگان را
دچار کالفگی کرده اســت .لطفا پلیس راهنمایی و رانندگی فکری به حال این
نقطه از شهر کند.
یک شهروند

