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معاون دانشگاه علوم پزشکى زنجان :

افــزایش سن ازدواج
در استان زنجان به

باالى 30 سال

دیروز به مناسبت روز جهانى ارتباطات انجام شد 

روابط عمومى هاى  شهردارى زنجان  تجلیل شدند 

�� ایده » « آ��ی 
دانشگاه آزاد اسالمى زنجان در نظر دارد ، زمین چمن فوتبال  واقع در سایت اعتمادیه  را از طریق برگزارى 

مزایده عمومى بصورت اجاره به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید.
لــذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل مى آید ؛ حداکثر ظرف مدت 5 روز پس از درج آگهى جهت دریافت 
اسناد مزایده با در دست داشتن اصل فیش واریزى به مبلغ 200,000 ریال به حساب شماره  0105696920005 
نزد بانک ملى ایران- شــعبه جمهورى اسالمى در وجه دانشگاه آزاد اسالمى واحد زنجان به نشانى : زنجان 

– خیابان معّلم – خیابان شهید منصورى – دانشگاه آزاد اسالمى زنجان - ساختمان ادارى – دبیرخانه مرکزى دانشگاه مراجعه نمایند.
بدیهى است ؛ دانشگاه در رد و یا قبول پیشنهادات رسیده  مختار بوده و هزینه درج آگهى برعهده برنده مزایده خواهد بود.

روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى زنجان

آ��ی ��ایده ��و �ی   
 شماره (5 - 98 )

ســازمان ســیما و منظــر و فضــاي ســبز شــهرداري زنجــان در نظــر دارد نســبت بــه واگــذاري 
غرفــه هــاي شــهربازي و تعــداي از دســتگاه هــاي واقــع در شــهر بــازي شــماره 2 (پــارك 
ــق  ــارك ملــت را  ازطری ــور ســیکلت پ ــه و پارکینــگ موت ملــت) و  گیشــه ي اخــذ ورودی
برگــزاري مزایــده عمومــی (حضــوري)  برابرشــرایط منضــم بــه اســناد مزایــده بــه اشــخاص 

حقوقــی و حقیقــی بــه صــورت اجــاره اقــدام نمایــد .
1 – مهلــت خریــد و تحویــل اســناد : در ســاعات اداري از تاریــخ  98/2/30   لغایــت ســاعت 

14/00  مورخــه  98/3/12 میباشــد .
ــا.  ــوار آزادي – اداره قرارداده ــان خرمشــهر – بل ــناد :  زنجــان  - خیاب ــد اس ــل خری 2 – مح
ــی ــانى اینترنت ــه نش ــتر  ب ــات بیش ــب اطالع ــراى کس ــاس : 02433422036 و ب ــن تم تلف

WWW.ZANJAN.IR مراجعه نمایند .
3 – محــل تســلیم اســناد : زنجــان – خیابــان خرمشــهر  - بلــوار آزادي – شــهرداري مرکــز  - 

دبیرخانــه مرکــزي .
4 – میــزان و نــوع ســپرده شــرکت در مزایــده : مبلــغ ســپرده شــرکت در مزایــده بــه شــرح 

منــدرج در اســنادمزایده بــه یکــی از طــرق :
الــف -  واریــز وجــه نقــد بــه شــماره حســاب 5-22221111-43-2210 نــزد بانــک انصار شــعبه 

میــدان انقــالب در وجــه  شــهرداري زنجان .
ب – ضمانت نامه بانکی به نفع شهرداري زنجان

ج –  اسناد خزانه 
د – انواع  اوراق مشارکت  بی نام

5 – شــرکت  درمزایــده و دادن پیشــنهاد بمنزلــه قبــول شــروط و تکالیــف شــهرداري موضــوع 
مــاده10 آییــن نامــه مالــی شــهرداري میباشــد

6 – هزینه انتشار آگهی بر عهده برندگان مزایده خواهد بود .
ــوري : شــرکت کننــدگان میبایســت راس ســاعت 14/15   ــده حض ــزاري مزای ــان برگ 7- زم
ــه نشــانی : شــهرداري مرکــز –  روز دوشــنبه مورخــه  98/3/13 بــراى شــرکت در مزایــده ب

حــوزه معاونــت مالــی و اقتصــادي مراجعــه نماینــد .
8 -  متقاضیــان جهــت دریافــت اســناد مزایــده میبایســت مبلــغ 200/000 ریــال بــه حســاب 
ــدان آزادي  ــعبه می ــی ش ــک مل ــزد بان ــان ن ــهرداري زنج ــام ش ــماره 3100002448006 بن ش

ــه نماینــد . واریــز و اصــل فیــش آن را ارائ
9 – شهرداري در رد یک یا همه پیشنهادها مختار می باشد .

ــناد  ــزار در اس ــده گ ــر و مزای ــده گ ــف مزای ــارات و تکالی ــده و اختی  * دیگــر شــروط مزای
ــدرج میباشــد . ــده من مزای

سازمان سیما و منظر و فضاي سبز شهرداري زنجان

آ��ی ��ایده 
هیات مدیره شـرکت 

تعـاونى مسکن  کارکنان 
دارایى و امور مالیاتى زنجان

از  تعـدادى  دارد  نظـر  در 
قطعـات متعلـق بـه شـرکت 
را  دارایـى  کـوى  در  واقـع 
از طریـق مزایـده بـه فـروش 
برسـاند . طالبین بـراى اطالع 
از موقعیـت قطعات، شـرایط 
دریافـت  نیـز  و  مزایـده 
اسـناد و مـدارك مربوطـه در 
نشـانى  بـه  ادارى  سـاعات 
زنجـان،  در  واقـع  شـرکت 
خیابـان بعثـت، رو بـه روى 
قنـادى ایللـر، طبقـه فوقانـى 
مراجعـه  بلوتـوث  موبایـل 
و یـا بـا شـماره تلفـن هـاى
 09127417916 - 33321250

تماس بگیرند.
همچنین آخرین فرصت
براى شرکت در مزایده 

98/03/05 مى باشد.

A  مدیرکل دامپزشکى استان
زنجان تاکید کرد: شهروندان نگران 
پرندگان  فوق حاد  آنفلوآنزاى  شیوع 

نباشند. 
 محمدباقــر حــاج کاظمــى  بــا 
تاکیــد بــر اینکــه شــهروندان نگران 
ــه  ــا توج ــرد: ب ــار ک ــند، اظه نباش
ــارى  ــن بیم ــیع ای ــیوع وس ــه ش ب
در ســال هاى گذشــته، همچنیــن 
ــوچ  ــیر ک ــان در مس ــتقرار زنج اس
پرنــدگان مهاجــر و متعاقــب آن 
ورود و خــروج طیــور بومــى و 
صنعتــى، احتمــال بــروز آنفلوآنزاى 
تهدیــد  نتیجــه  در  و  فوق حــاد 
صنعــت  و  عمومــى  بهداشــت 
پــرورش طیــور وجــود دارد. بــا این 
وجــود، نظارت هــا بــه صــورت 
پایــدار ادامــه دارد و شــهروندان 
ــوق  ــزاى ف ــیوع آنفلوآن ــران ش نگ

ــند.  ــدگان نباش ــاد پرن ح
ــن مســوول  ــه گــزارش ایســنا ،ای ب
بــا بیــان اینکــه ایــن بیمــارى، بیــن 

ــت،  ــترك اس ــور مش ــان و طی انس
ادامــه داد: براى پیشــگیرى از شــیوع 
ــدگان در  ــاد پرن ــزاى فوق ح آنفلوآن
ــال  ــال و غیرفع ــت فع ــب مراقب قال
و ســرمى در واحدهــاى صنعتــى و 
بومــى، در ســال گذشــته 22 میلیون 
ــزى  ــه جوجه ری ــزار قطع و 266 ه
انــواع طیــور در اســتان تحــت 

عملیــات بررســى و مراقبــت قــرار 
ــه انجــام  ــا اشــاره ب ــت.  وى ب گرف
و  نمونه بــردارى  مــورد   1190
ــن  ــش در همی ــورد آزمای 2910 م
ــرغ داران  ــوزش م ــزود: آم راســتا، اف
در مراکــز صنعتــى و ســنتى، نظارت 
بــر ضدعفونــى بهینه مــزارع صنعتى 
ــزى  ــور، ممی ــتارگاه هاى طی و کش

بهداشــتى همــه مــزارع مــرغ مــادر 
و تخم گــذار و بولــت و مراکــز 
مــواردى  از  بوقلمــون  پــرورش 
اســت کــه بــه جــد پیگیــرى 
مى شــود.  حاج کاظمــى تصریــح 
کــرد: مرغ دارى هــاى ســطح اســتان 
تصادفــى،  و  دوره اى  به صــورت 
ــش  ــورد پای ــار م ــر 45 روز یک ب ه
ــد و  ــرار مى گیرن ــرى ق و نمونه گی
ایــن مســئله در بــاره مرغ دارى هــاى 
و  مــادر  مــرغ  پرورش دهنــده 
ــت  ــز اهمی ــیار حائ ــذار بس تخم گ
اســت.  مدیرکل دامپزشــکى اســتان 
ــالوه  ــرد: ع ــان ک ــان خاطرنش زنج
ــا  ــکى ب ــن، اداره کل دامپزش ــر ای ب
اداره کل محیــط  زیســت در بــاره 
و  تاالب هــا  پیرامــون  پایــش 
ــى دارد؛  ــکارى تنگاتنگ ــدها هم س
ــزاى  چراکــه ممکــن اســت آنفلوآن
مرغــى توســط پرنــدگان مهاجــر و 
غیر بومــى کــه ممکــن اســت، تلف 

ــل شــود. ــند، منتق شــده باش

شهروندان نگران شیوع آنفلوالنزاى فوق حاد پرندگان نباشند

A  معاون سیاســى امنیتى اســتاندار
زنجان گفت: جمعیت به کهنســالى نزدیک 
مى شــود که باید تمهیــدات الزم در این باره 

براى دهه هاى آتى اندیشیده شود. 
خدابخش مرادى نافچى در نشســت شوراى 
راهبردى جمعیت اســتان زنجان، اظهار کرد: 
توجــه به مباحــث نظرى حــوزه جمعیت 
ضرورى است و این توجه به مباحث نظرى 
سبب مى شــود که تصمیم ســازى در رابطه 

بــا جمعیت، به مراتب دقیق تر و با ریســک 
پایین ترى باشد. 

به گزارش ایســنا این مســوول ادامه داد: بنا 
به آمار اعالم شــده، وضعیت کشور و استان 
در دارا بودن جمعیت 14 تا 29 سال مناسب 
اســت و باید به این نکته توجه داشــت که 
این جمعیت روز به روز به کهنسالى نزدیک 
مى شــود که باید تمهیــدات الزم در این باره 

براى دهه هاى آتى اندیشیده شود. 

وى با اشــاره بــه راهبردى بودن شــوراى 
جمعیت، افــزود: وقتى عنوان راهبردى بودن 
به جلسات اطالق مى شود، هدف از تشکیل 
جلســه عالوه بر تبیین مشکالت موجود در 
راســتاى حوزه جمعیت باید به ماموریت و 
وظایف دســتگاه ها براى برطــرف کردن آن 
باشد؛ چراکه هر دســتگاهى در جلسه شان 
نزولــى دارد و باید بر پایــه ى ماموریت و 

وظایفى که دارد، اقداماتى را انجام دهد. 

معاون سیاسى امنیتى استاندار زنجان تاکید کرد:

بایستگى ایجاد زیرساخت براى زمان افزایش جمعیت  کهنسال

گزارشى از وضعیت نا به سامان پل قدیمى سید محمد؛

پل سید محمد زنجان حال خوشى ندارد
- رویه 2
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جامعه

در راستای اقدامات پیشگیرانه و اشرافیت کامل پس از فعالیت سامانه بارشی نوروز سال ۹۸ انجام شد؛ 

تقـدیر استاندار زنجان از مدیـرکل بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی استان زنجـان 

در جلســه شــورای هماهنگی مدیریت بحران 
استان که به ریاست دکتر حقیقی استاندار زنجان 
و جمعی از مســئولین و مدیران استانی برگزار 
شــد، از زحمات و تالش های مهندس صنعتی 
منفرد مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 
در راستای مدیریت هوشــمندانه ، اتخاذ تدابیر 
و اقدامات پیشــگیرانه در زمینــه کاهش اثرات 
حوادث ناشی از سامانه بارشی نوروز سال ۹۸ و 
کوشــش و ایفای نقش ارزنده در ستاد مدیریت 

بحران استان تقدیر به عمل آمد.
در این لوح سپاس آمده است ؛

»جناب آقای سجاد صنعتی منفرد
مدیرکل محترم بنیاد مســکن انقالب اسالمی 

استان زنجان
بی شــک انجام اقدامات پیشــگیرانه و کاهش 
خطرپذیری با بهره گیری مناســب از شاخص های علم، تجربه و تعهد، زمینه آمادگی و کاهش 
اثرات مخرب حوادث طبیعی را فراهم می ســازد، تالش و مســاعی که در زمینه کاهش اثرات 
حوادث و ســوانح طبیعی در کشــور عزیزمان ایران اســالمی صورت می پذیرد بذری است از 

نیکوکاری که در مزرعه آخرت کاشته می شود.
نظر به اینکه با اتخاذ تدابیر هوشمندانه و اقدامات پیشگیرانه و اشرافیت کامل، سامانه بارشی نوروز 
سال ۹۸ در استان بدون خسارت جانی مدیریت کردید، بدینوسیله از تالش، کوشش و ایفای نقش 

ارزنده و موثر جنابعالی در ستاد مدیریت بحران استان تشکر می کنیم.
امید اســت با اســتعانت از خداوند تبارک و تعالی در خدمت رســانی به مردم و نظام مقدس 

جمهوری اسالمی موفق و موید باشید.«

 
معاون دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان:

 افزایش سن ازدواج در استان زنجان
به باالی 30 سال

A  دانشــگاه علوم پزشکی استان زنجان
با اشــاره به کاهش رشد جمعیت استان زنجان 
گفت: رشد جمعیت استان زنجان رو به کاهش 

است.
بــه گزارش موج رســا, محمدرضا صایینی  در 
نشست شــورای راهبردی جمعیت دقیق ترین 
امار جمعیت روستایی در دانشگاه علوم پزشکی 
زنجان اســت اظهار کرد: در جمعیت شهری از 
لحاظ شناسایی جمعیت مشــکل داشتیم چون 
پرونده  ها به صــورت کاغذی بود و امکان ثبت 

داده به صورت الکترونیکی نداشتیم.
وی با اشــاره به اینکه هــم اکنون آمار جمعیت 
اســتان زنجان در سامانه یکپارچه الکترونیک به 
صورت دقیق ثبت می شــود تصریح کرد: دقیق 
ترین آمار از جمعیت اســتان زنجان را داریم و 

ثبت آمارها به صورت کامل انجام می شود.
معاون دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان بر پایه ی آخرین آمار برای یک میلیون و 77 هزار نفر 
پرونده الکترونیکی تشــکیل شده است بیان کرد: همه مشخصات افراد در این سامانه به صورت 

کامل ثبت شده است.
وی مرگ و میر را یکی از شــاخص های مهم عنوان کرد و افزود: ســامانه ما دقیق ترین آمار ثبت 
مرگ و میر را دارد چون پزشــکی قانونی فقط مواردی که از کانال پزشکی قانونی رد می شود را 
ثبت می کند یا در ثبت احول مرگ و میرهایی که در روســتاها اتفاق می افتد و برخی ها از باطل 

کردن شناسنامه ها می گریزند ثبت دقیق را نمی تواند داشته باشد.
صایینی خاطر نشــان کرد: سامانه دانشگاه علوم پزشکی دسترسی به دورترین نقاط روستایی هم 

دارد پس آمار دقیق تری را دارد.
وی افزود: در بحث جمعیت ناباروری را مطرح کردند که در سطح ملی حدود 3 میلیون نفر بوده 

که حوزه سالمت در این راستا سعی کرده کارهایی را انجام دهد.
معاون دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان بیان کرد: کار حوزه سالمت در این حوزه بسیار مشکل 

است و یک سری از موارد را می توان پیشگیری کرد.
وی با اشــاره به اینکه در زمینه فرزند آوری نیز تالش های زیادی صورت گرفته است افزود: در 
این راســتا برنامه های مختلفی هر ساله برگزار می شود و کالس های آموزشی در زنجان هر ساله 

برگزار می شود.
صایینی در ادامه با اشاره به اینکه 70 درصد از جمعیت استان زنجان شهری است بیان کرد: روند 

جمعیتی استان زنجان روند کاهش دارد.
وی با اشــاره به میزان رشد جمعیت استان زنجان افزود: در سال ۹6 درصد رشد جمعیت استان 

زنجان 1,۹3 درصد در منطقه شهری بوده و در سال ۹7 به 1,47 درصد رسیده است.
معاون دانشــگاه علوم پزشکی اســتان زنجان عنوان کرد: میزان رشد جمعیت روستایی در استان 

زنجان تقریبا ثابت بوده و تفاوت چندانی ندارد.
وی خاطر نشــان کرد: در مجموع تقلیل رشــد جمعیت را در سطح استان سال گذشته نسبت به 

سال ۹6 شاهد هستیم.
صایینی با اشــاره به اینکه در نرخ باروری کلی افزایش سن ازدواج مطرح است افزود: هم اکنون 

سن ازدواج در استان زنجان باالی 30 سال رسیده است.
وی عنوان کرد: بــه بهانه های مختلف نیز بین ازدواج و فرزند آوری اتفاق افتاده و همچنین بین 

تولد های بعدی نیز فاصله زیادتر شده است.

 

پیگیری بیمه خبرنگاران در اولویت برنامه انجمن 
صنفی خبرنگاران استان است 

A  رییـس انجمـن صنفـی خبرنگاران اسـتان زنجـان با اعـالم این مطلب گفـت:  در این
راسـتا نخسـتین نشست مشـترک این انجمن برای بررسـی چگونگی سـازوکار بیمه خبرنگاران 

در حضـور مدیرکل تامین اجتماعی تشـکیل شـد .
ــه ای  ــای بیم ــه ه ــه ی دغدع ــت:  هم ــروز گف ــگان ام ــگار زن ــه خبرن ــور ب ــم پ ــا رحی رض
خبرنــگاران بــه مســووالن تامیــن اجتماعــی اعــالم و مقــرر شــد بــرای اتخــاذ راهــکار تامیــن 
ــگ وارشــاد  ــن اجتماعــی ،فرهن ــه تامی ــگاران جلســات ســه گان بخشــی از حــق بیمــه خبرن
اســالمی و انجمــن خبرنــگاران برگــزار گــردد. وی در عیــن حــال از تفاهمنامــه جدیــدی میــان 
ســازمان تامیــن اجتماعــی و معاونــت مطبوعاتــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی خبــر داد 
کــه بــر پایــه آن بــا توجــه بــه نــوع کار خبرنــگاران دو شــرط   لــزوم رابطــه مــزد بگیــری و 
محــل کار ثابــت حــذف و ایــن قشــر مــی تواننــد بــا معرفــی وتاییدیــه مراجــع صالحیــت دار 

بــه عنــوان خبرنــگار خــود را بیمــه کننــد.
رحیـم پـور خاطر نشـان کرد:  ایـن تفاهمنامه بیمه شـدن خبرنگاران را تسـهیل کـرده اما  چون 
حـق بیمـه ۲7 درصـد را خـود خبرنـگار باید پرداخـت کند بنابرایـن انجمن صنفـی خبرنگاران 
پیگیـر تامیـن بخشـی از ایـن مبلغ توسـط دولـت یا وزارت فرهنگ وارشـاد اسـالمی اسـت که 

امید اسـت تحقـق یابد.

خبـر

A  بانک آینده؛ بــه منظور ارزش آفرینی
برای فعاالن اقتصــادی و تولیدکنندگان کاالهای 
ایرانی، با اتکا به توانمندی-های سرمایه انسانی و 
منابع داخلی، شرایط مناسبی را برای تأمین مالی 

بنگاه های تولیدی، فراهم نموده است.
بر همین اســاس، در سال گذشــته، 314 بنگاه 
تولیدی کوچک و متوسط که در صدد راه اندازی 
و یا توسعه کسب و کار، افزایش اشتغال و بهبود 
زیرســاخت های خود بودند؛ از تسهیالت بانک 

آینده، بهره مند شدند.
تســهیالت اعطایی بانک آینده به تولیدکنندگان 
کشور در سال 13۹7، رشد بیش از 1۹ درصدی 
نسبت به ســال گذشته داشته اســت. پرداخت 
حــدود ۲0,000 )بیســت هزار( میلیــارد ریال 
تســهیالت به بنگاه های تولیدی، موجب ایجاد 
1,۹34 نفــر اشــتغال جدید و تثبیت اشــتغال 
۲۲,771 نفر در صنایع مختلف کوچک و متوسط 

کشور، گردیده است.

بانک آینده؛ هم چنین، در راستای خط مشی توزیع 
عادالنه تسهیالت در سطح جامعه، اقدام به تأمین 
مالی اقشار مختلف کشور نموده تا از طریق ایجاد 
تقاضــا در مصرف کنندگان نهایی، میزان تولید و 
اشــتغال در ســطح کالن را افزایش دهد. بدین 
منظور، فرآیند اعطای تســهیالت ُخرد در شعب 
بانک، بسیار تسهیل گردیده و کلیه درخواست-
ها در اسرع وقت، مورد رسیدگی قرار می گیرند. 
بر همین اســاس، تســهیالت اعطایــی ُخرد به 

متقاضیان در سال 13۹7، رشد 110 درصدی را 
نسبت به سال گذشته، داشته است.

شایان ذکر است؛ اعطای تسهیالت ُخرد با شرایط 
آســان و سریع به عموم مردم برای رفع نیازهای 
مالِی مصرف-کنندگان نهایی، منجر به پاسخ گوئی 
بانک به 40,4۸5 نفر مشترِی اعتبارِی جدید، در 
سال 13۹7، شــده اســت. بانک آینده، مصمم 
اســت؛ روند فزاینده مذکور را در ســال 13۹۸، 
سال »رونق تولید«، با قوت بیشتری، ادامه دهد.

A  مدیرکل منابع طبیعی استان زنجان از
استقرار کشیک های یگان حفاظت منابع طبیعی 
از 15 خردادماه در راســتای پیشــگیری از آتش 
ســوزی و خاموش کردن آن در مناطق بحرانی 

خبرداد.
به گزارش موج رســا، خلیل آقاجانلو در نشست 
کارگروهی به همین منظور، آتش سوزی را یکی 
از دغدغه های اداره کل اعالم کرد و با اشــاره به 
اقدامــات حفاظتی یگان حفاظــت منابع طبیعی، 
پوشش گیاهی مناطق استان در اثر بارش مطلوب 
بهــاری را رضایت بخش دانســت و اظهار کرد: 
امسال نیز در قبال حفظ و حراست از عرصه های 
طبیعی و ملی وظیفه مهمــی را بر عهده داریم و 
بایسته است همه ی بخش ها و معاونت ها در این 

زمینه همکاری جدی داشته باشند.
مدیرکل منابع طبیعی اســتان زنجان با بیان اینکه 
حضور به موقع در محل آتش ســوزی از بایسته 
هاســت، تصریح کرد: ما نباید عدم توجه به این 
مهم را به کمبــود امکانات و تجهیزات مربوط به 

خاموش کردن آتش ربط دهیم.
وی با بیان اینکه در حریم شــهرها اداره کل منابع 
طبیعی هیچ مسوولیتی برای خاموش کردن آتش 
نــدارد، عنوان کرد: وظایف حفظ و حراســت از 
زمین های حریم شهرها باید از سوی دستگاه های 

متولی در یک تابلویی نوشته و در محل های هدف 
نصب شود تا در مواقع  آتش سوزی مشخص شد 
مسوولیت حراســت از منطقه بر عهده چه کسی 
است. البته اداره کل منابع طبیعی در حریم شهرها 
مســوولیت پشتیبانی از دستگاه های اجرایی را در 

این مورد بر عهده دارد.
آقاجانلو با اشــاره به اســتقرار کشیک های یگان 
حفاظت منابع طبیعی از 15 خردادماه در راستای 

پیشــگیری از آتش ســوزی و خاموش کردن آن 
تاکید کرد: به منظور اثربخشی بیشتر، کالس های 
آموزشی برای تیم های حفاظتی و نیروهای محلی 

قبل از 15 خرداد برگزار شود.
وی با اشــاره به نقش آمــوزش در کاهش آتش 
ســوزی ها و برگــزاری برنامه هــای رادیویی و 
تصویری با محتوای آموزشی عنوان کرد: مسووالن 
توجه داشته باشد که اگر الزم باشد در این بخش 

هزینه کنند تا به عرصه های ملی آســیب کمتری 
وارد شود.

خسروی فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان 
زنجان نیز با بیان اینکه شهرستان های زنجان، طارم 
و سلطانیه از مناطق بحرانی به لحاظ آتش سوزی 
اســت، بیان کرد: میزان آتش سوزی سال گذشته 
75 درصد کاهش یافته بود. وی خاطر نشان کرد: 
حدود ۸۲ هکتار از زمین های استان در قالب ۲0 

مورد گزارش در آتش سوختند.
سرهنگ خســروی تجهیز یگان حفاظت، جذب 
نیروهــای محلــی در قالب همیــاران طبیعت، 
پاسخگویی ۲4 ســاعته به مردم، نصب تابلوهای 
هشدار، بومی سازی دستورات سازمان متبوع در 
حوزه یگان حفاظت و غیره را از اقدامات این یگان 

در مناطق هدف استان اعالم کرد.
حجت االسـالم رحیمـی نیـا، مسـوول نمایندگی 
حـوزه ولـی فقیه منابع طبیعـی اسـتان زنجان نیز 
بـا بیـان اینکـه سـفیران انفـال)۸ نفـر در زنجـان 
و ۲ نفـر در سـلطانیه( آمادگـی دارنـد در مناطـق 
بحرانـی اسـتان در راسـتای اقدامـات پیشـگیرانه 
از آتـش سـوزی مناطـق هـدف همـکاری الزم 
را داشـته باشـند، گفـت: همراهـی سـفیران انفال 
جهـت حراسـت از عرصه هـا در ابعـاد تبلیغـی 

بایسـته بـوده و بسـیار تاثیـر گذار اسـت.

A  حجت االسالم اســمعیل صادقی نیارکی درسومین
جشن گلریزان اســتان در شهرستان خدابنده که با حضور ائمه 
جمعه ،فرماندار ،نماینده مردم شهرســتان در مجلس شــورای 
اسالمی و مردم نیکوکار خدابنده در تاالر صدف این شهرستان 
برگزار شد گفت :چالشی که امروز باآن مواجه هستیم  جمعیت 
کیفری زندانها ســت که نیازمندتوجه و فکری اساسی است .
وی با سـپاس از حضور ارزشـمند مردم نوع دوست و نیکوکار 
خدابنـده در جشـن گلریزان  با بیان اینکه تعـداد  1۸0 محکوم 
مالی و جرایم غیر عمد اسـتان چشـم انتظار کمک های مردمی 
بـرای آزادی از زنـدان هسـتند افـزود :امیدواریم بـا کمک های 
شـما عزیزان در مـاه میهمانی خداوند شـاهد آزادی تمامی این 

زندانیان در اسـتان باشـیم که اقدامی بسـیار خداپسندانه است .
رییس کل دادگستری اســتان زنجان در ادامه با تأکید بر اینکه 
جشن گلریزان حرکتی ارزشمند برای آزادی محکومین جرایم 
غیر عمد و مالی است اظهار کرد :کمک برای آزادی این زندانیان 
که تحت شرایط خاصی و غیر عامدانه  در زندان هستند موجب 
شــادی دل خانواده زندانیان ،و شادی دل امام زمان) عج( و هم  

رضایت خداوند را فراهم خواهد کرد .
الزم به ذکر اســت در این جشــن ، امام جمعه شهرستان قیدار 
و همچنین حجت االســالم قدرتی از علمای حوزه علمیه قم 
مطالبی پیرامون کمک به نیازمندان و مشارکت در کارهای خیر 

در ماه مبارک رمضان بیان فرمودند.

رییس کل دادگستری استان زنجان :

170 محکوم جرایم غیر عمد و مالی استان چشم انتظار 
کمک های مردمی برای آزادی از زندان هستند

 رشد بیش از 19 درصدی پرداخت تسهیالت اعطایی بانک آینده
به بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط، در سال 1397 

مدیرکل منابع طبیعی استان زنجان:

کشیک های آتش خاموش در مناطق بحرانی استان زنجان مستقر می شوند

A  پل حاج ســید محمــد در جنوب 
خــاوری زنجان و در مســیر جــاده قدیمی 
زنجان به همــدان بر روی رودخانه زنجانرود 
ساخته شده اســت. این پل قدیمی در حدود 
ســال 1300 هجری مهــی )دوره ناصرالدین 
شــاه( توسط حاج ســید محمد که از تجار و 
سرمایه داران زنجان بوده، ساخته شده است. 
طول این پل حدود 1۹5 و عرض آن 6/5 متر 
است و دارای سه چشــمه می باشد که دهانه 
میانــی بزرگ  تــر از دهانه های دیگــر بوده و 
10/۹ متر عرض و حدود 5/6 متر از ســطح 
آب بلنــدی دارد. در میانــه دهانه های اصلی 
پــل و روی پایه هــا، دو دهانــه کوچک تر با 
طاق جناغی و عرض 30/۲ متر ســاخته شده 
اســت. این دهانه ها عالوه بر کاهش وزن پل 

و صرفه جویــی در مصالــح، آب های طغیانی 
را از خود عبــور می دهند. پایه های این پل تا 
ارتفاع ۲ متر با سنگ های سفید به ابعاد 55×10 
سانتی متر و مالت ســاروج ساخته شده و در 
داخل و هســته پایه ها، از ســنگ های درشت 
رودخانه استفاده شده است.  همه ی طاق ها و 
بدنه اصلی پل با آجرهایی به ابعاد 5×۲5×۲5 
ســانتی متر ساخته شده است. در هسته آجری 
این پل فضاهای خالی طاق دار زیادی تدارک 
دیده شــده که این امر سبب سبکی وزن پل، 
فشار کمتر بر پایه ها و صرفه جویی در مصالح 
می شــود. ایــن فضاها به تعــداد 1۲ عدد در 
پایه هــای متکی بر کناره هــای رودخانه و در 
فاصله بین دهانه ها تعبیه شــده است. اما این 
روزها این پلز حال و روز به سامانی ندارد ، بی 

توجهی میراث فرهنگی در حفظ و نگهداری 
این پل ســبب شــده تا این سازه ی خیر ساز 
قدیمی رو به تخریب برود.  در ماه های گذشته 
که بارندگی های بهاری موجب پر آب شــدن 
زنجانرود شــده اســت، به علت بی توجهی 
مســووالن میراث فرهنگی، این پل محل آمد 
و شد خودروهای سواری، وانت بار ها و حتا 

کامیون ها و تراکتور شود .
این مســأله باعث شــده که کف پل تخریب 
شــده و آب باران و برف در درون سازه نفوذ 
کند و عمر این ســاختمان قدیمــی را کوتاه 
نماید. همچنین رفت و آمد خودروها  فشــار 
و ســنگینی بر ساختمان پل را افزایش و روند 

تخریب آن را سرعت می بخشد . 
شوربختانه ، این جاده قدیمی اکنون به محل  

رفت و آمد کسانی شده است که به هر علتی 
دوست ندارند از مسیر جاده بیجار که منتهی 
به پلیس راه می شود، عبور کنند و همین می 
طلبد که مســووالن فکری برای حال روز بد  
پل ســید محمد بنماینــد .  در واقع اگر نمی 
توانند برای ایجاد بســتری مناسب و محیطی 
امن  برای استفاده گردشگران و حتا شهروندان 
زنجانــی اقدام کنند الاقل بــه وضعیت  این 
پــل زیبای تاریخــی،  بی توجهی نباشــند. 
کوچکترین و ســاده تریــن راه برای نجات 
پل، بســتن راه و آمدو شــد خودروها ست.
این مسأله بارها از سوی شهروندان زنجانی با 
اداره کل میراث فرهنگی استان درمیان گذاشته 
شده و گزارش هایی به مدیر کل و معاونان آن 
اداره داده شده است ولی دریغ از گوش شنوا !

گزارشی از وضعیت نا به سامان پل قدیمی سید محمد

پل سید محمد زنجان حال خوشی ندارد
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حقوقی

نگهداشتن بخشــی از مبلغ وام 
به عنوان توثیق، خالف قـانون و 
دستورالعمل های بانک مرکزی است

AAAقوهAعالیAنمایندهA،ایلناAگــزارشAبه
AاستانیAستادAجلسهAدرAیزدAاســتانAدرAقضاییه
AبانکAازAبرخیAاقدامAبهAاشارهAباA،مقاومتیAاقتصاد
AارائهAتسهیالتAمبلغAازAبخشیAنگهداشتAدرAها
AبهانهAافرادAوAگذاریAسرمایهAشرکتهایAبهAشده

A:افزودA،دیگرAعنوانیAهرAیاAوAتوثیق
AهایAدستورالعملAوAقانونAخالفAبرAاقدامAاین
AباAنداردAحقAبانکیAهیچAوAاستAمرکزیAبانک

عناوینAمختلفAبهAاینAامرAمبادرتAنماید.
AجویAوضعیتA،کشــورAخاصAشــرایطAوی
AوAآســمانیAنزوالتAحیثAازAاخیرAســنوات
AنوساناتAوAبازارAدرAاخیرAهایAتالطمAهمچنین
AضرورتAعوامــلAمهمتریــنAازAراAارزAنــرخ
AاشتغالAهایAطرحAوAگذاریAسرمایهAازAحمایت
AهرA:داشتAبیانAوAکردAاعالمAمحورAتولیدAوAزا
AکهAگذاریAسرمایهAوAتولیدیAشرکتAیاAوAفرد
AبایدAکندAمیAبانکهاAازAتسهیالتAاخذAبهAاقدام
AهایAوامAبازگرداندنAدرAراAخــودAتالشAتمام
A،بنمایدAمقررAهایAموعدAوAسررسیدAدرAدریافتی
AبودهAگردشAدرAهموارهAبایدAوجوهAاینAچراکه
AازAاماA،بچرخاندAراAکشــورAاینAاقتصادAچرخAو
AهایAوامAمطالبهAدرAبایدAنیزAبانکهاAدیگرAسوی
AبهAتوجهAباAخودAهایAسررســیدAامهالA،خود
AبینیAپیشAمشکالتAازAبرخیAوAموجودAشرایط
AکمیتهAوAهاAستادAهایAتصمیمAمبنایAبرAراAنشده

هایAمرتبطAدرAاینAزمینهAبپذیرند.
AچندینA،بانکیAوثایـقAاخذA،قضاییAمقـامAایـن
AمسـائلAدیگرAازAنیزAراAاعطاییAهـایAوامAبرابـر
AوAدانسـتAمحـرزAتخلـفAوAبرانگیـرAبحـث
AشـرکتAیاAوAفردAهـرAوامAمبلـغA:داشـتAابـراز
AمبنایAوAاسـتAمشـخصAتولیـدیAواحـدAیـا
AوAاسـتAشـدهAتعیینAنیزAوثیقـهAاخـذAعـددی
AتوجیهAقابـلAغیرAاقـدامAیـکAدرAبانـکAاینکـه
A،متفاوتAعناویـنAبـاAمختلفAوثایـقAاخـذAبـه
AمـیAاعطایـیAمبلـغAبرابـرAچندیـنAتـاAًبعضـا
AصـورتAدر Aو Aنیسـت Aدرسـتی Aکار A،نمایـد
AاقـدامAایـنAقضایـیAدسـتگاهAبـهAدرخواسـت

قابـلAپیگیریAاسـت.

ابالغ الکترونیکی
AAAجدیـدAدادرسـیAآییـنAاجـرایAدر

Aآحـاد Aموردسـوال Aکـه Aمـواردی Aاز Aیکـی
AابالغAکـهAاسـتAایـنAگیـردAمـیAقـرارAمـردم
Aاز AآنAمبـداءAوAمخاطـبAبـهAقضایـیAاوراق
Aبـه Aیـا AوAگـرددAمـیAشـروعAتاریخـی Aچـه
AتجدیـدAمـواردAمبداحتسـابAAدیگـرAعبارتـی
AچهAازAغیـرهAوAخواهـیAفرجـامAخواهـیAنظـر
AخصوصAاینAدرAگـرددAلحـاظAبایـدAتاریخـی
AمشـورتیAنظریهAقضاییهAقوهAحقوقـیAکلAاداره
AاینAتکلیـفAتعییـنAبـهAاقدامAذیـلAشـرحAبـه

سـوالAنمـودهAبدیـنAشـرحAکـه
Aنحـوه Aنامـه Aآئیـن A۱ Aمـاده A»ز« Aبنـد Aبرابـر
AمخابراتیAوAایAرایانهAهایAسـامانهAازAاسـتفاده
Aقـوه AمحتـرمAریاسـتA۱۳۹۵/۵/۲۴Aمصـوب
AازAاسـتAعبارتAالکترونیکـیAابـالغA،قضاییـه
AآگهـیAوAقضایـیAاوراقAالکترونیکـیAارسـال
A۱۳AمـادهAبرابـرAوAابـالغAسـامانهAطریـقAازAهـا
AالکترونیکـیAوصـولA،شـدهAیـادAنامـهAآییـن
AمخاطبAکاربـریAحسـابAبـهAقضایـیAاوراق
AوAشـودAمیAمحسـوبAابالغA،ابالغAسـامانهAدر
AموظفAمرکزA،نامـهAآئینAهمینA۱۴AمادهAبرابـر
Aتلفـن Aشـماره Aمخاطـب Aاز Aچنانچـه Aاسـت
AدسـترسAدرAالکترونیکـیAپسـتAیـاAهمـراه
Aسـامانه Aبـه Aقضایـی Aاوراق Aارسـال A،باشـد
A.نمایدAرسـانیAاطـالعAطریـقAایـنAازAراAابـالغ
AآنچهA:ًاوالA،مزبـورAمقرراتAبراسـاسAبنابرایـن
A،شـودAمیAمحسـوبAالکترونیکیAابالغAمالک
AحسـابAبهAقضاییAاوراقAالکترونیکیAوصـول
AبهAپیامکAارسـالAوAاسـتAمخاطـبAکاربـری
AرسـانیAاطالعAجهتAًصرفاAویAهمـراهAتلفـن
AA:ًثانیـا A.باشـد Aنمـی Aابـالغ Aمـالک Aو Aاسـت
Aقضایـی Aاوراق Aالکترونیکـی Aتاریخ_وصـول
AابالغAتاریـخA،مخاطـبAکاربـریAحسـابAبـه
AاحسـتابAمبداAنتیجهAدرA،شـودAمیAمحسـوب
AتجدیدنظرخواهـیAوAاعتـراضAهـایAمهلـت

همیـنAتاریـخAخواهـدAبود.

خبـر

qqqدادنqحالqدرqپسرq،qنامزدیqدورانqدرqاگرq
qمهریهqكهqموقعیqتاq،qماهqهرqباشهqدخترqمهریه
qآیاq،اقساطیqبصورتqباشدqنشدهqتمامqدختر
qمهریشوqتمامqبایدqكنهqازدواجqنمیتواندqدختر
بگیرهqبعدqتمامqشــدنqبایــدqازدواجqكنه؟

bqAوAصحیحAصــورتAبهAنکاحAعقدAوقــوعAبا
AزوجیتAرابطهA؛AمدنیAقانونA)۱۰۶۲(AمادهAمطابق
AدورانA«AوAشــودAمیAبرقرارAشــوهرAوAزنAبیــن
AماهیتAدرAتاثیریA،....وA»AعروســیA«AوA»Aنامزدی
AوAعرفیAاموریAصرفاAبلکهAنداشــتهAازدواجAعقد
AمادهAمطابقAچراکه.AشــوندAمیAمحسوبAشکلی
AاوAبهAمهریهAتاAتواندAمیAزنA،AمدنیAقانــونA۱۰۸۵
AشوهرAمقابلAدرAکهAوظایفیAایفاءAازAنشدهAتسلیم
AباشدAحالAاوAمهرAاینکهAبرAمشروطA،AکندAامتناعAدارد
AتوسطAمذکورAمادهAدرAموجودAاختیارAازAاستفادهA.
.AگویندAحبسAحقAازAاســتفادهAاصطالحاAراAزن

***
qqqوخســتهqواحترامqادبqباعرضqســام

qحقوقیqنهqكیفریqچکqدرqقویqنباشید.اماره
qسندqازqاستفادهqهست؟وqچیqجرمqاثباتqبرای
qتنهاییqبهqمیشهqوqهستqجعلqازqجداqمجهول
qاینکهqكردبدونqمحکومqمجهولqسندqازqاستفاده

چکqكارشناسیqبشه؟
bqAوAدهدAمیAرخAندرتAبهAبسیارAکیفریAچک

AتحریرAتاریخAوAچکAرویAتاریخAکهAزمانیستAآن
AشودAصادرAامروزAیعنیAباشدAیکیAچکA)صدورA(
AداشتهAوعدهAروزA۱AحتیAاگرA.امروزAهمینAبرای
AسندAازAاستفادهAوAجعلA.نیستAکیفریAدیگرAباشد
AمیAکنندهAاستفادهAوAاستAمتفاوتAجرمA۲Aمجعول
AادعایAاگرAولیAباشدAجاعلAازAغیرAشخصیAتواند
AابتدایاAبایستیAقطعاAمیشــودAکسیAعلیهAاستفاده

محعولیتAثابتAشود
***

qqqكندqمهریهqمطالبهqqدرخواستqزنqچهqچنان
qتواندqمیqآیازنq،نکندqپرداختqعمــداqمردqو

تمکینqنکند؟
bqAخاصAتمکینAهمســرشAازAزنAاگرA،خیر

AراAتمکینAتواندAنمیAدیگرAداشــتهA)زناشــویی(
AدرخصوصA.نمایــدAمهریهAپرداختAبــهAمنوط
A،زنAتوســطAمهریهAمطالبهAازAپــسAهمAمهریــه
AوAدهدAمیAانجــامAراAالزمAهایAبررســیAدادگاه
حکمAبهAپرداختAنقدیAیاAقسطیAمهریهAمیAکند.

***
qqqصورتqبهqتجــاریqكاربریqبــاqزمینی

qخریدهqمربعqمترqشــصتqمتراژqبهqایqقولنامه
qساختqپروانهqqمذكورqملکqبهqشهرداریq.ام
qملکqاصلیqمالکqكهqمیداردqبیــانqوqنمیدهد
qفقطqراqقطعاتqوqاستqندادهqراqتفکیکqهزینه
قولنامهqایqفروختهqاست.qحالqراهqحلqچیست؟

bqAدیوانAعمومــیAهیأتAمتعددAآرایAوفــق
AاراضیAبرایAساختAپروانهAصدورAاداریAعدالت
AدرA.استAممنوعAعادیAسندAدارایAوAایAقولنامه
AمادهAقانونAوفقAشــهرداریAســهمAبایدAحالAهر
AبهAالزمAشودAپرداختAشهرداریAاصالحیA۱۰۱
A۱۰۱AمادهAتصویبAازAقبلAتفکیکAاگرAحتیAذکر
AمشمولAهمAبازAباشدA۱۳۹۰AســالAدرAاصالحی

.AگرددAمیAقدرالسهمAپرداختAلزوم
***

qqqكردهqهبهqراqمبلغیqشهرداریqبهqكسیqqاگر
qاخذqتعهدqوqرسیدqمالکqازqشهرداریqوqباشد
qبهqنسبتqاعتراضیqهیچگونهqكهqباشــدqكرده
qقابلیتqهبهqمبلغqآیاqباشدqنداشتهqهبهqپرداخت

عودتqراqداردqیاqخیر؟
bqAمالیAنامهAآیینA۲۹AمــادهA۶AبندAاســتنادAبه

AوAمردمیAهایAکمکAوAاعاناتAهاAشــهرداری
AشــهرداریAدرآمدیAمواردAازAیکیAاشــخاص
AوAشــهرداریAتصرفAدلیلAبهAهبهAاینA.اســت
AقابلAآنAاســقاطAجوازAوAرجوعAحقAاســقاط
A۴۴۴AشــمارهAرایAدرAاماA.باشــدAنمیAرجوع
AدیوانAعمومیAهیاتA۱۳۹۶AمــردادA۱۰Aمورخ
AتحتAمردمAازAمبالغیAیافتAدرAاداریAعدالــت
AقانونAخالفAشهرAشورایAمصوبهAباAهبهAعنوان
AتصویبAمرجعAاختیاراتAحــدودAازAخارجAو

تشخیصAشدهAاست.
***

qqqمیqعنوانqمجازیqفضایqدرqبیشترqكهqاین
qمحسوبqجرمqبانوانqسواریqدوچرخهqگرددكه
qخواستمqمتعارفqآزادیهایqبرخیqیاqوqگرددqمی
qقانونیqمستندqخصوصqاینqدرqآیاqكهqكنمqسوال
وجودqداردqوqاصاqًچنینqرفتاریqجرمqهستqیاqنه؟

bqAاســالمیAمجازاتAقانونA۲AمادهAطبقAخیر
AفعلAازAاعمAرفتاریAهر«A،A۱۳۹۲AســالAمصّوب
AتعیینAمجازاتAآنAبرایAقانونAدرAکهAفعلAترکAیا
AAقانونAدرA.».شودAمیAمحسوبAجرمAاســتAشده
AدوچرخهAممنوعیتAAخصــوصAدرAموضوعی
AانگاریAجرمAبنابراینA،نداردAوجودAبانوانAسواری
AشمارهAیAاست.نظریهAمنتفیAقانونیAلحاظAبهAآن
AقوهAحقوقــیAیAادارهA7۹/۶/۵AمــورخA7/۵۱۵۲
AتوجهAبا«A:داردAمیAبیانAخصوصAدراینAقضاییه
AچونA،هاAمجازاتAوAجرایمAبودنAقانونیAاصلAبه
AســواریAدوچرخهA،کراواتAازAاســتفادهAجهت
AموضوعهAقوانینAدرAاصلیAهایAخیابانAدرAدختران
AلذاAاستAنشــدهAگرفتهAدرنظرAمجازاتیAمدونهAو
A».شــودAنمیAتلقیAجرمAقانوناA،مذکورAاعمــال
AقوهAحقوقیAادارهAدیگرAیAنظریهAدرAاینAبرAعالوه
AآمدهA7۴/۱۰/۴AمورخA7/۶۰۸7AشمارهAبهAقضاییه
AحقAماذونAقضاتA،AخمینیAامامAفتوایAاست:»طبق
AکهAاعمالیAبرایAراAاشخاصAتعزیرAوAکیفرAتعیین
قانوناAکیفریAازAبرایAآنهاAمشخصAنشدهAندارند.«.

الومشاور ...

qششدانگqبهqنســبتqامامیqوراثqطرفqازqیحیqفرزندqامامیqرضاqمحمدqآقایqچون
qپاکqاختصاصیqحدودqتحدیدqتقاضایqزنجانqدوqبخشqدرqواقعqاصلیq4349qپاک
qنیامدهqعملqبهqفوقqپاکqحدودqتحدیدqتاكنونqثبتیqپروندهqطبقqاستqنمودهqراqمرقوم
q1398qخردادq25qتاریخqدرqفوقqمالکانqتقاضایqموردqپاکqحــدودqتحدیدqبنابراین
qمالکانqبهqثبتqقانونq14qمادهqموجبqبهqبنابراینq.آمدqخواهدqعملqبهqزنجانqاسنادqثبتqبردارqنقشهqوqنمایندهqحضورqباq12qساعتqشنبهqروز
qهرqچنانچهqرسانندqهمqبهqحضورqمحلqدرqمقررqساعتqوqروزqدرqكهqشودqمیqاخطارqآگهیqاینqوسیلهqبهqارتفاقیqحقوقqصاحبانqوqمجاور
qازqشــدهqاظهارqحدودqباqآگهیqموردqثبتqقانونq15qمادهqمطابقqنباشــندqحاضرqمقررqموقعqدرqآنهاqحقوقیqنمایندهqیاqاماکqصاحبانqازqیک
qدرqكهqآنهاqحقوقیqنمایندهqیاqاماکqصاحبانqازqونیزqارتفاقیqحقوقqوqحدودqبهqنسبتqمجاورینqاعتراضاتqوqشدqخواهدqتحدیدqمجاوران
qاصاحیqنامهqآیینq86qمادهqبرابرqوqشدqخواهدqپذیرفتهqحدودqتحدیدqتاریخqازq30qتاqفقطqثبتqقانونq20qمادهqطبقqاندqنبودهqحاضرqمقررqموعد
qخودqاعتراضqتسلیمqتاریخqازqمیبایستیqمعترضینqوqنمایدqتسلیمqمحلqثبتqادارهqبهqومستقیمqكتبیqراqخودqاعتراضqبایدqمعترضqثبتqقانون
qثبتqادارهqبهqوqاخذqمرجعqازqالزمqگواهیqوqتقدیمqقضاییqذیصاحqمرجعqبهqراqخودqاعتراضیqدادخواستqماهqیکqمدتqظرفqادارهqاینqبه
qراqدادخواستqتقدیمqعدمqگواهیqوqمراجعهqمربوطهqدادگاهqبهqمیتواندqویqقانونیqیqنمایندهqیاqثبتqمتقاضیqاینصورتqغیرqدرq.نمایندqتسلیم
qنامqبهqراqمالکیتqسندqاسنادqثبتqادارهqوqشدqنخواهدqپذیرفتهqاعتراضqمقررqموعدqشدنqسپریqازqنمایند.پسqتسلیمqثبتqادارهqبهqوqدریافت

q.نمودqخواهدqتسلیمqوqصادرqمقرراتqطبقqاماکqصاحبان
ابراهیم اکبری-  رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زنجان منطقه دو

اختصاصی آگهی تحدید حدود 

AAAجرمAشــایعAبســیارAمصادیقAازAیکی
AازAیکیAازدواجAسابقهAعدمAاعالمAازدواجAدرAفریب
AازAیکیAتجردAدیگرAعبارتیAبهA.باشدAمیAعقدAطرفین
مواردیAاستAکهAعقدAبرAمبنایAآنAواقعAمیAگردد.
AوAازدواجAســابقهAقباًلAکهAمــردیAمثالAطورAبــه
AدخترAخواستگاریAبهAداشــتهAهمســرAازAجدایی
AبیانAوAمعرفیAمجــردAراAخودAوAرودAمیAخانمــی
AوAاستAنداشتهAازدواجAســابقهAتاکنونAنمایدAمی

A.شودAمیAواقعAامرAاینAمبنایAبرAازدواجAعقد
AکهAداشــتAخواهدAوجودAاحتمالAاینAهمچنین
AبهA.دهدAرخAزنAتوســطAازدواجAدرAفریبAعمل
AمخفیAمردAازAراAخودAپیشینAازدواجAزنAمثالAطور
AتاAماهAششAمستوجبAشــخصیAچنینAلذاA.نماید
AجلوگیریAمنظورAبهAبود.اماAخواهدAحبسAسالAدو
AوجودAهاییAراهکارAهاییAدامAچنینAدرAشدنAگرفتارAاز
AازAپیشAتجردAگواهیAاخذAآنهاAاینAازAیکیAکهAدارد
AایAتاییدیهAتجردAگواهیA.باشدAمیAازدواجAعقدAوقوع

AازدواجAسابقهAشناسنامهAصاحبAاینکهAبرAمبنیAاست
AاثرAبرAجداییAبهAمنجرAشدهAواقعAازدواجAیاAوAنداشته
AازدواجAدرAمدتAانقضاءAیاAبذلA،نکاحAفسخA،طالق
AگواهیAآنکهAبعالوهA.باشدAشدهAهمسرAفوتAوAمنقطع
AدرAاســتخدامAبرایAالزمAمدارکAازAیکیAالذکرAفوق
AادامهA،کشورAازAخارجAبهAسفرA،خاصAمشاغلAبرخی
AازAایAعدهAثبتAحتیAوAمقاطعAازAبعضیAدرAتحصیل
AبایستAمیAتجردAگواهیAمتقاضیAA.هاستAازدواج
AثبتAادارهAنزدیکترینAیاAوAاحوالAثبتAکلAادارهAبــه
AخودAخواستAدرAوAمراجعهAسکونتAمحلAاحوال
AبهAمراجعهAباAتوانندAمیAافرادAهمچنینAA.نمایدAارایهAرا
AپورتالAسازمانAثبتAاحوالAکشورAبهAنشانیAاینترنتی
AتکمیلAراAدرخواستAفرمAwww.sabteahval.ir
AازAپسAوAکنندAارســالAالکترونیکیAصورتAبــهAو
AگواهیAبودنAآمادهAبرAمبنیAپیغامیAالزمAهایAبررسی
AمتقاضیAبرایAآنAدریافتAجهتAمراجعــهAوAتجرد

ارسالAمیAشود.

هر تـهدیدی جرم 
محسوب نمی شود

AAAیعنیAباشدAواضحAبایدAشخصAتهدید
A،قتلAبهAراAشوندهAتهدیدAوضوحAبهAکنندهAتهدید
AخودAسرAافشایAوAشرفیA،معنویA،مادیAضررهای
AقاضیAکهAنحویAبهAکندAتهدیدAبســتگانشAیاAو

AبتواندAشدهAانجامAحرکاتAیاAرفتهAکارAبهAالفاظAاز
تهدیدAانجامAشدهAراAبهAراحتیAاحساسAکند.

qتهدیدqشرایطq*
AوجودAبایدAشــرایطیAتهدیدAجرمAتحققAبرای

داشتهAباشد:
A-۱تهدیدAکنندهAقادرAبهAانجامAباشد.

AاحتمالAشوندهAتهدیدAوضعیتAبهAتوجهAباA-۲
وقوعAآنAباشد.

AوضعیتAبهAتوجهAباAکهAاستAنسبیAامریAتهدید
AقضاوتAموردAکنندهAتهدیدAوAشــوندهAتهدید
قرارAمیگیردAوAمالکAتشخیصAآنAعرفیAاست.

*مجازاتqجرمqتهدید
AدیگریAتهدیدAوAاکراهAباAیاAقهرAوAجبرAباAهرکس
AمهرAیاAوAامضاءAیاAسندAیاAنوشتهAدادنAبهAملزمAرا
AیاAاوAبهAمتعلقAکهAایAنوشتهAوAســندAیاAوAنماید
AحبسAبهAبگیردAویAازAراAباشدAمیAاوAبهAسپرده

AشالقAضربهA7۴AتاAوAســالAدوAتاAماهAســهAاز
محکومAخواهدAشد.

AبهAتهدیدAنحوAهرAبهAراAدیگریAکســیAهرگاه
AبهAیاAوAمالیAیاAشرفیAیاAنفسیAضررهایAیاAقتل
A،نمایدAاوAبستگانAیاAخودAبهAنسبتAسریAافشاء
AیاAوجهAتقاضایAواســطهAاینAبهAکهAاینAازAاعم
AنمودهAراAفعلیAترکAیاAامرAانجامAتقاضایAیاAمال
AیاAضربهA7۴AتاAشالقAمجازاتAبهAباشدAننمودهAیا
زندانAازAدوAماهAتاAدوAسالAمحکومAخواهدAشد.

AAAدر Aدانیـد Aمـی Aکـه Aهمانطـوری
AبرخـیAدرAوAحقوقـیAچـکAمـواردAبیشـتر
Aبیشـتر Aکـه Aآنچـه Aدیگرکیفریسـت Aمـوارد
AتجاریAسـندAاینAگرددAمیAذهـنAبهAمتبـادر
AندرتAبهAوAبـودهAحقوقـیAمـواردAاغلـبAدر
AکهAمـواردیAباشـدAمـیAکیفـریAآثـارAدارای
AبـهAبـودهAحقوقـیAآثـارAدارایAًصرفـاAچـک

شـرحAذیـلAاعـالمAمیAگـردد.

qq:باشدqدارqوعدهqچکqكهqوقتیq-1
AوAاسـتAنقـدAپـولAشـبیهAچـکAواقـعAدر
AجایگزینAکـهAچـکAابـداعAازAاولیـهAهـدف
AایAوسیلهAوAباشـدAاسـکناسAبرایAمناسـبی

A.نقدی Aپرداخـت Aبـرای
AیعنیAامـروزAتاریخAبهAچکـیAاگرAبنابرایـن"
AچـکAباشـدAشـودAمـیAصـادرAکـهAروزی
AتاریخیAچکAاگرتاریـخAولیAاسـتAکیفری
AچکAباشـدAچکAصـدورAتاریخAازAغیـرAبـه
Aطریـق Aاز Aتـوان Aنمـی Aو Aاسـت Aحقوقـی
AصادرکننـدهAوAکـردAپیگیـریAراAآنAکیفـری

چـکAمجـازاتAکیفـریAنخواهدAشـد."
AشـکلAبهAچکAکهAآیـدAمیAپیشAکمتـرAامـا
AبـهAکـهAکسـانیAاکثـرAوAنباشـدAدارAوعـده
AشـدهAمحکومAکیفریAبالمحلAچکAصـدور
AهایAچکAواقـعAدرAشـوندAمـیAمجـازاتAو
AمحکومAدلیلAامـاAاندAکردهAصـادرAدارAوعـده
AقادرAکـهAاسـتAاینAآنهـاAمجـازاتAوAشـدن
بـهAاثباتAوعـدهAدارAبـودنAچکAنبـودهAاند.

q-2اگرqچکqبهqعنوانqضمانتqجهت
AیکAانجامAجهـتAضمانـتAیاAتعهـدAانجـام

معاملهAصادرAشـدهAباشـد:
Aبدهـکاری Aچـک Aصـدور Aعلـت Aاگـر
AراAچـکAدرواقـعAباشـدAچـکAصادرکننـده
AازAبـودنAبالمحـلAصـورتAدرAتـوانAمـی
AدلیلAاگـرAاماAکـردAپیگیـریAکیفـریAطریـق
AصادرکننـدهAبـودنAبدهـکارA،چـکAصـدور
AیـاAمعاملـهAضمانـتAجهـتAبلکـهAنباشـد
AایـنAتوانـدAنمـیA،باشـدAصادرشـدهAتعهـد
AکـردAپیگیـریAکیفـریAطریـقAازAراAچـک
AکـهAچکـیAمثـالA.اسـتAحقوقـیAچـکAو
Aجانـب Aاز Aملـک Aتخلیـه Aضمانـت Aبـرای
AدرA.شـودAمیAصـادرAمالـکAبـرایAمسـتاجر
AدرواقعAچـکAصادرکنندهAچـونAمـوردAایـن
AنیسـتAبدهـکارAراAچـکAدرAمنـدرجAمبلـغ
AموردAکـردهAصـادرAراAآنAضمانـتAبابـتAو

AدرAاگـرA.گیـردAنمـیAقـرارAکیفـریAتعقیـب
AبابتAکـهAباشـدAشـدهAذکرAچکAخـودAمتـن
AبهAنیـازیAدیگـرAکـهAشـدهAصـادرAتضمیـن
AنشـدهAذکرAکهAصورتیAدرAامـاAنـداردAاثبـات
AیاAقولنامهAیـاAشـهودAشـهادتAازAتـوانAمـی

A.کـردAثابـتAراAآنAقـرارداد

q:باشدqامضاءqسفیدqچکqاگرq-3
AصادرکننـدهAباشـدAسـفیدامضاAاگـرAچـک
AوAگیـردAنمیAقـرارAکیفـریAتعقیـبAتحـت
AوAمبلغAنهAکهAاسـتAچکیAسـفیدامضاAچک
AهیچکدامA،چـکAدارندهAنـامAنهAوAتاریـخAنـه
AصادرکنندهAفقـطAوAباشـدAنشـدهAقیـدAآنAدر

A.باشـدAکردهAامضـاAراAآن

qقیدqبدونqچکqكهqشودqاثباتqاگرq-4
q:استqشدهqصادرqتاریخ

AمعمـوالAچـکAدارنـدهAمـواردAاینگونـهAدر
AچـکAرویAتاریـخAدرجAبـهAاقـدامAشـخصا
AکـهAکـردAثابـتAبتـوانAاگـرAامـاA.کنـدAمـی
AچـکAصـدورAهنـگامAراAتاریـخAصادرکنـده
AوAاسـتAحقوقیAچـکAبـازAاسـت؛Aننوشـته
A.شـودAنمـیAکیفـریAمجـازاتAصادرکننـده

A:باشدAمشروطAچکAوصولAاگرA-۵
AذکرAچـکAخـودAمتـنAدرAاگـرAشـرطAایـن
AاماAنـداردAاثبـاتAبهAنیـازیAکـهAباشـدAشـده
AطـیAراAآنAتـوانAمـیAاینصـورتAغیـرAدر
AوAقـراردادAیـاAشـهودAشـهادتAیـاAقولنامـه
AمثـالA.کـردAثابـتAایAجلسـهAصـورتAیـا
AمنوطAراAچـکAمبلغAوصـولAکهAخریـداری

بـهAانتقـالAسـندAمـیAکند.

q-6اگرqبتوانqثابتqكردqكهqچکqبرایqیک
معاملهAنامشـروعAیاAربویAصادرAشدهAاست.

q-7اگرqششqماهqازqتاریخqصدور
AوصولAبـرایAچکAدارنـدهAوAبگـذردAچـک
AشـشAاینکهAیاAوAنکندAمراجعهAبانـکAبـهAآن
AپرداختAعـدمAگواهیAصدورAتاریـخAازAمـاه
AوAبگـذردA)چـکAبرگشـتAگواهـیAیعنـی(
AچـکAایـنA.نکنـدAشـکایتAچـکAدارنـده
AتوانAنمـیAراAصادرکننـدهAوAاسـتAحقوقـی

مجـازاتAکیفـریAکرد.
A،شـدAذکرAباالAدرAکهAمـوردیA7AازAغیـرAبـهA
AیعنیAاسـتAکیفـریAچـکAمـواردAبقیـهAدر
AشـکایتAچکAصادرکنندهAعلیـهAتـوانAمـی

کـردAوAاوAراAمجـازاتAکیفـریAنمود.

 مواردی که چک فقط
 دارای اثرحقوقی است

 مصطفی علیمحمدی
وکیلAپایهAیکAدادگستری

AAAتاخیـر Aجریمـه Aنوعـی Aالتـزام Aوجـه
AعقدAضمـنAشـرطAاسـاسAبـرAکـهAاسـتAتادیـه
AکـهAاسـتAمجازاتـیAواقـعAدرAوAشـدهAدریافـت
طرفیـنAمعاملـهAدرAمتنAقـراردادAتعییـنAمیAکنند.
A،کشـورAبانکـیAنظـامAدرAمهـمAمسـائلAازAیکـی
AباA.اسـتAتادیـهAتاخیـرAجریمـهAدریافـتAمقولـه
AبدونAبانکـیAعملیـاتAقانونAاجـرایAبـهAتوجـه
AامکانA،ربـاAحرمتAاصـلAگرفتـنAنظـرAدرAوAربـا
AوجودAهـاAبانکAتوسـطAتاخیـرAجریمـهAدریافـت
AحقوقـیAهـایAقالبAازAتـاAاسـتAنیـازAوAنـدارد
AوA»التـزامAوجـه«AکـهAشـودAاسـتفادهAجایگزیـن
AمهمترینAازAمـوردAدوA»تادیـهAتاخیرAخسـارت«
AدوAایـن AچنـدAهـرA.دهنـدAمیAتشـکیلAراAآنهـا
AلحـاظAبـهAامـاA،انـدAنزدیکAیکدیگـرAبـهAمفهـوم
AA.دارندAمهمـیAهـایAتفاوتAیکدیگـرAبـاAحقوقـی
Aاصطـالح Aدر( Aالتـزام Aکلمـه Aلغـوی Aلحـاظ Aبـه
AبهAشـدنAملزمA،پایبندیAمعنـایAبـهA)التـزامAوجـه
AلحاظAبهAوAبـودهAکاریAشـدنAدارAعهـدهAوAامـری
AکهAاسـتAعقدAضمنAشـرطAنوعـیA،اصطالحـی
AگنجانـدهAقراردادهـاAدرA،اجـراAضمانـتAجهـت
AکهAصورتـیAدرA،شـرطAایـنAطبـقAبـرA.شـودAمی

AبـهAقـراردادAآنچـهAاجـرایAازAمتعاملیـنAازAیکـی
AعملیAبهAیـاAکندAخـودداریAگذاشـتهAویAAعهـده
AاعالمAممنـوعAقراردادAمطابـقAکـهAورزدAمبـادرت
AمعینAقـراردادAدرAکهAراAمبلغـیAبایدA،اسـتAشـده
AمقابـلAطـرفAبـهAجریمـهAعنـوانAبـهA،شـودAمی

کند. Aپرداخـت
AکننـدهAتضمین Aوجـه A،التـزام Aوجـه Aواقـع Aدر
Aبـه AکـهAاسـتAمعامـالتAدرAطرفیـنAپایبنـدی
AقراردادهاAمتـنAدرAعقـدAضمـنAشـرطAصـورت
AمجازاتیAتـوانAمیAراAشـرطAایـنA.شـودAمیAذکـر
AمتـنAدرAمعاملـهAطرفیـنAکـهAگرفـتAنظـرAدر
AهرAکـهAصورتـیAدرAتـاAکننـدAمیAتعییـنAقـرارداد
AالتزاماتAوAتعهـدAیـاAعقدAمفـادAازAآنهـاAازAکـدام
AبهAراAمبلغیA،کنـدAتخلفAعقدAدرAشـدهAپذیرفتـه

AA.بپـردازدAمقابـلAطـرف
A،التــزامAوجــهAمفهــومAشناســاییAدرAمهــمAنکتــهA

A.ــت ــراردادAاس ــنAق ــودنAدرAمت ــرطAب ــئلهAش مس
Aــر ــهAتاخی ــیAجریم ــزامAنوع ــهAالت ــع،Aوج درAواق
Aــن ــرطAضم ــاسAش ــرAاس ــهAب ــتAک ــهAاس تادی
A،اســاسAایــنAبــرA.شــودAمیAدریافــتAعقــد
AمفهــومAدوAمنطقــیAرابطــهAکــهAگــرددAمیAواضــح
AوAعمــومAــزام ــهAوAوجــهAالت ــرAتادی جریمــهAتاخی
AهــرAکــهAمعنــاAایــنAبــهA.اســتAمطلــقAخصــوص
AفردAازAکــهAاســتAجریمــهAنوعــیA،التزامــیAوجــه
AایAجریمــهAهــرAامــاAشــود؛AمیAدریافــتAمتخلــف
AدرAجریمــهAاســتAممکــنAوAنبــودهAالتــزامAوجــه
AA.ــود ــتAش ــرAدریاف ــیAدیگ ــایAحقوق قالبAه

AدیگریAحقوقـیAقالـبA،تادیـهAتاخیـرAخسـارت
AبهAنسـبتAآنAازAاسـتفادهAبـاAتـوانAمیAکـهAاسـت
AلحـاظAبـهA.نمـودAاقـدامAتاخیـرAجریمـهAتحلیـل
AزیانA،کـردنAضـررAمعنـیAبـهAخسـارتA،لغـوی
AاصطالحAدرA.اسـتAزیانکاریAچنینAهمAوAبـردن

AتاخیـرAخسـارتAازAمنظـورAنیـزAحقـوقAوAفقـه
AدرAتأخیـرAاثـرAبـرAکـهAاسـتAخسـارتیA،تادیـه
AدرAکهAشـود؛AمیAحاصلAدیـنAتأدیـهAوAپرداخـت
AنسـیهAدرAهمAکهAاسـتAعنوانیAدینAکلمـهAاینجـا
AتواندAمیAنقـد؛AدرAهـمAوAباشـدAمطـرحAتوانـدAمی
AوAAفعلAهـمA،غیرنقدAهـمAوAباشـدAنقدAوجـهAهـم

هـمAتـرکAفعلAباشـد.
AتاخیرAخسـارتAمفهومAشناسـاییAدرAمهـمAنکتـه
AمعنیAایـنAبهA.اسـتAدیـدنAزیـانAمسـئلهA،تادیـه
AتجاوزAبایـدA،خسـارتAمفهـومAصدقAبـرایAکـه
AصورتA)غیرمسـتقیمAیـاAمسـتقیم(AغیـرAمالAبـه
AحقیقـیAمعنـیA،اسـاسAایـنAبـرA.باشـدAگرفتـه
AتأخیرAاثـرAدرAکهAاسـتAزیانیA،تأخیـرAخسـارت
AپولAاصلAردAبـرAافـزونA،مدیونAوAآمـدهAبـارAبـه
AرسـدAمیAنظـرAبـهA،لـذاA.کنـدAجبـرانAراAآنAبایـد
AاسـتAزیانAمـدارAدائـرAتأدیـهAتأخیـرAخسـارت
AافـرادAازAواردهAهـایAزیانAجبـرانAمنظـورAبـهAو

متخلـفAدریافـتAمیAشـود.
Aــح ــدAواض ــرحAش ــهAمط ــهAآنچ ــهAب ــاAتوج AAب
Aــی ــه،Aمفهوم ــرAتادی ــارتAتاخی ــرددAخس میAگ
AدرA.ــت ــهAاس ــرAتادی ــهAتاخی ــاوتAازAجریم متف
Aــی ــرAمبلغ ــهAتاخی ــهAجریم ــیAک ــع،AدرAحال واق
Aــد ــایAتعه ــدمAایف ــرAع ــهAخاط ــهAب ــتAک اس
A،شــودAمیAدریافــتAمعاملــهAطــرفAیــکAاز
Aــران ــتAجب ــهAجه ــتAک ــیAاس ــارتAمبلغ خس

A.پذیــردAمی Aصــورت Aوارده AهــایAزیان
AشــودAمیAظاهــرAآنجــاAدرAبرداشــتAایــنAنتیجــه
Aــا ــهAبیشــترAی ــزانAجریم ــهAممکــنAاســتAمی ک
Aــال ــود.Aمث ــنAش ــارتAتعیی ــغAخس ــرAازAمبل کمت
AدرAــی ــرارداد،Aبانک ــکAق ــتAدرAی ــنAاس ممک
Aــان ــونAتوم ــغAدهAمیلی ــتریAمبل ــرAمش ــرAتاخی اث
Aــه ــدهAباشــد،AامــاAمبلــغAجریمــهAب خســارتAدی
هــرAدلیــلAبیســتAمیلیــونAتومــانAتعییــنAشــود.

آثار قانونی وجه التزام وخسارت تاخیرتادیه در قراردادها

، راهی قانونی برای   اخذ»گواهی تجرد«
اطمینان از مجرد بودِن همســر آینده
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روزنامه فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى و ورزشى

Zanganemrooz@gmail.com   @zandgan
در شهــــــر

8
25
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اذان مغرب

20:40

غروب آفتاب

20:19
ــقانه ى من دوباره مى شکفد شعر عاشــ ــــرانه ى من   دوباره راه غـــنا مى زنـد تـ
نسیم پاك نوازش بر آشــــــیانه ى من دوباره مى گذرد بعد از آن ســــیه توفان 
که کرده جـرات سر بر زدن جوانه ى من ــــنیده از سویى؟  مگر صداى بهارى شـ
به هدیه با خود خورشید را به خانه ى من تو شاید آن زن افســـانه اى که مى آرى 
به مهــر بار غـــریبیم را ز شـانه ى من تو شــاید آمده اى سوى من که بر دارى 
بـــراى زیستن امروز اى بــهانه ى من! دعــــا کنیم که روزى امیــد من باشـى 
تــو اى شکفتگى ات مطلع ترانه ى من!  براى تو غــــزلى عاشقـــانه ساختـه ام  

A  ــزار ــع 430 ه ــان مناف ــهردار زنج ش
ــى  ــم ارزیاب ــان را مه ــهروندان زنج ــرى ش نف
ــل  ــل و نق ــد حم ــرح جدی ــت:  ط ــرد و گف ک
عمومــى شــهر زنجــان بــا تقویــت نقــاط قــوت 
ــى شــود. ــى م ــاط ضعــف اجرای و اصــالح نق
بــه گــزارش  مدیریــت ارتباطــات و امــور 
ــه  ــیح ال ــان، مس ــهردارى زنج ــل ش ــن المل بی
ــل و  ــاره اصــالح خطــوط حم ــى در ب معصوم
نقــل عمومــى زنجــان،  بــا اشــاره به تجــارب و 
ســوابق فعالیــت در شــهرهاى مختلــف کشــور 
در بــاره خدمــات حــوزه هــاى مختلــف، 
معمــارى و شهرســازى  اظهــار داشــت: اعضاى 
ــردم در  ــب م ــدگان منتخ ــهر نماین ــوراى ش ش

ــتند. ــهر هس ــوراى ش ش
شــهردار زنجــان،  بــا بیــان تجــارب اعضــاى 
شــوراى شــهر بــراى اجــراى طرح هــاى 
نقــل  و  مختلــف و حمــل  کمیســیون هاى 
عمومــى شــهر زنجــان، ادامــه داد: تغییــر 
ــل  ــل و نق ــهرى و حم ــط ش ــول محی و تح
بــا  ترافیــک  شــوراى  نظــر  بــا  عمومــى 

ــت. ــوده اس ــورا ب ــر ش ــب و نظ تصوی

ــاى  ــه چالش ه ــاره ب ــا اش ــان،  ب ــهردار زنج ش
ــل  ــد حم ــرح جدی ــراى ط ــراى اج ــف ب مختل
ــرد: شــوراى  ــه ک ــى شــهر، اضاف ــل عموم و نق
ترافیــک شهرســتان نیــز در تصویــب ایــن طرح 
ــهردار  ــه ش ــه گفت ــت. ب ــت داش ــش و دخال نق
زنجــان، شــوراى ترافیــک بــا حضــور اعضــاى 
ــارك  ــت پ ــات و موقعی ــن، مصوب شــوراى تامی

ــد کــرده اســت. ســوارها و.... تایی
معصومــى، تعریــف موقعیــت پــارك ســوارها و 
ــهرى  ــل ش ــل و نق ــد حم ــرح جدی ــراى ط اج
ــه نظــر مــردم و شــهروندان  ــا اهمیــت دادن ب ب
اتوبوســرانى را مهــم  و راننــدگان ســازمان 
برشــمرد و گفــت: بــراى حــل معضــل ترافیــک 
زنجــان بایســته اســت خطــوط جدیــد حمــل و 
نقــل عمومــى تعییــن و تعریــف شــود. وى، بــا 
اشــاره بــه گــران شــدن کرایه هــاى تاکســیرانى 
و اتوبوســرانى، یادآورشــد: تمامــى اتوبوس هــا 

بــا فعالیــت بخــش خصوصــى اســت. 
شــهردار زنجــان ، بــا اشــاره بــه خطــوط تعییــن 
ــاى  ــوزه ه ــرانى در ح ــازمان اتوبوس ــده س ش
ــرى  ــش و جلوگی ــرمایش، گرمای ــف س مختل

از آالیندگى هــاى شــهرى و.... بــا امتیــازات 
ویــژه اى بــراى راننــدگان  همــراه خواهــد 
ــرانى  ــتگاه هاى اتوبوس ــه ایس ــت: هم ــود، گف ب
ــد حمــل  و اتوبوس هــا در اجــراى طــرح جدی
ــى اس  ــه جى پ ــز ب ــهرى مجه ــل درون ش و نق
شــده اســت کــه در صــورت تخلــف راننــدگان 
جریمــه شــامل حــال راننــدگان  خواهــد شــد.
ــهر  ــزى ش ــته مرک ــه هس ــان اینک ــا بی وى، ب
بــوده  عمومــى  اتوبوس هــاى  از  انباشــته 
شــهر  مرکــزى  هســته  داد:  ادامــه  اســت، 
اســت. شــده  اتوبــوس  انباشــت  و  انبــار 
بــه گفتــه شــهردار زنجــان طــرح ســابق 
ــان  ــهرى زنج ــرانى درون ش ــوط اتوبوس خط
ــت  ــوده اس ــى ب ــص و کمبودهای داراى نواق
کــه بــه زودى ایــن نواقــص رفــع مــى شــود.
و  ماشــین ها  ورود  بــه  اشــاره  بــا  وى، 
ــه  ــاد ب ــام زی ــا ازدح ــخصى ب ــاى ش خودروه
هســته مرکــزى شــهر، گفــت: تعریــف خطــوط 
ــت. ــته اس ــان بایس ــرانى در زنج ــژه اتوبوس وی
ایــن مســوول ، بــا اشــاره بــه معضــل ترافیــک 
ــه داد: ایجــاد خطــوط  شــهرى در زنجــان، ادام

ویــژه در برخــى خیابان هــا ماننــد خیابــان 
ــر  ــا رد نظ ــى، ب ــت. معصوم ــته اس ــا بایس صف
عــدم رونــق اقتصــادى و فضــاى کســب و 
کار در ایجــاد خطــوط ویــژه و تعریــف طــرح 
ــادآور شــد:  ــى، ی ــل عموم ــد حمــل و نق جدی
تســهیل آمــد و شــد ماشــین هاى آتــش نشــانى 
و خودروهــاى امــدادى بــراى مواقــع ضــرورى 

ــت. ــت اس ــهر داراى اهمی ــطح ش در س
شــهردار زنجــان، حــل معضــل ترافیــک و 
ــا را در ســطح  ــد خودروه ــت و آم تســهیل رف
شــهر مهــم برشــمرد و گفــت: اجــراى طرح هــا 

ــوده اســت. ــا مشــکالت همــراه ب همیشــه ب
معصومــى، بــا اشــاره بــه اقدامــات اساســى در 
ــل درون  ــل و نق ــد حم ــوط جدی ــراى خط اج
ــز در  ــاده نی ــران پی ــور عاب ــت: عب ــهرى، گف ش
ــى  ــرل م ــى وکنت ــرح پیش بین ــن ط ــراى ای اج
شــود. شــهردار زنجــان، در پایــان منافــع 
430 هــزار  نفــرى شــهروندان زنجــان را 
ــا  مهــم ارزیابــى کــرد و گفــت: ایــن طــرح ب
تقویــت نقــاط قــوت و اصــالح نقــاط ضعــف 

اجرایــى مى شــود.

A  .در شهرســازى دو موضــوع داریــم
وقتــى مــى گوییم یــک مشــکلى وجــود دارد، 
بایــد یــا کالبــد و فضــا را تغییــر دهیــم و یــا 
موجبــات تغییــر رفتــار شــهروندان را فراهــم 
کنیــم. همچنیــن مــى شــود ترکیبــى از آن هــا 
نیــز باشــد. در ایــن طــرح نیــز ترکیبــى از هــر 

دو برنامــه ریــزى و عملیاتــى مــى شــود.
رییــس کمیســیون شهرســازى و معمــارى  
ــاره  ــا اش ــان ب ــهر زنج ــالمى ش ــوراى اس ش
ــل  ــل و نق ــوط حم ــالح خط ــرح اص ــه ط ب
ــوم  ــت: عم ــان، گف ــهر زنج ــى در ش عموم
مــردم بــا طــرح اصــالح خطــوط اتوبوســرانى 
ــا  ــوع ب ــن موض ــتند و ای ــق هس ــان مواف زنج
ــت. ــده اس ــل ش ــف منتق ــاى مختل روش ه

ــان اینکــه برخــى  ــا بی ــدى ب حمیدرضــا حمی
نســبت بــه ایــن طــرح معتــرض هســتند کــه 
ــان ســعدى هســتند و  بخشــى از کســبه خیاب
ــه تمــام کســبه، اظهــار کــرد: عمــوم مــردم  ن
ــا طــرح موافــق هســتند کــه ایــن موضــوع  ب
بــه بنــده منتقــل شــده اســت. شــکى نیســت 
ــد نگــران باشــند و حــق هــم  کــه کســبه بای
دارنــد. ایــن در حالــى اســت کــه معترضیــن 
ــد کــه بافــت مرکــزى شــهر  ــول دارن هــم قب
ــد اصــالح اســت. ــردد آن نیازمن ــرایط ت و ش
وى در پاســخ بــه ســواالت و برخــى ابهامــات  
ــه در  ــزود: اینک ــرح، اف ــن ط در خصــوص ای

خصــوص طــرح اصــالح خطــوط ترافیکــى 
هیــچ زمانــى صحبــت و اطالع رســانى نشــده، 
اظهارنظــر درســتى نیســت. 15 مــاه قبــل 
ایــن موضــوع را در یکــى از خبرگــزارى 
هــا منتشــر کــردم و گفتــم کــه در خصــوص 
ــه  ــود ک ــه ش ــف ارائ ــرات مختل ــرح نظ ط
ــه نشــد. ایــن  متاســفانه نظــرات خاصــى ارائ
طــرح در پســتو تهیــه و آمــاده نشــده اســت. 
در طــرح اولیــه پایانــه هفــت تیــر حفظ شــده 
ــه صــورت  ــود کــه هــم اکنــون حــذف و ب ب

ــود. ــد ب ــوپ گردشــى خواه ل
رییــس کمیســیون شهرســازى و معمــارى  
ــان  ــا بی ــان ب ــهر زنج ــالمى ش ــوراى اس ش
اینکــه ایــن نخســتین طرحــى نیســت کــه در 
شــهر زنجــان کار مى شــود، خاطرنشــان کــرد: 
طــرح هــاى مختلــف مثــل ســبزه میــدان و … 
بــوده اســت. آیــا بایــد تمــام پژوهــش هــا بنر 
ــن  شــده و در ســطح شــهر نصــب شــود؟ ای
اقــدام عملــى نیســت. در این راســتا جلســات 
متعــدد بــا کارشناســان برگــزار شــده و معرفى 

طــرح بــراى آن هــا صــورت گرفتــه اســت.
وى بــه اعتــراض برخــى کســبه بــراى اجــراى 
ــا  ــد: ب ــادآور ش ــرد و ی ــاره ک ــرح اش ــن ط ای
ــق  ــرض تواف ــبه معت ــا کس ــوع ب ــن موض ای
داریــم کــه بــراى ترافیــک مرکــز شــهر بایــد 
فکــرى شــود. بــا نقــاط مشــترك شــروع بــه 

ــرح  ــن ط ــه ای ــن ک ــت. ای ــده اس ــره ش مذاک
ایــراد دارد قبــول داریــم و مشــکالتى در 
ــرادى در آن  ــر ای ــن طــرح وجــود دارد. اگ ای
وجــود دارد بایــد معترضیــن طــرح و پیشــنهاد 

ــد. ــه دهن مشــخص ارائ
حمیــدى بــا بیــان اینکــه پیشــنهاد مشــخص و 
راهــکار روشــنى ارائــه نشــده اســت، اظهــار 

کــرد: در شهرســازى دو موضــوع داریــم. 
وقتــى مــى گوییم یــک مشــکلى وجــود دارد، 
بایــد یــا کالبــد و فضــا را تغییــر دهیــم و یــا 
موجبــات تغییــر رفتــار شــهروندان را فراهــم 
کنیــم. همچنیــن مــى شــود ترکیبــى از آن هــا 
نیــز باشــد. در ایــن طــرح نیــز ترکیبــى از هــر 

دو برنامــه ریــزى و عملیاتــى مــى شــود.

عضــو شــوراى اســالمى شــهر زنجــان بــا بیان 
ــردم هســتیم،  ــار م ــر رفت ــد تغیی اینکــه نیازمن
ــورت  ــه ص ــا ب ــر ی ــن تغیی ــرد: ای ــار ک اظه
فرهنــگ ســازى اســت یــا بــه صــورت اجبــار 
بایــد صــورت گیــرد. فرهنــگ ســازى زمــان 
زیــادى را نیــاز دارد. در عیــن حــال کــه بــراى 
ــگ ســازى کار  ــد روى فرهن ــدت بای ــد م بلن

کنیــم بایــد اجبارهایــى نیــز اعمــال کــرد.
وى در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا تــردد 
اتوبــوس و ســه ســوارى در خیابــان  دو 
ســعدى امــکان پذیــر اســت یــا خیــر، پاســخ 
داد: تمــام مســیر ســعدى برداشــت شــده 
اســت. اینکــه ایــن میــزان تــردد امــکان پذیــر 
ــت  ــده مدیری ــر عه ــد ب ــر بای ــا خی ــت ی اس
ــرى  ــه مج ــرا ک ــود، چ ــته ش ــهرى گذاش ش
شــهردارى اســت. قطعــا شــهردارى بــه عنوان 
مجــرى دغدغــه بیشــترى بــراى اجــرا شــدن 
درســت ایــن طــرح دارد. مســئوالن مدیریــت 
شــهرى نیــز دوســت داشــتند فضــاى بهتــرى 
بــراى تــردد وجــود داشــته باشــد کــه اینگونــه 
ــار و  ــز یــک اجب ــن موضــوع  نی نیســت و ای
دشــوارى بــراى شــهردارى دارد. قطعــا برنامــه 
ــورت  ــوع ص ــن موض ــراى ای ــزى الزم ب ری

ــدارد. ــه و مشــکلى وجــود ن گرفت
حمیــدى بــا بیــان اینکه این طــرح وقتــى ارائه 
شــد یــک الگویى ترافیکــى در آن لحاط شــده 

ــاى ترافیکــى،  ــرد: در الگوه ــار ک اســت، اظه
شــهر زنجــان بــه ســه رینــگ و بافــت تقســیم 
مــى شــود. نحــوه تــردد در ایــن ســه بافــت 
ــت  ــزى اولوی ــت مرک ــت. در باف ــر اس متغیی
ــا  ــت ب ــى اولوی ــت میان ــت. در باف ــاده اس پی
حمــل و نقــل عمومــى اســت و رینــگ ســوم 
ــردم  ــا م ــاب ب ــت. انتخ ــردم اس ــراى م آزاد ب
اســت. وارد بافــت میانــى مــى شــویم حمــل 
و نقــل عمومــى در اولویــت قــرار مــى گیــرد. 
اگــر بــا خــودرو شــخصى برویــم بایــد بــراى 
ورود بــه مرکــز شــهر بایــد بــا حمــل و نقــل 
عمومــى تــردد کنیــم. البتــه تــردد بــا خــودرو 
ــه  ــد توج ــا بای ــت، ام ــوع نیس ــخصى ممن ش
ــد  ــردد بای ــراى ت ــادى ب ــان زی ــه زم ــم ک کنی

صــرف کــرد.
رییــس کمیســیون معمــارى و شهرســازى 
شــوراى اســالمى شــهر زنجــان همچنیــن در 
پاســخ بــه ایــن ســوال کــه وقتــى خودروهــاى 
شــخصى قصــد ورود بــه رینــگ میانــى 
و بافــت مرکــزى را دارنــد چگونــه بایــد 
تــردد کننــد و خودروهــاى شــخصى در 
ــزود:  ــوند، اف ــارك ش ــد پ ــى بای ــه فضاهای چ
ــاى  ــراى خودروه ــى ب ــگ عموم ــد پارکین بای
شــخصى پیــش بینــى شــود. همچنیــن پایانــه 
ــل از اجــرا  ــن طــرح قب ــد اجــرا شــود. ای بای
ــود. ــا انجــام ش ــن فضاه ــن ای ــا تامی ــد ب بای

شهردار زنجان :

طرح جدید حمل و نقل عمومى شهر اجرایى مى شود

عموم مردم با طرح اصالح خطوط اتوبوسرانى زنجان موافق هستند

A  نشســت هم اندیشــى و تجلیل از
روابط عمومى ســازمان هــا و مناطق مختلف 
شــهردارى زنجان صبــح دیروز بــا حضور 
شــهردار ، نایب رییس شــوراى اسالمى شهر 
زنجــان و معاونین و مدیران مناطق دو و ســه 
شــهردارى زنجان در سالن جلسات شهردارى 
برگزار شــد  مدیر ارتباطــات و امور بین الملل 
شــهردارى زنجان در این جلسه با اشاره به نقش 
و جایگاه روابط عمومى در ســازمان ها به علت 
نام گذارى 27 اردیبهشت روز جهانى ارتباطات 
اشــاره کرد و گفت:  روابط عمومى ها باید دقیق 
و شفاف اطالع رسانى کند و در برقرارى ارتباط 
با رســانه ها تالش کنند . حســن رضا مرادى  
گفــت: 80 درصد از توان و انرژى مدیران روابط 
عمومى به ســر و کله زدن با بروکراسى ادارى و 
مدیران مالى میگذرد و بروکراسى ادارى همانند 
اختاپوســى اســت که به حوزه روابط عمومى 
چنگ انداخته و باعث کاهش راندمان شده است.  
وى مهمترین دغدغه و اســترس مدیران روابط 
عمومى را درون سازمانى دانست و تصریح کرد 
: نــگاه به حوزه روابط عمومــى باید تغییر یابد.

* روابط عمومى شهردارى ها با سایر ادارات 
متفاوت است  

 شــهردار زنجان در این مراســم  با اعالم این 
مطلب و با اشــاره به اهمیت و نقش ســازنده 

روابط عمومى در دســتگاهها ، بر لزوم افزایش 
همکارى دوســویه مردم و مســوولین توسط 
روابط عمومى ها تاکید کرد. مسیح اله معصومى 
با اشــاره به اینکه مدیران دستگاه هاى اجرایى 
دوســت دارند عملکردشان به نحو شایسته در 
جامعه منعکس شود ، گفت : از طرفى هم مردم 
توقعاتى از دستگاه هاى اجرایى دارند که روابط 
عمومى هــا باید توازن برقرارى ارتباط مردم با 

مسولین را تنظیم کنند.
وى بــا بیــان اینکه در گذشــته خدمات قابل 
توجهى در گذشته  توسط مدیران وقت انجام 
شــده ، افزود ؛ مدیران سابق شهرى کم  کارى 
نکرده اند ولى یا توجه به گســترده گى حوزه 
خدمات شــهرى هرچقدر هم تالش شود باز 
جاى کار و پیشــرفت وجود دارد.  شــهردار 
زنجان  با بیان اینکه حالوت و شیرینى مراسم 
افتتاحیه پروژه ها باعث فراموشى سختى ها و 
مشــکالت پروژه ها  مى شود ، افزود ؛ روابط 
عمومى ها در چشاندن این حالوت و شیرینى 

به مردم نقش بسیار مهمى دارند .
معصومى از مســولین روابط عمومى سازمان ها 
و مناطق مختلف شــهردارى زنجان خواست  با 
اطالع رســانى به موقع و شــفاف تهدیدها را به 
فرصــت تبدیل کننــد.  وى روابــط عمومى را 
اولین عنصر و اساسى ترین اصل مورد نیاز بشر 

دانست و گفت :  یکى از بنیادى ترین دانش ها و 
مهمترین عوامل پیشرفت انسان امروزى و شالوده 
و زیربناى سایرعلوم قرن حاضر ارتباطات  است. 
شهردار زنجان به نقش  روابط عمومى در اهداف 
سازمانى اشاره کرد و افزود  : روابط عمومى هدف 
و چگونگــى کلید برنامه ها را ترســیم مى کند 
همچنین  روابط عمومى مشاور امین مدیر و کلیه 
کارکنان دستگاه اســت. پس الزم است که مدیر 
و کارکنان صددرصد به وى اعتماد داشته باشند. 
معصومى  با بیان اینکه مدیــران روابط عمومى 
بایستى از نظر زمانى و اطالعات بروزتر وجلوتر 
از مدیران خود باشند ، اظهار کرد:  روابط عمومى 
حافظ منافع دستگاه م و مردمى است که با آن سر 
و کار دارند ولى  امروزه به نظر مى رسد  معیارهاى 
قالب در جامعه ما بى توجه به ارزش هاى نهفته 
در کار روابط عمومى هاســت به طورى که این 
امر باعث شــده در بسیارى از سازمان ها، بخش 
روابط عمومى مبدل به بخش تبلیغات ســازمان 
شود و کمتر به مفاهیم و ارتباطات دوسویه بپردازد.  
.شهردار زنجان افزود : هر چه این شبکه توزیع و 
تقاضا، برنامه ریزى شــده تر و منسجم تر رفتار 
کند سازمان و مخاطبان آن ضمن رضایتمندى از 
وضعیت ارتباط ، در جایگاه خود ارتقاء مى یابند.

*ارائه عملکرد به مردم باعث آشتى مردم با 
مدیریت شهرى مى شود

نایب رییس شوراى اسالمى شهر زنجان هم در 
این مراســم با تیریک کسب عنوان ستاره ملى 
روابط عمومى ایران در سال در 97 به کارکنان 
مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهردارى 
زنجان گفت : شــهردارى ها بیش از 300 نوع 
خدمات به مردم  ارائه مى دهند ولى اکثر مردم 
از این نوع خدمات آگاه نیستند و سجاد خدایى  
به روابــط عمومى ها توصیه کــرد از عکس 
محورى به سمت خبر محورى و تولید محتوا 

حرکت کنند .
وى بــا بیان اینکه ارایه عملکرد شــهردارى به 
مردم باعث آشــتى مردم با مدیریت شهرى مى 
شــود  افزود : باید همه زحمات و تالشــهاى 

شهردارى ها به سمع و نظر مردم برسد
نایب رییس شوراى اسالمى شهر زنجان  با اشاره 
به فعالیت هاى شهردارى تصریح کرد : ابتدا باید 
خدمات ، تنگناها و در امدهاى شهردارى به مردم 
اطالع رسانى شود تا مردم بدانند درآمد شهردارى 
مســتقیم از طرف مردم تامین مى شود . خدایى  
ادامه داد: باید در بحث خبررســانى به سمت و 
سوى علمى و آکادمیک پیش برویم. در ادامه رضا 
داداشى و سمیرا محمدى  مسولین روابط عمومى 
شهردارى منطقه سه و سازمان سیما منظر و فضاى 
سبز شهرى شهردارى زنجان به ارایه دیدگاهها و 

مشکالت حوزه روابط عمومى پرداختند.

دیروز به مناسبت روز جهانى ارتباطات انجام شد 

روابط عمومى هاى  شهردارى زنجان  تجلیل شدند 
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