
- شنبه 4 خردادماه مـاه 1398 / نمـره 316 / سال دوم / 4 رویه / قیمت 2000 تومان- فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى و ورزشى - رویه 2  روز�� �د�ی ��ح ا�تان ز�جان

و � �� �نده ��ی  � �بارک ���ی �ود 
� ا�م داد�د � ا�ن �زه  آن �ب �در 

- رویه 3  
با حضور مدیرکل کمیته امداد استان زنجان؛

مرکز نیکوکارى المهدى
 محله شناط ابهر
شروع به کارکرد

- رویه 1 روشندال ن زنجـانى از خدمات بانک تجارت بهره مند شدند

 بایستگى حمایت  مردم از شهردارى ها؛ 

وقتى دیــوار بى اعتمادى 
بلندتــر است

- رویه 4  
شهردار زنجان :

پل گلشـهر 10 خـرداد  
افـتتاح مى شود

- رویه 2
مدیرعامل شرکت شهرکهاى صنعتى استان زنجان:

شهرك شماره یک زنجان به شبکه راه آهن متصل مى شود

- رویه 2  
معاون استاندار زنجان تاکید کرد؛

بایستگى ایجاد تشکل  صادراتى در استان زنجـان
گران فروشى ممنوع
بازار، زیر ذره بین بازرسان کنترل نامحسوس تعزیرات

A  مدیـرکل تعزیـرات حکومتـى اسـتان زنجـان
گفـت: هـم اکنـون طـرح نظارتـى ویژه مـاه  رمضـان به 
صـورت محسـوس و نامحسـوس در حـال اجرا اسـت. 
طـرح  اکنـون  هـم  کـرد:  اظهـار  ممیـزى   مرتضـى 
نظارتـى ویـژه مـاه رمضـان در حـال اجـرا اسـت و این 
صـورت  بـه  سـیار  گشـت هاى  قالـب  در  بازرسـى ها 
ایـن  کـه  مى شـود  انجـام  نامحسـوس  و  محسـوس 
گشـت ها متشـکل از کارشناسـان سـازمان هاى حمایـت 
معـدن  صنعـت،  تولیدکننـدگان،  و  مصرف کننـدگان  از 
تجـارت، دامپزشـکى و دانشـگاه علوم پزشـکى اسـت. 
ایـن مسـوول با اشـاره بـه اینکـه در این گشـت ها بازار 
مصرفـى  مـواد  ارائه دهنـده  واحد هـاى صنفـى  هـدف 
شـیرینى  داد:  ادامـه  اسـت،  مـاه  ایـن  در  مخصـوص 
فروشـى ها، فروشـندگان زولبیـا و بامیـه، رسـتوران ها، 
هـدف  بازار هـاى   ... و  حلیـم  و  آش  فروشـندگان 
تعزیـرات هسـتند کـه نظارت هـاى الزم بر آن هـا انجام 

مى شـود.  وى از کشـف مغـز گـردو و بـادام قاچـاق 
در اسـتان خبـر داد و افـزود: بـه تازگـى نیـز محمولـه 
مغـز گـردو و بـادام قاچـاق بـه میـزان 1300 کیلوگـرم 
در اسـتان کشـف شـده بـه طـورى کـه ایـن محموله از 
شهرسـتان خدابنـده بـه اسـتان وارد شـده و در همـان 

شهرسـتان کشـف و ضبـط شـده اسـت. 
ممیزى با اشـاره به محموله مغز بادام و گردو، تصریح کرد: 
ایـن محمولـه از دو دسـتگاه خودرو کشـف و ضبط شـده 
اسـت،در این راسـتا دو متهم به تعزیرات حکومتى خدابنده 
معرفـى شـدند و هـر دو مالکیـت محمولـه را پذیرفتنـد. 
مدیـرکل تعزیـرات حکومتـى اسـتان زنجان، با اشـاره 
بـه اینکـه ارزش این کاالهـا نیز حـدود 2 میلیارد ریال 
بـوده اسـت، یـادآور شـد: پس از سـیر مراحـل قانونى 
و عـدم ارائـه مـدارك معتبـر گمرکـى شـعبه مربـوط 
عامـالن قاچـاق عـالوه بـر ضبـط کاال بـه پرداخـت

2 میلیارد و 670 میلیون ریال محکوم شـدند. 
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امور مالیاتى استان زنجان

A  باجــه خدمــات رســانى بــه
ــور  ــا حض ــان ب ــم بینای ــان و ک نابینای
و  سیاســى  مقامــات  از  تعــدادى 
اجرایى اســتان در شــعبه میــدان آزادى 
ــه  ــان ب ــتان زنج ــارت اس ــک تج بان

ــید . ــردارى رس ــره ب به
روزنامــه  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
زنــگان امــروز چهارشــنبه ى گذشــته، 
ــا  مــاه پرفیــض و برکــت  همزمــان ب
ــدادى از  ــور تع ــا حض ــان و ب رمض
ــتان  ــى اس ــى و اجرای ــات سیاس مقام
باجــه خدمــات رســانى بــه نابینایــان 
ــامانه  ــه س ــز ب ــان، مجه ــم بینای و ک
شــعبه  در  گویــا  و  برجســته نگار 
میــدان آزادى بانــک تجــارت اســتان 

ــد.  ــدازى ش ــان راه ان زنج
آییــن  در  اســتان  شــعب  مدیــر 
ــا ن  ــا بی ــامانه ب ــن س ــى از ای رونمای
ــتاى  ــارت در راس ــک تج ــه بان اینک
ــى و  ــوولیت هاى اجتماع ــاى مس ایف
ــز  ــان عزی ــى نابینای ــهیل دسترس تس
ــه راه  ــدام ب ــى، اق ــات بانک ــه خدم ب
انــدازى باجــه هــاى ویــژه ارائــه 

خدمــات بــه نابینایــان و کــم  بینایــان 
کــرده اســت گفــت: در ایــن باجه هــا 
امــکان دسترســى آســان بــه همــه ى 
خدمــات شــعبه اى بــراى شــهروندان 
نابینــا بــا اســتفاده از دســتگاه هاى 
گویــا، برجســته نگار و نمایشــگرهاى 

ــت.  ــده اس ــم ش ــل فراه بری
علمــدار خاطرنشــان کــرد: بانــک 
تجــارت 28 باجــه از ایــن نــوع را در 
ــوده و  ــدازى نم ــور راه ان ــطح کش س
9 باجــه دیگــر نیــز در دســت افتتــاح 

دارد. 
وى ادامــه داد: بــا راه انــدازى ایــن 
ــا  ــم بین ــا وک ــتریان نابین ــه ، مش باج
ــور  ــه حض ــاز ب ــدون نی ــد ب مى توانن
ــى  ــات بانک ــه ى خدم ــراه از هم هم
همچــون افتتــاح حســاب، واریــز 
وجــه، انتقــال وجــه و ... بــه صــورت 
مســتقل اســتفاده کننــد. همچنیــن 
ــل  ــى از قبی ــه موضوعات ــه ب ــا توج ب
ــراد  ــردارى و ســوء اســتفاده اف کالهب
ــدازى ســامانه بانکــى  ســودجو، راه ان
ــد  ــان در ســطح شــعب مى توان نابینای

ــطح  ــاء س ــه ارتق ــایانى ب ــک ش کم
امنیــت در مبــادالت بانکــى ایــن 

ــد.  ــته باش ــتریان داش مش
امکانــات  بــه  همچنیــن  علمــدار 
ویــژه صفحــه بانکــدارى الکترونیــک 

وبســایت  در  نابینایــان  بــراى 
و  کــرد  اشــاره  تجــارت  بانــک 
نابینــا  هموطنــان  داشــت:  اظهــار 
طریــق  از  مى تواننــد  بینــا  کــم  و 
وبســایت ایــن بانــک بــه نشــانى

ــه  بــ  www.tejaratbank.ir
اطالعــات  و  خدمــات  مهمتریــن 
ــدا  ــى پی ــود دسترس ــاز خ ــورد نی م
ــد. اســتفاده از خدمــات اینترنــت  کنن
افزارهــاى  نــرم  دریافــت  بانــک، 

ــات  ــارت، خدم ــک تج ــل بان موبای
خدمــات  انــواع  وجــه،  انتقــال 
ــه  ــز ب ــعب مجه ــت ش کارت، فهرس
ــماره  ــت ش ــا، دریاف ــرداز گوی خودپ
شــبا، دریافــت اطالعــات مربــوط 
بــه خدمــات و تســهیالت بانــک 
و  مدیــران  بــا  ارتبــاط  تجــارت، 
ــه  ــتریان از جمل ــاط مش ــز ارتب مرک
ــه در  ــت ک ــى اس ــن خدمات مهمتری
بخــش نابینایــان و کــم بینایــان پایگاه 
اینترنتــى بانــک تجــارت قــرار گرفتــه 
اســت. همچنیــن در ایــن صفحــه 
امــکان دریافــت نرم افــزار رایــگان 
NVDA (مبــدل شــنیدارى آیکون هــاى 
صفحــات وب بــراى نابینایــان) فراهــم 
آمــده و کاربــران مى تواننــد از ایــن 
ــابه  ــاى مش ــرم افزاره ــا ن ــزار ی نرم اف
بــراى تســهیل دسترســى بــه خدمــات 
ــات  ــب اطالع ــارت و کس ــک تج بان

ــد.  ــتفاده کنن الزم اس
ــدى  ــن محم ــن آیی ــى از ای در بخش
مدیــرکل بهزیســتى اســتان بــا ســپاس 
ــدازى  ــت راه ان از بانــک تجــارت باب

ــن ســامانه گفــت: بانــک تجــارت  ای
مســوولیتهاى  ایفــاى  راســتاى  در 
خــوب  بســیار  خــود  اجتماعــى 
عمــل کــرده و درگذشــته نیــز بــراى 
ــراد  ــد اف ــد و ش ــازى آم ــب س مناس
کــم تــوان بــه شــعب امکانــات 
ــا  ــر و رمــپ ب ــه باالب ــى از جمل خوب
ــت.  ــرده اس ــاد ک ــم ایج ــیب مالی ش
ــه  ــم هم ــار داری ــن  انتظ ــراى همی ب
ــى و  ــاى دولت ــازمانها و ارگانه ى س
ــات شایســته اى در  خصوصــى اقدام

ــند.  ــته باش ــه داش ــن زمین ای
در ادامــه بــا حضــور حمیــدى عضو 
شــوراى اســالمى زنجــان، محمــدى 
دوســت دبیــر کمیســیون هماهنگــى 
بانکهــاى اســتان، محمــدى مدیــرکل 
مدیــر  منافــى  اســتان،  بهزیســتى 
علمــدار  و  شهرســتان  بهزیســتى 
مدیــر شــعب بانــک تجــارت اســتان 
ــده و  ــى ش ــامانه رونمای ــن س از ای
روشــندالن  از  تعــدادى  توســط 
عزیــز ایــن ســامانه مــورد بهــره 

ــت. ــرار گرف ــردارى ق ب

ن زنجـانى از خدمات بانک تجارت بهره مند شدند روشندال 
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زنگان امروز- مدیرعامل شــرکت شهرکهای 
صنعتی استان زنجان با اشاره به پروژه اتصال 
شهرک شماره یک زنجان به شبکه ریلی گفت: 
ایــن پروژه در صورت اجــرای عملیات ریل 

گذاری تا پایان امسال انجام می شود.
ایرج احمــدی در گفت وگو با خبرنگار موج 
رســا؛در مورد ایجاد زیر ساختهای صادرات 
ریلــی در زنجان به منظور توســعه صادرات 
در شــهرکهای صنعتی اظهار کرد: راه اندازی 
صادرات ریلی در شهرک شماره یک زنجان را 

در دستور کار داریم.
وی بـا بیـان اینکـه ریـل گـذاری بـه طـول 9 
کیلومتـر از شـهرک شـماره یـک زنجـان تـا 
ایسـتگاه خرمـدره قـرار اسـت انجـام شـود 
تصریـح کـرد: بـا ایجـاد ایـن زیـر سـاخت 
محصـوالت تولیـدی شـهرکهای صنعتـی بـا 
اسـتفاده از شـبکه راه آهن صادر خواهد شـد.
مدیرعامل شـرکت شـهرکهای صنعتی اسـتان 
زنجـان بـا اشـاره بـه اینکـه بـا ایـن کار روند 
صادراتی تسـهیل شـده و صادرات به صورت 
مسـتقیم انجام می شـود افـزود: اقدامـات الزم 

از سـوی شـرکت شـرکهای صنعتـی انجـام 
است. شـده 

وی افزود: راه آهن باید به طول 9 کیلومتر در 
این پــروژه ریل گذاری را انجام دهد که تا به 

امروز عملیات ریل گذاری انجام نشده است.

احمـدی بـا اشـاره بـه اینکـه هـم اکنـون راه 
آهـن نیـز در انتظـار اعتبـار بـرای عملیاتـی 
از  افـزود:  اسـت  گـذاری  ریـل  کار  کـردن 
همـه  صنعتـی  شـهرکهای  شـرکت  طـرف 
اقدامـات بـه منظـور بارانـدازی محموله هـای 

صادراتـی تـا پایان امسـال انجام خواهد شـد.
وی افزود: امیدواریم امسال از طرف راه آهن 
نیز کار عملیاتی ریل گذاری انجام شود تا پایان 
سال بتوانیم شهرک شــماره یک زنجان را به 

شبکه راه آهن متصل کنیم.
مدیرعامل شـرکت شـهرکهای صنعتی اسـتان 
زنجـان در ادامـه همچنیـن با اشـاره بـه میزان 
صـادرات محصـوالت تولیـدی از واحدهـای 
تولیـدی شـرکت شـهرکهای صنعتـی اسـتان 
زنجـان افـزود: امسـال 203 میلیـون دالر کاال  
از شـهرکهای صنعتـی اسـتان زنجـان صـادر 

است. شـده 
وی با اشــاره بــه اینکه بیشــترین صادرات 
شــهرکهای صنعتی اســتان زنجان از شهرک 
ســرب و روی بوده اســت افزود: از مجموع 
203 میلیون دالر صادرات شهرکهای صنعتی 
استان 130 میلیون دالر مربوط به شهرک سرب 

و روی بوده است.
احمــدی افزود: 73 میلیــون دالر نیز از دیگر 
واحد های تولیدی شــهرکهای صنعتی استان 

زنجان صادر شده است.

خبـر

بایستگیحمایتمردمازشهرداریها؛

وقتی دیــوار بی اعتمادی 
بلندتــر است

A  شــهردار خرم دره گفت: حمایت
مــردم تضمین کننده موفقیت شــهرداری ها 
است اما تا فرو ریختن کامل دیوار بی اعتمادی 

بین مردم و شهرداری فاصله است. 
به گزارش ایسنا، منطقه زنجان، امیر هوشنگ 
نــوری آرا در دیدار با اعضــای گروه وفاق 
شهرســتان خــرم دره، عنوان کــرد: نقش و 
جایگاه رفیع معتمدین در رفع مشــکالت و 
تعامل سازنده آنان با توده مردم غیرقابل انکار 

بوده و بسیار رفیع و قابل احترام است. 
وی بــا تاکید بر اینکه باید تالش شــود بعد 
از ارزیابــی وضعیت شــهر و مشــکالت و 
چالش های پیش رو با مطالبات شــهروندان 
بیشتر آشنا شد، تصریح کرد: مدیریت شهری 

باید پاسخگوی مطالبات مردم باشد. 
نوری آرا با بیان این مطلب که با بررسی های 
صورت گرفته در ســطح شــهر بــه ترتیب 
مشکالت رصد شــده و رسیدگی آغاز شد، 
ادامــه داد: بــا پایش این مشــکالت تالش 
خواهد شد به مطالبات مردمی در چارچوب 

قانون و در حد توان پاسخگویی شود. 
وی با تاکید بر اینکه عالوه بر پاســخ گویی به 
مطالبات مردمی باید گام های دیگری نیز برای 
توسعه شهر برداشته شود، بیان کرد: موفقیت 
در ایــن حوزه در گرو همــکاری و حمایت 
مردم است اما گویا تا فرو ریختن کامل دیوار 
بی اعتمادی از بین مردم و شهرداری فاصله داریم. 
شــهردار خرم دره تصریح کرد: هنوز شاهد 
مواردی مانند عدم پرداخت عوارض و دور 
زدن قانون توسط شــهروندان هستیم و این 
امر در حالی اســت که آبادانی شهر نیازمند 

مشارکت همه جانبه مردم است. 
نوری آرا بــه ثابت بــودن منابــع درآمدی 
شهرداری و افزایش هزینه نگه داری از شهر 
نیز گریزی زده و خاطرنشان کرد: اگر بسترها 
فراهم شود با سرعت بیشتری پروژه ها دنبال 

خواهد شد. 
شــهردار خرم دره با اشاره به نگرانی مردم از 
بابت طرح تفصیلی، ادامه داد: وجود مغایرت 
در طرح تفصیلی به علت رعایت استاندارد، 
محتمل است که برای به سرانجام رسیدن و 
سرعت بخشیدن به پیشبرد امور این طرح 19 
نشست با مسووالن استانی برگزار شده است.

1861 زوج زنجــانی در نوبت 
دریافـــت وام ازدواج هستند

A  دبیـر کمیسـیون هماهنگـی بانک
و  یکهـزار  گفـت:  زنجـان  اسـتان  هـای 
نوبـت دریافـت  دامـاد در  861 عـروس و 
در  ریالـی  میلیـون  ازدواج 300  تسـهیالت 

زنجـان هسـتند. اسـتان 
ــگار  ــه خبرن ــت  ب ــدی دوس ــعید محم س
ــرای  ــت وام ازدواج ب ــت: پرداخ ــا گف ایرن
عــروس و دامادهــای اســتان زنجــان از 
ــغ 300  ــا مبل ــال ب ــن امس ــدای فروردی ابت

ــت. ــده اس ــاز ش ــال آغ ــون ری میلی
وی، با بیــان اینکه هدف از افزایش این رقم 
نســبت به مدت مشابه ســال قبل به منظور 
ترویج سنت حسنه ازدواج، کمک به تهیه و 
خرید جهیزیه و لوازم معیشــتی است، تاکید 
کرد: تا پایان ســال گذشته 503 نفر در نوبت 
دریافت تسهیالت ازدواج بودند که این رقم 
تا پایان فروردین امسال به یکهزار و 861 نفر 

رسیده است.
دبیر کمیســیون هماهنگی بانک های استان 
زنجان گفت: هم اکنون همه بانک های استان 
بــدون محدودیت و در کمترین زمان ممکن 
برای زوجین 600 میلیون ریال تسهیالت را 

پرداخت می کنند.
محمدی دوست، با بیان اینکه 2 برابر این مبلغ 
برای خانواده های شهدا و ایثارگران پرداخت 
می شــود، اظهار داشت: ابتدا زوجین با ثبت 
نام در سامانه بانک مرکزی برای دریافت این 
تســهیالت اقدام و بانک مــورد نظر خود را 
انتخاب کنند تا زمان رســیدن نوبت آنها در 

کمترین زمان ممکن وام پرداخت شود.
به گفته وی، کارمزد تسهیالت ازدواج چهار 
درصد است. دبیر کمیسیون هماهنگی بانک 
های استان زنجان گفت: زوج های در نوبت 
دریافت تسهیالت در 13 بانک استان هستند.

 طرح »سبد مهـربانی«
در زنجان اجرا می شود

A  مدیــرکل اوقاف و امــور خیریه
استان زنجان گفت: طرح »سبد مهربانی« در 
بقاع متبرکه شاخص این استان برای کمک به 

نیازمندان اجرا می شود.
حجت االســالم جعفر جنتی  بــا بیان اینکه 
اوقاف از آغاز ماه رمضان طرح های مختلفی 
را در حــال اجرا دارد، افزود: در قالب طرح 
»سبد مهربانی« هر سبد به نیت یک معصوم 

پر می شود.
وی با بیان اینکه ایــن طرح با الگوگیری از 
ســنت نبوی در ماه رمضــان برای کمک به 
نیازمندان اجرا می شود، اظهار داشت: برنج، 
روغن، حبوبات، شــکر، قنــد، خرما، پنیر، 
ماکارونی، رب، چــای و در صورت امکان 
پول نقد برای خرید مرغ یا گوشت از جمله 
کاالهایی اســت که در این ســبد گنجانده 

می شود.
حجت االسالم جنتی با بیان اینکه سبدهای 
مهربانــی با طرح افــق در امــام زاده های 
شــاخص برگزار می شــود، اضافه کرد: در 
راستای تامین بخشی از نیازهای روز جامعه 
به نیازمندان طرحی با نام دست های مهربانی 

نیز در همین اماکن انجام می شود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان زنجان 
تصریح کــرد: همه ی شــهروندان حتی با 
مبالغ کم نیز می توانند برای دســتگیری از 
نیازمندان در این روزهای ســخت، در طرح 

سبد مهربانی مشارکت کنند.

100کیلوگرم گوشت چرخ کرده 
تقلبی در یک قصابی کشف شد

A  رییس اداره دامپزشـکی شهرستان
زنجان گفـت: 100 کیلوگرم گوشـت چرخ 
کـرده تقلبی که بهداشـت عمومـی را تهدید 
مـی کـرد در یکـی از قصابـی هـای زنجان 
بـه  ایـن صنـف  فعـال  پرونـده  و  کشـف 

دادسـرا فرسـتاده شد.
محمدسعید بهرامی به خبرنگار ایرنا گفت: 
طبق ضوابط دامپزشکی گوشت چرخ کرده 
از قبل آماده شــده برای عرضه به مشتریان 
تخلف و ممنوع است و این فرآورده باید در 

حضور مشتری چرخ شود.
وی یــادآوری کرد: امروز در یکی از قصابی 
های زنجان 100 کیلوگرم ســنگدان چرخ 
شــده همراه 11 کیلوگرم گوشــت منجمد 

برزیلی وارداتی کشف شد.
رییس اداره دامپزشــکی شهرســتان زنجان 
گفت: این قصاب ســنگدان هــا را همراه با 
گوشــت منجمد چرخ کرده و از قبل برای 
عرضه به نام گوشــت چرخ کــرده تازه به 
مشتریان عرضه می کرد. بهرامی اظهارداشت: 
ســنگدان ها در مکانی غیرمجاز، که بدون 
یخچال و نظارت بوده همراه گوشت منجمد 

برزیلی چرخ می شده است.
وی متذکر شد: عرضه سنگدان چرخ شده به 
نام گوشت قرمز چرخ شده همراه با گوشت 
منجمد، تقلب درعرضه اســت و بهداشت 

عمومی جامعه را نیز تهدید می کند.

رییس کل  دادگستری استان زنجان:

زندانیان جــرائم غیر عمد 
افراد هـنجار شکن نیستند

A  آزادی هایــی که با گلریزان انجام
می شود، شامل هنجارشکنان نیست.

حجــت االســالم اســمعیل صادقــی نیارکــی 
در جشــن گلریــزان شهرســتان ابهــر کــه بــا 
ــت  ــردم نوعدوس ــووالن و م ــور مس حض
برگــزار شــد، بــا تبریــک میــالد با ســعادت 
امــام حســن مجتبــی )ع(  و آرزوی قبولــی 
 ، طاعــات و عبــادات همــه روزه داران 
افــزود: پیشــینه فرهنگــی  مــردم ابهــر 
موجــب شــده هرســاله جشــن هــای 
ــک  ــرای کم ــکوهی را ب ــا ش ــزان ب گلری
ــا  ــه آزادی زندانیــان جرائــم غیــر عمــد ب ب
ــد.  ــزار کنن ــی برگ ــاالی مردم ــارکت ب مش
ــوب  ــتانهای خ ــت از شهرس ــن جه و از ای

ــی باشــد   ــتان م اس
رییس کل دادگستری استان زنجان بیان کرد: 
زندانیان جرائم غیر عمد مجرم نیستند بلکه 
ناخواســته  و بدون ارتکاب جرایم عمد در 
زندان هســتند  و ما در مقابل هنجار شکنان 

بسیار سختگیر هستیم.
وی خاطرنشان کرد: کمک به زندانیان جرائم 
غیر عمد فقط شامل زندانی نمی شود بلکه 
فرد طلبکار نیز که مال خود را از دست داده 
به حق خود می رســد و مشکالت برطرف 

می شود.
ایـن مقـام عالـی قضایی  با اشـاره بـه اینکه 
شهرسـتان ابهـر 34 محکوم مالـی غیر عمد 
تومـان  میلیـارد  بدهـی 11  بـا  زنـدان   در 
کنیـم  فرامـوش  نبایـد  شـد:  یـادآور  دارد 
کـه در جشـن هـای گلریـزان عـالوه بـر 
خیـران، برخـی از طلـب کاران بـا بخشـش 
کل یـا قسـمتی از بدهـی خـود در ایـن امر 

خداپسـندانه مشـارکت مـی کننـد.

خبـر

A  تاکیـد بـا  زنجـان  اسـتاندار  معـاون 
بـر بایسـتگی ایجـاد تشـکل صادراتـی  زنجـان 
گفـت: این تشـکل در اسـتان زنجـان به صورت 
تخصصـی بایـد در زمینه صـادرات فعالیت کند.
بـه گـزارش موج رسـا؛ فرامرز نیک سرشـت  در 
نشسـت گفت وگوی دولـت و بخش خصوصی 
بـا اشـاره بـه جـا به جایـی بـار از نـاوگان ریلی 
اظهـار کـرد: بـرای تحقق ایـن امر دفتـر گمرکی 

در ایسـتگاه بنـاب راه اندازی می شـود.
وی تصریـح کرد: هم اکنون اقدامـات الزم برای 
تحقـق ایـن امـر انجام شـده ولـی هنـوز قطعی 
نشـده ولـی مجـوز ایجـاد انبـار عمومـی صادر 

شـده است.
ــعه  ــور اقتصــادی و توس ــی ام ــاون هماهنگ مع
منابــع اســتاندار زنجــان دربــاره ایجــاد تشــکل  
صادراتــی در اســتان زنجــان افزود: باید تشــکل 
ــی در اســتان زنجــان ایجــاد شــود کــه  صادرات
ــی در کار  ــورت تخصص ــه ص ــکل ب ــن تش ای

ــد. ــت کنن صــادرات فعالی
کشـاورزی  محصـوالت  بیمـه  مـورد  در  وی 
افـزود: از بیمـه کشـاورزی بـه درسـتی اسـتفاده 
نمی شـود و ایـن فرهنـگ بـه صـورت کامل جا 

اسـت. نیافتاده 
بـا اشـاره بـه موضـوع خریـد  نیـک سرشـت 
بـاره  ایـن  در  کـرد:  بیـان  گنـدم  تضمینـی 
گندمـکاران از قیمـت تضمیمی رضایـت ندارند 
و ایـن موضـوع را قبـول داریم که هزینه کشـت 

و برداشـت نیـز افزایش یافتـه و قیمت تضمینی 
متناسـب نیست.

وی با تاکید بـر جلوگیری از قاچاق گندم عنوان 
کـرد: قیمت گـذاری در خرید تضمیمی مصوب 
دولت اسـت و باید رعایت شـود و اجازه خرید 

گنـدم با هـر قیمتی نیز داده نمی شـود.

 * مسووالن برای خرید تضمینی گندم
تدبیر کنند

سیدموسـی حسـینی نایب رییـس نظـام صنفـی 
کشـاورزی اسـتان زنجـان نیز در این نشسـت با 

اشـاره به اینکـه عدم پرداخت بـه موقع مطالبات 
گندمـکاران باعـث می شـود پای دالالن بـه بازار 
گنـدم بـاز شـود بیـان کـرد: بایـد در ایـن بـاره 
اقدامـات الزم صـورت گیرد تا ایـن اتفاق نیفتد.
وی در مـورد قیمـت تضمینی گنـدم اظهار کرد: 
چنـد سـالی اسـت کـه قیمـت خریـد تضمینی 
گندم افزایشـی نداشـته و مسـووالن بایـد درباره 

افزایـش قیمـت تضمینی گنـدم چـاره ای کنند.
اسـتان  کشـاورزی  صنفـی  نظـام  نایب رییـس 
شـدن  بسـته  بـه  اشـاره  بـا  همچنیـن  زنجـان 
چاه هـای غیرمجـاز عنـوان کـرد: بنـده بـا بسـته 

شـده چاه هـای غیرمجـاز موفـق هسـتم ولـی 
برداشـت از چاه هـای مجاز نیز در سـطح اسـتان 

محـدود شـده اسـت.
کشـاورزی  بخـش  بـاالی  اشـتغال  بـه  وی 
اشـاره  کـرد و افـزود: بایـد اشـتغال ایـن بخش 
را مـد نظـر داشـته باشـیم چـرا کـه بسـیاری از 
خانواده هـا در فعالیت هـای کشـاورزان گـذران 

می کننـد. زندگـی 

* قیمت  تضمینی گندم به موقع اعالم نمی شود
حســین جعفــری رییــس ســازمان جهــاد 
کشــاورزی اســتان زنجــان نیــز در ایــن نشســت 
ــی  ــد تضمین ــن خری ــه قیمــت پایی ــا اشــاره ب ب
افــزود: قیمــت خریــد تضمینــی کمتــر از 
هزینــه تمــام بــوده و بــرای کشــاورزان صرفــه 
اقتصــادی نداشــته و فعالیت هــای کشــاورزان را 

ــد. ــرار می ده ــر ق ــت تاثی تح
هنـگام خریـد  دیـر  اعـالم  بـه  اشـاره  بـا  وی 
تضمینـی گنـدم افـزود: شـوربختانه ایـن کار به 
هنـگام اعالم نمی شـود و بایـد اول شـهریورماه 
تـا کشـاورزان  اعـالم شـود  قیمـت تضمیمـی 
برپایـه ی آن عملیـات کشـت را انجـام دهنـد 

ولـی ایـن اتفـاق نمی افتـد.
رییــس ســازمان جهادکشــاورزی اســتان زنجــان 
در بــاره  ی پرداخــت مطالبــات گندمــکاران نیز 
ــه  ــه ای در خصــوص پرداخــت ب ــزود: مکاتب اف

موقــع مطالبــات گندمــکاران انجــام دادیــم.

معاون استاندار زنجان تاکید کرد؛

بایستگی ایجاد تشکل  صادراتی در استان زنجـان

A  مدیرکل ثبت احوال استان زنجان 
گفت: از ابتدای خرداد، در سراسر کشور از 
جمله استان زنجان کارت های ملی کاغذی 
)قدیمی( باطل شــده و اســتفاده از کارت 
هوشمند ملی در همه ی اداره ها الزامی شد.
سید علی شفیعی به خبرنگار ایرنا گفت: با 
اینکه سال گذشــته آخرین فرصت بود اما 
تصمیم بر این شــد تا از اول خرداد امسال 
کارت هــای ملی قدیمــی از حیث اعتبار 

ساقط شود.
مدیرکل ثبت احوال اســتان زنجان با بیان 
اینکــه آخرین اطالع رســانی هــا در این 
موضوع به طور کشــوری انجام شده است، 
گفت: کارت ملی هوشــمند قرار بود تا در 
برنامه پنجم توســعه ملی اجرا شود، اما به 
خاطر پاره ای مشــکالت از ابتدای سال 92 
صدور این کارت در دستور کار قرار گرفت.
شفیعی اظهار داشــت: دریافت کارت ملی 
برای همه ی افراد باالی 15 سال الزامی است 
و برای کسانی که این کارت را نداشته باشند 
برخــی خدمات دولتی ارائه نخواهد شــد.
مدیرکل ثبت احوال استان زنجان خاطرنشان 
کرد: حدود 78 درصد از مجموع افرادی که 
در زنجان شرایط دریافت این کارت را دارند 

ثبت نام کــرده و مابقی افراد نیز برای اینکه 
مشکلی در فرایند کاری شان پیش نیاید به 
یکی از دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند.

شفیعی افزود: هم اکنون 20 دفتر پیشخوان، 
پســت و اداره ها تابعه ثبت احوال اســتان 
مشغول خدمات دهی در این زمینه هستند و 
رسید دریافتی کارت تا زمان دریافت آن به 

منزله کارت ملی خواهد بود.
مدیرکل ثبت احوال اســتان زنجان گفت : 
هرچند نکات ضروری در حفظ و نگهداری 
رسید به متقاضیان داده می شود اما کسانی 
که این رسید کاغذی را به هر علتی گم کرده 
اند با مراجعه به دفاتر پیشــخوان دولت به 

طور رایگان رسید جدید دریافت نمایند.
شفیعی با تشریح وضعیت متقاضیان استان 
زنجان تصریح کرد: حــدود 650 هزار نفر 
تا کنون درخواســت کارت ملی داده اند که 
بســیاری از این افراد کارتشــان را دریافت 

کرده یا در حال چاپ است.
مدیرکل ثبت احوال استان زنجان با اشاره به 
صدور و تعویض شناسنامه جدید نیز برای 
متقاضیان گفت: شناســنامه جدید هر فرد 
متقاضی یک روز بعد از درخواســت صادر 

و به درب خانه ی وی فرستاده می شود.

A  رییــس اداره مشــاوره تحصیلی
اداره کل آموزش و پرورش اســتان زنجان 
گفت: دانش آموزان باید در فصل امتحانات 

به نکاتی توجه کنند. 
ایســنا،  با  مهدی نیکخــواه در گفت وگو 
منطقــه زنجان، اظهار کرد: با فرا رســیدن 
امتحانات، دلهره دانش آموزان هم شــروع 
می شود. آنان در هر سن و سالی که باشند 
باز هم چون نگرانی های مختلف مربوط به 
درس خواندن در ذهن شان شکل می گیرد 
دچار اضطراب و ترس از امتحان می شوند 
و گروهی از دانش آموزان عصبانی، افسرده، 
پریشــان، ناراحت و مضطرب می شوند و 
گروهــی دیگر، چنــان آشــفته و نگران 
می شــوند که پاسخ  پرسشهای ساده را هم 

از یاد می برند. 
این مسوول ادامه داد: داشتن کمی اضطراب 
و دلهره در روزهای امتحانات امری طبیعی 
و معقـــول است؛ چراکه موجب حرکت و 
انگیـــزه بچه ها بــرای یادگیری و موفقیت 
می شــود اما اگر این نگرانی به حدی برسد 
که تاثیــر منفی بر روند آموزش روزانه آنان 
بگذارد و مانعی برای پیشــرفت آن ها شود، 

غیرطبیعی و نامعقول است. 

وی افزود: علت تشــویش بیــش از اندازه 
گروهی از دانش آموزان، عدم استفاده درست 
آن ها از نیروی فکری – ذهنی شــان است. 
آن ها می تواننــد با کمی تالش، برنامه ریزی 
و به کارگیری روش هــای گوناگون کاهش 
اضطــراب موفقیت خــود را در امتحان ها 

تضمین کنند. 
نیکخواه تصریح کــرد: دانش آموزان با آغاز 
سال تحصیلی فعالیت ها و آموزش هایی بر 
پایه ی برنامه درسی و زندگی خود از آغاز 
سال تحصیلی داشته اند که می توانند در روز 
هــای امتحانات این آموزش هــا را اجرایی 
کننــد و آرامــش و انرژی مثبــت همواره 
در  روزهای امتحانات مورد توجه اســت، 
همچنین ســفارش می شــود دانش آموزان 
هنگام مطالعه عوامل مزاحم همچون تلفن 
و تلویزیون را از اتاق مطالعه دور کنند و به 
طور کلی از هر چیزی که تمرکز را کاهش 

می دهد دوری کنند. 
رییــس اداره مشــاوره تحصیلــی اداره کل 
آموزش و پرورش استان زنجان یادآور شد: 
تغذیه مناسب، داشتن شام سبک، خواب و 
استراحت کافی از عواملی است که در زمان 

امتحانات باید مرد توجه باشد.

مدیرکل ثبت احوال استان زنجان:

کارت های ملی قدیمی باطل شد
رییس اداره مشاوره تحصیلی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان:

سفارش هایی برای موفقیت دانش آموزان در امتحان

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان:

شهرکشمارهیکزنجانبهشبکهراهآهنمتصلمیشود

A  مســوول دفتر جذب و حفــظ اهدا
کنندگان پایگاه انتقال خون اســتان زنجان گفت: 
همزمان با شبهای قدر پایگاه انتقال شهر زنجان 
پس از افطار از ساعت 21:30 تا 45 دقیقه بامداد 

آماده خونگیری از شهروندان است.
ایـن در حالـی  معـراج کرمـی اظهـار داشـت: 
اسـت درشـبهای قـدر شـمار مراجعـه کنندگان 
بـرای اهدای خـون به پایـگاه انتقال خون شـهر 

زنجـان افزایـش مـی یابد کـه مدیریـت بهتر آن 
در روزهـای آینـده امـکان خدمـات رسـانی را 

بیـش از گذشـته تسـهیل مـی کند.
این مسوول ادامه داد: در صورت ازدحام مراجعه 
کنندگان اهدای خون نســبت به نوبت دهی به 
روزهــای دیگر اقدام خواهد شــد و این کار با 

هدف ارتفای کیفی خدمات است.
وی خاطر نشــان کرد: طبق اعــالم قبلی پایگاه 

انتقال خون شــهر زنجان تا پایان ماه رمضان از 
ســاعت8 تا 13:30 دقیقــه بعدازظهر و پس از 
افطار نیز نسبت به پذیرش مراجعه کنندگان برای 

اهدای خون مبادرت می کند.
کرمی افزود: شهروندان ابهری نیز می توانند در 
ماه رمضان از ساعت هشت تا 11 صبح به پایگاه 

انتقال خون این شهر مراجعه کنند.
بـه گفتـه مسـوول دفتـر جـذب و حفـظ اهـدا 

کننـدگان پایـگاه انتقـال خـون اسـتان زنجان در 
ماه  رمضان سـال گذشـته یکهـزار و 935 نفر به 
پایگاههـای انتقـال خـون زنجان و ابهـر مراجعه 
کردنـد کـه از ایـن تعـداد یکهـزار و 309 نفـر 

موفـق بـه اهـدای خون شـدند.
اهـدا  درصـد   94 سـاالنه  ایرنـا،  گـزارش  بـه 
کننـدگان خـون در اسـتان زنجـان را مـردان و 

بقیـه را زنـان تشـکیل مـی دهنـد.

ــونگیری از شهروندان زنجانی است انتقال خــون شـب های قـدر آماده خ
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کمیته امداد

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان:

کار مددکارى تلفیق شــور با 
شوق خدمت به نیازمندان در 
خط مقدم مبارزه با فقر است

A  شـور تلفیـق  مـددکارى  کار 
با شـوق خدمـت بـه نیازمنـدان در خط 
بهره گیـرى  بـا  فقـر  بـا  مبـارزه  مقـدم 
و  نهـاد  ایـن  داخلـى  ظرفیت هـاى  از 
زمینه سـازى  باهـدف  اجتمـاع  تـوان 
بـراى توانمندسـازى مددجویـان تحـت 

اسـت. حمایـت 
بـه گزارش سـایت خبـرى کمیتـه امداد، 
هدایـت صفـرى، مدیـرکل کمیتـه امداد 
اسـتان زنجـان در این نشسـت با اشـاره 
بـه عظمـت مـاه مبـارك رمضـان، ایـن 
مـاه را مـاه انسان سـازى و تبدیل انسـان 
معیوب به انسـان سـالم انسـان سـالم به 
انسـان کامـل  عنـوان کـرد و گفـت: ماه 
رمضـان، مـاه تزکیـه نفس، رفـع معایب، 
اصالح نواقص، ترقى دادن روح، تسـلط 
اراده  عقـل و ایمـان به شـهوات و امیال 
به سـوى  پـرواز  درنهایـت  و  نفسـانى 

اسـت. خداوند 
فرصـت  رمضـان  مـاه  افـزود:  وى 
امـور ملکوتـى و پرهیـز  بـه  پرداختـن 
از رذیلت هـا و تمریـن بندگـى بـوده و 
فرصت مناسـبى براى بسـتن دهان روح 
بـر روى رذیلت هـا و ایجـاد یـک نـگاه 
متفـاوت بـه زندگـى بـراى رسـیدن بـه 
خـدا و رهـا شـدن از ظلمت ها،تیرگـى 

اسـت. تاریکى هـا  و  هـا 
صفـرى همچنیـن ادامه داد: مـاه رمضان، 
مـاه میهمانـى خداونـد بـوده و بـا توجه 
میزبـان  هرچقـدر  مـا،  اعتقـادات  بـه 
باعظمت تر، رعایت شـأن میزبان توسـط 
میهمـان باالتـر و ایـن ماه تمرینـى براى 
انسان هاسـت تـا غیـر خـدا را فرامـوش 
کـرده و در دل او چیـزى جز یاد خداوند 
جـاى نگیرد. مدیرکل کمیته امداد اسـتان 
زنجـان بابیان اینکـه ماه رمضـان فرصت 
بسـیار مناسـبى براى تقویت نگاه دینى و 
اعتقـادى در حوزه کارى این نهاد اسـت، 
بخش هـاى  در  نـگاه  ایـن  اگـر  گفـت: 
مختلـف کارى مـا تقویت شـود سـختى 
کار جـاى خـود را بـه زیبایى و شـیرینى 
خدمـت به نیازمندان و عیـال اهللا مى دهد.
وى با اشـاره به اینکه مـددکاران در خط 
مقـدم مبـارزه با فقر هسـتند، افـزود: کار 
مـددکارى تلفیق شـور با شـوق خدمت 
بـه نیازمنـدان در خـط مقـدم مبـارزه بـا 
ظرفیت هـاى  از  بهره گیـرى  بـا  فقـر 
اجتمـاع  تـوان  و  نهـاد  ایـن  داخلـى 
باهدف زمینه سـازى براى توانمندسـازى 

مددجویـان تحـت حمایـت اسـت.
صفرى بابیان اینکــه اولویت اصلى کار 
کمیته امداد، توانمندســازى است، ادامه 
داد: تقویت رویکرد و نگاه دینى وایمانى 
در بخش هــاى مختلف به ویژه در حوزه 
مددکارى موجب ارتقاء معرفت، تعهد و 
توانمندى خود شده و همین نگاه زمینه 
توانمندسازى خانواده هاى تحت حمایت 

این نهاد را فراهم مى کند.
وى با اشاره به بایدها و نبایدهاى حوزه 
مــددکاران در  نگاه  مددکارى، گفــت: 
نوع درخواســت مددجویان  با  مواجهه 
باید متفاوت بوده و از طریق نیازسنجى 
درســت، شــناخت ویژگى هاى فقر در 
هر منطقه، شــناخت نیازهاى گروه هاى 
مختلــف مددجویى تحــت حمایت و 
پیگیــرى صحیح و مســتمر زمینه ارائه 
بهترین و مؤثرترین خدمت را به جامعه 

هدف فراهم کند.
اینکه حرکــت متوازن،  بابیــان  صفرى 
پویایى، چاالکى و سرعت در کار باید از 
ویژگى هاى مهم مددکاران در نهاد انقالبى 
و والیــى کمیته امداد باشــد، ادامه داد: 
ایجاد تحول در حوزه رسیدگى به جامعه 
هدف، خلــق ارزش و فرصت آفرینى از 
ویژگى هاى برجســته مددکاران در این 

نهاد باید باشد.
وى با اشاره به اینکه چالش هاى اقتصادى 
افزایــش مراجعات به  مى تواند موجب 
این نهاد شــود، افزود: دشــمن با ایجاد 
فشار اقتصادى ســعى در ناکارآمد جلوه 
دادن کارکردهــاى نظــام دارد و وظیفه 
کارگــزاران ایــن نهاد در این شــرایط 
خاص نگاه خالقانه و نوآورانه به کار و 
تقویت روحیه پاســخگویى براى ارتقاء 
ســرمایه هاى اجتماعى نظام و مقابله با 

دشمنان است.
صفـرى با تأکیـد برداشـتن آمادگى الزم 
بـراى پاسـخگویى صحیـح بـه نیازها و 
مراجعـات صـورت گرفتـه به ایـن نهاد، 
جهـادى  مدیریـت  معنـاى  داد:  ادامـه 
تـالش بى وقفـه و کار کـردن بـا همـه 
چالش هـا و کمبودهـا بـوده و ایـن نگاه 
بایـد در همـه بخش هـاى کارى این نهاد 
در سـال  مـددکارى  در حـوزه  به ویـژه 

جـارى تقویت شـود.

خبـر

200 نیازمنـد
سلطانیه اى مهـمان 
سفره مهربانى شدند

A  200 نفـر از ایتـام و خانواده هـاى
آن هـا همزمـان بـا شـب میـالد امام حسـن 
مجتبـى (ع)  مهمان سـفره مهربانـى حامیان 
و خیـران گران قـدر و خیریـه آبشـار عاطفه 

ها در سـلطانیه شـدند
بـه گـزارش سـایت خبـرى کمیتـه امـداد، 
مظاهـر قنبـرى رییـس کمیته امداد سـلطانیه 
در مراسـم  افطـارى خانوارهـاى ایتـام کـه 
طرح هـاى  حامیـان  و  خیـران  حضـور  بـا 
اکرام ایتام و فرزندان محسـنین و مسـوولین 
خیریـه آبشـار عاطفه ها برگزار شـد، گفت: 
ترویـج فرهنـگ خیـر و احسـان و تشـویق 
مـردم بـه مشـارکت در کار خیـر از اهـداف 
اصلى کمیته امداد اسـت و اطعـام نیازمندان 
و اکـرام ایتـام ازجملـه امور خیرى هسـتند 
کـه اهتمـام بـه آن هـا در ماه مبـارك رمضان 

بسـیار سـفارش شـده است. 
در  سـلطانیه  امـداد  کمیتـه  برنامـه  وى 
ایـن مـاه را بـر محـور تأمیـن سـبد غذایـى 
بـراى نیازمنـدان اعـالم کـرد و افـزود: در 
ایـن زمینـه امیدواریـم کـه عـالوه بـر سـبد 
تعـداد  مـردم و خیـران  بـا همـکارى  کاال 
حمایـت  تحـت  جامعـه  از  قابل توجهـى 
کمیتـه امـداد سـلطانیه را مهمان سـفره هاى 

نیکوکارکنیـم مـردم  مهربانـى 
 قنبـرى بابیـان اینکـه ایـن مراسـم افطـارى 
برنامـه اى اسـت کـه در  از چندیـن  یکـى 
اسـت،  برگزارشـده  رمضـان  مبـارك  مـاه 
خانواده هـاى  و  ایتـام  از  نفـر  گفـت: 200 
آن هـا همزمـان بـا شـب میـالد امام حسـن 
مجتبـى (ع)  مهمان سـفره مهربانـى حامیان 
و خیـران گران قـدر و خیریـه آبشـار عاطفه 

هـا در سـلطانیه شـدند.
بـه کمیتـه  اعتمـاد و اطمینـان مـردم  وى 
سـرمایه  بزرگ تریـن  را  سـلطانیه  امـداد 
ایـن نهـاد عنوان کـرد و افـزود: نیکوکاران 
در  مشـارکت  بـراى  مى تواننـد  گران قـدر 
کمیتـه  بـه  نیازمنـدان  افطـارى  و  اطعـام 
امـداد سـلطانیه مراجعـه کننـد و یـا کـد 
همـراه  تلفـن  از  را   *8877* دسـتورى 

.  #0245 کننـد  شـماره گیرى  خـود 

خبـر

تجدید فراخوان مناقصه عمومى دو مرحله اى
تجدید م ع/ 01 /98     نوبت دوم

پیـرو انتشـار دو نوبـت آگهـى فراخـوان مناقصـه عمومـى در تاریـخ هـاى 16و 98/02/15 در روزنامه 
زنـگان امـروز ، بدینوسـیله بـه اطـالع مـى رسـاند شـرکت آب منطقـه اى زنجـان در نظـر دارد در 
اجـراى مـاده 13 قانـون برگـزارى مناقصـات پـروژه اى بـا اطالعـات عمومـى مشـروحه ذیـل را از 
طریق سـامانه تدارك الکترونیـک دولـت(www.setadiran.ir) به پیمانکار ذیصـالح واگذار نماید:

1- عنوان پروژه : حفاظت فیزیکى طرح هاى عمرانى شرکت آب منطقه اى زنجان
2- مناقصه گذار : شرکت سهامى آب منطقه اى زنجان

3- دستگاه نظارت: دفتر حراست و امور محرمانه شرکت
4- نحوه برگزارى مناقصه: دو مرحله اى عمومى

5- مبلـغ تضمین شـرکت در مناقصـه: 2441570000 (دو میلیارد و چهارصـد و چهل و یک میلیـون و پانصد و هفتـاد هزار) ریال 
اسـت کـه مطابـق بـا آیین نامـه تضمین در معامـالت دولتى موضـوع مصوبـه شـماره 123402/ت50659ه مـورخ 94/9/22 هیات محترم 

وزیـران طبـق مفاد اسـناد مناقصه تهیـه و ارائه گردد.
از کلیـه شـرکت هـاى خدماتـى داراى مجوز فعالیـت در موضوع خدمات عمومى و صالحیـت ایمنى از اداره تعـاون، کار و رفاه اجتماعى 
دعـوت مـى شـود تـا بـا بهـره گیـرى از سـامانه تـدارك الکترونیـک دولـت (www.setadiran.ir) به صـورت الکترنیکى نسـبت به 
دریافـت اسـناد مناقصـه شـرکت در مناقصـه اقـدام نماینـد. الزم به ذکر اسـت اسـناد مناقصـه حداکثر ظرف مـدت 3روز از تاریخ انتشـار 
ایـن آگهـى در سـامانه تـدارك الکترونیک دولـت بارگذارى و در دسـترس متقاضیان قرار خواهـد گرفت. الزم به ذکر اسـت برنامه زمانى 

برگـزارى سـایر مراحـل مناقصه مطابـق با مفاد اسـناد مناقصـه خواهد بود.
ضمنا" رعایت موارد ذیل الزامى مى باشد:

1- برگـزارى فرآینـد مناقصـه صرفـا" از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـى دولـت مى باشـد و کلیه مراحـل فرایند مذکور در بسـتر 
سـامانه امـکان پذیر مى باشـد.

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

مرکز پشتیبانى و راهبرى سامانه 021-41934
اطالعات تماس دفتر ثبت نام استان ها در سایت سامانه www.setadiran.ir ثبت نام پروفایل مناقصه گر موجود است.

ضمنا این آگهى در سایت هاى زیر نیز قابل دسترسى و مشاهده مى باشد.
  www.iets.mporg.ir 1- سایت اطالع رسانى کشورى
 www.znrw.ir  2- سایت شرکت آب منطقه اى زنجان

روابط عمومى شرکت آب منطقه اى زنجان

آگهى فقدان سند مالکیت
ســند مالکیــت کاداســترى شــش دانــگ مشــاع از ششــدانگ پــالك 630 فرعــى از 5356 اصلــى بخــش یــک زنجــان بشــماره چاپــى 
618154- ســرى الــف ســال 93 بــه آدرس: زنجــان کمربنــدى شــمالى نرســیده بــه دروازه تبریــز ضلــع غربــى مســکن مهــر قطعــه 2 
بنــام کارکنــان آمــادگاه والیــت زنجــان صــادر و تســلیم گردیــده اســت ، ســپس آقایــان حســین جابــرى گاوکــش و علــى ایراندوســت 
( دارنــدگان حــق امضــا شــرکت تعاونــى مذکــور بــا ســمت هــاى رییــس هیئــت مدیــره و مدیــر عامــل، بــه اســتناد آگهــى تغییــرات 
شــماره 139730427091000376 مــورخ 15 اردیبهشــت 97 اداره ثبــت شــرکتها و موسســات غیــر تجــارى زنجــان، منتشــره در روزنامه 
رســمى در شــماره 21310 مــورخ 22 اردیبهشــت 97 ) بــا ارائــه نامــه شــماره 9789/18 مــورخ 21 شــهریور 97 منضــم بــه دو بــرگ 
استشــهادیه مصــدق مدعــى مفقــود شــدن ســند مالکیــت بعلــت ســهل انــگارى گردیــده و تقاضــاى صــدور ســند مالکیــت المثنــى را 
نمــوده انــد ، کــه پــس از طــى مراحــل قانونــى ســند مالکیــت المثنــى بنــام متقاضــى صــادر و تســلیم خواهــد شــد، مراتــب بــه اســتناد 
مــاده 120 اصالحــى آییــن نامــه قانــون ثبــت اعــالم تــا هرکــس بــه نحــوى از انحــا نســبت بــه ملــک مذکــور حقــى دارد یــا معامالتــى 
بــه نفــع او شــده از تاریــخ انتشــار آگهــى بــه مــدت 10 روز ضمــن مراجعــه بــه ایــن اداره اعتــراض خــود را بــا ارائــه اصــل ســند 

مالکیــت یــا ســند معاملــه ارایــه نمایــد. در غیــر ایــن صــورت ســند مالکیــت المثنــى بــه متقاضــى تســلیم خواهــد شــد.
ابراهیم اکبرى  - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک ناحیه دو زنجان

A  با حضور مدیرکل کمیته امداد اســتان
زنجان، مســووالن و معتمدیــن محلى، خانواده 
شــهدا و نمازگزاران مسجد صاحب الزمان (عج) 
شــناط باالى ابهر مرکز نیکوکارى المهدى محله 
شناط، در محل این مسجد افتتاح و فعالیت خود 

را به صورت رسمى آغاز کرد.
مدیرکل کمیته امداد اســتان زنجان در مراســم 
افتتاح مرکــز نیکوکارى المهدى محله شــناط 
ابهــر راهبردهاى ایــن نهاد در حوزه توســعه 

مشارکت هاى مردمى را تبیین کرد.
به گزارش ســایت خبرى کمیتــه امداد، هدایت 
صفرى، مدیرکل کمیته امداد استان زنجان در این 
مراسم گفت: هدف از ایجاد مراکز نیکوکارى در 
کنار ایفاى نقش مســاجد در تقویت بعد دینى و 
اعتقادى جامعه، احیاى کارکرد و نقش اجتماعى 
مســاجد در جامعه و ســامان پیدا کــردن نیاز 

نیازمندان در خانه خداوند است.
وى با اشــاره به اینکه مهم ترین برنامه ماه مبارك 
رمضان، برنامه انسان ســازى اســت، افزود: ماه 
رمضــان، ماه تزکیه نفس، رفــع معایب، اصالح 
نواقص، ترقى دادن روح، تســلط عقل ، اراده و 
ایمان به شهوات و امیال نفسانى و درنهایت پرواز 

به سوى خداوند است.
صفرى بابیان اینکه یکى از مهم ترین فلســفه ماه 
مبارك رمضان درك گرســنگى گرسنگان است، 
ادامه داد: رویکرد کمیته امداد اســتان زنجان در 
حوزه فقرزدایى پــاى کار آوردن مــردم، ایجاد 
فضاى ســبقت در خیرات و گفتمان ســازى در 
حوزه کمک بــه نیازمندان اســت و امروز این 
موضوع با افتتاح مرکــز نیکوکارى المهدى بعد 

عملى خود را به خوبى به اثبات مى رساند.
وى بابیــان اینکه همت کمیته امداد این اســت 
که حــوزه فقرزدایى را اجتماع محور کند، گفت: 
تالش مى کنیم بــا ایجاد مراکز نیکــوکارى در 

سطح اســتان زنجان بخش از امور تصدى گرى 
کمیته امداد را به این مراکز واگذار کرده و نقش 
مدیریتى، نظارتى و هدایتــى این نهاد در حوزه 

فقرزدایى را تقویت کنیم.
صفرى با اشاره به اینکه فعالیت مراکز نیکوکارى 
در مساجد و با محوریت امام جماعت هر مسجد، 
افتخارى است، افزود: جنس کار این نهاد مبتنى 
بر ارزش هاى اسالمى بوده و مهم ترین هدف آن 
احیاى عزت نفس و کرامت انسانى افرادى که به 
جهت فقر به آن خدشــه واردشده، بوده و ایجاد 
مراکز نیکــوکارى تقویت کننده این کارکرد مهم 

کمیته امداد است.
وى با اشــاره به اینکه 28 مرکز نیکوکارى فعال 
در ســطح اســتان زنجان وجود دارد، ادامه داد: 
بر اســاس آمارهاى موجود خیران و نیکوکاران 
زنجانى از طریــق این مراکز بیش از 9 میلیارد و 
200 میلیون تومان در بخش هاى مختلف در سال 

گذشته به نیازمندان کمک کرده اند.
صفرى از افزایش مراکز نیکوکارى استان زنجان 
به 110 مرکز تا پایان ســال جارى نیز خبر داد و 
افزود: مردم والیى استان زنجان به ویژه شهرستان 
ابهر باالترین ایثار را از طریق فرهنگ شــهادت 
معنــا کرده انــد و امروز این ایثارگــرى با ایجاد 
فضاى ســبقت در خیرات و انجام فعالیت هاى 
خیرخواهانــه در حوزه کمک بــه نیازمندان از 
طریق مراکز نیکوکارى در حوزه انفاق، احســان 

و نیکوکارى تجلى یافته است.
حضـور  بـا  مراسـم  پایـان  در  اسـت  گفتنـى 
مدیـرکل کمیتـه امـداد اسـتان زنجان مسـووالن 
و معتمدیـن محلى، خانواده شـهدا و نمازگزاران 
مسـجد صاحب الزمـان (عج) شـناط باالى شـهر 
ابهـر مرکـز نیکـوکارى المهـدى محلـه شـناط، 
در محـل این مسـجد افتتـاح و فعالیـت خود را 

به صـورت رسـمى آغـاز کـرد.

A  بــر اســاس آمارهــاى موجــود زکات
ــال  ــان در س ــتان زنج ــده در اس جمع آورى ش
گذشــته از طریــق 80 درصــد روســتاهاى ایــن 
ــتحبى و  ــب، مس ــب زکات واج ــتان در قال اس

ــت. ــده اس ــره پرداخت ش فط
مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان زنجــان در 
ابهــر  شهرســتان  زکات  شــوراى  نشســت 
گزارشــى از رویکردهــاى ایــن نهــاد در حــوزه 
ــع آورى زکات  ــازى و جم ــج، فرهنگ س تروی

ــرد. ــه ک ارائ
ــداد،  ــه ام ــرى کمیت ــایت خب ــزارش س ــه گ ب
ــداد و  ــه ام ــرکل کمیت ــرى، مدی ــت صف هدای
ــن  ــان در ای ــتان زنج ــوراى زکات اس ــر ش دبی
ــج زکات  ــه تروی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت ب نشس
حرکــت برمــدار اســالم اســت، گفــت: وظیفــه 
و  فرهنگ ســازى  زکات  شــوراى  اعضــاى 
ــوده و  ــى ب ــه اله ــن فریض ــازى ای ــان س گفتم
ــدن  ــیر ش ــه س ــى زمین ــب اله ــن واج اداى ای
ــرده و  ــم ک ــا را فراه ــن دنی ــدان در ای نیازمن
ــن موضــوع موجــب ســیر شــدن انســان  همی

مى شــود. قیامــت  روز  در 
ــز  ــار پرداخــت زکات در جامعــه نی ــه آث وى ب
اشــاره کــرد و افــزود: آثــار پایین دســتى زکات 
ــدان و مشــارکت  ــاز نیازمن ــع نی ــه رف کمــک ب
ــوده  ــدا ب ــاى خ ــه و رض ــور عام المنفع در ام
و مهم تریــن آثــار باالدســتى زکات جــارى 

ــه اســت. شــدن برکــت در جامع
ــه جمــع آورى  ــا اشــاره ب ــه ب ــرى در ادام  صف
ــطح  ــان زکات در س ــارد توم ــش از 14 میلی بی
ــه داد:  ــته، ادام ــال گذش ــان در س ــتان زنج اس
برنامــه هدف گــذارى شــده کمیتــه امــداد 
اســتان زنجــان در ایــن بخــش بــا افزایــش 48 
درصــدى میــزان زکات جمع آورى شــده در 
ــل از آن،  ــال قب ــه س ــبت ب ــته نس ــال گذش س

ــت. ــده اس ــق ش ــد محق 116 درص
مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان زنجــان در 
ادامــه بــه هزینــه کــرد زکات نیــز اشــاره 
ــود  ــات موج ــاس الزام ــر اس ــت: ب ــرد و گف ک
در ایــن بخــش بایــد 60 درصــد از زکات 

 40 و  نیازمنــدان  امــور  در  جمع آورى شــده 
ــراى امــور عام المنفعــه هزینــه شــود  درصــد ب
ــگ  ــان بافرهن ــتان زنج ــم در اس ــن رق ــه ای ک
ــال  ــب در س ــازى مناس ــان س ــازى و گفتم س

ــت. ــوده اس ــد ب ــته 62 درص گذش
زکات  از  درصــد   38 اینکــه  بابیــان  وى 
نیــز  گذشــته  ســال  در  جمع آورى شــده 
بــراى امــور عام المنفعــه و فــى ســبیل ا... 
ــر اســاس نظــر  هزینــه شــده اســت، افــزود: ب
ــل  ــدگان زکات از مح ــان و پرداخت کنن مؤدی
ــته 104  ــال گذش ــده در س زکات جمع آورى ش
پــروژه عام المنفعــه ازجملــه مســجد، حســینیه، 

ــم و غســالخانه مرمــت، بهســازى و  ــه عال خان
اســت. احداث شــده 

ــزان زکات  ــه می ــه اینک ــاره ب ــا اش ــرى ب صف
،صائیــن  ابهــر  اداره   در  جمع آورى شــده 
ــارد  ــدج در ســال گذشــته دو میلی ــه وهی قلع
و 300 میلیــون تومــان بــوده اســت، ادامه داد: 
بــر اســاس آمارهــاى موجــود درمجمــوع در 
ــر زکات  ــزار و 131 نف ــته 11 ه ــال گذش س
طریــق  از  را  خــود  مســتحبى  و  واجــب 
دبیرخانــه شــوراى زکات اســتان زنجــان 

کرده انــد. پرداخــت 
دبیــر شــوراى زکات اســتان زنجــان بــا اشــاره 

ــتان  ــده در اس ــه زکات جمع آورى ش ــه اینک ب
زنجــان در ســال گذشــته از طریــق 80 درصــد 
زکات  قالــب  در  اســتان  ایــن  روســتاهاى 
واجــب، مســتحبى و فطــره بــوده اســت، 
ــه  ــر منطق گفــت: زکات جمع آورى شــده در ه
ــان زکات در  ــر مؤدی ــر اســاس نظ ــتا ب و روس
ــت. ــده اس ــه ش ــتا هزین ــان محــل و روس هم

ــه شــوراى  ــذارى دبیرخان ــرى از هدف گ صف
بــراى جمــع آورى  زنجــان  اســتان  زکات 
18 میلیــارد و 100 میلیــون تومــان زکات 
در ســال جــارى نیــز خبــر داد و افــزود: 
شــدن  کــم  موجــب  زکات  پرداخــت 
ــه افزایــش  آســیب هاى اجتماعــى و کمــک ب
ســرمایه اجتماعــى نظــام شــده و رســیدن بــه 
نقطــه مطلــوب در ایــن حــوزه نیازمنــد عــزم 
ــى و ایفــاى نقــش مســووالنه هریــک  همگان

ــت. ــوراى زکات اس ــاى ش از اعض
ــه  ــاى نهادین ــن راهکاره ــى از مهم تری وى یک
شــدن فرهنــگ پرداخــت زکات در جامعــه 
محــل  از  نیازمنــدان  بیشــتر  بهره منــدى  و 
ــره و  ــق زنجی ــى را خل ــن فریضــه مهــم دین ای
ــاى  ــه کاره ــره اى ب ــاى جزی ــل فعالیت ه تبدی
زنجیــره اى و اثربخــش در ایــن حــوزه عنــوان 
کــرد و ادامــه داد: رســاندن پیــام زکات نیازمنــد 
احســاس مســوولیت همگانــى و گفتمــان 
ســازى در بخش هــاى مختلــف جامعــه و 
اقــدام و عمــل بــراى اداى کامــل ایــن فریضــه 

ــى اســت. اله
زکات  ســاماندهى  بــه  ادامــه  در  صفــرى 
ــم  ــاى مه ــى از فعالیت ه ــوان یک ــره به عن فط
ــز  ــه شــوراى زکات اســتان زنجــان نی دبیرخان
ــع آورى زکات در  ــزود: جم ــرد و اف ــاره ک اش
ــالمى   ــم اس ــئون حاک ــالمى از ش ــه اس جامع
از  مــأذون  امــداد  کمیتــه  امــروز  و  بــوده 
ولى فقیــه جمــع آورى  زکات فطــره را بــر 
ــا  ــات و نهاده ــه مؤسس ــته و هم ــده داش عه
بایــد بــا  بــراى جمــع آورى زکات فطــره 
ــوراى  ــه ش ــوز  دبیرخان ــا مج ــى  وب هماهنگ

زکات دریافــت کننــد.

در سال گذشته؛

در بیش از 80 درصـد روستاهاى
استان زنجـان زکات پرداخت  شده است

برنامـه هدف گـذارى شـده کمیتـه امداد اسـتان زنجـان در این بخش بـا افزایش 
48 درصـدى میـزان زکات جمع آورى شـده در سـال گذشـته نسـبت به سـال قبـل از 
آن، 116 درصـد محقـق شـده اسـت. بـر اسـاس الزامـات موجـود در ایـن بخش باید

60 درصـد از زکات جمع آورى شـده در امـور نیازمنـدان و 40 درصد براى 
امـور عام المنفعـه هزینه شـود کـه این رقـم در اسـتان زنجـان بافرهنگ 
سـازى و گفتمان سـازى مناسـب در سـال گذشـته 62 درصد بوده است.

با حضور مدیرکل کمیته امداد استان زنجان؛

مرکز نیکوکارى المهدى محله شناط ابهر شروع به کارکرد
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امروز با حسین منزوى منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
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نه طاقت خاموشى نه تاب ســخن داریـم از زمزمه دلتنگیــم از همهمـه بى زاریـم 
هنگامه ى حیرانى است خود را به که بسپاریم؟ آوار پریشانى است رو سـوى چه بگریزم؟ 
کـــوریم و نمى بینیم ورنـه همه بیماریم تشویش هزار «آیا» وسواس هزار «اما» 
امروز که صف در صـف خشکیده و بى باریم دوران شکوه باغ از خاطـــرمان رفتـه است 
تــیغیم و نمى بریم ابــــریم و نـمى باریم ــرامى را  دردا که هــدر دادیـم آن ذات گـ
ــم که بیـداریم گفــتند که بیــداریم گفتیـ ـــویش نداستیم بیداریمان از خـواب  ما خـ
امـــید رهــایى نیست وقـتى همه دیواریم ـــو را بستـــه تو راه مرا بستـــه  من راه تـ

خبر

گذر از سیاست به تخصص در اداره شهر 
علیرضا اژدرى 

A  ــى ــه جهان ــروزه در عرص ــروت، ام ــدرت و ث ــاى ق ــوان کانون ه ــهرها به عن ش
ــه  ــت زندگــى، ارائ ــاى کیفی ــت شــهرها در ارتق ــد. رقاب ــرار دارن ــگ ق ــى تنگاتن در رقابت
خدمــات، حفاظــت از محیــط زیســت و پیشــرانى در اقتصــاد کالن  شــهرى در بهبــود یــا 
ــه و چگونگــى  ــد. نحــوه مواجه ــدى دارن ــى نقــش کلی توســعه نیافتگى شــاخص هاى مل
ــه  ــرفت همه جانب ــدارى و پیش ــه پای ــیدن ب ــع و رس ــروت، مناب ــذب ث ــراى ج ــت ب رقاب
کالن شــهرى در گــرو حکمروایــى شایســته شــهرى و فرآینــد مدیریــت شــهرى اســت.

بــه عبــارت روشــن جایــگاه و کیفیــت زندگــى شــهرها و شــهروندان تابعــى از 
کارآمــدى، اثربخشــى، تخصص گرایــى، اجماع گرایــى، مشــارکت طلبى، پاك دســتى، 
ــذا  ــذارى و اجــرا اســت. ل ــى در حــوزه نظــارت، مقررات گ ــات محل ــه مقتضی توجــه ب
ــط  ــاى مرتب ــه حوزه ه ــینى در هم ــى شهرنش ــت زندگ ــود کیفی ــود بهب ــه ش ــد توج بای
تابــع ســازوکار مدیریــت و اداره شــهر اســت، مدیریــت شــهرى به عنــوان نزدیک تریــن 
ســطح خدمات رســان بــه شــهروندان بــر کوچک تریــن ابعــاد و وجــوه زندگــى ســاکنان 
ــات و  ــه خدم ــت و نحــوه ارائ ــر کیفی ــه تحــت تاثی ــذار اســت و شــهروندان روزان اثرگ

ــد. ــرار دارن ــت شــهرى ق تصمیمــات مدیری
واقعیــت ایــن اســت بــه واســطه چالش هــاى ســاختارى اقتصــادى، اجتماعــى، 
ــهرهاى  ــل در ش ــل و نق ــران و حم ــت بح ــى و مدیری ــازى، ایمن ــتى، شهرس محیط زیس
ــژه کالن شــهرها و مراکــز اســتان ها و به خصــوص تهــران امــکان و فرصــت  ــران به وی ای
ــا  ــتراتژى خط ــر اس ــرگیرى ه ــدارد و از س ــود ن ــهر وج ــراى اداره ش ــا ب ــون و خط آزم
ــاخته اى مى شــود کــه امــکان  ــه بحران هــاى خودس ــهر منجــر ب ــط در اداره ش و غل

ــازد. ــن بس ــاید ناممک ــخت و ش ــیار س ــى را بس ــت و دگرگون بازگش
ــژه  ــران به وی ــهرى ای ــت ش ــام مدیری ــط در نظ ــتراتژى هاى غل ــن اس ــانه هاى ای نش
ــارف  ــدار و مص ــد ناپای ــر درآم ــى ب ــاى مبتن ــب بودجه ه ــد، تصوی ــران متعددن در ته
ــاختار  ــل ها و س ــم گس ــه حری ــى ب ــن بى توجه ــى و همچنی ــف قانون ــارج از وظای خ
ایمنــى و مدیریــت بحــران در ســاخت و ســازها، اجــازه ســاخت و ســاز در باغــات 
ــات،  ــد باغ ــان تنومن ــاى درخت ــه ج ــاله ب ــاى یک س ــت نهال ه ــراى کاش ــالش ب و ت
وجــود قریــب 300 هــزار واحــد مســکونى خالــى در محــدوده 700 کیلومتــر مربعــى 
ــرگیرى  ــز، از س ــوب و مرک ــوده جن ــم و فرس ــت متراک ــود باف ــا وج ــران ب ــهر ته ش
ــى  ــل عموم ــل و نق ــعه حم ــاى توس ــه ج ــازى ب ــاس بزرگراه س ــت هاى بى اس سیاس
ــن  ــه کوچکــى از ای ــا نمون ــوا تنه ــک و آلودگــى ه ــراى حــل مســاله ترافی ــرو ب و مت
ــران آن  ــت جب ــه فرص ــى ک ــت، خطاهای ــهرى اس ــت ش ــتراتژیک مدیری ــاى اس خطاه
ــا  ــت، ب ــا بازگش ــى حوزه ه ــت و در برخ ــه اس ــت رفت ــا از دس ــى حوزه ه در برخ
چالش هــاى اساســى و مشــکالت کلیــدى مواجــه اســت، درســت اســت کــه شــهرها 
کانــون قدرت هــاى سیاســى و اقتصادى انــد ولــى اداره شــهر به عنــوان راهبــرى 

ــط اســت. ــش مرتب ــى مســتلزم تخصــص و دان عرصــه عموم
بــا وجــود افــرادى کــه ســاختارهاى پیچیــده اجرایــى، نظارتــى، مقررات گــذارى، 
ــدود  ــاى مح ــند، فرصت ه ــهر را نمى شناس ــوراى ش ــهردارى و ش ــت گذارى در ش سیاس
ــراى تحقــق توســعه و پیشــرفت تهــران و ســایر کالن شــهرها را  بازنگــرى سیاســت ها ب
ــه واســطه  ــران ب ــه، ته ــا وجــود تالش هــاى متعــدد صــورت گرفت ــى رود. ب از دســت م
اساســى  نارســایى هاى ســاختارى و  داراى  اکنــون  منابــع و فرصت هــا  هدررفــت 
ــدون  ــه واســطه ایــن نارســایى ها، ظهــور بحران هــاى جــدى متصــور اســت، ب اســت. ب

ــت. ــر نیس ــرایطى امکان پذی ــچ ش ــت هی ــد تح ــن رون ــداوم ای ــارف ت ــه تع هیچ گون
چالش هــاى  فــورى  توقــف  تهــران،  شــهرى  مدیریــت  اولیــه  ماموریــت  شــاید 
ــران  ــا ته ــه ب ــت هاى مواجه ــى سیاس ــراى دگرگون ــى ب ــپس چاره جوی ــاخته و س خودس
ــل و  ــى، حم ــادى، ایمن ــاى اقتص ــران در حوزه ه ــوع ته ــاى قریب الوق ــد، بحران ه باش
نقــل، انــرژى، محیــط زیســت و خدمــات شــهرى محتمل انــد و توقــف ایــن بحران هــاى 
ــا  ــنفکرانه و ب ــت هاى روش ــى و ژس ــار درمان ــعار، گفت ــا ش ــوع ب ــور و قریب الوق متص

ــت. ــن نیس ــى ممک ــالى و بادکنک ــِى پوش ــاى سیاس توییت ه
ــت زدگى در  ــت از سیاس ــه دس ــراى همیش ــار ب ــک ب ــد ی ــى بای ــاح سیاس ــر دو جن ه
ــى  ــه اداره تخصص ــد ب ــووالنه پایبن ــد و مس ــران بردارن ــوده ته ــان فرس ــم وج اداره جس
تهــران شــوند. احــزاب سیاســى بایــد بداننــد ژنرال هــاى سیاســى کــه احیانــا در حــوزه 
ــد باشــند.  ــى کارآم ــت محل ــد در حــوزه مدیری ــد نمى توانن ــه دارن ــى تجرب ــت مل حاکمی
ــوده  ــى ب ــاى کارشناس ــع الگوه ــهرتهران تاب ــژه ش ــهر به وی ــراى اداره ش ــد ب ــزاب بای اح
و تخصص گرایــى را به عنــوان موضوعــى کلیــدى در نظــر بگیرنــد. همــواره دیــده 
مى شــود در تنش هــاى بى اســاس مدیــران شــهرى (شــورا و شــهردارى) از هــر 
ــود  ــده مى ش ــهر. گاه دی ــى اداره ش ــز از محــدوده قانون ــود ج ــه مى ش ــى ســخن گفت باب
نماینــدگان شــورا حتــى از سیاســت خارجــى نیــز نمى گذرنــد، حــال آنکــه بــه راحتــى 
از 12 هزارمیلیــارد تومــان درآمدهــاى ناپایــدار شــهردارى مى گذرنــد یــا درخصــوص از 
ــاى  ــاب تنش ه ــران ت ــوند. ته ــت نمى ش ــهر ناراح ــى ش ــاى عموم ــن عرصه ه ــن رفت بی
ــهر  ــن ش ــدان ای ــران و فرزن ــده ته ــاى آین ــدارد. فرصت ه ــى ن ــى و غیرکارشناس سیاس
مصلحت اندیشــى  و  منفعت طلبــى  کارشناســى،  غیــر  رقابت هــاى  آتــش  در  نبایــد 

سیاســیون ســوخته شــود.

A  شــهردار زنجان از افتتاح پل گلشهر
کاظمیه در موعد مقرر خبر داد و گفت: بازگشایى 

پل روز 10 خرداد انجام مى شود.
یکــى  کــرد:  اظهــار  مســیح اله معصومــى  
بــا  شــهرى  مدیریــت  کــه  پروژه هایــى  از 
جدیــت بــه دنبــال آن بــوده و اجــراى آن طبــق 
ــل  ــت، پ ــورت گرف ــخص ص ــدى مش زمان بن

ــت. ــه اس ــهر کاظمی گلش
شــهردار زنجــان بــا بیــان اینکــه از ابتــداى آغاز 
ســاخت پــل روزشــمار در محــل احــداث 
ــرد: در همــان  ــح ک ــروژه نصــب شــد، تصری پ
روز آغــاز عملیــات اجرایــى پــل مقــرر کردیــم 
کــه پــل در مــدت یــک ســال ســاخته شــود.

وى بــا اشــاره بــه اینکــه قــرار مجموعــه 
مدیریــت شــهرى ســاخت پــل تــا 10 خردادماه 
ــات الزم در  ــرد: اقدام ــه ک ــود، اضاف ــال ب امس
ــا  ــن روزه ــاره انجــام شــده اســت و ای ــن ب ای

ــرار دارد. ــى ق ــل پایان ــل در مراح ــاخت پ س
معصومــى بــا اشــاره بــه اینکــه امــکان تعویــق 
ــر از  ــاح زودت ــى افتت ــا حت ــا دو روزه ی ــک ی ی

ــروژه  ــر پ ــدت دو ســه روز در ه ــه م ــد ب موع
ــز  ــا نی ــاى م ــزود: بن ــت، اف ــادى اس ــرى ع ام

بازگشــایى پــل در 10 خردادمــاه اســت امــا در 
برنامــه داریــم کــه افتتاحیــه رســمى را در قالــب 

ــزار  ــر برگ ــد فط ــون عی ــبت همچ ــک مناس ی
کنیــم. گفتنــى اســت، کار ســاخت پــل گلشــهر 
ــاى  ــذر و جهت ه ــورت روگ ــه ص ــه ب کاظمی
ورودى  در  هم ســطح   جنوبــى  و  شــمالى 

ــت. ــال اجراس ــه در ح ــهر کاظمی گلش
ایــن پــل بــه طــول 750 متــر و عــرض 21 متــر 
ــردش  ــکان گ ــاد ام ــراى ایج ــود و ب ــد ب خواه
شــمال بــه جنــوب و غــرب بــه جنــوب یــک 
ــه 800  ــطح در فاصل ــر هم س ــردان غی دور برگ
ــى  ــل پایان ــل در مراح ــوان مکم ــه عن ــرى ب مت

ــرار دارد. ســاخت ق
ایــن پــل در قالــب قــرارداد Epc ســاخته شــده 
ــا  ــى ت ــل از طراح ــراى پ ــل اج ــه مراح و هم
احــداث توســط شــرکت جهــاد نصــر زنجــان 

در حــال اجــرا اســت.
طبــق برنامــه مراســم افتتــاح رســمى ایــن 
پــل همزمــان بــا عیــد فطــر بــا حضــور یکــى 
ــل  ــورى و در مح ــرح کش ــدگان مط از خوانن
ــردم  ــوم م ــور عم ــا حض ــان ب ــگ زنج گاوازان

ــد ــد ش ــزار خواه برگ

شهردار زنجان:

پل گلشـهر 10 خـرداد  افـتتاح مى شود

A  معـــــــاون خدمــات
از  زنجــان  شــهردارى  شــهرى 
ــى در  ــورد آب گرفتگ ــع 20 م رف
ســطح معابــر شــهر زنجــان خبــر 
بــارش هــاى  داد و گفــت: در 
اخیــر  20 مــورد آب گرفتگــى 
ــاد  ــاق افت ــان اتف ــهر زنج در شــ
کــه بالفاصلــه نیروهــاى خدمــات 
شـــــــهرى در محــل حضــور  

نســبت بــه رفــع آب گرفتگــى 
ــد . ــدام کردن اق

غالمحســن احمــدى بــا بیــان 
اینکــه در ایــن مــدت  نیروهــاى 
بــاش  آمــاده  در  شــهردارى 
کامــل بودنــد اظهــار داشــت: تــا 
ــه  ــن هفت ــاى ای ــارش ه ــان ب پای
ــاده  ــهردارى در آم ــاى ش نیروه
ــبت  ــا نس ــود ت ــد ب ــاش خواهن ب

بــه رفــع آب گرفتگــى در ســطح 
کوچــه هــا و خیابــان هــا اقــدام 

نماینــد ..
وى بیشــترین ســطح آب گرفتگــى 
را در کــوى وحــدت عنــوان کــرد 
و افــزود : همچنیــن نیروهــاى 
ــه  ــز نســبت ب آتــش نشــانى نی
خیابــان  از  14مــورد   آبکشــى 

ــد. ــدام کردن ــان اق ــاى زنج ه

معاون خدمات شهرى شهردارى زنجان خبر داد: 

رفع 20 مورد آب گرفتگى در شهر زنجان
 در بارش هاى اخـیر

در شهــــــر

پیام تسلیت شهردار زنجـان به 
مناسبت درگذشت آتش نشان 

 شـهردار زنجان با صدور پیامى ضایعه درگذشـت آتش نشـان حمیدرضا اجاقلو را که سـاعتى 
پیش حین انجام وظیفه در ایستگاه شماره چهار دعوت حق را لبیک گفت به خانواده آن مرحوم 
و جامعه بزرگ شـهردارى زنجان تسـلیت گفت .  در متن پیام مسـیح اله معصومى آمده اسـت:

إِنَّا لّله وإِّنا إَِلیِه رَاِجُعوَن
ـداِر َقــراِر ـِ نـيـا ب َمـــا هـــِذِه الـدُّ ـاِری   ـَ ِة ج ِة ِفــي الـبريَّ ُحـكـُم  الـَمـنيَّ

ـى ُيــَرى َخـَبـرًا ِمــَن األخـبـاِر َحـتَّ يـها ُمـخـِبراً  ـِ َبـيـَنا ُيــَرى اإلنـسـاُن ف

َوالــَمـرُء َبـيـَنـُهَما َخــيـاٌل َســاِری ُة َيـقـَظـٌة  َفـالـَعـيُش َنـــوٌم والـَمـِنـيَّ

حکم مرگ، در میان مردم جارى اســت /  این دنیا، ســراى ماندن نیست / 
انســانى را مى بینى که خبر  از مرگ دیگران مى دهد  /   ناگهان مى بینى که 
خودش به یک خبر تبدیل شده است!  / زندگى، خواب است و مرگ، بیدارى 

/ و انسان در میان این دو، خیالى جارى  است!

 خانواده محترم اجاقلو 
درگذشــت یکى از آتش نشــانان زنجان حین  انجام وظیفه موجب تالم خاطر گردید  
بدینوسیله درگذشت این اتش نشان فقید را به  خانواده محترم ، جامعه بزرگ شهردارى 
و همکاران ایشان در سازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى شهردارى زنجان تسلیت 
مى گویم  و از درگاه حضرت حق  براى آن مرحوم  رحمت واسعه  و براى همه  بازماندگان 

صبر جمیل و اجر جزیل مسالت  دارم .
مسیح اله معصومى -  شهردار زنجـان 

اول خرداد ماه 1398

A  شــهردار زنجــان در آییــن
ــاى  ــت ه ــتند دس ــى از مس رونمای
همــه   : گفــت  خالــى  کوچــک 
تهیه کنندگــى و  بــا  کــه  کســانى 
فرهنگــى  حــرکات  در  همراهــى 
ــد،  ــک مى کنن ــهر کم ــعه ش در توس
ــار مجموعــه شــهرى  ــع همی در واق
بــا  معصومــى  هستند.مســیح اله 
ــهر و  ــوراى ش ــزم ش ــه ع ــان اینک بی
ــهر  ــه ش ــت ک ــن اس ــهردارى ای ش
مختلــف  زمینه هــاى  در  زنجــان 
گام هــاى محکــم و رو بــه جلــو 

بــردارد، تصریــح کــرد: یکــى از 
ــم  وظایفــى کــه اهتمــام جــدى داری
کــه آن را اجرایــى کنیــم، اجــراى 

علمــى طرح هــا اســت.
ــا تعــداد  ــه اینکــه م ــا اشــاره ب وى ب
کــودکان کار بســیارى را در دنیــا 
داریــم، بیــان کــرد: طبــق آمــار ارائــه 
شــده 60 درصــد کــودکان کار در 
قــاره آســیا و 30 درصــد نیــز در 

ــتند. ــا هس آفریق
شــهردار زنجــان بــا اشــاره بــه 
اینکــه آمارهــاى ارائــه شــده بســیار 

تــکان دهنــده اســت، تصریــح کــرد: 
ــت  ــده اس ــب ش ــن کار موج همی
فعالیت هــاى  از  کــودکان  کــه 
موضــوع  مهمتریــن  و  اجتماعــى 

یعنــى تحصیــل دور شــوند.
موضــوع  اینکــه  بیــان  بــا  وى 
همــه  بــه  مربــوط  کار  کــودك 
کــرد:  اضافــه  اســت،  جوامــع 
بایــد راه کارهــاى درســتى بــراى 
کــه  پدیــده  ایــن  از  جلوگیــرى 
نیــز  اســت  تاســف بار  بســیار 

شــود. اندیشــیده 

شهردار زنجان در رونمایى از مستند  دست هاى کوچک خالى:

کسانى که به توسعه شهر کمک مى کنند 
همیار مجموعه شهرى هستند

A  فرهنگــى کمیســیون  رییــس 
و اجتماعــى  شــوراى شــهر زنجــان در 
ــک  ــاى کوچ ــت ه ــتند دس ــى از مس رونمای
ــا  ــا 70 ی ــه اینکــه م ــى  ضمــن اشــاره ب خال
80 متولــى فرهنگــى در اســتان داریــم کــه از 
خــوان گســترده ایــن جامعــه کــه بــا بحــران 
اقتصــادى مواجــه هســتند، تغذیــه مى کننــد، 
گفــت: اینهــا مــادران فرهنگــى نیســتند، بلکه 

دایه هــاى فرهنگــى هســتند.
ــروز  ــه ام ــان اینک ــا بی ــواه ب ــى دادخ امامعل
کســى پاســخگوى متولیــان و هنرمنــدان 
ــر از  ــا یتیم ت ــدان م ــروز هنرمن ــت و ام نیس
کــودکان کار هســتند، گفــت: تاســف بیشــتر 
ــا در  ــه م ــردم شــهرمان اســت ک ــه م ــده ب بن
ایــن شــهر بــه ایــن بزرگــى یــک تــاالر شــهر 

ــم. ــى نداری ــه فرهنگ ــک مجموع ــا ی و ی
وى تصریــح کــرد: ســال گذشــته یــک 
ــار  ــهر کن ــاالر ش ــراى ت ــان ب ــارد توم میلی
ــاى  ــه و چوله ه ــى چال ــه قاط ــتیم ک گذاش
ــان  ــارد توم ــز 7 میلی شــهر شــد و امســال نی
ــم  ــاز ه ــتیم، ب ــار گذاش ــن کار کن ــراى ای ب
فرهنگــى  زیرســاخت هاى  در  خروجــى 

ــا  ــه چوله ه ــا در چال ــد ی ــد ش ــه خواه هزین
مى شــود. هزینــه 

اجتماعــى  رییــس کمیســیون فرهنگــى و 
شــوراى شــهر زنجان بــا انتقــاد از اینکــه چرا 
بایــد شــهردارى در مراســم هاى مختلــف در 

مقابــل ارگان هــاى مختلــف گــردن کــج کند، 
چــون خــودش محلــى نــدارد، بیــان کــرد: در 
ــت  ــوزنى اس ــون س ــهردارى همچ ــع ش واق
کــه همــه را مى آرایــد و خــودش لباســى بــر 

تــن نــدارد.

وى بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز در یــک اتفاق 
بــدى شــاهد ایــن بودیم کــه یکــى از متولیان 
فرهنگــى در را بــه روى کــودکان کار بســت، 
تصریــح کــرد: امــروز کار بــه جایــى رســیده 
اســت کــه متولیــان فرهنگــى بــه جــاى 
ــا  ــاخت فیلم ه ــراى س ــدان ب ــویق هنرمن تش
ــا  ــه روى آنه ــف در ب ــات مختل در موضوع

بســته اســت.
دادخــواه بــا اشــاره بــه مشــکالت هنرمنــدان 
متولیــان  از  اندکــى  کمــک  گرفتــن  در 
فرهنگــى افــزود: بــا وجــود همــه مشــکالت 
بــا  فیلم هایــى  چنیــن  کــه  خوشــحالیم 
موضوعــات اجتماعــى ســاخته شــده اســت.
ــز  ــودکان کار نی ــث ک ــه بح ــه ب وى در ادام
ــودکان کار کســانى  ــت: ک ــرد و گف اشــاره ک
خــود  حقــوق  از  بهــره اى  کــه  هســتند 

نبرده انــد.
عضــو شــوراى شــهر زنجــان بــا بیــان اینکــه 
از جملــه دردهــاى  بحــث کــودکان کار 
جامعــه ماســت، تصریــح کــرد: ایــن کــودکان 
ــى  ــیده اند ول ــود چش ــام وج ــا تم ــر را ب فق
ــد. ــوارى نکرده ان ــتند و رانت خ ــربلند هس س

رییس کمیسیون فرهنگى و اجتماعى شوراى شهر زنجان در رونمایى از  مستند  دست هاى کوچک :

شهردارى نباید در مراسم ها مقابل ارگان هاى مختلف گردن کج کند
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