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- رویه 8
فرنشین میراث فرهنگی زنجان مطرح کرد؛

فاصله گردشگری از برنامه افق چشم انداز 20 ساله

فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان:
2۹00 تن سیمان رایگان 

در روستاهای زنجان 
توزیع شد

مدیرعامل شرکت آبفار استان زنجان:

طرح ایمنی آب 
در مجتمع آبرسانی واالیش 

اجرا شد
- رویه 2   - رویه 2  

قاچاق چوب و تداوم نگرانی ها

دادستان زنجان خبر داد؛چوبهاییکهچوبحراجمیخورند

برخورد با مفاسد اقتصادی
بدون تبعیض و اغماض

 دادســتان زنجان در مورد برخورد با مفاســد 
اقتصادی گفت: برخورد با مفاسد اقتصادی بدون هیچ 
تبعیض یا اغماضی انجام می شوند و آنهایی که متخلف 

هستند از آینده اقدامات ما در هراس باشند.
حجت االسالم محسن کرمی با اشاره به اینکه رسالت 
بزرگ قوه قضاییه برخورد قاطع با مفاســد اقتصادی 
اســت اظهار کرد: شناســایی و برخورد با این افراد با 
فرآیند مناســب اقتصادی اتفاق خواهــد افتاد و این 

موضوع محقق خواهد شد.
وی تصریــح کرد: این اقدام نیز بــا رعایت ضوابط و 
مقررات انجام خواهد شد بستر قانونی برخورد با مفاسد 
اقتصادی فراهم است و این کار را عزم داریم در استان 

زنجان انجام دهیم.
دادستان زنجان برخورد با مفاسد را جزو رسالت های 
اولیه خودمان می دانیم افزود: در این زمینه باید اهتمام 

جدی وجود داشته باشد.
دادستان زنجان با بیان اینکه در این شرایط هیچ تبعیض 
یا اغماضــی و یا نگاه جناحــی و جریانی مصلحت 
اندیشــانه ای نخواهیم داشت افزود: قطعا رفتارهای ما 
رفتارهایی خواهد بود که برای فعاالن اقتصادی ســالم 

ارمغان آرامش را در پی خواهد داشت.
وی افزود: این اقدامات برای کســانی که می خواهند 
فعالیت های اقتصادی سودمندی را برای جامعه و برای 
خودشان با رعایت قانون انجام دهند از این اقدامات ما 

بهره های مثبتی را خواهند برد.
کرمی با اشــاره به اینکه هدف ما این است که عرصه 
را برای فعالیت های اقتصادی مثبت فراهم کنیم عنوان 
کرد: در جایی که فعالیت ها اقتصادی ناسالم گسترش 
می یابد افرادی که می  خواهند ســالم کار کنند در تنگنا 

قرار می گیرند.
وی تاکید کرد: با این اقدامات بنا نداریم جریان اقتصادی 

را کند کرده و یا متوقف کنیم.

سامانه اورژانس اجتماعی 
راه اندازی می شود

  مدیرکل دفتر امور اجتماعی و آسیب دیدگان 
سازمان بهزیستی از راه اندازی سامانه الکترونیکی آمار و 
اطالعات اورژانس اجتماعی خبر داد و گفت: با اجرای 
این سامانه برنامه ریزی، سیاست گذاری و تحلیل نقطه 
به نقطه آسیب های اجتماعی در سراسر کشور و مدل 

مداخالتی تسهیل و طراحی می شود.
رضا جعفر زاده در نشســت دوره آموزشی و حمایت 
طلبی و رو شــهای آن در کار با آسیب دیدگان استان 
زنجان افزود: در ارایه گزارش های اورژانس اجتماعی 
کم یــا بیش شــماری وجــود دارد و در واقع امکان 
دسترسی به آمار متقن را با مشکل مواجه می کرد که راه 

اندازی این سامانه به این مهم کمک می کند.
وی اظهار داشت: بهزیستی یکی از متولیان حوزه های 
آسیب های اجتماعی بوده و در این میان رویکرد مورد 
توجه  ارتقای ســالمت اجتماعی است و برای کاهش 
آسیب های اجتماعی سازمان های متولی امر باید نقش 

خود را ایفا کنند.
این مسوول خاطرنشان کرد: هر چند شیوع آسیب های 
اجتماعی تا حدودی کند شــده اســت، امــا این نوع  
آسیب ها در مقایسه با چند دهه  گذشته رشد فزاینده ای 
را نشــان می دهد که این مهم بیانگر توجه  بیشــتر و 

برنامه ریزی مدون حکایت دارد.
وی بهره گیری از منایع کنونی در کاهش آســیب های 
اجتماعی را موثر خواند و گفت: افسار گسیختگی هایی 
وجود دارد که در این بین هماهنگی و انسجام بخشی 
بین دســتگاه های متولی  برای اجــرای برنامه های 
مختلف و از طرفی کاهش آسیب های اجتماعی بسیار 

اثر گذار است.
این مســوول با اشــاره نقش رســانه هــا در کاهش 
آســیب های اجتماعی افزود: نقش اصحاب رسانه در 
حوزه کاهش آسیب های اجتماعی بسیار تاثیرگذار است 
که با اطالع رســانی در زمینه یــک موضوع جامعه را 

نسبت به وضعیت و شرایط آگاه می کنند.
جعفرزاده، بهره گیری از مشارکت های اجتماعی را در 
پیشــبرد برنامه های این سازمان مهم ارزیابی و اضافه 
کرد: در صورت حضور فعاالنه قشرهای مختلف مردم 
در برنامه های این سازمان نقش موثری  دارند  و نکته 
مهم اینکه افراد صاحب قدرت و سیاســتگذار نیز در 
مدیریت خوب آسیب های اجتماعی نیز نقش آفرین 

هستند.
این مسوول از راه اندازی سامانه پیامکی برای استفاده  
مردم در کشور خبرداد و اعالم کرد:  این سامانه با هدف 
نظارت مردم بر خدمات ارابه شــده بهزیستی  طراحی 
شده که اگر در جایی مشکلی وجود داشت شهروندان 
مشکالت را از طریق پیامک به متولیان امر اعالم کنند 

تا رسیدگی شود.
نشســت  ۲ روزه دوره آموزشــی و حمایــت طلبی و 
روش های آن در کار با آسیب دیدگان با حضور کارشناسان  

بهزیستی کشور در زنجان درحال برگزاری است.

خبـر

خبـر

رویه 2  

 اســتاندار زنجان با اشــاره به تنوع و 
ظرفیت باالی معادن استان زنجان تاکید کرد: 
در استانی همچون زنجان که میزان اکتشاف از 
معادن و تنوع و گسترش محصوالت معدنی 
در ســطح باالیی قرار دارد بایــد اداره زمین 
شناسی مستقلی ایجاد و برای جلوگیری از خام 

فروشی محصوالت معدنی استان اقدام شود.
فتح اله حقیقی در یازدهمین نشست شورای 
معادن استان، با اشاره به وجود بیش از ۳۵ نوع 
معدن در این استان اظهار کرد: زنجان یکی از 

مهمترین اســتان های معدنی و از بزرگترین 
تولید کنندگان ماده معدنی پتاس در کل کشور 

است.
وی ادامه داد: با وجود چنین تنوع و سطح باالی 
مواد معدنی، برای جلوگیری از خام فروشی و 
اســتفاده از ظرفیت باالی معادن اســتان باید 
اداره زمین شناســی مستقلی در زنجان ایجاد 
شود و قرار دادن زنجان در زیرمجموعه سایر 
استان های منطقه، خطایی استراتژیک و نیازمند 

پیگیری جدی است.

استاندار زنجان تاکید کرد:

معدنکاراندررفعمشکالت
روستاهامشارکتکنند

رویه 2  

فرنشین راه و شهرسازی استان زنجان:

شهر زنجان تا 20 سال آینده 
بزرگ تر نمی شود

 فرنشین راه و شهرسازی استان زنجان گفت: شهر زنجان تا ۲0 سال آینده بزرگ تر 
نمی شود.

به گزارش ایســنا، مسعود بیات منش در نشست خبری، اظهار کرد: دولت و وزارت راه و 
شهرسازی پس از چند سال وقفه، سیاست های کلی را در حوزه مسکن ابالغ کرده و در 
اســتان زنجان نیز در سه بخش این سیاست ها پیگیری می شود که یکی از آن ها به تولید 
مسکن در قالب پروژه های مشارکتی مربوط می شود و فراخوان دو پروژه نیز منتشر شده 
اســت. وی، هدف از اجرای پروژه های مشــارکتی را ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای 
مســکن دانست و گفت: در سال های اخیر افزایش قیمت مسکن همان با رشد نرخ دالر 
بی نصیب نماند. به دنبال رکودی که از ســال ۹۱ تا ۹۶ در تولید و عرضه مســکن حاکم 
شد، دولت وظیفه دارد تا برای اقشار کم درآمد و دهک های پایین اقداماتی را انجام دهد.

فرنشــین راه و شهرسازی استان زنجان با اشــاره به باال بودن تقاضای مسکن در زنجان، 
ابراز کرد: تا سه سال آینده ۱0 هزار واحد پروژه در قالب مسکن مشارکتی در کنار دیگر 

خدمات ایجاد می شود که ظرف شش ماه آینده استارت همه پروژه ها می    خورد.
وی، تولید مســکن در قالب اقدام ملی را برنامه دوم حوزه مسکن عنوان کرد و افزود: در 
این طرح زمین رایگان در اختیار بنیاد مسکن قرار می گیرد و بنیاد مسکن پس از ساخت 
واحدها آن را با قیمت تمام شده به واجدان شرایط واگذار می کند که سهمیه استان زنجان 

در این طرح ۲700 واحد است.
این مســوول، تولید مســکن در بافت فرســوده را دیگر برنامه وزارت راه و شهرسازی 
برشمرد و گفت: شهرداری موظف است ۵0 درصد ساخت برای عوارض ساخت و ساز 
بافت فرسوده در نظر بگیرد. برای هر قطعه ۲00 متری تا سقف 40 میلیون تومان تسهیالت 

۹ درصدی و تا سقف ۹0 میلیون تومان تسهیالت ۱8 درصدی ارائه می شود.
وی با اشــاره به تأمین سرانه های خدماتی بافت های ناکارآمد شهری، بیان کرد: در مناطق 
هدف، ۶8 پروژه مشــترک با شــهرداری، نوسازی مدرســه ها، ورزش و جوانان، آب و 

فاضالب و برق منطقه ای داریم.
بیات منش به موضوع ایجاد شهرک های منفصل در شهر زنجان اشاره کرد و افزود: معضلی 
که در شــهر زنجان ایجاد شــده این اســت که بورس بازی زمین، سبب غیرواقعی شدن 

قیمت ها و ایجاد جباب قیمت ها شده است.
وی با اشــاره به اینکه تعاونی های مســکونی که خارج از محدوده شــهر زمین بگیرند، 
غیرقانونی است، تصریح کرد: تولید و ایجاد مسکن در حریم شهر ممنوع است، در حالی 
که حدود 8 شرکت تعاونی غیرقانونی در حریم شهر زمین گرفتند و فیش هایی را خرید و 

فروش می کنند که این موضوع تبعاتی را برای دولت ایجاد کرده است.
این مســوول خاطرنشان کرد: طرح جامع شــهر زنجان به زودی ابالغ می شود که در آن 
الحاق محدوده به شهر زنجان تا ۲0 سال آینده محدود شده است و خرید و فروش ها و 

فیش سازی های غیرقانونی باید متوقف شود.

نگوییم و ننویسیم مرداد
بگوییم و بنویسیم اَُمرداد

»مرداد« به معنی مرگ و نیستی، 
درحالیکه نیاکانمان نام ماه پنجم سال را 
»اَُمرداد« نهاده بودند، به معنی بیمرگی،

جاودانگی، پایندگی، نامیرایی

کاهش44درصدیخریدگندمدراستانزنجان
 رویه 2

 رویه 2

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان زنجان:

صدور مجوز 
تولید ارز دیجیتال 

مشروط به پرداخت 
نرخ واقعی برق است

شهرداري زنجان در نظر دارد انجام كليه امور خدماتي )خدمات عمومي ، دبيرخانه و تايپ 
و رايانه، تلفنچي1، جوشكار2، متصدي كنترل خط1،غسال2 ، سرويسكار ماشين آالت 2، 
مكانيسين تاسيسات2 و راننده 3( شهرداري زنجان و سازمان هاي تابعه را از طريق برگزاري 

مناقصه به شركت هاي  خدماتي داراي  رتبه 1-7 و صالحيت از اداره تعاون ، كار و رفاه اجتماعي  
به مدت يكسال  واگذار نمايد.

1 . مهلت خريد اســناد و تحويل پيشنهادها: از تاريخ انتشــار آگهي 98/5/15 تا  ساعت 14 مورخه 
98/6/2 مي باشد.

2. محل خريد اسناد : زنجان - خيابان خرمشهر، بلوار آزادي، اداره قراردادها . تلفن تماس : 02433422036  
و جهت كسب اطالعات بيشتر  به نشانی اينترنتي WWW.ZANJAN.IR  مراجعه نمايند.

3. محل تسليم اسناد : زنجان - خيابان خرمشهر، بلوار آزادي، شهرداري مركز  - دبيرخانه مركزي .
5. ميزان و نوع سپرده شركت در مناقصه : مبلغ سپرده شركت در مناقصه  3/603/888/228ريال 

مي باشد كه به يكي از طرق ذيل به شهرداري ارايه گردد:
الف( واريز وجه نقد به شماره حساب 5-22221111-43-2210 نزد بانك انصار شعبه ميدان انقالب در 

وجه  شهرداري زنجان .
ب( ضمانت نامه بانكي به نفع كارفرما ج( اسناد خزانه بي نام د( انواع  اوراق مشاركت بي نام  

6 . شركت درمناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف شهرداري موضوع ماده10 آيين نامه 
مالي شهرداري ميباشد

7 . هزينه انتشار آگهي به عهده برنده  مناقصه خواهد بود .
8. پيشــنهادهای رسيده راس ساعت 15روز  يكشنبه  مورخه  98/6/3در جلسه كميسيون معامالت  كه 
در محل حوزه معاونت مالي و اقتصادي  تشكيل مي گردد با حضور پيشنهاد دهندگان گشايش  و بررسي 

خواهد شد.
9. متقاضيــان جهــت دريافت اســناد مناقصه ميبايســت مبلغ 500/000 ريال به حســاب شــماره 
3100002448006  بنام شهرداري زنجان نزدبانك ملي شعبه ميدان آزادي واريز و اصل فيش آن را ارائه 

نمايند
10. محل تامين اعتبار : منابع داخلي شهرداري

11. شهرداري در رد يا يك يا تمام پيشنهادها مختار مي باشد.
*  ديگر شروط مناقصه و اختيارات و تكاليف مناقصه گر و مناقصه گزار در اسناد مناقصه مندرج 

مي باشد.

آگهي مناقصه عمومي 
)شماره ۹8-10  (

مدرییت ارتباطات و امور نیب الملل شهرداری زنجان 
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فرنشین میراث فرهنگی زنجان مطرح کرد؛

فاصله گردشگری از برنامه افق چشم انداز 20 ساله

فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان:
2۹00 تن سیمان رایگان 

در روستاهای زنجان 
توزیع شد

مدیرعامل شرکت آبفار استان زنجان:

طرح ایمنی آب 
در مجتمع آبرسانی واالیش 

اجرا شد
- رویه 2   - رویه 2  

قاچاق چوب و تداوم نگرانی ها

دادستان زنجان خبر داد؛چوبهاییکهچوبحراجمیخورند

برخورد با مفاسد اقتصادی
بدون تبعیض و اغماض

 دادســتان زنجان در مورد برخورد با مفاســد 
اقتصادی گفت: برخورد با مفاسد اقتصادی بدون هیچ 
تبعیض یا اغماضی انجام می شوند و آنهایی که متخلف 

هستند از آینده اقدامات ما در هراس باشند.
حجت االسالم محسن کرمی با اشاره به اینکه رسالت 
بزرگ قوه قضاییه برخورد قاطع با مفاســد اقتصادی 
اســت اظهار کرد: شناســایی و برخورد با این افراد با 
فرآیند مناســب اقتصادی اتفاق خواهــد افتاد و این 

موضوع محقق خواهد شد.
وی تصریــح کرد: این اقدام نیز بــا رعایت ضوابط و 
مقررات انجام خواهد شد بستر قانونی برخورد با مفاسد 
اقتصادی فراهم است و این کار را عزم داریم در استان 

زنجان انجام دهیم.
دادستان زنجان برخورد با مفاسد را جزو رسالت های 
اولیه خودمان می دانیم افزود: در این زمینه باید اهتمام 

جدی وجود داشته باشد.
دادستان زنجان با بیان اینکه در این شرایط هیچ تبعیض 
یا اغماضــی و یا نگاه جناحــی و جریانی مصلحت 
اندیشــانه ای نخواهیم داشت افزود: قطعا رفتارهای ما 
رفتارهایی خواهد بود که برای فعاالن اقتصادی ســالم 

ارمغان آرامش را در پی خواهد داشت.
وی افزود: این اقدامات برای کســانی که می خواهند 
فعالیت های اقتصادی سودمندی را برای جامعه و برای 
خودشان با رعایت قانون انجام دهند از این اقدامات ما 

بهره های مثبتی را خواهند برد.
کرمی با اشــاره به اینکه هدف ما این است که عرصه 
را برای فعالیت های اقتصادی مثبت فراهم کنیم عنوان 
کرد: در جایی که فعالیت ها اقتصادی ناسالم گسترش 
می یابد افرادی که می  خواهند ســالم کار کنند در تنگنا 

قرار می گیرند.
وی تاکید کرد: با این اقدامات بنا نداریم جریان اقتصادی 

را کند کرده و یا متوقف کنیم.

سامانه اورژانس اجتماعی 
راه اندازی می شود

  مدیرکل دفتر امور اجتماعی و آسیب دیدگان 
سازمان بهزیستی از راه اندازی سامانه الکترونیکی آمار و 
اطالعات اورژانس اجتماعی خبر داد و گفت: با اجرای 
این سامانه برنامه ریزی، سیاست گذاری و تحلیل نقطه 
به نقطه آسیب های اجتماعی در سراسر کشور و مدل 

مداخالتی تسهیل و طراحی می شود.
رضا جعفر زاده در نشســت دوره آموزشی و حمایت 
طلبی و رو شــهای آن در کار با آسیب دیدگان استان 
زنجان افزود: در ارایه گزارش های اورژانس اجتماعی 
کم یــا بیش شــماری وجــود دارد و در واقع امکان 
دسترسی به آمار متقن را با مشکل مواجه می کرد که راه 

اندازی این سامانه به این مهم کمک می کند.
وی اظهار داشت: بهزیستی یکی از متولیان حوزه های 
آسیب های اجتماعی بوده و در این میان رویکرد مورد 
توجه  ارتقای ســالمت اجتماعی است و برای کاهش 
آسیب های اجتماعی سازمان های متولی امر باید نقش 

خود را ایفا کنند.
این مسوول خاطرنشان کرد: هر چند شیوع آسیب های 
اجتماعی تا حدودی کند شــده اســت، امــا این نوع  
آسیب ها در مقایسه با چند دهه  گذشته رشد فزاینده ای 
را نشــان می دهد که این مهم بیانگر توجه  بیشــتر و 

برنامه ریزی مدون حکایت دارد.
وی بهره گیری از منایع کنونی در کاهش آســیب های 
اجتماعی را موثر خواند و گفت: افسار گسیختگی هایی 
وجود دارد که در این بین هماهنگی و انسجام بخشی 
بین دســتگاه های متولی  برای اجــرای برنامه های 
مختلف و از طرفی کاهش آسیب های اجتماعی بسیار 

اثر گذار است.
این مســوول با اشــاره نقش رســانه هــا در کاهش 
آســیب های اجتماعی افزود: نقش اصحاب رسانه در 
حوزه کاهش آسیب های اجتماعی بسیار تاثیرگذار است 
که با اطالع رســانی در زمینه یــک موضوع جامعه را 

نسبت به وضعیت و شرایط آگاه می کنند.
جعفرزاده، بهره گیری از مشارکت های اجتماعی را در 
پیشــبرد برنامه های این سازمان مهم ارزیابی و اضافه 
کرد: در صورت حضور فعاالنه قشرهای مختلف مردم 
در برنامه های این سازمان نقش موثری  دارند  و نکته 
مهم اینکه افراد صاحب قدرت و سیاســتگذار نیز در 
مدیریت خوب آسیب های اجتماعی نیز نقش آفرین 

هستند.
این مسوول از راه اندازی سامانه پیامکی برای استفاده  
مردم در کشور خبرداد و اعالم کرد:  این سامانه با هدف 
نظارت مردم بر خدمات ارابه شــده بهزیستی  طراحی 
شده که اگر در جایی مشکلی وجود داشت شهروندان 
مشکالت را از طریق پیامک به متولیان امر اعالم کنند 

تا رسیدگی شود.
نشســت  ۲ روزه دوره آموزشــی و حمایــت طلبی و 
روش های آن در کار با آسیب دیدگان با حضور کارشناسان  

بهزیستی کشور در زنجان درحال برگزاری است.

خبـر

خبـر
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 اســتاندار زنجان با اشــاره به تنوع و 
ظرفیت باالی معادن استان زنجان تاکید کرد: 
در استانی همچون زنجان که میزان اکتشاف از 
معادن و تنوع و گسترش محصوالت معدنی 
در ســطح باالیی قرار دارد بایــد اداره زمین 
شناسی مستقلی ایجاد و برای جلوگیری از خام 

فروشی محصوالت معدنی استان اقدام شود.
فتح اله حقیقی در یازدهمین نشست شورای 
معادن استان، با اشاره به وجود بیش از ۳۵ نوع 
معدن در این استان اظهار کرد: زنجان یکی از 

مهمترین اســتان های معدنی و از بزرگترین 
تولید کنندگان ماده معدنی پتاس در کل کشور 

است.
وی ادامه داد: با وجود چنین تنوع و سطح باالی 
مواد معدنی، برای جلوگیری از خام فروشی و 
اســتفاده از ظرفیت باالی معادن اســتان باید 
اداره زمین شناســی مستقلی در زنجان ایجاد 
شود و قرار دادن زنجان در زیرمجموعه سایر 
استان های منطقه، خطایی استراتژیک و نیازمند 

پیگیری جدی است.

استاندار زنجان تاکید کرد:

معدنکاراندررفعمشکالت
روستاهامشارکتکنند

رویه 2  

فرنشین راه و شهرسازی استان زنجان:

شهر زنجان تا 20 سال آینده 
بزرگ تر نمی شود

 فرنشین راه و شهرسازی استان زنجان گفت: شهر زنجان تا ۲0 سال آینده بزرگ تر 
نمی شود.

به گزارش ایســنا، مسعود بیات منش در نشست خبری، اظهار کرد: دولت و وزارت راه و 
شهرسازی پس از چند سال وقفه، سیاست های کلی را در حوزه مسکن ابالغ کرده و در 
اســتان زنجان نیز در سه بخش این سیاست ها پیگیری می شود که یکی از آن ها به تولید 
مسکن در قالب پروژه های مشارکتی مربوط می شود و فراخوان دو پروژه نیز منتشر شده 
اســت. وی، هدف از اجرای پروژه های مشــارکتی را ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای 
مســکن دانست و گفت: در سال های اخیر افزایش قیمت مسکن همان با رشد نرخ دالر 
بی نصیب نماند. به دنبال رکودی که از ســال ۹۱ تا ۹۶ در تولید و عرضه مســکن حاکم 
شد، دولت وظیفه دارد تا برای اقشار کم درآمد و دهک های پایین اقداماتی را انجام دهد.

فرنشــین راه و شهرسازی استان زنجان با اشــاره به باال بودن تقاضای مسکن در زنجان، 
ابراز کرد: تا سه سال آینده ۱0 هزار واحد پروژه در قالب مسکن مشارکتی در کنار دیگر 

خدمات ایجاد می شود که ظرف شش ماه آینده استارت همه پروژه ها می    خورد.
وی، تولید مســکن در قالب اقدام ملی را برنامه دوم حوزه مسکن عنوان کرد و افزود: در 
این طرح زمین رایگان در اختیار بنیاد مسکن قرار می گیرد و بنیاد مسکن پس از ساخت 
واحدها آن را با قیمت تمام شده به واجدان شرایط واگذار می کند که سهمیه استان زنجان 

در این طرح ۲700 واحد است.
این مســوول، تولید مســکن در بافت فرســوده را دیگر برنامه وزارت راه و شهرسازی 
برشمرد و گفت: شهرداری موظف است ۵0 درصد ساخت برای عوارض ساخت و ساز 
بافت فرسوده در نظر بگیرد. برای هر قطعه ۲00 متری تا سقف 40 میلیون تومان تسهیالت 

۹ درصدی و تا سقف ۹0 میلیون تومان تسهیالت ۱8 درصدی ارائه می شود.
وی با اشــاره به تأمین سرانه های خدماتی بافت های ناکارآمد شهری، بیان کرد: در مناطق 
هدف، ۶8 پروژه مشــترک با شــهرداری، نوسازی مدرســه ها، ورزش و جوانان، آب و 

فاضالب و برق منطقه ای داریم.
بیات منش به موضوع ایجاد شهرک های منفصل در شهر زنجان اشاره کرد و افزود: معضلی 
که در شــهر زنجان ایجاد شــده این اســت که بورس بازی زمین، سبب غیرواقعی شدن 

قیمت ها و ایجاد جباب قیمت ها شده است.
وی با اشــاره به اینکه تعاونی های مســکونی که خارج از محدوده شــهر زمین بگیرند، 
غیرقانونی است، تصریح کرد: تولید و ایجاد مسکن در حریم شهر ممنوع است، در حالی 
که حدود 8 شرکت تعاونی غیرقانونی در حریم شهر زمین گرفتند و فیش هایی را خرید و 

فروش می کنند که این موضوع تبعاتی را برای دولت ایجاد کرده است.
این مســوول خاطرنشان کرد: طرح جامع شــهر زنجان به زودی ابالغ می شود که در آن 
الحاق محدوده به شهر زنجان تا ۲0 سال آینده محدود شده است و خرید و فروش ها و 

فیش سازی های غیرقانونی باید متوقف شود.

نگوییم و ننویسیم مرداد
بگوییم و بنویسیم اَُمرداد

»مرداد« به معنی مرگ و نیستی، 
درحالیکه نیاکانمان نام ماه پنجم سال را 
»اَُمرداد« نهاده بودند، به معنی بیمرگی،

جاودانگی، پایندگی، نامیرایی

کاهش44درصدیخریدگندمدراستانزنجان
 رویه 2

 رویه 2

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان زنجان:

صدور مجوز 
تولید ارز دیجیتال 

مشروط به پرداخت 
نرخ واقعی برق است

شهرداري زنجان در نظر دارد انجام كليه امور خدماتي )خدمات عمومي ، دبيرخانه و تايپ 
و رايانه، تلفنچي1، جوشكار2، متصدي كنترل خط1،غسال2 ، سرويسكار ماشين آالت 2، 
مكانيسين تاسيسات2 و راننده 3( شهرداري زنجان و سازمان هاي تابعه را از طريق برگزاري 

مناقصه به شركت هاي  خدماتي داراي  رتبه 1-7 و صالحيت از اداره تعاون ، كار و رفاه اجتماعي  
به مدت يكسال  واگذار نمايد.

1 . مهلت خريد اســناد و تحويل پيشنهادها: از تاريخ انتشــار آگهي 98/5/15 تا  ساعت 14 مورخه 
98/6/2 مي باشد.

2. محل خريد اسناد : زنجان - خيابان خرمشهر، بلوار آزادي، اداره قراردادها . تلفن تماس : 02433422036  
و جهت كسب اطالعات بيشتر  به نشانی اينترنتي WWW.ZANJAN.IR  مراجعه نمايند.

3. محل تسليم اسناد : زنجان - خيابان خرمشهر، بلوار آزادي، شهرداري مركز  - دبيرخانه مركزي .
5. ميزان و نوع سپرده شركت در مناقصه : مبلغ سپرده شركت در مناقصه  3/603/888/228ريال 

مي باشد كه به يكي از طرق ذيل به شهرداري ارايه گردد:
الف( واريز وجه نقد به شماره حساب 5-22221111-43-2210 نزد بانك انصار شعبه ميدان انقالب در 

وجه  شهرداري زنجان .
ب( ضمانت نامه بانكي به نفع كارفرما ج( اسناد خزانه بي نام د( انواع  اوراق مشاركت بي نام  

6 . شركت درمناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف شهرداري موضوع ماده10 آيين نامه 
مالي شهرداري ميباشد

7 . هزينه انتشار آگهي به عهده برنده  مناقصه خواهد بود .
8. پيشــنهادهای رسيده راس ساعت 15روز  يكشنبه  مورخه  98/6/3در جلسه كميسيون معامالت  كه 
در محل حوزه معاونت مالي و اقتصادي  تشكيل مي گردد با حضور پيشنهاد دهندگان گشايش  و بررسي 

خواهد شد.
9. متقاضيــان جهــت دريافت اســناد مناقصه ميبايســت مبلغ 500/000 ريال به حســاب شــماره 
3100002448006  بنام شهرداري زنجان نزدبانك ملي شعبه ميدان آزادي واريز و اصل فيش آن را ارائه 

نمايند
10. محل تامين اعتبار : منابع داخلي شهرداري

11. شهرداري در رد يا يك يا تمام پيشنهادها مختار مي باشد.
*  ديگر شروط مناقصه و اختيارات و تكاليف مناقصه گر و مناقصه گزار در اسناد مناقصه مندرج 

مي باشد.

آگهي مناقصه عمومي 
)شماره ۹8-10  (

مدرییت ارتباطات و امور نیب الملل شهرداری زنجان 
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مدیرعامل شرکت غله استان زنجان:
کاهش 44 درصدی 

خرید گندم در استان زنجان
 مدیرعامل شــرکت غله استان زنجان  از 
کاهش 44 درصدی خرید گندم در استان زنجان  

خبر داد.
به گزارش موج رســا، محمد ایزدی در دومین 
نشست شورای پیشــگیری از وقوع جرم استان 
زنجان که با حضور رییس کل دادگستری استان، 
دادســتان زنجان برگزار شد، اظهار کرد: یکی از 
دالیل کاهش خرید گندم در استان زنجان قیمت 

تضمینی ۱۷۰۰ تومانی بوده است.
وی با بیان اینکه خیلی از کشاورزان به این قیمت 
اعتراض دارند، ابراز کرد: امسال ۱5 روز نسبت به 
سال گذشته خرید را زودتر آغاز کردیم که برای 

این امر ۱۷ مرکز خرید پیش بینی شد.
مدیرعامل شــرکت غله استان زنجان با اشاره به 
اینکه سیلوهای استان 5۰۰ هزار تن ظرفیت دارند، 
ابراز کرد: از ۱۷ مرکز خرید دو سیلو دولتی و ۱5 
مرکز دیگر کارخانجات آرد و ســیلوهای بخش 

خصوصی هستند.
وی با اشاره به اینکه زنجان سال گذشته استان نهم 
کشور در خرید گندم را داشت، عنوان کرد: امسال 
بدون لحاظ کردن خرید توافقی 44 درصد کاهش 
خرید را داریم که با لحاظ کردن خرید توافقی 33 

درصد با کاهش خرید گندم مواجه هستیم.
ایزدی با بیان اینکه ما هنوز خرید را تمام نکردیم، 
ادامه داد: استان آذربایجان شرقی  بیشترین کاهش 

را در خرید گندم داشته است.
وی با اشاره به ۱62 هزار خرید تضمینی که امسال 
انجام شده اســت، خاطرنشان کرد: 6۰ هزار تن 
نیز از سال گذشــته گندم داریم که در کل 223 
هزار تن موجودی گندم داریم. مدیرعامل شرکت 
غله استان زنجان با بیان اینکه میزان مصرف استان 
2۱۰ هزار تن برای همه مصارف اســت، گفت: 

اکنون بیش از مصرف یکسال گندم داریم.
وی با اشــاره به اینکه خرید توافقی امسال برای 
نخســتین بار انجام می شــود، اظهار کرد: خرید 

توافقی در استان زنجان ۱6 هزار تن بوده است.
ایزدی با بیان اینکه قیمت خرید توافقی باید باالتر 
از قیمت خرید تضمینی باشــد، عنــوان کرد: با 

وجود خرید توافقی شاهد کاهش خرید هستیم.
وی با اشــاره به اینکه بیشتر کشاورزان گندم را 
کیسه گیری و انبار می کنند، ابراز کرد: پرداختی ما 
به کشاورزان نیز تا 28 تیر ماه بوده است یعنی ۱5 
روز از پرداختها عقب هستیم یعنی از 2۷5 میلیارد 

حدود ۱۰۰ میلیارد پرداخت کرده ایم.

با گذشت ماه ها بالتکلیفی؛
ورزش و جوانان ابهر 

صاحب رییس شد
 بعد از گذشــت ماه ها بالتکلیفی، تورج 
عیوض محمدی به عنوان رئیس ورزش و جوانان 

شهرستان ابهر معرفی شد.
به گزارش ایسنا،  اداره ورزش و جوانان یکی از 
دستگاه های تاثیرگذار در هر شهرستان با توجه به 
جامعه هدفی که با آن سر و کار دارد، محسوب 
می شــود. این اداره در ابهر بعــد از رفتن داوود 
معروف خانی به صورت سرپرستی اداره می شد 
که در آیینی، تــورج عیوض محمدی جایگزین 
ســیدجعفر ایوار که به عنوان سرپرست فعالیت 

می کرد، شد.

مدیرعامل شرکت آبفار استان زنجان:

طرح ایمنی آب در مجتمع 
آبرسانی واالیش اجرا شد

 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی 
استان زنجان گفت: در راســتای برنامه سازمان 
جهانی بهداشت نسبت به اطمینان از سالمت آب 
آشامیدنی، برنامه ایمنی آب برای مجتمع آبرسانی 
واالیش در ســال 9۷ در شهرســتان های ابهر و 

سلطانیه به صورت کامل اجرا شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 
روستایی اســتان زنجان؛ رضا کابلی، افزود: این 
مجتمع شامل سه روســتای واالیش، جداقیه و 
دوسنگان از توابع شهرستان های ابهر و سلطانیه 

است.
وی اظهار کرد: مجمتع واالیش با پنج عدد مخزن 
ذخیره آب شرب با حجم کلی 525 مترمکعب، 
یک حلقه چاه به عمق ۱3۰ متر، ۱2 کیلومتر خط 
انتقال، ۱۰.2 کیلومتر طول شبکه و سرانه مصرف 
۱88 لیتر در روز، جمعیت یک هزار و 5۱2 نفری 

را تحت پوشش قرار داده است.
کابلی خاطرنشان کرد: با توجه به برنامه سازمان 
جهانی بهداشت در خصوص اطمینان از سالمت 
آب شــرب از آبخوان تا نقطه مصرف که منطقه 
بسیار گســترده تری را جهت ارزیابی، ریسک و 
بررسی مخاطرات آب شرب تحت پوشش قرار 
می دهد، این برنامه توسط شرکت مهندسی آب و 
و فاضالب و وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی، بومی سازی شد.
وی با بیان اینکه این طرح در تمامی شرکت های 
آب و فاضالب شهری و روستایی کشور در حال 
اجرا اســت، گفت: برنامه ایمنی آب در مجتمع 
واالیش نیز ضمن بررســی تمام ریســک های 
تهدید کننده سالمت آب شرب از جمله معادن، 
 صنایع و کشــاورزی در منطقــه حوضه آبریز 

اجرا شد.

خبـر

استاندار زنجان تاکید کرد:
معدن کاران در رفع مشکالت 

روستاها مشارکت کنند
 استاندار زنجان با اشاره به تنوع و ظرفیت 
باالی معادن اســتان زنجان تاکید کرد: در استانی 
همچون زنجان که میزان اکتشاف از معادن و تنوع 
و گســترش محصوالت معدنی در سطح باالیی 
قرار دارد باید اداره زمین شناسی مستقلی ایجاد 
و برای جلوگیری از خام فروشــی محصوالت 

معدنی استان اقدام شود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری زنجان؛ 
فتح اله حقیقی در یازدهمین نشســت شورای 
معادن اســتان، با اشاره به وجود بیش از 35 نوع 
معدن در این اســتان اظهار کرد: زنجان یکی از 
مهمترین استان های معدنی و از بزرگترین تولید 

کنندگان ماده معدنی پتاس در کل کشور است.
وی ادامه داد: با وجود چنین تنوع و سطح باالی 
مواد معدنی، برای جلوگیری از خام فروشــی و 
اســتفاده از ظرفیت باالی معادن استان باید اداره 
زمین شناسی مســتقلی در زنجان ایجاد شود و 
قرار دادن زنجان در زیرمجموعه سایر استان های 
منطقه، خطایی اســتراتژیک و نیازمند پیگیری 

جدی است.
مقام عالی استان خاطرنشان کرد: با توجه به وجود 
مسایلی همچون تعیین تکلیف انبار پسماندهای 
معدنی و افزایش ظرفیت های صادراتی اســتان 
بجای خام فروشی مواد معدنی و سنگ ها، هیچ 
تعللی در ایجاد اداره زمین شناسی استان زنجان 

قابل بخشش نخواهد بود.
استاندار زنجان در بخش دیگری از سخنان خود 
در جمع معدن کاران اســتان، با تاکید بر اینکه با 
برداشــت های غیرقانونی ناشــی از سودجویی 
افراد غیرمتخصص در این حوزه برخورد جدی 
خواهد شد افزود: معدن کاران نیز باید نمونه های 
هرگونه کارشکنی و سوء استفاده برخی از افراد 
در شهرستان ها را اعالم نمایند تا برخورد مناسبی 

با این افراد صورت گیرد.
حقیقی، رفع مشکالت ایمنی معادن و مشارکت 
در رفع مشــکالت روســتاها به ویژه بهسازی 
راه های روســتایی را از جملــه انتظارات دولت 
از معدن کاران اســتان برشــمرد و گفت: گاهی 
بدلیل آمد و شــد خودروهای سنگین معادن در 
جاده های روستایی، شاهد تخریب منابع طبیعی 
یا راه های روستایی هستیم، بنابراین معدن کاران 
باید با پرداخت کامل حقوق دولتی و مشارکت 
در بهســازی راه های روستایی، این خسارت ها 

را جبران کنند.
نماینده عالی دولت در استان اظهار کرد: چنانچه 
معادنی اقدام بــه پرداخت تمامی حقوق دولتی 
خود نمایند و مسایل ایمنی معادن را رعایت کنند، 
راه دسترسی مورد نیاز آن ها را با مشارکت اداره 

کل راه و شهرسازی استان احداث خواهیم کرد.

در ادامه خدمات الکترونیک سازمان تامین اجتماعی 
صورت گرفت؛

حذف دفترچه درمانی 
برای نخستین بار در کشور 

 مدیر درمان اســتان اظهار داشت: پروژه 
حــذف دفترچه درمانی با هــدف ایجاد پرونده 
الکترونیک سالمت بیماران و بیمه شدگان برای 
نخستین بار در سطح کشــور در سازمان تامین 

اجتماعی رقم خورد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت درمان استان 
زنجــان، دکتر محمدی با بیان اینکه در وضعیت 
کنونی و بحران کاغذ در دوران تحریم ، بهترین 
گزینه اعتماد به خودباوری و تکیه بر ظرفیتها و 
توانمندیهای جوانان غیور این مرز و بوم اســت 
گفت: این طرح ضمن ایجاد پرونده الکترونیک 
بیماران ، صرفه جویی هنگفتی در مصرف کاغذ و 
کاهش هزینه های تولید دفترچه درمانی را بهمراه 

داشت.
دکتر محمدی در زمینه اهداف این پروژه تصریح 
کرد: اعمال کنترلهای الزم دارویی و پیشگیری از 
تداخالت و حساسیتهای دارویی، افزایش سرعت 
و دقت در تولید نســخه ، عــدم نیاز به چاپ و 
تعویض دفترچــه درمانی ، حفــظ محرمانگی 
اطالعات درمانی و سالمت افراد با لحاظ نمودن 
اســتانداردهای امنیتی ، جلوگیــری از خطای 
احتمالی نسخه خوانی در داروخانه ، تسهیل در 
استعالم استحقاق درمان و عدم مراجعه بیمه شده 
به شعب و در پایان نظارت دقیق بر ارایه خدمات 
درمانی و کنترل های مالی را از مهمترین مزایای 

این طرح عنوان کرد.
مدیر درمان اســتان زنجان در پایان گفت: طرح 
ارتباط نسخ الکترونیک در فاز نخست به صورت 
پایلوت در استان زنجان بین مراکز درمانی ملکی 
سازمان با داروخانه ها و موسسات طرف قرارداد 
با حضور دکتر درخشــان معاون درمان سازمان 
تامین اجتماعی کشور کلید خورد  و مقرر است 
بعد از حل مشکالت احتمالی موجود و اطمینان 
کامــل از صحت عملکرد این ســرویس و رفع 
نواقص و زیر ســاختها ، ظرف یک ماه آینده در 

سطح کشور اجرایی و عملیاتی گردد.
گفتنی است پس از این بیمه شدگان سازمان که 
به مراکز درمانی تامین اجتماعی مراجعه می کنند 
در صورت عدم وجود هر یک از اقالم دارویی، 
بدون نیاز به نســخه کاغذی و با ارایه کد ملی ، 
مابقــی داروهای خود را از داروخانه های طرف 
قرار داد سطح شهر با پرداخت فرانشیز دریافت 

نمایند.

خبـر قاچاق چوب و تداوم نگرانی ها

چوبهاییکهچوبحراجمیخورند
 ایــن روزها قاچــاق چوب 
به یکــی از بزرگ ترین نگرانی ها در 
سطح کشور تبدیل شده است که اگر 
روند فزاینده به خود گیرد باید شاهد 
خوانــدن غزل های خداحافظی برای 

جنگل ها باشیم.
به گزارش ایســنا، چــوب این ماده 
پرارزش از بدو خلقت بشر تاکنون، 
در زندگی روزمره انســان ها دخالت 
داشــته و وقتی که بشر زندگی خود 
را در جنگل آغاز کرد، با چوب آشنا 
شــده و از آن برای ســاخت خانه و 
کاشانه، وسایل دفاعی، حمل و نقل و 
کشاورزی استفاده کرده است. چوب 
در تکامل انسان نقش مهمی داشته و 
کاربرد آن در وســایل حمل و نقل از 
جمله قایق و کشتی، خطوط ریل، در 
اشاعه تمدن ها، بقای انسان و کشف 
نواحی ناشــناخته را به دنبال داشته 

است.
گذشت زمان نه تنها رنگ فراموشی بر چوب نزده 
است، بلکه امروزه صنعت چوب و مبلمان در دنیا 
به عنوان یک صنعت مهم و ارزآور تبدیل شــده و 
۷5 درصد این تجارت مربوط به هفت کشور دنیا 
شــامل آمریکا، چین، ایتالیا، فرانسه، آلمان، ژاپن و 

کانادا است.
در ســالیان اخیر بروز مشکالت ناشی از تخریب 
جنگل های کشــور نظیر وقوع سیالب و فرسایش 
خاک از یک سو و تالش های صورت گرفته توسط 
کارشناسان و حامیان محیط  زیست در جهت تبیین 
جایگاه جنگل های کشــور از سوی دیگر، موجب 
توجه مســووالن به حفظ جنگل های کشــور با 
وضع قوانینی در این حوزه شــده است. همچنین 
تاکیدات مکــرر مقام معظم رهبــری در رابطه با 
حفاظت محیط  زیست و منابع طبیعی به خصوص 
در مورد جنگل های شمال کشور نیز منجر به اتخاذ 

تصمیماتی در حمایت از جنگل ها شد.
نگاهی برخی از قوانين قاچاق چوب

در قانون جنگل ها و مراتع کشــور مصوب هشتم 
شــهریور ســال ۱338، قانون گذار سوءاستفاده و 
بهره برداری غیرمجاز از جنگل ها و مراتع را مشمول 
مقررات مربوط به قاچاق قرار داده است. همچنین 

قانون حفاظــت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع 
کشــور مصوب 25 امردادماه ۱346، حمل چوب، 
هیزم و ذغال حاصلــه از درختان جنگلی در همه 
نقاط کشور به استثنای داخل شهرها بدون تحصیل 
پروانه حمل از ســازمان جنگل بانی ممنوع است و 
چنانچه مرتکب، فاقد پروانه بهره برداری باشد، طبق 
قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات 

خواهند شد.
قانــون نحوه اعمال تعزیــرات حکومتی راجع به 
قاچاق کاال و ارز مصوب ۱2 اردیبهشت ماه ۱3۷4 
مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مرتکبین جرایم 
قطع درختان جنگلی و قاچاق چوب، هیزم و ذغال 
مستحصله نمی شود و با مرتکبین این گونه جرایم 

طبق قانون سابق رفتار خواهد شد.
همه روزه در البه الی اخبار شاهد اخباری از حوزه 
قاچاق هستیم که این پدیده نامبارک وقتی در حوزه 
چوب رخ نمایی می کند به معضل شــومی تبدبل 
می شود که سرمایه های ملی کشور را نشانه گرفته 
است، ســرمایه هایی که تنها متعلق به نسل امروز 

نیست.
 قاچاق چــوب یکــی از مهم تریــن دغدغه های 
شهرستان طارم است که این روزها به یک نگرانی 
عمده برای مردم تبدیل شده، تا جایی که اگر همین 

روند ادامه یابد شاهد تراژدی غم انگیز خداحافظی با 
جنگل ها در طارم خواهیم بود. شهرستان طارم در 
منتهی الیه شمالی استان زنجان واقع شده و از شمال 
به استان گیالن و از غرب به استان اردبیل و از شرق 

و جنوب شرقی نیز به استان قزوین مشرف است.
هم جواری با اســتان گیالن و نفوذ رطوبت از این 
اســتان به منطقه طارم و وجود آب و هوای خاص 
مدیترانه ای در این منطقه باعث شده منابع طبیعی این 
منطقه به یکی از زیباترین مناطق اســتان زنجان و 
شــاید ایران تبدیل شود تا جایی که وجود مراتع و 
جنگل های طبیعی به این شهرستان جلوه خاص و 

زیبایی داده است.
شهرستان طارم دارای وسعتی 2۱4 هزار هکتار است 
که از این میزان ۱۷3 هزار هکتار آن جزو عرصه های 
ملی بوده و 4۱ هــزار هکتار نیز زمین های زراعی 
و باغ ها است. از ۱۷3 هزار هکتار منابع طبیعی این 
شهرستان ۱۱8 هزار هکتار مرتع و 55 هزار هکتار 
نیز جنگل طبیعی است که جنگل های این شهرستان 
بیشتر شامل درختان ارس بوده که چند منطقه نیز به 
عنوان ذخیره گاه استراتژیکی این گونه انتخاب شده 

است.
استان های شمالی، مقصد درختان قطع شده طارم
جنگل هــای طارم در مناطقــی مانند جنگل ارس 

جیش آبــاد، چرزه، جمال آبــاد، مینا، 
خســاره، ســرداب و ... قرار دارد و 
عالوه بر ارس در این منطقه، گونه های 
جنگلی دیگری شامل بنه، بلوط، بادام 
وحشی، زالزالک، سیاه تلو، انار وحشی، 
نارون، زبان گنجشک، داغ داغان و... که 

بسیار متنوع است.
تنوع درختان در شهرستان طارم سبب 
شده است که چشم طمع قاچاقچیان 
چوب همواره بــه دنبال جنگل های 
طارم باشد تا جایی که گاهی اخباری 
از قاچاق چوب در شهرســتان طارم 
شنیده می شــود که مقصد بیشتر این 
چوب ها، اســتان های شمالی کشور 

است.
قاچاقچیــان چوب که بیشــتر برای 
دست یابی به سود کالن اقدام به قطع 
درختان می کننــد، از این نکته غافل 
هستند که در نهایت ضرر این کار در 
آینده نصیب فرزندان خود خواهد شد، زیرا زمین 
بدون درخت در تأمین حیات انســان حرفی برای 
گفتن نخواهد داشــت. تــداوم روند قطع درختان 
در شهرســتان طارم در درازمدت می تواند منجر به 
نابودی جنگل ها شــده و به محیط زیست منطقه 
صدمات بســیاری وارد کند، لــذا مقابله با این امر 
نیازمند اقدامات جدی تر و برنامه ریزی بیشــتری 

است.
در روزهای گذشته با کشف ۱۰ تن چوب قاچاق 
در طارم، این پدیده شــوم که به جان جنگل ها در 
کشــور افتاده اســت دوباره به صدر اخبار استان 
نفوذ کرد، طارمی که گاه خود مبدا چوب بری های 
غیرمجاز اســت و گاهی نیز به گلوگاه قاچاقچیان 
چوب برای قاچاق این ماده به اســتان های شمال 

کشور تبدیل می شود.
در همین رابطه رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
طارم می گوید: این محموله از طارم ســفلی استان 
قزوین بارگیری شده و قرار بود به استان های شمالی 

کشور منتقل شود.
ضیاءالدین حســنلو با بیان این که ارزش ریالی این 
محمولــه چوب قاچاق 2۰۰ میلیون ریال اســت، 
تصریــح می کند: محموله قاچــاق توقیفی از نوع 

درخت چنار بود.

 مدیرعامل شــرکت شهرک های صنعتی 
استان زنجان با بیان اینکه تا کنون قانونی در مورد 
تولید ارز دیجیتال وجود نداشــت، گفت: هیات 
وزیــران، وزارت صنعت، معــدن و تجارت را 
مکلف کرده که صدور مجوز تولید ارز دیجیتال 
به واحدها، مشروط به پرداخت نرخ واقعی برق 

)6 برابر هزینه کنونی( باید باشد.
ایرج احمدی در نشســت خبــری با بیان اینکه 
زنجان و شیراز، قطب های تولید ارز دیجیتال در 
کشور هســتند، اظهار داشت: این کار برای دور 
زدن تحریم ها مناسب بوده و اکنون پنج واحد در 

شهرک های صنعتی استان شناسایی شده است.
وی با بیــان اینکه صنایع کوچــک 85 درصد 
اشتغال کشور را شامل می شود، خاطرنشان کرد: 
در ۱6 شهرک صنعتی استان، زمین برای عرضه 

به متقاضیان وجود دارد.
احمــدی افزود: یک هزار و 65۰ فقره قرارداد و 
یک هزار بهره بردار در شهرک های صنعتی وجود 
دارد و 65۰ طرح تولیدی و صنعتی نیز در دست 
اقدام است که در آینده، افتتاح و به بهره برداری 

می رسند.
وی با اشــاره به وجود تعــدادی زمین راکد و 
بالاقدام در شــهرک های صنعتی اســتان، اظهار 
داشــت: در تالش هســتیم تا این زمین ها را در 

اختیار متقاضیان جدید قرار دهیم.
مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی استان 
زنجان در زمینه تسهیالت مختلف برای واحدهای 
تولیدی و صنعتی، گفت: این تسهیالت از طریق 
سامانه »بهین یاب« پیگیری می شود، ضمن اینکه 
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان نیز به 
عنوان بازوی اجرایی به پیگیری و حل مشکالت 

واحدهای تولیدی می پردازد.
وی اظهار داشــت: در سال گذشــته 2۰۰ فقره 
قرارداد واگــذاری زمیــن و ۱۱9 بهره بردار در 
شهرک های صنعتی استان اتفاق افتاد که از سال 

63 تا کنون بی سابقه است.
احمدی بــا بیان اینکه شــرکت شــهرک های 
صنعتی اســتان زنجان از لحاظ جذب منابع در 
 ســال 9۷، رتبه اول کشور را کسب کرد، گفت: 
دیگر اســتان ها تنها پنج درصــد منابع را جذب 
کرده بودند اما در زنجان 3۰ درصد منابع جذب 

شد.
مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی استان 
زنجان خاطرنشــان کرد: ۱۷۰ میلیــارد ریال از 
اعتبارات اســتانی، تملک شده و به همین مقدار 
نیز از منابع داخلی شرکت در شهرک های صنعتی 

استان هزینه شد.
وی با بیان اینکه پیگیر اســتقرار شــرکت های 
دانش بنیان در شهرک های صنعتی هستیم، گفت: 
تالش بر این اســت تا صنایع با کیفیت بیشــتر، 
آلودگی کمتر، تکنولوژی روز و ایجاد مشــاغل 
بیشتر در شهرک ها مستقر شده و منجر به ایجاد 

اشتغال، رونق تولید و افزایش صادرات شود.
احمــدی به صــادرات 23۰ میلیــون دالری از 
شــهرک های صنعتی اســتان در ســال گذشته 
اشــاره کرد و اظهار داشت: بخش زیادی از این 
محصوالت صادراتی شــامل سرب و روی بود 
که در کنار مشــکالت محیطی، حجم زیادی از 

صادرات استان را به خود اختصاص داده اند.
وی با بیــان اینکه تعطیلــی واحدهای تولیدی 
ممکن اســت دالیل مختلفی داشته باشد، گفت: 

متوسط تعطیلی واحدهای صنعتی در کشور، 2۰ 
و در استان زنجان ۱۷ درصد است.

احمدی اظهار داشــت: 33 واحــد تولیدی در 
سال گذشته با همکاری تمام مسووالن استان به 

چرخه تولید بازگشت.
وی خاطرنشــان کرد: 2۷ مــورد از واحدهای 
تولیــدی صنایع کوچک )واحدهای دارای کمتر 
از 5۰ نیروی کار( نیز به دلیل نوســانات ارزی و 

کمبود مواد اولیه، راکد شدند.
مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی استان 
زنجــان در خصــوص مشــکالت شــرکت 
کاغذسازی راشا کاســپین گفت: در نشستی با 
حضور مدیران آب منطقه ای، محیط زیســت و 
اطالعات به مدیران این شــرکت اعالم شده که 
در صورتی که فشار بیش از حدی بر روی منابع 
وارد شده و گزارش های علمی نیز این موضوع 
را تایید کند احتمال ایجاد تنش اجتماعی وجود 
دارد لــذا تذکرهای الزم نســبت به بازچرخانی 
آب، نظافت شــهرک صنعتی و تفکیک زباله ها 

داده شده است.
وی افزود: امیدواریم مسووالن شرکت، دغدغه 
مردم را درک کرده و تصفیه خانه مجهز را ایجاد 

کنند تا آب مصرفی دوباره به چرخه بازگردد.
این مســوول در زمینه شــهرک تخصصی برق، 
الکترونیــک و آی تی )کهناب( نیز خاطرنشــان 
کرد: تا کنون ســه قرارداد منعقد شده که 2 مورد 
در مراحل پایانی قرار داشته و آماده بهره برداری 

خواهد شد.
وی افــزود: یک متقاضی نیــز 4۰ هکتار زمین 
می خواهد که در این صورت شــهرک را به آن 

متقاضی واگذار می کنیم.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان زنجان:

صدور مجوز تولید ارز دیجیتال مشروط به پرداخت نرخ واقعی برق است

 2 هزار و 9۰۰ تن سیمان اهدایی رهبر معظم 
انقالب در روستاهای آسیب دیده از بارندگی های 
استان زنجان توزیع شد تا روند بازسازی این مناطق 

سرعت گیرد.
فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان 
در ایــن باره به خبرنگار ایرنا گفت: برای هر واحد 
مسکونی در مناطق آسیب دیده روستایی شهرستان 
خدابنده بیش از هفــت تن و برای منازل تعمیری 
نیز در صورت نیاز سیمان رایگان اهدا خواهد شد.

سجاد صنعتی منفرد با بیان اینکه هم اکنون عملیات 
ســاخت و تعمیر واحدهای مسکونی آسیب دیده 

شتاب گرفته است، اظهار داشت: با توجه به اینکه بیش 
از 25۰۰ واحد مسکونی روستایی در شهرستان های 
خدابنده  و ماه نشــان در بارندگی های  اخیر آسیب 
دیده اند و نیاز به بازسازی و تعمیرات دارند، با استفاده 
از تمامی ظرفیت ها اقدامات قابل توجهی در انجام 
سریع بازسازی، ساخت و تعمیر منازل برای اتمام به 

موقع آسیب ها در دست انجام است.
وی بــا بیان اینکه برای تامین مصالح ســاختمانی 
مشکل خاصی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: استفاده 
از مصالح ساختمانی نامرغوب در بازسازی خانه های 
روستایی آسیب دیده ناشی از بارندگی های اخیر 

ممنوع اســت و کارشناسان بنیاد مسکن به  استفاده 
از مصالح ساختمانی در ساخت و ساز مسکن های 

آسیب دیده روستایی نظارت کافی دارند.
فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان 
با اشاره به اعطای تســهیالت 4۰۰ تا 5۰۰ میلیون 
ریالی برای بازسازی واحدهای مسکونی شهری و 
روستایی آسیب دیده از بارندگی های اخیر گفت: 
تاکنون 3۰5 واحد مسکونی برای دریافت تسهیالت 

به بانک های عامل معرفی شده اند.
وی یادآورشد: هریک از واحدهای روستایی 4۰۰ 
میلیون ریال و هریک از واحدهای شهری نیز 5۰۰  

میلیون ریال تسهیالت با بازپرداخت ۱5 ساله پس از 
سه سال تنفس دارد دریافت می کنند.

فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان:

۲۹۰۰ تن سیمان رایگان در روستاهای زنجان توزیع شد
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 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره ۱۳۹۸۶۰۳۲۷۰۰۱۰۰۰۱۶۸ مورخه ۲ خرداد ماه ۱۳۹۸ هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای فرهاد 
اوصانلو فرزند داریوش به شماره شناسنامه ۱۳۹۰ صادره از در ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت ۱۰۵/۹۵متر مربع پالک ۸۶۸۸ فرعی از ۴۲ اصلی واقع در بخش هفت زنجان 

خریداری از مالک رسمی آقای مهدی رحمانی محرز گردیده است. بنابراین به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۸/۵/۱۵ -تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۸/۵/۳۰
مجتبی محمدلو - رییس ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان

 به موجب پرونده اجرایی کالسه۹۶۰۰۳۷۱ ششدانگ یک دستگاه آپارتمان 
پالک ثبتی ۴۳/۷۶۵۱اصلی بخش هفت زنجان)به نشــانی زنجان ، شهرک 
آزادگان،خیابان دی، قطعه۵۸۰۶ طبقه دوم واحد ۶ ( به مالکیت آقای صفر 
مرتضوی صومعه ، به مساحت ۵۶/۰۵ متر مربع ذیل ۳۱۰۶۱ صفحه ۳۷۷ 
دفتر ۱۴۳ ثبت گردیده است و سپس برابر سند رهنی ۳۷۳۴۳- ۹۵/۰۹۲۸ 
دفتر ۶۰ زنجان در قبال مبلغ ۷۶۲،۵۸۰،۰۴۳ ریال در رهن بانک مســکن 
زنجان قرار گرفته اســت. حدود و مشخصات پالک مذکور: شماال: به طول 
۶/۳۰متر دیواریست اشتراکی با آپارتمان ۷۶۵۲ فرعی طبقه دوم شرقا: اول 
به طول ۱/۱۵متر درب و دیواریســت اشــتراکی با راه پله اشتراکی دوم به 
طول ۴ متر دیواریســت اشتراکی با آپارتمان ۷۶۵۰ فرعی طبقه دوم سوم 
جنوبی به طول ۱/۸۰ متر دیواریســت اشتراکی چهارم به طول ۵/۲۵متر 
دیواریست اشتراکی هر دو قسمت اخیر با آپارتمان ۷۶۵۰ فرعی طبقه دوم 
جنوبا: به طول ۴/۵ متر پنجره و دیواریســت به فضای کوچه غربا: به طول 
۱۰/۴۰متر پنجره و دیواریســت به فضای کوچه به انضمام انباری قطعه دو 
به مســاحت ۲/۴۰متر با قدرالســهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات 
طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن وطبق نظر کارشــناس 
رســمی ارزش ملک به مبلغ کل۶۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال) ششــصد و بیست 
میلیون ریال( ارزیابی شــده)قیمت بر اساس ارزیابی ۲۰ آذر ۹۶ می باشد( 
که مورد ارزیابی به مساحت ۵۶/۰۵ متر مربع واقع در طبقه دوم به انضمام 
انباری قطعه دو به مســاحت ۲/۴۰ متر مربع واقع در پشت بام طبقه سوم 
و فاقد پارکینگ نوع اسکلت سازه فوالدی با سقف تیر چه بلوک واحد یک 
خوابه با مشخصات کف گچ و خاک و دیوارها نقاشی شده، آشپزخانه با کف 
ســرامیک و دیوار ها کاشیکاری شــده با کابینت فلزی ، حمام و سرویس 

با کف ســرامیک و دیوار ها کاشیکاری شــده و پنجره ها از جنس پروفیل 
فلزی می باشد. نمای ساختمان مرمر پوشش پشت بام ایزوگام ف سیستم 
گرمایش بخاری گازی و فاقد سیستم سرمایش می باشد. و دارای امتیاز آب 

و برق و گاز و تلفن می باشد. 
پالک فوق از ساعت ۹ تا ۱۲ روز سه شنبه مورخه ۵ شهریور ۱۳۹۸ در اداره 
اجرای اسناد رسمی زنجان واقع در زنجان ، خیابان صفا ، کوچه گنج خانلو  
از طریق مزایده به فروش می رســد. مزایــده از مبلغ ۶۲۰،۰۰۰،۰۰۰ریال 
)ششصد و بیست میلیون ریال( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا 
فروخته خواهد شــد) جهت شرکت در مزایده خریداران بایستی مبلغ پایه 
مزایده را طی یک فقره چک تضمینی بانک ملی در وجه اداره اجرای اسناد 
رســمی زنجان تهیه و به همراه درخواست شرکت در مزایده ارائه نمایند( 
الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ، گاز برق اعم از انشعاب 
و یا حق اشتراک و مصرف در صورتیکه مورد مزا باشد بایده دارای آنها باشد 
و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری وغیره تا تاریخ مزایده اعم از 
اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است 
و نیــز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول 
میگردد. و حقوق دولتی مازاد بر مبلغ مزایده به عهده برنده مزایده می باشد. 
در ضمن چنانچه روز مزایده تعطیل رســمی گردد مزایده روز اداری بعد از 
تعطیلی در همان ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. مورد وثیقه برابر 
اعالم بستانکار طی وارده شــماره ۸۵۰۰۲۴۵۱-۹ خرداد ۹۸ فاقد پوشش 

بیمه ای است. تاریخ انتشار روز سه شنبه مورخه ۱۵ امرداد ۱۳۹۸
مینا تقی لو-رییس اداره اجرای اسناد رسمی زنجان

 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابر رأی شــماره ۱۳۹۷۶۰۳۲۷۰۰۱۰۰۱۹۷۲ مورخه ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم 
رقیه خان بابایی فرزند کرمعلی به شماره شناسنامه ۱۴۵۳ صادره از در ششدانگ یک باب 
عمارت به مساحت ۹۲/۲۱ متر مربع پالک ۸۶۸۱ فرعی از ۴۲ اصلی واقع در بخش هفت 

زنجان خریداری از مالک رسمی آقای رمضان یار محمدی محرز گردیده است. بنابراین 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود و در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رســید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نماید بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۸/۵/۱۵ -تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۸/۵/۳۰

مجتبی محمدلو - رییس ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان

آگهی تغییرات شرکت ستاره شب ایجرود 
شــرکت تعاونی به شــماره ثبت ۶۶ و شناســه ملی ۱۰۹۸۰۰۷۱۷۷۷ به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۱۳۹۶/۷/۳ 
وباســتنادنامه شــماره ۹۷/۴۷/۶۴۵ مورخه ۹۷/۶/۱۴ اداره تعاون کارورفاه 
اجتماعی ایجرود تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - اعضاء هیئت مدیره برای 
مدت سه سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبدالرضا ابریشم دار به کد 
ملی : ۱۷۵۴۱۲۵۸۱۶ و آقای مهدی فیض اله به کد ملی : ۰۰۵۷۳۲۱۲۲۱ 
و آقای محمود خالقی به کد ملی : ۴۲۸۲۲۸۵۶۸۰ به عنوان اعضای اصلی و 
آقای محسن کرم زاده به کدملی : ۱۹۱۱۷۳۱۵۳۱ و نادره حبشی رضائیه به 
کدملی: ۲۷۵۴۲۰۵۲۲۵ به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره ۲- آقای 
علی صفار زاده به کد ملــی : ۱۸۸۱۵۹۱۵۱۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای 
عبدالعلی عبدی به کد ملی : ۴۲۸۵۲۷۰۱۹۶ به عنوان بازرس علی البدل 

برای سال مالی ۹۷ انتخاب شدند . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری ایجرود 
)556967(

آگهی تغییرات شرکت نیک صدرا صنعت آذر افروز چرخه 
شمالغرب شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱0۳۳۳ و شناسه ملی 

 ۱0460۱۳8۱8۳
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۸/۴/۲۴و نامه 
شماره ۱۴۸۴۸/۴۱/۹۸ مورخه ۹۸/۵/۳ مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
زنجان تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : ۱ - اساسنامه جدید شرکت منطبق 
بر ۵۲ ماده و ۲۹ تبصره به تصویب رســید. ۲ - محل شــرکت از نشانی  
قبلی به نشانی اســتان زنجان ، شهرستان زنجان ، بخش مرکزی ، شهر 
زنجان، محله اعتمادیه ، خیابان معلم ، خیابان شــهیدابوالفضل مجینه ، 
پالک -۱۰۴ ، ۱/۲ ، طبقه اول به کد پستی ۴۵۱۵۶۳۴۴۳۱ تغییر یافت 
و ماده ۶ اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. ۳ - در خصوص تعیین نحوه 
دعوت به مجمع عمومی بحث و تبادل نظر صورت گرفت و به اتفاق آراء، 
اعضاء موافقت نمودند که آگهی های دعوت به مجامع از طریق دعوتنامه 

انجام پذیرد. و ماده مربوطه اصالح شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری زنجان )556972(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنایع غذایی اطلس ابهر 
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 2۱02 

و شناسه ملی ۱400۳۱۱۳664 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فــوق العاده مورخ 

۹۸/۱۲/۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
۱ـ خانم صفورا بهرامی به شــماره ملی ۴۴۱۱۱۱۱۷۹۹ به سمت رئیس 
هیئت مدیره ۲ـ آقای منوچهر بهرامی به شــماره ملی ۴۴۱۱۰۴۳۷۵۰ 
به ســمت نایب هیئت مدیره ۳ـ آقای منوچهر بهرامی به شــماره ملی 
۴۴۱۱۰۴۳۷۵۰ به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت نامحدود انتخاب 
شــدند. * کلیه اســناد و مدارک و اوراق بهاء دار با امضاء آقای منوچهر 
بهرامی مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشد و سایر نامه های عادی و اداری با امضای آقای منوچهر بهرامی 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری ابهر )556976(

آگهی تغییرات شرکت نیک محصول کهربا 
شرکت تعاونی به شماره ثبت 9۳04 و شناسه ملی 

 ۱0460۱27۱۱6
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فــوق العاده مــورخ ۹۷/۴/۱۵ 
وباستنادنامه شماره ۴۰۴۳۸/۴۱/۹۷ مورخ۱۲/۱۲/۹۷ اداره تعاون کارورفاه 
اجتماعی زنجان تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : - نوع فعالیت از تولیدی به 
تولیدی توزیعی تغییر یافت و در نتیجه ماده ۱ اساسنامه به شرح مذکور 
اصالح گردید. - عبارت » خدمات فنی مهندســی درزمینه سیستم های 
مدیریت و بهبود کیفیت « به موضوع الحاق وماده مربوطه دراساســنامه 
اصالح گردید. - محل شرکت به استان زنجان ، شهرستان زنجان ، بخش 
مرکزی ، شــهر زنجان، شوغی ، کوچه شــهیدمنصورولیخانفر ، خیابان 
۱۲متری اول ، پالک ۵۸ ، طبقه همکف کدپستی ۴۵۱۴۷۷۸۶۹۳ تغییر 

یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری زنجان )556980(

آگهی تغییرات شرکت خدماتی کار آوران خرم شرکت با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت ۱7۳ و شناسه ملی ۱04600۱2845 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۸/۲/۱۰ تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : آقای مجید دولتی به شماره ملی ۴۳۷۱۹۴۶۶۵۸ که دارای ۱۹۸۰۰۰۰ 
ریال ســهم الشرکه می باشد بموجب سند صلح به شماره ۲۰۶۳۵ مورخ ۹۸/۳/۲ 
صادره از دفتر اسناد رسمی شماره حوزه ثبتی تمامی سهم الشرکه خود را به آقای 

اکبر دولتی به کد ملی ۴۳۷۲۰۱۱۹۱۱ منتقل و از شرکت خارج شد. 
نام شــرکاءو میزان سهم الشــرکه بعد از نقل وانتقال ۱ـ آقای اکبر دولتی دارای 
۱۹۸۰۰۰۰ ریال ســهم الشرکه ۲ـ آقای وهاب میرزابیگی ارهانی دارای ۲۰۰۰۰ 

ریال سهم الشرکه
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری خرمدره )556986(

آگهی تغییرات شرکت مصرف کارکنان اداره کل راه و ترابری استان زنجان 
شرکت تعاونی به شماره ثبت 679 و شناسه ملی ۱0460029680 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ ۹۷/۱۱/۱۸ وباستنادنامه شماره 
۴۱۳۴۷/۴۱/۹۷ مورخ ۹۷/۱۲/۲۱ اداره تعاون کارورفاه اجتماعی زنجان تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : - اعضاء هیئت مدیره برای مدت سه سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: 
۱-محمدحسن عباسی به شماره ملی۴۲۸۰۷۷۲۶۳۰- فرامرز محرمی به شماره ملی 
۴۲۸۳۱۸۲۲۵۷- علی عباسی به شماره ملی ۴۲۸۰۵۶۱۵۰۸ به سمت اعضای اصلی 
هیات مدیره وآقایان علی پیری به شــماره ملی۴۲۸۴۹۶۷۴۵۲ -مجتبی حنیفی به 
شــماره ملی ۴۲۸۰۹۲۵۳۱۳ ۱-مرتضی داداشی به شماره ملی ۴۲۸۰۹۲۵۳۱۳ به 
عنوان بازرس اصلی وحمید اشــرفی به شماره ملی ۴۲۸۳۶۴۶۷۹۲ به عنوان بازرس 

علی البدل انتخاب شدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )556987(

آگهی تغییرات شرکت ذوب ریزان زنگان شرکت تعاونی 
به شماره ثبت 9۱۳۳ و شناسه ملی ۱0460۱25۱90 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۹۸/۳/۱۸ وباستنادنامه 
شماره ۹۸۱۰۹۷۹ مورخ ۹۸/۴/۳۰ اداره تعاون کارورفاه اجتماعی زنجان 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : ۱ - اعضاء هیئت مدیره برای مدت ســه 
ســال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقــای اصغر عباداللهی به کد ملی : 
۱۶۶۰۰۲۰۶۴۶ وآقای محمد عبدیان به کد ملی : ۰۰۷۳۳۶۴۰۴۵ وخانم 
هانیه مقبل نیا به کد ملی : ۰۴۹۳۶۰۹۱۱۳ به عنوان اعضای اصلی هیات 
مدیره و خانم زهرا عبداله زاده شــیخلو بــه کدملی : ۴۲۸۵۰۰۴۱۷۸ به 
عنوان اعضای علی البدل مدیره -۲ خانم آیدا کوچک بیگی به کد ملی : 
۰۰۸۳۲۸۱۱۶۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای مســعود اسدی به کدملی : 
۰۰۵۵۸۱۲۸۸۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۸ انتخاب 

شده اند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری زنجان )55698۱(

آگهی تغییرات شرکت نیک صدرا صنعت آذر افروز چرخه 
شمالغرب شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱0۳۳۳ و شناسه 

ملی ۱0460۱۳8۱8۳ 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ ۹۸/۴/۲۴ و نامه شــماره 
۱۴۸۵۱/۴۱/۹۸ مــورخ ۹۸/۵/۳ مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی زنجان 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : ۱ - آقای وحید ضرغامــی پور به کد ملی 
۴۲۸۴۹۸۹۰۲۲ بســمت رئیس هیئت مدیره خانم نیکتا فردوسی به کد 
ملی ۴۲۸۴۹۹۸۹۰۰ بســمت نائب رئیس هیئت مدیــره و مدیر عامل 
شــرکت آقای حبیب ضرغامی پور به کد ملی ۰۰۳۵۵۲۵۴۸۷ بســمت 
منشی هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. ۲ - کلیه قراردادها 
و اسناد تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای 
خانم نیکتا فردوســی و )مدیرعامل( و آقــای وحید ضرغامی پور )رئیس 
هیات مدیره( و مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و نامه های اداری با 
امضای خانم نیکتا فردوسی )مدیرعامل( و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری زنجان )55698۳(

آگهی تغییرات شرکت روستایی ماهنشان شرکت تعاونی 
به شماره ثبت ۳0 و شناسه ملی ۱0980۱82۳27 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ ۹۷/۱۲/۲۵ ونامه شــماره 
۹۸/۱۸۴/۱۱/۱۴/۲۰۵مورخه ۹۸/۱/۲۷ اداره تعاون روستایی شهرستان 

زنجان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
*آقایــان علی محمد محمــدی به کدملی ۵۶۰۹۸۳۶۴۶۸ به ســمت 
رئیس هیئت مدیره محمد باقر عجملو بــه کدملی ۵۶۰۹۴۸۵۶۶۵ به 
ســمت نایب رئیس هادی فیضی به کدملی ۵۶۰۹۹۱۳۰۰۴ به سمت 
منشــی حمزه علی رحمانی به کدملی ۵۶۰۹۳۹۹۰۶۸ به سمت عضو 
ابراهیم ساریجلو به کدملی ۵۶۰۹۶۴۹۴۵۵ به سمت عضو محبت اجلی 
به شــماره ملی : ۵۶۰۹۷۶۲۷۹۰ به ســمت مدیرعامل شرکت تا تاریخ 

۲۴/۱۲/۹۸انتخاب شدند. 
* کلیه چکها ، قراردادها ، اســناد و اوراقی که ایجاد تعهد برای شرکت 
تعاونی نماید ویا تمام ویا قسمتی از حق شرکت تعاونی را منتفی سازد، 
به استثنای مواردی که هیأت مدیره به منظور اداره امور جاری شرکت 
تعاونی ترتیب خاصی داده باشد، پس از تصویب هیأت مدیره با امضای 
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و مهر شرکت تعاونی معتبر خواهد بود، 
در غیــاب رئیس هیأت مدیره نایب رئیس حق امضــاء دارد ولی اوراق 
عادی شرکت تعاونی با امضای مدیرعامل صادر خواهد شد مگر مراسالت 
هیأت مدیره که با امضای رئیــس هیأت مدیره )در غیاب رئیس، نایب 

رئیس هیأت مدیره( صورت خواهد گرفت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری ماهنشان )556982(

آگهی تغییرات شرکت سیمیا تصویر بامداد شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت ۱0004 و شناسه ملی 

 ۱0460۱۳4648
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹۷/۱۱/۱۷ تصمیمات ذیل اتخاذ 

شد : 
۱ـ آقــای امیر مرادی به شــماره ملی ۴۲۸۴۹۴۵۴۱۶به ســمت رئیس 
هیئــت مدیره ۲ـ خانم بیتا بدلخانی به شــماره ملی ۴۲۸۴۲۸۸۲۱۰ به 
ســمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳ـ آقای مهدی علی پور به شماره ملی 
۰۰۴۹۲۷۹۹۲۰ به ســمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ۴-خانم رویا 
مرادی به شماره ملی ۴۲۷۰۸۲۱۸۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره - کلیه 
اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها و عقوداسالمی با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره همراه 

با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری زنجان )556977(

آگهی تغییرات شرکت آرمان مشعل پیشرو شرکت با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱2502 

و شناسه ملی ۱4008۳80۱00 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹۸/۵/۲ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : * آقای مهدی نظری با کدملی ۴۲۸۱۴۰۶۸۱۶ 
به ســمت عضو هیأت مدیره- عضو اصلی و رئیس هیأت مدیره ۲- آقای 
ســیروس خانی با کدملی ۶۱۴۹۶۳۰۵۸۷ به سمت عضو هیأت مدیره- 
عضو اصلی و نایب رئیس هیأت مدیره ) خارج از شرکت ( ۳- آقای مسعود 
رابطی با کدملی ۴۲۷۰۲۶۷۱۴۳ به سمت عضو هیأت مدیره- عضو اصلی 
و مدیر عامل ) خارج از شــرکت ( برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 
*کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات 
، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء 
آقای مهدی نظری با سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای 

اعتبار می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری زنجان )556975(

آگهی تغییرات شرکت سیمیا تصویر بامداد 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱0004 

و شناسه ملی ۱0460۱۳4648 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹۷/۱۱/۱۷ 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
 ۱ - اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای 
مهدی علی پور به شماره ملی ۰۰۴۹۲۷۹۹۲۰ آقای امیر مرادی به شماره 
ملی ۴۲۸۴۹۴۵۴۱۶ خانم بیتا بدلخانی به شماره ملی ۴۲۸۴۲۸۸۲۱۰ خانم 

رویا مرادی به شماره ملی ۴۲۷۰۸۲۱۸۱۷ 
۲. آقای حامد عباسزاده به شماره ملی ۰۰۹۸۶۱۸۴۳ به سمت بازرس اصلی 
آقای مجتبی نیاز بابانظر به شماره ملی ۴۲۸۴۸۸۲۳۹۲ به سمت بازرس علی 

البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری زنجان

)556968( 

 آگهی تغییرات شرکت کشتارگاه صنعتی طیور زنجان شرکت تعاونی به 
شماره ثبت ۱966 و شناسه ملی ۱046005۳240

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹۸/۴/۲۶ وباستنادنامه 
شــماره ۱۵۲۴۹/۴۱/۹۸ مــورخ۹۸/۵/۷ اداره تعاون کارورفــاه اجتماعی زنجان 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت تعاونی از مبلغ ۸.۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال 
منقسم به ۱۶۰۰۰۰ سهم ۵۰۰۰۰ ریالی به مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم 

به ۵۰۰۰۰۰ سهم ۵۰۰۰۰ ریالی افزایش یافت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )556969(

آگهی تغییرات شرکت پرشین فوالد ابهر شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱876 
و شناسه ملی ۱0980۱48۳77 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۹۸/۱/۲۰ ونامه شماره ۳۳۱/۵۰۱۰۳مورخه 
۹۸/۴/۲۳ اداره تعاون ،کارورفاه اجتماعی شهرستان ابهرتصمیمات ذیل اتخاذ شد : *محل شرکت 
به:استان زنجان ، شهرستان ابهر ، بخش مرکزی ، دهستان حومه ، آبادی شهرک صنعتی افق، محله 
شهرک صنعتی افق ، خیابان اصلی ، پالک ۱۱۴ ، طبقه همکف کدپستی ۴۵۶۱۱۲۱۱۵۱انتقال 
یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید. *اساسنامه جدید مشتمل بر۵۲ ماده و ۲۹ تبصره 

به تصویب رسید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر )556970(

آگهی تغییرات شرکت خیریه مصلی خاتم االنبیاء زنجان موسسه غیر تجاری 
به شماره ثبت ۳4 و شناسه ملی ۱046000۳99۱ 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹۸/۳/۲۸ ونامه شماره ۳۱/۱۳۰۲/۲۲۱۴مورخه 
۹۸/۴/۲۲ رییس پلیس اطالعات و امنیت عمومی ف.ا.ا.زنجان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : *صورتهای 
مالی و ترازنامه های منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹و ۹۷/۱۲/۲۹به تصویب رســید. * آقای احمد شرمسار 
به شماره ملی ۲۷۲۲۳۳۱۴۸۹ به سمت بازرس اصلی و آقای عبدالمجید تفویضی به شماره ملی 

۴۲۸۴۶۵۴۶۴۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

زنجان )55697۱(

آگهی تغییرات شرکت دیبا صعود فراز پیما شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۰۸۴۲ و 
شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۶۸۰۶۸ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۷ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : شعبه شــرکت به آدرس کرج کوی ترانس برق پل آزادگان )مالرد( 
پالک ۲۵۸۸ به کد پســتی ۳۱۷۳۷۱۶۱۳۴ به مدیریت آقای حسن محمدزاده مرادی به کد ملی 
۱۷۲۸۷۷۶۰۸۲ تاسیس گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری زنجان )۵۵۶۹۸۴(

آگهی تغییرات شرکت مزرعه نو نیاوران زنگان شرکت با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت ۱2529 و شناسه ملی ۱400844۱570 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۸/۴/۲۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
ـ آقای مجید ندرلو شماره ملی ۴۲۸۴۴۷۴۹۷۹ با پرداخت ۱۰۰۰ ریال به صندوق شرکت 
در زمره شرکاء درآمد - سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۱۰۰۰۰۱۰۰۰ ریال 

افزایش یافت. در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح مذکور اصالح می گردد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )55697۳(

آگهی تغییرات شرکت اتحادیه تعاونی روستائی استان زنجان شرکت تعاونی 
به شماره ثبت ۳۱55 و شناسه ملی ۱0460064892 

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹۸/۳/۲۱ وباستنادنامه 
شــماره ۱۴۷۶/۱۸۴/۱۱۱/۱۴/۲۰۵ مــورخ ۹۸/۴/۱۰ تعــاون روســتائی زنجان 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
- سود و زیان سال مالی ۱۳۹۶ تصویب شد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )556974(

آگهی تغییرات شرکت مزرعه نو نیاوران زنگان شرکت با مسئولیت محدود به شماره 
ثبت ۱2529 و شناسه ملی ۱400844۱570 

ـ آقای کریم امیدی  به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹۸/۴/۲۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱
ـ آقای مجید ندرلو شماره ملی  فر به شماره ملی ۴۲۸۰۸۳۰۲۲۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ۳
۴۲۸۴۴۷۴۹۷۹ به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب شد. -کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهاء دار با 

امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )556985(

آگهی تغییرات شرکت مزرعه نو نیاوران زنگان شرکت با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت ۱2529 و شناسه ملی ۱400844۱570 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹۸/۴/۲۴ تصمیمات ذیل 

اتخاذ شــد : ۱ - اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ـ آقای 
مجید ندرلو شماره ملی ۴۲۸۴۴۷۴۹۷۹ـ  آقای کریم امیدی فر به شماره ملی ۴۲۸۰۸۳۰۲۲۸ 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

زنجان )556988(
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آگهی مزایده اموال غیر منقول )سند رهنی(در پرونده اجرایی کالسه 9600۳7۱

آگهی تغییرات شرکت مزرعه نو نیاوران زنگان شرکت 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱2529 و شناسه ملی 

 ۱400844۱570
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۸/۴/۲۴ تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد : 
۱- آقای اصغر محمدی به شماره ملی ۴۲۸۴۷۵۸۳۴۹ با دریافت ۱۰۰۰ 
ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج شد. در نتیجه 
ســرمایه ازمبلغ ۱۰۰۰۰۱۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش 
یافت و ماده مربوطه اساســنامه به نحو مذکور اصالح می گردد. -اسامی 
آخرین شــرکا ومیزان سهم الشرکه آنان بشرح ذیل میباشد:ـ  آقای اکبر 
میری دارای ۹۹۹۹۸۰۰۰ ریال ســهم الشــرکه ۲ـ آقای کریم امیدی فر 
دارای ۱۰۰۰ ریال ســهم الشرکه ۳ـ آقای مجید ندرلو دارای ۱۰۰۰ ریال 

سهم الشرکه 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری زنجان )556978(

آگهی تغییرات شرکت مصرف کارکنان اداره کل راه و ترابری استان 
زنجان شرکت تعاونی به شماره ثبت 679 

و شناسه ملی ۱0460029680 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخه ۹۷/۱۱/۲۸ وباســتنادنامه شماره 
۴۱۳۴۷/۴۱/۹۷ مورخ ۹۷/۱۲/۲۱اداره تعاون کارورفاه اجتماعی زنجان تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : ۱. آقای محمدحسن عباسی به شماره ملی ۴۲۸۰۷۷۲۶۳۰ به سمت 
رئیس و آقای فرامرز محرمی به شماره ملی ۴۲۸۳۱۸۲۲۵۷ به سمت نائب رئیس و 
آقای علی عباسی به شماره ملی ۴۲۸۰۵۶۱۵۰۸ به سمت منشی هیات مدیره برای 
مدت ۳ ســال تا تاریخ انتخاب شدند. ۲. آقای محمدحسن عباسی به شماره ملی 
۴۲۸۰۷۷۲۶۳۰ برای مدت ۳ سال بعنوان مدیرعامل انتخاب شد ۳. کلیه قراردادها 
و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای 
آقای محمدحسن عباسی مدیرعامل و آقای فرامرز محرمی)نایب رئیس هیات مدیره( 
و در غیاب وی با امضای آقای علی عباسی )منشی هیات مدیره( و مهر تعاونی دارای 
اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای محمدحسن عباسی )مدیرعامل( 

و مهر تعاونی معتبر خواهد بود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری زنجان )556979(
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وضعیت آب و هوای زنجان:
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تو عاشقانه ترین فصلی از کتاب منی
غنای ساده و معصوم شعر ناب منی

رفیق غربت خاموش روز خلوت من
حریف خواب و خیال شب شراب منی

تو روح نقره یی چشمه های بیداری
تو نبض آبی دریاچه های خواب منی

ـ آسمان توام ــ سیاه و سرد و پذیرندهـ 
ـ آفتاب منی ــ بلند و روشن و بخشندهـ 

مرا بسوی تو جز عشق بی حساب مباد
چرا که ماحصل رنج بی حساب منی
همیشه از همه پرسیده ام ، رهایی را

تو از زمانه کنون ، بهترین جواب منی
دگر به دلهره و شک نخواهم اندیشید

تویی که نقطه پایان اضطراب منی
ُگریزی از تو ندارم ، هر آنچه هست ، تویی

اگر صواب منی یا که ناصواب منی
امروز با حسین منزوی منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ورزشی

Zanganemrooz@gmail.com   @zandgan
گردشگری و میراث

 تپه خالصــه که به عنــوان تنها محوطه 
نوسنگی استان زنجان در بررسی ها معرفی شده، 
به منظــور ارایه ضوابط حفاظتی تعیین عرصه و 

حریم شد.
به گزارش ایلنا، بهنام قنبری )سرپرســت پروژه 
تعیین عرصه و حریم تپه خالصه شهرستان خرم 
دره اســتان زنجان( گفت: بــر پایه فعالیت های 
باســتان شناختی در اســتان زنجان تا به حال به 
غیر از تپه خالصه محوطه ای دیگری که شواهد 
زندگی بشــر در دوران نوسنگی را در بر داشته 

باشد یافت نشده است.
او افزود: در اســتان زنجان و منطقه ابهر- خرم 
دره و به طور کلی حوضه آبریز ابهررود تا کنون 
تپه خالصه به عنوان تنها محوطه نوسنگی استان 

زنجان در بررسی ها معرفی شده است.
 این باســتان شناس، با بیان اینکه در سال ۱۳۸۸ 
در یــک فصل ۴ ماهه، حمیدرضــا ولی پور به 
کاوش در تپــه خالصــه پرداخــت و اطالعات 
ارزشــمندی در رابطه با جوامع نوســنگی این 
منطقه، به باستان شناسی ایران اضافه کرد، اظهار 
داشت: تپه خالصه، محوطه ای کوچک با وسعتی 
کمتر از نیم هکتار اســت که ارتفاع آن از سطح 
زمین های پیرامون حدود ۲ متر و ابعاد شمال به 
جنوب و شــرق به غرب آن هر کدام ۴۶ متر و 

مساحت آن ۲۱۱۶ متر مربع است.
وی تصریــح کرد: ابعاد امروزی تپه، به ســبب 
عوامل فرسایشــی طبیعی و انسانی مانند شرایط 
جوی، کشــاورزی، خاکبرداری و ... تغییر کرده 
و این موضوع باعث شده تا محوطه شکل اولیه 

خود را از دست دهد.
او با بیان اینکه بلندترین قسمت تپه، در قسمت 
مرکــزی آن قرار دارد و شــیب آن نســبت به 
زمین های پیرامون مالیم اســت خاطرنشان کرد: 

آسیب های فراوان و جبران ناپذیری بر تپه وارد 
شده است. سرپرست هیأت باستان شناسی افزود: 
این آســیب ها که بر اثر کاوش های غیر مجاز و 
برداشــت خاک آن برای مصارف کشاورزی و 
عملیات ساختمان سازی صورت گرفته موجب 

تخریب بخش اعظمی از محوطه شده است.
وی در ادامــه تصریح کرد: این وضعیت پس از 
کاوش ولی پور )باســتان شناس ( در محوطه، با 
سرعت کمتری نسبت به قبل همچنان ادامه دارد.
قنبری افــزود: قرار گیری تپــه خالصه در میان 

باغ های منطقــه و دخل و تصرف کشــاورزان 
محلی باعث شــده هر ســاله از محدوده تپه به 
عنــوان محلی بــرای فعالیت های بــاغ داری و 
تجمیع محصوالت اســتفاده شود که کشاورزان 
برای انجام این امور هر ســاله اقدام به تســطیح 

بخش هایی از این محوطه می کنند.
این باستان شناس با اشاره به این نکته که اگر این 
روند متوقف نشود تا چند سال آینده هیچ اثری 
از این محوطه ارزشمند باقی نخواهد ماند افزود: 
در نتیجه با توجه به شــرایط نامساعد حفاظتی 

این تپه ارزشــمند، پروژه تعیین عرصه و حریم 
آن انجام شــد تا در نتیجه ارایه ضوابط حفاظتی 

عرصه و حریم، روند تخریب تپه متوقف شود.
وی با بیان اینکه این پروژه با مجوز پژوهشــگاه 
میراث فرهنگی و گردشــگری انجام شده است 
گفت: در همین راستا تعداد ۱۰ گمانه آزمایشی 
عمیق پیرامون تپه ایجاد و کاوش شــدند که بر 
اســاس اطالعات به دست آمده از آنها مشخص 
شد ابعاد تپه بسیار بزرگ تر از بخش باقی مانده 

امروز بوده است.

تابستان در قلب آلپ ایران یخ کرده و مردادماه به 
برف نشسته است،اگر می خواهید در تابستانی ترین 
روزهای تابستان پالتو الزم شده و زیر آفتاب امرداد 
دست های یخ زده تان را»ها«کنید راهی تونل برفی 

شوید.
خبرگزاری مهر- تابستان که می شود دلبری هایش 
را به اوج می رساند، یا شاید حوالی این روزهای 
مردادی بشود با این زیبای خفته در دل آلپ ایران 

چشم در چشم شد.
برای دیدار با جاذبه برفی این روزهای تابســتانی 
راهی مسیر می شویم. برف و تابستان پارادوکسی 
است که گردشگران زیادی را از شهرهای مختلف 
به پای یخی اشترانکوه می کشاند. اشترانکوه حاال 
روزهای سرخوشی تابســتانی را با چشمه های 

برفی اش به تماشا نشسته است.
بسته به وسیله نقلیه ای که انتخاب می کنی مسیر از 
خرم آباد تا شهر ازنا را بین دو تا ۴ ساعت می توانی 
ســپری کنی تا به شــهر کوچک و البته خنک و 
صمیمی ازنا برسی. ما که همراه داریم با مینی بوس 
راهی مســیر شده ایم و همین سقف زمان صرف 
شــده را برایمان به ارمغان آورده است. شاید هم 

فرصتی است که غرق زیبایی مسیر جاده شویم.
سالم خنک آلپ ایران!

وقتــی هوای دورود از پنجره ماشــین در می زند 
و البــه الی صورت مســافران می چرخد متوجه 
می شوی که خنکی تابستان در دامنه های اشترانکوه 
حرف گزافی نبوده اســت، هر چه بیشتر به دامن 
سرسبز و برفی اش نزدیک تر می شوی سالم آلپ 

ایران خنک تر می شود و نگاه مردمانش گرم تر.
برای صبحانه توی یکی از پارک های شهر دورود 
بساط می کنیم، خنکی هوا به امکانات محدود و 
شلختگی پارک در می شود،  کاش دستی از آستین 
همت متولیان بیرون بیایــد و حاِل این پارک در 

مسیر مسافران این جاده را بهتر کند.
حوالی ســاعت ۹ صبح اســت و کمی باالتر از 
بساط صبحانه ما مرد ژولیده ای روی صندلی پارک 
خواب هفت پادشــاه را که نه ولی شــاید خواب 
هفت گدا را ببیند، خوابی عمیق که حتی بالشت 
سفت و تلخ زیر سرش هم از شیرینی دم صبح آن 

نمی کاهد.
دوباره خود را به دست تکان های ماشین می سپاریم 
تا به شــهر ازنا برسیم، شهر کوچکی که نظم در 
ساختار شهری و لبخند روی لب مردمانش حس 
خوب سفر را دوچندان می کند، مسیر جاده تونل 
برفی را سؤال می کنیم و دستی به گرمی مسیر را با 

انگشتش کروکی می کند و نشان می دهد.
خروشان و دلبر

ابتدای مسیر فرعی تا روستای دره تخت و تونل 
برفی را صدای شرشــر رودخانه ای نشان می دهد 
که بوی برف با خود به پایین دســت آورده است، 
همان قــدر زیبــا، همان قدر خنــک و همان قدر 

خروشان و دلبر.
دست رودخانه را که بگیری ما را به دامن اشترانکوه 
خواهد رســاند، دســت در دســت چشمه های 

جوشان آلپ ایران به راه می افتیم 
تا به سرچشــمه برفی آن برسیم. 
کنار جاده مردمان روســتایی در 
حال برداشــت محصول هستند، 
هرچه که هســت و هر چه قدر 
که هست لبخند روستایی و دست 
تکان دادن هایشــان هم خستگی 
آن ها را می کاهد و هم دل ما را از 

روزمرگی ها می تکاند.
باغ هــای »سرســبز« و زمین های 
»ســبز ســر«، جاده را در آغوش 
گرفته اند، گاهی ســایه درخت ها 
روی تن جاده دســت می کشد و 
کمی از التهاب گرمای مردادماه کم 
می کند. پنجره همچنان نسیم خنک 
تابســتانی را هدایــت و با آفتاب 
مردادماه مرافعه کرده و پیروزمندانه 

عرق تابستان را سرد می کند.
به روستای دره تخت که می رسیم 
مغازه هــا و خانه هــا و ویالهــا 

خودشــان رد پای گردشــگری را فریاد می زنند. 
هرجایی که مقصد مسافران باشد حتماً سروکله 
ویالها و مغازه های رنگارنگ خوراکی و میوه پیدا 
می شود. راننده ترمز می کند و با مرد روستایی مسیر 

را چک می کند تا مطمئن تر گاز دهد.
وارد جاده ای خاکی می شــویم و ترمز و گازهای 
راننده خاک را بلند می کند تا پنجره این بار سرفه 
کند. دست اندازها نشان می دهد که راه را درست 
می رویم، هر دفعه که باال و پایین می شویم صدای 
مسافری که کمردرد دارد بلند می شود و زنی که 
سرش به سقف مینی بوس خورده به راننده تذکر 
می دهد؛ ولی جاده آســفالت نشــده تونل برفی 
خودش شــاید به بکری منطقه تا حدودی کمک 
کرده است تا عمده افرادی که راهی اینجا می شوند 

طبیعت گردان باشند.
جدال گرما و نسیم

دروازه ای آهنی نشــان می دهد که به ابتدای مسیر 
تونل برفی رسیده ایم، ماشین را زیر سایه درختان 
پایین دست پارک می کنیم و پیاده می شویم. کمی 
استراحت از سفر مینی بوسی مان مسافران را مهیای 

قدم گذاشتن در مسیر اصلی می کند.
مــرد راهنما می گوید کوله ســبک بردارید، آب 
همراهتان باشید، کرم ضد آفتاب و کاله و عینک 
آفتابی هم الزم اســت، کوله های درشت تر را نزد 

ماشــین به امانت می گذاریم و سبک بار در امتداد 
مسیر فنس هایی که آغاز را نشان می دهند به راه 

می افتیم.
راهنما می گوید دســت کم یک ساعت پیاده روی 
داریم، آن هم در مســیری کوهســتانی و سخت؛ 
این را می گوید که تکلیفمان روشن شود که قرار 
نیست رسیدن به دامن زیبای آلپ ایران آن قدرها 

هم آسان باشد.
اول مسیر از ذوق قدم هایمان تند است و گاهی به 
دویدن هم می رسد، می خواهیم جلودار مسافران 
مسیر باشــیم و یادمان می رود همه انرژی مان را 
نباید همین جا خرج کنیم. هرچقدر پیش می رویم 
مسیر سخت تر و گرما و نسیم مرافعه شان عمیق تر 

می شود.
پشــت به آفتاب که می روی خورشید توانش را 
می گذارد که عرق ریزان به راه بیندازد، برمی گردی 
که چشم در چشمش شوی نسیم عرقت را خشک 
می کند، به شوخی به هم سفرم می گویم: »عجب 

کولر طبیعی دارد این مردادماه آلپ ایران«.
مقصد دور نیست

مسیر ســخت اســت و گاهی مجبوری در کنار 
دره ای نه چندان عمیق با وسواس پاهایت را جابجا 
کنی، یکی از مسافران پایش می گیرد و کمی سر 
می خورد تا دسِت کمک مسافر دیگری دوباره او 

را به مسیر بازگرداند.
صدای رودخانه همچنان مسیر را خوشایند کرده 
اســت، رودخانه ای که در تــه دره خودش را به 
صخره ها و ســنگ ها می کوبد تا نشــاط بدهد و 
مســافران را دلگرم کند و بگوید پیش بروید که 

مقصد دور نیست.
در چند قســمت مسیر مجبور می شــویم که از 
رودخانــه عبور کنیــم، برای عبــور از رودخانه 
مســیرهای کم عمق را راهنما نشــان می دهد و 

مسافران به آب می زنند، آن هم چه آبی!
پاهایی که حاال در طول مســیر گرمی شان شده 
است وقتی به تن رودخانه سپرده می شوند به نقطه 
انجماد می رسند، همین قدر باورنکردنی! وقتی از 
رودخانه بیرون می زنی نوک انگشــتانت را حس 
نمی کنی، انگار که سردترین ماه زمستان را بدون 

کفش روی یخ و برف ها قدم زده باشی.
قله لبخند می زند

نزدیکی های قله که می شویم مرد راهنما انگشت 
اشاره اش را به سمت باال نشانه می رود و می گوید: 
تکه های برف را می بینید، مقصد نزدیک است. به 
شوخی با خستگی زیادی که حاصل یک ساعت 
پیاده روی از گردنه های سخت است می گویم: به 
ما امید می دهی یا واقعاً قرار است به برف برسیم؟ 
مرد راهنما می خندد و من هم می خندم و قله هم 

به ما لبخند می زند.
نزدیکی های قله مسیر صخره ای تر 
و سخت تر می شود، قرار است به 
جدال صخره و آب یخ رودخانه 
برویم، چشمه ها از دل کوه بیرون 
می آیند و برف آب شــده را روی 
کوه و صخره می پاشد، پاهایمان 
آن قــدر گرم و ســرد شــده که 
انگار ترک برداشته اند، بااین حال 
به امید رســیدن به مقصد نهایی 
بازهم به دل رودخانه می زنیم و 
پاهایمان دوباره یخی می شود و 

کفش هایمان پرآب.
صخره ها را یکی یکی با ســختی 
کنــار می زنیم تــا دلبرجان رخ 
می نمایــد و چهــره برفی اش را 
جلوه گر می کند، بوی یخ و برف 
خودش را به ما می رساند و سالم 
می کند، می گوید کمی جلوتر بیا تا 
برایت داستان سرمای تابستانی را 

تعریف کنم!
با تونل برفی چشم در چشم می شویم، دستی به 
دیوارهای برفی اش می کشیم و انگشتانمان را بعد 
»ها« می کنیم. از دیوارها و ســقف تونل دانه های 
برف آب شده روی صورت و لباسمان می چکد، 
حس می کنی که در زمســتانی ترین روز زمستان 
پالتو الزم شده ای، به همان اندازه سرد و به همان 

اندازه نمناک.
حکایت »تب و لرز« تابستانی

بعضی از مسافران روی سقف تونل می روند و دره 
باال را به انتها می رسانند، برخی هم راهی انتهای 
تونل می شوند، با گوشــی هایی که چراغ قوه شان 
را روشن کرده اند مسیر تاریک را پیش می روند، 
صدای مرد راهنما می آید که هشدار می دهد: خیلی 

عقب نروید، احتمال ریزش وجود دارد!
اینجــا، در دامنه هــای برفــی آلپ ایــران، در 
تابستانی ترین روزهای تابســتان، زمستانی ترین 
ســفرمان را تجربه می کنیم. ســوز سرمای تونل 
گاهی ما را می لرزاند، مســیر و مقصد این جاذبه 
حکایت »تب و لرز« است، تب وتاب مسیر را در 

سایه دیوارهای تونل برفی به لرز نشسته ایم!
یک بطری آِب برف لطفا!

از یکی از قندیل های دیوارهای غار آب شرشــر 
پایین می آید، گردشــگری دهانــش را زیر آب 

می گیــرد و عطش می نشــاند، بطری هایمان که 
خالی شــده اند را از سرچشمه، پر از آب خنک و 
گوارای چشمه های اشترانکوه می کنیم تا در مسیر 
برگشت به کارمان بیاید. اشترانکوه تعارف می زند: 

بفرمایید آب معدنی طبیعی!
یک ساعتی همین حوالی پرسه می زنیم و تونل را 
ورانداز می کنیم، عده ای عکس می گیرند، عده ای 
جیغ و فریادشان را داخل تونل رها می کنند و مرد 
گردشگری کمی پایین تر در کنار صخره ای بساط 

املت به پا کرده است!
باالی ســر تونل روی صخره ای گردشگران را به 
تماشا می نشینم، به مسیر برگشت که فکر می کنم 
خستگی برایم دســت تکان می دهد، به تونل که 

چشم می اندازم غصه سختی مسیر پر می کشد.
همین طور که نگاهمان بــه آدم ها گره خورده، زن 
میان سالی برای باال آمدن از صخره کناری کمک 
می طلبد و دستمان را به سمت خودش می کشاند. 
خســتگی مســیر رفت را کنار تونل برفی به در 
می کنیم، مرد راهنما سوت می زند که همه جمع 

شوند و عکس یادگاری بگیرند.
مسیری تا قلب یخی آلپ ایران

ماجرای دیدار دلبر تابســتانی آلــپ ایران رو به 
اتمام است و باید از تونل برفی خداحافظی کنیم، 
دوباره پاهایمان را به رودخانه سرد می سپاریم و 
از صخره ها پایین می رویم، هم سفرم می گوید قرار 
بعدی دیدار »گهر« نگین آلپ ایران، دریاچه ای که 
برای خودش شهرتی جهانی دست وپا کرده است. 
مردی با لهجه جنوبی پشت سر ماست، خودش 
را وسط می اندازد و می گوید اگر بخواهیم امروز 
راهی گهر شویم مســیر کدام است... آلپ ایران 
آن قدر دلبرانه مســافران را گرفتار کرده که به این 

زودی ها دل نمی کنند.
روز از نیمه های ظهر هم گذشته است و باید زیر 
آفتاب مردادی ترین فصل تابستان مسیر برگشت را 
از همان صخره های سخت دنبال کنیم، هرچقدر از 
نگاه برفی اشترانکوه دور می شویم خورشید به ما 
سخت تر می گیرد، حسن برگشتمان این است که 
حاال کولر طبیعی اشترانکوه از پشت سر خنکایش 

را برای بدرقه فرستاده است.
حوالی ســاعت ۱۴ به پایین قله و ابتدای مســیر 
برمی گردیــم، بوی کبــاب کمی گرســنگی و 
خستگی مان را التیام می بخشد! زیر سایه درختان و 
با آهنگ زیبای رودخانه دلی از عزا درمی آوردیم! 
مرد راهنما بشــقاب های غذا را دست به دســت 
می کند و همان وسط ناهار می گوید تا ساعت ۱۷ 
ماجرایتان را با این ســفر تمام کنید که قرار است 

همان حوالی برگردیم.
صدای سرخوشــانه پســربچه ای که الک پشت 
رودخانه ای را به بازی گرفته با نسیم خنک مردادماه 
و ســایه درختان افرا یکی می شود، چشم هایم را 
می بندم و نجوای اشترانکوه را می شنوم که برای 
مسافرانش از خنکای روزهای تابستان می گوید...
کوله بار که برداری مســیر را نشــانت می دهد...

مسیری تا قلب یخی آلپ ایران.

خبر

فرنشین میراث فرهنگی زنجان مطرح کرد؛
فاصله گردشگری 

از برنامه افق 
چشم انداز 20 ساله

 فرنشــین میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری اســتان زنجان: از برنامه های افق 
چشم انداز ۲۰ ساله در حوزه گردشگری فاصله 

بسیاری داریم.
یحیی رحمتــی در گفت و گو با خبرنگار موج 
رسا، اظهارداشت: تبدیل سازمان میراث فرهنگی 
به وزارتخانه در صورتی که برنامه محور نباشد 
تاثیری در روند برنامه های این سازمان نخواهد 

داشت.
وی با بیان اینکه هر ســازمان و وزارتخانه ای 
باید ابتدا برنامه محــور بوده و افقی برای خود 
ترسیم کند، بیان داشت: هر سازمانی باید نظارت 

پذیر باشد.
این مسوول با اشاره به اینکه دغدغه من تبدیل 
وضعیت این مجموعه به برنامه پذیر بودن است، 
بیان داشــت: از برنامه های افق چشم انداز ۲۰ 
ساله در حوزه گردشگری فاصله بسیاری داریم.
فرنشــین میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری اســتان زنجان خاطرنشــان کرد: 
موضوع وزارتخانه ای بودن این ســازمان نباید 

تنها درگیر ساختار اسمی باشد.
رحمتی با بیان اینکه بیشــتر درگیر برنامه پذیر 
بودن این سازمان هستم،تصریح کرد: در صورت 
برنامه پذیر بودن می توان به تعالی آن ســازمان 

امید داشت.
وی بایســتگی قابل اندازه گیــری بودن میزان 
تحقق برنامه ها در افق و چشم انداز آینده تاکید 
کرد و گفت: باید دید چه میزان از برنامه هایی 

که ارائه می شود، تحقق یافته است.
به گزارش موج رســا، بررســی طــرح تبدیل 
ســازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دســتی به وزارتخانه به منظور رفــع ایرادات 
شورای نگهبان در دستور کار نشست علنی دو 
هفته پیش مجلس شورای اسالمی قرار گرفت.

خانه-موزه فارابی 
در ترکیه افتتاح شد!

 خانه-مــوزه فارابــی، اندیشــمند و 
فیلســوف بزگ ایرانی، با همکاری دو کشور 
قزاقستان و ترکیه، در شهر استانبول افتتاح شد.
به گزارش ایسنا، خانه-موزه فارابی فیلسوف و 
دانشمند بزرگ ایرانی به مناسبت هزار و صد 
و پنجاهمین ســالگرد تولد وی که قرار است 
در سال ۲۰۲۰ توســط یونسکو جشن گرفته 
شــود، توسط دانشــگاه ملی فارابی قزاقستان 
و شــهرداری اســتابول، با حمایت شــورای 
همکاری کشــورهای ترک زبان و ســفارت 

قزاقستان در ترکیه افتتاح شده است. 
در ایــن آییــن معاون شــهردار اســتانبول، 
دبیر کل ســازمان بین المللــی فرهنگ ترکی 
ملــی  دانشــگاه  رییــس   ،)TURKSOY(
فارابی قزاقســتان، رئیس دانشگاه استانبول و 
نمایندگانی از ســفارت قزاقســتان در ترکیه 

برگزار شد. 
این خانه-موزه که در مرکز شــهر توریســتی 
استانبول واقع شده است، دارای چند بخش است 
که هر کــدام اطالعات منحصر به فردی درباره 
مراحل مختلف زندگی و کار ابونصر محمد بن 
محمد فارابی اندیشمند بزرگ جهان اسالم رائه 
می دهند که به عنوان معلم دوم بشریت )پس از 

ارسطو، معلم اول( شناخته می شود. 
در این موزه، مجسمه، آثار تاریخی، آثار فارابی 
که نقشــی اساسی در بســیاری از حوزه های 
دانش بشری داشــت و همچنین کتاب هایی 
که درباره وی نگاشته شده به نمایش گذاشته 
شده است. میراث فکری به جامانده از فارابی 
شــامل حوزه های ریاضیات، فلسفه، شیمی، 
زیست شناسی، ستاره شناسی، پزشکی، منطق، 
جامعه شناسی، علوم سیاسی، قانون، اخالق و 

سایر حوزه های علمی می شود. 
نظام منــد کــردن و طبقه کردن علوم توســط 
فارابی بعدها به توسعه اندیشه علمی در جهان 
انجامید و وی با فعالیت های خالقانه خود پلی 

معنوی میان شرق و غرب ایجاد کرد. 

خبر

 تنها محوطه نوسنگی زنجان زیر کشت باغدارها
تعیین حریم با هدف حفاظت انجام شد

روایتی از یک سفر جذاب

تب و لرز تابستان در قلب آلپ ایران
اینجا امردادماه به برف نشسته است
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