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- رویه 1
لزوم توجه به احتکار و مقابله مردمی با آن؛

یـکی علیه همـه، همـه علیه یـکی

مدیرکل بهزیستی استان زنجان:
9000 معلول روستایی 

خدمات توانبخشی 
دریافت کردند

مدیر کل بیمه سالمت استان زنجان:
عقد قرار داد جدید بیمه 

سالمت؛ منوط به نسخه نویسی 
الکترونیکی است

- رویه 2   - رویه 2  
رییس شورای ملی زیتون:

در واردات روغن زیتون هیچ کنترلی وجود ندارد

صنعت گردشگری در خدابنده 
نیازمند توجه و تقویت است

 احتکار اتفاقی است که دو ماه گذشته 
به طور پی در پی در اخبار مطرح شــده و توجه 
به آن و مقابله مــردم به لحاظ روانی با آن مورد 

توجه است.
به گزارش ایسنا، هر روزی که به خرید می رود در 
بازار از کمبود کاالیی سخن می شنود و موردی را 
از لیست خریدش قلم می زند ولی برایش عجیب 
اســت که کاالیی که تا چند روز قبل در بازار به 
فراوانی یافت می شــد امــروز این گونه نایاب و 

گران بها شده است.
از مــادرش یادگرفته که مــواد غذایی را برابر با 
مصرف و به تعــداد دفعات باال خرید کند، ولی 
از وقتــی که برای تحصیل به ایران آمده اتفاقات 
عجیبی را در بازار و نحــوه خرید مردم دیده و 
این مســاله باعث شده که او نیز به دلیل نگرانی 
و تــرس از کمبود کاال بیش از حد نیازش خرید 

و انبار کند.
 قانون برای احتــکار و محتکران چه خوابی 

دیده است؟
احتکار در لغت از ریشه حکر گرفته شده که به 
معنای ظلم، عسر، سوء معاشرت آمده است و از 
نظر حقوقی احتکار، عبارت است از این که کسی 
کاالی مورد احتیاج و ضــروری عامه را زیاد از 
مصرف خود داشته و برای جلوگیری از فروش 

به دولت یا مردم، پنهان کند.
پــس از پیــروزی انقاب اســامی و تصویب 
قانــون »حدود صاحیت دادســرا و دادگاه های 
انقاب« مصوب 11 اردیبهشت ماه 62 رسیدگی 
به جرایم گران فروشــی و احتکار ارزاق عمومی 
در صاحیت دادگاه های انقاب اســامی قرار 

گرفت.
پــس از هجوم ارتش عــراق به خاک جمهوری 
اسامی ایران و رواج بازار احتکار و کمبود و نایابی 
برخی از اجناس و تهیه آن از بازار ســیاه باعث 
شــد که قانون گذار در 23 فروردین ماه سال 67، 
قانون تشدید مجارات محتکران و گران فروشان 
را به تصویب رســاند. نظر به اینکه مدت اجرای 
مقررات اخیرالذکر از تاریخ الزم االجرا بودن، پنج 
ساله تعیین شده بود، بنابراین در 19 آذرماه سال 
69 قانون »مجازات اخال گران در نظام اقتصادی 

کشور« تصویب شد.
طبــق بنــد »ب« مــاده یــک قانــون مجازات 
اخال گران اقتصادی کشور، اخال در امر توزیع 
مایحتــاج عمومی از طریق گران فروشــی کان 
ارزاق یا دیگــر نیازمندی های عمومی و احتکار 
عمده ارزاق یا نیازمندی های مزبور و پیش خرید 
فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد 
نیاز عامه و مانند آن ها به منظور ایجاد انحصار یا 
کمبود آن ها، جرم محســوب شده و مرتکب به 
مجازات های مقرر در این قانون محکوم می شود.
عمل مرتکب، فعل مثبت مادی خارجی است که 
به صورت جمع و نگــه داری ارزاق مورد نیاز و 
ضروری به قصــد افزایش قیمت و پیش خرید 

کشاورزی  تولیدات  فراوان 
و ســایر تولیدات مورد نیاز 
عامه و مانند آن ها به منظور 
یا کمبود در  انحصار  ایجاد 
تجلی می یابد.  آن ها  عرضه 
بدین ترتیب زمانی احتکار 
موجب  کــه  اســت  جرم 
آشــفتگی در نظــام جامعه 
و ایجاد بازار ســیاه شده و 
دشواری  و  تضییق  موجب 
عامه مردم شــود وگرنه در 
مــورد فراوانــی که عرض 
بی رویه کاال چه بسا موجب 
اتاف مال شود، نه تنها جرم 
نیست بلکه از جهاتی منطبق 

با موازین عقانی است.
در ایــن رابطــه مدیــرکل 
اســتان  تعزیرات حکومتی 
جرم  می گویــد:  زنجــان، 
احتــکار از جملــه جرایم 
عمدی بــوده و برای اینکه 
احتکار جرم تلقی شــود نه 

تنها می بایست سوء نیت عام مرتکب که داللت به 
ارتکاب عمل جمع آوری و نگه داری ارزاق مورد 
نیاز و بایسته عامه مردم به منظور نفع شخصی و 
به قصد افزایش قیمت اســت، تحقق یابد، بلکه 
می بایســت ســوء نیت خاص او که همانا ایجاد 
انحصار یا کمبود در عرضه آن ها به جهت اخال 

در امــر مایحتــاج عمومی 
جامعه است نیز محقق شود.
مرتضــی ممیــزی ادامــه 
می دهد: طبق قانون محتکر 
برابر بــا 70 درصد ارزش 
محکوم  کشف  شده  کاالی 
به جریمه نقدی شده و ملزم 
است کاالهای کشف شده را 
به نــرخ مصوب دولتی و با 
حضور بازرسان دستگاه های 

مربوطه عرضه کند.
به پرونده های  با اشاره  وی 
احتکار تشــکیل  شــده در 
اســتان، می افزاید: از ابتدای 

امســال تاکنون 14 پرونده احتکار به ارزش 13 
میلیارد ریال در اســتان تشکیل شده که کاالهای 
کشــف  شده شــامل 53 تن برنج، 20 تن خرما، 
104 گونی آردشــیرینی و برخی کاالی اساسی 

مورد نیاز خانوارها بوده است.

ممیــزی یادآور می شــود: دو پرونده احتکار نیز 
مختومه شــده کــه یکی پرونده احتــکار 2 تن 
حبوبات و برنج بود که فرد خاطی به 131 میلیون 
ریال جریمه نقدی و الزام به فروش کاالی کشف 
 شده به قیمت مصوب دولتی با حضور بازرسان 
دولتی بســته شــد و پرونده احتکار 114 حلقه 
با حکم  الســتیک خودرو 
378 میلیــون ریال جریمه 
نقــدی و الزام بــه فروش 
کاالی کشف  شده با حضور 
مختومه  دولتی،  بازرســان 

شد.
باید  یا مردم، کدام  دولت 

مقابله کند؟
یک جامعه شناس در رابطه 
با نحوه برخــورد جامعه با 
مســایل مختلف، می گوید: 
هر نظام اجتماعی متشــکل 
از دو ســاختار فرهنگی و 
اجتماعــی اســت و دلیل 
اصلی بحران های اقتصــادی و فرهنگی ما عدم 

هماهنگی این ساختارها است.
زینــب مصطفــوی ادامــه می دهد: بــه لحاظ 
جامعه شــناختی، جامعه عبارت است از کنش ها 
و واکنش هــا یــا فعل و انفعاالتی کــه از طریق 

ســاختارها و افراد بر یکدیگر اعمال می شود. به 
عبارتی افراد چه واکنش هایی نسبت به ساختارها 
دارند و نیــز به صورت متقابل ســاختارها چه 

واکنشی نسبت به افراد دارند.
وی می افزایــد: جامعــه؛ کنش هــای اجتماعی 
حاصــل جمعی از این فعل و انفعاالت اســت. 

در هر شــرایطی که جامعه 
در  می گیــرد چــه  قــرار 
فرهنگی  اقتصادی،  شرایط 
و بحران های سیاســی این 
دو عنصر )فرد و ســاختار( 
باید به طــور فعاالنه با هم، 
داشته  را  هم پوشــانی الزم 

باشند.
می کند:  تصریح  مصطفوی 
انتظار اینکه فقط یک سویه 
جامعــه را پیش ببریم، مثا 
انتظار مردم فقط از ساختارها 
و حاکمیت و دولت باشد، 
اســت،  نابه جایی  انتظــار 

اینکه یک شــهروند فقط انتظار داشته باشد که 
حاکمیت کاری کند و دست روی دست بگذارد 
و توقعات زیادی داشــته باشد بدون اینکه کاری 
در قبال ســاختارها و جامعه انجام دهد، اشــتباه 
است، وبالعکس، انتظار ساختارها و حاکمیت از 

عاملیت ها وشهروندان بدون 
دهند،  انجــام  کاری  اینکه 

انتظار نابه جایی است.
این جامعه شــناس با اشاره 
به احتکارهای کشف  شده، 
اخیرا  می کند:  خاطرنشــان 
شاهد کشــف احتکارهایی 
پی  در پی در استان هستیم 
که به دلیل تزریق نشدن این 
مواد احتــکاری به جامعه، 
عدم کنترل منافذ احتکاری 
از طرف حاکمیت و دولت 
حاکمیت،  و  مردم  اســت. 
اگر با همــکاری هم و در 
موازات هــم حمایت هایی 
داشــته  زوایای مختلف  از 
باشــند، مطمئنــا جامعه به 
ســامان خوبی می رسد، به 
شــرط اینکــه حاکمیت و 
دولت بتوانــد منافذ اصلی 
اقتصادی و سیاسی را کنترل 
کند و کنترل شده قدم بردارد 
که در این صورت حمایت ها دو جانبه می شود. 
اگر حمایت ها دو جانبه شــود الگوهای واحدی 
برای خاءها مطرح می شــود که هم آسیب ها و 

هم حل و دفع آن ها را می شناسد.
عذاب وجدان ندارید؟

در قــرآن مجیــد به طــور صریــح و مکرر به 
کم فروشی اشاره و به شدت 
تقبیح شده است و باالتر از 
آن قرآن کریم کم فروشــی 
ویران  شــدن  موجــب  را 
شــهر و نابود شدن قوم آن 
معرفی کرده است. در شش 
ســوره از 114 سوره قرآن 
کم فروشی مورد مذمت قرار 

گرفته است.
رییس اتــاق اصناف زنجان 
با اشاره به تجربه سال های 
فعالیت صنفی و مشــاهده 
احتــکار و محتکر در بازار، 
احتکار  که  کسی  می گوید: 
می کند شاید در وهله اول سود اقتصادی به دست 
بیاورد ولی پس از ورود قانون و کشف کاالها این 

سود نیز از بین می رود.
ســیدمحمود موســوی ادامه می دهد: هیچ سود 
اقتصادی نمی تواند عذاب وجدان کسی که عمل 

احتکار را مرتکب شــده اســت را جبران کند؛ 
چراکه رنج و زحمتی را که یک همشهری در به 
دســت آوردن کاالیی که در بازار کمیاب و گران 
است متحمل می شود با پول نیز قابل خرید نیست 
و محتکر همواره با عذاب وجدان زندگی خود را 

ادامه می دهد و آرامش نخواهد داشت.
وی می افزاید: خوشــبختانه آگاهی و حساسیت 
مردم در رابطه با احتکار و وضعیت بازار افزایش 
یافته و بســیاری از انبارهای احتکاری که کشف 

شد با گزارش های مردمی بود، است.
رییس اداره نظارت و بازرســی سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان زنجان نیز از کشف 20 
انبار احتکار در دو ماهه ابتدایی امســال خبر داد 
و می گوید: 17 میلیارد ریال اســت که بیشــتر 
احتکارها در حوزه کاالهای اساســی مورد نیاز 
خانوار و یا کاالهای مورد نیاز جامعه بوده است.

اسماعیل مســلمی با بیان اینکه نوسانات قیمتی 
یکی از دالیل اصلی وقوع احتکار در بازار است، 
تصریح  می کند: فعاالن حوزه های مختلف صنفی 
باید توجه داشته باشــند که انبارهای خود را در 
سامانه جامع تجارت ثبت کنند وگرنه کاالهایی 
که از انبارهایی که ثبت نشــده کشف می شود، 

احتکار در نظر گرفته می شود.
یکی علیه همه، همه علیه یکی

هــدف اصلی احتــکار بــرای فروشــندگان، 
منفعت طلبی از تمایل و شتابی است که خریداران 
در اثر باور کردن کمیابی کاال از خود نشان داده و 

به ذخیره سازی و نگه داری کاال می پردازند.
احتــکار، به لحاظ اینکه قــدرت خرید مردم را 
کاهش می دهد، جرم و حرام محســوب می شود 
و هر مقدار پولی که عادالنه و مشروع در اختیار 
فردی باشــد، در سیستم اقتصادی صحیح و دور 
از سودجویی و استثمار، به معنی آن است که به 
نسبت آن وجه، حق استفاده از کاالهای جامعه را 
در رابطه با نیاز خود دارد  ولی احتکار این حق را 

از او سلب می کند.
در واقع احتــکار نه تنهــا پایمال کننده حقی از 
حقوق افراد اســت، بلکه بر اثر وجود پول، یعنی 
وســیله مبادله کاال در دست مردم، با نبودن کاال 
در بازار یا کمبود آن، موجب تورم می شود که از 
مفاسد بسیار خطرناک اجتماع است و در صورت 
ادامه آن، آثار ناهنجار معنوی نیز به دنبال خواهد 
داشت و در نهایت در زنجیره نظام جامعه اختال 

ایجاد کرده و جامعه ای فاسد خواهد ساخت.
همکاری دولت و مردم ســبب می شود معدود 
افرادی با اقدامات نادرست خود بازار و وضعیت 
روانی جامعه را برهم می ریزد، کنار گذاشته شده 
و مردم نیز با حقوق اولیه اجتماعی خود آشنایی 
بیشــتری داشته باشــند و همکاری و مشارکت 
اجتماعی همانگونه که در مورد احتکارهای اخیر 
مشاهده شد، در جامعه بیشــتر شود و در عمل 
شاید یکی علیه همه عمل کند ولی همه علیه یکی 

اقدام متقابل می کند.

لزوم توجه به احتکار و مقابله مردمی با آن؛

یکی علیه همه، همه علیه یکی

رویه 2  

 مدیرکل نوسازی و تجهیز مدرسه های 
استان زنجان بابیان اینکه 308 مدرسه تخریبی 
در استان زنجان وجود دارد، گفت: همچنین 
580 مدرسه در این استان نیاز به مقاوم سازی 

دارد.
به گزارش مهر، جهانگیر صفری در همایش 
خیران مدرسه ســاز در محــل همایش های 
بین المللی روزبه شــهر زنجان، گفت: خیران 
مدرسه ساز یادگاری از خود برجای می گذارند 

که به نسل های آینده منتقل می شود.
وی ورود هــر چه بیشــتر خیــران به حوزه 
ســاخت و تجهیز مدرســه ها را مورد تاکید 
قرار داد و ادامه داد: خیران زیرســاخت الزم 
برای درس خواندن را فراهم می کنند و دانش 

آموزان این امر را به خوبی حس می کنند.
مدیرکل نوسازی و تجهیز مدرسه های استان 

زنجان بابیان اینکه هم اکنون 580 مدرسه در 
اســتان نیاز به بازسازی دارد، افزود: بازسازی 
این تعداد فضای آموزشی نیازمند بیش از 900 

میلیارد تومان اعتبار است.
صفری تأکیــد کرد: در ســال 97 حدود 12 
پروژه با 64 کاس درس توسط خیران ساخته 

شده و یا در دست ساخت است.
وی بابیان اینکه در سال 1385 شناسنامه فنی 
برای همه مدرسه های استان زنجان صادرشده 
است، گفت: هم اکنون 25 پروژه مدرسه سازی 
شــامل پروژه های تخریب و مقاوم ســازی 

مدرسه ها در دست اجرا است.
مدیرکل نوسازی و تجهیز مدرسه های استان 
زنجان گفت: در استان زنجان استقبال خیرین 
از ساخت مدرسه بسیار مطلوب است و روند 

روبه رشد را سپری می کند.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان زنجان:

۵۸۰ مدرسه در استان زنجان
نیاز به مقاوم سازی دارد

رییس کل دادگستری استان زنجان تأکید کرد:

قوه قضاییه سالم و مقتدر، تضمین کننده سالمت 
دیگر دستگاهها است رویه 2  رویه 4  

آگهی تجدید مناقصه 
عمومی یک مرحله ای

9۸/3 نوبت دوم
شهرداری سهرورد

شهرداری سهرورد در نظــر دارد 
انجــام کارهای خدماتی خــود را به 
صورت حجمی در ســال 98 به شرح 
شرایط مندرج در اســناد مناقصه به 
پیمانکاران دارای شرایط واگذار نماید. 
بنابراین از همه شــرکت های دارای 
صالحیت دعوت به عمل می آید برای 
دریافــت اطالعات و اســناد مناقصه 
به واحد امور قراردادهای شــهرداری 

سهرورد  مراجعه نمایند.
شماره تماس: 

024-34353244
مهلت خرید:

تا تاریخ 1398/4/1
آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها:

تا پایان وقت اداری مورخه 98/4/11می باشد

پیشنهادها مختار می باشد.- شهرداری در رد یا قبول هر یک از 
بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.- شایان ذکر است هزینه انتشار آگهی ها 

بهروز ندرلو - شهردار سهرورد

,,
طبق قانون محتکر برابر 
با 70 درصد ارزش کاالی 
کشف  شده محکوم به 

جریمه نقدی شده و ملزم 
است کاالهای کشف شده 

را به نرخ مصوب دولتی و با 
حضور بازرسان دستگاه های 

,,مربوطه عرضه کند

,,
فعاالن حوزه های مختلف 
صنفی باید توجه داشته 

باشند که انبارهای خود را 
در سامانه جامع تجارت ثبت 

کنند وگرنه کاالهایی که 
از انبارهایی که ثبت نشده 
کشف می شود، احتکار در 

,,نظر گرفته می شود
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رییس کل دادگستری استان زنجان تأکید کرد
قوه قضاییه سالم و مقتدر 

تضمین کننده سالمت دیگر 
دستگاهها است

 رییس کل دادگستری استان زنجان گفت: 
قوه قضاییه سالم و مقتدر، تضمین کننده سالمت 

دیگر دستگاهها است.
حجت االســالم اسمعیل صادقی نیارکی رییس 
کل دادگستری اســتان زنجان در آیین تکریم و 
معارفه رییس دادگاه بخش انگوران که با حضور 
امام جمعه موقت شهر دندی، فرماندار و مدیران 
دســتگاه ها ی اجرایی برگزار شد، اظهار کرد: 
معنی دعای یا علی یا عظیم ماه مبارک رمضان، 
یعنی آزادی از آتش جهنم و ورود به بهشــت. 
مزد این دعا در ماه شــوال است. به امید خدا که 
همه مشمول این برکات ارزشمند ماه شوال قرار 

بگیریم.
رییس کل دادگستری استان زنجان با اشاره به جایگاه 
باالی  قاضی در امر قضاوت گفت: حکم قاضی را 
همه باید بپذیرند، اگر حکم قاضی را نپذیرند یعنی 
حکم انبیاء را نپذیرفته اند، اگر حکم انبیاء پذیرفته 

نشود حکم خداوند پذیرفته نشده است.
عالی ترین مقام دستگاه قضایی استان ادامه داد: در 
فصل 11 قانون اساسی به وظایف و اختیارات قوه 
قضائیه اشاره شده است که از آن به این نکته پی 
می بریم که قــوه قضاییه کامال متفاوت از دیگر 
قواست. قوه قضاییه تنها قوه ای است که رییس 
آن مستقیما توســط رهبری منصوب می شود. 
استقاللی که دستگاه قضایی و خود قاضی دارد 
هم در متون اسالمی و هم در قانون اساسی نیز به 

آن اشاره شده است.
وی بیان کرد: برای پیشبرد امور در کنار استقالل 
دســتگاه قضایی ما نیازمنــد تعامل، همکاری و 
همگرایی با دســتگاهها و سازمان ها هستیم که 
بایستی با حفظ استقالل دستگاه قضایی، جهت 
پیشــبرد اهداف مشترک نظام مقدس جمهوری 
اســالمی با دیگر دستگاهها تعامل داشته باشیم. 
حجت االسالم صادقی نیارکی افزود: قوه قضاییه 
ســالم  و مقتدر، تضمین کننده ســالمت دیگر 
دستگاههاست. کســی که از مسیر قانون خارج 
شود دستگاه قضایی با اجرای قانون این مسیر را 

اصالح خواهد کرد.
رییس کل دادگستری اســتان زنجان خطاب به 
رییــس جدید دادگاه بخش انگــوران گفت: از 
مراجعات مردمی جهت حل مسایل و مشکالت 
آنان خسته نشوید. مردم به معنی تمام کلمه ولی 
نعمت ما هســتند، خدمتگزاری، گره گشایی از 
مشکالت آنان نعمتی است که خداوند به ما عطا 

کرده است و ما باید قدر دان این نعمت باشیم.
در این آیین از زحمات حجت االســالم امیری 
رییس و حجت االسالم الهی زاده به عنوان رییس 

جدید دادگاه بخش انگوران معرفی شد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان خبر داد:
عملیات لوله گذاری محدوده پل 

امام حسن مجتبی انجام شد
 مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان 
زنجان گفت: عملیات لوله گذاری در محدوده پل 
امام حســن مجتبی)ع( شهر زنجان به طول 470 

متر انجام شد.
علیرضا جزء قاسمی اظهار داشت: این عملیات با 
هدف تکمیل زون بندی زون 3 در راستای تامین 
آب شــهرک های پونک ، منظریه ، بهارستان و 

سایت کارگاهی از مخزن 3 شرقی انجام گردید.
وی افــزود: با اجرای این عملیــات از ظرفیت 
مخازن موجود به نحو مطلوبی جهت تامین آب 
شهرک های فوق الذکر استفاده می شود که عالوه 
بر تامین آب پایدار و با فشــار مناسب ، به دلیل 
حذف پمپاژ آب به مخازن باال دســت موجب 

کاهش هزینه برق مصرفی گردیده است.
مدیر عامل شــرکت آبفای استان زنجان گفت: 
اجرای عملیات لوله گذاری در محدوده پل امام 
حســن مجتبی )ع( همزمان با ســاخت این پل 
موجب کاهش هزینه هــای حفاری و تخریب 
آسفالت گردیده است که از همکاری و هماهنگی 

شهرداری در این زمینه تقدیر می شود.
وی مدت اجرای ایــن پروژه را یک هفته اعالم 
کرده و افزود: برای اجرای این عملیات بیش از 3 

میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

کشف بیش از ۷ کیلو حشیش 
در زنجان

 رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان 
زنجان از کشف 7 کیلو و ۹3۵ گرم حشیش خبر 
داد و گفت: در این عملیات ۲ نفر دستگیر شدند.
سرهنگ سعید بابایی افزود: در پی کسب خبری 
مبنی بر آمد و شد یک دستگاه خودرو حامل مواد 
مخدر در جاده زنجان- تهران موضوع در دستور 
کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قرار 

گرفت.
وی تصریح کرد: بــا انجام اقدامات اطالعاتی و 
تحقیقات پلیسی خودروی مورد نظر شناسایی، 
متوقف و جهت بررسی بیشتر به پلیس مبارزه با 

مواد مخدر منتقل شد.
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان زنجان 
اظهــار کرد: با توقیف این خــودرو مأموران در 
بازرســی از آن ،7 کیلو و ۹3۵ گرم حشیش که 
به طرز ماهرانه ای جاساز شده بود، کشف کردند.

خبر

مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان عنوان کرد:
تست رایگان فشارخون 

در مراکز درمانی تامین اجتماعی
 مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان، 
از تست رایگان فشارخون برای عموم در مراکز 

درمانی تامین اجتماعی خبر داد.
 علی محمدی در گفت وگو با ایســنا، با اشــاره 
به این که بســیج ملی کنترل فشارخون در مراکز 
درمانــی تامین اجتماعی انجام می شــود، اظهار 
کرد: هم راســتا با سیاست های وزارت بهداشت، 
مراجعان به مراکز درمانی تامین اجتماعی اســتان 
می توانند فشــارخون خود را به صورت رایگان 

اندازه گیری کنند.
از  فشــارخون  داد:  ادامــه  مســوول  ایــن 
اولویت دارترین بیماری های غیرواگیر است و این 
امر مهم با همکاری وزارت بهداشت و هم راستا 
با سیاست های کلی نظام سالمت، در همه مراکز 
درمانی تامین اجتماعی استان و در حد مقدورات 

واحدهای تابعه اجرا می شود.
وی با اشــاره به لــزوم کاهش مصرف نمک در 
وعده های غذایی، افزود: مردم باید فشــار خون 
را جدی بگیرند و از عوارض آن آگاهی داشــته 
باشند. این در حالی است که سردردهای ناگهانی، 
اختالالت عصبی ویژه، اختالالت بینایی، سرگیجه 
و مشکالت قبلی مثل تپش قلب و آریتمی قلب از 

عالیم فشارخون به شمار می رود.
محمــدی با تاکید بــر این کــه در بیماری های 
غیرواگیر، ســبک زندگی و تغذیه بسیار مهم و 
حیاتی است، تصریح کرد: طرح سنجش رایگان 
فشار خون تا 1۵ تیرماه سال جاری در حد بضاعت 
و مقــدورات مراکز درمانی تابعه تامین اجتماعی 

برای همه بیماران و مراجعان انجام خواهد شد.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان:
9000 معلول روستایی خدمات 

توانبخشی دریافت کردند
 مدیرکل بهزیســتی استان زنجان گفت: 
پارسال بیش از ۹000 معلول روستایی در قالب 
توانبخشــی مبتنی بر جامعه، از خدمات کمک 

توانبخشی، آموزش و اشتغال برخوردار شدند.
 محمد محمدی قیداری در گفت وگو با ایســنا،  
اظهار کرد: بر پایه غربالگری های انجام شده در 
سال گذشته و ارجاع همه معلوالن شناسایی شده 
در طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه به کمیسیون 
تشــخیص معلولیت، همچنین تفکیک معلوالن 
شهری و روستایی، بیش از ۹000 معلول روستایی 

از خدمات توانبخشی برخوردار شدند.
این مسوول با اشاره به اینکه توانبخشی مبتنی بر 
جامعه با هدف شناســایی معلوالن در روستا و 
ارایه خدمات توانبخشی به معلوالن اجرا می شود، 
ادامــه داد: در صورت آموزش بــه خانواده ها و 
مناسب ســازی محیط می توان شرایط بهتری را 
برای زندگی افراد معلول و توانمندســازی آن ها 
فراهم کرد و این مهم می تواند با ارایه آموزش های 

مهارتی الزم برای فرد معلول محقق شود.
وی تاکید کرد: ارایه وسایل توانبخشی، کمک به 
امر اشــتغال محلی، همچنین مساعدت در امور 
توانبخشی و آموزشی از جمله اهداف اجرای این 
برنامه است و یکی از مهم ترین نتایج اجرای این 
برنامه را می توان زمینه سازی برای ایجاد اشتغال 

پایدار برای معلوالن برشمرد.
محمدی قیداری تصریح کرد: در صورت آموزش 
بــه خانواده ها و مناسب ســازی محیط می توان 
شــرایط بهتری را برای زندگــی افراد معلول و 
توانمندســازی آن ها فراهم کرد و چنین چیزی 
می تواند با ارایه آموزش های مهارتی و اســتفاده 
از تکنیک های ساده تسهیل گری از جمله تکنیک 

استاد - شاگردی در روستاها اجرایی شود.
مدیرکل بهزیســتی اســتان زنجان یادآور شد: 
دربرنامه توانبخشــی مبتنی بر جامعه، خانواده و 
اعضای اجتماع محلی، با همکاری یکدیگر و در 
جریان یک برنامه مشــارکتی و توسعه محور، در 
کنار هم برای بهبــود و ارتقای وضعیت زندگی 

افراد کم توان تالش می کنند.

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان خبر داد:
تحویل ۱۴۴ میلیون مترمکعب گاز 

به جایگاه های سوخت 
سی ان جی زنجان

 مدیرعامل شــرکت گاز استان زنجان از 
تحویل بیش از 144 میلیــون مترمکعب گاز به 
جایگاه های ســوخت سی ان جی استان در سال 

۹7 خبر داد.
به گزارش شــرکت گاز اســتان زنجان؛ موسی 
احمدلو با اشــاره به توزیــع 144 میلیون و 477 
هزار مترمکعب گاز به جایگاه های CNG استان، 
تصریح کرد: این مقدار شــامل ۶۵.۵ درصد گاز 
مصرفی کل اســتان است و بدیهی است که این 
جایگزینی صرفه جویی هــای اقتصادی فراوان 
بدنبال داشته و در کاهش آالینده های محیطی نیز 

بسیار مؤثر است.
مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان تصریح کرد: 
هم اکنون 40 جایگاه CNG در اســتان در زمینه 
تحویل گاز به خودروها فعالیت دارند که از این 
تعداد 1۹ جایگاه در ســطح شــهر زنجان و ۲0 
جایگاه در دیگر نقاط اســتان فعال هستند که با 
توجه به جمعیت و وسعت استان، خدمت رسانی 
در این حوزه از وضعیت مناسبی برخوردار است.

خبـر رییس شورای ملی زیتون:

در واردات روغن زیتون هیچ کنترلی وجود ندارد
 رییس شورای ملی زیتون با اشاره 
به ســاماندهی پســاب زیتون واحدهای 
فرآوری زیتون گفت: محیط زیست هیچ 
زیتون  پســاب  برنامه ای در ســاماندهی 

ندارد.
مهدی عباســی در گفت وگو با خبرنگار 
موج رسا، با اشــاره به اینکه باید وزارت 
جهادکشــاورزی و خود جهادکشاورزی 
اســتان زنجان به مشــکالت روند ارایه 
تســهیالت به گلخانه داران ورود داشــته 
باشــند اظهار کرد: در غیــر این صورت 
هیچ تولیــدی در گلخانه ها اتفاق نمی افتد 
و روز به روز وضعیت گلخانه داران بدتر 

نیز خواهد شد.
وی تصریح کرد: اگر روند کار برای تولید 
کنندگان داخلی تســهیل شــود با تولید 
داخلــی تحریمها هیچ تاثیــری نخواهد 

داشت.
رییس شــورای ملی زیتون در مورد آفت مگس 
زیتون گفت: هم اکنون این مشکل در شهرستان 
طارم  وجود نــدارد و مبارزه با مس زیتون یک 
عوامل طبیعی بوده و با گرم تر شدن هوا این آفت 

در طارم از بین می رود.
وی عنــوان کــرد: مگس زیتون در اســتان های 
گرمســیر مانند فارس و قم وجــود ندارد و این 
آفــت در اســتان های گیالن، زنجــان و قزوین 
وجود دارد که به مراتب که هوای طارم نســبت 
به گیالن و قزوین گرم تر بوده و این مشــکل در 

این شهرستان زیاد جدی  نیست.
عباسی با بیان اینکه جهادکشاورزی نیز هر ساله 
برای شناســایی کانون های مگــس زیتون اقدام 
می کند افزود: جهادکشاورزی اقدامات شناسایی 
را انجام می دهــد ولی عوامل مبارزه با این آفت 

گرمای تیرماه و شهریورماه است.
وی افزود: اقدامات جهادکشاورزی طارم در این 
حوزه نسبت به دیگر استان ها بهتر بوده و به ویژه 
در بحث مبارزه با آفت ملخ عملکرد خوبی دارد.
رییس شــورای ملی زیتون عنوان کرد: در مورد 

نحوه مبارزه نیز پیشــنهادها و موارد زیادی برای 
مطرح کردن داریم و شکل کار مبارزه کمی قابل 
انتقاد است که این موضوع مربوط به شهرستان و 
استان نیست و باید کار تحقیقاتی در بخش ملی 

صورت بگیرد.
وی در مــورد روند تســهیلگری برای حضور 
سرمایه گذاران به ویژه صنایع تبدیلی خاطر نشان 
کرد: روی کاغذ حرف های زیادی زده می شــود 

ولی در عمل این حرف ها انجام نمی شود.
عباســی عنوان کــرد: در بخش اســتعالمات به 

قــدری تولید کننده را اذیت می کنند که به 
تولید کننده واقعا خســته می شود و اینکار 
باعث بی انگیزه شــده تولید کننده شــده 
و تولیدکننده بیشــتر از این روند خســته 

می شود.
وی بــا اشــاره به اینکــه در بحث صنایع 
تبدیلی نیز مشــکالت یکی دوتا نیســت 
و مشــکالت زیادی در این حوزه وجود 
دارد افزود: بحث ساماندهی پساب زیتون 
صنایع تبدیلی برعهده محیط زیست است.
رییس شــورای ملی زیتون خاطر نشــان 
کرد: محیط زیســت هیچ گونه راهکاری 
برای ســاماندهی پســاب زیتون ندارد و 
عملکرد محیط زیست در این راستا همانند 
کسی است که به شما نشانی می دهد ولی 

خودش هیچ شناختی از نشانی ندارد.
وی با بیان اینکه نشــان دادن راهکار برای 
ساماندهی پســاب زیتون از وظیفه محیط 
زیست است، عنوان کرد: در بسیاری از کشورهای 
جهان ســوم روند حفاظتــی در مراحله فرآوری 
محصوالت تعریف شــده است ولی در کشور ما 
اینطور نیســت و محیط زیست در حوزه صنایع 

تبدیلی هیچ گونه برنامه و راهکاری ندارند.
عباســی در مورد واردات روغــن زیتون افزود: 
ما به عنوان بخش خصوصــی هیچ واهمه ای از 
واردات روغن زیتــون نداریم ولی واردات باید 
منصفانه باشد و ما در واردات هیچ گونه کنترلی 

نداریم و در نحوه واردات مشکل داریم.

 مدیرکل تامین اجتماعی اســتان زنجان از 
پرداخت مابه التفاوت افزایش مســتمری تا پایان 

خرداد خبر داد.
مسعود علیاری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به 
این که 43 هزار نفر در اســتان زنجان، مستمری 
می گیرند، اظهار کرد: امســال، مستمری بگیران، 
حقوق اردیبهشت را با اعمال افزایش ها دریافت 
کردند که این موضوع با توجه به شرایط اقتصادی 
کشور و دشواری های تامین نقدینگی های الزم، 

دستاورد مهمی برای سازمان به شمار می رود.
این مسوول با اشاره به این که تامین اجتماعی دو 

گروه مستمری بگیر شامل حداقل بگیران و دیگر 
سطوح دارد، ادامه داد: در سال ۹7، درصد افزایش 
مستمری دیگر ســطوح 13 درصد بوده است و 
این میزان امسال به 13 درصد و ۲۶1 هزار تومان 

رسیده است.
وی افزود: ماهیانه 100 میلیارد تومان خدمات در 
حوزه تامین اجتماعی ارایه شــد که از این میزان، 
ماهیانه 70 میلیارد تومان مستمری بازنشستگان، از 
کار افتادگی و بازماندگان بود؛ در واقع پارسال  در 
مجموع 1۲00 میلیارد تومان در قالب 18 خدمت 

ارایه شده است.

علیاری تصریح کرد: امســال با توجه به افزایش 
میزان دســتمزد از طریق شــورای عالی کار، به 
حداقل دستمزد 3۶.۵ درصد افزوده خواهد شد. 
همچنین رقم خواربار از 110 هزار تومان به 1۹0 
هزار تومان افزایش یافته و حق مسکن نیز از 40 

هزار تومان به 100 هزار تومان رسیده است.
مدیرکل تامین اجتماعی استان زنجان خاطرنشان 
کرد: بیمه شدگان می توانند ۶۵ خدمتی که تاکنون 
از کارگزاری هــا دریافت می کردنــد، با مراجعه 
بــه ســامانه eservis.tamin.ir بــه  صورت 
غیرحضوری دریافت کنند. این در حالی اســت 

که اســتان زنجان به عنوان پایلوت انتخاب شده 
و از بهمن ماه پارسال تا اردیبهشت امسال، ۵000 
خدمــات غیرحضوری از این طریق ارایه شــده 

است.

مدیر کل بیمه سالمت استان زنجان:

عقد قرار داد جدید بیمه سالمت؛ منوط به نسخه نویسی الکترونیکی است
 مدیر کل بیمه سالمت استان زنجان گفت: 
هم اکنون مالک انعقاد قرار داد با مراکز و پزشکان 
جدیــد منوط به اجرایی کردن نســخه نویســی 
الکترونیکی است که تحقق این مهم از ابعاد مختلف 

نتیجه مثبتی را به دنبال دارد.
دکتر خدیجه ابراهیم خانی در نشست خبری افزود: 
نسخه نویسی الکترونیکی در این استان در اسفند 
سال گذشــته از خرم دره آغاز شد و هم اکنون در 

بیشتر شهرهای وارد این پروژه شده اند.
وی اظهار داشت: بر این پایه این برنامه در شهرهای 
ایجرود، ســلطانیه، طارم و ماهنشان به دلیل اندک 
شمار بودن داروخانه ها و مطب ها اجرا نمی شود اما 
شهرهای بزرگ ابهر، خدابنده، خرمدره و خدابنده 

و شهر زنجان را شامل می شود.
این مســوول ادامه داد: خوشبختانه این برنامه در 
مرحله خوبی قرار دارد و تعداد نســخ تبادل شده 
از طریق الکترونیکی توسط مطب ها، داروخانه ها، و 

آزمایشگاه پنج هزار و 4۵ نسخه بوده است.
وی اضافه کرد: تعداد اســناد بســتری تبادل شده 
به صــورت الکترونیکی نیز یکهزار و 700 پرونده 
بستری و بستری موقت در ماه کنونی انجام گرفته 
که این وضعیت در بیمارستان های استان متفاوت 

بوده است.

این مسوول ادامه داد: بر این مبنا در مرکز آموزشی 
تخصصی و فوق تخصصی آیت اله موسوی زنجان 
100 درصد پرونده هایی که توسط کارشناس درآمد 
به کارشــناس ناظر ارسال شده باالی 8۵ درصد به 

صورت الکترونیکی بوده است.
ابراهیم خانی افزود: هم اکنون نســخه نویســی 
الکترونیکــی در اســتان الزام آور نشــده بلکه به 

صورت انتخابی در حال اجراســت و اولویت اول 
پزشکان نیزاین است که از این طریق اقدام کنند، تا 
پرداختی ها سریع تر و با مبالغ باالتری انجام بگیرد.

وی اظهار داشت: این در حالی است قبل از اجرای 
این طرح ۶0 درصد پرداختی ها به مراکز طرف قرار 
داد پرداخت می شــد، که با اجرای شدن این طرح 
در بخش های بستری و ســرپایی این مهم به ۹0 

درصد افزایش می یابد. مدیر کل بیمه سالمت استان 
زنجان گفت: نسخه نویسی الکترونیکی با رسیدگی 
الکترونیکی اســناد در متفاوت بــوده که این مهم 
در بیمارستان های دولتی دانشگاهی آغاز شده که 

اقدامات سخت افزاری الزم نیز وجود دارد.
وی اضافــه کــرد: این در حالی اســت برخی از 
مطب های پزشکان به لحاظ سخت افزاری تکمیل 
نیســتند، و از طرفی تا پایان خرداد شــده فرصت 
شده تا مشکالت رفع و پس از آشنایی با نرم افزار 

مربوطه این مهم تحقق یابد.
این مســوول ادامه داد: هر چند برخی پزشکان با 
ســابقه برای اجرای این طرح چندان اقبالی نشان 
نمی دهند، برای رفاه خاطر آنان مهلت بیشتری برای 
انجام این تکلیف قانونی داده شــده، که از فرصت 
پیش آمده برای تحقق اهداف این بخش اســتفاده 

کنند.
مدیر کل بیمه ســالمت استان زنجان خاطر نشان 
کرد: هم اکنون 44۲ مرکز شــامل، هشــت شبکه 
بهداشتی، 17 بیمارستان و مرکز جراحی محدود، 
10۹ پزشــک متخصص، 7۹ پزشک عمومی، 14 
پزشک فوق تخصص، 71 داروخانه و 1۵ درمانگاه 
و پلی کلینــک ... با ایــن اداره کل طرف قرارداد 

هستند.

خبری خوش برای مستمری بگیران زنجانی؛

پرداخت مابه التفاوت افزایش مستمری تا پایان خرداد

 سرپرست شــورای هماهنگی مبارزه با 
موادمخدر زنجان گفت: اولویت دارترین موضوع 
در حــوزه صیانــت از خانواده هــا در مقابله با 

آسیب های اجتماعی، موضوع پیشگیری است.
به گزارش ایســنا، فاطمه رضایی در نشســت 
شــورای فرعی مبارزه با موادمخدر شهرســتان 
خرم دره، اظهار کرد: در بررسی  عملکرد شورای 
مبارزه با موادمخدر شهرستان ها چند آیتم مدنظر 
است که از جمله آن ها می توان به بحث کمیت 
اقدامات انجام شــده، بازخوردهای شهرستان به 
دبیرخانه، اقدامــات در حوزه درمانی، فرهنگی، 
سمن ها و اقدامات در حوزه مقابله اشاره کرد که 
خوشبختانه فعالیت های خوبی در این زمینه ها در 

شهرستان خرم دره صورت گرفته است.
وی با اشاره به فعالیت یک  مرکز اقامتی ماده 1۵ 
در خرم دره، ادامه داد: 7 مرکز درمانی ســرپایی 
سو مصرف موادمخدر و چند سمن نیز در حوزه 

فرهنگی در شهرستان فعال هستند.
 رضایی با بیان اینکه پنــج کمیته تخصصی در 
استان فعال اســت که این کمیته ها محور انجام 
فعالیت شــورای هماهنگی شهرستان ها خواهند 
بود، افزود: این کمیته ها شــامل کمیته تخصصی 
درمــان، حمایت های  پیشــگیری،  فرهنگــی، 
اجتماعی، توسعه مشارکت های، مردمی و کمیته 
حقوقی و قضایی اســت انتظار از شهرســتان ها 
این اســت حداقل ســه کمیته درمان، توســعه 

مشــارکت های مردمی و مقابله در شهرستان ها 
فعال باشد.

وی ادامــه داد: باید حتما گــزارش و بازخورد 
ماهیانه از شورای شهرستان به دبیرخانه استان در 
همه حوزه ها از جمله اقدامات صورت گرفته و 

برنامه های پیش رو ارایه شود.
رضایی اضافه کرد: تعداد برنامه هایی که در حوزه 
مختلف موادمخدر در استان در نظر گرفته شده، 
زیاد اســت که قطعا شهرســتان ها را نیز شامل 
خواهد شد اما اولویت هایی در 10 آیتم تعریف 

شده است.
این مســوول تاکید کرد: با توجه به رشد فزاینده 
آمــار و اطالعات و یافته هــای علمی در حوزه 

برای کارشناســان حوزه  بازآموزی  موادمخدر، 
فرهنگی، پیشگیری و درمان نیز باید مورد توجه 

جدی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه اولویت دارترین اقدام در حوزه 
صیانــت از خانواده ها در مقابله با آســیب های 
اجتماعــی موضوع پیشــگیری اســت، گفت: 
مقابله و درمان در رده های بعدی قرار داشــته و 

پیشگیری در اولویت برنامه ها قرار دارد.
این مسئول با اشاره به اینکه جمع آوری معتادان 
متجاهــر در ایام نوروز طرح کشــوری بود و تا 
شــهریور ادامه دارد، گفت: هزینه نگه داری این 
معتادان از ســوی ستاد مرکزی تامین شده است 
که اعتبارات آن درطول دو مرحله به بهزیســتی 
پرداخت می شــود که مرحله نخســت آن ابالغ 

شده است.
وی افــزود: برنامه ریزی می شــود کــه معتادان 
متجاهر شهرستان ها نیز در مرکز ماده 1۶ استان 
جمع  آوری شوند تا موضوع درمان، روان شناسی 

و مددکاری نیز انجام شود.

   سرپرست شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر زنجان عنوان کرد:

  پیشگیری؛ شاه کلید مبارزه با آسیب های اجتماعی



3
آگهی

چهار شنبه 22 خرداد ماه  1398 / نمره 326 / سال دوم

آگهی تاسیس شرکت با مسئولیت محدود سنگ الشه کهناب 
آگهی تاسیس شرکت با مسئولیت محدود سنگ الشه کهناب در تاریخ 1397/12/16 به شماره ثبت 
12410 به شناســه ملی 14008207156 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به 

شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. 
موضوع فعالیت :

- اکتشاف، استخراج، بهره برداری و تغلیظ مواد معدنی.  اکتشافات مواد معدنی و حصول به معادن با 
ارزش به عنوان دستیابی به مواد اولیه صنایع تجهیز و آماده سازی معادن، طراحی و استخراج مواد 
معدنی ارائه خدمات فنی و مهندسی از اکتشاف تا بهره برداری و فرآوری مواد معدنی طراحی و احداث 
خطوط تولید مواد معدنی و واحدهای فرآوری انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی و خدماتی مجاز اعم از 
خرید و فروش )مواد معدنی(، صادرات و واردات، توزیع و پخش کلیه کاال های مجاز اعم از تجهیزات 

مربوط به موضوع شرکت شرکت در مناقصه و مزایده های دولتی و خصوصی 
- ارائه کلیه خدمات مربوط به موضوع شــرکت به ارگانهای دولتی و خصوصی- اخذ کارت بازرگانی 
)درصورت لزوم مجوز های الزم اخذ خواهد شد( درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع 

ذیربط 
مدت فعالیت :

از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی :

 استان زنجان ، شهرستان زنجان ، بخش مرکزی ، شهر زنجان، سعدی شمالی ، کوچه شهیدحسین 
اکبری ، کوچه بهشتی ، پالک 7 ، ساختمان سرو ، طبقه دوم کدپستی 4513633617 

ســرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک 
از شرکا خانم ریحانه ندرلو به شماره ملی 4271216879 دارنده 100000 ریال سهم الشرکه خانم 
هاجر خضری به شماره ملی 4281393072 دارنده 900000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره 
خانم ریحانه ندرلو به شماره ملی 4271216879 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم هاجر خضری به شماره ملی 4281393072 و به 

سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 
دارندگان حق امضا : 

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 باامضاء رئیس هیئت مدیره خانم هاجر خضری همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد. 
اختیارات مدیر عامل : 

طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

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

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان
 اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان

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

 برابر رأی شماره 115 مورخه 2 خرداد ماه 1398 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو زنجان تصرفات مالکانه 

بال معارض متقاضی آقای اکبر بیات فرزند محرمعلی به شماره شناسنامه 577 صادره از زنجان در سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یک باب ساختمان 
به مساحت 15 متر مربع از پالک 5244اصلی  واقع در بخش یک  خریداری از مالک رسمی اولیه محرز گردیده است.که بایستی با پالک 5244/588 اصلی 

بخش یک زنجان تجمیع گردد و به تنهایی قابل نقل و انتقال نیست.
بنابراین به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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 دادخواســت 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 : 22خرداد ماه 1398

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 9 تیر ماه 1398
ابراهیم اکبری - رییس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان
 اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان

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

 برابر رأی شماره 113 مورخه 2 خرداد ماه 1398 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو زنجان تصرفات مالکانه 

بال معارض متقاضی آقای مرتضی عباسی فرزند اکبر  به شماره شناسنامه 644 صادره از زنجان در سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یک باب ساختمان 
به مساحت 15 متر مربع از پالک 5244اصلی  واقع در بخش یک زنجان  خریداری از مالک رسمی اولیه محرز گردیده است.که بایستی با پالک 5244/588 

اصلی بخش یک زنجان تجمیع گردد و به تنهایی قابل نقل و انتقال نیست.
بنابراین به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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 : 22خرداد ماه 1398

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 9 تیر ماه 1398
ابراهیم اکبری- رییس ثبت اسناد و امالک

آگهی ابالغ کالسه اجراییه : 98002۳8
بدین وسیله به آقای میالد عنقاء فرزند عزت تاریخ تولد 23 شهریور 1372 به شماره ملی 0016302230 و شماره شناسنامه 0016302230 احدی 
از ورثه مرحوم عزت عنقاء به نشــانی زنجان ، بلوار آزادی، خیابان کشــاورز، جنب بنیاد مسکن انقالب اسالمی،پالک 56 ابالغ می شود که خانم فرح 
انگیز چمنی با وکالت آقای محمد ولی پور جهت وصول مهریه به مبلغ 239،736،667 ریال به انضمام حقوق دولتی متعلقه به اســتناد ســند ازدواج 
شماره 827- 12 اردیبهشت 1351 علیه شما اجراییه صادره نموده و پرونده اجرایی به کالسه 9800238 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش 
مامور شما در محل اقامت به شرح نشانی اعالمی وکیل متهد له حضور نداشته اید ، بنابراین بنا به درخواست بستانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجرا 
مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ 

محسوب می گردد ، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرایی جریان خواهد یافت . 
ثبت اسناد و امالک زنجان

آگهی تغییرات شرکت میالد پروتئین رستاک
 آگهی تغییرات شرکت میالد پروتئین رستاک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 12113 
و شناســه ملی 14007683879 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1398/2/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود به شرح زیر انتخاب 

و تعیین سمت شدند: 
1- خانم مینا سالک به شماره ملی 4270060001 به سمت رئیس هیئت مدیره

 2- آقای جواد سالک به شماره ملی 4284209205 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
3- آقای هادی سالک به شماره ملی 4285028141 به سمت عضو هیئت مدیره

 4- خانم راحله ســالک به شــماره ملی 6189851509 به سمت عضو هیئت مدیره - کلیه اوراق 
و اســناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، ســفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضای 
مشترک خانم مینا سالک )رئیس هیئت مدیره( و آقای جواد سالک )مدیر عامل(همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد. 
سایر نامه های عادی و اداری با امضای هر یک از ایشان به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 

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

آگهی تغییرات شرکت اتحادیه شرکتهای تعاونی روستائی شهرستان زنجان
آگهی تغییرات شرکت اتحادیه شرکتهای تعاونی روستائی شهرستان زنجان شرکت تعاونی به شماره 
ثبت 152 و شناســه ملی 10460011859 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
العاده مورخ 97/12/5 و نامه شــماره 415/184/11/14/205 مورخه 98/3/4 اداره تعاون روســتایی 

شهرستان زنجان تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
* عملیات و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1395 و 1396 اتحادیه مورد تصویب قرارگرفت. 
*شرکت تعاونی روستایی سهرین به شناسه ملی 10980162430بانمایندگی آقای علیرضا نجفی 

به کدملی 4283229466 
*شرکت تعاونی روستایی دندی به شناسه ملی 10460012110بانمایندگی آقای ترابعلی سلطانی 

به کدملی 614594181 
*شــرکت تعاونی روستایی تکمه داش به شناســه ملی 10861859611بانمایندگی آقای شاهین 

کریمی به کدملی 4283087483 
*شرکت تعاونی روستایی ماهنشان به شناسه ملی 10980182327بانمایندگی آقای محبت اجلی به 
کدملی 5609762790 *شرکت تعاونی روستایی حصاربه شناسه ملی 10460023101بانمایندگی 
آقای رســول نصیری به کدملی 4285373947 به سمت اعضای اصلی و شرکت تعاونی روستایی 
کاوند به شناسه ملی 10460023397با نمایندگی آقای علی صحبت لو به کدملی 4281909524و 
شــرکت تعاونی روستایی تسکین به شناسه ملی 10460015643بانمایندگی آقای حمید میرزایی 
به کدملی 5399916630به ســمت اعضای اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت ســه سال 
انتخاب گردیدند. *شرکت تعاونی روستایی قدس به شناسه ملی 10460021644با نمایندگی آقای 
علی نجفی به کدملی 4283223476 به ســمت بازرس اصلی و شرکت تعاونی کوشش به شناسه 
ملی 10861761116وبا نمایندگی آقای رحیم افشاری به کدملی 4285352346به سمت بازرس 

علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 

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

آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامداری همیاران خرم ابهر
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامداری همیاران خرم ابهر شرکت تعاونی به شماره ثبت 1317 و 
شناسه ملی 10460045501 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394/4/16 و باستناد نامه 

شماره 42/2145 مورخ1398/3/1 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی ابهر تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
1 . آقای عباس مالئی به شــماره ملی 4410143069 بسمت رئیس و خانم نرگس کیان به شماره 
ملی5560078883 بسمت نائب رئیس و آقای غالم رضا مالئی گلوجه به شماره ملی 0037278215 

بسمت منشی هیات مدیره برای مدت 3 سال انتخاب شدند. 
2 . آقای عباس مالئی به شماره ملی 4410143069 برای مدت 3 سال بسمت مدیر عامل شرکت 

انتخاب شد.
3 . کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآوربانکی از قبیل چک، سفته ، برات و اوراق بهادار با امضای 
آقای عباس مالئی مدیر عامل و خانم نرگس کیان نائب رئیس و در غیاب وی با امضای آقای غالم رضا 
مالئی گلوجه منشی هیات مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای 

آقای عباس مالئی مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.

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

آگهی تغییرات شرکت حفر گلدشت زنجان
آگهی تغییرات شرکت حفر گلدشــت زنجان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 1519 و شناسه ملی 
10460048806 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1398/3/4تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
1 - محل شرکت به استان زنجان ، شهرستان زنجان ، بخش مرکزی ، شهر زنجان، بلوارآزادی ، خیابان شرکت 
نفت ، خیابان شهید عبدالحسین حسینی راد ، پالک -27 ، طبقه همکف کدپستی 4516716931 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

فراخوانمناقصاتعمومييكمرحلهاي
نام مناقصه گزار : اداره کل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان زنجان | نشاني: زنجان، بلوار شیخ اشراق، خیابان راهدار

مبلغ تضمین مبلغ برآورد )ریال(موضوع مناقصه ها
شرکت در مناقصه

مناقصه اول: تهیه و نصب پایه گاردریل و متعلقات و تعمیرات 
گاردریل در سطح شهرستان های استان زنجان

15/110/795/995 ریال
بر اساس فهرست بهای واحد پایه 

رشته  راهداری سال 1398
و با شاخص تعدیل

 755/539/800
ریال

مناقصه دوم: نگهداری سیستم های روشنایی، چراغ های 
چشمک زن و برج های نوری )شهرستان های زنجان، ایجرود، 

ماهنشان و زنجانرود(

5/408/200/000 ریال
به صورت مقطوع

 270/410/000
ریال

مناقصه سوم )تجدید مناقصه(: تهیه و نصب صفحه تابلوهای 
اطالعاتی ریلی گالوانیزه با شبرنگ ده ساله از نوع رده النه زنبوری 
)HIP( و تابلوهای مسیرنما، جهت نما، انتظامی و اخطاری به همراه 
پایه و فونداسیون )جهت نصب در آزادراه، محورهای اصلی و فرعی 

و ۱۱ نقطه پرتصادف استان زنجان(

10/427/007/834 ریال
بر اساس فهرست بهای واحد 

پایه رشته  راهداری سال 1398
و با شاخص تعدیل

 521/350/392
ریال

www.setadiran.ir نحوه دریافت اسناد: دریافت تنها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی اینترنتی
زمان دریافت اسناد: از روز پنج شنبه مورخه 1398/03/23 تا روز سه شنبه مورخه 1398/03/28

مهلت و محل تحویل اسناد: تا ساعت 12:00 ظهر روز دوشنبه مورخه 1398/04/10 )به دبیرخانه اداره کل راهداری و حمل ونقل 
جاده ای استان زنجان(

صالحیت و رتبه مورد نیاز: گواهینامه احراز صالحیت پیمانکاري و داراي اعتبار حداقل رتبه 5 و باالتر رشته راه و ترابري از سازمان 
مدیریت و برنامه ریزي و همچنین گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی پیمانکاری صادر شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

زمان و محل گشایش پیشنهادهای مناقصه ها: ساعت 9:00 صبح روز سه شنبه مورخه 1398/04/11 در محل اداره کل راهداري 
و حمل ونقل جاده اي استان زنجان )دفتر معاونت راهداری(

اداره كل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان زنجان

فراخوانمناقصاتعمومييكمرحلهاي
نام مناقصه گزار : اداره کل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان زنجان | نشاني: زنجان، بلوار شیخ اشراق، خیابان راهدار

مبلغ تضمین مبلغ برآورد )ریال(موضوع مناقصه ها
شرکت در مناقصه

مناقصه اول: تعمیرات پل های بزرگ و سایر ابنیه فنی خسارت 
دیده از سیل در محورهای شریانی استان زنجان

11/187/747/361 ریال
بر اساس فهارس بهای واحد پایه 
رشته  های راهداری و ابنیه سال 

1398 و با شاخص تعدیل

 559/387/368
ریال

مناقصه دوم: لکه گیری اساسی و روکش آسفالت محور زنجان- 
سرچم )باندهای شمالی و جنوبی؛ حدفاصل کیلومتر 60 تا 94(

65/275/856/488 ریال
بر اساس فهرست بهای واحد پایه رشته  
راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن 

سال 1398 و با شاخص تعدیل

 3/263/792/825
ریال

مناقصه سوم: اجرای عملیات روکش آسفالت محور ترانزیت 
زنجان- قزوین )حدفاصل کیلومتر 8 الی ۱5(

50/938/638/129 ریال
بر اساس فهرست بهای واحد پایه 

رشته  راهداری سال 1398
و با شاخص تعدیل

 2/546/931/907
ریال

www.setadiran.ir نحوه دریافت اسناد: دریافت تنها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی اینترنتی
زمان دریافت اسناد: از روز پنج شنبه مورخه 1398/03/23 تا روز پنجشنبه مورخه 1398/03/30

مهلت و محل تحویل اســناد: تا ســاعت 12:00 ظهر روز چهارشــنبه مورخه 1398/04/12 )به دبیرخانه اداره کل راهداری و 
حمل ونقل جاده ای استان زنجان(

صالحیت و رتبه مورد نیاز: گواهینامه احراز صالحیت پیمانکاري و داراي اعتبار حداقل رتبه 5 و باالتر رشته راه و ترابري از سازمان 
مدیریت و برنامه ریزي و همچنین گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی پیمانکاری صادر شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

زمان و محل گشایش پیشنهادهای مناقصه ها: ساعت 9:00 صبح روز  پنج شنبه مورخه 1398/04/13 در محل اداره کل راهداري 
و حمل ونقل جاده اي استان زنجان )دفتر معاونت راهداری(

اداره كل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان زنجان

تبلیغاترد
گانامروز زن
هبسودشماست

شماره تماس: 
33456659

شماره تلگرام:
09330345565



صاحب امتیاز و مدیر مسوول:
مصطفی ارفعی

نشانی: زنجان، میدان قائم )کوچمشکی(، ابتدای 
خیابان سرداران به سمت گاوازنگ، نرسیده به رستوران 
شهریار، جنب دوچرخه آبنوس، کاشی 19/1
تلفن تماس:  33456659
نمابر: 33464534
شماره تلگرام : 09330345565
لیتوگرافی و چاپ : پیام رسانه 08134586731
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اذان ظهر

13:15

غروب آفتاب

20:34

اذان مغرب

20:56

نیمه شب

00:21

اذان صبح فردا

4:07

طلوع صبح فردا

5:56
وضعیت آب و هوای زنجان:

10
27

خوش نیست ابتدای سخن با شکایتی
وقتی شکایت از تو ندارد نهایتی

من از کدام بند حکایت کنم چو نی ؟
وقتی تو بند بند کتاب شکایتی

گم تر شود قدم به قدم ، راه مقصدم
ای کوکب امید ! خدا را ، هدایتی

می سوزد از تموز زمان عشق ، بر سرش
نگشایی ار تو سایه ی چتر حمایتی

ای چشمت از طلوع سحر ، استعاره ای
و ابرویت از کمان افق ها ، کنایتی

از حسن تو ، بهار طرب زا ، نشانه ای
وز عشق من ، خزان غم انگیز ، آیتی

» یک قّصه بیش نیست غم عشق و «هر کسی
زین قصه می کند به زبانی ، روایتی

ور خواهی از روایت من با خبر شوی :
برق ستاره یی و شب بی نهایتی .

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

Zanganemrooz@gmail.com   @zandgan
گردشگری و میراث

کمیتــه  اربعیــن  قــرارگاه  فرمانــده   
مشــارکت های مردمی در اســتان خوزستان از 
فروش ویزای »رایگان« عراق در شهرهای مرزی 

از ۲۰ تا ۱۵۰ هزار تومان خبر داد.
به گزارش ایســنا، کمیته مشارکت های مردمی 
ســتاد اربعین با حضــور نمایندگانی از ســتاد 
بازســازی عتبات عالیات، شــهرداری تهران و 
وزارتخانه های کشور، اطالعات، بهداشت، نیرو، 
نفت، جهاد کشاورزی و گمرک، سازمان حج و 
زیارت، بعثه مقام معظم رهبری،  نیروی انتظامی 
و شــهرهای مرزی در ســاختمان شــهرداری 
تهران برگزار شــد تا با بررســی آســیب های 
اربعین سال گذشته درباره  بایستگی های اربعین 
۹۸ که پیش بینی شــده به دنبال رایگان شــدن 
ویزای عراق تا ســه میلیون نفر از آن اســتقبال 
کنند، زمینه ســازی هایی صــورت گیرد. در این 
نشســت نماینــدگان وزارت امــور خارجه و 
ســازمان های حمل و نقل برون شهری حضور 
نداشتند درحالی که بخشی از چالش های اساسی 
مطرح شده در این نشســت به پاسخ و پیگیری 

آن ها نیاز داشت.
مرادی ـ نماینده وزارت نیرو ـ از حل مشــکل 
آب و بــرق در پایانه های مــرزی خبر داد و از 
کمیته مشــارکت های مردمی درخواســت کرد 
کمک هــای مردمــی را فقط به بخــش غذا و 
خــواب محدود نکند و این مشــارکت ها را به 

ایجاد زیرساخت هایی چون ساخت کارخانه یخ 
صنعتی هدایت کند.

بازار سیاه اتوبوس ها در پایان اربعین
 نــوری ـ نماینــده اســتان ایــالم ـ بــه خأل 
خدمات رســانی در برگشــت زائران از مراسم 
اربعین اشاره کرد و گفت: بسیاری از دستگاه ها 
با پایــان آیین اربعین، خدمات رســانی خود را 
متوقف می کنند و زائر در برگشــت سرگردان و 

رها می شود. 
از طرفی همواره گفته شده سفر اربعین هزینه ای 
نــدارد درحالی کــه بســیاری از اتوبوس ها در 
برگشت هزینه های هنگفتی را از زایران دریافت 

می کنند.
نماینــده وزارت اطالعات نیز از دســتگاه های 
عضو ســتاد اربعین درخواست کرد مشارکت و 
همکاری بیشــتری به منظور تامین امنیت با این 

وزارتخانه داشته باشند.
امیدعلــی ـ نماینده گمرک ـ هم در پاســخ به 
انتقادهایی که به محدودیــت ترخیص کاال در 
مرز و اذیت موکب داران منجر شده بود، گفت: 
بار ترافیکی اربعین، ایســتایی مســافر و کاال را 
اجتناب ناپذیر کرده است. رویه هایی در گمرک 
برای تســهیل ورود و خروج مسافر وجود دارد 
که می توان پیش از اربعین به موکب داران اطالع 
داد. همچنین برای رفع محدودیت ترخیص کاال 
از مرز هماهنگی های الزم با ســازمان صنعت، 

معدن و تجارت انجام شود تا دستورات الزم را 
برای اربعین ابالغ کند.

ویزای رایگانی که فروخته می شود
موســوی ـ فرماندار قرارگاه اربعین در اســتان 
خوزستان ـ نیز از فروش ویزای رایگان در این 
اســتان خبر داد و گفت:  دالل هــا ویزایی را که 
رایگان اســت به قیمت ۲۰ تا ۱۵۰ هزار تومان 
می فروشند. همین حاال نیروهای ستادی ما برای 
گرفتن ویزای عراق، هر کــدام ۷۰ هزار تومان 
هزینــه کرده انــد. قطعا این موضوع به اســتان 
خوزستان برنمی گردد، دستگاه های مسؤول باید 

آن را ریشه یابی کنند.
او همچین دربــاره مصرف آب آشــامیدنی از 
منبع هــا و کلمن هــا تذکر داد و مســمومیت و 
آلودگی این آب را با توجه به اقلیم و شــرایط 

جوی باال دانست.
موسوی در ادامه به مشارکت اندک استان ها در 

اربعین انتقاد کرد.
پارکینگ مرزی عراق را دریابید

فلسفی ـ نماینده وزارت جهاد کشاورزی ـ نیز 
به دشــواری آمد و شد اتوبوس ها در مرز عراق 
اشاره کرد و گفت:  سال گذشته شخصا این مسیر 
را با اتوبوس های شهرداری که زایران را رایگان 
جابه جا می کرد، سفر کردم. حدود هفت ساعت 
در پارکینــگ مرز عراق داخــل این اتوبوس ها 
معطل بودیم تا طرف عراقی هزینه کاپوتاژ را از 

این اتوبوس ها دریافت کند، درحالی که قرار بود 
ورود این اتوبوس ها به خاک عراق رایگان باشد. 
از طرفی هیچ نماینــده ای از طرف ایران حاضر 

نبود تا این فرایند سریع تر انجام شود.
او به بازار ســیاه اتوبوس هــا در پایان اربعین با 
بازگشــت زایران به کشور اشاره کرد و در تایید 
ســخنان نماینده ایالم گفت:  هنگام برگشــت 
زایران در پایانه مرز مهران هیچ ناظری مســتقر 
نیست و اختیار دست راننده های اتوبوس است. 
قیمت ها نجومی و مردم سرگردان هستند. مردم 
حاضر بودند ۲۰۰ هزار تومان بدهند تا به شــهر 
برسند، درحالی که اتوبوس ها راضی نمی شدند و 

حاضر بودند خالی از مسافر بمانند.

نماینده وزارت جهاد کشــاورزی در پاســخ به 
انتقاد نماینده کمیته مردمی عراق به دولتی بودن 
ســتاد اربعین ایران، توضیــح داد: این خدمات 
وزارتخانه هــا ارتباطی به منابــع دولتی ندارد و 

کامال مشارکت مردمی است.
اعتبار ویزای عراق برای اربعین افزایش یابد

حسینی ـ نماینده ســازمان حج و زیارت ـ هم 
دربــاره پیشــنهاد افزایش اعتبار ویــزای عراق 
در مناســبت اربعین، گفت: قرار اســت وزرای 
کشــورهای ایران و عراق تفاهم نامه ای را امضا 
کنند کــه می توان اصالح مــدت اعتبار ویزای 

عراق و میزان اقامت را با آن اصالح کرد.
او اقدام برای شــرکت در پیــاده روی اربعین از 

طریق ســامانه ســماح را امن ترین روش برای 
کوتاه کردن دســت دالل ها دانســت و افزود: با 
وجود حذف هزینه ویزای عراق، اما هزینه های 
بیمه و دیگر خدمات پیش بینی شــده است که 
زایر بدون واســطه بــا ثبت نام در این ســامانه 

می تواند آن را پرداخت کند.
همچنین یوســف افضلی ـ دبیر ســتاد مرکزی 
اربعین ـ کــه به تازگی این حکــم را گرفته و 
در نخســتین نشست ســتاد حضور داشت، بر 
ضرورت حفظ نمادها و ارزش های مردم عراق 
در اربعین تاکید کرد و گفت: مشــکالت اربعین 
ســال گذشته را برای تکرار نشدن آن در اربعین 

امسال مورد توجه قرار می دهیم.

 فرماندار شهرستان خدابنده به بایستگی 
توجه به صنعت گردشــگری در این شهرستان 
و تقویــت آن تاکید کرد و گفت: تلفیق صنعت 
گردشــگری با کشــاورزی در قالب برگزاری 
جشــنواره هــای بومــی و محلــی و برپایی 
آیین های شــکرگزاری برداشت محصوالت، از 

ظرفیت های قابل توجه در خدابنده است.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان 

خدابنده، ایوب بیگدلی در نشست هماهنگی و 
برنامه ریزی هفته فرهنگی شهرستان افزود: این 
برنامه با هدف شناسایی و معرفی توانمندی های 
فرهنگی و اجتماعی و قابلیت ها و ظرفیت های 
 شهرســتان خدابنــده و ترویج ســبک زندگی 
ســنتی و ایجاد امید و نشــاط اجتماعی برگزار 

می شود.
وی به لزوم انسجام بخشی برای افزایش هویت 

اجتماعــی تاکید کرد و اظهار داشــت: باید در 
هفته ای که به شهرستان خدابنده اختصاص یافته 
برای شناســاندن ظرفیت های فرهنگی و احیای 
ســنت ها و آیین های نیک و دیرین اســالمی و 
احیای سبک زندگی سنتی سالم با جدیت قدم 

برداریم.
فرماندار خدابنده افزود: ارتقای کیفی برنامه ها، 
ارایــه آموزش هــای الزم و رفــع دغدغه های 

موجــود در قالب زبان هنــر و نمایش، بر پایی 
مســابقه های مختلف، معرفی مفاخر فرهنگی و 
علمی در هفته فرهنگی شهرستان خدابنده باید 

در اولویت قرار گیرد.
هفته فرهنگی شهرســتان خدابنده ۲۲ تا ۲۸ تیر 
امسال برگزار می شــود و قرار است با پوشش 
رســانه ای آن طی یک هفتــه، قابلیت های این 

شهرستان معرفی شود.

فرماندار خدابنده:

صنعت گردشگری در خدابنده نیازمند توجه و تقویت است

در کمیته مشارکت های مردمی ستاد اربعین مطرح شد

فروش ۱۵۰هزار تومانی ویزای »رایگان« عراق!

هنرمند و معمار پرتغالی با تاکید بر آنکه از قبل 
می دانست که ایران، کشوری ویژه با مکان های 
جالب و خوبی های زیادی است، گفت: سخت 
است که امروزه با این مشکالتی که مردم با آن 
روبه رو هســتند و چیزهای منفی که می گویند، 

تصویری واقعی از ایران را نشان داد.
بــه گــزارش خبرنگار ایلنــا، کریســتین دِرو 
)Christine De Roo(، هنرمند و معمار، یک 
گردشگر پرتغالی اســت که به ایران سفر کرده 
اســت. او اگرچه در پرتغال بــه دنیا آمده  و در 
این کشور زندگی می کند اما اصلیتش فرانسوی 
و بلژیکی است؛ درواقع پدر او بلژیکی و مادر 
او فرانسوی اســت. از این رو با توجه به آنکه 
در پرتغال به دنیا  آمده و در آنجا زندگی می کند 
با فرهنگ های مختلــف آموزش دیده و بزرگ 
شــده و تلفیقی از فرهنگ پرتغالی، فرانسوی و 

بلژیکی را در خود جای داده است.
او با ابراز خرسندی از سفری که اخیرا به ایران 
داشته است، می گوید: نخستین دیدار من با مردم 
ایران خیلی جالب بود چراکه به بازار رفتیم که 
این تجربه ای شــگفت انگیز برای من بود. وقتی 
وارد ایران شــدم و خود را در میان مردم دیدم، 
ایــن حجم از مردم و شــلوغی ها خیلی جالب 
بود. اینکه توانستم در بازار قدم بزنم و زندگی 
مردم را ببینم و با طرز زندگی آنها آشــنا شوم، 

مرا تحت تاثیر قرار داد.
در ادامــه گفت وگوی ایلنا را با کریســتین دِرو 

می خوانید.
ایران از جمله کشــورهایی است که تصویر 
ذهنی جهانیان و گردشگران بعد از سفر به آن 

تغییر می کند. قبل از سفر به ایران چه تعریف 
و تصویــری از ایران در ذهن شــما وجود 

داشت؟ آیا شناختی از ایران داشتید؟
درواقــع گروهی از دوســتانم در ســال ۲۰۰۵ 
ســفری به ایران طراحی کــرده بودند که قرار 
بود من هم در آن سفر همراهشان باشم اما این 
امکان برایم فراهم نشد و نتوانستم در آن سال به 
ایران ســفر کنم. در نتیجه وقتی امسال موقعیت 
ســفر به ایران برایم فراهم شــد، از آن استقبال 
کــردم و باالخره به ایران آمدم. البته باید بگویم 

که از کودکی درباره ایران شنیده بودم.
بر این باور هستم، ایران یکی از نقاطی است که 
تمدن در آن متولد شده است. همچنین کشوری 
هزار ســاله اســت. می توان گفــت، خاطرات 
کودکی مــن و صحبت های پــدر و مادرم که 
در ذهنم نقش بســته بود، فرهنگ غنی ایران و 
ایده ای که همیشــه در ذهنم برای سفر به ایران 
داشتم، سبب شد تا در نخستین فرصتی که برایم 

فراهم شد به ایران سفر کنم.
در کودکی خود چــه چیزهایی درباره ایران 
شنیده بودید؟ آیا در خانواده  شما درباره ایران 
صحبت می شد؟ آیا صحبت درباره ایران در 

جامعه و میان پرتغالی ها مرسوم است؟
پدرم، زمانی که من کودک بودم، دعوت شــده 
بود تا به ایران بیاید. این دعوت از آن جهت بود 
که پدرم قرار بود با ماشــین خود به ایران بیاید 
اما نیامد چرا که می گفت، ماشــینش برای سفر 
از پرتغال به ایران خوب نیســت. این گفتگوها 
در خانه و صحبت هایــی که پدرم درباره ایران 
و ســفر با اتومبیل به ایران انجام می داد، درواقع 

نخستین شنیده ها و مکالمات زندگی مرا در باره 
ایران رقم می زد. آنجا بود که نام ایران را شنیدم 
و به دلیل فرهنگ ایران و البته مســافت طوالنی 
که تا پرتغال داشــت، برایم کشوری دور و البته 

خاص جلوه کرد.
البته در مدرســه نیز،  در کتاب های درسی  خود، 
دربــاره تاریخ و تمدن باســتانی ایران بســیار 
خواندیــم. ایران مملو از محوطه های باســتانی 
اســت و این بخــش مهمی از تاریــخ ایران را 
دربرمی گیرد. از آنجا که مطالعات باستان شناسی 
نیــز دارم تمام این جذابیت هــا و البته تاریخ و 
فرهنگ غنی ایران سبب شد تا برای دیدن مردم 
ایران و شناخت بیشــتر از ایران، به کشور شما 
ســفر کنم. تاریخچه ایران و مردم این کشــور 

برایم جالب است.
هموطنان شما در کشور پرتغال چه شناختی 
از مرزهــای فرهنگی، جغرافیایی، سیاســی 
و اقتصادی ایران دارند. شــناخت شــما از 
مرزهای جغرافیایی ایــران چگونه بود و آیا 
تحت تاثیر تبلیغات رسانه ای و تصویری که 
از ایران در دنیا درست شده است، این مرزها 

را می شناختید؟
درباره خودم می توانم بگویم که من، نقشــه ای 
دارم که روی آن ایــران و مرزهای جغرافیایی 
آن مشــخص است. در واقع می توانم بگویم که 
کم و بیش مکان و جانمایی ایران را روی نقشه 

می دانم و به مرزهای این کشور آشنا هستم.
البته بیشــتر اروپایی ها فکر می کنند که ایرانی ها 
هنوز بیابان نشین هستند. درباره دریاها، جنگل ها 
و... ایــران چیــزی نمی دانند. اما مــن از قبل 

می دانســتم که ایران، کشوری ویژه با مکان های 
جالب و خوبی های زیادی اســت و این چیزی 
بود که دوســت دارم به آن اشاره داشته باشم؛ 
چراکه سخت است که امروزه با این مشکالتی 
که مردم با آن روبه رو هســتند و چیزهای منفی 
که می گویند، تصویری واقعی از ایران را نشان 
داد. این اخبار خیلی بد اســت و نظرها را تغییر 
می دهــد. اما وقتی به ایران ســفر می کنیم، چیز 

دیگری کشف می کنیم.
ایــران از منظر باستان شناســی مورد توجه 
بخش مهمی از پژوهشگران میراث فرهنگی و 
تاریخ است اما در حوزه گردشگری شناخت 
کمتری از کشــور ما در میــان مردم دیگر 
کشورها وجود دارد به ویژه به دالیل سیاسی 
و ایران هراسی شکل گرفته در سال های اخیر 
این فرصت از کشــور ما بیش از پیش سلب 
شده است. به باور شما ایران چگونه کشوری 
به لحاظ فرهنگ، آداب و رسوم و تاریخ است 
و مهمترین ظرفیت های ایران برای حضور در 
میان کشورهای گردشگرپذیر کدام ها هستند؟

از آنجــا که مــن یک هنرمند هســتم، خیلی به 
حالت هــا و چهره ها عالقه منــد و بر این باورم، 

مردم ایران خیلی زیبا هستند. چهره و رفتار خیلی 
زیبا و دلنشینی دارند. همیشه لبخند می زنند و از 

همه زیباتر آنکه چشمانشان می خندد.
به نظر من، مردم ایــران مهم ترین جذابیت این 
کشور هستند. دوستان من وقتی چند سال پیش 
به ایران ســفر کرده بودند، همــواره از مردم و 
مهربانی آنها و البته نجابت مردم ایران ســخن 
می گفتند کــه ایرانی ها در ایــن مفاهیم زبانزد 
هســتند. تمام اینها مواردی است که من اکنون 

بعد از سفر به ایران به آن پی برده ام.
هموطنان شــما بیشــتر طرفدار چه اتفاق یا 
ماجراجویی در ســفر به کشــورهای دیگر 
هستند؟ آیا آنها از تجربه غذاهای بومی دیگر 
کشورها بیشتر لذت می برند یا تجربه زیستن 
در مناطق بکر و دســت نخورده را دوست 
دارند یا عاشــق تاریخ قدیم و جدید هستند 
یا تجربه آب و هوایی برایشان جذاب است؟

در پرتغــال، مردم خیلی دوســت دارند که به 
ساحل بروند و آفتاب بگیرند. آنها رفتن به دریا 
را دوســت دارند. البته متعجب می شوم که حتا 
برای ســفر کردنشان بازهم مقاصدی که دریا و 
ســاحل دارند را انتخاب می کنند. به طور نمونه 

وقتــی به آمریکای مرکزی می روند به ســاحل 
می روند. این درحالی اســت که خودشــان در 
پرتغال، ســاحل دارند و بر این باورم وقتی در 
کشــور خودمان ساحل داریم، نیازی نیست باز 
به مقصدی ســفر کنیم که ساحل داشته باشد و 

تاکید داشته باشیم که به ساحل برویم.
بهتر اســت ســفر کنیم تا چیزهای دیگری را 
کشــف کنیم. فرهنگ های دیگــر را ببینیم و با 
یافته های جدید آشنا شــویم. البته این نظر من 
اســت و با نظر اکثریــت هموطنان پرتغالی من 

متفاوت است.
جذاب ترین چیزی کــه در ایران دیدید چه 
بــود و اگر بخواهید ایران را در یک جمله به 
دوستان خود معرفی و توصیف کنید، درباره 

ایران چه خواهید گفت؟
در روزهایــی کــه در ایــران بــودم، پیام ها و 
عکس هــای مختلفــی از ایران در شــبکه های 
اجتماعی منتشــر کــردم. بر این بــاورم، ایران 
کشوری خارق العاده  و خیلی ویژه است. جالب 
اســت که در ایران باشی، چیزهای مهمی برای 
کشــف کردن وجــود دارد که شــامل کاخ ها، 

فرهنگ ، مردم، غذاها و ... می شود.

 هنرمند و معمار پرتغالی:

تمدن در ایران متولد شده است
در ایران که باشی، چیزهای مهمی برای کشف کردن وجود دارد

 مهربانی، نجابت و زیبایی ایرانیان زبانزد است
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