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مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان زنجان:
زنجان ظرفیت های 

قابل توجهی برای برگزاری 
آموزش های امدادونجات دارد

شهردار هیدج:

مسجد جامع هیدج 
پس از ٣٠ سال 

تخریب شد
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در سه ماهه نخست امسال در استان زنجان ثبت شد؛

مدیرکل پزشکی قانونی استان زنجان:یک طالق در برابر پنج ازدواج

فوتی های ناشی از حوادث کار 
۲۸ درصد افزایش یافت

 در سه ماهه نخست امسال ۹ نفر بر اثر حوادث 
ناشی از حوادث کار در این استان فوت شدند که این 
تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته که هفت نفر 

بود، افزایش ۲۸.۵۷ درصدی دارد.
مدیرکل پزشــکی قانونی اســتان زنجان در گفت و 
 گو با خبرنــگار ایرنا افزود: در ســه ماهه نخســت 
امســال ۱۱۰ مورد حوادث ناشی از کار در این استان 
به ثبت رسید که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته با ۱۰۴ مورد حادثه، افزایش ۵.۷۷ درصدی نشان 

می دهد.
دکتر مهرداد ســتاره افزود: در مدت یاد شده ۲ هزار و 
۹۰۸ مورد نزاع در پزشــکی قانونی این استان به ثبت 
رســید که این تعداد در مدت مشابه سال گذشته با ۲ 

هزار و ۸۵۷ مورد، افزایش ۱.۷۹ درصدی دارد.
وی اضافه کرد: مجموع معاینات انجام شده در سه ماهه 
امســال نیز ۹ هزار و ۵۳۲ مورد بود که نسبت به مدت 
مشابه سال گذشــته که ۹ هزار و ۲۷۹ مورد بود، ۲.۷۳ 

درصد افزایش دارد.
این مسوول ادامه داد: شمار معاینه تصادف انجام شده 
در مدت یاد شده نیز یک هزارو ۶۶۹ مورد و در مدت 

مشابه پارسال یک هزار و۷۳۳ مورد ثبت شد.
وی اظهار داشت: بر این پایه در مدت یاد شده پنج مورد 
مرگ ناشــی از غرق شدگی در این استان گزارش شد 
که در مدت مشابه سال گذشته موردی ثبت نشده بود، 

افزایش، ۵۰۰ درصدی را نشان می دهد.
ســتاره یادآوری کرد: مرگ های ناشی از مصرف مواد 
مخــدر و روانگردان در همین مدت ۱۴ مورد گزارش 
شــد که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

تفاوت چندانی را نشان نمی دهد.
سال گذشته ۲۸۰ نفر بر اثر حوادث ناشی از تصادفات 
در جاده های این اســتان جان باختند که این تعداد در 

مدت مشابه سال گذشته ۲۱۹ نفر بود.

خبـر

 مدیرعامــل بیمه تعاون گفت: 
به  ســایپا  خودروســازی  شــرکت 
شــرکت های بیمه بدهکار اســت و 
شرکت های بیمه نیز از صدور بیمه نامه 
این شرکت خودروساز خودداری  به 
می کنند، این در حالی است که سایپا 
پول بیمه شخص ثالث را از مشتریان 

به صورت نقد دریافت می کند.
به گزارش ایســنا، یونس مظلومی در 
نشســت خبری در تبریز با اشاره به 
دو خدمت جدید بیمه تعاون، گفت: 
بیمه نامه ویژه برای جبران افت قیمت 
خودروهــای زیان دیده و بیمه درمان 
خانواده فروخته می شود. پیش از این 

شرکت های بیمه فقط برای گروه های 
باالی ۵۰ نفر و آن هم از طریق کارفرما 

بیمه درمانی در نظر می گرفتند. 
وی با بیــان اینکه بیمه تعــاون، تنها 
بیمه تعاونی کشــور است، گفت: این 
بیمــه ۷۰۰ ســهام دار دارد که عمده 
ســهام داران آن شرکت های تعاونی و 

بانک توسعه تعاون است. 
مظلومی با تأکید بر اینکه توجه روی 
کیفیت اســت نه میزان سهم  از بازار، 
بیان کــرد: نزدیک ۳۰ شــرکت بیمه 
وجــود دارد که پس از جــدا کردن 
یکــی از شــرکت های دولتی، حدود 
دو درصد از بازار، سهم مابقی بیمه ها 

اســت که ســهم ما نیز از بازار تقریبا 
همین اندازه است. 

وی با بیان اینکه رعایت رضایت مندی 
تمامی ذینفعان از اهداف مان اســت، 
بیان کرد: استراتژی هایی برای افزایش 
میزان رضایت مندی ذینفعان همچون 
ســهام داران، بیمه گذاران، مشــتریان 
و زیان دیده ها، کارگــزاران، کارکنان 
شرکت بیمه و ذینفعان بیرونی در نظر 

گرفته شده است.  
مظلومی با تأکید بر اینکه بیمه تعاون 
شــرکت خصولتــی نبــوده و ۱۰۰ 
درصد به بخش تعاون مربوط است، 
خاطرنشان کرد: برخی از شرکت های 

بیمه تمرکز ویژه ای در برخی حوزه ها 
دارند؛ اما اســتراتژی ما »تنوع« بوده و 
در همه ی زمینه ها از قبیل بیمه شخص 
ثالث، درمانی، آتش ســوزی و ... بیمه 

نامه صادر می کنیم. 
وی با بیان اینکه دوســت داشــتیم با 
فراملی همکاری  معتبــر  بیمه گرهای 
بیمه گرهای  کرد:  خاطرنشــان  کنیم، 
خارجی به دلیل شــرایط تحریم ها از 
بازار بیمه ایران خارج شده اند. تعدادی 
برای سرمایه گذاری  این شرکت ها  از 
در ایــران عالقه مند بودنــد که فعال 
رغبتی برای همکاری با صنعت بیمه 

ایران ندارند.

مدیرعامــل بیمه تعاون ادامه داد: بیمه 
تعاون پس از برجام، با قوی ترین بیمه 
دنیا قراردادی برای یک پروژه منعقد 
کرده بود و در صورت فراهم شــدن 
فراملی  بیمه های  با  همکاری  شرایط، 

خواهیم داشت. 
پایــه  بــر  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
تفاهم نامه ها، تســهیالت و تخفیفات 
برای شــرکت های تعاونــی در نظر 
مناسب  بیمه نامه های  و  گرفته شــده 
با شــرایط پرداخت خوب ابالغ شده 

است. 
مظلومی با اشــاره به ضعف بیمه های 
اجتماعی، گفت: به گفته کارشناسان، 

اجتماعی شــرایط  بیمه  صندوق های 
اقتصادی خوبی ندارند، ولی شــرایط 
صنعت بیمه بازرگانی بســیار خوب 
اســت که یکی از دالیل آن، نظارت 
ســخت گیرانه و منطقی بیمه مرکزی 
جمهوری اســالمی ایران اســت؛ به 
طوری کــه مردم اطمینــان دارند که 
شــرکت های بیمه محکــم و توان گر 

هستند.
وی از افزایش ســرمایه بیمه تعاون به 
۱۵۰ میلیــارد تومان خبر داد و افزود: 
الزامات قانونی ســرمایه شــرکت را 
رعایت کردیم و شــرایط مناسب در 

بورس داریم. 

 رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکننــدگان بــه دیدگاه هــای متفاوت 
نرخ گذاری ارز در کشــور اشاره کرد و گفت: 
عــده ای به تک نرخی شــدن ارز و تثبیت آن 
بــاور دارند و عده ای نیز عرضــه و تقاضا را 
تعیین کننده در این زمینه می دانند که بر پایه این 
فرمول ها و واقعیت ها ما تصمیم گیری هایمان ر 

انجام می دهیم.
به گزارش ایســنا، عبــاس تابش در تجلیل از 
صنعتگران و تولیدکنندگان نمونه استان اردبیل 
اظهارکرد: امروز یک شرایط سخت و دشواری 
را به دنبال تحریم ظالمانه دشــمنان پشت سر 
می گذاریم و همه مردم با گوشــت و پوست 
خــود این ســختی ها را احســاس می کنند و 

واقعیت های کشور را به عینه شاهد هستند.
وی بــه دیدگاه های متفــاوت نرخ گذاری ارز 
در کشور اشــاره و خاطرنشان کرد: عده ای به 

تک نرخی شدن ارز و تثبیت آن باور دارند و 
عده ای نیز عرضــه و تقاضا را تعیین کننده در 
این زمینه می دانند که براســاس این فرمول ها 
و واقعیت ها مــا تصمیم گیری هایمان ر انجام 

می دهیم.
رییس ســازمان حمایــت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان بیان کرد: ما در شرایط سخت تر 
از جنگ نظامی هســتیم و به مانند جنگ های 
دیگر که ایران شروع کننده نبوده در این جنگ 
نابرابر نیــز ما دفاع جانانه ای را انجام می دهیم 
ولی دشــمن از منفذهای مختلف سعی دارد 

ملت ما را تحت فشار قرار دهد.
تابش در مــورد تصمیمات خلق الســاعه در 
عرصه اقتصادی و اعالم آن برای تولیدکنندگان 
و صنعتگران تصریح کرد: مجبور هســتیم به 
تناسب آفند دشمن برنامه پدافند تدارک ببینیم؛ 
به طوری که در این عرصه دو راه بیشتر نداریم. 

تابش ادامه داد: یا باید تسلیم ابرقدرت ها شویم 
که نتیجــه آن را در مذاکــرات آمریکا با کره 
شــمالی مشاهده کردیم یا اینکه تاوان حریت، 

استقالل و آزادی کشور را بدهیم.
وی ایــن تــاوان را تالش پیاپــی در عرصه 
تولید اعالم کرد و گفت: با افتتاح نمایشــگاه 
داخلی سازی سعی بر این است تا با استفاده از 
شرکت های دانش بنیان بتوانیم با اتکا به توان 
داخلی کشــور را به نقطه خودکفایی در تولید 

محصوالت مختلف برسانیم.
معاون وزیر صنعــت، معدن و تجارت افزود: 
دیروز در استان گیالن شاهد افتتاح واحدهای 
تولیدی بودیم که بیشتر با تکیه بر توان داخلی 
و تامین نیاز کشورمان طراحی و عملیاتی شده 
بود که این افتتاح ها اسباب غرور ما را در حفظ 

استقالل و حریت کشور فراهم کرد.
تابش بایســتگی توانمنــدی مدیریت ها را در 

این عرصه یادآور شــد و تصریح کرد: باید به 
تناســب صنعتی شدن در کشور مدیریت ها را 
نیز صنعتی کنیم تا با تکیه بر اســتانداردهای 
جهانی بتوانیم کارها را با کیفیت به پیش ببریم.
وی گفت: اســتان اردبیل به هیچ وجه استان 
ضعیفی نیســت بلکه یکی از اســتان های با 
اســتعداد و توانمنــدی بی نظیر اســت که از 

مواهب خــدادادی گرفته تا توســعه صنایع 
تبدیلــی و تکمیلی و بخش های گردشــگری 

بستر تحول را فراهم کرده است.
رییــس ســازمان حمایت مصــرف کنندگان 
و تولیدکننــدگان تاکید کرد: ســعی داریم در 
حوزه های مختلف بخش تولید و صنعت مورد 

حمایت جدی قرار گیرد.

مدیرعامل بیمه تعاون:

سایپا پول بیمه را نقد گرفته
اما به صنعت بیمه 
پرداخت نمی کند!

همزمان با روز زنجان؛

جایزه کتاب شیخ اشراق
در زنجان برگزار می شود

ادامــه از همین رویه: افضلی ادامــه داد: کتاب های 
مختلف در چهار حوزه تاریخ، فرهنگ، هنر و فلســفه 

و حکمت اشراق انتخاب و بررسی شد.
وی از برگزاری این آیین در روز ســه شنبه ۸ امرداد در 
کتابخانه سهروردی زنجان خبرداد و گفت: برنامه ریزی  

الزم برای اجرای این برنامه انجام شده است.
شهاب  الدین یحیی سهروردی )متولد۵۴۹ق( معروف به 
شیخ  اشراق، عارف و مؤسس مکتب  اشراق است. او در 

سهرورد زنجان چشم به جهان گشود.
وی پیش از بلوغ، شروع به تحصیل قرآن، ادبیات عربی 
و فارســی کرده و بعد از آن برای تکمیل تحصیالت 
خود در ســن سیزده سالگی ســهرورد را ترک کرد و 
عازم مراغه شد و نزد مجدالدین جیلی مشغول فراگیری 

حکمت، اصول  فقه و منطق ارسطویی گشت.
سهروردی در سن بیست سالگی به اصفهان سفر کرد و 
محضر ظهیرالدین بیهقی)فارسی( مشغول تحصیل علم  
منطق و افکارابن سینا شد و کتاب بصائر عمر بن سهالن 

ساوی را خواند.
او قبل از سی سالگی بین سال های ۵۷۷ - ۵۷۸ قمری 
اصفهــان را ترک کرد و به دیار بکر رســید و بعد به 
آناتولی و بعد از اقامت کوتاه در آنجا به دمشق رفت و 
در آنجا به شهرهای بسیاری مراجعت کرد و با اساتید 
بسیاری مالقات داشت و بحث حکمت  اشراق را با آنها 

مطرح می کرد.
سهروردی در سی ســالگی به حران رفت و در آنجا 
با فخرالدین ماردینی آشــنا شــد و بسیاری از مطالب 
را از او فراگرفت. او ســفر خــود به توقات می رود و 
همان جا بود که کتاب حکمت  االشراق خود را به پایان 
می رساند و سرآغاز مکتبی نوین در فلسفه اسالمی به 
نام مکتب اشراق شد. او کتاب ها و نوشته های زیادی را 

در سفرهای خود نوشت.
سهروردی موسس حکمت اشراق است، حکمتی که بر 
دو پایه استدالل و ذوق استوار است و فهم آن مستلزم 
آشنایی با حکمت مشائی و داشتن ذوق فطری و صفای 

ضمیر است. 
مقصود از حکمت اشراقی حکمتی است که مبتنی بر 
فلسفه مشایی ابن سینا و تصوف اسالمی و اندیشه های 

فلسفی ایران باستان و یونان به وجود آمد.

خبـر

رویه 2  

 مدیرانجمــن دوســتداران تاریــخ و 
فرهنگ زنجان گفت: همزمان با روز زنجان، 
روز بزرگداشت شیخ شهاب الدین سهروردی، 
جایزه کتاب شــیخ اشــراق در زنجان برگزار 

می شود.
مهدی افضلی، در گفت و گو با خبرنگار موج 
رسا، اظهار داشــت: برنامه های بزرگداشت 
سهروردی و بزرگداشت روز ملی زنجان با هم 
ترکیب و در قالب جایزه کتاب شــیخ اشراق 

برگزار می شود.
وی با بیان اینکه این جشــنواره در سطح ملی 
برگزار می شــود، افزود: چهار کتاب از میان 

کتاب های منتشر شده ســال گذشته داوری 
شده است. این مسوول با اشاره به اینکه برای 
برگزاری این جشــنواره با خانه کتاب وزارت 
ارشــاد تماس گرفته شد، افزود:  ۴۸ کتاب در 
حــوزه تاریخ و فرهنگ حــوزه زنجان و ۳۵ 
کتاب در حوزه سهروردی و شیخ اشراق برای 

داوری در این جشنواره انتخاب شد.
مدیرانجمن دوستداران تاریخ و فرهنگ زنجان 
خاطرنشان کرد: برنامه ای برای اجرای جایزه 
کتاب شیخ اشراق پیش بینی و آیین نامه اجرایی 
آن با حضور متخصصان خانه کتاب طراحی و 

بومی سازی شد.

همزمان با روز زنجان؛

جایزه کتاب شیخ اشراق 
در زنجان برگزار می شود

سرکشی مرغ در بازار زنجان
رویه 2  

افزایش ساعت کاری اداره کل 
امور مالیاتی استان در روزهای 

پایانی تیرماه

رویه 1  

دیدگاه رییس سازمان حمایت درباره نرخ ارز

رویه 3  
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جدال شبانه آتش نشانان 
زنجانی با آتش در گلشهر

 مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شــهرداری زنجــان، از حریق 
گسترده در پارکینگ مجتمع مسکونی در گلشهر 
کاظمیه خبر داد و گفت: در اثر دودگرفتگی، سه 

کودک مسموم شدند.
حســن غفاری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
چهارشنبه شب آتش گسترده دو خودرو موجب 
دودگرفتگی یک مجتمع مســکونی در گلشهر 
کاظمیه شد که آتش نشانان پس از اطالع از حادثه 
در محل حاضر شده و اقدام به مهار آتش و تخلیه 

این مجتمع کردند.
وی با بیــان اینکه آتش در مجتمع مســکونی 
رنگین کمان گلشــهر رخ داد، تصریح کرد: انجام 
عملیــات در حدود 3 ســاعت طول کشــید و 
عملیات ســاعت سه بامداد با مهار آتش به پایان 

رسید.
غفاری با بیان اینکه در اثر شــدت دودگرفتگی 
ساختمان، سه دختر بچه 4 ساله، 6 ساله و 7 ساله 
با ماسک تنفسی توسط آتش نشانان به خارج از 
مجتمع منتقل و به بیمارستان اعزام شدند، گفت: 
دو نفر از ماموران آتش نشــانی نیز به دلیل کمک 
به کودکان دچار دودگرفتگی و مشکالت ناشی 

از آن شدند.

مادر زنجانی در زایمان دوم 
خود چهار قلو به دنیا آورد

 یک مادر ۲۹ ســاله زنجانــی در دومین 
زایمان خود در مرکز آموزشی درمانی تخصصی 
و فوق تخصصی آیت اله موسوی زنجان چهار 
قلو به دنیا آورد که حــال همه نوزادان خوب و 

مساعد گزارش شده است.
متخصص زنان و زایمان مرکز آموزشی درمانی 
تخصصی و فوق تخصصی آیت اله موســوی 
زنجان به خبرنگار ایرنا گفت: این مادر جوان در 
بارداری دوم با استفاده از داروهای کمک باروری 
نوزادان چهارقلوی خــود را در هفته 34 به دنیا 
آورد. دکتر لیدا گروســی افــزود: بارداری چند 
قلویی خطرات زیادی دارد و امکان مرگ یکی از 
آنها وجود دارد و با توجه به اعالم قبلی پزشکان 
مبنی بر بروز این مســاله این مادر جوان تحت 
مراقبت های الزم قــرار گرفت و چهار قلوهای 

سالم متولد شدند.
وی خاطر نشــان کرد: ۲ قل اول پســر و ۲ قل 
دوم دختر هستند و وزن آنها نیز یک هزار و ۸۰۰، 
یک هزار و 6۰۰، یک هــزار و ۵۰۰ و یک هزار و 
4۰۰ گرم اســت که بــرای مراقبت های ویژه به 

بخش ان آی سی یو منتقل شده اند.

برداشت 28 هزار هکتار گندم 
و جو از مزارع سلطانیه

 مدیر جهادکشاورزی شهرستان سلطانیه با 
اشاره به برداشت ۲۸ هزار هکتار گندم و جو در 
سلطانیه، گفت: گندم در سطح ۲۲ هزار هکتار و 

جو به میزان 6۵۰۰ هکتار برداشت می شود.
پیمان حایری در گفت  وگو با ایســنا، با اشاره به 
اینکه برداشت جو در سطح 6۵۰۰ هکتار اراضی 
کشاورزی ســلطانیه در حال انجام است، اظهار 
کرد: بر پایه برآوردهای صورت گرفته در ســال 
زراعی کنونی پیش بینی می شود حدود 16 هزار 

تن محصول جو بهاره و پاییزه برداشت شود .
وی ادامه داد: همچنین گندم نیز به میزان ۲۲ هزار 
هکتار در ســطح زمین های کشاورزی سلطانیه 
توســط کشــاورزان در حال برداشت است که 
پیش بینی می شود امسال 4۲ هزار تن گندم ازسطح 

مزارع برداشت شود .
مدیر جهادکشاورزی ســلطانیه به برداشت دانه 
روغنی کلزا در ســطح ۸۰ هکتــار از زمین های 
کشاورزی ســلطانیه اشــاره کرد و یادآور شد: 
پیش بینــی ما براین اســت که امســال  1۵۰تن 

برداشت کلزا در سطح مزارع انجام شود.
حایری تصریح کرد: امید می رود کشــاورزان در 
زمان مقرر گندم را تحویل ســیلوها دهند تا در 
تامین قوت غالب مردم که گندم اســت، خللی 

وارد نشود.

مسجد جامع هیدج 
پس از ٣٠ سال تخریب شد

 دکتر امیدي شــهردار هیــدج گفت:  در 
راستاي اصالح نقطه حادثه خیز با موافقت مراجع 
تقلید اعظام مسجد جامع هیدج تخریب و مسجد 
جامع جدید تا قبل از ماه محرم مورد بهره برداري 

قرار خواهد گرفت.
پروژه مذکور و با اهمیت فوق با اعتباري افزون 
۵  میلیارد ریال جهت ســاخت  مسجد جدید و 
اعتباري افزون بر 3۲میلیارد ریال  جهت تملک 
و آزاد ســازي زمین ها و مغــازه هاي پپرامون 
مسجد جامع قدیم جهت اصالح نقطه حادثه خیز 
و ایمني جان شــهروندان و تسهیل آمد و شد و 
انتظارات مردم بزرگوار هیدج به سرانجام رسید. 
کلنگ مسجد جامع در ۲۲ بهمن ماه ۹7 به زمین 
خورد و تا پایان شــهریوره ماه امسال تکمیل و 

مورد بهره برداري قرار مي گیرد.
یکي از ویژگي هاي این پروژه سرعت و دقت در 

اتمام کار مي باشد.

خبـر

زنجان قهرمان مسابقه های 
بسکتبال دانشگاههای

منطقه ٣ کشور شد
 زنجان قهرمان مســابقه های بســکتبال 

دانشگاههای منطقه 3 کشور شد.
در این مســابقه ها که با حضور 6 تیم به میزبانی 
تبریز برگزار شــد، تیم دانشگاه زنجان توانست 
در فینال این مســابقه ها با درخشش دانشجویان 
دانشــگاه زنجان بر سکوی قهرمانی این دوره از 

رقابت ها قرار بگیرد.

فرماندار خدابنده:
بیشترین اعتبار تامین آب 
آشامیدنی به خدابنده رسید

 فرمانــدار خدابنده گفت: در نشســت 
شورای برنامه ریزی استان، بیشترین اعتبار برای 
تامین آب آشامیدنی به خدابنده تخصیص یافت.

ایوب بیگدلی در گفت وگو با ایسنا، منطقه زنجان، 
اظهار کرد: خوشــبختانه دولت بــرای برقراری 
عدالت اجتماعی و محقق شــدن توسعه متوازن 

برنامه داشته است.
این مســوول ادامه داد: در بحث گازرســانی به 
روســتاها، افزایش اعتبارات دهیاری ها و توزیع 
اعتباراتی که برای شهرستان خدابنده اختصاص 
یافته اســت، در مقایسه با پارسال رشد باالی 6۰ 
درصدی داشــتیم. همچنین برای محقق شــدن 
عدالت اجتماعی در حــوزه آموزش و پرورش، 
شعار سال که رونق تولید است و اعتبارات بخش 

کشاورزی اقدامات انجام  شده قابل توجه بود.
وی افــزود: در نشســت شــورای برنامه ریزی 
اســتان، بیشــترین اعتبار برای تامین آب شرب 
در روستاهای مشــکل دار به شهرستان خدابنده 
اختصاص یافته است؛ چرا که عدالت اجتماعی 
یکی از شعارهای محوری نظام مقدس جمهوری 

اسالمی بود.
بیگدلــی تصریــح کــرد: در ســفر نخســت 
رییس جمهور به استان زنجان، تنها 1۵ درصد از 
روســتاهای این شهرستان گازرسانی شده بود و 
اکنون باالی ۸۰ درصد از روستاها از نعمت گاز 
بهره مند هستند. افزون بر آن مجموع اعتباراتی که 
برای دهیاری ها در دولت 11 و 1۲ در نظر گرفته، 
بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای محقق 
شدن توسعه متوازن به روستاها بوده که هم اکنون 

تزریق شده است.
فرماندار خدابنده خاطرنشان کرد: در برهه کنونی 
وظیفه ما است که برای مقابله با تحریم ها شفافیت 
و انضباط مالی داشته و با حمایت از اقشار ضعیف 
و نیز ایجاد اشتغال را در نظر بگیریم و اقدامات 

مبتنی بر عملکرد باشد.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان زنجان:
زنجان ظرفیت های قابل 
توجهی برای برگزاری 

آموزش های امدادونجات دارد
 مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان 
زنجان گفت: این استان ظرفیت های قابل توجهی 
برای برگــزاری آموزش های امــداد و نجات و 

کمک های اولیه در سطح کشور را دارد.
به گــزارش روابط عمومی هالل احمر اســتان 
زنجان، شهرام میرزایی در جریان بازدید از روند 
برگزاری کارگاه های آموزشی »دوره عمومی امداد 
و نجات« ویژه حراست های دفتر مرکزی جمعیت 
هالل احمر، با خوشامد گویی به شرکت کنندگان 
در این کالس ها اظهــار کرد: با توجه به ماهیت 
و رســالت جمعیت هالل احمــر، آموزش های 
تأثیرگذار باید به منظور ایجاد روحیه کار تیمی، 
مبتنی بر کار گروهی و اجرای دوره های کارگاهی 
به دلیل فنی بودن فعالیت ها باشد تا توان امدادی 

افراد حاضر در این دوره ها ارتقا یابد.
وی تاکید کرد: استفاده از شیوه های خالقانه توسط 
مدرســان در تدریس و ایجاد اعتماد به نفس در 
فراگیران به همراه افزایش تمرکز در آنان موجب 

کارآمدی و تأثیرگذاری آموزش ها می شود.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان زنجان به 
اهمیت مهارت آموزی با هدف پاســخگویی در 
عملیات های امداد و نجات اشــاره کرد و افزود: 
همه آموزش هایی که برای فراگیران در کارگاه های 
آموزشــی »دوره عمومی امــداد و نجات« ویژه 
حراست های دفتر مرکزی جمعیت هالل احمر 
می شــود، الگو و نمونه ای از هزاران مدل آسیبی 
است که امکان دارد در سوانح و حوادث نجاتگر 

با آن مواجه شود.
میرزایی گفت: افراد موفق در عملیات های امدادی 
عــالوه بر برخورداری از توان علمی، باید دارای 

توانمندی های مهارتی و عملی نیز باشند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان زنجان 
گفت: 4۵ نفــر در کارگاه های آموزشــی دوره 
عمومی امداد و نجات ویژه حراســت های دفتر 
مرکزی جمعیت هالل احمر شرکت کرده اند که 
این تعداد از ۲6 ســاعت آموزش امداد و نجات 

بهره مند می شوند.
میرزایی، خدمات پیش بیمارســتانی به آســیب 
دیدگان، حمل، CPR ، آتل و بانداژ، بهداشــت 
در ســوانح »آبــی، فردی، محیطــی و عمومی« 
روانشناسی کاربردی در حمایت روانی در سوانح 
و جامعه شناســی در حــوادث را از مهمترین 

کارگاه های این دوره آموزشی برشمرد.

خبـر در سه ماهه نخست امسال در استان زنجان ثبت شد؛

یک طالق در برابر پنج ازدواج
 فرنشین ثبت احوال استان زنجان 
گفت: در سه ماهه نخست امسال به ازای 
هر پنج ازدواج، یک طالق در استان ثبت 

شده است.
به گزارش ایسنا، ســیدعلی شفیعی در 
نشست ستاد ســاماندهی امور جوانان 
استان زنجان، با اشاره به اینکه ۲۵ درصد 
از جمعیت کشور، جوانان 1۵ تا ۲۹ ساله 
هستند، اظهار کرد: در استان زنجان و در 
طول پارسال، میانگین سن ازدواج برای 
پسران ۲7.1 و برای دختران ۲۲.3 سال 
برآورد شده است. در سه ماهه نخست 
امسال این تغییر محسوس نبوده و برای 
پسران ۲7 سال و برای دختران ۲۲ سال 
اســت. در سطح کشور در سال گذشته، 
میانگین سنی ازدواج برای پسران ۲7.۵ 
و برای دختران ۲3.4 سال به ثبت رسیده 

است.
این مسوول ادامه داد: میانگین سن طالق 
در اســتان زنجان در طول پارسال برای 

پسران 3۵.4 و برای دختران 3۰.۲ سال ثبت شده 
اســت.  همچنین میانگین سن طالق در سه ماهه 
نخســت امسال، برای پســران 34.۸ و برای زنان 

۲۹.7 سال برآورد شده است.
وی افزود: پارســال در سطح کشور میانگین سنی 

طالق برای مردان 36.۹ و برای زنان 3۲.1 برآورد 
شده است. در سه ماهه نخست امسال نیز میانگین 
سنی طالق در سطح کشــور برای مردان 37.1 و 

برای زنان 3۲.3 برآورد شده است.
شــفیعی تصریح کرد: تعداد ازدواج ثبت شده در 

اســتان زنجان در ســال های ۹6 و ۹7 به ترتیب 
۹61۵ و ۸۵۸۸ مورد بوده است. همچنین در سال 
۹6 در اســتان زنجان، نرخ ازدواج ۹ درصدد و در 
سطح کشور 7.6 درصد و این رقم در سال گذشته 
در اســتان ۸ درصد و در ســطح کشور 7 درصد 

بوده است. فرنشــین ثبت احوال استان 
زنجان یادآور شد: سال های ۹6 و ۹7 به 
ترتیب ۲41۲ و ۲3۲6 واقعه طالق ثبت 
شده اســت. در سه ماهه نخست امسال 
نیــز ۲۲۲۹ ازدواج و 4۵۰ طالق به ثبت 
رسیده است. نسبت ازدواج به طالق در 
سه ماهه نخست امسال ۵ درصد برآورد 

شده است.
سرپرست معاون فرهنگی و امور جوانان 
اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان 
نیز در ادامه گفت: پارســال در مجموع 
۲۵6 کارگاه قبل، حین و بعد از ازدواج 

برای 4۰۰۰ زوج تشکیل شده است.
لیال کریمی خاطرنشــان کرد: برگزاری 
جشنواره ازدواج آسان و تجلیل از خیران 
ازدواج و زوج های  موفق در حسینیه اعظم 
زنجان، حمایت از چاپ و انتشار سه کتاب 
و یک نرم افزار در حوزه ازدواج، اعزام 3۸ 
روان شــناس به دوره های تربیت مربی و 
تســهیل گری وزارت ورزش و جوانان، 
ارجاع 4۰ زوج شــرکت کننده در کارگاه ها به مراکز 
مشاوره تحت نظارت جهت دریافت مشاوره رایگان 
و انعقاد ۸ تفاهم نامه با مراکز مشــاوره و سمن های 
حوزه ازدواج، از جملــه اقدامات دبیرخانه ازدواج 

استان در طول سال گذشته به شمار می رود.

  نایب رییــس اتحادیه مــرغ، تخم مرغ و 
ماهی فروشان زنجان گفت: قیمت مرغ در زنجان 

14 هزار و 7۰۰ تومان است.
سیدناصر موسوی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
روز پنج شنبه قیمت مرغ گرم در زنجان 14 هزار و 
۲۰۰ تومان بود و امروز نیز این قیمت 14 هزار و 

۲۰۰ تومان بوده و تغییری نکرده است.

این مســوول ادامه داد: قیمت مرغ گرم در کشور 
به صورت سراسری تعیین می شود و در استان ها 
و شهرستان ها نمی توان به صورت جزیره ای عمل 

کرده و قیمت تعیین کرد.
وی، بیمــاری و تلفات در بخــش تولید برخی 
اســتان ها را دلیلی برای افزایش قیمت دانست و 
افزود: در شمال کشور این تلفات اتفاق افتاده که 

باعت کاهش عرضه، فشار تقاضا و باال رفتن قیمت 
شده است.

موســوی با اشــاره به کاهش قیمت مرغ گرم در 
ماه های اخیر به حــدود 1۰ هزار تومان، تصریح 
کرد: این کاهش قیمت ســبب شد که مرغ داران با 
خسارت مواجه شوند که این مهم می تواند کاهش 
جوجه ریــزی، کاهش عرضه و نیز افزایش قیمت 

مرغ گرم را به همراه داشته باشد.
نایب رییس اتحادیه مرغ، تخم مرغ و ماهی فروشان 
زنجــان با بیان اینکه از طرف بخش دولتی قیمت 
1۲ هزار ۹۰۰ تومان پیشنهاد شده که هنوز منتظر 
دســتورالعمل برای اجرای آن هستیم، یادآور شد: 
قیمت تخم مرغ نیز با شــانه ۸۵۰۰ تومان و بدون 

شانه ۹۰۰۰ تومان است.

سرکشی مـرغ در بازار زنجان

 اســتاندار زنجان گفت: این استان از نظر 
وجــود نیروی کار ماهر رتبه نخســت و از نظر 

فرهنگ تعهد به کار رتبه دوم را در کشور دارد.
فتــح اله حقیقی در شــورای اداری شهرســتان 
خدابنده افزود: امروز در شرایطی قرار داریم که 
عمق عصبانیت و کینه دشمن بنا به دالیل مختلف 
از جمهوری اسالمی، در اوج خودش قرار دارد.

وی تصریح کرد: امــروز بزرگترین هنر ما ایجاد 
آرامش در جامعه اســت، بنابراین خراب کردن 

دیگران و کارهای آنان هنر نیست.
حقیقی به کاهش قیمت مرغ در بازاراســتان در 
نتیجه برخورد با متخلفان اشاره کرد و ادامه داد: 
در زمینه تامین اقالم اساســی اقدامات مناســبی 

برای ایجاد آرامش در استان انجام می شود.
اســتاندار زنجان حضور هدفمنــد در بین مردم 
به دور از شــعارزدگی را جزو جزو برنامه های 
مدیریت اســتان برشمرد و گفت: حضور در بین 
مردم و دریافت نظرات و مشکالت آنان و تالش 
 برای حل مســایل زمینه آرامــش جامعه را فرام 

می کند.
وی به ظرفیت های اســتان زنجان برای توسعه 
اشــاره کرد و گفت: این استان از نظر دسترسی 
به بازار های داخلــی و خارجی رتبه دوم را در 
کشور دارد به طوری که درشعاع 4۰۰ کیلومتری 
پیرامون زنجان به ۵۰ درصد جمعیت کشــور و 
به باالی ۵۰ درصد منابع کشور دسترسی وجود 
دارد؛ به همین علت تبدیل این اســتان به مرکز 

لجســتیک پشتبانی منطقه شــمال غرب کشور، 
مطرح است.

حقیقــی ادامــه داد: زنجان از لحــاظ تمایل به 
کاالهــای داخلی رتبــه دوم کشــوری، از نظر 
دسترســی به حامل های انرژی رتبه ششم و در 
امنیت سرمایه گذاری رتبه دوم را در کشور دارد 
که این مولفه ها، جزو ظرفیت های بسیار خوب 

استان است.
اســتاندار زنجان به پیگیری برای حضور وزیران 
و مدیران ملی در این اســتان اشاره کرد و گفت: 
این سفرها به تناسب نیاز استان در پیشبرد اجرای 

طرح ها انجام می شود.
وی به پیگیری برای بومی شدن اشتغال در استان 
تاکید کرد و افزود: بر پایه تفاهم های ایجاد شده 
واحدهای تولیدی در استخدام نیروی کار از افراد 

بومی استفاده خواهند کرد.
حقیقی به پی گیری برای برای احیای چند واحد 
تولیدی دراستان که چند سال تعطیل بودند، اشاره 
کرد و افزود: عالوه بر این موارد 6 واحد تولیدی 
نیز در استان امسال به بهره بردای خواهد رسید.

اســتاندار زنجــان به تعیین تکلیــف طرح های 
مسکن در استان اشاره کرد و گفت: این طرح ها 

شــامل چهار هزار واحد مســکونی است که با 
تشکیل کمیته ای زمینه برای به سرانجام رساندن 

آنها فراهم شده است.
وی افزود: در باره مســکن روســتایی نیز از تیر 
سال گذشــته تا تیرماه امسال برای۲ هزار واحد، 
تســهیالت ۲۵ میلیون تومانی با 1۵ سال تقسیط 

پرداخت شده است.
حقیقی اظهار داشــت: از امرداد امسال تا امرداد 
سال آینده نیز قرار اســت یک هزارو 4۰۹ فقره 
تسهیالت برای بهسازی مسکن های روستایی در 
استان پرداخت شــود که میزان این تسهیالت به 

4۰ میلیون تومان افزابش یافته است.
وی در بخش دیگری از ســخنان بــه اقدامات 
دولت در حوزه کشاورزی اســتان اشاره کرد و 
گفت: هشت طرح بزرگ در حوزه کشاورزی در 
استان در حال اجرا است که از جمله آنها می توان 
به راه اندازی بزرگ ترین واحد 4۰ هزار رأســی 
پرورش گوسفند در کشور، توسعه کشت گیاهان 
دارویی در ۵۰۰ هکتار، ایجــاد بزرگ ترین باغ 
گردو کشور و بهره برداری از شبکه آبیاری نوین 

از مخزن سدهای استان اشاره کرد.
اســتاندار زنجان در بخش پایانی سخنان خود با 
بیان اینکه نماینده مجلس، امام جمعه و فرماندار 
ســه رأس توسعه در هرشهرستان هستند، گفت: 
برای قوت بیشتر این مثلث الزم است یک هیات 
اندیشــه روز نیز از میان نخبگان در شهرستان ها 

تشکیل شود.

استاندار زنجان:

زنجان در میزان نیروی کار ماهر رتبه نخست کشور را دارد

 فرهنــگ درســت ارتباط بیــن بیمار با 
پزشــک اهمیت زیادی دارد، اما شوربختانه نبود 
آموزش های الزم موجب شده بیمار به جای اظهار 
عالیم بیماری خود، از پزشک می خواهد داروی 

مد نظر او را تجویز کند.
مدیر درمان تامین اجتماعی اســتان زنجان در این 
باره به خبرنگار ایرنــا گفت: بروز و تداوم چنین 
روندی، تبعات منفی زیادی دارد اما این موضوع 
مهم چندان مورد توجه قرار نمی گیرد و به عنوان 
نمونه، سال گذشته 14۲ میلیون نفر به مراکز درمانی 
تامین اجتماعی سراسر کشور مراجعه کرده اند که بر 
پایه یک برآورد غیررســمی، حدود 4۰ درصد از 

آن ها بیمار واقعی نبودند.
دکتر علی محمدی افزود: این افراد، هزینه گزافی را 
به سازمان تحمیل می کنند و به نوبه خود مشکالت 

پرشماری را موجب می شوند که یکی از مواردی 
که به افزایش فرهنگ درمان در کشــورمان کمک 
شایانی می کند، بهره گیری از ظرفیت های رسانه و 

اطالع رسانی مناسب است.
این مســوول با اشاره به اینکه پارسال یک میلیون 
و 6۰ هزار نفر )به طور متوســط روزانه سه هزار 
نفر( به مراکز درمانی تامین اجتماعی در ســطح 
استان زنجان مراجعه کرده اند، گفت: سال گذشته 
۲1 هزار نفر نیز بســتری شده و 11 هزار نفر هم 
تحت عمل جراحــی قرار گرفتند و چنین آماری 
نشان دهنده حجم باالی خدماتی است که در این 

مراکز ارایه می شود.
دکتر محمدی یادآور شــد: در زمان کنونی به جز 
مــوارد خیلی ویژه، به طــور تقریبی همه اعمال 
جراحی در بیمارستان امام حسین )ع( زنجان انجام 

می گیرد که شوربختانه بسیاری از بیمه شدگان از 
این موضوع مطلع نیستند.

وی اضافه کرد: به عنوان نمونه، از ســال گذشته 
نوعی جراحی پیشرفته ستون مهره در بیمارستان 
امام حسین )ع( انجام می شود که برای بیمه شدگان 
اجبــاری به طــور کامل رایگان اســت اما بیمار 
در صــورت مراجعه به مراکــز خصوصی، باید 
هزینه های گزافی را متحمل شود و در واقع مشکل 
بزرگ واحد درمان، فرهنگ درمان است و برخی 
به غلط این طور تصور می کنند که دریافت خدمات 

درمانی رایگان، سطح کیفی پایینی دارد.
مدیر درمان تامین اجتماعی اســتان زنجان زنجان 
ادامه داد: خدمات ارایه شــده در بیمارستان های 
تامین اجتماعی استان و حتی استان های همسایه 

بی نظیر است.

وی اظهار داشــت: »زایمان در آب » نیز از جمله 
شــیوه های نوین زایمان طبیعی به شمار می رود 
و خوشــبختانه این کار چندین سال است که در 
بیمارســتان امام حسین )ع( انجام می گیرد و این 
نوع از زایمان، موجب کاهش ســزارین شده و از 
جمله شاخص های توسعه ملی به شمار می رود و 
از طرفی درصد ســزارین و مرگ و میر نوزادان تا 

حد قابل توجهی کاهش می یابد.
محمدی یادآوری کرد: طبــق برنامه ریزی انجام 
گرفته که این نوع زایمان، سال آینده در بیمارستان 

امید ابهر نیز راه اندازی خواهد شد.
هم اکنون ۲ بیمارستان، یک پلی کلینیک و چهار 
درمانگاه تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی در 
شهرهای زنجان، ابهر، خرمدره و خدابنده فعالیت 

می کنند.

درخواست غیر منطقی تجویز دارو، چالش حوزه درمان
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آگهی فقدان سند مالکیت
سند مالکیت کاداستری شش دانگ مشاع از ششدانگ پالک ۵۹۷ فرعی از ۵۳۵۶ اصلی بخش یک زنجان 
به شماره چاپی ۶۱۸۱۲۲- سری الف سال ۹۳ به نشانی: زنجان کمربندی شمالی نرسیده به دروازه تبریز 
ضلع غربی مسکن مهر قطعه ۲ به نام کارکنان آمادگاه والیت زنجان صادر و تسلیم گردیده است ، سپس 
آقایان حسین جابری گاوکش و علی ایراندوست ) دارندگان حق امضا شرکت تعاونی مذکور با سمت های 
رییس هیئت مدیره و مدیر عامل، به استناد آگهی تغییرات شماره ۱۳۹۷۳۰۴۲۷۰۹۱۰۰۰۳۷۶ مورخه 
۱۵ اردیبهشت ۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری زنجان، منتشره در روزنامه رسمی در شماره 
۲۱۳۱۰ مورخه ۲۲ اردیبهشت ۹۷ ( با ارائه نامه وارده شماره ۰۱۸/۹۷۸۹ مورخه ۲۱ شهریور ۹۷ منضم 
به دو برگ استشهادیه مصدق مدعی مفقود شدن سند مالکیت به علت سهل انگاری گردیده و تقاضای 
صدور سند مالکیت المثنی را نموده اند ، که پس از طی مراحل قانونی سند مالکیت المثنی بنام متقاضی 
صادر و تسلیم خواهد شد، مراتب به استناد ماده ۱۲۰ اصالحی آیین نامه قانون ثبت اعالم تا هرکس به 
نحوی از انحا نسبت به ملک مذکور حقی دارد یا معامالتی به نفع او شده از تاریخ انتشار آگهی به مدت 
۱۰ روز ضمن مراجعه به این اداره اعتراض خود را با ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه نماید. در 

غیر این صورت سند مالکیت المثنی به متقاضی تسلیم خواهد شد.
ابراهیم اکبری - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو زنجان

آگهی فقدان سند مالکیت
سند مالکیت کاداستری شش دانگ مشاع از ششدانگ پالک ۶۸۲ فرعی از ۵۳۵۶ اصلی بخش یک زنجان 
به شماره چاپی ۶۱۸۲۰۵- سری الف سال ۹۳ به نشانی: زنجان کمربندی شمالی نرسیده به دروازه تبریز 
ضلع غربی مسکن مهر قطعه ۲ به نام کارکنان آمادگاه والیت زنجان صادر و تسلیم گردیده است ، سپس 
آقایان حسین جابری گاوکش و علی ایراندوست ) دارندگان حق امضا شرکت تعاونی مذکور با سمت های 
رییس هیئت مدیره و مدیر عامل، به استناد آگهی تغییرات شماره ۱۳۹۷۳۰۴۲۷۰۹۱۰۰۰۳۷۶ مورخه 
۱۵ اردیبهشت ۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری زنجان، منتشره در روزنامه رسمی در شماره 
۲۱۳۱۰ مورخه ۲۲ اردیبهشت ۹۷ ( با ارائه نامه وارده شماره ۷۸۶۴ مورخه ۲۰ تیر ۹۸ منضم به دو برگ 
استشهادیه مصدق مدعی مفقود شدن سند مالکیت به علت سهل انگاری گردیده و تقاضای صدور سند 
مالکیت المثنی را نموده اند ، که پس از طی مراحل قانونی سند مالکیت المثنی به نام متقاضی صادر و 
تسلیم خواهد شد، مراتب به استناد ماده ۱۲۰ اصالحی آیین نامه قانون ثبت اعالم تا هرکس به نحوی 
از انحا نسبت به ملک مذکور حقی دارد یا معامالتی به نفع او شده از تاریخ انتشار آگهی به مدت ۱۰ روز 
ضمن مراجعه به این اداره اعتراض خود را با ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه نماید. در غیر این 

صورت سند مالکیت المثنی به متقاضی تسلیم خواهد شد.
ابراهیم اکبری - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو زنجان

آگهی فقدان سند مالکیت
سند مالکیت تک برگی شــش دانگ پالک ۷۰۵ فرعی از ۵۳۵۶ اصلی بخش یک زنجان ذیل شماره ثبت 
۸۷۹۵۰ صفحه ۱۶۴ دفتر ۷۰۱  به شماره سریال ۶۱۸۲۲۷-  الف سال ۹۳ به نشانی: زنجان کمربندی شمالی 
نرسیده به دروازه تبریز ضلع غربی مسکن مهر قطعه ۱۳۱ به نام شرکت تعاونی مسکن پرسنل آمادگاه اصلی 
زنجان صادر و تســلیم گردیده است، ) که برابر آگهی تغییرات ۱۳۹۷۳۰۴۲۷۰۹۱۰۰۳۰۴۶ مورخه ۲۶ آذر 
۹۷ نام شرکت به کارکنان آمادگاه والیت زنجان تغییر یافت(   ، سپس آقایان حسین جابری گاوکش و علی 
ایراندوســت ) دارندگان حق امضا شرکت تعاونی مذکور با سمت های رییس هیئت مدیره و مدیر عامل، به 
اســتناد آگهی تغییرات شماره ۱۳۹۷۳۰۴۲۷۰۹۱۰۰۰۳۷۶ مورخه ۱۵ اردیبهشت ۹۷ اداره ثبت شرکتها و 
موسسات غیر تجاری زنجان، منتشره در روزنامه رسمی در شماره ۲۱۳۱۰ مورخ ۲۲ اردیبهشت ۹۷ ( با ارائه 
نامه شماره ۷۸۸۵ مورخه ۲۰ تیر ۹۸ منضم به دو برگ استشهادیه مصدق مدعی مفقود شدن سند مالکیت 
به علت سهل انگاری گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده اند ، که پس از طی مراحل قانونی 
سند مالکیت المثنی بنام متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد، مراتب به استناد ماده ۱۲۰ اصالحی آیین نامه 
قانون ثبت اعالم تا هرکس به نحوی از انحا نسبت به ملک مذکور حقی دارد یا معامالتی به نفع او شده از تاریخ 
انتشار آگهی به مدت ۱۰ روز ضمن مراجعه به این اداره اعتراض خود را با ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 

ارایه نماید. در غیر این صورت سند مالکیت المثنی به متقاضی تسلیم خواهد شد.
ابراهیم اکبری - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو زنجان

آگهی فقدان سند مالکیت
سند مالکیت تک برگی شش دانگ یک قطعه زمین پالک ۶۹۳ فرعی از ۵۳۵۶ اصلی بخش یک زنجان ذیل 
شماره ثبت ۸۷۹۴۳ صفحه ۱۴۳ دفتر ۷۰۱  بشماره چاپی ۶۱۸۲۱۵- سری الف سال ۹۳ به نشانی: زنجان 
کمربندی شمالی نرسیده به دروازه تبریز ضلع غربی مسکن مهر قطعه ۱۱۹ به نام شرکت تعاونی مسکن پرسنل 
آمادگاه اصلی زنجان صادر و تسلیم گردیده اســت، ) که برابر آگهی تغییرات ۱۳۹۷۳۰۴۲۷۰۹۱۰۰۳۰۴۶ 
مورخه ۲۶ آذر ۹۷ نام شرکت به کارکنان آمادگاه والیت زنجان تغییر یافت(   ، سپس آقایان حسین جابری 
گاوکش و علی ایراندوست ) دارندگان حق امضا شرکت تعاونی مذکور با سمت های رییس هیئت مدیره و 
مدیر عامل، به استناد آگهی تغییرات شماره ۱۳۹۷۳۰۴۲۷۰۹۱۰۰۰۳۷۶ مورخه ۱۵ اردیبهشت ۹۷ اداره ثبت 
شرکتها و موسسات غیر تجاری زنجان، منتشره در روزنامه رسمی در شماره ۲۱۳۱۰ مورخه ۲۲ اردیبهشت 
۹۷ ( با ارائه نامه وارده  شماره ۷۸۶۳ مورخه ۲۰ تیر ۹۸ منضم به دو برگ استشهادیه مصدق مدعی مفقود 
شدن سند مالکیت به علت سهل انگاری گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده اند ، که پس از 
طی مراحل قانونی سند مالکیت المثنی به نام متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد، مراتب به استناد ماده ۱۲۰ 
اصالحی آیین نامه قانون ثبت اعالم تا هرکس به نحوی از انحا نسبت به ملک مذکور حقی دارد یا معامالتی 
به نفع او شده از تاریخ انتشار آگهی به مدت ۱۰ روز ضمن مراجعه به این اداره اعتراض خود را با ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارایه نماید. در غیر این صورت سند مالکیت المثنی به متقاضی تسلیم خواهد شد.
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آگهی فقدان سند مالکیت
ســند مالکیت تک برگی شــش دانگ پالک ۶۱۹ فرعی از ۵۳۵۶ اصلی بخش یک زنجان ذیل شماره ثبت 
۸۷۸۶۵ صفحه ۳۰۵ دفتر ۷۰۰  به شــماره سریال ۶۱۸۱۴۳-  الف ۹۳ به نشانی: زنجان کمربندی شمالی 
نرسیده به دروازه تبریز ضلع غربی مسکن مهر قطعه ۴۵ به نام شرکت تعاونی مسکن پرسنل آمادگاه اصلی 
زنجان صادر و تســلیم گردیده است، ) که برابر آگهی تغییرات ۱۳۹۷۳۰۴۲۷۰۹۱۰۰۳۰۴۶ مورخه ۲۶ آذر 
۹۷ نام شرکت به کارکنان آمادگاه والیت زنجان تغییر یافت(   ، سپس آقایان حسین جابری گاوکش و علی 
ایراندوســت ) دارندگان حق امضا شرکت تعاونی مذکور با سمت های رییس هیئت مدیره و مدیر عامل، به 
اســتناد آگهی تغییرات شماره ۱۳۹۷۳۰۴۲۷۰۹۱۰۰۰۳۷۶ مورخه ۱۵ اردیبهشت ۹۷ اداره ثبت شرکتها و 
موسسات غیر تجاری زنجان، منتشره در روزنامه رسمی در شماره ۲۱۳۱۰ مورخه ۲۲ اردیبهشت ۹۷ ( با ارائه 
نامه شماره ۷۸۶۱ مورخه ۲۰ تیر ۹۸ منضم به دو برگ استشهادیه مصدق مدعی مفقود شدن سند مالکیت 
به علت سهل انگاری گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده اند ، که پس از طی مراحل قانونی 
سند مالکیت المثنی بنام متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد، مراتب به استناد ماده ۱۲۰ اصالحی آیین نامه 
قانون ثبت اعالم تا هرکس به نحوی از انحا نسبت به ملک مذکور حقی دارد یا معامالتی به نفع او شده از تاریخ 
انتشار آگهی به مدت ۱۰ روز ضمن مراجعه به این اداره اعتراض خود را با ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 

ارایه نماید. در غیر این صورت سند مالکیت المثنی به متقاضی تسلیم خواهد شد.
ابراهیم اکبری - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو زنجان

آگهی فقدان سند مالکیت
سند مالکیت تک برگی شش دانگ یک قطعه زمین پالک ۵۸۸ فرعی از ۵۳۵۶ اصلی بخش یک زنجان ذیل 
شماره ثبت ۸۷۸۲۹ صفحه ۱۹۷ دفتر ۷۰۰  به شماره چاپی ۶۱۸۱۱۴- سری الف سال ۹۳ به نشانی: زنجان 
کمربندی شمالی نرسیده به دروازه تبریز ضلع غربی مسکن مهر قطعه ۱۴ به نام شرکت تعاونی مسکن پرسنل 
آمادگاه اصلی زنجان صادر و تسلیم گردیده اســت، ) که برابر آگهی تغییرات ۱۳۹۷۳۰۴۲۷۰۹۱۰۰۳۰۴۶ 
مورخه ۲۶ آذر ۹۷ نام شرکت به کارکنان آمادگاه والیت زنجان تغییر یافت(   ، سپس آقایان حسین جابری 
گاوکش و علی ایراندوست ) دارندگان حق امضا شرکت تعاونی مذکور با سمت های رییس هیئت مدیره و 
مدیر عامل، به استناد آگهی تغییرات شماره ۱۳۹۷۳۰۴۲۷۰۹۱۰۰۰۳۷۶ مورخه ۱۵ اردیبهشت ۹۷ اداره ثبت 
شرکتها و موسسات غیر تجاری زنجان، منتشره در روزنامه رسمی در شماره ۲۱۳۱۰ مورخه ۲۲ اردیبهشت 
۹۷ ( با ارائه نامه وارده  شماره ۷۸۹۰ مورخه ۲۰ تیر ۹۸ منضم به دو برگ استشهادیه مصدق مدعی مفقود 
شدن سند مالکیت به علت سهل انگاری گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده اند ، که پس از 
طی مراحل قانونی سند مالکیت المثنی به نام متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد، مراتب به استناد ماده ۱۲۰ 
اصالحی آیین نامه قانون ثبت اعالم تا هرکس به نحوی از انحا نسبت به ملک مذکور حقی دارد یا معامالتی 
به نفع او شده از تاریخ انتشار آگهی به مدت ۱۰ روز ضمن مراجعه به این اداره اعتراض خود را با ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارایه نماید. در غیر این صورت سند مالکیت المثنی به متقاضی تسلیم خواهد شد.
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مودیان محترم اشخاص حقوقی و صاحبان امالک اجاری
آخرین مهلت ارایه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی از طریق سامانه 

www.tax.gov.ir پایان تیرماه 1398 می باشد.
روابط عمومی امور مالیاتی استان زنجان

 رییس دانشگاه آزاد اسالمی گفت: دانشگاه 
باید مولد فرهنگ باشد تا در اجتماع تأثیر بگذارد.

به گزارش روابط عمومی دانشــگاه آزاد اسالمی، 
دکتر محمدمهدی طهرانچی رییس دانشگاه آزاد 
اســالمی در دوازدهمین نشست شورای دانشگاه 
آزاد اســالمی اســتان زنجان که در واحد زنجان 
برگزار شد، گفت: دانشگاه آزاد اسالمی یک شبکه 
اجتماعی است که رسالت تعلیم و تربیت فرهنگ 
جامعه را بر عهده دارد و این تعلیم و تربیت باید در 

فرهنگ، اقتصاد و فناوری تأثیرگذار باشد.
دکتر طهرانچی با بیان اینکه رسالت دانشگاه آزاد 
اسالمی، منطقه ای اســت و حضور این دانشگاه 
در شــهرهای مختلف باید مؤثر باشد، افزود: اگر 
اقتصــاد مناطق و بهره وری آن ها پایین اســت یا 
ناهنجاری های اجتماعی وجود دارد، دانشگاه باید 
نســبت به این مسائل حساس باشد و نقش خود 

را پیدا کند.
وی ادامه داد: دانشــگاه آزاد اسالمی استان زنجان 
باید نســبت به این موضوع توجه داشته باشد که 
در یک استان فرهنگی حضور دارد که سطح سواد 
و توجه به علم در این استان باالست، به طوری که 
نسبت معلم به دانش آموز در این استان یک به ١١ 
است، بنابراین رسالت این دانشگاه مهم تر و کار آن 

سخت تر است.
وی تصریح کرد: دانشــگاه آزاد اســالمی شعار 
انتخاب اول در سال ١۴۰۴ را سرلوحه خود قرار 
داده و اعضــای هیات علمی بــا مرتبه علمی باال 
ازجمله عوامل مهم در تحقق این چشم انداز است.
دکتر طهرانچی با تأکید بر اینکه واحدهای دانشگاه 
آزاد اسالمی باید در هر شهر به اقتصاد شهری توجه 
داشته باشــند و برای بهبود آن برنامه ریزی کنند، 
خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد اسالمی نباید نسبت 
به مسائل شهر و منطقه بی تفاوت باشد، چراکه اگر 
این دانشگاه که برخاســته از اراده مردم است، به 
مســایل و دغدغه آن ها توجه نداشته باشد، دیگر 
مردم فرزندان خود را به این دانشگاه نمی سپارند، 
بنابراین دانشــگاه آزاد اسالمی اســتان ها باید در 
طرح آمایش سرزمینی توسعه رشته ها را متناسب 
با نیاز و اقتصاد شهری هر منطقه در نظر بگیرند، 
چراکه دانشگاه آزاد اسالمی برخالف دانشگاه های 
دولتی که جهت گیری آن ها از سوی دولت اعمال 

می شود، برای توسعه فعالیت های خود باید از مردم 
جهت گیری داشته باشد.

رییس دانشــگاه آزاد اسالمی با تأکید بر اینکه این 
دانشــگاه باید به متن جامعه برود و برای جامعه 
اهمیت قایل شود، به بیانیه گام دوم انقالب اشاره 
کرد و گفــت: مقام معظم رهبــری در این بیانیه 
مهم خودســازی، جامعه پردازی و تمدن سازی را 
از اهــداف گام دوم انقالب عنوان کردند، بنابراین 
دانشگاه آزاد اسالمی نیز باید به این سه مهم توجه 

ویژه داشته باشد.
دکتر طهرانچی ادامه داد: خودسازی نخستین بخشی 
اســت که باید نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و 
تهدیدهای آن را شناسایی کنیم تا اخالق و معنویت 
در نظام آموزش عالی موج بزند و دانشگاه بتواند 

در اقتصاد و فرهنگ مؤثر باشد.
وی افزود: مردم برای تربیت جوانان خود مطابق با 
آنچه هستند، برنامه ریزی نمی کنند، بلکه بر اساس 
آرزوهایشان می اندیشند و اگر دانشگاه آزاد اسالمی 
نتواند آرزوهای مردم را دنبال کرده و برای تحقق 
آن هــا برنامه ریزی کند، جایگاهــی در نزد مردم 

نخواهد داشت.

رییس دانشــگاه آزاد اســالمی تصریح کرد: باید 
نسبت به خودسازی، حساس باشیم و اشکاالتمان 
را پیدا کنیم تا به جایگاه اصلی خود برســیم و به 

انتخاب نخست تبدیل شویم.
وی تأکید کرد: در این راســتا واحدهای دانشگاه 
آزاد اســالمی باید از انجام فعالیت های شــکلی 
و صورت گرایانــه پرهیز کننــد، چراکه مردم کار 
خوب را به درســتی تشخیص می دهند و به سراغ 

آن می آیند.
دکتر طهرانچی در بخش دیگری از ســخنانش با 
تأکید بر لزوم رویکرد جامعه پردازی در دانشــگاه 
آزاد اسالمی اظهار داشت: دانشگاه در غرب با این 
هدف خلق شد که یک محیط جامعه پرداز باشد و 
دانشگاه در غرب با دو رویکرد علم و فرهنگ به 
وجود آمد. در کشــور ما نیز دانشگاه و حوزه دو 
نهاد علمی و فرهنگی هستند، اما آیا می توان گفت 
که این دو نهاد توانســته اند فرهنگ سازی کنند؟ 
همان طــور که امام خمینی )ره( فرمودند صالح و 
فساد جامعه دست دانشگاه است. اگر دانشگاه ها 
به سمت تعالی پیش برود، جامعه به طرف صالح 

گام برمی دارد.

رییس دانشگاه آزاد اسالمی با بیان اینکه دانشگاه ها 
در عرصــه علم و فرهنگ ســه رویکــرد مقلد، 
مروج و مولد می توانند داشــته باشند، گفت: آیا 
دانشــگاه های ما در علم و فرهنگ مقلد، مروج و 
یا مولد هستند؟ در حوزه علمی و ایجاد رشته ها 
می توان گفت که دانشــگاه های مــا مقلد غرب 
هستند و نمی توانند دیســیپلین خلق کنند؛ چرا 
که دیســیپلین به معنای تبدیــل دانش ضمنی به 
دانش آشکار و مستقیم است. اگر دانشگاه های ما 
دیسیپلین ساز بودند، صنعت چاقوسازی زنجان با 
دیرینگی سه هزارساله نباید دچار چنین وضعیتی 
می شد که در آشپزخانه های ایرانی چاقوی آلمانی 

وجود داشته باشد.
وی ادامــه داد: مقصر اینکــه دانش ضمنی تبدیل 
به دانش مســتند و آشکار نشــده، ما دانشگاهیان 
هستیم که نتوانستیم دانش و مهارت بومی خود را 
مســتند و قابل آموزش کنیم؛ چرا که اگر این گونه 
بود، دانشگاه های استان زنجان به عنوان شهری که 
گنبد سلطانیه با دیرینگی ۷۰۰ سال را دارند، باید در 
این مدت معمارانی را فارغ التحصیل می کردند که 
بتوانند چنین آثاری خلق کنند، اما دانشگاه های ما 

در تبدیل دانش ضمنی به دانش مستندشده موفق 
نبودند، چراکه رشته های ما اقتباس از غرب است 

و مولد نیست.
دانشگاه آزاد اسالمی باید تبدیل به دانشگاه مولد 

شود
دکتر طهرانچی تصریح کرد: دانشگاه آزاد اسالمی 
به عنوان یک شبکه اجتماعی گسترده باید تکلیف 
خود را روشــن کند، چراکه اگر این دانشــگاه به 
دانشگاه مولد تبدیل نشــود، نمی تواند در اقتصاد 
شــهرها مؤثر باشــد. دانشــگاه آزاد اسالمی اگر 
می خواهد در شــهرها تأثیرگذار باشــد، باید سه 
برونداد اجتماعی داشته باشد و آثار فناورانه، تأثیر 
آن در اقتصاد و اجتماع نمایان شود؛ چرا که مؤثر 
بــودن در اقتصاد، فرهنگ و اجتماع امری بومی و 
محلی اســت و با تقلید و ترویج از دانشگاه های 

خارجی نمی توان در شهرها اثرگذار بود.
وی با تأکید بر اینکه دانشگاه باید مولد فرهنگ باشد 
تا در اجتماع تأثیر بگذارد، گفت: مردم دانشگاه آزاد 
اسالمی را در شهرهای خود ایجاد کردند که برای 
فرهنگ و اقتصاد آن ها کارآمد باشد، بنابراین اگر 
دانشگاه این گونه نبوده و بخشی از مردم از آن روی 
برگردانند، باید تغییر ریل بدهیم و به گونه ای دیگر 

بیندیشیم.
رییس دانشگاه آزاد اسالمی با تأکید بر اینکه تحول 
امری اجتناب ناپذیر برای دانشگاه است، گفت: اگر 
دانشگاه تحول نداشته باشد و با شیوه گذشته ادامه 
بدهد، چیــزی از آن باقی نخواهد ماند. زمانی که 
امکانات و ظرفیت های دانشگاه بی استفاده باشد، 
کفران نعمت می شــود، بنابراین باید از ظرفیت ها 
و توانمندی های دانشــگاه آزاد اسالمی در مسیر 
توسعه شهرها و بسترسازی اشتغال دانش بنیان به 

شیوه درست استفاده کرد.
دکتر طهرانچی در پایان با بیان اینکه دانشگاه آزاد 
اســالمی باید در علم و فرهنگ تغییر ریل بدهد، 
گفت: در نام گذاری نظام آموزشی مدارس از عنوان 
آموزش وپرورش اســتفاده کردیم، اما برای دوره 
دانشــگاه که باید به عنوان آموزش وپرورش عالی 
نام گذاری می شد، پرورش را از آن حذف کردیم. 
به این دلیل دانشگاهی که پرورش دهنده نباشد و به 
تربیت دانشجویان توجه نکند، در عرصه فرهنگی 

عقیم است.

دکتر طهرانچی:

دانشگاه باید مولد فرهنگ باشد تا در اجتماع تأثیر بگذارد
مدیر روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان خبر داد؛

افزایش ساعت کاری 
اداره کل امور مالیاتی استان 

در روزهای پایانی تیرماه

 مدیر روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی 
استان زنجان گفت: آخرین مهلت ارایه اظهارنامه 
مالیاتی اشخاص حقوقی )شرکت ها( و مستغالت 

)اجاره امالک( روز دوشنبه3١ تیرماه است.
بــه گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی 
استان زنجان، هاشم دینی اظهار داشت: به منظور 
ارایه خدمات مطلوب به مودیان در انجام تکالیف 
قانونی، بــه ویژه اطالع رســانی، ارایه راهنمایی 
و دریافــت اظهارنامه هــای الکترونیکی مالیاتی 
عملکرد ســال )١39۷( و رفاه حال مودیان این 

تغییر ساعت کاری انجام شده است .
وی با اشــاره به تغییرات انجام  شــده، افزود: بر 
پایه این تغییر، کارکنان این اداره کل در روزهای 
پنج شنبه مورخه ١398/۰۴/2۷ )تا ساعت ١6(، 
جمعــه مورخه ١398/۰۴/28 )تا ســاعت ١۴(، 
شنبه و یکشــنبه 29 و 3۰ تیرماه )تا ساعت ١9( 
و دوشــنبه مورخه ١398/۰۴/3١ )تا ساعت 2١( 

فعالیت می کنند.
مدیر روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان 
زنجان با اشــاره به اینکه وفق قوانین و مقررات 
مالیاتی شــرط برخورداری از هر نوع تسهیالت 
و معافیت های مالیاتی منوط به تسلیم اظهارنامه 
مالیاتی در موعد مقرر قانونی است، افزود : مطابق 
مقررات موضوع مــاده ١92 قانون مالیات های 
مستقیم در صورتی که مودیان اظهارنامه مالیاتی 
خود را به موقع تســلیم نکنند، مشمول جریمه 

غیرقابل بخشش می شوند .
هاشــم دینی خاطرنشــان کــرد: مودیان پیش 
از انقضــای مهلــت مذکــور )تــا پایــان 3١ 
 تیرمــاه امســال( می تواننــد از طریق ســامانه
www.tax.gov.ir اظهارنامــه مالیاتی خود را 

تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت کنند. 

خبـر

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )سند رهنی ( 
پرونده اجرایی کالسه ۹۴۰۰۸۱۰

به موجب پرونده اجرایی کالسه ۹۴۰۰۸۱۰ اعیانی ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به پالک ۵۳۵۵/۳۶۸ اصلی 
بخش یک زنجان با مساحت ۸۱/۶۹ مترمربع واقع در طبقه همکف به انضمام ششدانگ اعیانی پارکینگ مزاحم 
قطعه اول به مســاحت ۱۱/۰۴ مترمربع واقع در طبقه همکف و اعیان ششــدانگ یک باب انباری قطعه اول به 
مســاحت ۳/۵۶ مترمربع واقع در پشــت بام با قدرالسهم از مشاعات و مشترکات و حق استفاده از عرصه بدون 
قدرالســهم از عرصه ) مسکن مهر ( طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن که ذیل ثبت ۸۱۳۵۱ 
صفحه ۳۳۹ دفتر ۶۴۷ به نام آقای مرحمت حیدری ثبت و صادر شده است، نشانی ملک طبق سند رهنی و نظر 
کارشناس رسمی دادگستری: زنجان - مهر آرا - مسکن مهر ۱۴/۵ هکتاری خیابان پنجم قطعه ۴۸۱ می باشد. و 
سپس طبق سند رهنی شماره ۵۸۴۷ مورخه ۲۶ اسفند ۹۱ دفترخانه ۵۹ زنجان در قبال مبلغ ۳۳۸.۲۴۳.۳۶۹ 
ریال به انضمام کلیه هزینه های قانونی در رهن بانک مسکن زنجان قرار گرفته که به علت عدم ایفای تعهد منجر 
به صدور اجراییه تحت کالسه ۹۴۰۰۸۱۰ گردیده است و حدود اجمالی آپارتمان شماال به طول ۱۰ متر دیوار به 
دیوار است به ملک مجاور شرقا در دو قسمت اول به طول ۸/۹۷ متر دیوار به دیوار ملک مجاور دوم به طول ۰/۱۸ 
متر به ملک مجاور جنوبا پنج قسمت اول به طول ۳/۳۵ متر دیوار و پنجره است به حیاط مشاعی دوم که غربی 
است به طول ۴/۲۰ متر دیواریست به راه پله سوم به طول ۲/۳۳ متر درب و دیواریست به راه پله چهارم که شرقی 
محسوبست به طول ۴/۲۰ به راه پله پنجم به طول ۴/۳۱ متر دیوار و پنجره است به حیاط مشاعی غربا به طول 
۹/۱۵ متر دیوار به دیوار است به ملک مجاور که طبق نظر کارشناس رسمی مورخه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ به مبلغ 

۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال ارزیابی شده و پالک فوق به صورت یک واحد دو خوابه و حال و پذیرایی مشترک می باشد. 
پوشش کف حال و پذیرایی و اتاق خواب ها اندود گچ و خاک می باشد.آشپزخانه با پوشش کف سرامیک و دیوار ها 
تا زیر سقف کاشی می باشد. فرش کف توالت و حمام سرامیک و دیوار ها کاشیکاری می باشد. پروفیل پنجره های 
بیرونی آلومینیومی با شیشه های دو جداره و چهار چوب درب های داخلی فلزی و روکش درب ها از نوع اچ دی 
اف و نمای ساختمان سنگ می باشد. سیستم گرمایشی بخاری از گاز شهری فاقد سیستم سرمایش است دارای 
انشعاب آب،گاز و برق مجزا می باشد. فاقد آسانسور بوده و طبق کارشناسی سال ۱۳۹۵ قدمت آن حدود ۴ سال 
می باشد. با عنایت به عدم امکان بازدید از داخل آپارتمان مورد بحث ارزیابی بر اساس واحدهای مشابه انجام شده 
است. پالک فوق از ساعت ۹ تا ۱۲ روز چهار شنبه مورخه ۱۶ امرداد ۱۳۹۸ در اداره اجرای اسناد رسمی زنجان 
واقع در زنجان ، خیابان صفا ، کوچه گنج خانلو ، از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ 
ریال)پانصد میلیون ریال( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته خواهد شد. الزم به ذکر است پرداخت 
بدهی های مربوط به آب ، گاز و برق اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتیکه مورد مزایده دارای 
آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری وغیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده 
یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز 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. در ضمن چنانچه روز مزایده 
تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. مورد وثیقه 

برابر نامه شماره ۸۵۰۰۱۹۴۵- ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ فاقد پوشش بیمه ای می باشد.
تاریخ انتشار روز شنبه مورخه ۲۹ تیر۱۳۹۸

مینا تقی لو - رییس اداره اجرای اسناد رسمی زنجان
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چشماِن تو که از هیجان، گریه می کنند
در من هزار چشِم نهان، گریه می کنند

شاید که آگه اند زِ پایاِن ماجرا
شاید براِی هر دوِمان گریه می کنند
بانوِی من! چگونه تسّلیتان دهم؟،

چون چشم هاِی باورتان، گریه می کنند
پُر کرده کیسه هاِی خود از بُغِض رودها
چون ابرهاِی خیِس خزان، گریه می کنند

وقتی تو گریه می کنی ای دوست، در دلم

انگار، ابرهاِی جهان، گریه می کنند
انگار، با تو، بارِ دِگر، خواهراِن من

در ماتِم برادرشان، گریه می کنند
در ماتِم هزار گِل ارغوان، مگر

با هم، هزار سروِ جوان گریه می کنند
انگار عاشقانه ترین خاطراِت من

همراه با تو، مویه کنان، گریه می کنند
حس می کنم که گریه، فقط گریه تو نیست

امروز با حسین منزویهمراهِ تو، زمین و زمان، گریه می کنند منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ورزشی

Zanganemrooz@gmail.com   @zandgan
گردشگری و میراث

 مشــاور رییس ســازمان میراث فرهنگی 
گفت: اعطای تســهیالت به زنان خود سرپرست 
جهت ایجاد اقامتگاه بوم گردی در مناطق محروم از 
برنامه های سازمان در حوزه بانوان و خانواده است.
بــه گــزارش روابط عمومــی ســازمان میراث 
فرهنگی، فریبا رحمان پور مشــاور رییس سازمان 
میراث فرهنگی در امور بانــوان و خانواده افزود: 
»همچنین در حوزه سمن ها و تشکل های مردم نهاد 
نیز شاهد حضور بانوان توانمند هستیم و مدیریت 
و پایه گذاری تعداد زیادی از سمن ها و تشکل های 
مردم نهاد حوزه میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 

گردشگری توسط بانوان صورت گرفته است.«
او افــزود: »امروزه نقش زنــان در باال بردن رونق 
اقتصــادی و معرفــی هنرهای بومی و اســتفاده 
از توانمنــدی و تجربه های آنــان در حفاظت از 
میراث فرهنگی ناملموس کشــور، رونق تولیدات 
صنایع دستی و ترویج و توسعه گردشگری دارای 
اهمیت زیادی اســت. در این راســتا حوزه امور 
زنان و خانواده ســازمان با همــکاری معاونت ها 
و بخش های مربوطه، بررســی مسایل و مطالبات 
این حوزه را در دســتور کار قرار داده که اقدامات 
مناسبی در سطح سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری انجام شده است.«
تشکیل بانک اطلعاتی زنان کارآفرین

رحمان پــور افزود: »شناســایی و تشــکیل بانک 
اطالعاتــی زنــان کارآفریــن ملی و اســتانی در 
حوزه های تخصصی ســازمان یکــی از مهم ترین 
اقداماتی اســت که انجام شــده و هــدف از این 
فعالیت، شناســایی ظرفیت های بانوان و استفاده 
از این ظرفیت ها در پیشبرد ماموریت های سازمان 

میراث فرهنگی است.«
رحمان پور ادامه داد: »برگزاری کارگاه های آموزشی 
مجازی ویژه زنــان در حوزه های مختلف میراث 
فرهنگی، برگزاری برنامه هــای مرتبط با تحکیم 
بنیان خانواده، ایجاد ســامانه فروش صنایع دستی 
و حمایت از تولیدات دستی زنان، شناسایی زنان 
فعال در تولید صنایع دستی در مناطق کم برخوردار 
روستایی و عشایری و اعطای مجوزهای تولیدی 
جهت حمایت های آتی، مرتفع کردن مشــکالت 
تولید )تســهیالت بیمه از طریــق صندوق بیمه 
روستایی و عشایری(، نظارت کارگاه های تولیدی 
از جمله کارگاه های تولیدی بانوان با هدف حمایت 
و حفظ کیفیت محصوالت تولیدی و... از مهم ترین 
برنامه های سازمان میراث فرهنگی در حوزه بانوان 

و خانواده است.«

برپایی کارگاه های هنرهای سنتی در خانه های 
تاریخی بازسازی شده

مشــاور رییس ســازمان میراث فرهنگی در امور 
بانوان و خانــواده در ادامه گفت: »آموزش مدیران 
و کارشناســان فنی به منظور شناسایی و حمایت 
از هنرمندان، کارآفرینان و بانوان خودسرپرست و 
سرپرســت خانوار در سطح کشور، تجهیز برخی 
فضاها یا خانه های تاریخی مرمت شده )با مالکیت 
شخصی، دولتی یا مشــارکتی( در سطح کشور به 
منظور برپایی کارگاه های هنرهای ســنتی از جمله 
صنایع دســتی، محصوالت غذایی سنتی، پارچه و 
پوشاک ســنتی، صنایع موسیقایی سنتی و غیره با 
مدیریت افراد آموزش دیده، اطالع رسانی از طریق 
رسانه های ملی و استانی )زیرنویس یا تیزر( در باره 
اعــالم آمادگی میراث فرهنگی در جهت حمایت، 
ارتقا و توانمندســازی بانوان هنرمند و کارآفرین 
سراسر کشور و اعطا کارت عضویت هنری معتبر 
)نه صرفا کارت درجه هنــری یا غیره که نیازمند 
مراحل زیاد اســت( به همه کارآفرینان در ســطح 
کشــور، ایجاد تعامل بین بانوان دهیار، شهردار و 
مالکین اقامتگاه های بوم گردی، میراث فرهنگی و 
مردم به منظور رســیدن به نتایج بهینه، دعوت از 
صاحبان برندهای معتبر به منظور حمایت از طرح ها 
و الگوهای هنرهای ســنتی و ملی کشور )صنایع 
دســتی، پوشــاک، صنایع غذایی و...( در راستای 

تولید و رونق ملی، دعوت از فعاالن استانی در همه 
زمینه های مرتبط با سازمان در نمایشگاه های ساالنه 
کشــوری، در دســتور کار قرار دادن ثبت میراث 
فرهنگی ناملموس و صنایع دستی سنتی که بیشتر 
توســط بانوان تولید و در فهرست آثار ملی میراث 
فرهنگی کشــور قرار دارد، برنامه ریزی های الزم 
برای برگزاری رویدادهای فرهنگی و گردشگری 
با حضــور زنان و آموزش و توانمندســازی زنان 
در جوامع محلی روســتایی و عشــایری از دیگر 
فعالیت هایی اســت که در حوزه بانوان و خانواده 

انجام شده و یا در دست اجرا است.«
مشارکت زنان در اقامتگاه های بوم گردی

این مقام مســوول در بخــش دیگری از صحبت 
های خود به موضوع مشــارکت زنــان در امور 
اقامتگاه های بوم گردی اشاره کرد و از این موضوع 
به عنوان یکی دیگر از مهم ترین اقدامات سازمان 
میراث فرهنگی نام برد و گفت: »در بســیاری از 
اقامتگاه های بوم گردی شــاهد حضــور بانوان در 
ســطوح مدیریتی هســتیم به گونه ای که بانوان 
در بســیاری از این اقامتگاه هــا نقش بنیان گذار و 
موســس را دارند و یکی از مهم ترین ویژگی های 
اقامتگاه هــای بوم گردی این اســت که به صورت 

خانوادگی اداره می شود.«
رحمان پور اضافه کرد: »از دیگر برنامه های سازمان 
میراث فرهنگی در حوزه بانوان و خانواده می توان 

به برنامه ریزی بــرای حضور زنان کارآفرین برای 
آموزش جوامع محلی، اعطای تســهیالت به زنان 
خود سرپرست جهت ایجاد اقامتگاه بوم گردی در 
مناطق محروم و ایجاد اشتغال در جوامع روستایی، 
دعوت از بانــوان فعال در صنعت گردشــگری 
در حاشــیه رویدادهای فراملــی به منظور معرفی 
توانمندسازی بانوان فعال گردشگری، اختصاص 
غرفه ویژه بانوان فعال و کارآفرین در نمایشــگاه 
فراملی تهران، شناســایی و تقدیــر از بانوان فعال 
گردشــگری در روز جهانی جهانگردی، تدوین 
سرفصل ها و محتوای آموزشی و همچنین معرفی 
اســاتید مورد نیاز دوره های آمــوزش عمومی و 
تخصصی گردشــگری برای زنان متقاضی فراگیر 
دوره ها و شناســایی و ســامان دهی تشــکل های 
مردم نهاد در حوزه بانوان و یا با مدیرعاملی بانوان 

اشاره کرد.«
افزایش سهم بانوان در سطوح مدیریتی

او در پایــان صحبــت هــای خود با اشــاره به 
فعالیــت بانوان در ســطوح مدیریتی ســازمان 
گردشــگری  و  دســتی  صنایع  میراث فرهنگی، 
خاطرنشــان کرد: »هم اکنــون بانوان ۱۸ درصد 
ســهم مدیریتی در سازمان را به خود اختصاص 
داده اند که با توجه به تأکید قانون در زمینه سهم 
۳۰ درصدی بانوان در ســطوح مدیریتی به دنبال 

تحقق این موضوع هستیم.«

خبر

مونسان خبر داد؛
صادرات ۶۰۰ میلیون دالری 

صنایع دستی کشور
 معــاون رییس جمهــور در باره صنایع 
فراموش شده گفت: خوشحالیم اعالم کنیم که 
دیگر صنایع فراموش شده نداریم و همه را احیا 
کرده ایم و از ســال ۹۶ هــم یک طرح تجاری 
سازی صنایع دستی را پیاده کرده ایم که از حالت 
آنتیک و تزیینی خارج شود و حجم بیشتری در 
میان مردم پیدا کند و کاربردی شــود و بتوانیم 

صنایع دستی را وارد خانه های مردم کنیم.
وی اضافه کرد: با کمک به حفظ اصالت صنایع 
دستی روی برندســازی هم کار شده و طراحی 
مبتنی بر مشتری مداری و بسته بندی و بازاریابی 

و مارکتینگ را هم جدی گرفته ایم.
مونسان گفت: در ســال پیش ۲۸۱ میلیون دالر 
صادرات صنایع دســتی از گمــرکات صورت 
گرفــت که برخی به صــورت چمدانی بود که 
حدود ۳۰۰ میلیون دالر را شــامل می شد و در 
مجموع حدود ۶۰۰ میلیون دالر صادرات صنایع 

دستی در سال قبل صورت گرفته است.

ثبت ۳۵ هزار اثر ملی در کشور
رییس ســازمان میراث فرهنگی کشور درباره 
بازسازی آثار تاریخی هم اظهارداشت: بیش از 
یک میلیون ســایت تاریخی در کشور شناخته 
شــده و ۳۵ هزار اثر ثبت شــده ملی و ۲۴ اثر 
ثبت شــده جهانی داریم که به صورت مداوم 
نیازمند تعمیر و بازسازی هستند و با این بودجه 
حداقلی توانســته ایم کار بازسازی را به خوبی 

انجام دهیم.
مونســان بیان کرد: در ســالهای گذشته برخی 
ارگانها از جمله شهرداری ها هم وارد حفاظت و 
بازسازی بناها شده اند که روند کار سرعت یافته 

است و جای تقدیر دارد.
وی گفت: نقش شــهرداران و استانداران در این 
کار بسیار مهم اســت و با این هم افزایی روند 
بازسازی و تعمیر آثار تاریخی در کشور مطلوب 

است.
مونسان اضافه کرد: تالش شده بناهایی که قابلیت 
واگذاری دارند به بخش خصوصی داده شود و 
در کنار بازســازی به کسب و کار و اشتغال هم 

کمک شود.
وی در  مــورد موزه دکتر صالحی در قزوین هم 
گفت: دکتر صالحی یکی از مفاخر علمی کشور 
هستند و همواره منشا اثر خیر بوده اند و هدایای 
مختلفی در دوران مدیریت ایشــان جمع آوری 
شــده و به این موزه و سازمان میراث فرهنگی 
هدیه دادند و امروز در بخشی از آن موزه ملت به 
نام ایشان راه اندازی شده است و همه می توانند 

از آن استفاده کنند.

 مدیر توســعه صنایع فرهنگی و خالق 
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور گفت: 
مناطق آزاد تبدیل به قطب صنایع خالق در سطح 

کشور خواهند شد.
ســید ســجاد نوری زمان آبادی در گفت وگو با 
ایسنا، تبادل گردشگران با محوریت تقویت روابط 
میان مناطق آزاد کشور را یکی از اهداف نشست 
هجدهمین اجالس مشــترک معاونان و مدیران 
فرهنگی اجتماعی و گردشــگری سازمان های 
مناطق آزاد عنوان و اظهار کرد: در این نشســت 
تفاهم نامه ای با ستاد توسعه فناوری های نرم و 
هویت ســاز معاونت علمی ریاست جمهوری 
منعقد شد که بر پایه این قرارداد مناطق آزاد تبدیل 
به قطب های صنایع خالق و الگوی صنایع خالق 

در سطح کشور خواهند شد.
نوری در ادامه از اعطای تسهیالت و مشوق های 

ویــژه در حــوزه سیاســتگذاری، قوانیــن و 
حمایت های جاری از ســوی شــورای مناطق 
آزاد و ســتاد توســعه فناوری های نرم ریاست 
جمهوری در این قــرارداد خبر داد و گفت: در 
قالب یک اکوسیســتمی حوزه صنایع خالق در 
مناطق آزاد به توسعه مطلوبی خواهند رسید که 
به عنوان الگو در کشور مورد بهره برداری قرار 

خواهد گرفت.
وی همچنیــن از راه اندازی صندوق پژوهش و 
فناوری منطقه آزاد ارس طی یک ماه آینده خبر 
داد و تصریح کرد این صندوق با سرمایه گذاری 

۲۱ میلیارد تومانی آغاز به کار می کند.
به گزارش ایسنا؛ در جریان برگزاری »هجدهمین 
نشســت معاونان و مدیران فرهنگی،  اجتماعی 
و گردشگری ســازمان های مناطق آزاد کشور« 
در منطقه آزاد ماکــو، تفاهم  نامه همکاری میان 

»شــورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی« و 
»ستاد توســعه فناوری های نرم و هویت  ساز« 
با حضور »محمدرضا رستمی« معاون فرهنگی، 
گردشگری و صنایع خالق دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و »سید محمدحسین 
سجادی نیری« دبیر ستاد توسعه فناوری  های نرم 
و هویت  ساز به امضاء رسید که این تفاهم نامه 
در راستای توسعه فعالیت های مرتبط با صنایع 
فرهنگی و خالق در مناطق آزاد تجاریـ  صنعتی 
و ویژه اقتصــادی، اســتفاده از توانمندی های 
علمی، تخصصی و اجرایــی طرفین و افزایش 
همکاری های مشــترک و با موضوع هم افزایی 
و افزایش همکاری های مشــترک برای تبدیل 
مناطق آزاد تجاریـ  صنعتی به الگوی توســعه 
صنایع فرهنگی و خالق برای ســرزمین اصلی، 

بسته شد. 

مدیر توسعه صنایع فرهنگی شورای عالی مناطق آزاد:

مناطقآزادقطبصنایعخالقکشورمیشوند

اعطایتسهیالتبهزنانخودسرپرست
برایایجاداقامتگاهبومگردی

فرهنگ خوراک کشورها 
دریچه ای گشوده به روی 

گردشگران است
 معاون رییس جمهور و رییس سازمان 
میراث فرهنگی با بیان این که فرهنگ خوراک 
کشورها دریچه ای گشوده به روی گردشگری 
است، گفت: امروزه گردشگری خوراک می تواند 
تاثیر بسیاری در توســعه ی پایدار اقتصادی - 

اجتماعی و زیست محیطی داشته باشد.
علی اصغر مونسان در پیامی به مناسبت جشنواره 
خوراک ملل آورده است: فرهنگ و تنوع غذایی 
به مثابه بخشی از میراث فرهنگی جامعه، دارای 
ظرفیت های پرشــماری برای مطرح شدن در 
حوزه گردشــگری اســت. امروزه گردشگری 
خوراک می تواند تاثیر بسیاری در توسعه ی پایدار 
اقتصادی - اجتماعی و زیست محیطی مقاصد 
گردشگری داشته باشد و به منافع اقتصادی در 

عرصه های فرمالی منتج شود.
در ادامه این پیام آمده است: 

غذا می تواند بستری مناسب برای اشتغال جوامع 
در بخش گردشــگری و تداوم فرهنگ در ابعاد 

مختلف پدید آورد. 
براین پایه مقاصد گردشــگری باید به اهمیت 
فرهنگ غذایــی در زمان برنامه ریزی بلندمدت 
برای توسعهی صنعت گردشگری به ویژه توسعه 
پایدار و بوم گردی ها توجه کنند. بدیهی است 
فرهنگ غذایی عنصری از میراث فرهنگی اقوام 
می باشــد؛ میراثی که می تواند روابط اجتماعی، 
دانش بومی، ذائقه، عادت، روش های استفاده و 
فرآوری، خواص درمانی و ابعاد متنوع دیگری 
را از گذشــته ی غذایی آن سرزمین وام گیرد و 

موجب تداوم هویت مردمان آن گردد.
این پیام می افزاید: فرهنگ خوراک کشــورها 
دریچه ای گشوده به روی گردشگر است که با 
تجربه و چشیدن آن به عمق فرهنگ های محلی 
و میــراث آن منطقه از طریق طعم و ذایقه وارد 
می شــود؛ تفاوتی که درک و لمس آن یکی از 

مهم ترین انگیزه گردشگران است. 
خــوراک ملــل مظهــری از فرهنــگ مقصد 
گردشگری و نوعی از گردشگری با عالیق ویژه 
است که انگیزه اصلی آن تجربه کردن غذاها و 
سبک های آشپزی منحصربه فرد یک مقصد ویژه 
می باشد. گردشگران غذا به دنبال تجارب جدید 
غذاهایی هستند که از آن طریق بتوانند با فرهنگ 
کشور میزبان آشنا شوند و سرمایه های فرهنگی 
خود را افزایش دهند. مونســان در بخش دیگر 
پیام آمده اســت: امیدواریم نخستین جشنواره 
فراملی خوراک ملل در کشور کهن ایران فرصت 
مناسبی را در جهت ارتقا تعامالت فرهنگی بر 
پایه میراث غنی کشــورها در زمینه گردشگری 

خوراک را فراهم آورد.

خبر

آگهی مزایده
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کاربری ایران گردی و جهانگردی )تجاری( واقع در بر خیابان چلبی اوغلی )شهرک ارتش( از طریق مزایده کتبی با قیمت کارشناسی اقدام 

نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مزایده در موعد مقرر به نشانی ذیل مراجعه نمایند.
1-موضوع مزایده: فروش 4 قطعه زمین با کاربری ایرانگردی و جهانگردی )تجاری(

2-مهلت خرید اسناد و بازدید : از تاریخ انتشار آگهی 98/4/22 تا 98/5/9
3- نشانی محل خرید اسناد : سلطانیه خیابان عالمه حلی، شهرداری سلطانیه ، شماره تماس 02435824040 واحد امور قراردادها

4-مهلت قبول پیشنهادات: از تاریخ 98/5/9 تا ساعت 14 روز دو شنبه مورخه  98/5/14
5- محل تسلیم اسناد : شهرداری سلطانیه واحد امور قراردادها

۶-میزان نوع سپرده شرکت در مزایده: مبلغ پایه قیمت گذاری شده به شرح ذیل و میزان سپرده شرکت در مزایده به میزان 5 درصد 
کل مبلغ کارشناسی می باشد که بایستی به شماره حساب 511399515 نزد بانک کشاورزی شعبه سلطانیه بنام شهرداری سلطانیه بابت سپرده 

شرکت در مزایده واریز گردد.
مرحله دوم:

میزان سپردهقیمت پایهمساحتموضوع مزایدهردیف

قطعه زمین شماره 406 با کاربری ایران 1
گردی و جهانگردی )تجاری(

18.579.750 ریال371.595.000 ریال35.39 متر مربع

قطعه زمین شماره 407 با کاربری ایران 2
گردی و جهانگردی )تجاری(

20.548.500 ریال410.970.000 ریال39.14 متر مربع

قطعه زمین شماره 408 با کاربری ایران 3
گردی و جهانگردی )تجاری(

22.727.250 ریال454.545.000 ریال43.29 متر مربع

قطعه زمین شماره 409 با کاربری ایران 4
گردی و جهانگردی )تجاری(

25.074.000 ریال501.480.000 ریال47.76 متر مربع

7- شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آیین نامه مالی شهرداری می باشد.
8- هزینه انتشار آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده خواهد بود.

9- پیشنهادهای رسیده راس ساعت 15 روز دو شنبه مورخ 98/5/14 در جلسه کمسیون معامالت بررسی خواهد شد.
1۰- برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.

11- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد. 
 دیگر شروط مزایده و اختیارات و تکالیف طرفین در اسناد مندرج می باشد.

شهرداری سلطانیه

ت دوم
نوب
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