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- رویه 4
رییس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان:

اراده دانشگاه در حوزه تحقیقات و فناوری ارایه شیوه های نوین است

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان عنوان کرد:
سند تحول بنیادین؛ 

نقطه عطف نظام 
تعلیم و تربیت

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی عنوان کرد:
نقش فناوری های نرم 

در توسعه اقتصاد فرهنگی

- رویه 2   - رویه 3  
فرنشین فرهنگ و ارشاد اسالمی استان زنجان:

آیندهروشنباتربیتدرستکودکانمحققمیشود
رویه 2  

یک کارشناس مســایل اقتصادی گفت: فشار 
مالیاتی به بخش تولید به افزایش التهاب دامن 

می زند.
حســین محمــودی اصل در گفــت و گو با 
خبرنگارموج رســا، اظهار داشــت: به منظور 
دریافت مالیات از بخش های مختلف جامعه 

باید ساز و کار الزم طراحی شود.
وی با بیان اینکه بیشــتر دالالن از ارایه مالیات 
خــودداری می کنند، افزود: اگر این سیســتم 
طراحی شود اگر چه زمانبر خواهد بود اما می 

تواند بخشی از مشکالت را حل کند.
این کارشناس بر بایستگی ارایه کار کارشناسی 
در برابر دالالنی تاکید کرد و گفت: شــفافیت 
سیستم مالیاتی موجب جلوگیری از فرار مالیاتی 
می شود که تنها راه اصالح آن،اصالح ساختار 

بودجه است.
محمودی اصل با اشاره به فشار مالیاتی متوجه 
به بخش تولید، تصریح کرد: فشــار مالیاتی به 
بخش تولید و صنعت به افزایش التهاب دامن 

می زند.

یک کارشناس مسایل اقتصادی:

فشارمالیاتیبهبخش
تولیدموجبالتهاب
دراقتصادمیشود

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان تاکید:

اهمیتبازچرخانیآبدرواحدهایصنعتی
رویه 3  

آگهیتجدیدمزایده
شــرکت تعاونی چندمنظوره تالش زنجان درنظر دارد، امالک خود به شرح جدول ذیل را ازطریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان 
می توانند، برای دریافت اسناد مزایده و اطالع از شرایط آن و نیز برای بازدید از ملک، تا 10 روز از تاریخ انتشار آگهی ، از ساعت 8 بامداد تا 14ظهر، به دفتر 
شرکت به نشانی زنجان: خیابان امام خمینی - کوچه حاج نوروزلر فرعی ملکی- پالک12، مراجعه نموده و حداکثر تا ساعت 14 ظهر مورخه 2/ 5/ 98، قیمت 
پیشنهادی خود و اسناد مربوطه را تسلیم نمایند. دیگر شرایط و جزئیات مربوط به مزایده، طبق شرایط مندرج در اسناد خواهد بود. همچنین هزینه آگهي ها، 

کارشناسی و دیگر هزینه های قانونی مربوط به انجام مزایده، به عهده برنده مزایده می باشد. این شرکت در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است.

نام ملکردیف
قیمت پایهمقدارملک

)به ریال(
سپرده شرکت 
در مزایده )ریال(

اعیانی شاملعرصه

1

یک قطعه باغ زیتون 
درطارم علیا

»کیلومتر3 جاده 
گیلوان به آببر«

198276
مترمربع

- 4022 اصله درخت زیتون
- 121 اصله درختان میوه متنوع
- 76مترمربع ساختمان مسکونی

- دارای انبــاری و اســتخر ذخیــره آب بــه 
حجم46مترمکعب

- سیستم آبیاری درختان قطره ای
- دارای چاه عمیق

- یک رشته انشعاب برق سه فاز

160،000،000،0002،000،000،000

2

یک قطعه باغ65 
هکتاری در زنجان 
کیلومتر 4/5جاده 

فرودگاه زنجان

 650000
مترمربع

- 31330 اصله نهال پیونــدی از درختان میوه 
و گردو، یکباب ســاختمان نگهبانی و کارگری، 
سیستم آبیاری درختان، قطره ای، دارای 4 حلقه 
چاه آب به عمق متوسط 130 متر، دارای 5 رشته 

انشعاب برق سه فاز

161،000،000،0002،000،000،000

3
یک واحد انباری در 
جاده کشتارگاه جنب 

شرکت جهاد نصر

81892/17
مترمربع

- انباری، موتورخانه، بارانداز، 4 دســتگاه 
سالن سوله وســاختمان اداری و نگهبانی 
و باســکول)مجموعاً به مســاحت تقریبی 

7005/26 متر مربع. 
- دارای یک حلقه چاه آب کشاورزی

- یک رشته برق سه فاز

66،000،000،0001000،000،000

 جهت کســب اطالعات بیشــتر می توانید  با شــماره تلفن هــای  09127423797 -09123415705-  
09121417471 -  33360777 تماس حاصل نمایید.

شرکت تعاونی چندمنظوره تالش

ادامه از همین رویه: محمودی اصل خاطرنشان 
کرد: صرف اینکــه از محل مالیــات به منابع 
برســـیم نباید منجر به نابودی تولید و تعطیلی 

بنگاه های تولیدی و افزایش بیکاری شود.
وی با بیان اینکه در ســال رونق تولید بایســته 
است به این بخش توجه ویژه ای شود، افزود: 
فشار مالیاتی موجب تعطیلی تولید می شود و 

به رونق آن کمک نمی کند.
ایــن کارشــناس اقتصادی ادامــه داد: حرکت 
به ســمت شــفافیت الزمه اجرای هر طرحی 
محسوب می شود چرا که در نبود شــفافیت، 
دالالن با شــیوه های مختلف ســوء اســتفاده 

می کنند.
محمودی اصل با بیان اینکه طرح های اصالحی 

دولت در این زمینه تنها در حد شعار باقی مانده 
است، افزود: این امر زیان های جبران نشدنی را 

بر تولید و اقتصاد کشور وارد کند.
وی بر بایستگی شــفافیت در همه حوزه های 
اقتصــادی تاکیــد کــرد و گفت: بــا دریافت 
درآمدهای مالیاتی بجا، منابع مالی مطمئنی باید 

جایگزین سهم نفت شود.

یک کارشناس مسایل اقتصادی:

فشارمالیاتیبهبخشتولیدموجبالتهابدراقتصادمیشود

توزيع  ترانسفورماتور  شرکت 
زنــگان در نظــر دارد از طريق 
مناقصه نسبت به تأمين چهارتراش 

تبريزي  اقدام نمايد. 
بنابراين از تأمين كنندگان دارای 
شــرايط و دارای ســوابق مرتبط 
درخواســت ميگــردد در صورت 
تمايل به همكاري با شماره تلفن 
33791540-024 تماس حاصل 
نموده وحداكثر تا ساعت 10 روز 
چهارشــنبه مورخــه 98/04/26 
نســبت به تحويل حضوري اسناد 
مناقصه و يا از طريق پســت  اين 

شركت به نشانی زير اقدام نمايند.
الزم به ذكر است جهت دسترسي به 
مدارك و شرايط شركت در مناقصه 
مي توانيد به سايت اين شركت به 

نشانی ذيل مراجعه فرماييد: 
 WWW.TTZCO.COM

 هزينه چــاپ آگهی بر عهده 
برنده مناقصه می باشد.

نشانی: زنجان، کيلومتر 4 
جاده تهران، جنب شرکت 

ايران ترانسفو
شرکت ترانسفورماتور 

توزيع زنگان 
)واحد خريد وسفارشات(

آگهی مناقصه 
شماره 

 98/1923-1
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شرکت ايران ترانسفو در نظر دارد تهيه و اجرای رنگ آميزی کف فلزی سالن،  ساب 
زدن سطح فلزی و اجرای پرايمر اپوکسی مخصوص فلز و اجرای اليه ميانی و رويه پلی 
اورتان ضد خش به ميران 2410 مترمربع را از طريق مناقصه عمومی به شرکت های 

دارای شرايط واگذار نمايد.

بنابراين از همه شركت های معتبر ذيربط كه مايل به همكاری می باشند، د رخواست می گردد جهت اخذ 
اطالعات  بيشتر با شماره تلفن 33790576-024 از ساعت 12-10 تماس حاصل نموده و حداكثر ظرف 
مدت 7 روز از تاريخ انتشار آگهی نسبت به دريافت اسناد و مشخصات كامل از طريق مراجعه به سايت

www.iran-transfo.com و يا اعزام نماينده خود به همراه معرفی نامه برای اخذ مدارك و ارايه 
پاسخ اقدام نمايند. 

 شرکت ايران ترانسفو در رد يا قبول پيشنهادهای ارايه شده مختار است.
 هزينه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

نشانی: زنجان، کيلومتر 5 جاده تهران، کارخانه های ايران ترانسفو 
شرکت ايران ترانسفو )تدارکات داخلی( 

آگهی مناقصه عمومی
شماره 98/015-2

شرکت ايران ترانسفو
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تاریخ انتشار:98/4/22

آگهیمزایده
بر اساس مصوبه مجامع عمومی شرکت به تاریخ های 1389/12/3 و 1391/6/28 و تصویب هیات 

مدیره در جلسه مورخه 1398/4/19 تعداد محدودی از زمین های مسکونی و مسکونی-تجاری 
واقع در فاز 4 گلشهر کاظمیه به صورت مزایده به فروش می رسد.

متقاضیان جهت دریافت فرم و شرکت در مزایده می توانند به دفتر شرکت واقع در زنجان، سعدی وسط، نرسیده به چهارراه سعدی نبش کوچه 
باقری پالک 307 طبقه فوقانی آزمایشگاه رازی مراجعه نمایند.

1. مهلت شرکت در مزایده از زمان درج آگهی تا ساعت 4 بعد از ظهر روز شنبه مورخه 1398/4/29 می باشد.
2. تاریخ برگزاری مزایده راس ساعت 4 بعداز ظهر روز شنبه مورخه 1398/4/29 در محل شرکت تعاونی مسکن گلشهر کاظمیه خواهد بود.

3. بر اساس مصوبه هیات مدیره قطعاتی که شرکت کننده نداشته باشد، مزایده به صورت حضوری بین واریز کنندگان مبلغ تضمینی برگزار 
خواهد شد.

4. برندگان مزایده از تاریخ اتمام مزایده، فرصت دارند تا 3 روز 50 درصد مبلغ را واریز و برای 50 درصد مابقی چک 6 روزه ارایه نمایند؛ در غیر 
اینصورت قرارداد مزایده فسخ گردیده و شرکت مختار خواهد بود نسبت به لغو یکطرفه قرارداد اقدام نماید.

5. پس از واریز کل مبلغ مزایده، قرارداد واگذاری تنظیم و تحویل شده و سند مالکیت نیز متعاقبا پس از انجام مراحل قانونی صادر و تحویل 
خواهد شد.

هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن گلشهر کاظمیه

ادامه در همین رویه

رویه 2  

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان خبر داد:

حذف قبوض کاغذی آب درشهرهای استان 
تا پایان سال
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معاون آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد زنجان خبر داد؛

آغاز پذیرش بدون آزمون 
دانشگاه آزاداسالمی و 

آموزشکده فنی و حرفه ای سما
 پذیرش بدون 
آزمون کاردانی پیوسته 
دانشــگاه آزاداسالمی 
و آموزشــکده فنی و 
حرفه ای سما زنجان 

آغاز شد.
بــه گــزارش روابط 
عمومی مرکز آموزشی 
و فرهنگی ســما زنجان، پذیرش بر پایه سوابق 
تحصیلی در مقطع کاردانی پیوسته نیمسال اول 
99-98 دانشگاه آزاداسالمی و آموزشکده فنی و 

حرفه ای سما زنجان آغاز شد. 
معاون آموزش های عمومی و مهارتی دانشــگاه 
آزاد اســالمی واحــد زنجان گفــت: به اطالع 
متقاضیان تحصیل در رشته های مقطع کاردانی 
پیوسته دانشگاه آزاد می رساند، پذیرش دانشجو 
در تمام رشــته های این مقطع در دانشگاه آزاد و 
آموزشکده فنی و حرفه ای سما صرفاً بر اساس 
سوابق تحصیلی انجام می شــود، لذا تمام افراد 
واجد شــراط می توانند از سه شنبه ۱8 تیر ماه تا 
روز چهارشنبه ۶ شهریور با مراجعه به سامانه مرکز 
https:// ســنجش و پذیرش دانشگاه به نشانی

azmoon.iau.ac.ir ضمــن دریافت دفترچه 
راهنما و کسب آگاهی های کامل در خصوص 
شرایط ثبت نام و انتخاب رشته، نسبت به خرید 

کارت اعتباری و ثبت نام خود اقدام کنند.  
عباس قنبری افزود: نتایج ایــن دوره، نیمه دوم 
شهریور ماه اعالم خواهد شد و متقاضیان نکات 

زیر را در نظر داشته باشند:
۱-گزینش دانشجو در این مرحله صرفاً بر پایه 
ســوابق تحصیلی )معــدل کل دیپلم( صورت 

خواهد گرفت.
2- داشــتن دیپلم در یکی از شاخه های فنی و 
حرفه ای یا کاردانش یا دیپلم سه ساله متوسطه 
نظــری یا دیپلــم کامل چهار ســاله نظام قدیم 

متوسطه.
3- بــا توجه به مدرک پایــان دوره نظام جدید 
متوسطه، تحصیالت به سه شــاخه ))نظری((، 
))فنی و حرفه ای(( و ))کاردانش(( تقســیم می 
شــود که فارغ التحصیالن شاخه های کاردانش، 
فنی و حرفه ای و هنرستان نظام قدیم صرفاً مجاز 
به انتخاب یکی از رشته های کاردانی متناسب با 
نوع دیپلم خود طبق جدول مربوطه در دفترچه 
راهنمای ثبت نام هســتند. الزم به ذکر اســت 
رشته تربیت بدنی از این قاعده مستثنی است و 
متقاضیان می توانند در صورت تمایل این رشته 

را به عنوان رشته تحصیلی انتخاب کنند.
4- تطابق رشته فارغ التحصیلی داوطلبان در دوره 
متوسطه با رشته انتخابی در دوره کاردانی پیوسته، 
در محل دانشــگاهی مربوطه صــورت خواهد 
پذیرفت لذا به داوطلبان توصیه می شــود شرط 
تطابق رشــته ) مطابق جدول صفحات ۱3 الی 
۱5 دفترچه راهنما( را در انتخاب خویش لحاظ 

دارند.
الزم به ذکر است حسب مجوز سازمان سما کلیه 
دیپلم های نظری)بدون پیش دانشگاهی(، فنی و 
حرفه ای و کاردانش از این قاعده مســتثنی بوده 
و متقاضیان می توانند در صورت تمایل در یکی 
از ۱2 رشته تحصیلی آموزشکده فنی و حرفه ای 
سما زنجان شــامل : کودکیاری- مربی کودک، 
حسابداری، تربیت بدنی، الکترونیک - الکترونیک 
عمومی، الکتروتکنیک - برق صنعتی، ساختمان - 
کارهای عمومی ساختمان،  نقشه کشی عمومی - 
نقشه کشی و طراحی صنعتی، نقشه کشی معماری 
- معماری، مکانیک خودرو - مکانیک خودرو، 
متالورژی - ریخته گری، نــرم افزار کامپیوتر و 

هنرهای تجسمی- نقاشی ثبت نام نمایند.
5- بر اســاس ضوابط و مصوبــات مربوط هر 
داوطلب می تواند بر اساس شرایط خود، متقاضی 
یکی از سهمیه های مصوب مندرج در دفترچه 

راهنما شود.
۶- داوطلبان الزم اســت معدل کل دیپلم خود 
را دقیقــاً مطابق معدل منــدرج در مدرک فارغ 
التحصیلی درج کنند، چرا که در صورت مغایرت 
اعالمی با معدل مندرج در مدرک فارغ التحصیلی 
از ثبت نام و ادامه تحصیل فرد جلوگیری خواهد 

شد و قبولی آنها لغو می شود
7- مسوولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط 
و شرایط اعالم شده در دفترچه راهنمای ثبت نام 
برای هر رشته تحصیلی به عهده داوطلب است و 
موضوع خالف یا عدم رعایت ضوابط و شرایط ) 
سهوی یا عمدی( حتی پس از قبولی فرد در این 
مرحله پذیرش و یا هر مرحله از تحصیل مشخص 
شود قبولی وی در دانشگاه »کان لم یکن تلقی« و 

از ادامه تحصیل او ممانعت به عمل می آید.
سرپرست سمای زنجان افزود: با بستر های ایجاد 
شده در مرکز آموزشی و فرهنگی سما ی زنجان، 
خانــواده ها با فکری آســوده و اطالع ازکیفیت 
مناســب علمی ، آموزشــی و پژوهشی از پیش 
دبستانی تا دانشگاه  می تواند فرزندان خود را به 

سوی علم هدایت نمایند.
الزم به ذکر است مرکز آموزش و فرهنگی سما 
زنجان از سال ۱372 مشغول به تربیت نوآموزان، 
دانش آموزان و دانشجویان می باشد و تنها مجری 
کاردانی پیوســته در دانشگاه آزاد اسالمی زنجان 

می باشد.

خبـر

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
استان زنجان:

 بوستان های زنجان 
میزبان پویش »فصل گرم 

کتاب« است

 همزمــان با دهه کرامــت، پویش ملی 
فصل گرم کتاب همزمان با سراســر کشور در 
طول تابستان در پارک ها و اماکن فرهنگی این 
استان نیز برای گروه های هدف آغاز شده است.
مدیــرکل کانون پــرورش فکری کــودکان و 
نوجوانان اســتان زنجان در جمع خبرنگاران، 
هدف از اجرای پویــش ملی فصل گرم کتاب 
را گسترش و ترویج فرهنگ مطالعه، غنی سازی 
اوقات فراغت، ایجاد فضایی متفاوت در حوزه 
مطالعه کتاب برای کــودکان و نوجوانان اعالم 

کرد.
محمدنقی صالحی افزود: این برنامه با شــعار 
)آینده را باید ســاخت( با اجــرای برنامه های 
گوناگون فرهنگی و هنری مانند:، کتاب و بازی، 
کتاب و کار دســتی و غیره با محوریت کتاب 
از تاریــخ ۱5 تیر تا ۱5 شــهریور در فضاهای 
همگانی شهر از قبیل بوســتان ها، تفرجگاه ها 

برگزار می شود.
وی اظهار داشت: هم اکنون 29 مرکز این کانون 
شــامل ۱7 مرکز فرهنگی و هنــری ثابت، ۱۱ 
کتابخانه سیار شهری و روستایی و یک کتابخانه 
پســتی فعالیت می کند و در ســال گذشته 3۰ 
هزار نفر از کودکان و نوجوانان زنجانی تحت 

پوشش برنامه های اوقات فراغت قرار گرفتند.
به گفته وی، کانــون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان اســتان زنجان در 2 ســال گذشته از 
سوی ستاد ســاماندهی اوقات فراغت جزو پر 
»مخاطب ترین«و »بهینه سازترین« و »فعال ترین« 

دستگاه ها در بین سازمان های دیگر اعالم شد.
به گزارش ایرنا، پویش ملی »فصل گرم کتاب« 
بر محورهای موضوعی ›ترویج فرهنگ کتاب 
و کتابخوانی‹ و ›تقویــت مهارت های زندگی 

)تمرین زندگی( › تاکید دارد.
شیوه نامه گردآوری شــده این پویش از سوی 
معاونت فرهنگــی کانون پــرورش فکری به 
مراکز کانون سراسر کشور ارسال شده و برپایی 
ایســتگاه های عرضه خدمات فرهنگی حداقل 
یک روز در هفته و در صورت امکان پنجشنبه ها 

یا جمعه ها در فصل تابستان تاکید شده است.

اعزام حجاج 
به مدینه منوره از فرودگاه 

زنجان پایان یافت
 با اعزام یازدهمین کاروان حجاج زنجانی 
از فرودگاه زنجان به مدینه منوره پروازهای این 
فرودگاه به ســرزمین وحی پس از چهار روز 

فعالیت، بامداد پنجشنبه به پایان رسید.
مدیر فــرودگاه منطقه زنجــان در این باره به 
خبرنــگار ایرنا گفت: اعــزام یک هزار و 55۶ 
حاجی زنجانــی در قالــب ۱۱ کاروان از این 
فرودگاه بــه مدینه منوره، بامداد پنجشــنبه با 

موفقیت به پایان رسید.
محمد قاســمی اظهار داشت: خوشبختانه تمام 
پروازهــای اعــزام حجاج زنجانــی، با تالش 
ارگان های دخیل در اعــزام، بدون تاخیر و در 

موعد مقرر انجام شد.
وی تاکیــد کــرد: از ۱7 تا 2۰ تیرماه امســال، 
فرودگاه زنجان به صورت شبانه روزی، عالوه 
بر پروازهای عادی مسافربری و غیرمسافربری 
خود، به ۶ پرواز رفت حجاج نیز خدمات ارایه 

کرد.
مدیر فــرودگاه منطقــه زنجان گفــت: همه 
پروازهای استان زنجان با ایرباس 3۰۰ و توسط 
شــرکت هواپیمایی جمهوری اســالمی ایران 

انجام می شود.
قاسمی یادآوری کرد: حجاج زنجانی روزانه با 

2 پرواز از زنجان عازم مدینه منوره شدند.
مدیــر فــرودگاه منطقــه زنجان تاکیــد کرد: 
برقــراری پروازهای حج تمتع 98 زنجانی ها از 
ایــن فرودگاه با پیگیری و تالش های مســتمر 
استاندار، نمایندگان مجلس شورای اسالمی و 

مسئوالن استان، محقق شده است.
به گــزارش ایرنا، فــرودگاه زنجــان، یکی از 
فرودگاه های فعال ایران از نوع داخلی به شمار 
می رود که در مرکز اســتان زنجان واقع شده 
و هم اکنون در هفتــه چهار پرواز از زنجان به 

مشهد و برعکس انجام می شود.
این فرودگاه از ســال ۱39۰ شروع به فعالیت 
کرده اســت کــه در زمان حاضــر پروازهای 
فرودگاه زنجان به مقصد مشهد انجام می شود.

از ســال 79، پروژه توسعه باند فرودگاه زنجان 
آغاز شــده اســت و با توجه به مصوبه دولت 
مبنی بر تبدیل فــرودگاه زنجان به مرز هوایی 
اردیبهشت 9۱ نیز نخســتین پرواز خارجی به 
مقصد عربستان برای انجام حج عمره انجام شد.

خبـر فرنشین فرهنگ و ارشاد اسالمی استان زنجان:

آیندهروشنباتربیتدرستکودکانمحققمیشود
 مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد 
آینده  اســتان زنجان گفت:  اســالمی 
روشن با تربیت درست کودکان محقق 

می شود.
به گزارش ایســنا، فاطمه کرباسی در 
آیین اختتامیه چهارمین جشــنواره ائل 
که با حضور مدیرکل هنرهای نمایشی 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، 
قایمیان، داوود  فرهاد  هنرمندانی چون 
فتحعلی بیگــی و جمعی از مســووالن 
برگزار شــد، اظهار کــرد: زمانی آینده 
روشنی که برای کشــور ترسیم شده، 
محقق می شــود که تربیت کودکان به 

درستی انجام شود.
این مســوول ادامــه داد: هنر اهمیت 
باالیی در زندگی جوامع بشــری دارد 
و تاثیــر آن در زندگی جوامع مختلف 
به راحتی قابل مشــاهده اســت و هنر 
شــیوه غیرمستقیم خوبی برای آموزش 

بســیاری از مســایل در جامعه، تزریق نشاط و 
تاکید و آموزش بر مهارت های زندگی است.

وی با اشــاره به اینکه خالقیت موهبتی است که 
نه تنهــا در وادی هنر، بلکه در بحث جغرافیایی 
نیــز تعیین کننده راه و روش زندگی خواهد بود، 
گفــت: هم اکنــون هنر در بخش پزشــکی نیز 
گام برداشــته و تئاتردرمانی و موســیقی درمانی 
موضوعی اســت که در جامعه امــروزی مورد 

توجه است.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان زنجان 

یادآور شــد: فــارغ از آنچه که گفته شــد نباید 
فرامــوش کرد که ترســیم آینده روشــن برای 
جامعه، جز با توجه به کودکان و تربیت درست 

آن ها محقق نخواهد شد.
دبیر اجرایی چهارمین جشنواره ائل نیز در ادامه 
این آییــن، اظهار کرد: برگزاری جشــنواره ائل 
موجب ایجاد شــور و نشــاط بین کودکان شده 

است.
ساسان قجر با اشاره به آثار ارسالی به جشنواره، 
ادامه داد: از 47 اثر نمایشــی رسیده به جشنواره 

ائل 9 اثر به بخش اصلی راه یافت و خوشبخانه 
در بخش گالری عکس نیز عکس ها سبب ایجاد 
روحیه نشاط و شادابی شده و در بخش موسیقی 
نیز ملودی ها ســازگار با روحیات کودکان بود و 

برای آنان زمینه شادی را فراهم می کرد.
وی با اشاره به حمایت های انجام شده، استقبال 

از جشنواره را مطلوب ارزیابی کرد.
 در ادامــه ایــن آییــن، دبیــر بخش موســیقی 
جشــنواره ائل نیز با اشــاره به ارســال ۱5۰ اثر 
در بخش تک نوازی جشــنواره »ائل« در زنجان، 

گفت: این آثار از اســتان های مختلف 
کشــور به دبیرخانه جشــنواره ارسال 

شده است.
کیــارش میرمحمدرضایــی ادامه داد: 
موســیقی کودک اهمیت بسیاری دارد 
و امیدواریم بــا حمایت از این بخش 
شــاهد برگزاری بیســتمین جشنواره 

موسیقی کودک باشیم.
وی با ارائه گزارشــی از آثار رســیده 
به بخش موســیقی جشــنواره، افزود: 
بخش موســیقی جشــنواره ائل در دو 
بخش تک نــوازی و گروه نوازی اجرا 
شــد که در بخش تک نوازی در ســه 
رده ســنی برای کودکان زیر ۱2 سال 
و بخش گروه نوازی نیز در دو قسمت 
گروه نــوازی کــودکان و گروه نوازی 
بزرگساالن  توســط  کودکانه  موسیقی 

اجرا شد.
فرهنگی،  رییس ســازمان  ادامــه،  در 
اجتماعی و ورزشی شهرداری زنجان نیز با بیان 
اینکه توجه به هنر از شاخص های توسعه یافتگی 
هر جامعه اســت، اظهار کرد: امــروز اختتامیه 
جشــنواره ای را جشــن می  گیریم که هنر سوم، 

پنجم و هفتم است.
مریم شــعبانی ادامــه داد: در زمــان کنونی در 
جامعه پرداختن بــه مولفه های فرهنگی موجب 
رشد کشور می شود و این در حالی است که در 
بسیاری از کشــورهای توسعه یافته به این مولفه 

توجه زیادی شده است.

 همه شــرکت های فعــال در زمینه زیر 
ساخت داده مکانی باید با هم پیوند داشته و دارای 

زبانی یکسان برای ارایه آمار و ارقام باشند.
فتح اله حقیقی در نشست زیرساخت داده مکانی 
)اس دی آی( بر لزوم تشــکیل بانک جامع آمار 
و اطالعات و سیســتم الکترونیکــی اطالعات 
جغرافیایی )جی آی اس( برای ارائه آمار مشخص 

و یکسان تاکید کرد.
وی اظهار داشت: شرکتی برای بانک جامع آماری 
و جی آی اس و شــرکتی نیــز برای اس دی آی 
ایجاد خواهد شــد تا در ایــن حوزه ها به نتیجه 

برســیم و نهادهای ذیربط استان نیز به اقدامات و 
برنامه های این شرکت ها نظارت داشته باشند.

اســتاندار زنجان گفت: باید سیستم جی آی اس 
از جزیره ای عمل کردن خارج و یکپارچه شــود 
چرا که موضوع تعریف داده و شناسه به سادگی 

نیست.
حقیقی تاکید کرد: روستایی چند سال گذشته در 
حوزه جغرافیایی ابهر تعریف شده بود و در زمان 
حاضر جزو شهرستانی دیگر است که باید برنامه 
جی آی اس چنان دقیق باشــد تــا هر 2 مورد را 

بخواند که این مهم دشوار است.

وی اظهار داشت: برای این مهم باید شرکتی موفق 
و حرفه ای باشد تا این موارد را نیز اصالح کند.

استاندار زنجان گفت: باید مشکالت بررسی شود 
و شــرکت های موفق زیادی در این زمینه وجود 

دارد که می توانیم از ظرفیت آنها استفاده کنیم.
این مسوول با بیان اینکه سیستم نرم افزاری دارای 
هویت مهم اســت، خاطرنشــان کرد: هویت آن 
اصالحات مورد نیاز، تشــخیص و خواندن آینده 

جی آی اس است.
استاندار زنجان تاکید کرد: مهم، داشتن سیستمی 
است که بتواند پنج سال گذشته را بخواند و بتواند 

آینده را نیز پیش بینی کند تا ســال های آینده نیز 
نیازمند سیستم دیگری نباشیم.

حقیقی یادآوری کرد: باید برای برنامه های اس دی 
آی و جی آی اس ســرعت داد و آنها را هوشمند 
کرد تا این سیستم بتواند از بین ده ها هزار اطالعات 

بهترین آن را ارایه دهد.

استاندار زنجان:

شرکت های فعال در زمینه زیر ساخت داده مکانی 
زبان یکسان داشته باشند

فرنشین آموزش و پرورش استان زنجان عنوان کرد:

سندتحولبنیادین؛
نقطهعطفنظامتعلیموتربیت

 مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان 
گفت: تصویب ســند تحول بنیادیــن آموزش و 
پرورش نقطه عطفی در نظام تعلیم و تربیت است.
به گزارش ایسنا، ابراهیم رفیعی در نشست خبری 
با موضوع سی و هفتمین دوره مسابقه های قرآن، 
عترت و نماز دانش آموزان سراســر کشور اظهار 
کرد: پیش از انقالب، شاهد تربیت دانش آموزان بر 
مبنای ارزش های دینی نبودیم، اما بعد از پیروزی 
انقالب اسالمی نقش تعلیمات دینی و آموزه های 
قرآن در رویکرد تربیت آموزش و پرورش پررنگ 

شد.
این مسوول ادامه داد: تصویب سند تحول بنیادین 
آموزش و پــرورش نقطه عطفی در نظام تعلیم و 
تربیت است و تدوین این سند با همکاری حوزه 
علمیه، آموزش و پرورش، دانشــگاه و بخش های 
پژوهشی تدوین و رونمایی شــد. در آغاز به کار 

دولــت تدبیر و امید نیز یکی از برنامه های مهم و 
اصلی تعلیم و تربیت، اجرای این سند بوده است .
وی افزود: در راستای اجرای سند تحول بنیادین، 
برنامه اجرایی و راهبردی آموزش و پرورش استان 
زنجان در حال تدوین اســت و به زودی رونمایی 
می شــود. بیش از 8۰ درصد پروژه محقق شــده 
و بخش های ویرایشــی و نگارشــی آن در حال 

جمع بندی است.
رفیعی، فلسفه تعلیم و تربیت در جمهوری اسالمی 
را رسیدن به مراتبی از حیات طیبه دانست و گفت: 
در این راســتا ۶ ســاحت در تربیت دانش آموزان 
پیش بینی شده که به تربیت اعتقادی و دینی، تربیت 
اقتصادی، تربیت زیستی و بدنی، تربیت فناوری، 
تربیت هنری و تربیت سیاسی و اجتماعی مربوط 
می شــود و برگزاری مســابقه های قرآنی یکی از 
اقدامات در این راستا است، ضمن اینکه مسابقه ها 

روحیه و بستر نشــاط و شادمانی و زمینه تقویت 
بعد معنوی را فراهم می کند .

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان زنجان، یادآور 
شد: توسعه فرهنگ اقامه نماز و اهتمام به  برپایی 
نماز جماعت در مدرســه، تربیت انس با قرآن در 
بین دانش آموزان، توسعه فرهنگ و سواد قرآنی با 
اصالح برنامه ها، تقویت روخوانی و روان خوانی 
در مقطع ابتدایی و آشــنایی بــا مفاهیم در دوره 
متوســطه، از راهکارهایی است که در سند تحول 
بنیادین در ســاحت تربیت دینی پیش بینی شــده 

است.
وی با اشــاره به میزبانی زنجان از سی و هفتمین 
دوره مسابقه های سراســری قرآن عترت و نماز 
دانش آمــوزی، عنوان کرد: این مســابقه ها در دو 
بخش آوایی و پژوهشی برگزار می شود که زنجان 
در بخش پژوهشــی میزبانی آن را بر عهده دارد و 

این بخش شامل مسابقه های تفسیر قرآن، مفاهیم 
نهج البالغه، صحیفه سجادیه، احکام و انشای نماز 

است.
این مسوول خاطرنشان کرد: 33 اداره کل آموزش 
و پرورش در این مســابقه ها حضور دارد که 492 
دانش آموز پسر و 492 دانش آموز دختر در این دوره 
از مســابقه ها به رقابت می پردازند و در روز شنبه 
افتتاحیه مسابقه ها در بخش پسران برگزار می شود 
و اختتامیه مسابقه های پســران 24 تیرماه خواهد 
بود. همچنین روز پنج شنبه 27 تیرماه نیز پذیرش 
دختران آغاز و شنبه اختتامیه مسابقه های دختران 
برگزار می شود. این مسابقه ها فرصت دیگری برای 
معرفی ظرفیت های استان، آثار تاریخی و تمدنی، 
مفاخر قرآنی و جاذبه های طبیعی را فراهم می کند 
و زنجان شــهره دوست داران اهل بیت )ع( بوده و 

تعلیمات دینی در آن چشم گیر است. 

 مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان 
زنجان گفت: با توجه به اقدامات چشــمگیر در 
راســتای تحقق دولــت الکترونیک و اســتقرار 
ســامانه هاي الکترونیکي مردم و دولت )سامد(، 
شبکه دولت، اتوماســیون اداري، نظام آراستگی 
و ســامانه های متنوع پرداخت پیامکی و اینترنتی 
برای مشترکین تا پایان سال جاری قبض کاغذی از 
سیستم اداری این شرکت به صورت کامل حذف 

می شود.
علیرضا جزء قاسمی اظهارداشت: هم اکنون نیز 22 
خدمت شــرکت آب و فاضالب استان زنجان در 
بستر اینترنت و یا به صورت پیامکی به مشترکین 
ارایه می شــود و مشــترکین می توانند از طرق 

مختلفی نســبت به پرداخت آب بهاء خود اقدام 
نمایند.

وی افزود: سیاســت کلی شرکت آب و فاضالب 
حرکت به سوی پرداخت غیر حضوری مشترکین 
و پرهیز از پرداخت های فیزیکی است تا از تحمیل 
هزینه های اضافی بانکی همچون بهای کارمزد به 

مشترکان پیشگیری شود.
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب استان زنجان 
گفت: ســامانه پرتال شــرکت ، سامانه پیامکی و 
شماره تلفن ۱522 از جمله راحت ترین راه های 
پراخت آب بهاء برای مشترکان است که می توانند 
از منزل و بدون صرف هزینه و زمان نســبت به 

پرداخت آب بهای خود اقدام کنند.

وی اضافــه کرد: هم اکنون بالــغ بر 8۰ درصد از 
پرداخت های مشــترکین شرکت آب و فاضالب 
در استان زنجان به صورت غیر حضوری بوده و 
تالش می شــود تا پایان سال جمعیت هدف 2۰ 

درصدی هم به این میزان افزوده شود.
وی با تاکید بر نهادینه کــردن دولت الکترونیک 
در ادارات و لزوم توجه ویژه به ایجاد بســترهای 
فرهنگی مناسب جهت ایجاد رغبت در مردم برای 
انجام امورات خود بصورت غیر حضوری گفت: 
حســن اجرای امور ، نظارت دقیق تر و بیشتر و 
ضریب خطای کمتــر در ارایه خدمات از جمله 

مزایای تحقق دولت الکترونیک در کشور است.
جزء قاسمی تصریح کرد: در صورت تحقق کامل 

حذف کاغذ از سیستم اداری کشور از مصرف بی 
رویه کاغذ ، اتالف سرمایه های ملی و هدر رفت 

زمان پیشگیری خواهد شد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان خبر داد:

حذف قبوض کاغذی آب درشهرهای استان تا پایان سال
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  مدیرعامل شــرکت شهرکهای صنعتی 
اســتان زنجان گفت: واحدهــای صنعتی باید 
بازچرخانی آب در پروسه تولید را در برنامه کاری 

خود بگنجانند.
به گزارش روابط عمومي شــرکت شــهرکهاي 
صنعتي اســتان زنجان، ایــرج احمدی در کمیته 
رسیدگی به مشکالت شهرکهای صنعتی شریف 
و افــق ابهر گفت: با توجه به اهمیت حفظ منابع 
آبی در کشور، بازچرخانی آب اهمیت ویژه ای در 

واحدهای صنعتی دارد.
وی با اشــاره به کشــت صیفی جات در برخی 
از واحدهای صنعتی اظهار داشــت: نباید از آب 

صنعتی برای موارد غیر صنعتی استفاده شود.
احمدی با اشــاره به بهره برداری از چاه شماره 2 
در شهرک صنعتی شریف ابهر گفت: با عنایت به 
پیش بینی هایی که در باره مشکل کمبود آب در 
فصل تابستان در برخی از شهرکها داشتیم؛ بنابر این 
زمستان سال گذشته نسبت به حفر، تجهیز و بهره 
برداری از چاه شماره 2 در شهرک صنعتی شریف 
اقدام شد که خوشبختانه امسال تا کنون مشکلی از 
جهت تامین آب در شهرکهای صنعتی شریف و 

افق ابهر نداشته ایم.
مدیرعامل شــرکت شــهرکهای صنعتی استان 
زنجان ضمن تاکید بر لزوم تکریم سرمایه گذاران 
گفت: سرمایه گذاری ارتباط مستقیمی با فرهنگ 
توسعه در منطقه دارد به طوریکه اگر رفتارمان با 
سرمایه گذار -به ویژه در نهادهای دولتی- صحیح 
و از روی احترام باشد؛ موجب تشویق آنان برای 

حضور و سرمایه گذاری و همچنین ایجاد بستر 
مناسب برای ورود ســرمایه های دیگر به استان 

خواهد شد.
احمــدی به الزام قانون برای واگــذاری اداره امور 
شهرکها به واحدهای صنعتی مستقر در آن اشاره کرد 
و خاطر نشان ساخت: در راستای عمل به سیاست 
های اصل 44، در نواحی و شهرکهایی که بیش از 
75 درصد زمین ها در فاز عملیاتی واگذار شده و 
حداقل 50 درصد واحدهای مستقر به بهره برداری 
رسیده باشند، طبق قانون اداره امور شهرک یا ناحیه 
به شرکت خدماتی متشکل از واحدهای صنعتی 

مستقر در آن شهرک یا ناحیه واگذار می شود.
وی افــزود: این قانون فرصت مناســبی را برای 
حضور و مشــارکت واحدهای صنعتی در اداره 
شهرکها و نواحی صنعتی ایجاد کرده است بنابراین 
مدیران واحدهای صنعتی نیز باید در انتخابات و 
مجامع این شرکتها حضور پررنگی داشته باشند تا 
در اتخاذ تصمیم ها و تدوین برنامه های مناسب 

برای اداره امور دخیل باشند.
در این نشســت مدیران واحدهای صنعتی نیز به 

بیان مشکالت و درخواست های خود پرداختند.
گفتنی است کمیته رسیدگی به مشکالت شهرکها 
و نواحی صنعتی از اواخر سال 97 برای احصا و 
رسیدگی به مشکالت واحدهای مستقر در شهرکها 
و نواحی صنعتی تشکیل گردیده و به طور مستمر 
در شــهرکها و نواحی مختلف استان و با حضور 
مسئوالن شرکت شــهرکهای صنعتی و مدیران 

واحدهای صنعتی برگزار می شود.

 رییس فدراسیون دوچرخه سواری، مثبت 
بودن تســت دوپینگ »مهدی سهرابی« را قطعی 
ندانست و گفت: وی فقط تعلیق شده تا توضیحات 

و دفاعیاتش را به فدراسیون جهانی ارایه دهد.
به گزارش روابط عمومی فدراســیون دوچرخه 
ســواری، اتحادیه جهانی دوچرخه ســواری در 
جدیدترین لیست افراد مشکوک به دوپینگ نام 
مهدی سهرابی رکابزن مطرح کشورمان را آورده 
است. نکته جالب توجه در انتشار نام سهرابی در 
این لیست این است که نه تاریخ دریافت تست 
و نه نوع ماده مصرفی مشخص شده است. گفته 
شده که این تســت مربوط به دو سال قبل و در 
حاشــیه اردوی تیم ملی در کیش است. از طرف 

دیگر نمونه B این تست نیز وجود ندارد!
وی با بیان اینکه رســانه ها در دریافت این مطالب 
چندگام جلوتر از ما حرکت می کنند، گفت: آقای 
سهرابی هفت سال اســت که عضو آدامز بوده و 
تحت کنترل کمیته آنتی دوپینگ فدراسیون جهانی 
دوچرخه سواری اســت. در این مدت نمونه های 
زیادی از وی گرفته اند. در نهایت فدراسیون جهانی 
یکی از نمونه های تست این ورزشکار که دو سال 
قبل گرفته اند و همان زمان نیز منفی اعالم شده را 
مالک قرار داده و حاال اعالم کرده اند که این تست 

مشکوک است و شما تعلیق خواهید بود!
خســرو قمری افزود: معموالً نمونه هایی که از 
ورزشکاران می گیرند را نگه می دارند و بعد دوباره 
بررســی می کنند. جالب اینجا است که نه نمونه 
B این ورزشکار را دارند، نه تاریخ تست معلوم 
است و نه نوع ماده مصرف شده معلوم است! مگر 
می شود در این شرایط گفت که ما مشکوک هستیم 

و ورزشکار تعلیق است!

وی ادامه داد: بین متهم و مجرم فاصله است. هر 
کسی در زندگی یاش می تواند متهم به مسئله ای 
باشد ولی آن چیزی که برای قاضی مهم است، این 

است که جرم ثابت شود.
این مسوول یادآور شد: تستی که گرفتند مربوط 
به زمستان دو ســال قبل است که برف سنگینی 
در تهــران باریــد و ما اردو را بــه جزیره کیش 
منتقل کردیم. دلیل اینکه زمانی ورزشکار غلظت 
خونش باال می رود این اســت که ورزشکار در 
شــرایطی زندگی می کند که در ارتفــاع بوده و 
تمرینات ویژه بدنسازی را انجام می دهد و میزان 
هموگلبین خونش باال می رود. حاال بعد از دو سال 
از یک ورزشکار به خاطر این مسئله ادله و دلیل 
می خواهند که در این موضوع یا مجرمیت را برائت 
بدهند یا رأی به محکومیت! به نظر من علنی کردن 
موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد و بعد از 
مدت ها دوباره بررسی شود، کمی مساله دار است!

رییس فدراسیون دوچرخه سواری اظهار کرد: تازه 
به ما اعالم کرده اند که ســهرابی تا زمانی که به ما 
توضیح بدهد و موضوع بررسی شود از انجام هر 
فعالیت ورزشی تعلیق است. در این مسئله صفر تا 
صد دوپینگ به خود ورزشکار برمی گردد و باید 

خود ورزشکار توضیح دهد.
وی خاطرنشــان کرد: قطع به یقیــن باید نادوی 
کشورمان و فدراسیون و افرادی که تجربه در این 
رابطه دارند به میدان آمده و کمک بدهند، آن هم 
در موضوعی که حتی ما درخواست بررسی نمونه 
B را می دهیــم اما ندارند! نوع دارو را نمی دانند و 
از ورزشکار می پرسند که نوع دارو را به ما اعالم 
کنید! با احتمال که نمی شود حکم داد و ما هم نباید 

جلوتر از آن مساله ای که اتفاق افتاده، برویم.

 هرســال در فصل نشــاءکاری و کشت 
برنج کارگران مهاجر از نقاط مختلف کشــور 
از شــهرهای دور و نزدیــک بــرای کار راهی 
شهرســتان طارم می شــوند، با توجه به بومی 
نبودن این کارگــران و نبود خانه های کارگری 
مناسب، مشکل اســکان آن ها به معضل اصلی 

این قشر زحمتکش تبدیل شده است.
کارگران فصلی تنها ســه تا هشــت ماه از سال 
مشــغول به کار و باقی سال را بیکار هستند یا 
روی به کارهای دیگری می آورند و با اینکه به 
صورت رسمی آماری از تعداد کارگران فصلی 
در کشــور وجود ندارد؛ اما حداقل می توان از 
این مطمئن بود که گســترده جغرافیایی حضور 
آنها وسیع و بر اساس طبیعت و بافت اقتصادی 

هر منطقه از کشور متفاوت است.
از خرداد ماه که کشــت برنــج در طارم آغاز 
می شــود تا پایان برداشــت زیتون در آبان ماه، 
طبــق گفته مســووالن شهرســتانی نزدیک به 
۳500 تــا 5000 نفر کارگر غیربومی فصلی در 
این شهرســتان فعالیت می کنند که از نقاط دور 
و نزدیک و از شــهرهای مختلف کشور برای 
درآمد زایی دیار خــود را به مقصد طارم ترک 

کرده اند.
کارگرانــی کــه از جنوبی ترین نقطه کشــور 
چون سیستان و بلوچســتان و هرمزگان گرفته 
تا شــمالی ترین نقطه کشــور همانند گیالن و 
گلســتان، طارم را برای چند ماه هم که شده به 
عنوان بهترین مکان برای کســب روزی حالل 

انتخاب می کنند.
وقتی پای صحبت تک تک این زحمتکشان بی 
ســرپناه عرصه تولید می نشینی و می پرسی در 
شهر خودتان نمی توانستی همین کارگری را هم 
انجام دهی؛ می گوینــد: آنجا برای امثال ما کار 
نیست، مگر در این شهرستانها چقدر آدم پولدار 
پیدا می شود که بخواهد ساخت و ساز کند؟ و 
یا چقدر صنایع وجود دارد که معضل اشــتغال 
را حــل کند؟ مطمئن باش اگــر آنجا کار بود، 
رنــج دوری از زن و بچه و آوارگی را به جان 

نمی خریدیم، بیایم شهر غریب کارگری کنیم.
این فصل مشترک زندگی بیشتر کارگران فصلی 
اســت؛ چه آنهایی که از شهرهای اطراف طارم 
مانند خلخال، زنجان و شهرهای همسایه طارم 
از استان گیالن از صبح خیلی زود با مینی بوس 
و موتور ســیکلت خود را به اینجا می رسانند، 
چــه آنهایی که خانــه و زندگی شــأن را در 
شهرستان های دور از هزاران کیلومتر رها کرده 
و به امیــد درآوردن لقمه ای نــان حالل راهی 

طارم شده اند.

نبود زیرساخت های الزم برای اسکان این تعداد 
کارگــر غیر بومی هم به مشــکلی بزرگ برای 
شهرســتان طارم و هم برای این قشر شریف و 

زحمتکش تبدیل شده است.
تجمع و اســتراحت کارگران در قهوه خانه ها و 
یــا خانه هایی با کمترین امکانــات و یا میادین 
و معابــر نه تنهــا زیبنده چهره توریســتی این 
منطقه از اســتان زنجان نیســت بلکه مناسب 
شــأن و منزلت کارگران نیز نبوده و مســتلزم 
رسیدگی مسئوالن این مناطق به وضعیت آن ها 
و ساماندهی و فراهم کردن سرپناه مناسب برای 

این قشر شریف است.
قیمت سرســام آور اجاره بهــای خانه هایی با 
کمترین امکانات در طارم موجب شده تا مقدار 
قابل توجهی از درآمد این زحمتکشــان فصلی 
عرصه تولیــد صرف هزینه مســکن موقت و 

نامناسب آنان شود.
با توجه به قیمت باالی اجاره بهای مسکن برای 
این قشر شریف و زحمتکش آنها نیز مجبورند 
با قیمت بسیار باال برای کارفرمایان خود کاری 
انجام دهند که نرخ بــاالی کارگران فصلی در 

طارم نیز خود به یکی از معضالت کشــاورزان 
طارمی تبدیل شده است.

از نبود مسکن مناسب کارگری در طارم رنج 
می بریم

سعید شــیخ حسینی که از کارگران اهل گرگان 
است به خبرنگار ایرنا گفت: این چندمین سال 
است که برای کار به طارم می آیم، اما متأسفانه 
هرســال بر قیمت اجاره بها افزوده می شــود و 
در بعضــی مواقع هم به علت کمبود مســکن 
اجاره ای چندین روز فقط به دنبال مسکن زمان 

از دست می دهیم.
این کارگر ۳5 ســاله که از نبود شغل ثابت در 
محل زندگی خود گالیه دارد افزود: برای یک 
لقمــه نان حالل مجبور به ترک خانه و خانواده 
خود شــده ایم تا شــاید بتوانیم با اندک درآمد 
کارگری ذره ای از مشــکالت خانواده خود را 

حل کنیم.
کارخانــه و صنایعی که بتوانــد موجب ایجاد 
اشــتغال شــود در شــهر ما وجود ندارد و به 
همین دلیل مجبوریم برای کسب درآمد 2 هزار 
کیلومتر مســیر را سپری کنیم تا شاید بتوانیم با 

پول این چند ماه دل خانواده خود را شاد کنیم، 
این صحبت های حبیب ســارانی ۱۸ ساله است 

که از شهر زابل برای کار به طارم آمده است.
ایــن کارگر جوان اظهار داشــت: به دلیل نبود 
زمین کشــاورزی و همچنین بحــران آب، کار 
کشاورزی هم در شهر ما رونق آن چنانی ندارد 
و به نوعی امیدمان به اشــتغال در شهر و استان 

خود را از دست داده ایم.
ســارانی گفت: مردم طارم بســیار مهمان نواز 
و مهربان هســتند و تنها مشــکل در اینجا نبود 
مسکن مناســب برای کارگران غیربومی است، 
به طوری که بســیاری از مغازه هــا برای چند 
ماه مغازه خود را برای اســکان کارگران اجاره 

می دهند.
ســعید غفران حریر که برای دومین سال است 
در طارم حضــور دارد گفت: در طارم به لحاظ 
موقعیت جغرافیای کار کشــاورزی زیاد است 
و معمــوالً از خــرداد ماه تا پایــان مهر در این 
شهرســتان به کار مشــغولم و تنها مشکل نبود 

محل اسکان مناسب است.
این کارگــر جوان اهــل روســتای آق دربند 

شهرســتان ســرخس از نبود کار در شهرستان 
خود گالیه کرد و گفت: چندین بار برای کار به 
معدن آق دربند مراجعه کردم و وقتی نارضایتی 
کارگــران این معدن و یا اخــراج از کار آنها را 
دیدم، از کار در شهرســتان خود ناامید شــدم 
و هــم اکنون طارم را بهتریــن جا برای کار در 

تابستان انتخاب کرده ام.
سعید می گوید؛ اگر زیرساخت های اشتغال در 
شهرستان های کشــور مهیا باشد، نیازی نیست 
هــزاران کیلومتر برای پیدا کــردن کار خانه و 

کاشانه خود را رها کنیم.
انجمن صنفی کارگران فصلی در شهرســتان 

طارم تشکیل خواهد شد
رییــس اداره تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
شهرســتان طارم از تشــکیل انجمــن صنفی 
کارگــران فصلی در این شهرســتان خبر داد و 
افزود: با توجه به افزایش ساالنه تعداد کارگران 
فصلی در شهرســتان طارم برای ساماندهی این 
قشــر زحمتکش در حال حاضر ســه تعاونی 
کارگری تشــکیل داده ایم که شــوربختانه فقط 
برای کارگران اســتان گیالن بوده که با توجه به 
تغییــر اعضای آنها در هر ســال و رفت و آمد 
روزانه آنــان به محل زندگی شــأن و حضور 
کارگران فصلی از نقاط مختلف کشور در طارم 

به نوعی کارآیی آن چنانی ندارد.
محمد حســن حســینی اظهار داشت: تشکیل 
انجمــن صنفی کارگران فصلــی تمام کارگران 
حاضر در شهرستان طارم را تحت پوشش قرار 
داده و مشــکالت آنان را پیگیر و تا حد ممکن 

برطرف خواهد کرد.
وی عنوان کرد: هماهنگی های الزم بین بخشی 
برای تشــکیل این انجمن در شهرستان صورت 
گرفته و بخش خصوصــی نیز آمادگی خود را 

برای همکاری اعالم کرده است.
رییــس اداره تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
شهرســتان طارم گفت: هم اکنون یک تعاونی 
تأمین نیاز کارگران فصلی کشــاورزی در شهر 
گیلوان شهرستان طارم با محوریت اقامتگاه های 
کارگری تأسیس شده که شــوربختانه به دلیل 
اینکه قبل از تأسیس مجوزهای الزم را دریافت 
نکرده حکم تخریب آن صادر شده است که به 
دنبال رفع موانع موجود جهت ادامه فعالیت این 

مجموعه هستیم.
شهرستان طارم با 47 هزار نفر جمعیت )حدود 
5 درصد جمعیت و ۱0 درصد مســاحت استان 
زنجان( در 90 کیلومتری شــمال شرقی زنجان 
واقع شــده و با اســتان های قزوین، اردبیل و 

گیالن همسایه است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان تاکید:

اهمیت بازچرخانی آب 
در واحدهای صنعتی

رییس فدراسیون دوچرخه سواری:

بین متهم و مجرم فاصله است

اسکان، مشکلی که نان کارگران فصلی طارم را آجر کرده است

فرهنگــی جهاددانشــگاهی  معــاون   
بــه تقویــت اقتصــاد فرهنگی و اســتفاده از 
فناوری های نرم در بهبود اشــتغال و کســب 

درآمد تأکید کرد.
عیسی علیزاده در حاشیه آیین افتتاح نخستین 
واحد اســتانی پارک علوم و فناوری های نرم 
و صنایع فرهنگی جهاددانشــگاهی زنجان در 
گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: افتتاح پارک علوم 
و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی در زنجان 
اقدامی در راستای توسعه اقتصاد فرهنگی است 
و معتقدیم فرهنگ یکی از حوزه هایی است که 

می توانیم با استفاده از آن به درآمد برسیم.
وی، اشتغال و استفاده از تکنولوژی های جدید 
را دغدغه جوانــان امروز به ویژه متولدین دهه 
70 و ۸0 دانســت و گفــت: هــدف از ایجاد 
پارک علوم و فنــاوری نرم و صنایع فرهنگی، 
استفاده از ابزارهای جدید در حوزه فرهنگ و 

درآمدزایی است.
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی یادآور شد: در 
این مجموعه تالش می شود با حفظ و رعایت 
چارچوب ها و اصول فرهنگی، ابزاری را ایجاد 
کنیــم که به درآمد برســد و این کار مهم تری 
نســبت به کار صرف فرهنگی است؛ چنانکه 
اگر برای محصولی هزینه کنید و انتظار داشته 
باشید هزینه به شما برگردد قطعاً متفاوت کار 
می کنیــد. در این صورت به حتــم بازار، نیاز 
مخاطب و رقبا را می سنجید و محصولی ارائه 

می کنید که مخاطب بپسندد.

وی بــا بیــان اینکه کشــور دچــار تحریم و 
مشکالت حوزه اقتصادی است، تصریح کرد: 
باور ما بر این اســت که شــاید بتوان از لحاظ 
سیاســی، نظامی و اقتصادی کشور را تحریم 
کــرد، اما فرهنگ تحریم پذیر نیســت و امروز 
چه در بخش گفت وگــوی بین ملت ها و چه 
در بخش رشــد فرهنگــی، ابزارهای جدید و 
متفاوت با دهه های گذشته به وجود آمده است.
علیزاده با اشاره به گسترده بودن دامنه فرهنگ 
میراث فرهنگی،  صنایع دســتی،  کــرد:  بیــان 
موســیقی، هنر، پوشــش و لباس شــامل این 
بخش می شــود اما این حــوزه در موضوعات 
دینی حســاس تر می شود، چون با رعایت همه 
موارد گذشته باید این را هم در نظر بگیریم. به 
عنوان نمونه اگر بخواهیم اســتارتاپی در حوزه 
زیورآالت برگزار کنیم، ممکن اســت اگر فقط 
کار فرهنگی را در نظر بگیریم به یک شــکل 
رفتار کنیم اما بررسی این موضوع با نگاه دینی 

کار را پیچیده تر می کند.
وی در مورد تفــاوت صنایع فرهنگی دینی با 
غیردینی عنوان کرد: کســی که می خواهد وارد 
صنایع فرهنگی دینی شود در عین اینکه صنعت 
و فرهنگ را می فهمد بایــد از چارچوب ها و 
خط قرمزهای دینی نیز آگاه باشد و اینجاست 
که این مجموعه ها باید کارگاه های آموزشــی 
مشــخصی را بگذارند تــا محصولی که تولید 
می شود با ارزش های دینی و هنجارهای عرفی 

تناسب داشته باشد.

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی عنوان کرد:

نقش فناوری های نرم 
در توسعه اقتصاد فرهنگی

 حجت االسالم حسینی:
حجاب مایه کرامت 
وشخصیت زن است

 حجت االســالم حســینی امام جمعه 
شهرســتان خرمدره : حجــاب مایه عزت، 
کرامت و شــخصیت زن در جامعه اســت و 

حفظ آن در اسالم واجب شده است.
به گــزارش روابــط عمومی دانشــگاه آزاد 
اســالمی واحد ابهرحجت االسالم سید رضا 
حســینی امام جمعه شهرســتان خرمدره در 
آیین گرامیداشت روز عفاف وحجاب ودهه 
کرامــت که بــه همت معاونت دانشــجوئی 
فرهنگی در دانشــگاه آزاد اسالمی واحد ابهر 
برگرار شــد حجاب را مایه عزت و کرامت 
زن دانســت وگفت: در همه ادیان ارزش به 
زن وجود دارد اما ارزشــی که اسالم برمقام 
قایل اســت بــی نظیراســت و از باالترین 

ارزش هاست.
امام جمعه شهرســتان خرمدره افــزود : به 
خاطر ارزش باالئی که اسالم به مقام زن دارد 
دشمنان دین اسالم با القای بی حجابی سعی 
در ســقوط منزلت و مقــام زن را در جامعه 
دارند چرا که میدانند با ازبین رفتن قداســت 
وکرامــت زن منزلت خانواده هــا نیز ازبین 

خواهد رفت.
وی با انتقاد از اســتفاده های ابزاری از خانم 
هــا در برخی از تبلیغــات تلویزیونی گفت: 
دین مبین اســالم چنان ارزشــی بر مقام زن 
قایل است که بهشــت را در زیر پای مادران 
قرار داده اما شــوربختانه امروزه شاهدیم که 
اســتفاده از خانم هــا در تبلیغات تلویزیونی 
رواج بیشتری پیدا کرده واین استفاده ابزاری 

شان و مقام زن را پائین می آورد.
در پایان این آییــن از فعاالن عرصه حجاب 
 و عفاف دانشــگاه آزاد اســالمی واحد ابهر 

تجلیل شد.

خبـر
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دکتر پرویز قزلباش در نشست شورای پژوهشی 
و شــورای کمیته علمی آزمایشگاه های دانشگاه 
علوم پزشکی زنجان باحضور رییس مرکز توسعه 
و هماهنگی تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت 
اظهارداشــت: اراده دانشگاه در حوزه تحقیقات و 
فنآوری این اســت که حرف هــای جدید بزند و 

بتواند در این حیطه حرکت نوینی را شروع کند.
ظهر پنج شنبه بیستم تیرماه امسال رییس دانشگاه 
علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی درمانی استان 
زنجان در نشســت شــورای پژوهشی و شورای 
کمیته علمی آزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی 
زنجان که باحضور دکتــر اصغر عبادی فر رییس 
مرکز توســعه و هماهنگی تحقیقــات و فناوری 
وزارت بهداشــت، دکتر علیرضا بیگلری رییس 
انستیتوپاســتور ایران و نماینده وزارت متبوع در 
کالن منطقه ۶ آمایشی کشور، دکتر علیرضا شغلی 
معاون تحقیقاتی و فنآوری دانشگاه و دکتر علیرضا 
زراعتچی معاون درمان دانشگاه در سالن اجالس 
مرکز همایش های بین المللی دانشگاه برگزارشد، با 
اشاره به بازدید دکتر عبادی فر از مراکز تحقیقاتی 
دانشــگاه اظهارداشت: اراده دانشــگاه در حوزه 
تحقیقــات و فنآوری این اســت که حرف های 
جدیــد بزند و بتواند در این حیطه حرکت نوینی 

را شروع کند.  
وی بــا بیان اینکه در دو ســال گذشــته اولویت 
نخست دانشــگاه حوزه آموزش و پژوهش بوده 
است افزود: در دو ســال گذشته همچنین سعی 
شده عالوه بر پیگیری جدی بحث یک درصدی، 
با تاکید هیات امنا و دانشگاه به سمتی پیش رفتیم 
کــه در حد مقدورات این یــک درصد را که در 
آموزش و پژوهش مدنظر بوده در اختیار بگیریم.

مدیر ارشد دانشگاه علوم پزشکی زنجان تصریح 
کرد: در عین حال تاکید مدیریت عالی دانشــگاه 
در حوزه پژوهش، بازنگری فرآیندهایی است که 
در حوزه های مختلف داریم که در این خصوص 
تاکیدشده که مخصوصاً در شرایط موجود کشور 
به لحاظ منابع مالی، نوسانات ارزی و تأثیر منفی 
که در حوزه پژوهش و فنآوری به طور محسوس 
می تواند داشــته باشد، توجه ویژه ای شود که این 

آسیب ها کمتر باشد.
دکتر قزلباش با اشــاره به طرح تحول ســالمت 
تصریــح کرد: این طرح ابتــدا در حوزه درمان و 
در ادامه در حوزه بهداشــت و آموزش هم اجرا 
شد ولی در حوزه تحقیقات و فنآوری خیلی نمود 
نداشت و در حوزه آموزش هم که نمود پیدا کرد 
پشــتوانه مالی الزم را نداشــت و علیرغم اینکه 
برنامه های بســیارخوبی طراحی شد ولی فرصت 

اجرا به نحو احسن و مطلوب ایجاد نشد.

با  دانشــگاه  عالی  مقام 
تاکیــد بر توجــه ویژه  
بــه حــوزه پژوهش و 
ســطح  در  آمــوزش 
تصریح  دانشگاه   کالن 
کــرد: مــا می توانیم با 
این  از  که  حمایت هایی 
حوزه داریم در بازنگری 
متناســب  جایگزینی  و 
فرآیندها با شرایط، اراده 
و عزم دانشــگاه به این 

حوزه کمک کنیم.
علوم  دانشــگاه  رییس 
پزشــکی زنجــان ابراز 
مقطــع  در  داشــت: 
کنونی کشــور و با همه 
محدودیت هــا هــدف 
دانشــگاه ایــن اســت 
کــه بــا فراهــم کردن 

زیرســاخت ها بتوانــد روان تــر و بهتر 
حرکت کند چراکه برداشت ما این است 
که راه آینده کشــورها از مســیر تحقیق 
و پژوهش، شــرکت های دانش بنیان و 
دانشــگاه های نسل سوم و ارزش آفرین 

می گذرد.
رییــس مرکــز توســعه و هماهنگــی 
تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در 
ادامه گزارشــی از وضعیت فعالیت های 
پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان را 
در قیاس با سایر دانشگاه های هم تیپ و 

موقعیت کشوری اش ارایه کرد .
دکتر اصغــر عبادی فر یکــی از اهداف 
این ســفر را ایجاد فرصتی بــرای بیان 
چالش های موجــود در حوزه تحقیقات 
و ارایــه پیشــنهادات در این خصوص 
برشــمرد و افزود: در حــوزه تحقیقات 
آماده استفاده از نقطه نظرات عزیزان در 

سیاست های کالن هستیم.
وی افزود: مانند باقی حوزه ها که عوامل متعددی 
در آن نقش دارند در این حوزه هم در گام نخست 
سه عامل مطرح می شود عامل اول نیروی انسانی 
اســت و درواقع در بحث کمیت و کیفیت، دانش 
فردی و انگیزه هــای مترتب بر آن همه در بحث 

نیروی انسانی دخیل هستند.
رییس مرکز توســعه و هماهنگــی تحقیقات و 
فناوری وزارت بهداشــت عامــل دوم در حوزه 
تحقیقــات را بحــث زیرســاخت های پژوهش 
ذکر و بیان داشــت: در بحث زیرساخت ها برای 

دانشگاهی که در تیپ ۲ گروه بندی می شود باید 
ببینیــم که عزیزان در ســال های قبل و در دوران 
تصدی فعلی در این زمینه چه فعالیت هایی داشتند 
و چه زیرســاخت هایی در انتظار نیروی انسانی 

قرارگرفته است.
دکتر اصغر عبادی فر سومین عامل را بحث بودجه 
دانســت و افزود: به نظر می آید که این سه عامل 
در تمام وادی ها حرف اول را می زنند و در حوزه 

پژوهش هم این گونه است.
 وی در ادامه به تشــریح وضعیت دانشــگاه در 

ارزشیابی فعالیت های پژوهشی پرداخت.

رییس انســتیتو پاســتور ایران در این نشست با 
اشاره به تاریخچه شفاهی دانشگاه علوم پزشکی 
زنجان اظهارداشت: راه توسعه دانشگاه از آموزش 
می گذرد و از اسم و ماهیت دانشگاه معلوم است و 
اگر آموزش دانشگاه قوی باشد پیشرفت بیشتری 
هم خواهد داشت و این آموزش است که در کنار 

خود پژوهش و درمان را ایجاد می کند.
دکتر علیرضا بیگلری با بیان اینکه هم اکنون تعداد 
رشــته های تحصیالت تکمیلی در دانشگاه علوم 
پزشــکی زنجان به حدود ۶۷ رشته مقطع رسیده 
است افزود: ما در نشست هایی به توافقی رسیدیم 

که همه امکانات دانشگاه 
در پژوهــش و آموزش 
عالی را صرف توســعه 
تحصیالت تکمیلی کنیم 
که در این راســتا زمان 
هم ثابت کــرد که فکر 
درستی کرده بودیم چون 
انتخــاب قطب ها  زمان 
توجه به رشــته هایی که 
دانشگاه ها داشتند مدنظر 
به  زنجان  و  قرارگرفت 
عنــوان مرکــز قطب ۶ 

انتخاب شد.
وی تصریــح کــرد: ما 
بــا تقویت آمــوزش و 
رزیدنت های  راه اندازی 
بالینــی حاال بــه جایی 
رسیدیم که از همه جای 
درمانی  مراکز  به  کشور 
زنجــان مراجعــه کننده داریــم و این 
موفقیت ها از توجــه به حوزه آموزش 

حاصل شده است.
نماینــده وزارت متبوع در کالن منطقه 
۶ آمایشــی کشور با بیان اینکه دانشگاه 
در تصمیم گیری ها و نقشــه آمایش اش 
با وزنه آموزش ســنجیده می شود و در 
علوم پایه هم همین طور است که در این 
خصوص تمام زیرساخت های پژوهش 
در اختیــار تحصیــالت تکمیلی قرار 
بیمارستان ها و  گرفت و زیرساخت ها، 
دیگر مراکز طوری تجهیز شد که از نظر 
درمانی برای خودمان حرفی برای گفتن 

داشته باشیم.
رییس انســتیتو پاســتور ایران با تاکید 
دانشگاه  براینکه سرمایه های زیادی در 
وجــود دارد که مهمتریــن آنها نیروی 
ما در  اظهارداشــت:  اســت  انســانی 
ارزشیابی حوزه تحقیقات به این نتیجه رسیدیم که 
با ارزشیابی وزارتخانه پیش نرویم و منابع دانشگاه 
را منطبق با ارزشیابی وزارتخانه پیش نبریم چراکه 
مفهوم توسعه متناقض با این ارزشیابی است و در 
توسعه باید کاری کنیم که کارمان کیفیت، سرعت 
و هزینه متناســب داشته باشد و در کنار آن میزان 
حاکمیت، یک حکمتی باشد که بتوانم منطق را در 

کنار کارمان داشته باشیم .
دکتــر بیگلری با تاکید براینکــه پژوهش باید در 
راســتای نیازهای کشور باشــد خاطرنشان کرد: 
نکته ای که نباید از آن غفلت کرد این اســت که 

پژوهشــی که در زنجان انجام می شــود پژوهش 
پاکی اســت و این پاکی و درستی نیروی انسانی 
باعث شده که کار به درستی پیش برود و در این 
راستا دانشگاه مدیون تمام همکارانی است که در 
راه پیشــرفت دانشگاه زحمت می کشند باالخص 
خیــر گرانقدر، مرحوم مهدوی که با نیت خیر در 

دانشگاه نهالی از جنس ایمان ساخت.
وی با بیان اینکه تمام تحقیقاتی که برای ما امتیاز 
می آورد دقیقا آن نیست که از نظر وجدانی ارزش 
صرف منابع را داشــته باشد افزود: به دلیل ایجاد 
زیرساخت هایی در اســتان که در کشور یونیک 
اســت؛ مانند مهرانه، مرکز دیالیز و مرکز ژنتیک؛ 
در چند ســال آینده در استان یک جهش خواهیم 

داشت.
نماینده وزارت متبوع در کالن منطقه ۶ آمایشــی 
کشور تاکید کرد: تولیدات علمی را فقط با مقاالت 
 isi مورد سنجش قرار ندهیم و اجازه دهیم هیئت 
علمی نیازهای حوزه سالمت کشور را تامین کند 
و تحقیقاتی انجام نشــود که خوراک پایه ای برای 

تحقیقات کشورهای دیگر باشد.
معــاون تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه علوم 
پزشــکی زنجان در این نشســت اظهارداشت: با 
نگاه کارشناســی به گذشــته و آینده باور داریم 
مســیری که طی می کنیم مســیر درستی است و 
ســرمایه گذاری هایی که در چند سال اخیر شده 

است در آینده نتایج آن ها را خواهیم دید.
دکتر علیرضا شــغلی با تاکید بر حرکت به سمت 
اولویت های ملی، تصریح کرد: قدم های خوبی در 
حوزه تحقیقات برداشــتیم و ریاست دانشگاه هم 
کمک های فوق برنامه ای به این حوزه داشتند و ما 
به پشتوانه این کمک با اعالم در شورای پژوهشی، 
شــرایط ویژه ای را فراهم کردیم و ســفارش کار 
دادیم به اعضــای هیئت علمی که درحال حاضر 
در مرحله بررسی پروپوزال است که همان اتفاق 
خواهد افتاد، یعنی پاســخ به نیــاز مردم در کنار 

توسعه مرزهای دانش.
وی با اشاره به شکل گیری آیین نامه های گروه های 
پژوهشی افزود: در نظر داریم این آیین نامه ها را به 

عنوان تجربه در همایش معاونان ارایه دهیم.
معاون تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی زنجان با 
بیان اینکه آینده خوبی را برای دانشــگاه متصور 
هستیم تصریح کرد: قدم های کوچک ولی محکم 
و اصولی در راه توسعه دانشگاه برداشته می شود 
و قطعاً در آینده شــاهد وضعیــت خیلی بهتری 

خواهیم بود.
در پایان این نشست دکتر پرویز قزلباش به پاس 
قدردانــی از حضور دکتــر عبادی فر در زنجان با 

اهدای لوح سپاس از ایشان قدردانی کرد.

دکتر قزلباش در نشست شورای پژوهشی و شورای کمیته علمی آزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی زنجان:

اراده دانشگاه در حوزه تحقیقات و فناوری ارایه شیوه های نوین است
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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.
10- 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

دکتــر اصغر عبادی فــر از آزمایشــگاه جامع 
تحقیقات شماره یک واقع در دانشکده پزشکی، 
آزمایشــگاه تحقیقات جامع شماره ۲ واقع در 
شفیعیه، مرکز عوامل اجتماعی موثر بر سالمت 
واقع در مرکز متابولیــک و مرکز همایش های 

بین المللی روزبه دانشگاه بازدید کرد.
پنج شــنبه بیســتم تیرماه امســال دکتر اصغر 

عبادی فر بــا همراهی دکتــر علیرضا بیگلری 
رییس انستیتوپاســتور ایران و نماینده وزارت 
متبوع در کالن منطقه ۶ آمایشــی کشور، دکتر 
علیرضا شــغلی معاون تحقیقاتــی و فنآوری 
دانشگاه علوم پزشــکی زنجان و دکتر علیرضا 
زراعتچی معاون درمان دانشــگاه از آزمایشگاه 
جامع تحقیقات شــماره یک واقع در دانشکده 

پزشکی، آزمایشــگاه تحقیقات جامع شماره ۲ 
واقع در شــفیعیه، مرکز عوامل اجتماعی موثر 
بر ســالمت واقع در مرکــز متابولیک و مرکز 

همایش های بین المللی روزبه بازدید کرد.
دکتر عبادی فر در ســفر یکروزه بــه زنجان با 
ظرفیت ها و بخش های انجمن خیریه حمایت 

از بیماران سرطانی مهرانه نیز آشنا شد.

ت اول
رییس مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری نوب

وزارت بهداشت از مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم 
پزشکی زنجان بازدید کرد
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