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کرایه باالی اتوبوس بین شهری و اقبال مردم به سفرهای ریلی- رویه 4

رییس پارک علم و فناوری استان زنجان عنوان کرد:

لزوم توسعه فرهنگ 
فعالیت های فناورانه

رییس انجمن خیریه بیماران کلیوی استان زنجان:
1500 بیمار کلیوی

به چرخه حیات بازگشتند

- رویه 2   - رویه 2  
مدیرکل دفتر فنی، حمل و نقل و ترافیک استانداری زنجان :

جزییات طرح مسکن مورد نظر رییس جمهوربودجه مناسب سازی خیابان های زنجان کافی نیست

مسکن اقساطی برای کارمندان 
دو هفته دیگر نهایی می شود

 طرح مسکن اقساطی برای کارمندان دولت که 
صبح دیروز توسط رییس جمهور اعالم شد در دستور 
کار وزارت راه و شهرســازی قرار دارد و بنا به گفته 
مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن به احتمال 

تا دو هفته آینده به نتیجه می رسد.
به گزارش ایســنا، ۱۲ خردادماه یکــی از نمایندگان 
مجلس از طرحی خبر داد که در آن دولت به کارمندان 
خود پیشــنهاد می کند در ازای پرداخت ۱۵ درصد از 
حقوق خود برای ۲۵ سال به صورت قسطی، مسکن 

خریداری کنند.
دیروز نیز حجت االسالم حسن روحانی، رییس جمهور 
در آیین بهره برداری از پایانه مســافربری »ســالم« 
فــرودگاه بین المللی امام خمینی )ره( به طرح وزارت 
راه و شهرسازی برای خانه دار شدن کارمندان دولت 
اشــاره کرد و گفت: کارمندان از روز اول استخدام با 
اختصاص بخش کمی از حقوق خود تا ۱۰ سال پس 
از استخدام، صاحب منزل خواهند شد و مراحل آماده 
ســازی و تکمیل این طرح در دســت بررسی است 
تا جوانان در ابتدای شــروع کار خود دغدغه مسکن 

نداشته باشند.
جزییات بیشتری از این موضوع ارایه نشد اما شنیده ها 
حاکی از آن اســت که هنوز طــرح مدونی برای این 

منظور تهیه نشده است.
در این زمینه با مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد 
مسکن وزارت راه و شهرسازی تماس گرفتیم. عباس 
فرهادیه با بیان این که دستور رئیس جمهور قطعا پیگیری 
و اجرایی خواهد شد، اظهار کرد: کلیات این پیشنهاد به 
وزارت راه و شهرسازی ارائه شده اما هنوز در جلسات 
کارشناسی، جمع بندی نشــده است. به محض آماده 

شدن طرح، آن را اطالع رسانی خواهیم کرد.
به گفته فرهادیه، نهایی شــدن طرح، بیش از یکی دو 

هفته طول نخواهد کشید.

خبـر

معاون اول رییس جمهور در سفر یک روزه به استان زنجان:

کشور در شرایط پیچیده ای قرار دارد

 در پی آزاد شــدن صادرات سیب زمینی، 
قیمــت این محصول در بــازار افزایش یافت و 
مسووالن دستگاه های متولی هیچ کدام پاسخگو 
نیستند که در این شرایط چه تصمیمی قرار است 

برای سیب زمینی گرفته شود.
به گزارش ایسنا، ۱۱ فروردین ماه امسال صادرات 
سیب زمینی از سوی گمرک ممنوع و حدود دو 
ماه بعد یعنی چهارم خرداد ماه صادرات آن دوباره 
آزاد شد اما نکته اینجا است که نوسانات قیمت 
این محصول در ماه های اخیر به گونه ای است که 
نشــان می دهد مدیریت چندانی روی آن وجود 
ندارد، چراکه هم اکنون هر کیلوگرم سیب زمینی 
در بازار به حدود کیلویی ۸,۰۰۰ تومان و حتی در 

مناطقی بیشتر هم رسیده است.
هم اکنون قیمت هر کیلوگرم سیب زمینی از ۳,۰۰۰ 
تومان بــه ۷,۰۰۰ تومان در میدان مرکزی میوه و 
تره بار رسیده اســت که البته این نرخ ها کف و 
ســقف نرخ در بازار عمده فروشی تهران است 
و ایــن محصول در بازار خرده فروشــی و میوه 
فروشی ها که در گذشــته کیلویی حدود ۴,۰۰۰ 
تومان فروخته می شــد، امروز به کیلویی ۸,۰۰۰ 

تومان رسیده است.
در این شــرایط تصمیمات گرفته شده از سوی 
دستگاه های متولی هم با نوسان مواجه بوده است 
چرا که صادرات این محصول از سوی گمرک در 
یازدهم فروردین ماه امســال و در راستای تنظیم 

بازار و کنتــرل قیمت ها به نفع مصرف کنندگان، 
ممنوع اعالم شــد اما حــدود دو ماه بعد یعنی 
چهارم خرداد ماه امسال صادرات سیب زمینی با 
نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به رئیس کل 

گمرک ایران، مجدداً آزاد شد.
درست پس از لغو ممنوعیت صادرات سیب زمینی 
از تاریخ مذکور دوباره نوســانات قیمت آن آغاز 
شــد و این محصول هم اکنــون در بازار حدود 

۸,۰۰۰ تومان عرضه می شود.
در حالیکه مســووالن وزارت جهاد کشاورزی 
و وزارت صنعــت، معدن و تجارت باید هر چه 
ســریع تر فکری به حال این محصول و بازار آن 
کنند تا نوســانات قیمتی آن کنترل شود و مردم 
بتوانند با قیمت مناسب آن را خریداری کنند؛ هیچ 
کدام از آن ها پاســخگوی خبرنگار ایسنا در این 

زمینه نبودند.

 رییس کل بانک مرکزی اعالم کرد: مقرر 
شده دولت در سال جاری بخشی از بدهی های 
خود به نظــام بانکی را از طریــق اوراق بدهی 
پرداخت کند که این امر باعث تقویت بنیه مالی 

بانک ها می شود.
به گزارش ایســنا، عبدالناصــر همتی در جمع 
مدیران بانکی با اشــاره به دستورالعمل عملیات 
بازار باز بانکی مصوب شــورای پول و اعتبار و 
اقدامات بانک مرکزی برای تأمین زیرساخت های 
الزم به منظور راه اندازی سنجیده این ابزار گفت: 
با توجه به مطالبات بانک ها از دولت و ضرورت 
اتمام حسابرسی ها و نهایی کردن طلب هر بانک 
از دولت، باید در این زمینه اقدامات ســریع تر و 

جدی تری انجام شود.
وی اظهار کرد: مقرر شده در همین راستا دولت 
در سال جاری بخشی از بدهی های خود به نظام 

بانکی را از طریق اوراق بدهی پرداخت کند. این 
اقدام دولــت می تواند منجر به تقویت بنیه مالی 
بانک ها شود که با قدرت بیشتری در بازار فعال 

شوند.
رئیس شــورای پول و اعتبار بر لــزوم افزایش 
کفایت سرمایه بانک ها در راستای برنامه های بانک 
مرکزی برای اصالح و تقویت نظام بانکی کشور 
تاکید کرد و با اشــاره به مصوبات شورای پول 
و اعتبار و همچنیــن ضرورت برنامه ریزی برای 
افزایش سرمایه و تأمین مقررات نظارتی کفایت 
ســرمایه با هدف بهبود و تقویت بانک ها گفت : 
بانک ها باید قدرتمند باشند تا بتوانند از سیستم 

اقتصادی کشور حمایت کنند.
همتی در بخش دیگری از صحبت های خود به 
کنترل بانک های ناتراز و تقویت ســایر بانک ها 
پرداخــت و بیان کرد: بانــک مرکزی در بخش 

نظارتی اولویت هایی را پیش بینی و مد نظر قرار 
می دهد، از جملــه خروج بانک ها از بنگاه داری 
که به صورت دقیق رصد و پیگیری می شــود و 
بانک ها باید برنامه ریزی و اقدامات عملی برای 
فروش اموال مازاد خــود انجام دهند. همچنین 
بانــک مرکزی اجرای قانون حاکمیت شــرکتی 
را با هدف سالم ســازی بانک ها به طور جدی 
دنبال می کند. رئیس کل بانک مرکزی ضمن رد 
ادعاهای مطرح شده در خصوص کوتاهی بانک ها 
در پرداخت تسهیالت به سیل زدگان، از اقدامات 
بانک ها در این زمینه تشــکر و بــر تداوم روند 

پرداخت تسهیالت مذکور تاکید کرد.
وی همچنین با اشاره به وظایف سایر دستگاه های 
ذیربط در موضوع بازســازی مناطق ســیل زده 
خواستار اهتمام آنها در اقدام جدی تر و همراهی 

با بانک ها در این زمینه شد.

  معــاون طرح و برنامه وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت گفــت: برای تأمیــن مالی 
شرکت های بزرگ تولیدی نباید فقط به سیستم 
بانکی اتکا کرد، البته بخش تولید سهم خود را 

از منابع بانکی دریافت نکرده است.
به گزارش ایســنا به نقــل از وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، ســعید زرندی گفت: تکمیل 
طرح های نیمه تمام و توســعه ای شرکت های 
تولیدی از اولویت های وزارت صنعت، معدن و 
تجارت است و ازهمه ظرفیت قانونی برای این 

امر استفاده می کنیم.

وی افزود: استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، 
تبصره ۱۸ قانون بودجه و دیگر منابعی که برای 
تولید در نظر گرفته شده برای تکمیل طرح های 

نیمه تمام به کار گرفته می شود.
معاون طــرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت تاکید کرد: البته روند تسهیالت به بخش 
تولید در سال گذشته روند نزولی داشته است و 
بخش تولید سهم خود را از منابع بانکی دریافت 

نکرده است.
وی تصریح کــرد: در قانون مصــوب بودجه 
)تبصــره ۱۸( نیز اعدادی که صندوق توســعه 

ملی و بانک ها قرار بود از این محل برای تولید 
پرداخت کنند نیز با سهم خیلی پایینی در حال 

اجرایی شدن است.
زرندی گفت: شرکت های بزرگ باید به طرف 
ابزارهای جدید تأمین مالی ســوق پیدا کنند و 

بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند.
معــاون طرح و برنامــه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت افزود: بازار ســرمایه می تواند برای 
شرکت های بزرگ راهگشــا باشد و ما تالش 
می کنیم شرکت های بزرگ را با این مسیر آشنا 

کنیم.

آشفتگی بازار سیب زمینی و سکوت مسووالن؛ 

قیمت ۸۰۰۰ تومان!
بخش تولید سهم خود را از بانک ها نگرفت

رویه 2  

 با در پیش بودن نشست هفتگی بانک 
مرکزی آمریکا، دیــروز، دالر روز آرامی را 

سپری کرد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از رویترز، 
بانک هــای مرکــزی  نشســت های مهــم 
کشــورهای غربی در آخر ایــن هفته باعث 
شده اســت معامالت ارزی روندی آرام به 
خود بگیرد و معامله گران منتظر روشن شدن 
نتایج نشست رؤسای بانک های مرکزی اروپا 
در پرتغال، نشست بانک مرکزی انگلیس در 
باره نرخ بهره و نشست امروز بانک مرکزی 

آمریکا باشند.
چارلز توماس، مدیر سبد دارایی مؤسسه »منو 
الیف اســت منیجمنت« گفت: جای تعجب 
ندارد کــه نبض امروز معامــالت به آرامی 
مــی زد و همگی رویکرد صبر و انتظار را در 

پیش گرفته اند.
طبق نظرسنجی مؤسســه »سی ام ای گروپ« 
تنها ۲۰.۸ درصــد از معامله گران انتظار دارند 
که فــدرال رزرو این هفته نرخ بهره را کاهش 
دهد اما هنوز انتظــار زیادی برای کاهش نرخ 
بهره تا پایان ماه ژوئیه وجود دارد و حدود ۸۰ 
درصد شرکت کنندگان بر این باروند تابستان 

باید منتظر کاهش نرخ بهره آمریکا بود.
در معامالت روز سه شــنبه بازارهای ارزی، 
شــاخص دالر که نرخ برابری آن در مقابل 
ســبدی از ارزهای جهانی را اندازه می گیرد 
تقریباً بدون تغییر نســبت به روز گذشته و 
در سطح ۹۷.۵۷۳ واحد ایستاد. یورو با ۰.۰۷ 
درصد افزایش به ۱.۱۲۲ دالر رسید اما دالر 
در برابر ین ۰.۰۶ درصد پیشروی کرد و خود 

را به ۱۰۸.۶۲ ین رساند.
از ســوی دیگر افزایش انتظارات برای تکیه 
زدن بوریس جانســون بر جایگاه نخســت 
وزیر انگلیس که یکی از طرفداران برگزیت 
حتی بدون توافق با اتحادیه اروپا محســوب 
می شود، باعث شد تا پوند به سطوح جدیدی 
عقب نشــینی کند و بــه ازای ۱.۲۵۲۳ دالر 

مبادله شود.
در برابــر دیگر ارزهای مهم، هر دالر آمریکا 
بــه ازای ۶۹.۸۱۵۱ روپیه هند، ۱.۴۶۲۹ دالر 
اســترالیا، ۱.۳۴۰۵ دالر کانادا، ۱.۳۷۰۸ دالر 
ســنگاپور، ۶.۹۲۶۴ یوان چیــن و ۴.۱۸۲۶ 
رینگت مالزی مبادله شــد. فرانک سوئیس 
کماکان در سطح باالی ۱ دالری قرار دارد و 

امروز به ازای ۱.۰۰۲۱ دالر مبادله شد.

روز آرام دالر

رویه 3  

شركت آب منطقه اي زنجان

شرکت آب منطقه ای زنجان در نظر دارد در اجرای ماده 13 قانون برگزاری مناقصات پروژه ای با اطالعات عمومی مشروحه 
ذیل را از طریق سامانه تدارک الکترونیک دولت) www.setadiran.ir( به پیمانکار ذیصالح واگذار نماید:

1- عنوان پروژه : انجام خدمات قرائت ادوات ایستگاه های آب و هواشناسی 
2- مناقصه گذار : شرکت سهامی آب منطقه ای زنجان

3- دستگاه نظارت: دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای زنجان
4- نحوه برگزاری مناقصه: دو مرحله ای عمومی 

5- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 306229248 )سیصد و شش میلیون و دویست و بیست و نه هزار و دویست و چهل و هشت( 
ریال اســت که مطابق با آیین نامه تضمین در معامالت دولتی موضوع مصوبه شماره 123402/ت50659ه مورخ 22/9/94 هیات محترم 

وزیران طبق مفاد اسناد مناقصه تهیه و ارایه گردد.
از همه شرکتهای خدماتی دارای صالحیت ایمنی و مجوز خدمات عمومی از اداره کارو رفاه اجتماعی دعوت می شود تا با بهره گیری از سامانه 
تدارک الکترونیک دولت )www.setadiran.ir( به صورت الکترنیکی نسبت به دریافت اسناد مناقصه شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

الزم به ذکر اســت اســناد مناقصه حداکثر ظرف مدت 5 روز از تاریخ انتشار آگهی دوم در سامانه تدارک الکترونیک دولت بارگذاری و در 
دسترس متقاضیان قرار خواهد گرفت. الزم به ذکر است برنامه زمانی برگزاری سایر مراحل مناقصه مطابق با مفاد اسناد مناقصه خواهد بود.

در ضمن رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
1- برگزاری فرآیند مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مذکور در بستر سامانه امکان 

پذیر می باشد.
2- هزینه انتشار آگهی ها  به عهده برنده مناقصه می باشد.

3- عالقه مندان به شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل 
نمایند : مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 021-41934

اطالعات تماس دفتر ثبت نام استان ها در سایت سامانه www.setadiran.ir ثبت نام پروفایل مناقصه گر موجود است.
 درضمن این آگهی در سایت های زیر نیز قابل دسترسی و مشاهده می باشد:

www.iets.mporg.ir 1- سایت اطالع رسانی کشوری
www.znrw.ir  2- سایت شرکت آب منطقه ای زنجان

روابط عمومي شركت آب منطقه اي زنجان

م ع/ 02 /98فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي
نوبت اول

پرداخت بخشی از بدهی های دولت به بانک ها از طریق اوراق بدهی
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معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر استان خبر داد:
اجرای پویش با »مهر تا مهر« 

در زنجان
 معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر 
استان زنجان گفت: پویش ملی با »مهر تا مهر« با 
هدف جمع آوری کتاب، نوشت افزار و اسباب 
بازی برای کودکان و نوجوانان مناطق ســیل زده 

کشور در این استان اجرا می شود.
فاطمه جمشــیدی در جمع خبرنگاران افزود: با 
توجه به اینکه برخی از اســتان های کشور بهار 
امسال درگیر سیل شدند و این مهم موجب توجه 
مردم به مسایل معیشیتی و رفاهی این هموطنان 
شد، سازمان جوانان هالل احمر نیز درصدد رفع 
نیاز هــای فرهنگی خانواده هــای این مناطق در 
اوقات فراغت تابســتان و سال تحصیلی جدید، 
فراخوان تشــکیل طرح پویش »با مهر تا مهر« را 

داده است.
وی تاکید کرد: با شکل گیری فرآیند تامین اقالم 
اولیــه زندگی برای ســیل زدگان، نیاز های ویژه 
کودکان و نوجوانان هنوز مغفول مانده است و با 
توجه به تعطیلی مدرسه ها و آغاز فراغت تابستان، 

این نیاز به صورت مضاعف حس می شود.
معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر اســتان 
زنجان گفــت: عموم مردم به ویــژه کودکان و 
نوجوانان برای مشــارکت در این طرح فرهنگی 
می توانند، کتاب، اســبا ب بازی و نوشــت افزار 
را خریــداری و در اختیار نیرو های مســتقر در 
کتاب فروشی  و نوشــت افزار فروشی های این 

استان قرار دهند.
جمشــیدی یادآوری کرد: این طرح در روزهای 
۳۰ و ۳۱ خرداد و یکم تیرماه در این اســتان در 
کتابفروشی و نوشت افزار فروشان اجرا می شود.
وی تاکیــد کرد: این مراکز با نصب پوســتر برای 
شهروندان در شهرستان های زنجان، ابهر، خدابنده، 

خرمدره، طارم و ماه نشان مشخص می شود.
معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر اســتان 
زنجان گفــت: جوانان داوطلــب در دو نوبت 
صبح و بعدازظهر در کتابفروشی و نوشت افزار 
فروشــی های منتخب برای جمع آوری هدایای 

فرهنگی حضور دارند.
جمشیدی اظهارداشت: جمع آوری کمک های 
فرهنگی در طرح پویش با مهر تا مهر پس از اول 
تیر نیز در شعب جمعیت هالل احمر استان زنجان 

تا مهرماه امسال و بازگشایی مدرسه ها ادامه دارد.
وی خاطرنشان کرد: اقالم جمع آوری شده پس 
از تقسیم بندی برای کودکان و نوجوانان مناطق 
ســیل زده به این مناطق ازسوی سازمان جوانان 
جمعیت هالل احمر استان زنجان ارسال خواهد 
شــد. این پویش با همکاری سازمان جمعیت 
هالل احمر، اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اجر 

می شود.

رییس کل دادگستری استان زنجان:
دستگاه قضایی در اعمال قانون 
و مقررات هیچ تعارفی با افراد 

یا گروه ها ندارد
 رییس کل دادگستری استان زنجان گفت: 
دســتگاه قضایی در اعمال قانون و مقررات هیچ 

تعارفی با هیچ  فردیا گروهی ندارد.
حجت االســالم اســمعیل صادقی نیارکی در 
نخستین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم 
استان زنجان با سپاس از تالشها و اقدامات انجام 
شده اعضای شورا اظهار کرد: با همه اقدامات و 
پیگیریهای انجام شده در شورای پیشگیری استان 
هنــوز با  هدف گذاری ها فاصلــه داریم و نیاز 

تالش مضاعف در این زمینه هستیم
وی با اشــاره به اینکه اولویتها و آســیب های 
اجتماعی استان احصاء شــده است و کار های 
کارشناســی دقیق انجام دادیم کــه برای اجرا و 
حصول نتیجه نیازمنــد همکاری و مطالبه گری 

همه سازمانها و دستگاهها هستیم .
رییس کل دادگستری استان زنجان موضوع زمین 
خــواری، تغییر کاربری در امور زمین های ملی ، 
منابع طبیعی و تصرفات غیر قانونی در استان را 
یک معضل برشمرد و اظهار داشت: اگر اقدامات 
و آســیب شناسی ها در این حوزه ها دقیق و اثر 
گذار بود ما امروز شاهد این تعداد آمار نبودیم البته 
دبیر خانه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان 
اقدامات خوبی  انجام داده اما ما نباید به این وضع 
موجود قانع باشیم باید به نقطه ای برسیم که یک 

مورد هم در این مباحث نداشته باشیم.
صادقــی نیارکی ادامه دارد: بــرای اجرای قانون 
و مقــررات باید ابتدا  مــردم باید ها و نبایده ها 
را بفهمنــد بعد  انجام قانون به آنها تبیین شــود 
و ضابطین و دستگاههای متولی و قضایی نباید 
در این باره مماشــات کنند و دستگاه قضایی در 
اعمال قانون و مقررات هیچ تعارفی با هیچ  فردی 
ندارد و همه آحاد جامعه عمل به قانون را ســر 
لوحــه خود قرار دهند چرا که در صورتاز قانون  

سرپیچی برابر قانون برخورد خواهد شد .
این مقام عالی قضایی اســتان خاطر نشان کرد : 
تضییع حقوق مردم و اســتفاده ناصحیح از انفال 
و بیــت المال  بــا قاطعیت و برخــورد قانونی 
دستگاه قضایی به همراه خواهد بود و دستگاهها 
در صورت کوتاهی باید پاســخگو باشند؛ چرا 
که رســیدن به منافع زود گذر از مسیریک جرم 
و ناصحیح  که البته به هدف نخواهد رســید با 

برخورد دستگاه قضایی مواجه خواهند بود.

خبـر

رییس پلیس فتا زنجان هشدار داد:
کالهبرداری از طریق سامانه 

بام بانکی ملی
 رییس پلیس فتا زنجان گفت: اخیرا افراد 
ســودجو از طریق تماس تلفنی بــه بهانه برنده 
شدن افراد درمسابقات و جشنواره های مختلف 
با اخذ اطالعات حساب بانکی قربانیان اقدام به 

کالهبرداری از حساب مشتریان بانکی می نمایند
ســرهنگ آدینه لو گفت: با توجه به ویژگی های 
ویژه سامانه بام از جمله انتقال وجه با مبالغ باال، 
دسترســی به تمام حساب های قربانی نزد بانک 
ملی و... کالهبرداران اخیرا به استفاده از این سامانه 

روی آورده اند.
وی ادامه گفت: کالهبرداران با استفاده از مهندسی 
اجتماعی با حرفــه ای فریب کارانه اقدام به اخذ 
اطالعات شخصی و حساب بانکی افراد نموده 
و به سامانه بام حساب بانکی آنها دسترسی پیدا 
کرده و اقدام به برداشــت غیرمجاز ازحســاب 

قربانیان می نمایند.
وی تاکید کرد: شــهروندان باید در پاسخگویی 
به تماس های تلفنی که در پوشــش های مخلف 
نظیر برنده شدن در قرعه کشی، خوش حسابی، 
دریافــت جایزه دقت داشــته باشــند و از ارایه 
اطالعــات شــخصی و بانکی در پشــت تلفن 

خودداری نمایند .
پیامک های ارســالی قطع یارانه کالهبرداری 

است
ســرهنگ آدینه لو گفــت: اخیراً تعــدادی از 
شهروندان با شــکایت کالهبرداری و برداشت 
غیرمجاز از حســاب پیرو دریافت پبامک قطع 

یارانه به این پلیس مراجعه نموده اند.
رییس پلیس فتا اســتان زنجان گفت: اخیرا افراد 
سودجو با ارسال پیامک به قربانیان تحت عنوان 
رایانه شما قطع شد آنها را به لینکی هدایت کرده 
و اقدام به دریافت اطالعات کارت بانکی شامل: 
شماره کارت، شماره حســاب، رمز دوم، تاریخ 
انقضــاء کارت و cvv2 را می کند و با این ترفند 

اقدام به کالهبرداری می نمایند.
وی ادامــه داد: علی رغم اینکه پلیس فتا بارها در 
زمینه این شگر کالهبرداری به شهروندان از طریق 
رسانه های گروهی و خبرگزاری ها اطالع رسانی 
کرده اســت، ولی همچنان شاهد فریب مردم و 
گرفتار شــدن در دام کالهبرداران به بهانه قطع 

یارانه هستیم.
این مقام ارشــد انتظامی با بیان اینکه شهروندان 
مراقب کالهبرداری مجرمان از طریق درگاه های 
جعلی بانکی »فیشینگ« باشند، افزود: شهروندان 
باید دقت داشــته باشــند که به لینک هایی که از 
طریق پیامک یا شــبکه های اجتماعی برای آنها 
ارسال می شود اعتماد نکنند و در نشانی صفحات 
درگاه های بانکی به نشانی صفحه و لزوما نسانی 
https:\\shaparak.ir دقــت نمــوده و وجود 
هر گونه آدرس دیگری نشــان دهنده جعلی و 

کالهبرداری بودن موضوع می باشد.
وی تاکید کرد: هیچ گاه از ســوی سازمان هدف 
مندی یارانه ها پیامکی مبنی بر قطع شدن یارانه ها 
ارسال نمی شــود و در صورت قطع یارانه، فرد 
باید حضوری برای پیگیری موضوع به سازمان 
هدفمندی یارانه ها مراجعه نماید و هیچ وجهی 

برای برقراری یارانه دوباره درخواست نمی شود.
ســرهنگ آدینه لو گفت: با وصول این پروندها 
مراتب به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان 
پلیس قرار گرفته و اقدامات الزم برای شناسایی 
متهمان انجام و اقدامات تکمیلی جهت دستگیری 

متهمان ادامه دارد.
رییس پلیس فتا زنجان در پایان گفت: هموطنان 
در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را از 
www. طریق فوریت های پلیسی ۱۱۰ و نشانی
cyberpolice.ir بخش گزارشات مردمی پلیس 

فتا اطالع دهند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان:
ساالنه 50 میلیون اصله نهال 
در نهالستان کوشکن زنجان 

تولید می شود
 مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
زنجان با اشاره به افزایش ظرفیت تولید نهال در 
نهالستان کوشکن زنجان گفت: ساالنه 5۰ میلیون 
اصله نهال در نهالســتان کوشکن زنجان تولید 

می شود.
خلیل آقاجانلو با اشاره به ظرفیت تولید نهال در 
اســتان زنجان اظهار کرد: این نهالستان ظرفیت 

تولید ساالنه 5۰ میلیون اصله نهال را دارد.
وی با اشــاره به اینکه این نهالستان در زمینی 5۰ 
هکتار واقع شده است تصریح کرد: ظرفیت تولید 
این نهالســتان در چند ســال اخیر افزایش یافته 
است. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
زنجان به استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی 

در توسعه نهالستانها در استان زنجان افزود:
وی به مشــارکت بخش خصوصی در توســعه 
نهالستانها اشاره کرد و افزود: با توجه به شرایط 
اقتصادی حاکم در کشور ورود بخش خصوصی 

به این حوزه کمک شایانی می کند.
آقاجانلو به اجرای طرهای آبخیزداری در استان 
زنجــان بیان کرد: با توجه به تاکیدات ســازمان 
برای مشارکت جوامع محلی ما نیز به این سمت 
حرکت کردیم تا پروژه هایی را انتخاب کنیم که 
مردم مشــتاقانه در اجرای آن طرح، مشارکت و 

همکاری دارند.

خبـر مدیرکل دفتر فنی، حمل و نقل و ترافیک استانداری زنجان :

بودجه مناسب سازی خیابان های زنجان کافی نیست
 مدیــرکل دفتــر فنــی، حمــل و نقل و 
ترافیک اســتانداری زنجان گفت: ۲ سال قبل و 
طبق مصوبه ای ردیف خاصــی به مبلغ بیش از 
۲ میلیارد ریال برای موضوع مناســب ســازی 
معابر عمومی اختصــاص یافت که کافی نبود و 
تحقق این مهم در ســال جاری می تواند بخشی 
از مشــکالت و کمک حال دستگاه های اجرایی 

استان در رفع مشکالت پیش آمده باشد.
اســرافیل نیازی در نشست ســتاد هماهنگی و 
پیگیری مناسب سازی استان زنجان افزود: عدم 
اجازه دســتگاه های اجرایی استان برای بازرسی 
نحوه مناســب ســازی کار شایســته ای نیست 
و بــر این پایه ســال گذشــته در ارزیابی انجام 
 گرفته از 5۱ دســتگاه اجرایی استان و خروجی 
حاصل شده مربوط به مناسب سازی توسط تیم 

بازرسان بود.
وی اظهار داشت: طبق آیین نامه ابالغی، اعضای 
اصلی ســتاد مکلف به حضور در نشست ستاد 
بوده و اگر مطلب، موضوع مرتبطی با دســتگاه 
اجرایی مطرح می شود، مسوول مربوطه باید در 

جلسه حضور داشته باشد.
نیازی افــزود: نبود حضورر ســانه ملی در این 

نشست جای پرسش دارد در حالی که با پوشش 
خبری و نقدها می تواند به تبیین مسایل پرداخته 
و در راســتای رفع مشــکالت ایــن بخش گام 

جدی تری را بردارد.
وی اضافه کرد: مناسب سازی اماکن توریستی و 
تاریخی نیــز اهمیت زیادی دارد و عالوه بر آن، 
مساجد نیز از جمله مکان هایی مهم در این بخش 
محسوب می شــود که در جلسه ای مقرر شد که 
اداره اوقــاف و امور خیریه با احصای شــرایط 

نسبت به بررسی اجرای این مهم اهتمام کنند.
این مسوول ادامه داد: با اجرای این کار می توان 
تعداد مســاجد قابلیت اجرای مناسب سازی را 
احصا کرد د، زیرا پاســخگوی مشکالت هدف 

بوده و پیگیری الزم نیز انجام می گیرد.
مدیــرکل دفتر فنــی، حمل و نقــل و ترافیک 
استانداری زنجان گفت: موضوع مناسب سازی 
در روستاها نیز با همکاری، دهیاری ها مکلف به 
انجام این مهم شــده اند و اقدامات بنیاد مسکن 

انقالب اسالمی نقش تعیین کننده ای دارد.
وی در ادامه به بایســتگی حضور مدیران در این 
نشست تاکید کرد و گفت که این موضوع چندان 
خوشــایند نیســت و حضور خود آنان به تاکید 

خود اســتاندار زنجان می تواند خروجی بهتری 
در این نوع نشســت ها به دنبال دشته و عملیاتی 

کردن مصوبات نیز بهتر محقق می شود.
این مسوول خاطرنشــان کرد: بند هشت تبصره 
ماده واحده قانون بودجه سال جاری به موضوع 

مناســب پرداخته و عنوان شــده که راه و شهر 
ســازی و شهرداری مکلف اســت که عالیم و 
نشــانه های تابلوهای هشــدار دهنده در تمامی 
مکان ها اقدام کنند و ایــن موضوع اهمیت صد 

چندانی دارد.

 رییس پارک علم و فناوری استان زنجان 
تأکید کرد: فرهنگ سازی فعالیت های فناورانه در 

دستور کار قرار دارد.
به گزارش ایسنا، داوود مرادخانی در نشستی که 
با حضور معاون هماهنگــی و نظارت فرهنگی، 
اجتماعی و همکاری های منطقــه ای معاون اول 
رییس جمهور برگزار شد، اظهار کرد: پارک علم 
و فناوری اســتان زنجان در سال 96 افتتاح شد و 
هم اکنون ۱۰۰ شرکت فناور در آن مستقر است. 
همچنین در مراکز رشد و پارک های دیگر هم این 

شرکت ها استقرار یافتند.
وی به کمبود اعتبارات برای حمایت  از شرکت های 
دانش بنیان و پارک علم و فناوری اشــاره کرد و 
گفت: تاکنون ۲۲ هزار نفر ساعت دوره آموزشی 
در همین راستا برگزار کرده و تالش داریم تا این 

سیستم را در استان گسترش دهیم.
رییس پارک علم و فناوری استان زنجان تصریح 
کرد: پارک علم و فناوری استان زنجان علی رغم 
اعتبارات کم، بیشترین نرخ رشد تولید شرکت های 
دانش بنیان را داشته و حتی یکی از شرکت ها در 

بین 5 شرکت فناور برتر قرار گرفته است.

این مسوول با اشاره به اینکه مهم ترین کار پارک 
علم و فناوری اســتان در سال 97 فرهنگ سازی 
فعالیت های فناورانه بوده است، بیان کرد: در سال 
98 نیز توسعه این فرهنگ را در دستور کار داریم.
مرادخانــی در ادامه، تکیه بر اقتصاد دانش بنیان و 
حوزه هــای مبتنی بر دانــش را تنها راه حل فعلی 
کشور دانست و گفت: به دنبال این هستیم که این 

تفکر جدید را در کشور گسترش دهیم.
رییس جهاد دانشــگاهی اســتان زنجان نیز در 
ادامه این نشســت تصریح کرد: در سال گذشته 
جهاددانشگاهی زنجان نخستین مرکز رشد صنایع 
فرهنگی خالق کشور را دایر کرده است. همچنین 
نخســتین پارک ملی علــوم و فناوری های نرم 

فرهنگی کشور متعلق به جهاددانشگاهی است.
کامران جعفری با اشاره به اینکه جهاددانشگاهی 
در اشــاعه اقتصاد فرهنگی، سخت ترین کار را بر 
عهده گرفته اســت، عنوان کرد: این نهاد اتقالبی، 
نــه دولتی بوده و نه خصوصی اســت و بودجه 
دولتی ندارد، بنابراین نیازمند حمایت در پیشبرد 

این اهداف است.
این مسوول یادآور شد: کشورهای پیشرفته و در 

حال توســعه درآمدهای کالنی در حوزه فرهنگ 
ایجاد می کنند. برای نمونه کشــور چین بیشترین 
GDP را  در حوزه فروش صنایع خالق فرهنگی 
ایجاد کرده و حتی کشورهایی همچون آلمان در 

این حوزه پیش رو هستند.
وی ادامــه داد: جهاددانشــگاهی به عنوان نهادی 
انقالبی همگام با سیاست های عمومی و اختصاصی 
دولت پیش می رود. سال گذشته برای راه اندازی 
مرکز رشد صنایع خالق فرهنگی ۳ میلیارد تومان 
هزینه کردیم و برای تکمیل تجهیزات به اعتبار ۱.5 

میلیارد تومانی دیگر نیز نیاز داریم.
جعفری تأکید کرد: بر این باوریم می توان از فرهنگ 
پول درآورد و حتی آن را صادر کرد و سبب ارزآوری 
به کشور شد. مشکل اساسی جهاددانشگاهی اینجا 
اســت که در دسته بندی دولتی یا بخش خصوصی 
جای نمی گیرد و خواستار تسهیل گری قوانین برای 

نهادهای عمومی غیردولتی هستیم.
مدیر مرکز رشــد دانشگاه زنجان نیز در ادامه این 
نشســت به حمایت از شــرکت های دانش بنیان 
تأکید کرد و گفت: مســیرهای حمایتی گذشــته 
برای حمایت از شــرکت   های دانش بنیان باعث 

هدررفت منابع می شود و این پشتیبانی ها باید در 
مسیر درست قرار گیرد.

جــالل صبا ادامــه داد: در بخش شــرکت های 
پیش رشــد، خالء حمایتی وجود دارد و در طول 
سه سال گذشته در مرکز رشد دانشگاه زنجان 5۰ 
میلیون تومان از وزرات علوم دریافت کردیم که 

این رقم برای فعالیت های اثربخش، کافی نیست.
این مسوول با اشاره به اینکه دانشگاه زنجان 4۰۰ 
نفر هیات علمی و ۱۰ هزار دانشجو دارد، یادآور 
شــد: آمادگی داریم در بخش کشاورزی و سایر 
حوزه ها طرح هایی را ارایه داده و به شکل جامع 

در یک منطقه اجرا کنیم.

رییس پارک علم و فناوری استان زنجان عنوان کرد:

لزوم توسعه فرهنگ فعالیت های فناورانه

 رییس انجمن خیریه بیماران کلیوی استان 
زنجان گفت: انجمن خیریــه حمایت از بیماران 
 کلیوی، نخســتین خیریه ســالمت در اســتان و 

کشور است.
محمدرضا طهماســبی اظهار کرد: انجمن خیریه 
بیماران کلیوی، نتیجه کمک خیران اســت که به 
لحاظ ظاهری و خدماتی که انجام داده اند، خوش 
درخشیدند و خروجی آن چشم گیر و قابل توجه 
بوده اســت. بخش دیالیز با گنجایش سی تخت 
می تواند در سه شیفت، ۲۰۰ بیمار را رایگان و با 

خدمات باکیفیت پذیرش کند.
وی افزود: در بخش آموزشــی، اداری، پیشگیری 
و بخش های تحقیقاتی و کتابخانه    ای، نشست های 
آموزشی، پیشگیری و کارگاه های مختلف برگزار 
شده است که در این نشست ها از پزشکان دعوت 
شــده اســت تا آموزش هایی را به جامعه هدف، 
دانشــجویان، بیماران و عامه مــردم ارائه دهند و 
نیز آموزش هایی در رابطه با ســبک زندگی سالم 
در این مکان برگزار شــده است که خروجی آن 
بازگشــت ۱5۰۰ نفر به چرخه حیات است که از 

درد و رنج دیالیز رها شدند.

این مســوول در رابطه با اقدامات صورت گرفته 
در دهه هشــتاد نیز تصریح کــرد: در بعضی از 
شهرستان ها به دلیل این که بیمارستان وجود ندارد 
شوربختانه نتوانســتیم بخش دیالیز را راه  اندازی 
کنیم ولی با حمایت دانشگاه علوم پزشکی زنجان، 
اولین کاری که در دهه هشــتاد پایان یافته است، 

راه  انــدازی بخش های دیالیــز و دفاتر نمایندگی 
انجمــن بیماران کلیوی که نیاز به مرکز نداشــته 
باشــند و در ادامه بخش پیوند کلیه در ســال 94 
راه اندازی شد و در این وضعیت هیچ گونه کمبود 
و مشــکالت دارویی درمانی را در بخش دیالیز 
نداریم. وی در ادامه اظهار کرد: با تالش انجمن، 

سیزده ســوییت برای بیمارانی که از شهرستان و 
روســتا ها برای دیالیز مراجعــه می کنند در حال 
آماده سازی است که در تابستان امسال بهره برداری 
می شــود و طبقه هم کف این مجموعه با زیربنای 
8۰۰ متــر به درمانگاه و کلینیک های تخصصی و 
فوق تخصصی اختصاص خواهد داشت که توسط 
یکی از خیرین در حال ســاخت است و در هفته 

بیماران کلیوی به بهره برداری خواهد رسید.
طهماســبی در رابطه با برنامه ها و اهداف انجمن 
خیریــه حمایــت از بیمــاران کلیــوی، افزود: 
هدف گذاری که در این ساختمان انجام شده است 
یک چرخه آموزش و درمان اســت که کلینیک و 
درمانگاه را با هدف غربالگری راه اندازی می کنیم 
تا افرادی که دارای نشــانه های اولیه این بیماری 
هســتند به این مرکز مراجعه کنند تا وارد چرخه 

دیالیز نشوند. 
وی تصریح کرد: انجمن خیریه حمایت از بیماران 
کلیوی، اولین خیریه حوزه ســالمت در کشــور 
اســت که دویست شعبه در سطح کشور دارد که 
حدود ۱۰۰ هزار بیمار را تحت پوشش و درمان 

خود قرار داده است.

رییس انجمن خیریه بیماران کلیوی استان زنجان:

1500 بیمار کلیوی به چرخه حیات بازگشتند

 مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان 
راه اندازی خانه های جوان در ۳ شهرستان استان 

زنجان تا پایان امسال خبر داد.
به گزارش موج رســا، علی خلیلی در نشســت 
هم اندیشی با جوانان استان زنجان که با حضور 
معاون هماهنگی و نظارت فرهنگی و اجتماعی و 
همکاری های منطقه ای معاون اول رییس جمهور 
برگزار شد، به تعداد سمن های استان اشاره کرد 
و اظهار داشت: 85 مجوز سازمانهای مردم نهاد 

در استان صادر شده است.
وی با بیان اینکه از ایــن تعداد ۱8 مجوز را در 
ســال 97 صادر کردیم، ابراز کرد: صدور مجوز 
5۰ ســمن در دست اقدام است که پیگیری های 

الزم در این زمینه انجام می شود.
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان زنجان با بیان 
اینکــه 77 درصــد مجوزهای صادر شــده در 
شهرستان زنجان بوه است، خاطرنشان کرد: سال 
گذشته اعتبار تخصیص داده شده برای سمن ها 

سه میلیارد و ۱۰ میلیون ریال بود.
وی با اشــاره به اینکه سال گذشته ۱755 پایگاه 
اوقات فراغت در ســطح اســتان زنجان برای 
جوانان بود، عنوان کرد: ۲56 کارگاه آموزشــی 

ازدواج نیز در سطح استان زنجان برگزار شد.
 خلیلی با اشــاره به راه اندازی ســه خانه جوان 
در نیمه دوم ســال گذشته ادامه داد: تاکنون پنج 
خانه جوان در سطح استان فعال است که امسال 

با راه انــدازی خانه های جوان ابهــر، ایجرود و 
سلطانیه این آمار به هشت مورد می رسد.

وی بــا اشــاره به انعقــاد تفاهم نامــه با جهاد 
دانشــگاهی با موضوع برنامه های شتاب دهنده 
کســب و کار گفت: در این راســتا دو رویداد 
کارآفرینی با عناوین برنا و فضای مجازی برگذار 

شده است. 
احسان باکری مشاور معاون اول رییس جمهور 
نیز در این نشست با تاکید بر استفاده از ظرفیتها 
اظهار کرد: متاسفانه تصور ما از کار این است که 
حقوق بگیر شویم اما ظرفیت های زیادی وجود 

دارد که می توان از آنها استفاده کرد.
وی با بیــان اینکه جوانان بایــد پیگیر کارهای 

خود باشند، ابراز کرد: شرایط ایده آل نیست اما 
ابزارهای وجود دارد که می توان از آنها اســتفاده 

کرد به شرط اینکه جوانان بخواهند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان خبر داد:

راه اندازی خانه های جوان در 3 شهرستان استان تا پایان امسال
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در سفر یک روزه معاون اول رییس جمهور محقق شد؛
تجهیز ۱۱۲۰ هکتار زمین های 

کشاورزی به سامانه 
نوین آبیاری

اول  معــاون   یــک روزه  ســفر  در   
رییس جمهــور به زنجــان ۱۱۲۰ هکتار اراضی 

کشاورزی به سامانه نوین آبیاری مجهز شد.
به گزارش ایسنا،  در آیین بهره برداری از طرح های 
بخش  کشاورزی اســتان، با حضور معاون اول 
رییس جمهور، طرح آبیاری تحت فشــار کشت 
و صنعت همایی در روســتای توپقره شهرستان 

خدابنده به مساحت ۱۸۰ هکتار راه اندازی شد.
هزینه نهایی این طرح ۳۶ میلیارد ریال بود که ۱۸ 
میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال آن به صورت کمک 
بالعوض دولتــی بوده و این طرح برای ۳۶ نفر 

شغل ثابت ایجاد کرده است.
امروز ۱۲۲۰ هکتار از زمین های کشــاورزی به 
سامانه نوین آبیاری با اعتباری بالغ بر ۲۰۴ میلیارد 
ریال تجهیز شد. همچنین از ۷ پروژه آبخیزداری 
و آبخوان داری با اعتباری بالغ بر ۶۶ میلیارد ریال 

به بهره برداری رسید.

معاون هماهنگی و نظارت فرهنگی و اجتماعی معاون 
اول رییس جمهور:

مسایل سمن ها در سطح ملی 
بررسی می شود

 معاون هماهنگــی و نظارت فرهنگی و 
اجتماعــی و همکاری های منطقه ای معاون اول 
رییس جمهور گفت: مســائل سمن ها در سطح 

ملی بررسی می شود.
به گزارش ایســنا، مهدی علیخانی در نشست 
هم اندیشــی با ســمن های جوانــان و مجمع 
مشورتی جوانان استان زنجان، با تاکید بر این که 
مساله ســازمان ملی جوانان باید در سطح ملی 
بررسی شود، اظهار کرد: مجمع مشورتی استاندار 
و مسووالن اداره کل ورزش و جوانان می توانند 
مسایل مشترک ســمن ها و جوانان را در قالب 
یک تعامل دوسویه بررسی کرده و زمینه را برای 
حل و فصل آن ها فراهم کنند؛ در واقع بخشی از 
این مســایل در فضای استانی قابل حل و فصل 
و بخشــی دیگر نیز در سطح ملی قابل واکاوی 
است. از همین رو، جوانان مطمئن باشند که چنین 
فصل مشترکی در همه استان ها وجود دارد و از 
طریق معاونت اول ریاست جمهوری بررسی و 

در صورت امکان حل و فصل خواهد شد.
این مسوول با اشاره به این که بدون شک کسب 
و کارهای نوآورانه و جدید با چالش هایی مواجه 
می شــود، ادامه داد: علی رغم تحوالت سریعی 
که در حوزه کســب و کارهای نوپدید به وجود 
می آید، ممکن است شناخت چندانی نسبت به 
این کســب و کارها وجود نداشته باشد. چالش 
دیگری که در این رابطه وجود دارد، ناشــی از 
بی اعتمادی اقشــار مختلف است. با این وجود، 
باید راهکارهای کسب اعتماد را برای کسب و 

کارهای جدید پیدا کنیم و در پیش بگیریم.
وی تصریح کرد: در ارتباط با کسب و کارهای نو 
و فناورانه که در مقیاس کوچک هستند، نمی توان 
مباحث بیمــه ای و مالیات را نادیده گرفت ولی 
می شود ساز و کارهای جدید تعریف کرد تا این 
کســب و کارها مانند شرکت های دانش بنیان از 
یک سری معافیت ها و امتیازات برخوردار باشند. 
در این راســتا نیز معاونت علمی رییس جمهور 

قدم های بسیار خوبی برداشته است.
علیخانی در ادامه با تاکید بر این که خوشبختانه 
وزارت ورزش و جوانان در توسعه کیفی سمن ها 
اقدامات مثمرثمری را آغاز کرده است، خاطرنشان 
کرد: در سال های گذشته، تعداد خانه های جوان 
انگشت شمار بود ولی هم اکنون، افزایش کمی 
خانه های جوان به جد در دســتور کار قرار دارد 
و امیدواریم که زمینه برای کیفی سازی برنامه های 

این خانه ها فراهم شود. 
ستادهای ملی جوانان نیز از رشد خوبی برخوردار 
اســت ولی در مقطع فعلی با یک سری مسائل 
داخلی و بین المللی مواجه شــده ایم که منجر به 
تغییر اولویت ها و توجهات به ســمت و سوی 

دیگری شده است.

با حضور جهانگیری
شرکت پدیده شیمی قرن

مورد بهره برداری قرار گرفت

  بــا حضور معاون اول رییس جمهوری 
شرکت پدیده شــیمی قرن در شهرک  صنعتی 

نوآوران زنجان به بهره برداری رسید.
شرکت پدیده شیمی قرن، متعلق به گروه صنعتی 
گلرنگ با سرمایه گذاری یک هزار و ۲۰۰ میلیارد 
ریال می باشــد که با راه اندازی آن زمینه اشتغال 

برای ۲۵۰ نفر فراهم گردید.
گفتنی است این شرکت در زمینه تولید انواع مواد 

شوینده فعالیت دارد.

خبـر

معاون اول رییس جمهور:
مردم در جریان سیاست های 
دولت برای عبور از شرایط 

کنونی قرار گیرند
 معــاون اول رییس جمهــور صبح روز 
سه شــنبه به منظور افتتاح چند طــرح عمرانی و 
کشاورزی و نیز گفت وگو با مسووالن و نخبگان 

وارد استان زنجان شد.
به گزارش ایسنا،  اسحاق جهانگیری معاون اول 
رییس جمهور در بدو ورود و در جمع خبرنگاران 
با بیان اینکه شرایط کشــور به خاطر فشارهای 
بین المللــی آمریکا و برخی کشــورهای منطقه 
شــرایطی خاص است، گفت: باید سیاست های 
دولــت برای عبور از این مقطــع و مقاومت در 
برابر فشــارها برای مردم و مسووالن استان در 

حوزه های اقتصادی و بودجه تشریح شود.
وی بــا بیان اینکه اگر مردم و فعاالن اقتصادی به 
صورت دقیق در جریان مسائل کشور قرار گیرند 
می توانیــم از این مقطع عبور کنیم، تصریح کرد: 
راهکارهای خوبی در این زمینه تدوین شده است 
و امیدواریم بتوانیم با موفقیت این مرحله حساس 

را پشت سر بگذاریم.
معاون اول رییس جمهور در ادامه با ابراز ارادت 
و سالم خدمت مردم عزیز، انقالبی و والیت مدار 
اســتان زنجان، اظهار کرد: در این سفر چندین 
طــرح صنعتی، کشــاورزی و عمرانــی افتتاح 
خواهد شــد و با مســئوالن و نخبگان استان در 
مورد مســایل، محدودیت ها و مشکالت استان 
 زنجان و راهکارهای مرتفع کردن آن گفت وگو 

خواهیم کرد.

با حضور معاون اول رییس جمهور انجام شد؛
افتتاح 7 پروژه آبخیزداری 
از محل اعتبارات صندوق 

توسعه ملی

 دیروز، ۷ پروژه آبخیزداری و آبخوان داری 
از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی با حضور 
معــاون اول رییس جمهور در اســتان زنجان به 

بهره برداری رسید.
به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری اســتان زنجان، دیــروز، ۷ پروژه 
آبخیــزداری و آبخــوان داری از محل اعتبارات 
صندوق توسعه ملی با حضورمعاون اول رییس 
جمهور در اســتان زنجان بــا اعتباری بالغ بر۶۶ 

میلیارد ریال به بهره برداری رسید.
با افتتاح این پروژه ها حدود ۱۷ هزار نفر در استان 

صاحب شغل می شوند.
پخش سیالب و آبخوان داری خراسانلو، کنترل 
ســیل و رســوبات ســاغرچی و کنترل سیل و 
رســوبات میرآخور در ماه نشان، آبخوان داری و 
کنترل ســیل آقبالغ در زنجان، پخش سیالب و 
آبخوان داری نصیرآباد در خرمدره، ذخیره رواناب 
و کنترل سیل خوشنام درابهر و همچنین ذخیره 
رواناب و کنترل سیل چشین درابهر از طرح های 
افتتاح شده به دست جهانگیری معاون اول رییس 

جمهور در استان زنجان می باشد.
به گفته مســوول روابط عمومی اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری اســتان زنجان، آبخیزداری 
گامی در راستای توسعه منابع طبیعی بوده که خود 

بستر توسعه پایدار کشور به شمار می رود.
نوربخش افزود: مهمتریــن ویژگی آبخیزداری 
مدیریت حوزه های آبخیز به عنوان سیستم های 
پویای فیزیکی، بیولوژیکی،اقتصادی و اجتماعی 

است.
وی بــه آبخوان داری نیز اشــاره کــرد و گفت: 
آبخوانداری مجموعــه ای از عملیات مکانیکی 
است که با مهار و نفوذ سیالب بر روی عرصه های 
آبخــوان موجب احیاء کمی و کیفی منابع آب و 
خاک، تقلیل و حتی حذف خسارت های مستقیم 
و غیر مســتقیم و در نتیجه بهینه ســازی محیط 

زیست می شود.
مســوول روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری اســتان با بیان این که ۲۰۰ میلیون 
دالر از محل صندوق توسعه ملی جهت اجرای 
عملیات آبخیزداری و آبخوان داری در ســطح 
کشــوراختصاص یافته است افزود: از این مقدار 
بیــش از ۱۲ میلیــارد تومان بــه اداره کل منابع 
 طبیعی و آبخیزداری استان زنجان تخصیص داده 

شده است.
به گفته نوربخش این اعتبارات در ۱۶ حوزه آبخیز 
در سطح اســتان هزینه شده که عملیات اجرای 
۷ پروژه به اتمام رســیده اســت و امروز نیز با 
حضورمعاون اول رییس جمهور به بهره برداری 

رسید.
 وی در ادامــه کنترل فرســایش و جلوگیری از 
هدر رفت خاک مرغوب کشاورزی، ایجاد تعادل 
پایدار بین منابع آب، خاک و گیاه، مهار و کنترل و 
افزایش بهره وری آب و نیز باال بردن سطح رفاه و 
افزایش مشارکت عملی مردم ساکنان حوزه آبخیز 
در حفاظــت از منابع موجود را از جمله مزایای 

اجرای این طرح ها اعالم کرد.

خبـر معاون اول رییس جمهور در سفر یک روزه به استان زنجان:

کشور در شرایط پیچیده ای قرار دارد

 معاون اول رییــس جمهور با بیان اینکه 
در حال حاضر کشــور در شــرایط حســاس و 
پیچیــده ای قرار دارد، گفت: در طول ۴۰ ســال 
عمر نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران هرگز 

چنین شرایط پیچیده ای وجود نداشت.
اسحاق جهانگیری در جمع مردم روستای دوتپه 
سفلی از توابع شهرستان خدابنده استان زنجان با 
بیان اینکه هم اکنون کشــور در شرایط خاص و 
پیچیده ای قرار دارد، وضعیت موجود را پیچیده 
و حساس در چهل ســال عمر انقالب اسالمی 
عنوان کرد و گفت: در ۴۰ ســال تحریم آمریکا 
و اتحادیه اروپا و ســازمان ملل چنین شرایطی 
وجود داشــت، ولــی ملت ایران نشــان داد که 
مقاوم و با درایت است و در برابر همه تحریم ها 

سربلند و موفق ظاهر شد.
وی با بیان اینکه امروز در شرایطی قرار داریم که 

دشمن با بی توجهی به همه تعهدات و پیمان ها 
از جمله برجــام رفتار متفاوتی از خود نشــان 
داده، افزود: امــروز آمریکا با خروج از برجام و 
توافقی که همه کشــورهای بزرگ و مهم جهان 
در آن وجود داشته اند و ایران به همه وظایف و 
تعهدات خود در این توافق عمل کرده بود، رفتار 

متفاوت و متناقضی از خود نشان داد.
جهانگیری گفت: آژانس بین المللی انرژی اتمی 
در ۱۴ گزارش، به پایبندی ایران به تعهدات خود 
در برجام اعتراف کرده است، ولی با تغییر رئیس 

جمهور آمریکا، توافق زیرپا گذاشته شد.
معــاون اول رییــس جمهور با تأکیــد بر اینکه 
ملت ایــران هرگز تســلیم زورگویی ها و زیاده 
خواهی های آمریکا نخواهد شــد، اظهار داشت: 
امــروز با وجود اینکه دنیا بــه حقانیت عملکرد 
جمهوری اسالمی ایران در برجام اعتراف می کند، 

آمریکا به بهانه هــای مختلف تحریم های جدید 
اعمــال می کند و اجازه خریــد نفت و مبادالت 

تجاری دیگر کشورها با ایران را نمی دهد.
وی با بیان اینکــه آمریکا همواره با حربه تهدید 
نظامی ســعی در تسلیم نمودن کشــورها دارد، 
افزود: آمریــکا با عنوان کــردن حضور ناوگان 
دریایی خود در خلیج فارس ســعی در ترساندن 
ملت ایران داشت که با توجه به عدم موفقیت در 
این حربه، خواستار مذاکره شد، ولی چه تضمینی 
وجود دارد که آمریکا به توافق جدید پایبند شود.
جهانگیری با بیان اینکه ملت ایران از امام حسین 
)ع( آموخته انــد که هرگز زیر بــار ذلت نروند، 
گفت: رهبر جمهوری اســالمی ایران به پشتوانه 
دولت، نیروهای مســلح و ملت فرموده اند کسی 

که زورگویی کرده باید جواب پس دهد.
معــاون اول رییس جمهور تصریــح کرد: ملت 

ایران اهــل منطق و اخالق اســت و هیچکس 
نمی تواند با زبان زور با این ملت سخن بگوید، 
بلکه راهبرد ما، راهبــرد مقاومت در برابر زیاده 

خواهی ها است.
جهانگیری با تأکید بر اینکه راه مبارزه و مقاومت 
این است که هر چه می توانیم کاالهای موردنیاز 
کشــور را بیشــتر تولید و امنیت غذایی مردم را 
تأمین کنیــم، افزود: باید در زمینه تولید کاالهای 
موردنیاز در کشــور به خودکفایی برسیم تا برای 
نان دست خود را به سوی کشورهای دیگر دراز 

نکنیم.
وی با اشــاره به حوادث اخیــر در خلیج فارس 
ادامه داد: ایران تأمین کننده امنیت منطقه اســت 
و این ایران است که امنیت منطقه را حفظ کرده 
است و امروز همه می دانند که امارات و عربستان 
نمی توانند امنیت منطقه را حفظ کنند و ما امنیت 

آنها را تأمین می کنیم.
معاون اول رییس جمهور متذکر شــد: مگر آنها 
داعش را ایجاد نکردند تا به اهداف خود برسند 
اما باز هم نتوانســتند و همه تالش های آنها در 
تقویت داعش در عراق و ســوریه با شکســت 

مواجه شد.
جهانگیری بــا بیان اینکه آمریکا همواره با حربه 
زور، قدرت و اعمال تحریم در تالش برای تداوم 
زورگویی خود اســت، افزود: برخی کشورهای 
بزرگ هم از آمریکا می ترسند و حرف این کشور 

را گوش می دهند.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه دولت در راســتای 
توســعه روســتاها تالش کرده و فعال اســت، 
افــزود: ما با تصمیم به موقــع و با وجود اینکه 
منابع محدود بــود، در دوران تحریم یک و نیم 
برابر ســال های گذشته به روســتاها گازرسانی 
کردیم. امروز وضعیت آسفالت راه های روستایی 
خوب اســت و آب لوله کشی مناسب در اختیار 

روستاییان قرار دارد.
معــاون اول رییس جمهور بــا بیان اینکه دولت 
تمام تالش خود را برای رفع مشکالت اقتصادی 
و معیشــتی به کار می بــرد، گفت: دولت تالش 
می کند در بخش معیشــت، اشتغال و بخش های 
 اقتصــادی با قوت وارد شــده و مشــکالت را 

حل کند.

 در آغاز ســفر معاون اول رییس جمهور 
به زنجان شرکت پاک حیات کیمیا پارس به طور 

رسمی به بهره برداری رسید.
به گزارش ایسنا، شرکت پاک حیات کیمیا پارس 
با ســرمایه گذاری خارجی به ارزش ۴۰ میلیون 
یورو معــادل ۵۹۴۰ میلیارد ریال در شــهرک 
صنعتی شــریف ابهر واقع شده که با راه اندازی 
آن برای ۳۰۰ نفر به صورت مســتقیم و ۵۰۰۰ 

نفر غیرمستقیم فرصت اشتغال ایجاد می شود.
۲۵ هزار تــن هیپوکلرید ســدیم، ۷۵ هزار تن 
پودر ماشــین  لباس شــویی، ۷۵ هزار تن پودر 
لباس شــویی، ۵۰۰۰ هــزار تن پودر ماشــین 
 ظرف شــویی، ۵۰۰۰ تــن مایع دست شــویی، 
۴۵هــزار تن مایع  نرم کننــده، ۴۵ هزار تن مایع 
پاک کننده، ۲۵ هــزار تن مایع جرم گیر و ۳۱۰۰ 
تن بطری پلی اتیلن از جمله تولیدات این واحد 

تولیدی است.

شــرکت پارس حیــات با ســرمایه گذاری صد 
درصدی سرمایه گذار ترکیه ای در شهرستان ابهر 
ایجاد شده است. شرکت تولیدی پارس حیات، 
به منظور تامین بخشــی از نیاز بــازار ایران در 
ســال ۹۰ اقدام به تاسیس کارخانه ای در زمینی 
به مســاحت ۲۴۰ هزار مترمربع در شهر ابهر از 
توابع استان زنجان کرد. مجموع سرمایه گذاری 
شــرکت ترکیه ای پارس حیــات واحد صنعتی 
تولیدکننده انواع محصوالت بهداشتی در زنجان 

به ۲۷۰ میلیون یورو می رسد .
شــرکت حیات کیمیا که پنجمین شرکت بزرگ 
تولیدکننده پوشــک های بچه در ســطح جهان 
است با صادرات محصوالت خود به ۹۰ کشور 
دنیا و نیــز با بهره مندی از تاسیســات تولیدی 
خود در کشورهای ترکیه، ایران، الجزایر، مصر، 
روســیه، کنیا در صحنه رقابــت جهانی دارای 

موقعیت بسیار مناسبی است.

در نخستین برنامه سفر جهانگیری به زنجان انجام شد؛

بهره برداری رسمی از شرکت پاک حیات کیمیا پارس در شهرک صنعتی ابهر

همزمان با سفر معاون اول رییس جمهور به زنجان؛

بزرگ ترین خط تولید و تست مترو کشور در ابهر به بهره برداری رسید
 همزمان با سفر معاون اول رییس جمهور به 
زنجان، دو طرح صنعتی در ابهر شامل بزرگ ترین 
خط تولید و تست مترو کشور و شرکت پاک حیات 

کیمیا پارس به بهره برداری رسید.
به گزارش ایســنا، با حضور اســحاق جهانگیری، 
معاون اول رییس جمهور در ابهر، بزرگ ترین خط 
تولید و تســت مترو کشور در طرح توسعه صنایع 
ریلی ایرانیان با هدف تکمیل محصوالت تولیدی 
نسبت به ایجاد طرح توسعه انواع واگن های مترو 

افتتاح شد.
ظرفیت اسمی پروانه بهره برداری این واحد تولیدی، 
۱۰۰۰ دســتگاه و پیش بینی اشتغال آن ۲۳۰ نفر و 
میــزان ســرمایه گذاری انجام  شــده در این واحد 
نیز ۱۵۷۰ میلیارد ریال اســت کــه انواع بورژی و 
ورق های فوالدی، مواد اولیه مصرفی و اصلی این 

واحد تولیدی است.
ایریکو به عنوان نخستین شرکت تولیدی در زمینه 
طراحی بدنه، بورژی و ساخت واگن با برند ایرانی، 
شــامل یک واحد تولیدی در ابهــر، دفتر تهران و 
یک مرکز نگه داری و تعمیــرات واقع در راه آهن 

جمهوری اسالمی ایران است.
ایریکو محصوالت خود را با استفاده از بهترین و با 
تجربه ترین های صنعت ریلی ایران و با انتقال دانش 
و تکنولوژی از پیشــرفته ترین شــرکت های ریلی 
جهان، تولید می کند؛ این شرکت با در اختیار داشتن 

نیروی انســانی با ســابقه، به کارگیری دانش روز، 
مشارکت با شرکت های مطرح ریلی دنیا و دارا بودن 
خط تولید انعطاف پذیر، به عنوان شرکتی چابک در 

سطح منطقه محسوب می شود.
این شــرکت به واســطه برخورداری از خط تولید 
انعطاف پذیر و برجسته ترین متخصصتن صنعت 

ریلی کشــور، هــم اکنون طراحــی و تولید انواع 
خودروی ریلی، ریل باس، واگن مترو، واگن های 
باری لبه کوتاه و لبه بلند، طراحی و تولید بورژی، 
ساخت قطعات و اجزای واگن، تعمیرات و نگه داری 
ناوگان و ارایه خدمات مشاوره ای را انجام می دهد.

افزایش تنوع محصول جهت دســت یابی به سبد 

کامل محصوالت و حضور در بازارهای جهانی از 
مهم ترین اهداف ایریکو اســت. ایریکو در راستای 
تحقق اهداف خود و کســب توسعه پایدار، ضمن 
توجه به معیارهای اقتصادی و اجتماعی، با رعایت 
اســتانداردهای زیســت محیطی ملی و بین المللی 

به عنوان صنعت سبز نیز معرفی شده است.
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 افزایش ۲۰ درصدی نرخ کرایه های برون 
شــهری حمل و نقل عمومی مســافران زنجان به 
تهران را برای تردد با قطارهای مسافری این مسیر 

موجب ترغیب کرده است.
ساالنه نرخ کرایه های حمل و نقل عمومی مسافر 
برون شهری اعم از سواری و اتوبوس ۲۰ درصدی 
افزایش پیدا می کند که به گفته رانندگان و متولیان 
این حوزه این افزایش ها ناشــی از باالرفتن نرخ 

قطعات خوردرو، روغن و الستیک است.
اما امسال این افزایش موجب کشش مسافران برای 
آمد و شد با قطار شده، زیرا کرایه سفر با اتوبوس 
از زنجان به تهران ۳۵۰ هزار ریال و برعکس ۴۰۰ 

هزار ریال است.
مسووالن این اختالف کرایه را ناشی از افزایش ۲۰ 
درصدی کرایه ها در سال ۹۷ در استان تهران و عدم 

تحقق آن در زنجان بیان می کنند.
 امســال با افزایــش ۲۰ درصدی کرایــه تهران به 
زنجان ۴۰۰ هزار ریــال و برعکس نیز ۳۵۰ هزار 

ریال است.
اما مسووالن به دلیل اعتراض مسافرانی که از تهران 
به زنجان در رفت و آمد هســتند، درتالش برای 
یکسان سازی این نرخ می باشند تا کرایه این مسیر 

از زنجان به ۴۰۰ هزار ریال برسد.
در کنار این کش و قوس اختالف نرخ ها، مسافرانی 
که بیشــتر رفت و آمد آنها به تهــران در هفته با 
اتوبوس می باشد، بعداز افزایش نرخ ها به سمت 

تردد های ریلی گرایش یافته اند.
زنجان، جوانترین اتوبوس های بین شــهری را 

دارد
معاون حمل و نقــل اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان زنجان اظهارداشت: این استان 
جوانترین ناوگان حمل و نقل برون شهری را دارد 

و خدمات دهی در آن مطلوب است.
علی مدقالچی تاکید کرد: چنانچه مسافری از ارایه 

خدمات در اتوبوس و ســواری و همچنین رفتار 
رانندگان و میهماندار آن ناراضی هســتند باید این 
مهم را از طریق شماره پیامکی که در همه خودروها 

نصب شده برای رسیدگی و برخورد اطالع دهند.
وی یادآوری کرد: هم اکنون نمی توانیم نرخ حمل 
و نقل عمومی مســافری را بیشــتر از ۲۰ درصد 

افزایش دهیم.
معاون حمل و نقــل اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان زنجان گفت: با توجه به اینکه 
سال ۹۷ افزایش کریاه ۲۰ درصدی در تهران اعمال 
شد و این مهم در زنجان محقق نشد اختالف نرخ 
۵۰ هزار ریالی از تهران به زنجان نشــات گرفته از 

این مساله است.
مدقالچی تاکید کرد: نه تنها استان زنجان بلکه برخی 
از دیگر اســتان ها نیز اختالف قیمتی در برخی از 
مسیرهای خود را دارند که درصدد یکسان سازی 

آن هستیم.
وی اضافه کــرد: رانندگانی کــه از ارایه خدمات 
مطلوب برای مسافران خودداری کنند در صورت 
مشــاهده و گزارش با آنها برخــورد و محروم از 

فعالیت می شوند.
تمایلی به افزایش نرخ کرایه های حمل و نقل 

عمومی نداریم
مسوول انجمن صنفی شــرکت مسافربری استان 

زنجان گفت: رانندگان و همه فعاالن در این صنف 
هیــچ تمایلی به افزایش نرخ کرایه ندارند؛ چرا که 
بیشتر مسافرانی که با وسایط نقلیه عمومی رفت و 
آمد می کنند از اقشار کم درآمد و دانشجویان بومی 

و غیربومی هستند.
حســن امیریان افزود: اما گرانی روغن، الستیک و 
حتی کمیاب شــدن برخی از قطعات خودروها و 
افتادن آن به دســت دالالن ما را مجبور به افزایش 

نرخ کرایه ها کرده است.
وی اظهار داشت: مسووالن در صورت برخورد با 
گرانفروشان این صنف و ارایه برنامه و تدبیر جدی 
جلوگیری از افزایش نرخ قطعات، روغن و الستیک 

کرایه ای اضافه نمی شود تا مخاطبان خود در بخش 
حمل و نقل جاده ای را از دست بدهیم.

مسوول انجمن صنفی شــرکت مسافربری استان 
زنجان، به اختالف نرخ کرایه های تهران- زنجان 
و برعکس اشــاره کرد و ادامه داد: درصدد یکسان 
سازی این نرخ هســتیم تا اختالفاتی که در دفاتر 

فروش بلیت در تهران بوجود می آید، رفع شود.
یکی از مســافران که هر هفته در رفت و آمد بین 
تهران و زنجان است، اظهار داشت: با افزایش نرخ 
کرایه ها و اختالف قیمت بین تهران-زنجان، عدم 
پاسخگویی مسووالن قطار را برای سفرهای خود 

انتخاب کرده ام.
منصور یارمردی افزود: حداقل در قطار هم کرایه 
پایین تر از اتوبوس اســت و هم خدماتی که ارائه 
می دهند به نسبت اتوبوس بهترو اختالف قیمتی 

وجود ندارد.
یکی دیگر از مسافران از ارایه خدمات مطلوب تر 
همزمان با افزایش کرایه ها ناراضی است و گفت: 
زمانــی که کرایه باال مــی رود باید خدمات نیز به 

تناسب آن افزایش یابد.
رقیه خانی زاده خاطرنشان کرد: با کرایه ۳۵۰ و ۴۰۰ 
هزار ریالی خدمات ۲۹۰ تومانی سابق را می گیریم 
و البتــه در برخی مواقع نیز کیــک هایی که برای 
مسافران توزیع می شود تاریخ مصرف آن گذشته 

است و کسی رسیدگی نمی کند.
وی ادامه داد: با افزایش نرخ و کاهش خدمات باید 
خطوط ریلی را جایگزین قطار کنیم چرا که همه 
با ارایه مبلغی به دنبال خدمات بهتر و آرامش برای 

سفر خود هستیم.
این مســافر یادآوری کــرد: تاکنــون هم هیچ 
مســوولی برای یکسان ســازی نرخ کرایه های 
تهران- زنجان پاســخگو نبود و اگر این افزایش 
۲۰ درصدی کشــوری است چرا از زنجان ۳۵۰ 
هزار ریال و از تهران ۴۰۰ هزار ریال از مسافران 

گرفته می شود.

 مدیرکل میــراث فرهنگی 
اســتان زنجــان بابیــان اینکه طی 
سال های اخیر صنعت مسگری در 
استان زنجان احیا شده است، ابراز 
کرد: برای توســعه این صنعت در 
اســتان برنامه ریزی الزم انجام  شده 

است.
یحیی رحمتی در گفتگو با مهر به 
صنعت مســگری در استان زنجان 
اشاره کرد و افزود: خوشبختانه در 
سال های اخیر صنعت مسگری در 
اســتان زنجان توانسته رشد خوبی 

داشته باشد.
وی بابیان اینکه از سال ۹۲ تاکنون 
صنعت مسگری توسعه خوبی داشته 
است، اظهار کرد: مس زنجان دارای 

باالترین استاندارد در زمینه کیفیت 
بوده و در سطح کشور جزو صنایع 

مطرح است.
مدیــرکل میراث فرهنگی اســتان 
زنجان از افزایش تعداد کارگاه های 
مسگری اســتان زنجان خبر داد و 
گفت: کارگاه مسگری از ۵ کارگاه 
در ســال ۸۹ به بیش از ۷۱۰ کارگاه 

طی سال ۹۸ افزایش یافته است.
وی از فعالیت بیــش از دو هزار و 
۲۰۰ نفر در صنعت مســگری خبر 
داد و تأکیــد کــرد: روزانه بیش از 
۱۵ تن انواع ظروف مسی از همین 

کارگاه ها تولیدمی شود.
مدیــرکل میراث فرهنگی اســتان 
زنجــان بابیان اینکه در ســال های 

اخیر صنعت مســگری در اســتان 
زنجان احیاشده اســت، ابراز کرد: 
برای توســعه این صنعت در استان 

برنامه ریزی الزم انجام شده است.

رحمتی تأکید کرد: استفاده از ظرفیت 
نخبگان و طراحان صنایع دستی در 
صنعت مســگری باعث شده این 

صنعت روزبه روز ترقی پیدا کند.

کرایه باالی اتوبوس بین شهری و اقبال مردم به سفرهای ریلی

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری زنجان در نظر دارد نسبت به واگذاری  
زمین جهت استقرار دستگاههای بازی بخش خصوصی )قلعه بادی، ترامپولین( واقع در پارک الله 
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ســاعات اداری از تاریخ 98/3/30 تا ساعت 14:15 مورخه 98/4/9 به نشانی بلوار کشاورز، جنب 

مزار شهدای باال، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری زنجان مراجعه نمایند.

مهلت تحویل اسناد: در ساعات اداری از تاریخ 98/3/30 تا ساعت 14 مورخه 98/4/9
محل تحویل اسناد: زنجان، بلوار کشاورز، جنب مزار شهدای باال، دبیرخانه سازمان سیما، منظر 

و فضای سبز شهری
زمان برگزاری مزایده حضوری: شــرکت کنندگان می بایست راس ساعت 14:15 روز دوشنبه 
مورخه 98/4/10 برای برگزاری مزایده حضوری به نشــانی بلوار کشاورز، جنب مزار شهدای باال، 

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری زنجان مراجعه نمایند.

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری زنجان

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان زنجان در نظــر دارد مناقصه عمومی 
همزمان با ارزیابی کیفی ) فشــرده ( دو مرحلــه ای انجام عملیات اجرایی تکمیلی فاز دوم 
بند خاکی چهره آباد شهرستان زنجان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران 
 و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی:

www.setadiran.ir  انجام خواهد شــد. و الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکــور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 
جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1398/3/29 می باشد. 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 17 روز دوشنبه تاریخ 98/4/3
مهلت زمانی ارسال پیشــنهاد در سامانه و تحویل فیزیکی پاکت های چهارگانه 
)پاکت ارزیابی کیفی، پاکت الف ، پاکت ب و پاکت ج(: ســاعت 8:30 روز پنجشــنبه 

تاریخ 98/4/20
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 روز پنجشنبه تاریخ 98/4/20

مناقصه گران بایستی دارای گواهینامه صالحیت معتبر حداقل رتبه 5 در رشته آب را دارا 
باشند.

جهت دریافت اطالعات بیشــتر در خصوص اســناد مناقصه و ارایه پاکت های چهارگانه به 
نشانی ذیل مراجعه فرمایید : 

زنجان - خیابان خرمشــهر، خیابان عدالت دوم غربي، اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداری 
استان زنجان و تلفن تماس 02433777011- 02433777949

مبلغ برآوردعنوان پروژه
)به ریال(

مبلغ تضمین 
)به ریال(

عملیات اجرایی تکمیلی فاز دوم بند خاکی 
92.105.263.1572.302.631.578چهره آباد

هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان

آگهی ربگزاری مزایده حضوری

فراخوان مناقصه عمومی 
همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( دو مرحله ای 

تکمیل احداث بند خاکی – نوبت اول

,,
افزایش ۲۰ درصدی نرخ 
کرایه های برون شهری 
حمل و نقل عمومی 
مسافران زنجان به تهران 
را برای تردد با قطارهای 
مسافری این مسیر موجب 
,,ترغیب کرده است

صنعت مسگری در استان زنجان احیا شده است
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