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رویه 2 -

رویه 4 -
رییس کمیسیون حمل ونقل عمومى
و خدمات شهرى شوراى شهر زنجان:

در اصالح خطوط حمل و نقل 
عمومى منافـع همه گروه ها
در نظر گرفتـه شده است

رویه 2 -
نماینده عالى دولت در استان زنجان :

اتحاد داشتن به معناى
انتقاد نکردن نیست

رویه 3 - نخستین نشست شـوراى فرهنگى شرکت آب منطقه اى زنجان برگـزار شد

رویه 2 پـروازهاى مشـهد - زنجـان از تابستـان-

رییس کل دادگسترى استان زنجان :

مسامحه در برخورد با مفسدان ، پذیرفتنى نیست
مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان خبر داد:

بدهى 12 ساله شهردارى ها به آموزش و پرورش
اسـتان  پـرورش  و  آمـوزش  مدیـرکل  امـروز-  زنـگان 
زنجـان گفـت: آمـوزش و پـرورش از شـهردارى ها 12

سـال مطالبـه دارد. 
ابراهیـم رفیعـى در نشسـت شـوراى آمـوزش و پرورش 
اسـتان، بـا اشـاره بـه بنـد 3 مـاده 13 و مـاده 16 قانـون 
شـوراها، اظهـار کـرد: تاکنـون از محل مـاده 16 که براى 
5 درصـد عـوارض نوسـازى مصـداق در نظـر گرفتـه 
شـده، ریالـى بـه آمـوزش و پـرورش پرداخت نشـده و 
شـوربختانه ایـن مـاده قانونـى تنهـا یـک مصـداق تلقى 
مى شـود و بـا وجود دریافـت از مردم به دسـت آموزش 

و پرورش نرسـیده اسـت. 
طریـق  از  شـهرها  دیگـر  در  داد:  ادامـه  مسـوول  ایـن 
نرم افـزار سـهم آمـوزش و پـرورش از محـل مـاده 16
قانـون شـوراها دیـده شـده کـه ایـن موضـوع موجـب 
هـم  افـزود:  وى  مى شـود.   پرداختى هـا  شفاف سـازى 
سـال  از شـهردارى ها 12  پـرورش  و  آمـوزش  اکنـون 
مطالبـه دارد و 90 درصـد از واریزى هایـى کـه تاکنـون 
انجـام شـده نیـز از طریق شـهردارى زنجان بوده اسـت.  
رفیعـى در رابطـه بـا برنامه ریـزى اجـراى فعالیت هـاى 
غنى سـازى اوقـات فراغـت، تصریـح کـرد: فعالیت هاى 
تابسـتانى بـراى دانش آمـوزان به منظور رشـد همه جانبه 
شـخصیت آن ها برگزار مى شـود و اسـتمرار فعالیت هاى 
پرورشـى سـال تحصیلـى در ایـام تابسـتان در راسـتاى 
ارتقاى سـطح دانـش و بینش اعتقادى، علمـى، اجتماعى 
هنـرى  و  فرهنگـى  حرفـه اى،  و  فنـى  مهارت هـاى  و 
دانش آمـوزان و ایجـاد زمینه هـاى الزم به منظـور تقویت 

و تامیـن سـالمت جسـمانى و روانـى دانش آمـوزان و 
تقویـت روحیه خودبـارى، همیارى و مسـوولیت پذیرى 
در دانش آمـوزان از اهـداف برگـزار این فعالیت ها اسـت.
مدیرکل آموزش و پرورش اسـتان زنجان، خاطرنشـان کرد: 
انتظـار مـى رود همه دسـتگاه هاى اجرایى اسـتان در اجراى 
مطلـوب ایـن برنامه کـه مبتنى بر سـند توسـعه بنیادین در 

آمـوزش و پرورش اسـت، همراهى داشـته باشـند. 
فرمانـدار  نشسـت،  ایـن  ادامـه  در  ایسـنا  گـزارش  بـه 
در  دانش آمـوزان  کـرد:  اظهـار  نیـز  زنجـان  شهرسـتان 
و  مى گیرنـد  قـرار  آمـوزش  فرآینـد  در  سـال  طـول 
بـراى حضـور در جمـع خانوادگـى  فرصـت کمتـرى 
دارنـد، بـه همیـن دلیـل انتظار مـى رود برنامه هـاى فصل 
تابسـتانى و اوقـات فراغت بـا رویکرد مشـارکت اولیا و 
دانش آمـوزان اجرایـى شـود.  رضا عسـگرى با اشـاره به 
شـرایط اقتصـادى موجـود در کشـور، ادامـه داد: انتظـار 
مـى رود برنامه هـاى اوقـات فراغـت بـراى دانش آمـوزان 
بـا کم تریـن هزینـه انجـام شـود.  محمدرضـا انصـارى، 
مدیـرکل آمـوزش فنـى و حرفه اى اسـتان زنجـان نیز در 
ایـن نشسـت، تکلیف ایـن اداره کل را معرفى مشـاغل به 
دانش آمـوزان اعـالم کـرد و گفـت: دانش آمـوزان باید با 
معایـب و محاسـن آن آشـنا شـوند و بازدیـد از فضاهاى 
آموزشـى، برگـزارى دوره هـاى فنى و ... در ایام تابسـتان 
در دسـتور کار قـرار مى گیـرد.  تغییر کاربـرى و تبدیل به 
احسـن کردن اراضى دستور نشسـت پنجم دیگر شوراى 
آمـوزش و پـرورش اسـتان زنجـان بود که مورد بررسـى 
قـرار گرفـت و اعضـا نسـبت بـه آن اعـالم نظـر کردند.

وزارت کشور
استاندار زنجان

شهردارى سهروردى

آگهى مناقصه عمومى
یک مرحله اى

98/2 نوبت دوم
شهردارى ســهرورد در نظر دارد 
عملیات خرید آسفالت - حمل و 
پخش آســفالت و قیر پاشى معابر 
به استناد مصوبه  شهر سهرورد را 
اسالمى  شوراى  69/ع/72  شماره 
شهر سهرورد از طریق مناقصه به 
پیمانکاران واجد شــرایط واگذار 
اســناد  دریافت  جهــت  نماید. 
مناقصــه در مواعد مقرر به واحد 
امور قراردادها شهردارى سهرورد 
فرمایید، شــماره تماس:  مراجعه 

024-34352244
مهلــت خرید اســناد: از مورخه 

98/3/8 لغات 98/3/19
شایان ذکر است هزینه انتشار آگهى 
بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
بهروز ندرلو - شهـردار سهرورد

-�و�� اول                                            � ا�وان �نا��ه ��و �ی دو � ح�ه ای ��� آباد
اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان زنجان در نظر دارد مناقصه عمومى پروژه آبخیزدارى را 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه ( دریافت از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه ( دریافت 
اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها ) از طریق درگاه سامانه تدارکات اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها ) از طریق درگاه سامانه تدارکات 

الکترونیکى دولت (ســتاد) به آدرس:الکترونیکى دولت (ســتاد) به آدرس:www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. و الزم است مناقصه گران در صورت عدم   انجام خواهد شد. و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

7 صبح روز سه شنبه تاریخ 7 صبح روز سه شنبه تاریخ 98/3/7 مى باشد. 8 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :
عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :
عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :
عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

17ساعت  17ساعت  17 روز شنبه تاریخ 98/3/11 آخرین مهلت دریافت اسناد از سایت : آخرین مهلت دریافت اسناد از سایت : 
 صبح روز سه شنبه تاریخ 

آخرین مهلت دریافت اسناد از سایت : 
 صبح روز سه شنبه تاریخ 

ساعت  آخرین مهلت دریافت اسناد از سایت : ساعت  
26 روز یکشنبه تاریخ 26 روز یکشنبه تاریخ 98/3/26 ساعت آخرین مهلت ارائه پیشنهاد : ساعت آخرین مهلت ارائه پیشنهاد : آخرین مهلت ارائه پیشنهاد : ساعت 14:15

27 روز دوشنبه تاریخ 27 روز دوشنبه تاریخ 98/3/27 ساعت: زمان بازگشایى پاکت ها : ساعت: زمان بازگشایى پاکت ها : زمان بازگشایى پاکت ها : ساعت: 9
 مناقصه گران بایستى داراى گواهینامه صالحیت معتبر حداقل رتبه  مناقصه گران بایستى داراى گواهینامه صالحیت معتبر حداقل رتبه 5 در رشته آب را دارا باشند.

جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها به نشانى ذیل مراجعه فرمایید : جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها به نشانى ذیل مراجعه فرمایید : 
– خیابان بالل حبشى دوم غربی – خیابان بالل حبشى دوم غربی – اداره کل منابع طبیعی و آبخیزدارى استان زنجان و تلفن تماس  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزدارى استان زنجان و تلفن تماس  –زنجان - خیابان خرمشهر –زنجان - خیابان خرمشهر زنجان - خیابان خرمشهر –

0243377794902433777949 -02433777011
مبلغ تضمین ( به ریال )مبلغ تضمین ( به ریال )مبلغ برآورد ( به ریال )عنوان پروژه

92,105,263,15792,105,263,1572,302,631,5782,302,631,578عملیات اجرایى و تکمیلى فاز دوم سد خاکى چهره آبادعملیات اجرایى و تکمیلى فاز دوم سد خاکى چهره آباد
هزینه انتشار آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد.

اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان زنجان

��د�د �ھ�� آ��ی � ا�وان ارزیا�ی ���ی
ف/98/1

پیرو آگهى فراخوان ارزیابى کیفى مشــاوران مورخه 28و98/2/25 در روزنامه 
مــردم نو در خصوص فرآیند خرید خدمات مشــاوره بــا موضوع" خدمات 

مهندســى نظارت بر اجراى خط آبرسانى سد بلوبین " بدینوســیله مهلت دریافت اسناد ارزیابى کیفى 
از ســامانه تدارك الکترونیک دولت (www.setadiran.ir) از تاریخ انتشــار این آگهى تا پایان وقت 
ادارى روز چهارشــنبه مورخه 98/3/8 تمدید مى گردد. بنابراین از همه شــرکت هاى مهندسین مشاور 
تائید صالحیت شــده در حداقل پایه(1) رشته آبیارى و زهکشــى و پایه(1) تاسیسات آب و فاضالب 
بطور توأمان در گروه مهندســى آب ، دعوت مى شــود از ساعت 12 روز سه شــنبه مورخه 98/3/7

تا ســاعت 14:45 روز چهارشنبه مورخه 98/3/8 با بهره گیرى از ســامانه تدارك الکترونیک دولت به 
صورت الکترونیکى نسبت به دریافت اسناد ارزیابى کیفى و شرکت در فرآیند ارزیابى کیفى اقدام نماید.

همچنین آخرین مهلت بارگذارى پیشنهادهاى ارزیابى کیفى در سامانه تدارك الکترونیک دولت و تحویل 
نسخه فیزیکى پیشنهادها به مناقصه گزار تا ساعت 15:45 روز دوشنبه مورخه 98/03/20 خواهد بود.

(پرداخت هزینه آگهى نیز بعهده برنده خواهد بود.) 

روابط عمومى شرکت سهامى آب منطقه اى زنجان



2
جامعه

خبـر

 کالهبرداری از ۷۵ نفــر
به شیوه کپی کارت بانکی

انتظامی  فرمانده  امروز- جانشین  زنگان 
اســتان زنجان از دستگیری اعضای باند 
حرفه ای کپی کارتهای بانکی شهروندان 
در زنجــان خبرداد و گفــت: این افراد 
با کپــی اطالعــات بانکی از حســاب 

شهروندان برداشت می کردند.
جعفر کردلــو در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: در پی دریافت چند فقره شــکایت 
مشابه به پلیس فتا زنجان مبنی بر برداشت 
غیر مجاز از حساب افراد، پرونده ای در 
این باره تشکیل و اقدامات پلیسی برای 
شناسایی و دستگیری متهم یا متهمان در 

دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی بیان کرد: در بررســی شــکایات و 
اظهارات شکات مشــخص شد افرادی 
تحت پوشش میوه فروش و دوره گردی 
)با استفاده از یک دستگاه وانت پیکان(، 
از  کارت های بانکی شــهروندان در یک 
فرصت مناســب کپی و نهایتا برداشت 

غیرمجاز از حساب آنان کردند.
کردلـو افزود:کارشناسـان پلیـس فتـا بـا 
انجـام اقدامـات فنـی و پلیسـی موفـق 
بـه شناسـایی  دو متهـم شـده و  یکـی 
از متهمـان را بـا هماهنگی مقـام قضایی 
در یکـی از اسـتان هـای شـمالی کشـور 

دسـتگیر کردنـد .
جانشــین فرمانده انتظامی استان زنجان 
با اشــاره به اینکه پس از دســتگیری در 
بازرســی از مخفیــگاه متهــم  ماموران 
موفق به کشــف ادوات مجرمانه اعم از 
دستگاه کپی رایت )اسکیمر(، کارت های 
کپی شــده شکات و مالباختگان، سیستم 
رایانه،دســتگاه های کارت خوان ســیار 
)PoZZ( و ده ها کارت خام شدند، افزود: 
پس از دستگیری متهم همدست وی نیز 

شناسایی و دستگیر شد.
کردلو تصریح کــرد: تاکنون بیش از 70 
مالباخته و شاکی در این زمینه شناسایی 
و در بررســی تراکنش های مالی متهمان 
مشخص شــد بیش از یک میلیارد ریال  
برداشت غیر مجاز صورت گرفته و تعداد 
از شــکات و ارزش مالی پرونده کماکان 

در حال افزایش است.

طرح پایش سمساری ، 
 اوراقچی و ضایعات

فروشی ها در زنجان اجرا شد
زنگان امروز - فرمانده انتظامی شهرســتان 
زنجان گفت: طرح پایش سمساری، اوراقچی 
و ضایعات فروشــان با هدف پیشــگیری 
از دزدی از ســوی پلیس این شهرســتان با 

موفقیت اجرا شد.
ســرهنگ مختار شــیرمحمدی افــزود: در 
راستای اجرای این طرح که با همکاری پلیس 
های تخصصی زنجان از روز چهارشنبه یکم 
خرداد ماه  به مدت چهار روز به مرحله اجرا 
درآمد ۲0 دزد خودرو، داخل خودرو،  خانه 
و ساختمان های خصوصی و نیمه کاره، باغ 

ها، مزرعه ها و کش رو زن، دستگیر شد.
وی اظهار داشــت: دزدهای دســتگیر شده 
در بازجویی های فنــی و تخصصی پلیس 
به ۴0  فقره دزدی اعتــراف کردند که پس 
از تشکیل و تکمیل پرونده به منظور اعمال 
قانــون به مراجع قضایی شهرســتان زنجان 
معرفی شدند. شــیرمحمدی با بیان اینکه ۲ 
دستگاه موتورسیکلت نیز در راستای اجرای 
این طرح توســط پلیس کشف و ضبط شد،  
تصریح کرد: این طرح به منظور ساماندهی 
هرچه بهتر و بیشــتر بر کار سمســاری ها، 
اوراقچی ها و ضایعات فروشان، ادامه خواهد 
انتظامی  فرماندهی  معاون عملیــات  یافت. 
اســتان زنجان نیز گفت: بــا توجه به اینکه 
دزد ها، اموال ربوده شــده  را تحت عناوین 
مختلف اعم از اقالم دســت دوم و اوراقی 
به سمســاری ها، اوراقچی هــا و ضایعات 
فروشان می فروشند بنابرین پلیس با هدف 
پیشــگیری از این دست  دزدی ها و توجیه 
صاحبان مشاغل، این طرح را اجرا می کند.
ســرهنگ حمیــد خســروانی افــزود: طــرح 
اســتانی پایــش اماکــن یــاد شــده بــا 
ــتان  ــی شهرس ــی انتظام مشــارکت فرمانده
زنجــان و پلیــس امنیــت عمومــی و آگاهــی 
ــرح  ــن ط ــرای ای ــزود:  اج ــد، اف ــرا ش اج
کــه بــه حتــم در کاهــش وقــوع دزدی هــا 
ــتان  ــود در ســطح اس ــد ب ــذار خواه تاثیرگ

ــت. ــد یاف ــداوم خواه ت
ــت  ــوف خواس ــردم و صن ــوم م وی از عم
ــش از  ــرح پای ــر ط ــه بهت ــرای هرچ در اج
سمســاری هــا، اوراقچــی هــا و ضایعــات 
ــی،  ــروی انتظام ــوران نی ــا مام ــان ب فروش
تعامــل و همــکاری الزم را بکننــد تــا میزان 
وقــوع دزدی هــا بــه کمتریــن حــد برســد.

* کشف کاالی قاچاق
فرمانـده انتظامی اسـتان زنجان از کشـف و 
ضبـط ۱0 هـزار و ۸۲۹ عدد مهـر اتوماتیک، 
یـک هـزار و ۴00 عدد اسـتامپ، ۱۶۸ عدد 
نـخ و ۶  فرچـه کفـش، 700 عـدد کالف 
حلقه السـتیک خـودروی سـنگین خارجی 
از یـک فـرد متخلـف خبـر داد و گفت: این 
کاالهـای قاچـاق در جـاده زنجـان - خـرم 

دره از یـک دسـتگاه کامیون کشـف شـد.
سـردار رحیم جهانبخش، ارزش تقریبی این 
میزان کاالی قاچاق کشـف شده را مبلغ یک 
میلیـارد ریـال اعـالم کـرد و افـزود: در این 
رابطـه یـک نفـر دسـتگیر و پس از تشـکیل 
و تکمیـل پرونـده بـه منظـور رسـیدگی و 
اعمـال قانـون، تحویـل مراجع قضایی شـد.

* کشف سیگار قاچاق 
خدابنـده  شهرسـتان  انتظامـی  فرمانـده 
گفـت: روز گذشـته مامـوران انتظامـی ایـن 
شهرسـتان در شـهر خدابنـده در بازرسـی 
پـژو  یـک دسـتگاه خـودروی سـواری  از 
۴0۵ تعـداد ۱۹۱ هـزار نـخ سـیگار قاچـاق 
خارجی را کشـف و ضبط کردند. سـرهنگ 
علـی تقیلـو افـزود: ارزش ریالی ایـن تعداد 
سـیگار قاچـاق از سـوی کارشناسـان پلیس 
مبلـغ ۴۲0 میلیون ریال بـرآورد و راننده نیز 
بـه عنوان متهـم دسـتگیر و تحویـل مراجع 
قضایـی شهرسـتان شـد تـا مـورد اعمـال 

قانـون قـرار گیرد.

خبـر

زنگان امروز- حجت االســالم  صادقی نیارکی 
رییس کل دادگســتری استان زنجان در نشست 
شــورای قضایی اســتان که با حضور معاونان ، 
روسا و دادستان های حوزه های قضایی ، مدیران 
ســازمانهای تابعه و آیت اله فروغی استاد حوزه 
و دانشگاه برگزار شــد، گفت: امیدواریم که در 
روزهای باقیمانده ازماه رمضان به ویژه در شبهای 
قدر که شــب های رحمت و مغفرت می باشد 

بهترین بهره و استفاده را ببریم.
وی بااشاره به برگزاری جشن گلریزان در بیشتر 
شهرستان ها افزود: از همه روسا و دادستانها که 
زمینه برگزاری جشــن گلریــزان را برای آزادی 
زندانیان جرایم غیر عمد مالی حوزه خود فراهم 
کردند سپاســگزاری می کنم و همچنین از همه 
عزیزانی که بستر مشــارکت باالی مردم جهت 
کمک در جشــن های گلریزان را فرهم نمودند 

قدردانی می کنم.
رییس کل دادگسـتری اسـتان زنجان با اشـاره به 
ابـالغ دسـتور العمل اجرایی سـتاد بزرگداشـت 
هفتـه قـوه قضاییه گفـت: برنامه هـای هفته قوه 
قضاییـه در اسـتان بـه صـورت دقیق و منسـجم 
انجـام خواهـد شـد چـرا کـه  هفته قـوه قضاییه 
فرصتی اسـت  بـرای تبیین اقدامـات و عملکرد 
دسـتگاه قضایـی و حضـور مسـووالن در میـان 
مـردم کـه بایـد ایـن امـر  پررنـگ تـر از دیگـر 
روزهـا صـورت بگیـرد از برنامـه هـای مهم در 
ایـن مدت حضور مسـووالن در نمـاز جمعه ها 
و ارائـه میز خدمـت در مصلی ها و مسـاجد در 

طـول هفتـه ، دیدار با خانواده شـهدا خواهد بود 
کـه مسـلما همـه این برنامـه هـا در تصمیمات ، 

رفتـار و عملکـرد مـا تاثیر خواهد گذاشـت.
اجرای سیاســت های قوه قضاییه یکی در زمینه 
مجازات های جایگزین زندان و دیگری در بحث 

استفاده از پابند الکترونیکی می باشد.
رییس شــورای قضایی استان اظهار کرد: اجرای 
سیاست های قوه قضاییه یکی درزمینه  مجازات 
های جایگزین زندان و دیگری در بحث استفاده 
از پابند الکترونیکی که برخی از حوزه ها در این 
باره خوب عمل کردند  اما برخی از حوزه های 

نیز عملکرد ضعیفی دارند که باید تالش شــود 
همگام با سیاست های قوه قضایبه حرکت کنیم.

حجت االســالم صادقی نیارکی ادامه داد: زمان 
حضور بنده در استان تعداد محکومان مهریه ۱3۵ 
نفر بود اما هم اکنون با اجرای دقیق سیاست های 
قوه و توجه به کاهــش جمعیت کیفری زندانها 
اکنون هیچ محکوم مهریه در استان وجود ندارد 
و همه محکومان مهریه تعیین تکلیف شــده اند 
ومطلقا در بحث مهریه زندانی نخواهیم داشت . 
از شوراهای حل اختالف هم  نمیپذیریم کسی را 

برای مهریه به زندان بفرستد.

وی با اشاره به بحث رودخانه ها گفت: با توجه 
به فرمایشات مقام معظم رهبری بایستی به بحث 
رودخانه ها اهتمام و توجه ویژه  داشــته باشیم. 
دو کار و ظیفه برعهده سازمانها گذاشته ایم یکی 
سازمان بازرسی و یک وظیفه نیز برای دادستانها 
و روســای دادگســتریها که بایستی تالش کنند 
همه ی بســتر رودخانه ها آزاد سازی شود تا از 

خطرات احتمالی آن جلوگیری گردد.
صادقـی نیارکـی در ایـن نشسـت بـه مبـارزه با 
قاچـاق نیـز تأکیـد کـرد و افـزود: بـا توجـه بـه 
نامگذاری سـال از سـوی مقام معظـم رهبری به 
سـال رونـق تولیـد، یکی از مـوارد مهـم در این 
راسـتا مبـارزه جـدی بـا قاچـاق کاال می باشـد 
و یکـی از مظاهـر مهـم بسـتر سـازی ایـن امر،  
مبـارزه جـدی با قاچاق می باشـد,  مسـامحه در 

برخـورد بـا مفسـدان ، پذیرفتنی نیسـت .
در این نشســت  آیت اله فروغی استاد حوزه و 
دانشگاه گفت: باید یک بخشی از زندگی خود را 
به فهم معارف و تربیت نفوس اختصاص دهیم 
و خــود را الهی تربیت نماییم و در مســیر الهی 
قرار بگیریم.ساختمان انسان ساختمانی است که 
خداوند بنا نهاده اســت .ملعون اســت کسی که 

بنیان توحید را از بین ببرد.
وی افزود: اعمال ما سازنده ذات ماست .زندگی 
را شبیه عالم حق بکنیم. خداوند آدم را به صورت 
خودش خلق کرده اســت .یکی از ویژگی های 
بارز الهی مهرورزی اســت و نظــام عالم روی 

مدیریت رحمانی است.

زنگان امــروز- مدیر فــرودگاه زنجان با اشــاره به وضعیت 
پروازهای فــرودگاه زنجان گفــت: پرواز زنجان- مشــهد از  
فصل تابستان برقرار می شــود .   محمد قاسمی در گفت وگو با 
خبرنگار موج رســا؛ با اشــاره به وضعیت پروازهای فرودگاه 
 زنجان اظهار کرد: طبق قولی که گرفتیم قرار اســت اوایل فصل 
تابســتان یعنی تیرماه پرواز  زنجان-مشــهد برقرار شــود.  وی 
با بیان اینکه منتظر برگشــت هواپیماهای شــرکت هواپیمایی 
از چک ســنگین پروازی  هســتیم، ابراز کرد: پس از برگشت 
هواپیماها از چک سنگین، پروازهای مشهد برقرار  خواهد شد. 
مدیر فرودگاه زنجان با اشاره به اینکه پروازهای حج طبق برنامه 

از فرودگاه زنجان انجام  می شــود، عنوان کرد: طبق برنامه قرار 
است پروازهای حج تمتع از ۱7 تیرماه انجام شوند.  وی با بیان 
اینکه سازمان حج و زیارت برنامه اولیه را به ما اعالم کرده است، 
خاطرنشان  کرد: طبق این برنامه برای فرودگاه زنجان ۱7 تیرماه 
شروع پروازهای حج تمتع خواهد  بود.  قاسمی درباره پروازهای 
عتبات عالیات نیز گفت: ما در ابتدا در حال برنامه ریزی  پروازهای 
مشهد و حج تمتع هستیم که در این راستا مقامات ارشد استان نیز 
پیگیری هایی را  انجام می دهند. وی ادامه داد: درباره پرواز عتبات 
عالیات نیز باید گفت این پروازها نیاز استان بوده  که امیدواریم با 
همکاری سازمان حج و زیارت این پروازها نیز راه اندازی شود. 

صدای پرویز بهـرام 
خـــاموش شـد 

زنــگان امــروز - پرویــز بهــرام دوبلــور شــناخته 
شــده در ســاعت ۸ بامــداد دیــروز ششــم 
ــاه،  پــس از یــک دوره بیمــاری در  خــورداد م

ــت. ــی را وداع گف ــود  دار فان ــه ی خ خان
گفتنـــی اســـت پرویـــز بهـــرام کـــه دوبلـــور 
ـــود، زاده  ـــون ب ـــینما و تلویزی ـــده س ـــناخته ش ش
ـــه  ـــر ده ـــود و از اواخ ـــرداد ۱3۱۲ ب ـــارم ام چه
۲0 خورشـــیدی وارد کار دوبلـــه شـــد. چنـــد 
ســـالی هـــم بـــه عنـــوان بازیگـــر، صحنـــه 
ــای  ــود.از کارهـ ــرده بـ ــه کـ ــر را تجربـ تئاتـ
شـــاخص وی مـــی تـــوان بـــه گویندگـــی در 
مجموعـــه مســـتند جـــاده ابریشـــم و گویندگـــی 
ـــاره  ـــتر اش ـــخصیت کارآگاه کاس ـــای ش ـــه ج ب

ـــاد ـــاد ب ـــش ش کرد.روان

اوایـل  از  نوشـت:   فرهیختـگان  روزنامـه 
دهـه ۸0 کـه بـازار فـروش موبایـل در ایران 
رونـق گرفـت، حـدود ۱0 درصـد واردات 
گوشـی های تلفـن همـراه از طریـق مبـادی 
رسـمی و حـدود ۹0 درصـد نیـاز مصرفـی 

کشـور از طریـق قاچـاق تامیـن می شـد.
از  موبایـل  قاچـاق  کاهـش  پایـه،  ایـن  بـر 
ارتباطـات،  سـال ۸۴ در دسـتورکار وزارت 
سـازمان امـور مالیاتـی و گمـرک ایـران قرار 
گرفـت؛ امـا در آن زمـان بـه دالیلـی طـرح 
رجیسـتری بـا موفقیت همراه نشـد تـا اینکه 
بـا آمـدن آذرجهرمـی بـه وزارت ارتباطـات، 
طرح رجیسـتری بـا قوت و قدرت بیشـتری 
پیگیـری شـد و سـرانجام از اواخـر مهرمـاه 
سـال ۹۶ این طرح به طور رسـمی اجرا شـد. 
بررسـی ها نشـان می دهـد در ۶ مـاه اجـرای 
ایـن طـرح در سـال ۹۶ واردات موبایـل از 
طریـق گمـرک ایـران بیـش از ۱۱3 درصـد 
رشـد داشـته اسـت، بـا ایـن حال بررسـی ها 
طـرح  اجـرای  اگرچـه  می دهـد  نشـان 
رجیسـتری در زمینه کاهـش قاچاق موفقیت 
اجـرای  کنـار  در  امـا  داشـته،  چشـمگیری 
ایـن طـرح، تفـاوت ۱۵ درصـدی مالیـات و 
رسـمی  واردات  نهایـی  گمرکـی  عـوارض 
مسـافری،  موبایـل  واردات  بـا  )گمـرک( 
سـمت  بـه  گمـرک  از  بازهـم  را  واردات 
واردات مسـافری بـرده اسـت به طـوری کـه 
در سـال ۹7 در حالـی ۲,۵ میلیـون دسـتگاه 
گوشـی تلفـن همـراه از طریق گمـرک ایران 
وارد کشـور شـده کـه فقـط طـی هشـت ماه 
یعنـی از اول شـهریور ۹7 تا اول اردیبهشـت 
امسـال، چهارمیلیـون و ۱00 هـزار گوشـی 
تلفـن همـراه از طریق مسـافران وارد کشـور 
شـده اسـت. به عبـارت دیگر، پـس از اجرای 
طـرح رجیسـتری اگرچه قاچـاق تلفن همراه 
کاهـش  قابل توجهـی  به طـور  کشـور  بـه 
یافتـه امـا حـاال مسـاله ایـن اسـت کـه تنهـا 
33 درصـد مصـرف بـازار موبایـل از طریـق 
از طریـق  آن  تامیـن و ۶7 درصـد  گمـرک 

می شـود.  وارد  مسـافران 
بـر ایـن پایه، طـرح رجیسـتری که قـرار بود 
قاچـاق را به صفر برسـاند، حاال بـا جذابیتی 
کـه بـرای واردات مسـافری موبایـل فراهـم 
کـرده، موجب فرار مالیاتی سـه تـا چهارهزار 

میلیارد تومانی شـده اسـت. 
وجـود رانت چشـمگیر در واردات مسـافری 
موبایـل از آنجـا دارای اهمیت اسـت که قرار 
بـود از اول خـرداد امسـال ثبت تلفـن همراه 

مسـافری بـا کد ملی انجام نشـود، امـا بازهم 
ایـن طـرح تمدید شـد تـا همچنـان واردات 
گوشـی از طریق مسـافری جذابیـت خود را 
در مقابـل واردات از طریـق گمـرک حفـظ 

. کند

*کاهش 36 درصدی واردات گمرکی موبایل
یـک دهـه  نشـان می دهـد طـی  بررسـی ها 
اخیـر کـه بـازار فـروش گوشـی های تلفـن 
همـراه در ایـران رونـق یافـت، بیـش از ۹0 
درصـد گوشـی های عرضه شـده در بـازار از 
طریـق قاچـاق تامیـن می شـد؛ اما بـر پایه ی 
وعده هایـی کـه وزیـر جـوان ارتباطـات داد 
و همچنیـن پیگیری هایـی کـه سـتاد مبـارزه 
بـا قاچـاق کاال و ارز داشـت، سـرانجام ۲۸ 
مهـر سـال ۹۶ بـود کـه فـاز نخسـت طـرح 
بـا  همـراه  تلفـن  گوشـی های  رجیسـتری 
پایـش کل شـبکه اپراتورهـای موبایـل آغـاز 
طـرح  ایـن  دسـتاوردهای  از  یکـی  شـد.  
کـه جلوگیـری از قاچـاق موبایـل بـود، در 
همـان ماه هـای اول اجـرا، خود را نشـان داد 
به طـوری که بررسـی آمارهای گمـرک ایران 
نشـان می دهـد در سـال ۹0 واردات گوشـی 
تلفـن همـراه از طریـق گمـرک حـدود ۹3 
میلیـون دالر، در سـال ۹۱ حدود ۱۹۶ میلیون 
دالر، در سـال ۹۲ حـدود ۱۸۲ میلیـون دالر، 
میلیـون دالر، در  در سـال ۹3 حـدود 30۴ 
سـال ۹۴ حـدود ۲3۱ میلیون دالر و در سـال 
۹۵ حـدود ۲۴۸ میلیـون دالر بـوده اسـت که 
بـا اجـرای ایـن طـرح، واردات گوشـی های 
تلفـن همـراه از طریـق گمـرک در سـال ۹۶ 
بـه ۵۲۹ میلیـون دالر رسـید.به عبارت دیگـر، 
بـا اجـرای کمتر از ۶ ماه طرح رجیسـتری در 
سـال ۹۶ میزان واردات از طریق گمرک ۱۱3 

درصـد رشـد کرد. 
امـا رونـد مذکـور یعنـی افزایـش واردات از 
طریـق گمـرک چندان پایـدار نبـود، چنان که 
نشـان  ایـران  گمـرک  آمارهـای  بررسـی 
می دهـد در سـال ۹7 درمجموع بیـش از ۲,۵ 
میلیـون دسـتگاه تلفـن همراه بـه ارزش 3۴0 
میلیـون دالر از طریـق گمـرک وارد کشـور 
شـده اسـت که این میزان نسـبت به واردات 
 3۶ حـدود   ،۹۶ سـال  دالری  میلیـون   ۵۲۹

درصـد کاهـش نشـان می دهـد.

* واردات مسافری موبایل 2 برابر آمار گمرک
برپایه ی اظهارات مسـوول طرح رجیسـتری 
سـتاد مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز، روزانـه 

نزدیـک به ۲0 هزار دسـتگاه تلفـن همراه در 
سـامانه مسـافری گمـرک ثبـت می شـود که 
اگـر ایـن عدد را بـه لحاظ تعطیالت رسـمی 
به کل سـال تعمیم دهیم، در سـال ۹7 حدود 
پنج میلیـون دسـتگاه تلفـن همـراه از طریـق 

مسـافران وارد کشـور شـده است. 
بـر ایـن پایـه در سـال ۹7 درمجمـوع 7,۵ 
از  همـراه  تلفـن  گوشـی  دسـتگاه  میلیـون 
و  دسـتگاه(  )۲,۵میلیـون  رسـمی  طریـق 
مسـافری )پنج میلیـون دسـتگاه( وارد کشـور 

اسـت.  شـده 
 33 حـدود   ۹7 سـال  در  دیگـر،  به عبـارت 
درصـد از واردات گوشـی تلفـن همـراه از 
از طریـق  طریـق گمـرک و ۶7 درصـد آن 

مسـافران انجـام شـده اسـت.

* فرار مالیاتی 4 هزار میلیاردی موبایل مسافری
بـر پایـه ی اطالعیـه گمـرک ایـران، واردات 
موبایل مسـافری مشـمول ۱۵ درصـد حقوق 
می شـود  افـزوده  ارزش  مالیـات  و  گمرکـی 
کـه شـامل چهـار درصـد حقـوق گمرکـی، 
دو درصـد سـود بازرگانـی، ۹ درصـد مالیات 
بـر ارزش افـزوده و یـک درصـد عـوارض 
هالل احمـر اسـت؛ اما بـرای واردات رسـمی 
عالوه بـر ایـن ۱۵ درصـد، چهـار درصـد نیـز 

مالیـات علی الحسـاب گرفتـه می شـود. 
به عبـارت دیگـر، واردات مسـافری موبایـل 
مشـمول ۱۶ درصد حقوق گمرکـی و مالیات 
موبایـل  رسـمی  واردات  و  افـزوده  ارزش 
از طریـق گمـرک ایـران مشـمول۲0 درصـد 
اسـت؛ امـا رانـت واردات مسـافری موبایـل 
بـه همین جـا پایـان نمـی  یابـد، چراکـه بنابـر 
اظهـارات حسـین یوسـفیان، مسـوول طـرح 
رجیسـتری سـتاد مبارزه با قاچـاق کاال و ارز، 
در زمـان تسویه حسـاب واردکننده رسـمی با 
سـازمان مالیاتـی و احتسـاب نـرخ ارز بـازار 
آزاد، عمـال هـر واردکننده رسـمی حـدود 3۶ 
درصـد عـوارض و مالیات پرداخـت می کند.
بـر ایـن پایـه، تـا اینجـای کار واردکننـدگان 
از  کمتـر  درصـد   ۱۵ موبایـل  مسـافری 
واردکننـدگان رسـمی مالیـات و عـوارض و 

کرده انـد.  پرداخـت  گمرکـی  حقـوق 
معافیت هـای  بـا  می دهـد  نشـان  برآوردهـا 
موبایـل  واردکننـدگان  بـرای  کـه  مالیاتـی 
مسـافری ایجـاد شـده، عمـال سـاالنه سـه تا 
چهار هـزار میلیارد تومان فـرار مالیاتی اتفاق 
را همچنـان  می افتـد کـه واردات مسـافری 
از واردات رسـمی کـرده اسـت. جذاب تـر 

فـرار مالیاتی 4 هـزار میلیاردی موبایل مسافـری

زنـگان امـروز- اسـتاندار زنجـان گفـت: اتحـاد 
داشـتن بـه معنـای انتقـاد نکردن نیسـت. 

سـوم  بزرگداشـت  آییـن  در  حقیقـی  فتح الـه 
خـرداد، که یکشـنبه گذشـته برگزار شـد، اظهار 
کـرد: یکـی از مهم تریـن تکالیف همه اقشـار در 
جامعـه امروز این اسـت که با صالبت و شـکوه 
هـر چـه تمام تـر، در آییـن ملـی کشـور حضور 
یابیـم و دیگـران را نیـز نسـبت بـه ایـن حضور 

کنیم.  ارشـاد 
ــالمی  ــالب اس ــه داد: انق ــان ادام ــتاندار زنج اس
ایــران در ســایه اتحــاد پیــروز شــد و ادامــه ایــن 
مســیر نیــز در ســایه اتحــاد محقــق شــد؛ در واقع 
همــه بایــد بــا یکدیگــر در اوج اتحــاد و همدلــی 
باشــیم و فرامــوش نکنیــم کــه تکیــه بــر اتحــاد، 
ــی )ره(  ــام خمین ــط ام ــه توس ــت ک ــزی اس رم

ــری  ــم رهب ــام معظ ــب مق ــد و از جان ــاز ش آغ
ــام  ــر اینکــه مق ــد ب ــا تاکی ــه یافــت.  وی ب ادام
معظــم رهبــری در کم تریــن فرمایشــی پیــش 
ــان  ــه می ــاد« ب ــخن از »اتح ــه س ــد ک می آی
نیاورنــد، خاطرنشــان کــرد: البتــه چنــگ زدن 
بــه ریســمان اتحــاد بــه ایــن معنــا نیســت کــه 
همــه در ســکوت باشــند و هیچ کــس جــرات 

ــد.  ــته باش ــردن نداش ــاد ک انتق
حقیقـی در ادامـه با گرامی داشـت یاد شـهدای 
عملیـات بیت المقـدس، خاطرنشـان کرد: برای 
سـخن گفتـن از وقایـع جنـگ و آزادسـازی 
خرمشـهر، کسـانی بایـد پشـت تریبـون بروند 
دفاع مقـدس  حـوزه  در  کـه  براننـد  سـخن  و 
فعالیـت کـرده و در هشـت سـال دفاع مقـدس 

داشـته اند. حضـور 

رییس کل دادگستری استان زنجان :

مسامحه در برخورد با مفسدان ، پذیرفتنی نیست

پـروازهای مشـهد - زنجـان از تابستـان

نماینده عالی دولت در استان زنجان:

اتحاد داشتن به معنای انتقاد نکردن نیست
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آیین گرامیداشــت سالروز سوم خرداد با حضور 
نمانیده ولی فقیه و امام جمعه زنجان برگزارشد

زنگان امروز-  آیین گرامیداشــت سالروز آزادسازی خرمشهر با حضور مدیران و کارکنان شرکت 
آب منطقه ای زنجان و ســخنرانی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان در سالن شهید 

مجید شهریاری،برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای زنجان، در ابتدای این آیین مهندس حاجی میری 
فرمانده پایگاه مقاومت شــهید مهدی خلیفه شــرکت آب منطقه ای زنجان،با خوش آمدگویی به 

میهمانان با پخش کلیپی،جلسه را آغاز نمود.
ســپس،مهندس یوســف رضاپور،مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای زنجان،با عرض خیرمقدم و 
تسلیت روزهای سوگواری امیرالمومنین حضرت علی )ع(،و همچنین آروزی قبولی طاعات در ماه  
رمضان و شــب های قدر،اظهارکرد:امسال به لحاظ میزان بارش،استان زنجان در موقعیت مناسبی 
قرار داشت به نحوی که این بارشها در برخی مناطق استان به صورت سیالب خود را نشان داد که 

با مدیریت به موقع و تدابیر درست،این بحران را پشت سر گذاشتیم.
رضاپور،به اولویت قراردادن پایان طرحهای نیمه کاره ی این شرکت در راستای تامین آب مطمئن 
و پایدار اشــاره کرد و عنوان داشــت:با تمام توان در تالشیم اعتبار مورد نیاز را برای این موضوع 

دریافت نماییم که این امر به همکاری و همراهی مسووالن استانی نیاز دارد.
در ادامه،حجت االســالم خاتمی نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان، با اشــاره به اینکه ســال 
61 عملیــات فتح المبین 2 با رمز یا زهرا)س( انجام شــد که در نتیجه آن 2 هزار و 500 کیلومتر 
از خاک ســرزمین اسالمی مان آزاد شــد، تصریح کرد: پس از آن عملیات بیت المقدس با رمز یا 

علی بن ابی طالب)ع( آغاز و 5 هزار و 700 کیلومترمربع از خاک سرزمین اسالمی آزاد شد.
امام جمعه زنجان با اشــاره به رجزخوانی صدام در زمان جنگ و اینکه مصاحبه بعدی اش را در 
تهران انجام خواهد داد، اظهارداشت: اگر آن روز ما حتی یک موشک داشتیم این فاجعه برای شهر 
دزفول پیش نمی آمد،  امروز بیش از 30 سال است دشمن گاهی می گوید گزینه نظامی روی میز 
است گاهی کنار میز و زیر است، دشمن اگر مطمئن بود که در حمله نظامی موفق می شود  به خدا 

قسم یک ساعت معطل نمی کرد.
وی با بیان اینکه دشــمنان امروز قدرت ایران اســالمی را می دانند و می بینند، تصریح کرد: قدرت 
موشــکی و اقتدار ایران اســالمی جلوی اینها را گرفته اســت، قدرت موشکی داریم و پنهان هم 
نمی کنیم. خاتمی با اشــاره به اینکه دشمن امروز ناوهای خود را به خلیج فارس اعزام می کند اما 
ایران اسالمی با اقتدار ایستاده است، افزود: باید  قدر کسانی را بدانیم که این قدرت و اقتدار را برای 
ایران اسالمی طراحی و ایجاد کردند. وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در جمع مسووالن در آیین 
افطار فرمودند با اقتدار در برابر دشمن ایستاده ایم چرا که زمان بزن دررو تمام شد، گفت: بالفاصله 
سران آمریکا اعالم کردند هیچ قصدی برای درگیری نظامی با ایران ندارند، این عقب نشینی امروز 
دشمن در نتیجه اقتدار بود. امام جمعه زنجان،از مدیریت و کارکنان شرکت آب منطقه ای زنجان 
بخاطر ترتیب این آیین سپاســگزاری کرد و عنوان داشت:از این شرکت که یکی از ستونهای مهم 
پیشــرفت استان است انتظار میرود،پروژه ها را اولویت بندی و پیگیری نماید و از مشارکت مردم 
در تکمیل این پروژه ها غافل نشــود. وی به گام دوم انقالب اشــاره کرد و افزود:در برش استانی 
بایســتی بهره وری را باال برد و هزینه ها را کاهش داد و از این طریق می توان گفت اســتان را به 

سمت پیشرفت و توسعه،سوق می دهیم.

 استاندار زنجان از روند
 عملیات اجرایی سد مشمپا بازدید کردند

زنگان امروز- دکتر فتح اله حقیقی استاندار 
زنجان و جمعی ازمســووالن اســتانی و 
شهرســتانی از رونــد عملیــات اجرایی 
سد مشــمپا بازدید و در جریان پیشرفت 
فیزیکــی این طرح در جبهه های مختلف 
کاری قــرار گرفتند. به گــزارش روابط 
عمومی شــرکت آب منطقه ای زنجان، در 
این بازید مهندس رضاپور درگزارشی از 
آخرین وضعیت پروژه و ابعاد مختلف آن 
تصریح کرد:پروژه ســد مشمپا بزرگترین 
سد استان به شــمار می رود و امیدواریم 
بودجه الزم برای اهداف پیش بینی شــده 
در ســد محقق گردد.وی گفت: این سد 
می تواند  مشــکل آب صنعت ، شرب و 

کشاورزی را به میزان قابل توجهی مرتفع نماید.  مهندس رضاپور مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
زنجان در پایان یادآور شد  امیدوارم مجموعه استانداری با تمام توان کمک کنند این طرح در همه 

جبهه های کاری با قدرت هرچه تمام روبه جلو حرکت کند.

دومین نشست کمیته ســامت اداری و صیانت از حقوق مردم 
و مبارزه با رشوه در شــرکت آب منطقه ای زنجان برگزارشد

زنگان امروز- دومین نشست سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم و مبارزه با رشوه در سال 98 
با حضور مهندس رضاپور مدیرعامل شــرکت  و رییس این کمیته و دیگر اعضاء، در سالن شهید 

مجید شهریاری این شرکت برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان، در ابتدای این نشست،مهندس حسین پور 
دبیر کمیته ســالمت اداری و صیانت از حقوق مردم و مبارزه با رشــوه در شرکت آب منطقه ای 
زنجان، با ارایه گزارش مبســوطی از اقدامات صورت گرفته درباره مصوبات قبلی توضیح داده و 
دستور نشست را قرائت نمود. وی در ادامه به طرح نامه مدیرکل اموراجتماعی و فرهنگی استانداری 
زنجان،بروز رسانی گلوگاههای فساد خیز،طرح نامه مدیرکل بازرسی و مدیریت عملکرد شرکت 
مدیریت منابع آب ایران پرداخت و امتیازمکتســبه در ارزیابی شهید رجایی،مورد بحث و بررسی 

قرار گرفت و تصمیمات متناسب با هر موضوع،اتخاذ گردید.

خبـر

آب

نخستین  نشست شورای حفاظت از منابع آب 
شهرستان ایجرود در سال 98 در محل فرمانداری 

این شهرستان برگزار گردید.
آب  شـرکت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
منطقـه ای زنجـان ،مهندس محمـدی مدیر امور 
منابع آب شهرسـتان ایجرود با ارائه گزارشـی از 
وضعیـت منابع آبـی و اقدامات صـورت گرفته 
در زمینـه حفاظـت و صیانـت از منابـع آبـی ، 
افـزود: همـکاری دادسـتانی و نیـروی انتظامـی 
شهرسـتان در این راسـتا موجب گردیده اسـت 
تـا نتایج خوبی به دسـت آیـد.  وی با اشـاره به 
لـزوم آزاد سـازی بسـتر رودخانه ها و سـیالبها 
، برنامـه ریزی صـورت گرفته برای بازگشـایی 
مسـیر رودخانـه هـا و سـیالبهای شهرسـتان 
را خاطـر نشـان کـرد و افـزود : در ایـن زمینـه 

تخلفات شناسـایی و نسـبت به گرفتن دسـتور 
قضایـی اقـدام و در زمانبنـدی مشـخص شـده 
بـا همـکاری پیمانـکار مربوطـه در هفتـه های 
آتـی اجـرا خواهـد شـد.  در این نشسـت علی 
محمدی دادسـتان عمومی و انقالب شهرسـتان 
ایجـرود با تقدیر از اقدامات انجام شـده توسـط 
امور منابع آب شهرسـتان ایجـرود افزود : قانون 
در زمینـه ی حفاظت از منابع آبی و آزاد سـازی 
بسـتر رودخانـه هـا و سـیالبها مـی بایسـت با 
قاطعیـت اجرا گردد.  در پایان نشسـت مهندس 
سـلیمی فرماندار شهرسـتان ایجرود با اشـاره به 
لـزوم حفاظـت از منابـع آب زیرزمینی افـزود : 
آزاد سـازی بسـتر رودخانـه هـا و سـیالبها و 
برخـورد و بسـتن چاههای غیر مجـاز با اهتمام 

بیشـتری در سـال پیـش رو صـورت گیرد.

نخستین نشست شورای حفاظت از منابع آب شهرستان ایجرود برگـزار شد

زنگان امروز- نخستین نشست شورای فرهنگی 
این شرکت به ریاست مهندس رضاپور مدیرعامل 
و با حضور اعضای این شورا و موضوع بررسی 
و جمعبنــدی برنامه های فرهنگی ســال 98در 
سالن شــهید مجید شهریاری شرکت آب منطقه 

ای زنجان برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت آب 
منطقه ای زنجان در ابتدای این نشســت مهندس 
رضاپور،مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان 
با تبریــک میالد با ســعادت کریــم اهل بیت 
حضرت امام حســن مجتبی )ع( و روز اکرام و 
همچنین قبولی طاعات وعبــادات همکاران در 
مــاه رمضان،اظهارکرد:انتظار می رود برنامه های 
فرهنگی شرکت همانند سالهای گذشته با قوت و 

دقت الزم پیش برود.
وی افزود: در راستای کاهش هزینه های جاری 
می توان به گونــه ای برنامه ریزی کرد که آیین 
ملی و مذهبی در شرکت تجمیع شده و در قالب 

شورای فرهنگی اشاعه پیدا کند.
احمد غالم آزاد، دبیر شــورای فرهنگی شرکت 
آب منطقــه ای زنجان با خواندن  دســتور کار 
نشســت و بیان برخی پیشــنهادهای رسیده  از 
ســوی همکاران به دبیرخانه این شــورا،عنوان 
داشــت:برنامه تفصیلی شورای فرهنگی صنعت 
آب و برق استان در ســال 98 از سوی وزارت 

نیرو ابالغ شــده و تالش خواهیم کرد تا در حد 
امکان برنامه های ابالغی بــا زمانبندی و برنامه 

ریزی، به مورد اجراء گذاشته شود.
در ادامه حجت االسالم صبری نیا امام جماعت 
شــرکت با بیــان مطالبی درباره مقــام و منزلت 
امام حســن مجتبی )ع( ابراز داشت: وقتی خبر 

والدت امام مجتبی به گوش پیامبر گرامی اسالم 
رسید، شادی و خوشحالی در رخسار مبارک آن 
حضرت نمایان شد. مردم شادی کنان می آمدند 
و بــه پیامبر)ص( و علی و زهرا علیهماالســالم 

تبریک می گفتند.
وی بـه دوران امامـت آن حضرت اشـاره کرد و 

افـزود: حسـن بـن علی، هفـت سـال در دوران 
جـدش زندگـی کـرد و سـی سـال از همراهی 
از  پـس  بـود.  برخـوردار  امیرمؤمنـان  پـدرش 
شـهادت پـدر) در سـال 40 هجـری( بـه مدت 
10 سـال امامـت امـت را بـه عهـده داشـت و 
در سـال 50 هجـری بـا توطئـه معاویـه بـر اثر 
درجـه  بـه  سـالگی   48 سـن  در  مسـمومیت 
شـهادت رسـید  و در قبرسـتان »بقیـع « شـهر 

مدینـه مدفـون گشـت .
حجت االســالم صبری نیا در ادامه از اقدامات 
صورت گرفته در راســتای ترویج فرهنگ قرآن 
و نماز در این شرکت قدردانی کرد و افزود:خدا 
را شاکریم که شــرکت آب منطقه ای زنجان از 
شرکت های فعال در این عرصه بوده و بنده نیز 
در کنار همکاران این شرکت در راستای رسیدن 
به اهداف عالی وزارت نیرو درباره اشاعه فرهنگ 

اقامه نماز خواهم بود.
در این نشسـت، مهندس سهراب باقری مسوول 
امـور ایثارگران و مهندس حاجـی میری فرمانده 
پایگاه شـهید مهـدی خلیفـه خانم امیـدوار دبیر 
کمیتـه عفـاف و حجاب،عمران راضی مسـوول 
اقامـه نمـاز، ایـن شـرکت بـه بیـان برنامـه های 
سـال 98 حـوزه فعالیـت خـود پرداختنـد ودر 
نهایـت، ایـن نشسـت بـا تصویـب برنامـه های 

پیشـنهادی بـه پایان رسـید.

 نخستین نشست شورای فرهنگی
شرکت آب منطقه ای زنجان برگـزارشد

زنگان امروز-  نخسـتین نشسـت کارگروه سیل 
و طغیـان شهرسـتان زنجـان بـه ریاسـت مدیـر 
امـور منابـع آب زنجان و با حضـور اعضای این 

کارگروه تشـکیل شد.
بـه گـزارش روابط عمومـی شـرکت آب منطقه 
ای زنجـان، در ایـن نشسـت، مهنـدس محمـود 
شهرسـتان  آب  منابـع  امـور  مدیـر  سرمسـتی 
زنجـان بـا تشـریح وظایـف کارگـروه سـیل و 
انـرژی  طغیـان و مخاطـرات دریائـی و آب و 
اظهارکـرد: بایسـتی در ایـن کارگروه مـا بتوانیم 
برای سـتاد مدیریت بحران شهرسـتان مسـائل را 
احصـاء و نسـبت به تصمیم سـازی موثـر اقدام 
کنیـم و اگـر در هریـک از ایـن کارگروههـای 
ذیـل کمیته بحران بتوانیم دو مشـکل اساسـی از 
شهرسـتان زنجـان کـه همگـی اتفاق نظـر داریم 

حـل کنیـم موفـق عمـل کردیم.
الیروبــی  اساســی  مشــکل  بــه  سرمســتی 
بســتر  و  حریــم  آزادســازی  و  زنجانــرود 
زنجانــرود و جمــع آبهــای ســطحی داخل شــهر 
زنجــان کــه تقریبــا بیشــتر دســتگاههای اجرایی 
درگیــر هســتند اشــاره کــرد و گفــت: از همــه 

دســتگاههای عضــو خواســتار همــکاری همــه 
ــتیم. ــی هس ــدام عمل ــه و اق جانب

صـورت  در  نمـود:  پیشـنهاد  اعضـاء  بـه  وی 
موافقـت، مطالعه و سـاخت کمربندی محافظت 

از سـیل در شـهر زنجان در دستور کار قرار گیرد 
کـه بـا توجـه بـه هزینه هـای زیـاد آزاد سـازی 
حریم و بسـتر سـیالبهای واقع در شهر زنجان و 
تصرفات گسـترده ی حریم ها  در سـالهای قبل 

در نشسـت بعدی بررسی و تصمیم گیری شود .
دفتـر  مدیـر  احمـدی  بهـزاد  مهنـدس  سـپس، 
ای  منطـه  آب  شـرکت  رودخانـه  و  مهندسـی 
زنجـان بـه مشـکالت پیـش رو در ایـن راسـتا 
اشـاره کـرد و اظهارداشـت: از محـل اعتبـارات 
مدیریـت بحـران هیـچ اعتبـاری بـرای رودخانه 
هـا در نظـر گرفته نشـده و همـه اقدامـات دفتر 
مهندسـی رودخانـه از محل اعتبـارات ملی اقدام 

است. شـده 
احمـدی افـزود: شـرکت آب منطقـه ای زنجان 
بـرای  الزم  اعتبـارات  تخصیـص  خواسـتار 
الیروبـی و آزادسـازی حریـم و بسـتر رودخانه 
هـا و مطالعـه حریـم و بسـتر دیگـر رودخانـه 
هـا اسـت. وی گفـت: از محـل اعتبـارات ملی، 
مطالعـه حریـم و بسـتر زنجانـرود و رودخانـه 
قـزل اوزن انجـام شـده وعملیـات آزادسـازی و 
الیروبی مسـتلزم همکاری همه ی دسـتگاههای 

مرتبـط می باشـد.
در پایـان، هریـک از اعضا به ارائـه نقطه نظرات 
پذیـرش  بـا  نشسـت  ایـن  و  پرداختنـد  خـود 

یافت. پایـان  مصوباتـی 

نخستین نشست کارگـروه سیل و طغیان زنجـان برگـزار شد

زنـگان امـروز-  نخسـتین نشسـت رسـمی کارگـروه سـیل و 
طغیان شهرسـتان خدابنده با حضور معاون فرماندار ، دادسـتان 

شهرسـتان و اداره هـای عضـو کارگروه ،برگـزار گردید. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت آب منطقـه ای زنجان، 
در ایـن نشسـت کـه بـه ریاسـت خمسـه، معـاون فرمانـدار 
شـد،  برگـزار  خدابنـده  شهرسـتان  فرمانـداری  محـل  در 
بـا   منابـع آب شهرسـتان  مدیـر  و  کارگـروه  دبیـر  خدایـی 
و  کارگـروه  ایـن  برگـزاری  و  تشـکیل  اهـداف  بـه  اشـاره 
وضعیـت رودخانـه هـای دایمـی و فصلـی و مسـیل هـای 
شـهرهای  در  رودخانـه  تصرفـات  از  گزارشـی  خدابنـده، 
قیـدار، سـهرورد، کرسـف، زریـن رود، نوربهـار، و برخـی 

روسـتاهای بخـش هـای چهارگانـه ارائـه نمـود. 
در ادامـه، گنـج خانلـو دادسـتان خدابنـده خواسـتار احصـاء 
موارد خطر سـاز شـهرها و روسـتاهای خدابنده از حیث سـیل 

خیـزی و اقـدام بـرای رفـع ایـن تصرفات شـد. 

در این نشسـت پـس از ارایه پیشـنهادهای حاضران و تصویب 
بندهـای مربوطـه ، خمسـه معـاون فرمانـدار و رییس نشسـت 
خواسـتار برگـزاری منظم این نشسـت ها به صـورت کاربردی 

تر در بخشـهای تابعه شـد.
 گــزارش روابــط عمومــی شــرکت آب منطقــه ای زنجــان 
ــن نشســت کارگــروه ســیل و  ــن دومی ــد، همچنی مــی افزای
طغیــان بــا حضــور ادارات ذی ربــط و دهیاران و شــوراهای 
اســالمی روســتاهای چنگــوری، چنگــور، گــوران، آق 
ــاد،  ســرین دره، ینگجــه و  بــالغ ســفلی، خنــداب، مجیدآب
محمدآبــاد و شــهر ســجاس در محــل بخشــداری ســجاس 
برگــزار و تصمیمــات مربوطــه از جملــه همــکاری دهیــاران 
و شــوراها در همــراه کــردن مــردم و تامیــن ماشــین آالت 
مــورد نیــاز گرفتــه شــد. طبــق اعــالم خدایــی مقــرر اســت 
جلســات مربوطــه بــه طــور منظــم تــا حصــول نتایــج پیــش 

بینــی شــده ادامــه یابــد.

 نخستین و دومین نشست کارگروه
سیل و طغیان رودخانه شهرستان خدابنده در هفته گذشته برگزار شد
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امروز با حسین منزوى منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
روزنامه فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى و ورزشى

Zanganemrooz@gmail.com @zandgan
در شهــــــر

بلندمى پرم اما ، نه آن هــوا که تویى چگونه بال زنم تا به ناکجــا که تویى 
از ابتدا که تویى تا به انتــها که تویى تمام طول خط از نقطه ى که پر شده است 
از او و ما که منـم تا من و شما که تویى ضمیر ها بدل اســـم اعظـم اند همه 
چنانچه پاسـخ هر چون و هر چرا که تویى تویى جــواب سوال قدیم بود و نبود 
قدیم تـازه و بى مرز بسته تا که تویى به عشق معنى پیچیده داده اى و به زن 
از این سفر همه پایان آن خوشا که تویى به رغم خار مغیالن نه مرد نیـم رهـم 
کسـى نشسته در آنسوى ماجرا که تویى جدا از این من و ما و رها ز چون و چرا 
جهان پر از تو و من شد پر از خدا که تویى نهادم اینــــه اى پیـش روى آینه ات 
نوشته ها که تویى نانوشته ها که تویى تــمام شعر مرا هم ز عشق دم زده اى 

خبر

انواع کاربرى زمین براساس طرح هاى
جامع و طرح تفصیلى شهرى

* کاربرى مسکونى :
کاربـرى مسـکونى، در مـورد بنایى صدق می کند که براى سـکونت اسـت و افـرادى در آن زندگى 
مـى کننـد و یـا در باره زمینى اسـت کـه این پتانسـیل را دارد. این نوع از امالك نیز سـه گونه اند :

آپارتمان: به تعدادى واحد مسکونى که در یک یا چند ساختمان واقع شده و از نظر راه پله ، 
ورودى اصلى و گاهى پارکینگ و حیاط ، مشترك هستند آپارتمان مى گوییم.

ویالیى: شامل ساختمانى یک یا چند طبقه که از نظر ورودى اصلى ، حیاط و هر نوع تأسیساتى 
مستقل بوده و با ساختمان دیگرى مشترك نباشد مى گردد.

  زمین مسکونى: زمینى است که هنوز در آن ساخت و سازى صورت نگرفته اما مجوز ساخت 
واحد مسکونى براى آن از شهردارى، اخذ گردیده یا مى توان براى آن چنین مجوزى از شهردارى 

دریافت نمود.

* کاربرى کشاورزى :
زمین هاى با این کاربرى نیز بر دو نوعند: زمین زراعى و باغ.

زمیــن زراعى: زمینى را که در آن محصــوالت زود بازده ( یک یا نهایتاً دو ســاله ) مثل گندم ، 
ذرت ، انواع صیفى و از این دســت، کشــت مى شود را شامل مى گردد.این نوع زمین ها اکثراً در 
روستاها یا شهرهایى که قبًال روستا بوده و بعداً بزرگ شده و تبدیل به شهر شده اند ، وجود دارند.

باغ: در این نوع کاربرى ( و تعریف ) به زمینى که داراى درخت ( اغلب میوه ) باشد باغ، گفته 
می شود.گاهى واژه ى «مشجر» را نیز مى بینید یا مى شنوید که به معناى«داراى درخت» است ( 

زمین مشجر= زمین داراى درخت ) که در همین مورد، قابل ذکرند.

 کاربرى ادارى – دولتى : شامل موسسات ، ارتش ، وزارتخانه ها ، نهادها ، شهردارى ها  و...

* کاربرى تجارى :
در این نوع کاربرى ، انواع مغازه ها ، رستوران ها ، عمده فروشى ها و دفاتر خدماتى ( مثًال آژانس 
هاى مسافرتى و شبیه آنها ) مد نظر مى باشند. البته مسئله ى مهم، دارا بودن مجوز تجارى براى یک 
ملک اســت وگرنه صرف وجود یک دفتر خدماتى در جایى را نمی توان دارا بودن کاربرى تجارى 

براى آن ملک به حساب آورد.

* کاربرى صنعتى:
در برگیرنده هر نوع زمین یا ســاختمانى که مجوز هرگونه فعالیت صنعتى اعم از تولید، انبار و یا 
توزیع را داشته باشد از قبیل کارخانجات، تعمیرگاهها و کارگاه هاى تولیدى ، مى شود.این نوع از 
امالك اکثراً در شــهرك هاى صنعتى و یا مناطق خارج شهرها قرار دارند.حتى اگر بر اثر گسترش 
شــهر، چنین ملکى داخل آن واقع گردد، معموالً توسط دستگاههاى مسئول و ذیربط، حکم انتقال 

آن به خارج شهر داده می شود. 

* کاربرى خدماتى :
کاربرى خدماتى، نوعى از کاربرى هاى انتفاعى اســت.یعنى مثل کاربرى تجارى، شما از آن کسب 
درآمد می کنید.با این تفاوت که چون این فعالیت عام المنفعه است ، شهردارى ها یا دیگر متولیان امر 
بابت آن پولى از شما نمی گیرند.اما اگر شما روزى تصمیم به تغییر کاربرى بگیرید ، باید هزینه هاى 
تبدیل کاربرى را بپردازید.از نمونه هاى کاربرى خدماتى می توان «گرمابه هاى عمومى» را نام برد.

* کاربرى معدن :
این نوع کاربرى براى زمینى ، منظور می شــود که در خود ماده اى با ارزش و قابل استخراج، داشته 
باشــد.انواع فلزات، سنگ هاى قیمتى و ساختمانى و همچنین خاك هاى قابل استفاده در کارهاى 
صنعتى یا ســاختمانى و یا قابل اســتفاده در کارهاى صنعتى یا ساختمانى و یا قابل تبدیل به یک 
محصول با اســتفاده از یک روند فرآورى، همگى جزو معادن محســوب میشوند. پس از حصول 
اطمینان از وجود ماده اى قابل استحصال در زمین ، ملک باید به عنوان معدن به ثبت برسد. در غیر 
این صورت صاحب ملک اجازه ى برداشت از آن را نخواهد داشت.اگر کسى در زمینى بدون مالک، 

یک معدن کشف کرده و به ثبت برساند، مالک آن زمین می شود.
* کاربرى ورزشى :

شامل استادیوم هاي ورزشی ، زمین هاي بازي ، باشگاه هاي ورزشی و ...
* کاربرى پارکینگ :

 شامل پارکینگ هاي طبقاتی و پارکینگ هاى در سطح می باشد.
* کاربرى حمل و نقل :

 شامل ترمینال اتوبوس ، ایستگاه هاى مترو ، پایانه ها ، فرودگاه ها ، راه آهن و ... می باشد .
* کاربرى آموزشی :

شامل مهد کودك ، کودکستان ، دبستان ، دبیرستان و دانشگاه می باشد
*کاربرى فضاى سبز :

شامل پارك ،  پارك کودك ، فضاى سبز ،  رفوژ سبز خیابان ها ، میادین و کمربند سبز شهرى
* کاربرى فرهنگی - مذهبی :

شامل کتابخانه ، سینما ، تئاتر ، مسجد ، حسینیه ، گورستان و ...
* کاربرى بهداشتی – درمانی :

شامل بیمارستان ، درمانگاه ، کلینیک و ...
* کاربرى خدمات شهري :

شامل مراکز زباله ، آتش نشانی ، دفتر پست ، کالنتري ، نواحی شهرداري و ...
* کاربرى تجهیزات شهري :

شامل آب ، برق ، گاز ، تلفن ، فاضالب شهري و سایر تاسیسات زیربنایی شهري است.
* فاقد کاربرى:

اراضى که فاقد هرگونه کاربرى هستند یا بعنوان ذخیره هاى شهرى در نظر گرفته شده اند و یا هنوز 
طبق برنامه طرح جامع، آزاد سازى و طرح تفصیلى ندارند.

و  نقـل  و  حمـل  کمیسـیون  رییـس 
اسـالمى  شـوراى  شـهرى  خدمـات 
اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  زنجـان  شـهر 
اصـالح خطوط حمـل و نقل عمومى 
احتمـاال از اواخـر فروردیـن اجرایـى 
شـود، گفـت: اصـالح خطـوط حمل 
و نقـل عمومـى موجب کاهـش زمان 

مى شـود. شـهروندان  سـفر 
کاظم افشـارچى در تشـریح جزییات 
ایجـاد خـط ویـژه و اصـالح خطوط 
حمـل و نقـل عمومـى اظهـار کـرد: 
در ایـن زمینـه جلسـات متعـددى بـا 
همچنیـن  و  اتوبوس هـا  راننـدگان 

کسـبه برگـزار شـده اسـت.
 رییـس کمیسـیون حمـل و نقـل و 
خدمـات شـهرى  شـوراى اسـالمى 
بـه  توجـه  بـا  افـزود:  شـهر زنجـان 
حساسـیت موضـوع، طـرح اجرایـى 
شـدن خـط ویـژه و اصـالح خطـوط 
در شـوراى  نقـل عمومـى  و  حمـل 
ترافیک اسـتان، شهرسـتان و شـوراى 

تأمیـن شـده اسـت.
وى بـا اشـاره به اینکـه در اجراى این 
طـرح منافـع همـه گروه هـا از جملـه 
مـردم، راننـدگان تاکسـى، راننـدگان 
اتوبـوس و همچنیـن کسـبه در نظـر 
گرفته شـده اسـت، گفت: شـهردارى 
بـا اجـراى این طرح به دنبـال افزایش 
کیفیـت حمـل و نقل عمومى بـا ارائه 
خدمـات بهتـر به مـردم با اسـتفاده از 

کارت شـهروندى است.
افشــارچى در ادامــه با تشــریح طراحى 
صــورت گرفتــه بــراى خطــوط ویژه و 
پایانه هــاى تعبیــه شــده گفــت: در این 
ــوس  ــک اتوب ــا ی ــرح شــهروندان ب ط
از شــهرك هاى اقمــارى آمــده و در 

ــاده  ــوار آزادى پی ــا بل ــش ی ــدان ارت می
خواهنــد شــد. رییس کمیســیون حمل 
ــات شــهرى  شــوراى  ــل و خدم و نق
اســالمى شــهر زنجــان بــا بیــان اینکــه 
اجــراى ایــن طــرح موجــب افزایــش 
ســرعت رســیدن شــهروندان بــه 
ــزود:  ــد، اف ــد ش ــهر خواه ــز ش مرک
طبــق بــرآوردى کــه کرده ایــم در ایــن 
طــرح مــدت زمــان ســفر شــهروندان 
بــا اتوبــوس از یــک ســاعت بــه 
ــدا  ــش پی ــاعت کاه ــم س ــدود نی ح
زمــان  ایــن  کــه  کــرد  خواهــد 
ــت. ــهرك هاى دور اس ــه ش ــوط ب مرب
هزینـه  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وى 
بـه  شـهرك ها  از  شـده  پیش بینـى 
سـمت میـدان ارتـش و بلـوار آزادى 
بـا اسـتفاده از کارت شـهروندى 350
700 نقـدى  صـورت  بـه  و  تومـان 

تومـان خواهـد بـود، تصریـح کـرد: 
هزینـه رفـت و آمـد  در مسـیر ویـژه 
بـا کارت شـهروندى 200 تومان و به 
صـورت نقـدى 500 تومان اسـت که 
ایـن تفاوت قیمـت با هدف اسـتفاده 
بیشتر شـهروندان از کارت شهروندى 

تعییـن شـده اسـت.
افشــارچى بــا اشــاره بــه اینکــه 
طبــق برنامه ریــزى انجــام شــده، 
ــور   ــراى عب ــوس ب ــتگاه اتوب 10 دس
در خــط ویــژه در نظــر گرفتــه شــده 
ــه  ــق برنام ــرد: طب ــه ک ــت، اضاف اس
پنــج دســتگاه اتوبــوس از میــدان 
ــه  مــدرس و از طریــق خــط ویــژه ب
ســمت میــدان آزادى و پنــج دســتگاه 
ــورت  ــه ص ــز ب ــر نی ــوس دیگ اتوب

ــرد. ــد ک ــت خواه ــس حرک بالعک
و  نقـل  و  حمـل  کمیسـیون  رییـس 

خدمـات شـهرى  شـوراى اسـالمى 
شـهر زنجـان دربـاره نحـوه همکارى 
شـهردارى بـا راننـدگان اتوبـوس در 
نیـز گفـت: قـرارداد 18 ایـن طـرح 
ماهـه اى با راننـدگان اتوبـوس منعقد 
شـهردارى  آن  طبـق  کـه  کرده ایـم 
حـدود 7 میلیـون تومان بـه رانندگان 
پرداخـت خواهـد کـرد امـا رانندگان 
طبـق زمان بنـدى شـهردارى تـردد و 

حرکـت و توقـف خواهنـد کـرد.
وى همچنیــن در تشــریح نحــوه رفت 
ــژه  ــوط وی ــى ها در خط ــد  تاکس و آم
نیــز افــزود: طبــق برنامه ریــزى انجــام 
ــل و  ــوط حم ــالح خط ــا اص ــده ب ش
ــوب  ــیر جن ــى ها در مس ــل، تاکس نق
بــه شــمال خیابــان ســعدى در مســیر 
ــمت  ــا از س ــد ام ــردد مى کنن ــژه ت وی
ــعدى  ــان س ــوب خیاب ــه جن ــمال ب ش

ــس  ــژه نمى شــود.  ریی وارد مســیر وی
کمیســیون حمــل و نقــل و خدمــات 
شــهرى  شــوراى اســالمى شــهر 
زنجــان افــزود: بــر همیــن اســاس در 
بخــش دیگــر یعنــى در مســیر بلــوار 
آزادى بــه ســمت میــدان انقــالب نیــز 
ــن  ــه ای ــى ها ب ــت تاکس ــوه حرک نح
شــکل اســت کــه تاکســى ها از میــدان 
ــوار آزادى در  ــمت بل ــه س ــالب ب انق
مســیر ویــژه حرکــت کــرده و در 
مســیر برعکــس همچــون خودروهاى 

ــد. ــردد مى کنن ــخصى ت ش
وى بـا اشـاره بـه اینکـه پیـش از این 
قـرار بـود طـرح تشـریح شـده از 15
فروردیـن امسـال اجرایـى شـود امـا 
بنـا بـه بـروز برخـى مشـکالت بـه 
تاخیـر  افتـاد، تصریـح کـرد: شـورا 
و شـهردارى مصمـم بـه اجـراى این 
طرح اسـت و اگر مشـکلى بـه وجود 
نیایـد، ایـن طـرح اجرایـى مى شـود.

افشـارچى بـا اشـاره بـه اینکـه هدف 
از اجـراى ایـن طـرح تأمیـن منافـع 
وسـایل  از  اسـتفاده  افزایـش  شـهر، 
نقـل عمومـى و همچنیـن  حمـل و 
کاهـش مدت زمان سـفر شـهروندان 
بـه  توجـه  بـا  قطعـا  گفـت:  اسـت، 
محدودیت هـاى اعمـال شـده بـراى 
همچنیـن  و  شـخصى  خودروهـاى 
هزینه هایـى کـه اسـتفاده از خودروى 
شـخصى بـه افـراد تحمیـل مى کنـد 
بـراى  کـه  تسـهیالتى  طرفـى  از  و 
وسـایل حمل و نقل عمومـى در نظر 
گرفتـه شـده اسـت، اصـالح خطوط 
افزایـش  موجـب  نقـل  و  حمـل 
چشـمگیر اسـتفاده مـردم از وسـایل 
حمـل و نقـل عمومـى خواهـد شـد.

رییس کمیسیون حمل ونقل عمومى و خدمات شهرى شوراى شهر زنجان :

در اصالح خطوط حمل و نقـل عمومى منافـع
همه گـروه ها در نظر گرفتـه شده است

هرچـه زمـان مى گـذرد ، زمزمـه هـا و اظهـار 
یـا  و  زمـان  ى  دربـاره  متفـاوت  نظرهـاى 
چگونگـى اجـراى طـرح بـزرگ  تغییـر در 
ویـژه  بـه  عمومـى  نقـل  و  حمـل  نـاوگان 
اتوبوسـرانى زنجان، بیشـتر شـنیده میشـود به 
همیـن بهانه در گفتگـو با دکتـر رامین کیامهر 
، از نخبـگان متخصص این رشـته بـه زوایاى 

گوناگـون طـرح بپردازیـم . 
الزم بـه ذکـر اسـت کـه دیـدگاه ایـن نخبـه 
علمـى شـهرمان ، از جنبـه ى عدم وابسـتگى 
بـه دیـدگاه هـاى سیاسـى رایـج و یـا عـدم 
رابطـه اقتصـادى با مجموعه مدیریت شـهرى 
و  مسـتقل  بـودن بـه معنـاى واقعـى کلمـه  

حائـز اهمیـت بیشـتر میباشـد.
در ابتـدا بـراى آشـنایى بیشـتر  با دکتـر رامین 
کیامهـر گفتنـى اسـت وى  مـدرك دکتـرى 
خویـش را از کشـور سـوئد گرفتـه و سـابقه 
مدیـره  هیـات  در  عضویـت  دوره  چندیـن 
سـازمان نظام مهندسى سـاختمان و یک دوره 
ریاسـت سـازمان نظام مهندسـى معدن استان 

را در جنبـه ى  اجرایـى داشـته اسـت.
کیامهـر عضو هیـات علمى با رتبه دانشـیارى 
دانشـگاه زنجان بوده و سـابقه همـکارى بلند 
مـدت بـا گـروه جغرافیـا ( گرایـش برنامـه 
ریزى شـهرى ) دانشـگاه زنجان و گروه راه و 
ترابرى دانشـگاه آزاد اسـالمى زنجان را دارد .
از دیگـر کارهـاى پژوهشـى وى میتـوان بـه 
مطالعـه و  ارزیابـى شـبکه اتوبوسـرانى شـهر 
اسـتکهلم و انـواع  پژوهـش هـاى مرتبـط بـا 

مدیریـت شـهرى و ترافیـک را نـام بـرد .
در ابتــداى گفتگــو ، رامیــن کیامهــر  بــر 
ــامان  ــت نابس ــه وضعی ــت ک ــاور اس ــن ب ای
ــر از  ــال هاى اخی ــان در س ــرانى زنج اتوبوس
دغدغــه هــاى قشــر تحصیــل کــرده به شــمار 
آمــده تــا جایــى کــه پیــش از تصمیــم جــدى  
شــهردارى مبنــى بــر لــزوم اقــدام  تغییــرات 
ــب  ،  مشــکالت اتوبوســرانى زنجــان در قال
ــطح  ــجویى ، در س ــاى دانش ــه ه ــان نام پای
ــق سیســتم جــى  ــه اى ( از طری بســیار حرف
آى اس ) انجــام شــده بــود  ولــى شــوربختانه 
ــگاه  ــال دانش ــه اتص ــدان حلق ــل فق ــه دلی ب
ــال  ــاى کام ــه ه ــان نام ــن پای ــت،  ای و صنع
ــیارى از  ــد بس ــرى همانن ــى و کارب کارشناس

طــرح هــاى کاربــردى دیگر  فقــط روى کاغذ 
ــى  ــد کارشناس ــا تایی ــر ب ــد!! کیامه ــى مان باق
ــه ى  ــد مداخل ــرح جدی ــراى  ط ــزوم اج و ل
ترافیکــى و تغییــرات بنیادیــن در مــدل و 
ــى  ــاره چگونگ ــرانى ، درب ــاختار  اتوبوس س
طــرح نیــز توضیحاتــى ارائــه کــرد :  اعمــال 
راه  تنهــا  و  اجتناب ناپذیــر  امــرى  تغییــر 
نجــات بحــران ترافیکــى مرکــز شــهر اســت .
 وى افزود:  بر این باور هسـتم  در شـهرهایى 
ماننـد زنجـان کـه در بخش مرکز شـهر  بافت 
ماننـد  اقداماتـى  قدیمـى  و متمرکـز دارنـد 
تعریـض خیابـان بـه هیـچ عنـوان منطقـى و 

کارآمد نیسـت .
بـر صـرف هزینـه  هـا عـالوه  ایـن طـرح   
هـاى مالـى بسـیار باال بـه ارزشـهاى فرهنگى 
شـهر نیـز لطمـه میزنـد و در پایـان کار نیز  از 

راندمـان پائینـى برخـوردار اسـت . 
دکتــر کیامهــر اضافــه کــرد : در شــرایط 
کنونــى قبــول واقعیــت ،  وضعیــت موجود و 
داشــته هــا از یــک ســو و مدیریــت ترافیکــى 
ــل  ــراى ح ــن روش ب ــر بهتری ــوى دیگ از س
بحــران مرکــزى شــهر زنجــان اســت . کیامهر 
بــا اشــاره  بــه مــدت زمــان بــاالى  مطالعــه 
ــترده  ــالش گس ــز  ت ــا  و نی ــرح ه ــن ط ای
ــب  ــرح منتخ ــت :ط ــهرى گف ــت ش مدیری
از جوانــب بســیارى، نزدیــک بــه طــرح 

ــت  ــگاه اس ــى دانش کارشناس

کیامهـر در ادامـه سـخنان خـود افـزود :هیـچ 
طرحـى بـدون ایـراد نیسـت .به طـور معمول 
برخـى جوانب پیش بینى نشـده یا مشـکالت 
و آسـیب شناسـى در زمـان اجـراى پـروژه 
نمایـان میشـوند که ایـن موضوع بـا مدیریت 
صحیـح و اتخاذ تصمیـم هاى میدانـى مرتفع 
میگـردد. کیامهـر بر ایـن باور اسـت که طرح 
کنونـى کـه  مـورد اجماع نظر مدیران شـهرى 
نیـز قرار گرفته اسـت ، مزایاى بسـیارى  دارد 
کنـار  تـا  در  میکنـد  منتقـدان دعـوت  از  و 
مخالفـت و بهانـه هـاى گوناگـون ،  پیشـنهاد 
و راهـکار بـا قابلیـت اجرایـى نیز ارائـه دهند    
تـا بدین ترتیب  دسـت در دسـت هم بهترین 
تصمیـم گرفته شـود کیامهر براین باور اسـت 
در نهایـت در آینـده نـه چنـدان دور شـاهد 
خواهیـم بـود خیابـان سـعدى وسـط تبدیـل 
بـه پیـاده راه میشـود کـه بـا ایـن گونـه کارها 
همشـهریان بـه دلیـل کاهـش ترافیـک بـراى 
سـفر به هسـته مرکزى شـهر رغبت  بیشـترى 
خواهنـد داشـت و بدیهـى اسـت کـه نتیجـه 
تـردد بیشـتر بـراى بازاریـان و اصنـاف  داد و 

سـتد و  رونـق کسـب و کار خواهـد بـود 
کیامهـر میگویـد :  تمـام تغییرات و پیشـرفت 
هـا بـا ایراداتـى همـراه بـوده ولـى کار باید از 
جایـى شـروع شـود .بـا دسـت روى دسـت 
نهـادن کارى پیـش نخواهـد رفت .ایـن امرى 

طبیعـى در تمـام نقاط دنیاسـت .

ایـن کارشـناس براین باور اسـت هـر تغییرى 
بـا مخالفت هایى روبرو میشـود کـه راه مقابله 
و کـم کردن فشـار مخالفـان ، تشـریح هرچه 
بیشـتر مزایاى  طـرح و ارتباط بیشـتر با مردم 
اسـت . وى افـزود: صـدا سـیما و  رسـانه ها 
بایـد در کنـار جنبـه ى  فیزیکـى تغییـرات  
اتوبوسـرانى پـاى کار باشـند و قسـمت نـرم 

افـزارى پـروژه را بـا هنرمندى کنتـرل کنند.
وى بـر ایـن بـاور اسـت اگـر مدیران شـهرى 
بیشـتر  هرچـه  را  طـرح  ایـن  دسـتاوردهاى 
و بـا زبانـى گویـا و سـاده بـه مـردم انتقـال 
دهنـد ،حـالوت و شـیرینى طـرح بر فشـار و 
مقاومـت  اندك مخالفان  طـرح  غلبه خواهد 
کـرد. این کارشـناس مـى افزایـد : در واقع در 
بسـیارى از نقـاط ایـران حتى دیگر نقـاط دنیا 
در شـهرهایى که با این مشـکل روبـرو بودند 
همیـن راهکارهـاى ترافیکـى اعمـال شـده و 
نتیجـه بسـیار مطلوبى بـراى بازاریان شـهرها 

به ارمغـان آورده اسـت . 
وى تصریـح کـرد:  ایـن طرح جدیـد ابداعى 
در زنجان نیسـت و  همچون پیاده راه مرکزى 
شـهر زنجـان ،مطمئنـا  پیشـتر در منطقـه اى 
دیگـر اجـراى موفق داشـته و مدیران شـهرى 
زنجـان  بـا اطمینـان قلبـى بـراى اجـراى آن 
تـالش میکننـد. دکتـر کیامهـر  بـا اشـاره بـه 
همدلـى شـورا و شـخص شـهردار گفـت : 
بـدون تعـارف بایـد اذعـان داشـت کـه دکتر 
، کوشـا و  معصومـى فـردى بسـیار شـجاع 
جسـور اسـت. وى اضافه کرد  : شـهر  زنجان 
بـه خـود  زیـادى  امـروز شـهرداران  بـه  تـا 
دیـده کـه هر فـرد بسـته بـه توانایـى خویش 
اقداماتـى براى شـهر انجام داده انـد ، اما دکتر 
معصومـى بـا بـه جـان خریـدن مشـکالت و 
تبعـات ناشـى از تغییرهـاى بـزرگ و تحمـل 
انـواع  مخالفـت هـا، فشـارهاى سیاسـى و 
گاهـى اقتصادى نشـان داده  که در راه خدمت 

بـه ایـن شـهر، ثابـت قدم اسـت.
در پایان امیدوارم بتوانیم  از وجود شـهردارى 
همچـون  دکتـر معصومى ،  اسـتاندارى مانند 
دکتـر حقیقى و  نیز شـوراى شـهرى منسـجم 
در  و   بـرده  را  کافـى  بهـره  متخصـص،  و 
راسـتاى رفـع عقـب ماندگى هاى شـهرى در 

چنـد دهـه اخیـر گام هـاى بزرگـى برداریم.

عضو هیئت علمى دانشگاه زنجان  :

شهـردار زنجان ثابت کرده جسارت بسیارى دارد
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