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- رویه 3
 رییس دانشگاه علوم پزشکی زنجان:

گردشگری سالمت، استفاده از ظرفیت طب سنتی و مدرن است

شهردار زنجان:
خطوط اتوبوسرانی 

جدید زنجان را
صد درصد اجرا می کنیم

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان عنوان کرد:
آماده سازی ورزشکاران 
زنجانی برای حضور در 

المپیک توکیو
- رویه 4   - رویه 2  

 مجلس طرحی را برای الزام 
پزشکان به نصب دستگاه کارتخوان 
در مطب هایشــان تصویــب کرده 
اســت که فقط در صورت نظارت 
دقیق مأموران سازمان امور مالیاتی 
و دیگر دستگاه های نظارتی امکان 
تحقق دارد. در این راستا دادستانی 
ایالم نخســتین گام را در راستای 
اجرای این قانون برداشته و دستور 
پلمب مراکز پزشکی و درمانی فاقد 
دستگاه های کارتخوان را داده است.
به گزارش ایســنا، مســأله مالیات 
در ایــران از یک جهــت تابعی از 
درآمدهای نفتی بوده است؛ به این 
معنا که هر زمان اوضاع درآمدهای 
نفتی خوب بــوده، دولت از لحاظ 
تأمین هزینه های مالی خود مشکلی 
نداشــته و خیلــی هــم کاری به 

مالیات ها نداشته است.
بر ایــن پایه از آنجاکــه تحریم ها 
در یکی - دو ســال گذشته فشار 
بیشــتری بر درآمدهای نفتی وارد 
کــرده اســت تمرکز دولــت بر 
درآمدهای مالیاتی هم افزایش پیدا 
کرده اســت. از همین جهت است 
که درآمدهای مالیاتــی در بودجه 
سال های گذشته از درآمدهای نفتی 

پیشی گرفته است.
مالیــات ۶ و ۷ هــزار میلیاردی 

کارکنان خصوصی و دولتی
برای تحقق درآمدهای مالیاتی ۱۵۳ 
هزار میلیــارد تومانی که در بودجه 
پیش بینی شــده است، دولت   ۹۸
افزون بــر حقوق کارمندان خود از 
حقوق کارکنــان بخش خصوصی 
هم اســتفاده می کند. برای ســال 
جاری مالیات بر شرکت ها نزدیک 
به ۳۷ هزار میلیارد تومان پیش بینی 
شــده که حــدود ۲۴ درصد کل 
درآمدهای مالیاتــی منابع عمومی 

بودجه است.
در سال گذشــته مالیات بر درآمد 
افراد و مشــاغل حــدود ۲۵ هزار 
میلیارد تومان پیش بینی شده بود که 
۱۶ درصد از کل درآمدهای مالیاتی 
عمومی را شــامل می شد. مالیات 
پیش بینی شــده کارکنــان دولت 
امسال ۷,۰۰۰ میلیارد تومان و سهم 
کارکنان بخــش خصوصی برابر با 

۶,۰۰۰ میلیارد تومان است. 
اصناف و مشاغل نیز مالیاتی حدود 
میلیارد تومــان پرداخت  ۱۰ هزار 
می کنند. مالیات مستغالت هم ۱.۵ 
هزار میلیارد تومان پیش بینی شــده 

است.
چــرا باید جلوی فــرار مالیاتی 

پزشکان را گرفت؟
این گزاره ها به خوبی نشان می دهد 
که دولت بــرای تحقق درآمدهای 
مالیاتــی خــود حتــی از حقوق 
کارمنــدان خود هم چشم پوشــی 
نمی کند؛ بنابرایــن اطمینان از اخذ 
مالیــات از پزشــکان و جلوگیری 
از فرار مالیاتی این قشــر که بعضًا 
حقوقی معادل حقوق چند سال یک 
کارمند دولت را در یک ماه به دست 
می آورنــد ضرورتــی انکارناپذیر 
اســت. بر پایه برخــی برآوردهای 
غیررسمی کارشناســان میزان فرار 
مالیاتی پزشــکان چیــزی کمتر از 

۶,۰۰۰ میلیارد تومان نیست.
در همین راســتا مجلس شــورای 
اســالمی در اواخر ســال گذشته 
طرحــی را تصویب کرد که بر پایه 
آن پزشکان ملزم به نصب دستگاه 
کارت خــوان در مطب هــای خود 

می شوند.
بر پایه بنــد دیگری از این مصوبه، 
کلیه مراکز درمانــی اعم از دولتی، 
خصوصی، وابســته بــه نهادهای 
نیروهای مسلح، خیریه ها  عمومی، 
و شــرکت های دولتی مکلفند ۱۰ 
درصد از حق الزحمه یا حق العمل 
پزشکی پزشــکان را که به موجب 

دریافت وجه صورت حساب های 
ارســالی به بیمه ها یا نقدا از طرف 
بیمار پرداخت می شــود، به عنوان 
علی الحساب مالیات کسر کنند و 
به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد 
از صدور صورتحساب به حساب 
ســازمان امور مالیاتی کشور واریز 

کنند.
با این حال الزامات قانونی همیشه 
تنها بخشــی از فرایند اجرای یک 
قانون هستند، بخش مهم تر نظارت 
بر اجــرای آن قانون اســت. حتی 
اکنون کــه قانون اخــذ مالیات از 
پزشــکان در مجلس تصویب شده 
است ممکن است برخی از پزشکان 
دســتگاه کارت خوان خود را به نام 
منشــی خود گرفته یا وجوه را به 
صورت نقدی دریافت کنند که در 
این صورت کل این قانون دور زده 

می شود.
با ۶۰۰۰  مالیاتی  امور  ســازمان 
میلیارد بودجه موظف به نظارت 

است
بر پایه الیحه بودجه ســال ۱۳۹۸ 
سهم سازمان امور مالیاتی از بودجه 
ســال ۹۸، پنج هزار و ۶۴۰ میلیارد 
و ۷۷۰ میلیــون تومان اســت. این 
رقم نســبت به سال گذشته حدود 
۳,۰۰۰ میلیــارد تومان افزایش پیدا 

کرده است.
برای یک  چنین بودجه هنگفتــی 
ســازمان که تقریباً به انــدازه کل 
مالیات دریافتی از کارمندان بخش 
خصوصی اســت انتظارات از این 
ســازمان را هم باال می برد. واقعیت 

این است که ســازمان امور مالیاتی 
وظیفه دارد تا بر حسن اجرای قانون 
نصب کارت خوان در مطب پزشکان 

نظارت کند.

قدم اول را دادستان ایالم برداشت
اجرای این طرح تاکنون از ســوی 
صنفی  انجمن هــای  و  پزشــکان 
پزشــکی با مخالفت روبه رو شده 
است و این مسأله ضرورت نظارت 
بر حســن اجرای قانــون فوق را 
بر مأموران  بیشــتر می کند. عالوه 
ســازمان امور مالیاتی الزم اســت 
تا دســتگاه های بازرسی و قضایی 
از جمله دادســتانی کل کشــور بر 
روند تجهیز و اســتفاده از دستگاه 
کارت خــوان و صندوق فروش در 
مراکز درمانی و پزشــکی نظارت 

داشته باشند.
نخستین گام مثبت بعد از تصویب 
ایــن قانون را دادســتان عمومی و 
انقالب استان ایالم برداشته و دستور 
داده است تا مراکز پزشکی و درمانی 
که فاقد دستگاه کارت خوان هستند 

پلمب شوند.
افشــار خســروی زاد - دادســتان 
عمومــی و انقالب اســتان ایالم - 
گفته است که در راستای نیاز کشور 
به درآمدهای مالیاتی و با استناد به 
آیین نامه تبصــره ۲ ماده ۱۶۹ قانون 
مالیات های مستقیم، برای جلوگیری 
از فرار مالیاتی پزشــکان، اقدامات 
عملی برای اجــرای این قانون در 
دستور کار این دادستانی قرار گرفته 

است.

عصرایران؛ مصطفی داننده- این روزها در میان 
تمام خبرهای خوب و بد، ماجرای خودکشــی 
کردن یا نکردن » آقا تختی« حســابی داغ شــده 
است. بهانه آن هم فیلم، »غالم رضا تختی« ساخته 

بهرام توکلی است.
نیم ســده است که مرگ تختی تبدیل به عالمت 
پرسش است. هرکسی از ظن خود دوست دارد 
برای مرگ تختی، داستان سرایی کند. وقتی تختی 
در هتل آتالنتیک ُمرد. در تنهایی، در خستگی در 

دل زدگی.
چه فرقی می کند او را کشــته باشند یا خودکشی 
کرده باشد؟ مهم این پرسش است این همه با مردم 

باشی و بعد در تنهایی بمیری؟

تختی یــک عالمه مرد بــود. از آن مردها که در 
افسانه ها ردپایی از آنها وجود دارد. خوش به حال 

مردم آن زمان تهران، که این افسانه را دیدند.
هرچه جلوتر می رویم، او افسانه تر می شود. هرچه 

تلخی می بینیم، او دورتر می شود.  
تختی خودکشــی نکرد بلکه او را کشتند. تختی 
وقتی ُمرد که دید تمام راه های زندگی را به روی او 
بسته اند. نه می توانست کشتی بگیرد. نه می توانست 
مربی باشد. نه می توانست کار داشته باشد. تختی 
بود و جیب خالی. تختی بود و دست های بسته. 

تختی بود و شرمندگی مردم.  
کمتر کسی به یاد دارد پیش تختی رفته و با دست 
خالی برگشته باشــد. اصال تختی کلید قفل های 

بسته مردم تهران بود.
تختی خجالت می کشــید پیش او بیایند، چیزی 
بخواهند و او نتواند انجــام دهد. این ها تختی را 

ُکشت.
تختی آنقدر محبوب بود که به راحتی می  توانست 
به هرآنچه می خواست برسد. به باالترین مقام ها. 
او اگر به عقد این مقام ها در می آمد دیگر آقا تختی 
نبود. به راحتی تبدیل به یک نام در تاریخ می شد 
که همه فراموشــش می کردند. حــاال اما ریز و 
درشت ایران، آقا تختی را می شناسند. هنوز عکس 
او در مغازه های شهرهای ایران دیده می شود، آنهم 
در زمانی که سلبریتی ها همه جا را تسخیر کرده اند.
تختی بدون سلفی و صفحه های اجتماعی به دل 
مردم راه پیدا کرد. ۵۲ سال از نبودن تختی می گذرد 
اما هنوز که هنوز اســت خیلی هــا از او حرف 
می زنند. درباره او فیلم می سازند. همه حرف ها هم 

مشترک است و آنهم اینکه تختی، »آقا« بود.
زیاد برای مرگ تختی دنبال دلیل نگردیم. دست و 
پای کسی را ببندی و بعد به دریا بیندازی، نمی شود 
از او انتظار زندگی داشت. حس تختی دقیقا همین 

بود. دست و پا بسته میان دریایی مواج.
ما اگر به راز زندگی تختی پی ببریم به راز مرگ 
او هم خود به خود پی می بریم. این قدر دنبال دلیل 
مرگ نباشــیم. به دنبال ســبک زندگی او برویم. 
حــرف زدن درباره مرگ تختی،به حاشــیه بردن 

زندگی اوست.
اگر بدانیم او چگونــه زندگی کرد، می فهمیم او 

چگونه و چرا ُمرد.

پلمب مطب؛ راهی برای اخذ مالیات از پزشکان!
 به بهانۀ نمایش فیلم بهرام توکلی در سینما و بحث های حاشیه ای

تختی »آقا« بود؛ 
چه خودکشی کرده باشد چه نکرده باشد ...

 مدیر فرودگاه زنجان گفت: پروازهای این فرودگاه 
به دلیل انجام »چک سنگین پروازی« هواپیماهای شرکت 

هواپیمایی تعطیل شد.
محمد قاســمی در گفت وگو با مهر، با بیــان اینکه بنا به 
اعالم شــرکت هواپیمایی، به دلیل چک سنگین پروازی 
هواپیماهای این شرکت، دو تا سه ماه خدمات پروازی به 
فرودگاه زنجان ارایه نمی دهد، افزود: بنا به قول شــرکت 
هواپیمایی پس از سپری شدن مراحل چک سنگین پروازی، 
این شــرکت خدمات پروازی را به فــرودگاه زنجان ارایه 

خواهد داد.
وی ادامه داد: خدمات پروازی شرکت هواپیمایی به فرودگاه 
زنجان دستوری و بنا به دســتور وزیر راه و شهرسازی و 
به صورت برنامه انجام می شود و با خدمات پروازی که در 

گذشته به صورت چارتری بود، تفاوت دارد. 
قاســمی با بیان اینکه مردم اســتقبال خوبی از پروازهای 
فرودگاه زنجان دارند، ادامه داد: در سه ماه اخیر همه پروازها 

از فرودگاه زنجان با ظرفیت کامل انجام شد.
مدیر فرودگاه زنجــان در ادامه با بیان اینکه با توجه به در 
پیش رو بودن ماه مبارک رمضان، پیش بینی کاهش در تعداد 
مسافران وجود دارد، یادآور شد: شرکت هواپیمایی با توجه 
به نبود مسافر در مقطع کنونی و نیز ماه مبارک رمضان برای 
جلوگیری از ضرر و زیان شــدید، اقدام به متوقف کردن 

پروازها تا سه ماه آینده کرده است.
قاســمی با بیان اینکه در تالش هستیم پروازها از فرودگاه 
زنجان در آینده نزدیک از ســر گرفته شود، تصریح کرد: 
استاندار زنجان نیز در حال رایزنی با وزیر راه و شهرسازی 
و رییس هواپیمایی کشوری بوده و در این راستا مکاتباتی 
برای از سرگیری پروازها از فرودگاه زنجان صورت گرفته 

است.
وی خاطرنشان کرد: همه تالش مدیران ارشد استان و نیز 
نمایندگان مردم اســتان در خانه ملت، از سرگیری دوباره 

پروازها از فرودگاه زنجان است.

به دلیل انجام»چک سنگین پروازی«

پروازهای فرودگاه زنجان تعطیل شد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی:

قوانین به درد نخوری در مجلس تصویب می شود
- رویه 2  

- رویه 3  
گرد فراموشی بر تارک یک میراث؛

خانه »حکیم هیدجی« در آستانه تخریب

دانشگاه آزاد اسالمی زنجان در نظر دارد عملیات بهسازی، تعمیر و نگهداری ابنیه ساختمان های دانشگاه )مجتمع عالمه، 
امام )ره(، پیامبر اعظم )ص(، خوابگاههای دانشجویی و کلیه ساختمان های تحت پوشش خود( را از طریق مناقصه به پیمانکار 

واجد شرایط واگذار نماید.
بنابراین عالقمندان می توانند از تاریخ نشر آگهی به مدت 7 روز کاری با واریز مبلغ 10.000.000 ریال به حساب  0105696920005 
)سیبا بانک ملی( جهت دریافت اسناد مربوطه به نشانی زنجان، خیابان معلم خیابان شهید منصوری، ساختمان اداری، دبیرخانه مرکزی 

مراجعه یا با شماره تلفکس 33465634-024 تماس حاصل نمایند.
g بدیهی است دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادهای رسیده مختار بوده و هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

روابط عمومی دااگشنه آزاد اسالمی واحد زنجان

آگهی  مناقصه
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مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان عنوان کرد:
آماده سازی ورزشکاران 
زنجانی برای حضور در 

المپیک توکیو

 مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان 
از آماده سازی تیم ها و نفرات برتر ورزش استان 
برای مسابقه های فراملی آینده، از جمله المپیک 

جوانان و نیز المپیک ۲۰۲۰ توکیو خبر داد.
بــه گزارش روابط عمومــی اداره کل ورزش و 
جوانان اســتان زنجان، علی خلیلی در تشریح 
آماده ســازی تیم های زنجانی برای رقابت های 
مختلف پیش رو، با اشــاره به اینکه در ســال 
۹۸ برنامه های حــوزه ورزش و جوانان بر پایه 
یک برنامه راه برنامه ریزی شــده و اجرا خواهد 
شد، افزود: در بخش ورزش قهرمانی برنامه های 
خوبی در نظر گرفته شده که با همکاری هیات ها 
در رشته های مختلف بر اساس نقشه راه امسال 

اجرایی خواهد شد.
وی با اشــاره بــه اینکه برای توســعه ورزش 
قهرمانی برنامه های خوبی پیش بینی شده که از 
آن جمله برگزاری مسابقه های فراملی و ملی به 
میزبانی زنجان است، ادامه داد: همچنین میزبانی 
مسابقه های قهرمانی کشور در رشته های مختلف 
نیز از برنامه های امســال حوزه ورزش قهرمانی 

است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان با تاکید 
بر اینکه در رشته های مختلف ورزشی اعزام هایی 
را به مسابقه های ملی و فراملی خواهیم داشت، 
گفت: برنامه ریزی برای برگزاری مســابقه های 
اســتعدادیابی ورزشــی نیــز در دســتور کار 

برنامه های امسال خواهد بود.
خلیلی با اشاره به اینکه برای مسابقه های فراملی 
آینده، از جمله المپیک جوانان و المپیک ۲۰۲۰ 
توکیو برنامه ریزی خوبی صورت گرفته است، 
خاطرنشان کرد: از همین رو برنامه آماده سازی 
تیم ها و نفــرات برتر با برنامه ویــژه ای دنبال 

خواهد شد.

پیست استاندارد برای فعالیت 
بانوان قایقران وجود ندارد

 مربی زنجانی تیم ملی قایقرانی رشــته 
رویینگ گفت: هم اکنــون برای فعالیت بانوان 
ورزشکار در رشته قایقرانی کشور به ویژه رشته 
رویینگ پیست استاندارد وجود ندارد و این مهم 

امکان ثبت رکوردهای دقیق را دشوار می کند.
بهناز مرادخانی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: وجود یک پیســت اســتاندارد در رشته 
قایقرانی زمینــه بهتری را بــرای ثبت رکورد، 
انتخــاب نفرات برتر تیم مهیا می کند و به نوبه 

خود از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
وی اظهار داشت: هم اکنون بانوان قایقران رشته 
رویینگ در دریاچه آزادی تهران تمرین می کنند 
و بر این مبنا برای کسب حد نصاب باید ۲ هزار 
متری را سپری کنند در صورتی که فضای کنونی 

یکهزار متر است.
نایب رییس هیات قایقرانی اســتان زنجان ادامه 
داد: در زمان کنونی این رشته مفرح ورزشی برای 
پیشرفت روز افزون با کمبود امکاناتی از قبیل قایق 
و پــارو مواجه بوده و رفع ایــن موارد می تواند 

برخی از مشکالت را به حداقل کاهش دهد.
وی اضافه کرد: رییس جدید فدراسیون قایقرانی 
قول هایی مبنی برا ایجاد پیســت اســتاندارد 
قایقرانی به ویژه در رشته رویینگ داده است و 
تحقق این مساله می تواند بسیاری از مشکالت 

را به میزان قابل توجهی برطرف کند.
مربی زنجانی تیم ملی قایقرانی رشــته رویینگ 
همچنین با اشاره به حضور ۲ ورزشکار از بانوان 
زنجانی در اردوی انتخابی تیم ملی نیز گفت: در 
زمان کنونی 16 نفر از بانوان ورزشکار قایقران 
کشــور در این اردو حضور دارند که خانم ها 
پریسا احمدی و زینب نوروزی از استان زنجان 

هستند.
وی اظهــار داشــت: نفــرات برگزیــده برای 
مسابقه های آسیایی و سپس برای کسب سهمیه 
المپیک ۲۰۲۰ توکیو در اردیبهشــت ســال ۹۹ 

اعزام خواهند شد.
مرادخانــی افزود: بانــوان قایقران در رشــته 
رویینگ۲ و تک نفره در مســابقه های آسیایی 
جاکارتای اندونزی که سال گذشته برگزار شد 
عملکرد خوبی داشتند که این روند باید تداوم 

داشته باشد.
وی اضافه کــرد: بانوان این اســتان ظرفیت و 
استعداد های بسیار خوبی در کشف ورزشکاران 
برجسته در رشته قایقرانی دارند که شوربختانه 
هیات قایقرانی استان زنجان به این مساله توجه 

چندانی نداشته و می توان گفت تعطیل است.
مرادخانی خاطر نشــان کــرد: در صورت بی 
توجهی و عدم سرمایه گذاری در رشته قایقرانی 
بانوان امیــد چندانی بــرای جایگزینی نفرات 
شایســته ازاین استان در اردوی تیم ملی وجود 

نخواهد داشت.

خبـر

کارشناس اقتصادی:
توجه به استراتژی

 اقتصاد مقاومتی زمینه رونق 
تولید را فراهم می کند

 کارشــناس اقتصادی برضرورت توجه 
به استراتژی اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و گفت: 
افزایش درآمدهای غیر نفتی موجب رونق تولید 

می شود.
حسین محمودی اصل در گفت و گو با خبرنگار 
موج رســا، با اشــاره به نامگذاری سال جدید 
باعنوان رونق تولید، اظهار داشــت: مقام معظم 
رهبری در ســخنرانی اول فروردین تحریم  ها را 

عامل فرصت برای کشور عنوان کردند.
وی با بیان اینکه با تحریم توجه به تولید داخلی 
افزایش می یابد که این امر منجر به رونق تولید 
می شود، افزود:  اگر چه با تحریم ها امکان ورود 
بسیاری از کاالها به داخل کشور میسر نمی شود.

این کارشناس اقتصادی افزایش تولید مواد اولیه را 
از دیگر نتایج تحریم عنوان کرد و گفت: باید در 
دوران تحریم به ظرفیت های داخل بیشتر توجه 

شود.
محمودی اصل تولید کاالی با کیفیت را موجب 
افزایش رقابت در بین کاالهای ایرانی عنوان کرد 
و گفت: این افزایش کیفیت منجر به صادرات و 

ارز آوری برای کشور می شود.
وی یادآور شد: در صورت رونق تولید می توان 
فرصت افزایش صادرات غیر نفتی را ایجاد کرد 
که زمینه سازی مناســبی برای کشور محسوب 

می شود.
این استاد دانشگاه برضرورت توجه به استراتژی 
اقتصاد مقاومتــی تاکید کرد و گفت: در این نوع 
اقتصــاد به درآمدهای غیر نفتی تاکید بیشــتری 
می شــود که با ایجاد اشــتغال موجب گسترش 
کسب و کارهای بیشتر و گستردگی زنجیره های 

فروش می شود.
محمودی اصل با اشــاره به پیش بینی1۵۰ هزار 
میلیارد  تومــان درآمدهای مالیاتــی در بودجه 
۹۸، افزود: با اجرای درآمدهای مالیاتی درســت 
می توان تا مرز ۳۰۰ هــزار میلیارد تومان درآمد 

مالیاتی داشت.
وی گفت: بخشــی از اقتصاد ایــران دارای فرار 
مالیاتی، بخشــی معافیت مالیاتی و بخشــی هم 
از طریق افزایش درآمدهــای مالیاتی می توانند 

جایگزین درآمدهای نفتی شوند.
این کارشــناس اقتصادی با بیان اینکه ۸۵ درصد 
صادرات کشورمتشکل از مواد اولیه است، افزود: 
تنها 1۵ درصد کاالی ایرانی صادر می شــود در 
حالی که ۸6 درصد واردات کشور، کاالی ساخته 

شده است.
وی گفت: در مجموع می تــوان گفت عبور از 
شرایط سخت با رونق تولید امکان پذیر است این 
هم یک انتخاب نیست، چرا که توجه به تولید یک 
انتخاب در کل کشورهای جهان نیست یک اجبار 

برای رشد و توسعه صنعتی به شمار می رود.
این استاد دانشــگاه حل مشکالت بوروکراسی 
اداری و ســود آوری صد درصــدی تولید را از 
عوامل مهم برای رونق تولید عنوان کرد و گفت: 
با افزایش رتبه کســب و کار می توان نقدینگی 
1۷۳۰ هزارمیلیاردی را کنترل کرده و  بازارهای 
مناسبی برای تولید ایران در خارج و داخل کشور 

فراهم کرد.
محمودی اصل با بیان اینکه ایجاد ثبات در گام های 
اولیه برای رونق تولید بسیار دارای اهمیت است، 
بیان داشــت: این ثبــات بایــد در اصالح نظام 
بانکی و در صندوق های بازنشســتگی در کنار 
درخواست های میان مدت و بلند مدت در نظر 

گرفته شود.
وی نظارت کافی بر سیستم ها و ایجاد شفافیت 
در رونق تولید و شــکوفایی اقتصــادی را مهم 
ارزیابی کرد و گفت: این مساله منجر به افزایش 

تولید و کسب و کارداخلی می شود.

فرمانده انتظامی استان زنجان خبر داد:
کاهش ۲۱ درصدی نزاع 

در استان زنجان
 فرمانده انتظامی اســتان زنجان گفت: در 
1۲ ماه سال گذشته نزاع و درگیری در استان ۲1 

درصد کاهش داشته است.
سرهنگ رحیم جهانبخش در گفتگو با خبرنگار 
مهر، به نزاع و درگیری فردی و گروهی در استان 
زنجان اشاره کرد و افزود: در مجموع در طول 1۲ 
ماه سال ۹۷، نزاع و درگیری فردی و گروهی در 

استان زنجان ۲1 درصد کاهش داشته است.
وی اظهار کرد: بیشتر نزاع های رخ داده در استان 
زنجان در این بازه زمانی، نزاع فردی بوده است 
و نزاع جمعی خیلی کم در استان رخ داده است.

فرمانده انتظامی اســتان زنجان با بیان اینکه باید 
آســتانه تحمل مردم تقویت شــود، گفت: باید 
دستگاه های فرهنگی با اجرای برنامه های فرهنگی 
کاری بکننــد که فرهنگ »گذشــت« در جامعه 

تقویت شود.
جهانبخش تأکیــد کرد: مردم بــا کوچک ترین 
جروبحــث اقدام بــه درگیری می کننــد و باید 
اقدامات خــوب و کاربردی برای کاهش نزاع و 

درگیری در استان اندیشیده شود.
وی بابیــان اینکه زنجان جزو ســه اســتان امن 
کشــور است، افزود: در تحقق این امر مهم مردم 
بسیار مؤثر هستند چراکه این مردم هستند که با 
همکاری خود با پلیس امنیت اســتان را تقویت 

می کنند.

خبـر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی:

قوانین به درد نخوری در مجلس تصویب می شود
 عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به اینکه گاهی قانون های موازی 
و به درد نخور از سوی مجلس شورای اسالمی 
تصویب می شود، افزود: شوربختانه هیچ نظارتی 

بر اجرای قانون نمی شود.
احمد بیگدلی در گفــت و گو با خبرنگار موج 
رسا، اظهار داشــت: یکی از ایراداتی که من در 
سه سال گذشته به مجلس شورای اسالمی گرفته 
ام، حجم قانون گذاری از سوی مجلس شورای 
اســالمی بوده اســت؛ چرا که بــه این حجم از 

قانونگذاری نیازی نیست.
وی بــا بیــان اینکه بایــد در مواقــع ضروری 
قانونگذاری کرد، خاطرنشان کرد: اینکه هفته ای 

سه روز در مجلس شــورای اسالمی قانگذاری 
انجام شود، مطلوب نیست.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسالمی 
با اشــاره به اینکه گاهی قانــون های موازی و 
به درد نخور از ســوی مجلس شورای اسالمی 
تصویب می شود، افزود: شوربختانه هیچ نظارتی 

بر اجرای قانون نمی شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی 
خاطرنشان کرد: در سال 95 برنامه ششم توسعه 
از سوی نمایندگان نوشته شده است اما تا کنون 
حتی یک نفر نظارتی بر نحوه اجرای این برنامه 

نداشته است.
بیگدلی با بیان اینکه همچنین قانون بودجه 96 و 

97 که در مجلس شورای اسالمی تصویب شده 
اســت با عدم نظارت مواجه بوده است، افزود: 
خیلی خوشــبینانه به این موضوع نگاه کنیم تنها 
15 درصد نظارت بــر نحوه اجرای قانون انجام 

شده است.
وی وظیفه اصلی مجلس شــورای اســالمی را 
نظارت بر اجرای قانون عنوان کرد و گفت: عدم 
نظارت به قوانین موجب ایجاد مشــکالتی برای 

کشور شده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه فراتر از این مشکل در  دولت و قوه 
قضاییه نیز وجود دارد، خاطرنشان کرد: باید این 

مشکل به زودی حل شود.

 مدیرکل دامپزشکی استان زنجان گفت: 
سال 97 چهار میلیون و 732هزار و 74 کیلوگرم 
گوشت قرمز دام سبک و سنگین وارد بازار این 

استان شد.
محمدباقر حاج کاظمی در گفت وگو با خبرنگار 
ایرنا افزود: ســال گذشته 44 هزار و 758 راس 
گوســفند، بز، گاو و گوساله در کشتارگاه های 
این استان ذبح شد که بیشترین آن با 22 هزار و 

848 راس گوسفند بود.
وی خاطرنشــان کرد: از این تعداد ذبح دام در 
کشــتارگاه های اســتان زنجان 31 هزار و 790 
کیلوگرم گوشــت غیربهداشــتی ضبط شد که 
بیشترین آن با 28 هزار و 872 کیلوگرم مربوطه 

به گاو وگوساله بود.
مدیرکل دامپزشکی استان زنجان گفت: در مدت 
بیان شده 26 هزار و 552 دفعه از کشتارگاه ها، 
مراکز تولید، نگهــداری، عرضه و خودرو های 
حمل فرآورده های خام دامی بازدید شده است.

حاج کاظمی اضافه کرد: هر کدام از کشتارگاه های 
استان زنجان دارای یک دامپزشک و یک کاردان 
دامپزشک از بخش خصوصی، یک ناظر شرعی 
و یک دامپزشــک از بخش دولتی اســت که به 

مراحل قبل از کشــتار، هنگام کشــتار و بعد از 
کشتار دام های سبک و سنگین نظارت ویژه ای 

دارند.
وی خاطرنشان کرد: مصرف کنندگان در استفاده 
از فراوده های خام دامی اطمینان خاطر داشــته 
باشــند؛ چرا که کشــتاردام و طیــور با نظارت 
ناظــران و ذابحان شــرعی انجام می شــود و 

دامپزشکی استان زنجان هم نظارتی مستقیم بر 
کشتارها دارد.

این مســوول گفت: به منظــور جلوگیری از به 
خطر افتادن سالمت جامعه از طریق کشتار غیر 
مجاز دام، بازرسان بهداشتی دامپزشکی استان به 
صورت مداوم نسبت به بازرسی از مراکز عرضه 

فرآورده خام دامی فعالیت دارند.

حاج کاظمی افزود: در صورت مشاهده هرگونه 
موارد غیر بهداشــتی از فرآورده های خام دامی 
بدون هیچ اغماضی نسبت به تشکیل پرونده و 
معرفی متخلفان بهداشتی به مراجع قضایی طبق 

ضوابط بهداشتی اقدام می شود.
وی تاکیــد کــرد: شــهروندان هرگونه تخلف 
بهداشــتی در عرضه گوشــت قرمز، مرغ، تخم 
مرغ، ماهی و عســل و ســایر آالیش خوراکی 
دام مثل مغز، کله، پاچه، ســیرابی، دل و جگر، 
مورد را با شــماره تلفن بیان شده به اداره های 

دامپزشکی استان گزارش دهند.
مدیرکل دامپزشکی اســتان زنجان، از مصرف 
کنندگان فرآورده های خام دامی در سطح استان 
زنجان خواســت، در صورت مشاهده هر گونه 
مــوارد مشــکوک در عرضه مواد خــام دامی، 
پروتئینی و یا کشتارها، مراکز نگهداری و بسته 
بندی با شــماره 1512 تماس حاصل و مورد را 

به منظور رسیدگی گزارش کنند.
به گزارش ایرنا، سال گذشته 83 پرونده تخلف 
از ســوی این اداره کل به مراجع قضایی استان 
زنجان ارجاع شد که این میزان در مدت مشابه 

سال قبل 57 مورد بود.

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان :

 بیش از 4 میلیون کیلوگرم گوشت قرمز وارد بازار زنجان شد

 مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل 
جــاده ای اســتان زنجــان، از تمدیــد مهلــت 
پرداخت الکترونیکی عــوارض آزادراه ها تا 10 

اردیبهشت ماه خبر داد.
عبدالحســین علی اکبری در گفت وگو با ایســنا، 
افزود: مهلــت پرداخــت الکترونیکی عوارض 
آزادراه ها برای آن دســته از مالکان خودرویی که 
از 28 اسفندماه پارسال اقدام به پرداخت عوارض 
خود نکرده اند تا 10 اردیبهشت ماه امسال تمدید 

شد.
وی با بیان اینکه تصمیم بر این شد تا روش های 
پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراه ها توســعه 
یافتــه و اطالع رســانی در این رابطــه تقویت 
شــود، تصریــح کرد: قــرار بر این اســت تا از 
طریق خودپردازهــای بانکی نیز امکان پرداخت 
الکترونیکــی عــوارض آزادراه ها فراهم شــود؛ 
چرا که ممکن اســت برخی از افــراد نتوانند از 
اپلیکیشن های در نظر گرفته شده استفاده کنند و 

یا تلفن همراه هوشمند نداشته باشند.
این مسوول ادامه داد: عالوه بر امکان پرداخت از 
طریق خودپردازهای بانکی، تصمیم بر این است 
تا امکان پرداخت از طریق انواع تلفن همراه با کد 
دستوری USSD فراهم  شود، هر چند که هنوز 

پرداخت از این دو طریق عملیاتی نشده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 
زنجان با یادآوری اینکه تا پایان ســاعت 24 روز 
دهم اردیبهشــت ماه امســال پرداخت عوارض 
الکترونیکــی آزادراه ها، از جمله عوارض آزادراه 
زنجان ـ تهران تمدید شــده اســت و اگر کسی 
عبور غیرمجاز داشــته، می تواند تا تاریخ مذکور 
عوارض خود را پرداخت کند، اظهار کرد: مالکان 
خودرو می توانند با ارســال پیامکی شماره پالک 
خودرو به 100001531 بدهی خود را اســتعالم 
کنند و عــالوه بر این امکان اســتعالم از طریق 
اپلیکیشــن های مربوطــه با ثبت شــماره پالک 

خودرو فراهم است.
علی اکبری خاطرنشان کرد: همه افراد می توانند با 
مراجعه به سایت aaniro.ir نسبت  به چگونگی 
پرداخت عوارض الکترونیکی آزادراه ها کســب 
اطــالع کنند. عالوه بــر این از ایــن پس برای 
پرداخــت عوارض آزادراه ها نیــاز به خرید تگ 
از بانک مسکن نیســت و با توجه به روش های 
اعالمی همه صاحبان خودرو می توانند عوارض 

الکترونیکی آزادراه ها را پرداخت کنند.
به گزارش ایســنا، با توجه به آغاز به کار چهار 
ســامانه دریافت عوارض الکترونیکی آزادراه ها 

از بامداد 28 اســفندماه پارســال بــرای گرفتن 
مبالــغ مربوط که شــامل آزادراه هــای تهران ـ 
ســاوه، قزوین ـ زنجان، کرج ـ قزوین و تهران 
ـ قم می شود صاحبان خودرو می توانند از طریق 

اپلیکیشــن های تاپ، کیپاد، اوتول یار، ســایت 
nspay.ir و بانک  پارســیان و دستگاه های پوز 
پاســارگاد محدوده آزادراه هــا، عوارض خود را 

پرداخت کنند. 

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان خبر داد:

تمدید مهلت پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراه ها تا 10 اردیبهشت ماه

 اســتاندار زنجان گفت: مجوز حضور 
معاون چهارم در استانداری کسب شده است.

به گزارش ایســنا، فتح اله حقیقی در هشتادمین 
 نشســت کارگــروه تســهیل و رفــع موانع 
تولید اســتان زنجان، اظهار کــرد: با تفویض 
اختیارهای انجام  شده، کارگروه ملی تسهیل و 
رفع موانع تولید مصوبات اســتانی را می پذیرد 
و این مســاله اختیار خوبی است که دولت به 
اســتان ها و اســتانداری ها داده و باید از این 
فرصت اســتفاده الزم به نفع بخش خصوصی 

را کرد.
این مســوول، از تفویض اختیارات جدید خبر 
داد و گفت: امســال پیگیری امور در استان با 
تکمیل تیم مدیریــت و روی کار آمدن معاون 
سیاسی بیشتر شده و این امر با پیوستن معاون 
چهارم نیز ســرعت بیشــتری خواهد یافت و 
مجوز حضور و فعالیت معاون چهارم دریافت 

شده است.
وی با بیان اینکه برای چابک ســازی ادارات و 
دستگاه ها نقشــه  راه تعیین خواهد کرد، افزود: 

توجــه به بخش خصوصی، توجه به بنگاه های 
اقتصادی، توجه به موانع تولید، هماهنگی بین 
دســتگاه های مختلف در عمل و ... در دستور 
کار قرار دارد و این موارد در تحقق رونق تولید 

موثر است.
نماینده عالی دولت در اســتان زنجان با اشاره 
بــه الزم االجرا بودن مصوبــات این کارگروه، 
تصریح کرد: باید توجه داشــت که در اجرای 
پروژه های عمرانی اســتان و دستگاه ها باید از 
مصالح تولید  شده در داخل استان استفاده کرد، 
مگر اینکه این مصالح کیفیت الزم را نداشــته 

باشد.
حقیقــی تصریح کرد: بــرای رونق تولید نباید 
فقــط به واحدهای بزرگ متکی بود، بلکه باید 
واحدهای کوچک و متوســط را نیز حمایت 
کرد و با توجه به شــرایط موجود کشور باید 
برای حفظ سرمایه گذار و سرمایه گذاری تالش 
کرد و موانع برطرف شود. همچنین مشکالت 
موجود در حوزه تولیــد باید در این کارگروه 
حل شود تا پرونده ها وارد حوزه قضایی نشود.

 مدیر تنظیم بازار جهادکشاورزی استان 
زنجان با اشاره به رفع مشکل تامین نهاده های 
دامی مرغداران گفت: با حذف واســطه ها در 
تامین نهاده های مرغداران امکان کاهش قیمت 

مرغ در زنجان وجود دارد.
عبدالــه جعفری در گفت وگو با خبرنگار موج 
رســا، با اشاره به اینکه مشکل تامین نهاده های 
دامی مرغداری ها با دستورالعمل وزارت جهاد 
کشــاورزی برطرف شده است اظهار کرد: هم 
اکنون در تامین نهاده های دامی مرغداری ها در 

استان زنجان مشکلی وجود ندارد.
وی خاطر نشــان کرد: امیدواریم با ساز و کار 
جدیدی که وزارت جهادکشاورزی ابالغ کرده 

قیمت مرغ به قیمت مصوب برگردد.
مدیر تنظیم بازار جهادکشاورزی استان زنجان 
عنوان کرد: به احتمال زیاد در آینده متناســب 
با تامین نهــاده  مرغدارای ها قیمت ها نیز برابر 

قیمت مصوب اصالح شود.
وی عنــوان کرد: هم اکنون با ســاز کار جدید 
نهاده هــا به صورت مســتقیم از وارد کننده به 
تولید کننده تحویل داده شــده و در این میان 

واسطه گران حذف می شود.
جعفری عنــوان کرد: در گذشــته وارد کننده 
بــا تولیــد کننــده در ارتباط بود کــه در این 
 میــان عــده ای از دالالن و واســطه گــران 
سودجویی می کردند ولی هم اکنون این روند 
تغییر یافته و جهادکشــاورزی تولیدکننده را به 
وارد کننــده به صورت مکتوب معرفی می کند 
کــه در این رونــد حذف واســطه گرها اتفاق 
می افتد و نهاده ها نیز با نرخ مصوب به دســت 

تولیدکننده می رسد.
وی عنوان کرد: با این روند دغدغه تولیدکننده 
در تامین نهاده با قیمت مصوب برطرف شده و 

احتمال کاهش قیمت ها وجود دارد.

بنا به اعالم استاندار زنجان:

معاونی در راه است
مدیر تنظیم بازار جهادکشاورزی استان زنجان:

امکان کاهش قیمت مرغ با حذف 
واسطه ها در تامین نهاده ها فراهم شد



روزی برای خرید نخ دندان به یک فروشــگاه 
مواد بهداشــتی رفتــم و محصولی از یک برند 
اســتاندارد خواســتم. فروشــنده کــه در بین 
کاالهایش نخ دندان نداشــت، گفت انشااله به 
زودی نخ دندان هم خواهیم داشت ولی گوش 
پاک کن های مرغوبی داریم! بگذریم از آن که 

طبق نظر متخصصین، گوش پاک کن کاالیی 
بهداشتی محسوب نمی شود و مضرات 

آن بیشــتر از منافعش است، اما این 
مغالطه  نوعی  پاســخگویی  نحوه 

است که به کار گرفته می شود تا 
ذهن پرسشگر درگیر موضوعی 
بی ربط به خواسته و دغدغه 
اصلی خود شود. مغالطه ای 
که بارها و بارها در گزارش 
پاســخگویی  و  عملکــرد 
مدیــران و مســووالن بــه 
پرسشگری ها و مطالبه ها با 

آن مواجه می شویم.
بــه عنــوان نمونــه، وقتی از 

گیاهی  پوشش  گسترده  تخریب 
و اثــرات شــگرف آن در میزان 

تخریب های ناشی از سیل، فرسایش 
خاک و  کیفیت هوا می پرسیم، به جای 

پاسخ پرسش خود، داده هایی را از میزان آب 
ذخیره شده در مخازن سدها، میزان مالچ پاشی 
برای کنترل گرد و غبار و آب پاشــی آســمان 
با هواپیمای ســمپاش و دعا کردن برای وزش 
باد به منظور کنتــرل آلودگی هوا، دریافت می 
کنیــم. فارغ از این که مثل گوش پاک کن، نوع 
اثرگذاری سدها برای مدیریت آب و سیل، مالچ 
پاشی برای کنترل گرد و غبار و آب پاشی هوا 
و دعاخوانــی باد برای کنترل آلودگی هوا خود 
جای بحث دارد و متخصصین زیادی نقدهایی 

جدی به آن دارند و حتی اثرات منفی این اقدام 
ها را هم تشــریح می کنند، اما بی پاسخ ماندن 
پرسش اصل، صورت مسئله ای جدی است که 
نباید از آن غافل شد. مگر پاسخ های درست و 
سب  متنا
با 

یــن  ســش ا پر
ها حاوی کدام مگوها و نقص های عملکردی 
اســت که باعث ایجاد لکنت و فرار به ســوی 

مغالطه می شود؟ 
نمونــه دیگر این قبیل پرســش ها که به جای 
پاسخ، با جمله هایی کم ربط و بی ربط مواجه 
می شود، مطالبه هایی است که در زمینه حقوق 
شهروندی از منظر محیط زیست مطرح می شود. 

به عنوان نمونه، وقتی می پرســیم که چرا اداره 
کل حفاظت محیط زیست زنجان مخالفت خود 
را با گسترش فعالیت شــرکت راشاکاسپین به 
سبب تبعات منفی گسترده محیط زیستی آن به 
صورت موثر طرح و پیگری نکرده و نادرست 
بــودن تصمیم های حمایت کننــده از آن را به 
استحضار مردم نرســانده است، می شنویم که 
گفته می شود محیط زیست در کمیته ماده 
۱۱ تنهــا یــک رای دارد و این کمیته 
جایــگاه قانونی دارد! یــا وقتی که 
می پرســیم چرا اداره کل حفاظت 
محیط زیست زنجان تخلف های 
سدســازی را در مصداق طرح 
های غیرمجاز و تخریب مناطق 
مورد پیگیری قرار  نمی دهد، 
چنین می شــنویم که اجرای 
از خیلی  استان  غالب سدهای 
سال پیش شروع شده است و 
فالن درصد پیشــرفت فیزیکی 
دارد. یــا وقتی می پرســیم که 
چرا انتخــاب محل برای جابجایی 
بدون  روی  شــهرک  پســماندهای 
مطالعــات مکانیابی صــورت گرفته و 
چرا برای پسماندهای شرکت کالسیمین که 
در انگوران با الگویی غیر ایمن و پر ریســک و 
آالینده انباشته شده مطالعات مکانیابی و ارزیابی 
بــرای مدیریت درســت در دســتور کار قرار 
نگرفته اســت، می شنویم که می گویند با چند 
واحدی که به صورت  غیرمجاز کلرشویی می 
کردند برخورد حداکثری شــده و توصیه های 

الزم را ابالغ کرده ایم!
بله، شــما گوش پاک کن را که نفع و زیان آن 
جای بحث دارد در قفســه های خود دارید، اما 

ما نخ دندان می خواهیم!

 گذر زمان گرد فراموشــی بر خانه حکیم 
هیدجی زده و این خانه در آستانه تخریب قرار دارد.
به گزارش ایسنا، محمد حکیم هیدجی از بزرگان 
فلسفه و از عرفای بسیار مشهور هیدج از توابع 
زنجان است که در سال ۱۲۷۰ هجری قمری در 

این شهر دیده به جهان گشود.
حکیم مال محمدعلی هیدجی یکی از شــاعران 
اندیشمند و بلندآوازه  منسوب به روحانیت شیعه 
است که بیشترین آثار منظوم خود را به زبان ترکی 
آذربایجانی ســروده است. وی به آثار حکمی و 
فلسفی اسالمی تسلطی کامل داشت و جامع ترین 
تعلیق و حواشــی را بر منظومه  حاج مالهادی 
ســبزواری نگاشته است. او اســتاد اکثر اساتید 
فلســفه در سده گذشته بوده و سال ها »منظومه« 

و »اســفار« تدریس کرده اســت. دیوان اشعار 
ترکی حکیم هیدجی در سال ۱38۷ به تصحیح 
دکتر حســین محمدزاده صدیق )دوزگون( و با 
مقدمه ای جامع به همراه تحشیه چاپ شده است. 
مرحوم مــال محمد حکیم معروف به )هیدجی( 
یکی از بــزرگان فقهای عصر خویش بوده و در 
عرصه های گوناگون علمی ید طوالیی داشته و 
در سیر و سلوک و عوالم معنوی و زهد و تقوی 
زبانزد خاص و عام بوده و هست، به طوری که 
نام و آثار این بزرگوار حتی به خارج از مرزهای 
ایران نیز نفوذ کرده و دل های بســیاری را شیفته 
خود گردانیده و در داخل کشور ایران که در آن 
هر جا نامی از علم و ادب ســیر ســلوک باشد، 
بی شــک یادی از حکیم بزرگوار هیدجی باعث 

رونق و شیرینی آن جمع خواهد شد.
شــهر حکیم هیدجی که در ۷5 کیلومتری مرکز 
استان زنجان قرار دارد، در کوچه پس کوچه های 
خــود میزبان خانــه تاریخی حکیــم هیدجی 
اســت که گذر زمان گرد فراموشــی بر آن زده 
و در آســتانه تخریب قرار دارد و از آنجایی که 
این حکیم واالمقام یکی از افتخارات اســتان و 
کشور به شمار می رود، می طلبد مسووالن مطابق 
وعده هایی کــه داده اند، برای حفظ آن تمهیدات 

الزم را بیاندیشند.
در طول بارش های اخیر، خانه این حکیم پر آوازه 
زنجانی خســارت زیادی دیده است تا جایی که 
به جرات می توان گفت یکی از آثار قدیمی شهر 

عالم پرور هیدج در حال از بین رفتن است.

توضیح ضروری
به اطالع خوانندگان گرامی می رســاند بخش دوم مقاله »بحران مدیریت یا ناکارآمدی مدیریت بحران در 

ایران« به دلیل  انجام اصالحات توسط  نویسنده در روزهای آینده منتشر می گردد. با سپاس
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گان امروز  هب سود شماست تبلیغات  رد زن

معاون رییس جمهوری خبر داد؛
 5 اثر فرهنگی 

و تاریخی زنجان در فهرست 
آثار ملی ثبت شد

 در اجــرای قانون حفظ آثار ملی پنج اثر 
فرهنگی و تاریخی که در موزه باســتان شناسی 
عمارت تاریخــی ذوالفقاری و مــوزه هنرهای 
سنتی و صنایع دستی عمارت دارایی این استان 
نگهداری می شوند؛ پس از تشریفات قانونی الزم 

در فهرست آثار ملی ثبت شد.
بــه گزارش ایرنــا، معاون رییــس جمهوری و 
رییس ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری کشور در نامه ای به استاندار زنجان از 
قرارگیری و ثبت پنج اثر منقول فرهنگی و تاریخی 
استان زنجان در فهرست آثار ملی ایران خبر داد 
و نوشت: مرد نمکی شماره 4، فقاع سفالی مرصع 
کاری شده، قوچ ســنگی کتیبه دار، مبایعه نامه 
خاندان ذوالفقاری و پنجه فلزی کتیبه دار، پنج اثر 
منقول فرهنگی و تاریخی در استان زنجان است 

که در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.
مســوول ثبت اشــیای منقول اداره کل میراث 
فرهنگی اســتان زنجان در این باره به خبرنگار 
ایرنا گفت: مرد نمکی شماره چهار سالم  ترین و 
کامل ترین مومیایی کشــف شده از معدن نمک 

چهر آباد با دیرینگی ۲3۰۰ ساله است.
پرستو قاســمی افزود: در این مومیایی با وجود 
آســیب دیدگی هنگام مرگ، تا حدودی بیشتر 
قسمتهای بدن ســالم باقی مانده است که شامل 
مجموعه اســتخوان ها و بافت نرم است که بر اثر 

از دست دادن آب بدن کامال خشک شده است.
وی اظهار داشت: بر پایه تحقیقات انجام گرفته 
مشخص شــد مومیایی مرد نمکی شماره چهار، 
پســر جوانی بوده که به هنگام مرگ حدود ۱6 
سال داشته اســت. قد این مومیایی ۱۷۰ تا ۱۷5 
سانتی متر است. قاســمی افزود: مردان نمکی، 
مومیایی های نمکی کشــف شده از معدن نمک 
روستای چهرآباد در حوالی شهر زنجان هستند که 
بر پایه مطالعات انجام شده دیرینگی برخی از آنها 
به بیش از ۲ هزار سال پیش )دوره هخامنشیان( 
می رســد. وی اظهار داشت: فقاع سفالی مرصع 
کاری شده مربوط به دوره تاریخی ایلخانی، قوچ 
سنگی کتیبه دار متعلق به دوره صفوی، مبایعه نامه 
خاندان ذوالفقاری مربوط به دوره زندیه و پنجه 

فلزی کتیبه دار نیز متعلق به دوره صفویه است.
به گزارش ایرنــا، بنا به گفتــه مدیرکل میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری استان 
زنجان، حدود یک هــزار و 8۰۰ اثر تاریخی در 
سطح این استان شناسایی شــده است که ۷5۱ 
مورد از آن ها در فهرســت میراث ملی به ثبت 

رسیده اند. 

خبـر

نخ دندان نداریم 
ولی گوش پاک کن های مرغوبی داریم

نقدی بر نحوه پاسخگویی مدیران
- رضـا رمضـانی

گرد فراموشی بر تارک یک میراث؛

خانه »حکیم هیدجی« در آستانه تخریب

 رییس دانشگاه علوم پزشکی زنجان:
گردشگری سالمت 

استفاده از ظرفیت طب سنتی 
و مدرن است

 رییس دانشــگاه علوم پزشکی زنجان 
گفت: گردشــگری ســامت به معنای عام آن 
می تواند مفهوم بخشی از توانمند های درمانی 
موثر و بهره گیــری از ظرفیت های نظیر طب 
ســنتی در کنار طب مدرن باشــد که بسیار اثر 

گذار است.
دکتــر پرویز قزلباش در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: خوشــبختانه در کشورمان پس از 
پیروزی انقاب اسامی به موضوع گردشگری 
ســامت و زیر ساخت های الزم آن نیز توجه 
جدی شد به طوری که هم اکنون این حوزه در 
کشور و این اســتان از ارایه خدمات با کیفیتی 

برخوردار است.
وی اظهار داشت: برای دستیبابی به برنامه های 
ترسیم شــده در حوزه گردشگری سامت به 
توانمندی ها و ظرفیت های موجود باید توجه 
کــرد و اینکه یک کار تیمی بوده که تحقق این 

مهم نتیجه الزم را به دنبال دارد.
این مسوول ادامه داد: سامت حوزه ای نیست 
که فقط بتوان با بازاریابی گردشگر را را جذب 
کرد و در این میان وقتی گردشگرخارجی برای 
درمان به کشــورمان ســفر می کند برنامه های 
دیگــری را نیز بایــد برای بهره وری بیشــتر 

اقتصادی لحاظ کرد.
وی اضافــه کرد: وجود موسســات بازاریابی، 
گردشــگری و ســیاحتی ســازمان یافته و به 
روز می تواند به پیشــبرد بهتر برنامه های این 
بخــش کمک کند و د رواقع به بهره برداری از 
ظرفیت های گردشگری طبیعی و سامت منتهی 
شــود. قزلباش افزود: هم اکنون در گردشگری 
سامت بیمارانی از کشورهای دیگر در مناطق 
مختلف کشور و حتی این استان مورد پذیرش 
و درمــان قــرار می گیرد، بحث مــورد توجه 
ساماندهی آگاهانه، هوشمندانه برای بهره برداری 

از این ظرفیت بی نظیر است.
این مسوول ادامه داد: یکی از نکات اساسی در 
حوزه گردشگری سامت، حفظ حقوق افرادی 
است که برای درمان به کشورمان و این استان 
ســفر می کنند و بر این پایه باید شــرایط الزم 

تحقق این امر نیز مهیا شود.
قزلباش خاطر نشان کرد: تحقق کار تیمی برای 
تحقق برنامه های مربوط به گردشگری سامت 
به مولفه هــای دیگری از قبیــل هماهنگی با 
وزارت امور خارجــه و ارگان های متولی نیاز 
دارد که در طول ایــن فرآیند ها نیز امری مهم 

تلقی می شود.

خبـر

 رییــس اداره حفاظــت محیط زیســت 
شهرستان طارم گفت: با تالش بازرسان و ماموران 
یگان حفاظت ایــن اداره ۷ شــکارچی متخلف 
دستگیر و ســه قبضه اسلحه شــکاری به همراه 
تجهیزات و ادوات شکار از آنها کشف و ضبط شد.
غالمرضا عباســی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا 
افزود: این شکارچیان حیات وحش، هنگام گشت 
و کنترل ماموران و کارشناســان محیط زیست در 
مناطق مختلف شهرستان طارم توسط ماموران یگان 
حفاظت در عملیاتی دقیق و منسجم دستگیر شدند.
عباسی اظهار داشت: ماموران یگان حفاظت محیط 
زیست طارم با توجه به برنامه های گشت و کنترل 
روزانه و شــبانه گسترده ای که در سطح شهرستان 
دارند در هفته گذشــته در کمترین زمان ممکن در 
محل مورد نظر حضور یافتند و شکارچیان متخلف 
حرفه ای را در ســه گروه جداگانه قبل از اقدام به 

شکار دستگیر کردند.
این مســوول در مورد نحوه دستگیری شکارچیان 
متخلف حیات وحش خاطرنشــان کــرد: گروه 
نخست شکارچیان متشکل از ۲ نفر که در ارتفاعات 
روستای باکلور در حال رفتن به منطقه شکار ممنوع 
بودند، دســتگیر و از آنها یک قبضه اسلحه ته پر، 
انواع مختلف فشنگ و یک دستگاه دوربین چشمی 

کشف و ضبط شد.
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طارم 
در مورد نحوه دستگیری گروه دوم از شکارچیان 
اظهار کرد: این گروه از شــکارچیان که متشکل از 
چهار نفر شکارچی حیات وحش بودند نیز هنگام 
گشت و کنترل ماموران و کارشناسان محیط زیست 
در مسیر کوهستانی روســتای باکلور، ساعت ۲4 
بامداد قبل از اقدام به شــکار شناســایی و بعد از 
عملیات دقیق و منسجم، در دام محیط بانان طارم 
گرفتار شــدند و در حین بازرسی خودروی آنها 
یک قبضه اســلحه پنج تیر پران، تعداد 6 عدد تیر 
ساچمه ای و یک دستگاه دوربین چشمی کشف و 

ضبط شد.
این مســوول در مورد گروه ســوم از شکارچیان 
متخلف حیات وحش طارم خاطرنشان کرد: هنگام 
گشت و کنترل ماموران و کارشناسان محیط زیست 
این اداره در ارتفاعات روســتای چرزه، ساعت ۱۲ 
ظهر روز جمعه یک نفر شکارچی متخلف دستگیر 
و از وی یک قبضه اسلحه ته پر تک لول و تعدادی 

فشنگ کشف و ضبط شد.
عباســی در مورد اقدامات قانونی انجام شــده در 
جهت برخورد با این شــکارچیان متخلف گفت: 
تمامی موارد کشــف و ضبط شده بعد از تکمیل 
پرونــده به همراه شــکارچیان متخلف به مراجع 
قضایی شهرســتان معرفی و تحویل داده خواهند 

شد.
این مســوول با اشــاره به وجود زیســتگاه های 
مختلف حیات وحش در شهرستان طارم بیان کرد: 
روســتاییان در حفظ منابع طبیعی و محیط زیست 
کشور نقش ارزنده ای دارند و با توجه به ضرورت 
این موضوع اهالی روســتاهای طــارم با توجه به 
پتانســیل های باالی محیط زیستی شهرستان باید 
با اطالعات و اخبار دقیق از وضعیت آالینده های 
زیست محیطی و شکارهای غیر مجاز یار و یاور 

ماموران یگان حفاظت محیط زیست باشند.
وی بــا تقدیر از همکاری مردم شهرســتان طارم، 
نقش دهیاران در توسعه فرهنگی حفاظت از محیط 
زیســت را مهم توصیف کرد و افزود: بیشتر اهالی 
شهرســتان طارم ساکن مناطق شــکار ممنوع و یا 

مناطق آزاد زیستگاه های حیات وحش هستند که 
روستاهای آنها بیشــتر در مناطق کوهستانی واقع 
شده است و امیدواریم مجموعه شوراها، دهیاری ها 
و مردم شهرســتان در جهت صیانت و حفاظت از 

محیط زیست تالش کنند.
عباســی از تمامی عالقه مندان به شکار خواست 
حتی با داشــتن اســلحه مجاز، بدون اجازه و تا 
زمان صدور مجوز شــکار با صالحدید این اداره، 
در شکارگاه های شهرستان حضور نداشته باشند 
و خاطرنشان کرد: در صورت حضور شکارچیان 
در مناطق شــکار ممنوع و دیگر شــکارگاه های 
شهرستان تا زمان صدور مجوز شکار از طرف این 
اداره، شکارچیان متخلف دستگیر و برخورد قانونی 

با آنها صورت خواهد گرفت.
به گزارش ایرنا، حیات وحش یک کشور نیز مانند 
دیگر ذخایر طبیعی از ارزش های زیادی برخوردار 
است و دارای منافع و اهمیت های ویژه خود است. 
جانوران یــک منطقه ضمن ایجاد تعادل طبیعی و 
بیولوژیــک در آن منطقــه از ارزش های علمی و 

تفریحی زیادی نیز برخوردار هستند.

شهرســتان طارم به دلیل تنوع زیاد آب و هوایی و 
وجود اکوسیستم های ویژه در منطقه و ارتباطات 
بیولوژیکی آن با استان های همسایه از غنای حیات 
وحش خوبی برخوردار اســت. در این شهرستان 
انواع پســتانداران، پرندگان، خزنــدگان، آبزیان، 
دوزیستان، حشرات و بندپایان یافت می شوند. در 
گذشته ای نه چندان دور، تنوع گونه ها و وضعیت 
جمعیت جانــوری این منطقه تا اندازه ای بوده که 
یکی از مناطق مهم ایران در زمینه حیات وحش به 

شمار می آمده است.
ارتفاعات روستای چرزه در قسمت شمال شرقی 
شهرســتان طارم و ارتفاعات روســتای باکلور در 
شمال شــهر آب بر مرکز شهرستان در همسایگی 
با اســتان گیالن واقع شــده اند و به دلیل شرایط 
جغرافیــای، طبیعت بکر و پوشــش گیاهی ویژه، 

زیستگاه حیات وحش مختلف به شمار می روند.
شهرستان طارم با 4۷ هزار نفر جمعیت )حدود 5 
درصد جمعیت و ۱۰ درصد مساحت استان زنجان( 
در 9۰ کیلومتری شمال شرقی زنجان واقع شده و 
با استانهای قزوین، اردبیل و گیالن همسایه است. 

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طارم:

 7 شکارچی متخلف در دام محیط بانان طارم گرفتار شدند

شماره تماس: 
33456659
شماره تلگرام:

09330345565



صاحب امتیاز و مدیر مسوول:
مصطفی ارفعی

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

13:16

غروب آفتاب

19:49

اذان مغرب

20:08

نیمه شب

00:31

اذان صبح فردا

5:11

طلوع صبح فردا

6:41
وضعیت آب و هوای زنجان:

4
20

حكمم از زمین رها شدن نبود 
 سرنوشت من خدا شدن نبود 
 از هزار چوب خیزران یكی 
 در قواره ی عصا شدن نبود 

گیرم استخوان به نیش هم كشید 
 سگ به جوهر هما شدن نبود 

 از چهل در طلسم قصه ام 
 هیچ یك برای واشدن نبود 
 تو در آینه شما شدی ولی 
 با منت توان ما شدن نبود 

 آری آشنا شدن هم از نخست 
 جز به خاطر جدا شدن نبود

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

Zanganemrooz@gmail.com   @zandgan
در شهر

 شهردار زنجان  از اصالح خطوط حمل 
و نقل شهری خبر داد و بیان كرد: علم و تجربه 
اثبات كرده است كه تنها راه نجات ترافیك در 

هسته مركزی شهر حمل و نقل عمومی است.
مسیح اله معصومی در نشست رسمی و علنی 
شــورای شهر زنجان  با اشــاره به اینكه برای 
كنترل ترافیك یا باید خیابان ها تعریض شود كه 
فرصت بسیاری نیاز دارد و از طرفی باید هزینه 
بسیاری برای آن شود، گفت: اما این امر شدنی 
نیست، حتی گاها دیده ایم كه طرح زوج و فرد 

نیز جواب نداده است.
وی با اشاره به اینكه تنها راه برون رفت از این 
ترافیك، حمل و نقل عمومی اســت، گفت: در 

این زمینــه كمترین كرایه را برای خط ویژه در 
نظر گرفته ایم.

معصومی با اشاره به اینكه برای ارتقای كیفیت 
حمل و نقل عمومی همه اتوبوس ها در نوروز 
دو بار معاینه فنی شــده اند، بیان كرد: در واقع 
طــرح جامع برای اجرای ایــن طرح و ارتقای 

كیفیت حمل و نقل در نظر گرفته ایم.
شــهردار زنجان با اشــاره به اینكه شــورا و 
شهرداری در اجرای طرح اصالح حمل و نقل 
عمومی مصمم اســت، گفت: حتی یك درصد 
هم بــرای اجرای این طرح تردید نداریم چون 
یك انقالب در حوزه ترافیك شهر زنجان است.
معصومی گفت: البته ما بــرای ریز به ریز این 

طرح برنامه داریم و یــك درصد هم به دنبال 
ایجاد دردسر برای مردم نیستیم.

شــهردار زنجان در ادامه با اشاره به اینكه سال 
قبل برای شــهرداری زنجان طالیی بود، اظهار 
كــرد: با ادامــه اتحاد و همبســتگی می توانیم 

روزهای موفقی را داشته باشیم.
معصومی با اشــاره به اینكه، پایــان یافتن پل 
گلشهر، جریان گرفتن آرامستان، ادامه ممیزی 
امالک، چهار منطقه ای شدن شهرداری زنجان، 
بحث جهانی شدن شهر زنجان كه استارت آن 
سال قبل بود، ســاخت یك روگذر جدید  از 
مهم ترین  برنامه های امسال است ، گفت: امسال 

سال پركاری را پیش رو داریم.

 رییس شــورای اســالمی شهر زنجان 
یكی از مشــكالت موجود در شهر زنجان را 
آســفالت اعالم كرد و گفت: بــه علت عدم 
توانایی در خرید قیر در شهریورماه نتوانستیم 
ایــن كار را انجام دهیم اما پــس از تهیه نیز 
بارندگــی آغــاز و به مشــكالتی برخوردیم 
از همیــن رو بالفاصله پس از خوب  شــدن 
هوا كار دوباره آغاز خواهد شــد، هر چند به 
علت مشــكالت موجود در آسفالت از مردم 

عذرخواهی می كنیم.
 اســماعیل دویران در نشست رسمی و علنی 
شــورای شــهر زنجان با ابراز شــوربختی و 
همدردی بــا خانواده های بازماندگان ســیل 
اخیر اظهار كرد: كشــور مــا در معرض چهار 
نوع مخاطره طبیعی قرار دارد كه زلزله و سیل 

بیشترین فراوانی را در كشور دارند.

رییس شــورای اسالمی شــهر زنجان با بیان 
اینكه در كشــور ما مخاطرات ادامه دارد و آن 
چیــزی كه ما در آن ضعف داریم كور شــدن 
مسیل های شهری است، گفت: برای نمونه در 
خود شهر زنجان ۱۲ مسیل وجود دارد كه در 
بازدیدها مشــاهده كردیم كه بسیاری از آنها 

مشكل دارد.
وی با اشــاره به تالش شبانه روزی شهرداری 
برای حل مشــكل شــهر بیان كــرد: در این 
راســتا از معاونت خدمات شــهری و دیگر 

مجموعه های شهرداری تقدیر می كنیم.
دویــران با بیــان اینكه در تعطیــالت نوروز 
شهرداری در برگزاری آ یین های شاد مشغول 
بود و در این زمینه نیــز فعالیت خوبی انجام 
داد، تصریح كرد: اســتقبال از ایــن برنامه ها 

مطلوب بود.

رییس شورای اســالمی شهر زنجان همچنین 
به بحث شــعار ســال و تاكید مقــام معظم 
رهبری بر مبحث اقتصاد و رونق تولید اشــاره 
كرد و گفت: باید در مجموعه شــهرداری به 
این موضوع توجه و اقدام الزم انجام شــود، 
همچنان كه در شــورای پیشین چند پروژه در 

این حوزه واگذار شد.
وی یكی از مشكالت موجود در شهر زنجان 
را آســفالت اعالم كرد و گفت: به علت عدم 
توانایی در خرید قیر در شهریورماه نتوانستیم 
ایــن كار را انجام دهیم اما پــس از تهیه نیز 
بارندگــی آغاز و به مشــكالتی برخوردیم از 
همین رو بالفاصله پس از مســاعد شدن هوا 
كار دوبــاره آغاز خواهد شــد، هــر چند به 
علت مشــكالت موجود در آسفالت از مردم 

عذرخواهی می كنیم.
 معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی 
استانداری زنجان گفت: با توجه به اعتراضاتی 
كه كســبه و ســاكنان محدوده مشمول طرح 
خطوط حمل و نقل داشتند، این طرح بازبینی 

می شود.
مهرداد ســلطانی درباره اجرای طرح اصالح 
خطــوط حمل و نقل عمومی شــهری اظهار 
كرد: با توجه به اعتراضاتی كه كسبه و ساكنان 
محدوده مشــمول طرح خطوط حمل و نقل 
داشــتند، طبق دستور اســتاندار مقرر شد در 

مدت كوتاهی یك نشســت بازبینی تشــكیل 
و جزییــات طرح در آن تشــریح و به اطالع 

صاحب نظران برسد.
معاون هماهنگــی امور عمرانی اســتانداری 
زنجان با بیان اینكه در این نشســت كل طرح 
با جزییات كامل بررســی خواهد شــد و اگر 
نیاز به اصالح بود اقدام می شــود و اگر نیازی 
نبود، اجرای آن آغاز می شــود، تصریح كرد: 
این نشست هفته آینده با نمایندگان متخصص 
نهاد«  مردمی از جمله »ســازمان های مــردم 

برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به اینكه بیشترین اعتراض كسبه در 
اجرای این طرح این بود كه عرض خیابان های 
شــهر گنجایش خطوط حمل و نقل عمومی 
از جملــه اتوبوس و خودروهای ســواری را 
ندارد، افزود: البته این امر از نظر كارشناســان 
شــورای ترافیك مغفول نمانده است و وقتی 
طرح بررسی می شد به این موضوع توجه شد 
و تا جایی كه امكان داشت طرح اصالح شد.

سلطانی ادامه داد: با همه این تفاسیر باید قبول 
كنیم كه در اجرای این طرح ما دو موضوع را 
داریم یكی اینكــه لزوم اصالح خطوط حمل 
و نقــل عمومی امری واجب اســت و دیگر 
اینكه محدودیت هــای موجود در خیابان ها و 
كوچه هــا اجازه نمی دهد طــرح را آنطور كه 

دوست داریم اجرایی كنیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان 
با بیان اینكه توســعه حمل و نقل عمومی در 

واقع یك نیاز محســوب می شود، گفت: شاید 
این طــرح مصوب شــده مطلوب ترین طرح 
نبــوده، اما قطعا مــا را از وضعیت موجود به 

سمت وضعیت بهتر خواهد برد.
وی با اشــاره به سختی های پیش روی اجرای 
طرح بیان كرد: برای راحتی مردم نیاز است كه 
طرح مرتبا مورد بازبینی و بازنگری قرار گیرد.
ســلطانی با بیان اینكه بخشی از طرح قبل از 
اجرا قابل اصالح است و بخشی نیز به ناگزیر 
باید پس از اجرا اصالح شود، چون در مرحله 
طراحی خودش را نشــان نمی دهد، گفت: با 
این حال هم اینك فرصت بازبینی طرح وجود 

دارد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان 
با بیان اینكه لزوم اجرای طرح به لحاظ اهمیت 
آن قطعی است، اضافه كرد: در مرحله نخست 
اجرای طرح اصالحات الزم صورت گرفته و 
ملزومات آن نیز به تصویب رسید، اما با توجه 
به اعتراضی كه كسبه دارند، دستور داده شد كه 
یك بار دیگر موضوع مورد بازرسی قرار گیرد 
و از ظرفیت متخصصان خارج از مجموعه نیز 

استفاده شود.
وی با بیان اینكه هر طرحی اجرا شــود، قطعا 
در مقاطع اولیه خود با مشكالت جانبی همراه 
خواهد بــود، گفت: در حل این مشــكالت 
باید با ســعه صدر از سوی مردم و مسوولیت 
پذیری و اصالح تدریجی از سوی شهرداری 

همراه باشد.

شهردار زنجان:

خطوط اتوبوسرانی جدید زنجان را
صد درصد اجرا می کنیم

رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری خبر داد:

نتیجه داوری المان میدان بسیج 
مشخص شد

رییس شورای اسالمی شهر زنجان:

 از شهروندان به خاطر مشکالت آسفالت 
عذرخواهی می کنیم 

 رییس سازمان ســیما، منظر و فضای سبز شهری 
شــهرداری زنجان بــا بیان اینكــه نتیجــه داوری المان 
میدان بســیج مشخص شــد گفت: پس از ورود  استاندار 
جدید به زنجان و دســتور وی مبنی بر نصب المان هایی 
با هویت پایتخت شور شــور حسینی و غواصان دریادل 
در میدان های ورودی شهر،  این سازمان نسبت به اجرای 

المان های ورودی فراخوان صادر كرد.
 خانمرادی افزود: پــس از این فراخوان، ۹۶ طرح از ۱۲ 
استان كشور به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد كه پس 
از بررســی و داوری، ســه طرح برای میدان بسیج دارای 

رتبه اول تا سوم شد.
وی بــا بیان اینكه هیچ كدام از المان ها برای میدان جهاد 
نتوانستند نظر هیات داوران را جلب كنند خاطرنشان كرد: 
در آینــده نزدیك برای میدان جهاد نیز تصمیم گیری الزم 

انجام خواهد شد. 
 رییس ســازمان ســیما ، منظر و فضای ســبز شــهری 
شهرداری زنجان اسامی داوران بررسی المان های ورودی 
شهر را مهرداد سلطانی معاون امور هماهنگی استانداری، 
ســجاد خدایی نایب رییس شورای اسالمی شهر زنجان، 
مسیح اله معصومی شهردار زنجان،  مقیمی و ترابی اساتید 
دانشــگاه زنجان عنوان كرد و افزود: در روز داوری این 
المان ها كه اســفند ماه در ســازمان فرهنگی و اجتماعی  
شهرداری زنجان برگزار شد، دو نفر به نمایندگی از سپاه 
انصارالمهدی )عج( و حسینیه اعظم  نیز حضور داشتند و 

از نظرات آنها هم استفاده شد.
وی تصریــح كرد: پس از بحث و داوری طرح احســان 
رمضانی از ارومیه به عنوان رتبه نخســت شناخته شد، اثر 
علی كریمی از اصفهــان مقام دوم و اثر محمود همتی از 

زنجان مقام سوم را به دست آورد.

* رتبه نخست : احسان رمضانی از ارومیه

* رتبه دوم :علی کریمی از اصفهان

* رتبه سوم : محمود همتی  از زنجان

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان :

اصالح خطوط حمل و نقل عمومی امری واجب است
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