
- یکشنبه 9 تیر مـاه 1398 / نمـره 338 / سال دوم / 8 رویه / قیمت 2000 تومان- فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ورزشی روزانهم رمدمی صبح استان زنجان

- رویه 7 کوه های طارم و قره پشتلو زنجان، زیستگاه مناسب پلنگ

معاون امور پیشگیری بهزیستی استان زنجان خبرداد:
فعالیت ۲۸ مرکز بازتوانی 
و بهبود معتادان بهزیستی 

در استان زنجان

رییس دانشگاه علوم پزشکی استان خبر داد:
غربالگری بیش از ۸6 درصد

از جامعه هدف استان زنجان در 
طرح ملی بسیج کنترل فشار خون

- رویه 2   - رویه 6  
رییس کل دادگستری استان:

زمانرسیدگیبهپروندههایقضاییکاهشمییابد
رویه 2  

 محمد قاسمی، مدیر فرودگاه زنجان 
با تاکید بر آمــاده بودن فرودگاه زنجان برای 
انجام هر نوع پروازی گفت: عدم انجام پرواز 
حجاج از فرودگاه زنجــان باید از مقام های 
ارشد استان پرسیده شود و همچنین سازمان 
حج و زیارت باید دفاع کند که چرا استان هایی 
با تعداد حجاج کمتر پرواز فرودگاهی دارند، 

ولی زنجان با یک هزار 600 زایر ندارد؟
محمد قاســمی با تاکید بــر عملیاتی بودن 
فرودگاه زنجان اظهار کرد: این فرودگاه برای 
انجام همه پروازها شامل داخلی، خارجی و 
حج عملیاتی اســت و این فــرودگاه از هیچ 
لحاظ از جملــه امکانــات و نیروهای فنی 

کمبود ندارد.
مدیر فرودگاه زنجان بر آمادگی پوشش پنج 
تا 6 پرواز روزانه، از این فرودگاه تاکید کرد و 
گفت: این فرودگاه آمادگی الزم برای پوشش 
هر نوع پــروازی به لحاظ امکانات و نیروی 

انسانی را دارد.

وی تاخیــر روی داده در پروازهای حجاج 
سال گذشته را عدم آشــنایی خلبان شرکت 
هواپیمایی عنوان کرد و گفت: شاهد این ادعا 
هم نماینده شرکت سعودی که در آن زمان در 
فرودگاه زنجان مستقر بوده است، که فرودگاه 

را بازدید و تایید کرده بود.
قاسمی با بیان اینکه فرودگاه با حج و زیارت 
رابطــه مالی ندارد، افزود: مــدارک پول داده 
شــده کجاست؟ شــرکت هواپیمایی مبلغی 
بابت دریافت خدمات و انتقال مسافرانش به 
فرودگاه پرداخت می کند که این مبلغ هم در 
دو سال گذشــته به فرودگاه زنجان پرداخت 
نشده و بدهکار هستند، آن هم پرداخت قانونی 

که مصوبه دارد.
مدیر فرودگاه زنجــان با تاکید بر اینکه حج 
و زیارت نه هزینــه ای در این فرودگاه انجام 
داده و نه نیازی هست که انجام دهد، گفت: 
اصال انجام هزینه توسط حج و زیارت قانونی 
نیست.                      ادامه در همین رویه

 مدیر فرودگاه زنجان:

فرودگاهزنجان
برایانجامهرنوعپروازی

آمادهاست

رویه 8  

تحققوعدهیکساله
ووفایبهعهدشهردارزنجان

درساختپلامامحسنمجتبی)ع(

شهرداري زنجان در نظر دارد انجام خدمات، تهيه طرح هاي تفصيلي، تداركات و انجام عمليات 
اجرايي پروژه ســبزه ميدان زنجان )به مساحت حدود، 60.000 مترمربع محوطه سازي و زيربناي 
تقريبي 7.700 مترمربع بنا( را  از طريق فراخوان عمومي و ارزيابي توان اجراي كار پيمانكاران در قالب 
قرارداد EPC )غير صنعتي( و بر اساس ضوابط اجرايي طرح و ساخت به شماره 12343/ت 29856 
ه مورخ 84/3/2، مصوبه هيات وزيران و با ملحوظ نظر قرار دادن بخشــنامه شــماره 100/13594 
مورخ 85/8/21 سازمان مديريت برنامه ريزي كشور )موضوع ارجاع كار به روش طرح و ساخت( با 
مشخصات ذيل، به شركت هاي دارای شرايط واگذار نمايد، بنابراين از شركت هايي كه مايل به دريافت 
اسناد ارزيابي كيفي مي باشند دعوت به عمل مي آيد در ساعات اداري از تاريخ 98/4/3 تا 98/4/17 
به نشاني زنجان، خيابان خرمشهر، بلوار آزادي،  شهرداري زنجان، اداره حقوقي و عقد قراردادها  و يا 

به نشاني WWW.ZANJAN.IR مراجعه نمايند. 

  كارفرما : شهرداري زنجان
  مشاور طرح : گروه مهندسين مشاور ايجاد 

  برآورد اجراي كار : 219 .415 .664. 614 ريال بر مبناي فهارس بهاي سال 1398
  مبلغ تضمين : معادل پنج در صد برآورد اوليه به ميزان 30.733.220.761  ريال كه پس از انجام ارزيابي و 

احراز شرايط شركت كننده به هنگام  ارايه پيشنهاد قيمت تسليم مي گردد.
  انواع تضمين : برابر آيين نامه مالي معامالتي شهرداري تهران و تسري آن به شهرداريهاي مراكز استانها  ) وجه 

نقد، يا ضمانت نامه بانكي معتبر، يا اسناد خزانه و يا اوراق مشاركت بي نام  (
  نحوه تامين اعتبار : از محل درآمدهاي داخلي شهرداري زنجان )طرح غير عمراني(

  محاســبه كاركرد به روش فهرست بهايي، پرداخت ها 20درصد به صورت نقدي و 80درصد از محل فروش 
امالك شهرداري به شيوه برگزاري فرآيند مزايده عمومي بشرح اسناد و ساير منابع شهرداري .

  محل اجراي پروژه : زنجان،  سبزه ميدان 
  مناقصه گراني كه قصد شركت در فرآيند ارزيابي كيفي را دارند، مي بايست داري شرايط ذيل باشند :

- داراي گواهي صالحيت پايه ) يك ( طرح و ساخت )EPC( و يا پيمانكار پايه )يك( رشته ابنيه به همراه مشاور 
همكار پايه )يك( در رشته ساختمان های مسكونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی 

  مدت زمان انجام پروژه ) خدمات مهندسي، تداركات و ساخت( 24 ماه كامل شمسي
  هزينه تهيه اسناد ارزيابي : مبلغ 3.000.000 ريال مي باشدكه مي بايست به شماره حساب 3100002448006 

نزد بانك ملي شعبه آزادي به حساب شهرداري زنجان واريز واصل فيش ارايه گردد.
 زمان تسليم اسناد ارزيابي : حداكثر تا پايان وقت اداري) ساعت 14 ( روز دوشنبه مورخه 98/4/17 

 محل تحويل اسناد ارزيابي : به نشاني زنجان، خيابان خرمشهر، بلوار آزادي، شهرداري زنجان، دبيرخانه مركزي

فراخوانعموميارزیابيکیفي
)تواناجرایي(پیمانکاران

مدرییت ارتباطات و امور نیب الملل شهرداری زنجان 

آگهیمزایدهعمومی
اداره آموزش و پرورش ناحيه يک زنجان در نظر دارد اجاره يک واحد مرغداری واقع در هنرستان كشاورزی باهنر را 
 )setadiran.ir( از طريق مزايده عمومی و با جزئيات مندرج در اسناد مزايده، از طريق سامانه تداركات الكترونيكی دولت

و با شماره مزايده 5098004752000003 به صورت الكترونيكی برگزار نمايد.
 زمان انتشار در سايت: 98/04/09 ساعت 11:30

 مهلت دريافت اسناد مزايده: 98/04/19 ساعت 12:30
 تاريخ بازديد: 98/04/09 تا 98/04/19

 آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت: 98/04/19 ساعت 12:30 
 تاريخ بازگشايی: 98/04/20 ساعت 12:30 

 زمان اعالم به برنده: 98/04/22
عالقه مندان به شــركت در مزايده می بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهی الكترونيكی )توكن( با شماره 021-41934 

تماس حاصل نمايند. همچنين شماره تماس 33447684-024 آماده پاسخگويی به سواالت احتمالی می باشد.

اداره آموزش و پرورش ناحيه يک زنجان

آگهیمزایدهعمومی
اداره آموزش و پرورش ناحيه يک زنجان در نظر دارد اجاره ســاختمان قديمی آموزشگاه شبانه روزی طالقانی 
روســتای ينگجه را از طريق مزايده عمومی و با جزئيات مندرج در اســناد مزايده، از طريق سامانه تداركات الكترونيكی 

دولت)setadiran.ir( و با شماره مزايده 5098004752000002 به صورت الكترونيكی برگزار نمايد.
 زمان انتشار در سايت: 98/04/09 ساعت 11:30

 مهلت دريافت اسناد مزايده: 98/04/19 ساعت 12:30
 تاريخ بازديد: 98/04/09 تا 98/04/19

 آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت: 98/04/19 ساعت 12:30 
 تاريخ بازگشايی: 98/04/20 ساعت 12:30 

 زمان اعالم به برنده: 98/04/22
عالقه مندان به شــركت در مزايده می بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهی الكترونيكی )توكن( با شماره 021-41934 

تماس حاصل نمايند. همچنين شماره تماس 33447684-024 آماده پاسخگويی به سواالت احتمالی می باشد.

اداره آموزش و پرورش ناحيه يک زنجان

ادامه از همین رویه: وی با تاکید بر اینکه پروازهای حج از فرودگاه زنجان 
از ســال 91 تا 94 توسط شرکت ماهان و بیشتر  شبانه انجام می  شد و حتی 
یک تاخیر هم نداشــته است، خاطرنشان کرد: این فرودگاه به صورت کامل 
عملیاتی است. قاسمی ادامه داد: نیروها و همه امکانات فرودگاه زنجان حتی 
به لحاظ ناوبری مورد بازدید قرار گرفته و مورد تایید در طول ســفر معاون 

اول رییس جمهور قرار گرفته است.
مدیر فرودگاه زنجان با تاکید دوباره بر آماده بودن فرودگاه زنجان برای انجام 
هــر نوع پروازی گفت: عدم انجام پرواز حجــاج از فرودگاه زنجان باید از 

مقام های ارشد استان پرسیده شــود و همچنین سازمان حج و زیارت باید 
دفاع کند که چرا استان هایی با تعداد حجاج کمتر پرواز فرودگاهی دارند ولی 

زنجان با یک هزار 600 زائر ندارد؟
وی افزود: حج و زیارت باید در مورد پرداخت هزینه به فرودگاه و همچنین 
ضعف فرودگاه مستندات ارایه کند. قاسمی با بیان اینکه تخصصی در حوزه 
مشکالت انتقال حجاج و امور تخصصی حج و زیارت ندارد و اظهار نظر هم 
نمی کند، گفت: من در حوزه تخصصی خودم که فرودگاه است به قاطعیت 

می گویم که فرودگاه هیچ مشکلی ندارد.

فرودگاه زنجان برای انجام هر نوع پروازی آماده است

رییس سازمان جهادکشاورزی استان زنجان:

جلوی فعالیت 
چاه های غیرمجاز 

در استان زنجان گرفته شود
 رییس سازمان جهادکشــاورزی استان زنجان 
تاکید کرد: یکی از اولویت ها در برهه کنونی این است 
که جلوی فعالیت چاه های غیرمجاز در اســتان زنجان 

گرفته شود.
به گزارش مهر، حسین جعفری در کارگروه تسهیل و 
رفع موانع تولید که به میزبانی کشت و صنعت خرم دره 
برگزار شد، با بیان اینکه یکی از دغدغه های مهم استان 
در حوزه تولید شیر این اســت که بخش عمده ای از 
شیر تولیدی در استان، خارج از زنجان فرآوری می شود، 
افزود: بررسی ها حاکی از آن است که هم اکنون تعداد 

محدودی از واحدهای لبنی در استان فعالیت می کنند.
وی با اشاره به اینکه باید تالش کنیم تا شرکت کشت و 
صنعت پایداری سلطانیه که از بزرگ ترین مجموعه های 
کشور است، در اســتان راه اندازی شود، تصریح کرد: 
این شــرکت می تواند با فعالیت مؤثر خود، تأثیر خود 
را در بازار گوشــت قرمز گذاشته و تا حدود زیادی از 

مشکالت این بخش بکاهد.
جعفری با تاکید بر اینکه جلوگیری از فعالیت چاه های 
غیرمجاز، یکی از رویکردهای اصلی در زمینه مدیریت 
آب به شمار می رود، ادامه داد: عالوه بر این باید نسبت 
به نصب کنتور هوشمند و نیز مقابله با اضافه برداشت ها 
اقدام کرد. حتی می توان در شــرایط بحرانی، چاه های 
مجاز را نیز تعدیل کرد که متأسفانه در حال حاضر این 

مهم در استان رعایت نمی شود.
فرماندار شهرستان خرم دره نیز در ادامه این نشست یکی 
از دغدغه های امروز کشاورزان این شهرستان را کمبود 
آب دانست و گفت: امسال به طور میانگین ۲۵ درصد 
در برخی حوزه ها، آب های کشاورزی تقلیل داده شده 
است که اگر این روند تداوم داشته باشد می تواند تأثیر 

زیادی در معیشت کشاورزان منطقه داشته باشد.

خبـر
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رییس منابع طبیعی و آبخیزداری ایجرود خبر داد؛
نخستین دوره آموزشی 
مهار آتش برای دهیاران 

ایجرودی برگزار شد
 رییس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
ایجرود از برگزاری نخستین دوره آموزشی مهار 
آتش برای دهیاران بخش مرکزی این شهرستان 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان زنجان، نخستین دوره  آموزشی 
مهــار آتش با حضور جمعــی از دهیاران بخش 

مرکزی شهرستان ایجرود برگزار شد.
در این دوره  آموزشــی دهیاران عالوه بر آشنایی 
با نحوه  مهار آتش در هنگام آتش سوزی ، انواع 

لوازم مهار آتش نیز به آنان معرفی شد.
مجید محمدی رییس منابع طبیعی و آبخیزداری 
شهرستان ایجرود با اشــاره به این که در هنگام 
بروز آتش ســوزی در مراتع و جنگل ها باید از 
ظرفیت دهیاران استفاده شود گفت:  دهیاران در 
هر روستا می توانند برای پیشگیری از آتش سوزی 
در سطوح وسیع و مهار آتش  از حضور همیاران 
طبیعت و حتی داوطلبان جوامع محلی نیز بهره مند 

شوند.
وی با تاکید بر این که دهیاران هنگام آتش سوزی 
بالفاصله به ســامانه گویای 1504 گزارش دهند 
افزود: تا قبل از رســیدن نیروهای یگان حفاظت 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری با لوازم مهار 
آتشــی که در اختیار دارند جهت خاموش کردن 

آتش وارد عمل شوند.
محمدی همچنین در ادامه ترویج فرهنگ حفاظت 
و حراســت از منابع خدادادی و آموزش دهیاران 
برای مقابله با آتش سوزی را از جمله اهداف این 

دوره آموزشی اعالم کرد.
سیروس جوادی کارشناس اداره آموزش و ترویج 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان نیز در 
ایــن دوره با بیان این که لوازم مهار آتش ازجمله 
آتش کوب،بیل، البســه ضد آتش، دمنده، جعبه 
کمک های اولیه و ... در اختیار دهیاران روستاهای 
مناطق بحرانی شهرستان ایجرود قرار گرفته است 
گفــت: حضور ارگان های دیگــر در کنار یگان 
حفاظت اداره کل منایع طبیعی و آبخیزداری استان 
می تواند نقش موثری در کاهش آمار آتش سوزی 

های مراتع و جنگل ها داشته باشد.
گفتنی اســت که دوره بعدی آموزش مهار آتش 
برای دهیاران بخش حلب در روزهای آتی برگزار 

خواهد شد.

معاون امور پیشگیری بهزیستی استان زنجان خبرداد:
فعالیت ۲۸ مرکز بازتوانی 
و بهبود معتادان بهزیستی 

در استان زنجان

 معاون امور توسعه و پیشگیری بهزیستی 
استان زنجان گفت: ۲۸ مرکز بازتوانی و بهبودی 
معتادین تحت نظارت بهزیســتی استان زنجان 

فعالیت می کنند.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان زنجان 
گل نســاء آقا محمدی با اشــاره به برنامه های 
ســالروز جهانی اعتیاد با مشــارکت و همکاری 
سازمانهای مردم نهاد و دستگاه های اجرایی استان 
با شعار »سالمت همگام عدالت و عدالت همگام 
سالمت« از اجرای برنامه های مختلف با همکاری 
مراکــز مردم نهاد و غیردولتی خبرداد و افزود: در 
هفته مبارزه با مواد مخدر برنامه های متعدد با هدف 
کاهش بروز اعتیاد، کاهش شیوع اعتیاد و کاهش 

آسیب ناشی از اعتیاد برگزار می شود.
وی ادامــه داد: برنامه هایی چــون برگزاری انواع 
کارگاه و همایش پیشگیری از اعتیاد و آسیب های 
اجتماعی، پیشگیری از مصرف انواع مواد مخدر، 
برنامه های ورزشی، برگزاری نمایشگاه عکس و 
صنایع دســتی خانواده های معتادین بهبود یافته، 
برگزاری مســابقه ورزشــی در ســطح استان و 
شهرستان توسط سمن ها و موسسات پیشگیری 
از آســیب های اجتماعی با نظارت کارشناســان 

شهرستان ها اجرا می شود.
آقا محمدی با اشــاره به بایستگی کاهش آسیب 
ناشی از اعتیاد، گفت: در ســال ۹۷ در 14 مرکز 
اقامتی و1۲ مرکز درمان و ســرپایی بهزیســتی 
نزدیک به ۹ هزار نفر تحت درمان قرار گرفته و از 

خدمات این مراکز بهره مند شده اند.
وی تاکید کــرد: اعتیاد و مواد مخــدر به عنوان 
نخستین اولویت در بین 5 آسیب اجتماعی کشور 
شامل اعتیاد، طالق، حاشیه نشینی، فساد اخالقی، 
و مناطق حاد و بحرانی تعیین گردیده و بیش از ۹0 
درصد مردم کشور، نسبت به اعتیاد ابراز نگرانی 

کرده اند.
معاون امور توســعه و پیشگیری بهزیستی استان 
زنجان گفت: ۲۸ مرکز بازتوانی و بهبودی معتادان 
تحت نظارت بهزیســتی اســتان زنجان فعالیت 

می کنند.

خبـر

مدیرکل بازرسی استان زنجان خبر داد:
بدهی ۶۳ میلیارد تومانی 

شهرداری زنجان به ارگان ها
 مدیرکل بازرسی استان زنجان به بدهی 
۶۳ میلیارد تومانی شهرداری زنجان به ارگان ها، 
پیمانکاران و مردم اشاره کرد و گفت: این میزان 
بدهی از گذشــته تاکنون در شهرداری زنجان 

جمع شده است.
به گزارش مهر، محمدعلی شعبانی در نشست 
خبری با خبرنگاران در محل اداره کل بازرسی 
استان زنجان، افزود: در سال های گذشته کمبود 
نیروی انســانی و کوچک بودن فضای اداری 
مشــکالتی را برای مجموعه اداره کل بازرسی 
استان زنجان ایجاد کرده بود که خوشبختانه با 
جذب نیرو و بهره برداری از ســاختمان جدید 
اداره کل بازرسی استان این مشکالت رفع شد.

وی اظهار کرد: در یک ســال اخیر 1۸ نیروی 
انسانی متخصص از دانشگاه های مطرح کشور 
وارد سیســتم بازرسی اســتان زنجان شدند و 
حداقل نیاز اداره کل بازرســی استان به نیروی 

انسانی تأمین شد.
مدیرکل بازرسی استان زنجان گفت: در سازمان 
بازرسی اســتان زنجان به توسعه کمی و کیفی 
توجه ویژه شــده اســت و در سال گذشته ۲0 
برنامه بازرسی توســط بازرسان از ۲۲ دستگاه 

اجرایی انجام شد.
شــعبانی به بدهی ۶۳ میلیارد تومانی شهرداری 
زنجــان به ارگان ها، پیمانکاران و مردم اشــاره 
کــرد و گفت: این میزان بدهی از گذشــته در 

شهرداری زنجان جمع شده است.
وی با بیان اینکه در ســال گذشــته 1۲۸ مورد 
شــکایت مردمی به بازرسی استان زنجان وارد 
شده اســت، گفت: بیشترین شکایت متعلق به 
شهرداری زنجان با 15 درصد است که نسبت 
به ســال گذشته کاهش داشــته است و علوم 
پزشــکی و صنعت و معدن هــم در رده های 

بعدی هستند.
شــعبانی ابــراز کــرد: 45۳ مورد دســتورات 
اصالحی صادر شــده و این بــرای طی روند 
اجرایی صورت  فعالیت دستگاه های  اصالحی 

گرفته است.
مدیرکل بازرسی استان زنجان به ورود بازرسی 
به جذب نیرو در شــهرداری زنجان اشاره کرد 
و گفت: شوربختانه شهرداری زنجان خارج از 

قواعد قانونی نیرو جذب می کند.
شعبانی افزود: امروز نیروهای شهرداری بی رویه 
در حال افزایش است و با جذب ۷0 نفر مشکل 
بیکاری حل نمی شــود و جذب این نیروها با 
عنوان شــغلی کارگر فضای سبز بوده ولی در 

حوزه اداری به کار گرفته می شوند.
وی از معرفــی ۳5۹ نفــر بــرای تحویــل به 
هیات های رسیدگی به تخلفات ادارای خبر داد 
و افزود: از این تعــداد ۶۳ نفر تحویل کیفری 

بوده که به دادسراها معرفی شدند.
مدیرکل بازرســی استان زنجان بیان کرد: امسال 
۲۲ دستگاه اجرایی استان زنجان مورد بازرسی 
قرار می گیرد و رویکرد امسال برنامه های بازرسی 

این مجموعه رونق تولید است.
شــعبانی به تخلــف مدیران اســبق ورزش و 
جوانان اشاره کرد و گفت: طبق بررسی های به 
عمل آمده ۳ میلیارد و 400 میلیون تومان اضافه 
پرداخت بوده که با پیگیری بخشی از این میزان 

به حساب دولت واریز شد.
مدیرکل بازرسی استان زنجان به سفر شهردار 
زنجان و اعضای شورای شهر به خارج از کشور 
اشاره کرد و افزود: بررسی ها در زمینه این امر 
در حال انجام اســت و اگر تخلفی انجام شده 

باشد برخورد می شود.

مسوول کانون های فرهنگی هنری مساجد استان خبر داد:
توجه کانون های مساجد 

به مناطق روستایی
 مســوول کانون هــای فرهنگی هنری 
مساجد استان زنجان گفت: افزون بر ۶0 درصد 
کانون های مســاجد فعال این استان در مناطق 

روستایی قرار دارد.
حجت االســالم محمدنقــی یارمحمــدی در 
گفت و گــو با ایســنا، اظهار کــرد: کانون های 
فرهنگــی و هنری در ســال ۷1 در راســتای 
منویات مقام معظم رهبری برای مقابله با تهاجم 
فرهنگی دشــمنان در مســاجد تشکیل شد و 
افزون بر ۲۶ ســال از فعالیت این کانون ها در 

کشور می گذرد.
مســوول کانون های فرهنگی هنری مســاجد 
استان زنجان با اشاره به اینکه برنامه های کانون 
با محوریت مســاجد اجرا می شود، عنوان کرد: 
تالش شده اســت تا کانون های مساجد مامنی 
برای بچه های مسجد باشــد؛ کانون ها زیرنظر 
امام جماعت و هیئت امنای مســاجد فعالیت 
می کننــد و تعامل و وحدت رویه در این زمینه 
مورد تاکید است تا از موازی کاری پرهیز شود.

وی در مــورد رویکــرد برنامه هــای اوقات 
فراغت، یادآور شــد: فعالیت هــای فرهنگی و 
قرآنی رویکرد این ســتاد در تابستان بوده البته 
در کنار این موضوع نبایــد از تئاتر و هنرهای 
نمایشی غافل بود و به همین دلیل این موضوع 

موردتوجه قرار می گیرد.
یارمحمدی خاطرنشان کرد: افزون بر ۶0 درصد 
کانون های مســاجد فعال این استان در مناطق 

روستایی قرار دارد.

خبـر رییس کل دادگستری استان:

زمان رسیدگی به پرونده های قضایی کاهش می یابد
 رییس کل دادگستری استان 
زنجان، با اشــاره به سیاســت های 
اعالم شده از سوی رییس قوه قضائیه 
گفت: در این قوه رسیدگی سریع و 
صحیح به پرونده های ارجاعی جزو 

اولویت ها است.
حجت اســالم اســماعیل صادقی 
نیارکی در سخنان پیش از خطبه های 
نماز جمعه این هفته شــهر زنجان 
افزود: بر پایه این برنامه، پرونده نباید 
با اطاله مواجه شود و این مهم بیش از 
گذشته در اولویت قرار گرفته است و 
با کارهای انجام گرفته میانگین زمان 
رسیدگی به پرونده ها درواحدهای 
قضایی از 10۷ روز به ۶4 روز کاهش 

یافته است.
این مســوول ابراز امیــدواری کرد، 
به نقطه ای برســیم کــه مردم دیگر 
از طوالنی بودن روند رســیدگی به 

پرونده ها گله مند نباشند و گفت: مبارزه با فساد در 
درون تشکیالت به عنوان اولویت دستگاه قضایی 

توسط رهبری تبیین شده است.
وی اضافه کرد: عالوه بر آن مبارزه با فساد بیرون از 
دادگستری نیز اولویت مهمی است که مورد توجه 
قرار دارد و در این میان فساد درجاتی دارد که افراد 
حقیقی و اشخاص حقوقی و سازمان ها نیز به آن 

دچار می شوند.
رییس کل دادگستری اســتان زنجان ادامه داد: در 
ایــن باره هیچ خط قرمزی برای قوه قضاییه وجود 
ندارد، قانون خط قرمز این قوه بوده و هر کسی از 
آن تخطی کند و یا فسادی را مرتکب شود باید در 

برابر مردم پاسخگو با شد و هم با برخورد قاطعانه 
دستگاه قضایی مواجه خواهد شد.

وی اظهار داشت: فردی که اندیشه فساد در ذهن دارد 
باید فراموش کند چراکه به طور قطع ایجاد فساد برای 

مرتکب هزینه های بسیار سنگینی را به دبنال دارد.
حجت االسالم صادقی نیارکی، پیشگیری از اعتیاد 
را از جمله اولویت های مهم این استان اعالم کرد 
و افزود: دادگستری استان برخورد تساهل گرایانه و 
سستی را در برنامه ها ندارد بلکه برخورد قاطعانه و 
بی امان در حوزه فساد و برخورد با مرتکبان قاچاق 
مواد مخدر و افرادی که برای شــهروندان مشکل 

ایجاد می کند را در اولویت قرار داده است.

وی خاطر نشان کرد: شهادت دکتر بهشتی و یارانش 
دلیل بر مظلومیت جمهوری اسالمی شد و از طرفی 
تثبیت و به اثبات رساندن حقانیت جمهوری اسالمی 
درمقابل جهانیــان بود و نه تنها این واقعه زیانی از 
حیثت استمرار وارد نکرد بلکه ملت بیش از گذشته 

یکپارچه و متحد شدند.
رییس کل دادگستری استان زنجان ادامه داد: خون 
شهید جریان جدیدی در جمهور ی اسالمی ایجاد 
می کند و موجب قوت این نظام می شــود و حال 
این پرســش به وجود می آید که چرا دکتر بهشتی 
و یاران او راشــهید کردند، آیا خصومت شخصی 

داشتند؟

وی اضافه کرد: اینگونه نبود، شهید 
بهشــتی جان خود را برای مســایل 
شخصی نداد بلکه برای اسالم، قرآن، 

نظام توحیدی و نظام اسالمی داد.
حجت االسالم صادقی نیارکی افزود: 
بر این پایه تفکر شــکل گرفته ای با 
اســالم، نظام و امــام راحل مخالف 
بود و چون شــهید بهشتی در مقابل 
ایــن جریان جانانه ایســتادگی کرد 
دشمنان تحمل نکرده و این بزرگوار 

را ناجوانمردانه به شهادت رساندند.
وی اظهار داشــت: مهمترین ویژگی 
آیــت اله بهشــتی در گفتمان قبل و 
بعد انقالب و فعالیت محوری ایشان 
در حکومت اســالمی و نظام علوی 
موضوع عدالت بــود که آن همواره 
مورد تاکید دین اسالم و رهبری است.
این مســوول ادامه داد: قوه قضاییه 
تضمین کننده عدالت است و به این 
معنا نیست که در دیگر سازمان ها و طبقات جامعه 
این مولفه مورد نیاز نیست، بلکه عدالت به واسطه 

آحاد مختلف جامعه عملیاتی و تحقق می یابد.
وی یادآوری کرد: قوه قضاییه مسوولیت مضاعفی 
دارد، هم در تصمیمات قضایی باید عادالنه رسیدگی 
کند و هم تضمین کننــده عدالت در نظام حقوقی 
و اســالمی است و اگر مسوولی از عدالت و قانون 

منحرف شد این قوه وارد عمل می شود.
حجت االسالم صادقی نیارکی خاطر نشان کرد: قوه 
قضاییه با تالش های معمار بزرگ آن شــهید دکتر 
بهشــتی پایه گذاری شد و بر پایه و مبنای دین در 

همین مسیر حرکت می کند.

 مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی 
استان زنجان از برداشــت ۸0 تن گل محمدی در 
استان و استقبال بســیار مطلوب کشاورزان استان 

زنجانی از کشت این گیاه خبر داد.
بهنام اوجاقلو در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: 
در راستای سیاســت های وزارت جهادکشاورزی 
برای توســعه کشــت محصــوالت و گیاهان با 
نیاز آبی پایین، ســازمان جهادکشــاروزی استان، 
جایگزین کردن و کاشت محصوالت کم آب خواه 
به جای محصوالت پر مصرف را در برنامه کاری 
و ترویجی خود قرار داده اســت که از جمله آن ها 
می توان به توسعه کشت گل محمدی اشاره کرد؛ در 
واقع درختچه های گل محمدی کم توقع و بســیار 
مقاوم است، با شرایط آب و هوای نامساعد اقلیمی 
و خاکی سازگاری باالیی داشته و در برابر کم آبی 

نیز مقاومت باالیی از خود نشان می دهد.
وی افزود: مدیریت باغبانی سازمان جهادکشاورزی 
استان زنجان در چهار ســال گذشته با هدایت و 
هدفمندســازی یارانه نهال و اقدامات ترویجی و 
برنامه های اجرایی متناســب، توانسته است نکات 
مربوط به کاشــت، داشت، برداشــت و فرآوری، 

همچنین مزیت هایی از قبیل اشتغال زایی پایدار و 
نیز ارزش صادراتی باالی این محصول را به گروه 
هدف و کشــاورزان به نحو مطلوبی اطالع رسانی 
کنــد. طوری که هم اکنون کشــت گل محمدی با 
استقبال بسیار خوبی از سوی کشاورزان در مناطق 

مختلف استان مواجه شده است.
اوجاقلو با بیان اینکه سال زراعی کنونی 1۶۷ هزار 
اصله نهال گل محمدی یارانه دار در شهرستان های 
استان زنجان بین متقاضیان توزیع شده است، افزود: 
کشت این تعداد نهال منجر به ساخت حدود 100 
هکتار گلســتان گل محمدی در استان شده است. 
همچنین هم اکنون، سطح گلستان های بارده استان 
حدود ۳0 هکتار است که با در نظر گرفتن متوسط 
عملکرد این محصول پیش بینی می شــود حدود 
۸0 تــن محصول گل تر از این گلســتان ها روانه 

واحدهای فرآوری و بازار مصرف شود.
مدیر امور باغبانی ســازمان جهادکشاورزی استان 
زنجان با تاکید بر این که برداشــت گل محمدی به 
شرایط آب و هوایی بســتگی دارد و از نیمه دوم 
اردیبهشــت تا اواخر خردادماه ادامه پیدا می کند، 
یادآور شد: میزان عملکرد گل محمدی در استان به 

طور متوســط ۲.۷ تن در هکتار اســت و به دلیل 
جدیتی که در زمینــه ترویج و برنامه های اجرایی 
در اســتان وجود دارد، پیش بینی می شــود سطح 
زیر کشت گل محمدی در سال های آتی در استان 

زنجان افزایش قابل توجهی داشته باشد.
وی با اشــاره به اینکه گیاه گل محمدی در مناطق 

کوهپایه ای که دارای خاک فقیر با بافت متوسط و 
یا دارای سنگریزه است به خوبی به عمل می آید، 
خاطرنشــان کرد: حــدود ۳0 هکتار از توســعه 
کشت امسال در اســتان در زمین های شیب دار و 
دیم روســتاهای امند و ماری در شهرستان زنجان 

صورت گرفته است.

 رییس پلیس پیشــگیری اســتان زنجان 
گفت: برخورد جدی با موتورسواران متخلف و 
موتورسیکلت های فاقد پالک یا مخدوش شده، 
با جدیت هرچه تمام در دستور کار پلیس زنجان 

است.
سرهنگ ایرج خانی پور در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا، هدف از اجــرای این طرح را ایجاد نظم و 
آرامــش در میان مردم و جامعه، ارتقای ســطح 
امنیــت اجتماعی، برخورد با حرکات نمایشــی 
موتورسیکلت های  شناســایی  موتورســواران، 
دزدیده شده و پیشگیری سرقت هایی که از سوی 
راکبان این نوع وســیله نقلیــه موتوری صورت 

می گیرد، ذکر کرد.
وی با بیان اینکه این طرح از روز چهارشــنبه )۶  
تیر ماه( در سطح استان زنجان آغاز شده و ادامه 
خواهد داشت، خاطر نشان کرد: در فصل تابستان، 
برخی موتورسواران با حضور در تفرجگاه ها، از 
طریق انجام حرکات نمایشی خطرناک و حادثه 

ســاز، آلودگی صوتــی و تردد با ســرعت باال، 
مزاحمت ایجاد می کنند و تمام تالش پلیس این 
است که آرامش و امنیت اجتماعی مردم در سطح 

شهر، پارک ها و تفرجگاه ها به هم نریزد.
خانی پــور با بیــان اینکه کاهش آســیب های 
اجتماعی نیازمند توجه، برنامه ریزی و مشارکت 
همه ســازمان ها، نهادها و اقشــار مختلف مردم 
است تصریح کرد: نیروی انتظامی در هر منطقه و 
نقطه ای از کشور متناسب با آسیب های آن منطقه 

برنامه ریزی و اقدام می کند.
رییس پلیس پیشگیری استان زنجان، طرح برخورد 
با موتورســیکلت های فاقد پــالک و مخدوش 
را بســیار جدی خواند و تاکید کرد: بسیاری از 
د زدی های خرد مانند کیف قاپی، سرقت از مغازه 
و دیگر جرایم توسط راکبان موتور سیکلت های 
فاقد پالک و مخدوش انجام می گیرد که به حتم 
با اجــرای دقیق این طرح اجتماعی، آمار اینگونه 

جرایم نیز کاهش خواهد یافت.

خانــی پــور اظهــار داشــت: پــالک، هویت 
موتورسیکلت اســت و با توجه به اینکه ابزاری 
برای شناســایی مالک وســیله نقلیه محســوب 
می شــود بنابرین طبق ماده ۷۲0 قانون مجازات 
اســالمی هرگونه تغییر، دســتکاری و نبود آن 
عواقب انتظامی و امنیتی را در پی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه مخــدوش کردن پالک به طور 
جدی مــورد توجه پلیس قرار داشــته و با این 
تخلف برخورد قاطع قانونی می کند، افزود: اینکه 
پالک موتورســیکلت مخدوش شده یا روی آن 
پوشــانده شــود به هیچ عنوان برای پلیس قابل 

پذیرش نیست.
خانی پور در باره مجازات های مخدوش کردن 
پالک نیز گفــت: هماهنگی خوبی در این زمینه 
میان پلیس راهور و مراجع قضایی برقرار است 
و کســانی که پالک موتورسیکلت را مخدوش 
کرده باشــند، پلیس در صورت مشاهده، وسیله 
نقلیه را توقیف و فرد خاطی را نیز دســتگیر و 

بــه منظور اعمال قانون به مراجع قضایی معرفی 
خواهد کرد.

متخلــف  ســواران  موتورســیکلت  از  وی 
خواســت از قرار دادن زنجیر و پوشاندن پالک 
موتورســیکلت های خود به جد خودداری کنند؛ 
چراکه در صورت مشــاهده این تخلف برابر با 
قانون و بدون هیچ اغماضی با آنان رفتار خواهد 

شد.
خانی پور به دیگر تخلفات موتورســواران اشاره 
کرد و اظهار داشــت: نداشتن کاله ایمنی، گذر از 
پیاده رو، حمل بــار غیرمتعارف و انجام هرگونه 
حرکات نمایشی از مواردی است که پلیس با آن 

برخورد خواهد کرد.
وی افزود: در برخورد با این تخلفات، مهم ترین 
اصــل حفظ ایمنــی ترافیکی و ســالمت خود 
موتورسیکلت سواران است؛ چراکه موتورسیکلت 
ســواران ســهم زیادی در آمار تلفات تصادفات 

رانندگی در استان را به خود اختصاص داده اند.

 معاون آموزش و پژوهش جمعیت هالل 
احمر استان زنجان گفت: همه عالقمندان به شرکت 
در دوره آموزشی »تربیت مربی امداد و کمک های 

اولیه« از ۹ تا 1۸ تیرماه امسال ثبت نام می شود.
فیروز رجایی در جمع خبرنگاران افزود: هدف از 
برگزاری دوره »تربیــت مربی امداد و کمک های 
اولیه« به منظور تامین کمبود مربیان با توجه به نیاز 

جمعیت هالل احمر استان زنجان می باشد.
وی اظهارداشت: ثبت نام از عالقمندان برای شرکت 

در این دوره از تربیت مربی مجدد ۹ تا 1۸ تیر ماه 
امسال تمدید شد.

معاون آمــوزش و پژوهش جمعیت هالل احمر 
اســتان زنجان گفت: تاکنون ۷۸ متقاضی خانم و 
آقا شــرکت در مرحله دوم« تربیت مربی امداد و 
کمک های اولیه« در رشته های تحصیلی غیرمرتبط 

ثبت نام کرده اند. 
رجایــی تاکید کرد: عالقمندان برای شــرکت در 
مرحله دوم کشوری« تربیت مربی امداد و کمک های 

اولیه«باید دوره های آموزشی پایه عمومی، عمومی 
امداد، عمومی نجات، پیش بیمارستانی را گذارنده 

باشند.
رجایــی تاکید کرد: متقاضیانی کــه این 4 دوره را 
گذارنده باشند می توانند با مراجعه به شعب جمعیت 
هالل احمر استان ثبت نام خود برای شرکت در این 
دوره تربیت مربی امداد را قطعی کنند. رجائی اضافه 
کرد: پیش آزمون شرکت کنندگان در مرحله دوم 
»تربیت مربی امداد و کمک های اولیه« ۲۲ تیر ماه 

درمرکزاستان برگزار می شود.
وی خاطرنشــان کرد: در ایــن دوره موضوعات 
تئوری و عملی درباره آناتومی و فیزیولوژی دستگاه 
گردش خون و تنفس، سکته های قلبی، مغزی و 
دالیل و عوامل موثر برآن، انواع سوختگی ها، احیای 
بزرگساالن، کودکان و نوزادان، فرد غرق شده، رفع 
انســداد در خفگی، آتل بندی پا، شکستگی لگن 
 و تجهیــزات آمبوالنــس و غیره آمــوزش داده 

خواهد شد.

رییس پلیس پیشگیری استان زنجان:

موتورسورسیکلت های بدون پالک و مخدوش، توقیف می شوند

گل محمدی؛ گیاهی برای نجات زمین در بحران بی آبی

توسط جمعیت هالل احمر استان زنجان صورت می گیرد؛

ثبت نام از متقاضیان برای دوره آموزشی »تربیت مربی امداد و کمک های اولیه«
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زنگان امروز-رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی 
شورای اسالمی شــهر زنجان در نشست رسمی و 
علنی شورای شهر زنجان به بحث جرائم ساختمانی 
و تبعیض در این زمینه اشاره کرد و با انتقاد از رویه 
در پیش گرفته شده گفت : چند مدت است که  بنده 
در کمیسیون ماده 100 عضو هستم از همین رو آنطور 
که پرونده ها را بررســی کردم همه جرائم مربوط به 

مردم است.
امامعلی دادخواه با اشــاره به اینکه در این شــرایط 
سنگین اقتصادی جرائم فقط به مردم داده می شود، 
تصریح کرد: این در حالی اســت که همه در برابر 
قوانین یکسان هستند اما گویی در عمل اینطور نیست.
وی گفت: امروز شــاهد این هســتیم، دستگاه های 
متعددی که خود باید الگو و مجری قانون باشــند 
در فضاهــای عریض و طویل اقدام به ســاخت و 
ســاز می کنند و حتی فراتر از ساختمان های اداری 
نیز فضا می ســازند و برخی از دستگاه ها نیز که در 
ســنوات گذشــته تخلف کرده و دارای رای قطعی 

کمیسیون ماده 100 هستند میلیاردها بدهی شهرداری 
را پرداخت نمی کنند.

دادخواه گفت: تاسف بارتر اینکه خود شهرداری نیز 
برنامه هایش را در سالن های نهادها اجرایی می کند که 

غیرمجاز ساخته شده است.
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی 
شهر زنجان با بیان اینکه حرمت امامزاده را باید متولیان 
امامزاده نگه دارد و باید ادارات قانونمند و ضابطه مند 
باشند تا ما از مردم انتظار رعایت قانون را داشته باشیم، 
افزود: وقتی این موضوع رعایت نمی شود یعنی رانت 
بارز در ســاخت و ســاز وجود دارد از همین رو از 
دســتگاه های نظارتی نیز می خواهیم  حق و حقوق 
شــهرداری را اعاده کنند، چرا که بودجه شهرداری 
مربوط به عموم مردم اســت، هرچند که شهرداری 
نیز باید بدون اغماض و تبعیض نســبت به این کار 

اقدام کند.
وی در بخــش دوم ســخنان خــود بــا تقدیر از 
زحمت کشان شــهرداری )کارگران( گفت: نیروی 

انسانی یکی از عوامل اصلی بهره وری و کارآمدی هر 
مجموعه ای است.

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی 
شــهر زنجان با بیان اینکه آنچه مسلم است باید با 
توجه به توسعه خدمات الکترونیک، هر روز تعداد  
نیروها کاهش پیدا کند، افزود: بنده درخواست دارم 
به چند پرسش در مورد این نیروها پاسخ داده شود، 
اینکه اگر نیروها مورد نیاز بوده باید گفته شود چگونه 
جذب شده اند؟ یا توسط چه کسانی یا چه کانال های 
وارد شهرداری شده اند؟ و چرا نیروهای تعدیل شده 
از نیروهای با سابقه و نیروهای باقیمانده از افراد کم 

سابقه هستند؟
دادخواه از  شــهردار زنجان خواست : آقای شهردار 
لطفا به  وضعیت قومی و قبیله ای و ارباب و رعیتی 
و ساختار ناکارآمد نیروی انسانی خاتمه دهید تا شورا 

بیش از این در معرض اتهام نباشد.
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی 
شهر زنجان افزود: از شما می خواهم توضیح دهید 

چرا قانون درباره برون سپاری نیروها اجرایی نمی شود 
و در فساد اداری نیز شهرداری جزو سازمان های برتر 
است  که یکی از دالیل مهم آن روابط قومی و قبیله ای 

است؟

زنگان امروز- رییس کمیســیون نظارت و پیگیری شورای اسالمی شهر زنجان گفت: بحث ورود 
اســتاندار به نیروهای جدیدالورود شهرداری اذهان عمومی را به هم ریخته است و شهرداری باید 

تکلیف آنها را مشخص کند.
 احمد نصیری در نشســت رسمی و علنی شورای شهر زنجان با انتقاد از عدم شفافیت در جذب 
نیروهای شــهرداری اظهار کرد: کار به جایی رسیده است که استاندار دستور ویژه بر روشن شدن 

تکلیف نیروهای جذب شده داده است.
رییس کمیسیون نظارت و پیگیری شورای اسالمی شهر زنجان گفت: همین موضوعات وقتی در 
بیرون درز می کند این یعنی آنکه در شهرداری اتفاقی رخ داده که استاندار هم به آن ورود کرده است.

نصیری  ادامه داد: اگر نیرویی تزریق شده باید مشخص شود، اگر مدیران نیرو تزریق کرده اند، اعالم 
شود، اگر به شورای پنجم مربوط است این را بگویید، با این وضعیت ما دیگر نمی توانیم پاسخگوی 

اذهان عمومی باشیم.
وی با اشــاره به تحت فشار بودن شورا در گروه های تلگرامی گفت:  االن در چند گروه تلگرامی 
خود بنده را به باد انتقاد گرفته اند و ما دیگر پاسخگو نیستیم، باید مشخص شود در شهرداری چه 

خبر است.
رییس کمیسیون نظارت و پیگیری شورای اسالمی شهر زنجان افزود: هر بار سخن از نیرو و ارائه 
لیست سخن می گوییم، اعالم می کنیم مکاتبه کردیم، بعدا می گوییم لیست می دهیم، این موضوعات 
قضیه را خراب می کند، باید قضیه روشن و شفاف اعالم شود که نیرویی هست یا نیست؟ امروز هم 

باید تکلیف این موضوع مشخص شود

زنگان امروز- در نشست علمی و رسمی شورای اسالمی شهر زنجان 
بودجه 406 میلیارد تومانی سال آینده )98( شهرداری زنجان تقدیم این 

شورا شد.
شهردار زنجان در نشســت رسمی و علنی شورای شهر  گفت: طبق 
قانون شــهرداری ملزم است تا پایان دی ماه هر سال بودجه پیشنهادی 
خود را به شورای اسالمی شهر زنجان بفرستد که خوشبختانه در سال 
گذشته و امسال این مهم قبل از اتمام این مهلت یاد شده انجام گرفته 

است.
مســیح اله معصومی  اظهار داشت: طبق برنامه ریزی ها مقرر شد که 
بودجه شهرداری زنجان در چهار سال به نرم متوسط شهرهای کشور 
برسد که این مهم در دومین سال عمر شورای شهر و شهرداری تقریبا به 

این نقطه نزدیک شده است.
وی افزود : بر این اساس بودجه شهرداری زنجان در سال گذشته از 210 
میلیارد تومان به 300 میلیارد تومان در امسال افزایش یافت که رقم سال 
آینده نیز از 300 به 400 میلیارد تومان رســیده، یعنی در 2 سال بودجه 

این نهاد غیردولتی 2 برابر شده است.
معصومی ادامه داد: نرم متغیر شده با مبلغ 900 هزار تا یک میلیون تومان 
به ازای هر نفر در شهرداری ها اعالم شده که این رقم در سال گذشته 

500 هزار تومان بود که در بودجه امسال به 690 تومان افزایش یافت.
به گفته معصومی، این مبلغ در بودجه سال آینده 911 هزار تومان برای 
هر شــهروند در نظر گرفته شده و به تعبیر دیگر نسبت سرانه هر فرد 

زنجانی افزایش نشان می دهد.
شــهردار زنجان با اشــاره به تفاوت های بودجه سال آینده شهرداری 

نســبت به سال های گذشته نیز گفت: اولین تفاوت بودجه شهرداری 
زنجان در سال آینده این است که این نهاد غیردولتی برای بودجه ریزی 
بهتر از نظرات مردمی در سایت شهرداری استفاده می کرد که این مهم 

تغییر یافته است.
معصومی  بیان کرد: شــهرداری برای بودجه ریزی به سراغ شهروندان 
رفته و بر این اساس باعقد قرداد با دانشگاه زنجان شهر زنجان 104 محله 
تقسیم بندی و حدود یکهزار و 200 پرسشنامه تهیه شده که در هر محله 
ای 10 عدد به مردم به شکل تستی و پرسشنامه ای توزیع و اطالعات 

الزم اخذ شده است.
معصومی افزود: بر این اســاس بودجه شهرداری در شرایط و مناطق 
بحرانــی تر مورد توجه قرار گرفته و در این میان دومین تفاوت اصلی 

بودجه سال آینده تلفیق عملکردی است.
وی بیان کرد: بر این مبنا بودجه امسال برای سازمان ها و شهرداری های 
تابعه 306 میلیارد تومان به صورت واقعی لحاظ شــده بود و از طرفی 
این سازمانها چون در امدی نداشتند، در اصل 50 میلیارد تومان بودجه 
ســازمان ها را شامل میشد و بخشی دیگر با توافقنامه بین سازمان ها 

وشهرداری ها به وقوع می پیوست.
شهردار زنجان گفت: بودجه شهرداری شامل شهرداری مرکز، سه منطقه 
و 10 ســازمان را شامل می شود و در مقایسه با بودجه امسال متفاوت 
بود و حتی رقم های تکراری در بودجه های جداگانه لحاظ نشده است.
وی اظهار داشت: با احتساب این موضوع بودجه 277 میلیارد تومانی 
شــهرداری در سال آینده به 406 میلیارد افزایش یافته که 46.5 درصد 

افزایش نشان می دهد.

معصومی افزود: در بودجه امســال هزینه های جاری 53.6 و عمرانی 
46.4 دهم درصد بود که این رقم در بودجه سال آینده به ترتیب 51 و 
49 درصد رسیده که می توان گفت که بار عمرانی و جاری برابر شده 

است.
معصومی افزود از بودجه 400 میلیارد تومانی ، 194 میلیارد تومان معادل 
48 درصد به شهرداری مرکز، 42 درصد در سه منطقه 1 2 و سه و 10 
درصد دیگر به سازمان های 10 گان که در مجموع 406 میلیارد تومان 

شامل می شود.
معصومی افزود: البته ســهم بودجه مناطق یک، 2 و سه شهرداری هم 
به ترتیب 14.5، 9.5 و 13 درصد تقســیم بندی شده و عاله بر آن در 
بودجه پیشنهادی سال آینده 11 پروژه شاخص در نظر گرفته شده که 
از مجموع 50 درصد بودجه عمرانی 50 درصد ان پروژه های شاخص 

لحاظ شده است.
وی خاطر نشــان کرد: بر این باوریم باید در طرح های عمرانی بجای 
پرداختن به پروژه های ریز شــهری، طرح های شاخص مورد توجه 

قرار گیرد.
این مسوول ادامه داد: به پیشنهاد سازمان بازرسی 20 میلیارد تومان نیز به 
عنوان بدهی پیمانکاران عمرانی برای اولین بار یک ردیف جداگانه ای 

در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است.
وی اضافه کرد: در تدوین بودجه سال آینده یک پیوست سرمایه گذاری 
به تعداد 22 طرح تعریف شده که در مجموع اعتبار در نظر گرفته شده 
برای طرح های سرمایه گذاری، جاری و عمرانی یکهزار و 254 میلیارد 

تومان است

زنگان امروز- نایب رییس شورای اسالمی شهر 
زنجــان از اختصاص 10 میلیارد ریــال اعتبار از 

سازمان فرهنگی اکو برای شهر زنجان خبر داد.
 سجاد خدایی در نشست رسمی و علنی شورای 
شهر زنجان با تبریک والدت حضرت زینب )س(
اظهار کرد: در اجــرای پروژه ها برای تامین منابع 
درآمدی دقت الزم وجود داشــته باشــد، چرا که 
میزان درخواست ها نشانگر عدم دقت در تدوین 

بوده است.
نایب رییس شــورای اسالمی شهر زنجان با بیان 
اینکه بودجه محوری و بودجه ریزی عملیاتی مورد 
تاکید شــورای شــهر در این بحث است، گفت: 
امیدواریم این امر در کمیســیون بودجه نیز مورد 

توجه باشد.
وی با اشــاره به در دســت بررســی بودن طرح 
جامع شهری که فرصت خوبی برای سیاست های 

توسعه ای شهر است، اخیرا برخی از سیاست  های 
ابالغی دولت کــه در مجلس نیــز روی آن کار 
می شــود، محدودیت هایی برای شهرداری داشته 
اســت که در واقع به یک چالش کشوری تبدیل 
شده است، گفت: از طرفی این اتفاقات زمانی رخ 
می دهد که فصل بودجه اســت از همین رو برای 
سرعت بخشی و توســعه متوازن و ایجاد درآمد 
پایدار برای شــهرداری در این زمینه دقت نظر به 
عمل آید. خدایی گفت: پیشنهاد داریم که تخفیفات 
پروانــه ای در برخی از مناطق بــا در نظر گرفتن 
اولویت های توسعه ای مورد توجه باشد که شاهد 
رونق ساخت و ساز باشیم.  نایب رییس شورای 
اســالمی شهر زنجان در بخش دیگری از سخنان 
خود به وضعیت نامناسب سیستم پلیس ساختمانی 
و یا اجراییات اشاره کرد و گفت: اجراییات در هر 
منطقه به شکل متفاوت اجرایی می شود و این امر به 

کیفیت ماشین ها بستگی دارد و حتی گاها خودروها 
نیز چهره نامناسبی دارند، از همین رو پیشنهاد داریم 
برای یکسان سازی این حوزه بدون اعمال تبعیض 
نسبت به نوسازی تجهیزات و ماشین آالت اقدام 
شود. وی در ادامه با اشاره به اینکه تاکید شورا بر 
مکانیزه کردن خودروهــای جمع آوری زباله بود، 
تصریح کــرد: از همین رو یا خود شــهرداری یا 
پیمان کاران باید نسبت به این کار اقدام کرده و افراد 
را ملزم کنند که این خدمات را به مردم ارائه دهند.

خدایی همچنین درباره تعهدات سازمان فرهنگی 
اکــو و دیدارهای انجام شــده در ایــن باره نیز 
گفت: طبق توافقــات اولیه در 10 محور موضوع 
پروژه های شهری در زمینه ساماندهی بافت حاشیه 
نشــینی، مرکز تفریحی و پــارک، مرکز کودکان، 
مرکز منطقه ای توسعه ای و زیرساخت ها، مقاصد 
گردشــگری و مرکز آموزش های کیفی و ... باید 

اقدامات مشترک صورت گیرد.
نایب رییس شورای اســالمی شهر زنجان افزود: 
تــالش ما این اســت که در حوزه مــورد تفاهم 
اقداماتی انجام شود و در 10 محور مربوط اقدامات 
الزم صورت گیرد که در این زمینه قول 100 میلیارد 
ریال داده شــد که به شهر زنجان اختصاص داده 

شود

در محیط های شهری عناصر نا همگون و نا هنجار گوناگوی در کنار هم به اغتشاشات محیط 
دامن می زنند . این اغتشاشــات در فضای شهری منجر به بی هویتی ، نا خوانایی شهر اثرات 
سوء روان شناختی در استفاده کنندگان می شود . یکی از مهمترین این عناصر که به ندرت به 

صورتی آشکار بدان توجه می شود رنگ است . 
رنگ بر خالف فرم ، حجم ، نما و یا کف ســازی در الیه های پنهان تر قرار دارد و کمتر به 
تاثیرات روانی آن اندیشیده شده است . انتخاب رنگ بناها و عناصر فضاهای شهری اغلب به 
ســلیقه پیمانکار ، صاحب ملک ، مامور خرید و یا اجناس موجود در بازار و حتی تصادف یا 

اتفاق واگذار می شود . 
عنصر رنگ از عناصر ویژه ای است که شناخت ویژگی ها ، خصوصیات و تاثیرات آن بر انسان 
، راهی برای خلق محیط ها و فضا های شهری دلپذیر است . این مساله زمانی اهمیت بیشتری 
می یابد که امروزه شهرهای خود را به لحاظ رنگی ، آشفته و نا بسامان می بینیم . در کنار هم 
ایستادن نا هماهنگ بناها ، استفاده از رنگ های نا موزون و عدم توجه به ویژگیهای روانشناختی 
رنگها ، فضاهایی را در شــهر ها رقم زده اســت که با روحیه انسان سازگار نیست و دیگر در 
آن احساس آرامش نمی کنیم . از اینرو ، این نوشتار تالشی برای بیان اهمیت موضوع رنگ و 

چگونگی برخورد و استفاده از آن در شهر است . 
شهر ها در طول زمان و تحت تاثیر عوامل مختلف شکل گرفته و توسعه یافته اند . مسئله ای 
که از بدو یکجا نشینی ، انسانها با آن مواجه شده اند ، چگونگی اداره سکونتگاهها و برقراری 
تعادل مطلوب میان پتانسیلها و نیاز های خود بوده است . این موضوع در روند تاریخی خود ، 
دچار تحوالت شگرفی گردید و همسو با پیشرفت دانش بشر در این زمینه ، مسائل و مشکالت 
پیچیده تری مطرح گردید . این شــرایط به ویژه در آغاز قرن بیســتم و همراه با توسعه لجام 
گسیخته شــهر ها اهمیتی صد چندان یافت ؛ به گونه ای که امروز بخش قابل مالحظه ای از 
سرمایه و زمان صرف بهبود شرایط زیستی به طور عام و مسئله مدیریت شهری به طور خاص 

می شود . 
امروزه رنگ در بیشتر شهرهاو محله ها به صورت تصادفی و سلیقه ای به کار گفته می شود . 
این در حالی است که در هر شهر بسته به هر اقلیم ، مصالح بومی ، فناوری و منابع تامین مصالح 
و سلیقه و فرهنگ افراد رنگ نماها ، در و پنجره ها ، مبلمان شهری ، کف سازی ، سقف و بام 
بناها و اصوال تمامی عناصر شهری الزم است به رنگ های خاصی محدود شوند . به این ترتیب 

پالت مطلوب رنگی شهر در طیفی مشخص و هماهنگ شکل می گیرند . 
رنگ در شهر سازی معاصر 

شهرهای امروز ما یک بوم رنگی بی هویت و مغشوش هستند که تنها موجب افسردگی روان 
پریشی و عصبانی شدن افراد جامعه می شوند . در جامعه ما حساسیت افراد نسبت به فضا از 
میان رفته و افراد فاقد نگرشی منسجم در مورد چگونگی نمود فضاها هستند . در شهر های ما 
هیچ گونه اصول و مبانی مدونی برای محیط های شهری وجود ندارد تا محیط ، اقلیم و فرهنگ 
ما و بر اساس اصول و طراحی رنگ بتوان مدیران و طراحان و حتی مردم را در انتخاب رنگهای 

مناسب برای محیط زندگی شان هدایت کرد . 
رنگ وســیله ای برای خود نمایی شده است ، توجه به جنبه های عملکردی و فیزیکی رنگ 
بدون توجه به ابعاد و تاثیرات روانی آن باعث آزار دهنده بودن رنگهای به کار رفته در محیط می 
شود در معماری تک بناها نیز افراد غیر متخصص و گاه حتی متخصص تنها برای خود نمایی 
، جلوه فروشی و متمایز کردن بنا از دیگر بناهای مجاور از رنگ های ناهمگون و نا متجانس با 
زمینه ، عملکرد و شخصیت بنا و محیط اطراف استفاده می کنند که با گذشت زمان ، نادرستی 

این انتخاب ها آشکار می شود.
دالیل نابســامانی و اغتشاش رنگ در منظر شهری و موانع ساماندهی سیمای شهری از جمله 
موارد زیر مطرح گردیده است :نبود طرح های فرادست و جامع نگر و طرح های کالن توسعه 
شــهری با توجه به فرهنگ بومی ، وضعیت اقلیمی ، فعالیت اقتصادی ، تحرک اجتماعی و با 

توجه به الگوی سنتی و سازگار .
نا آگاهی شهروندان و کاربران اقتصادی ، اجتماعی شهروندان از حق خود نسبت به دخالت ، 

نظارت و مشارکت در روند طراحی و ساخت و ساز شهری .
نبود اصول و ضوابط مدون مرتبط با کاربرد رنگ در شــهر و هدایت آن بر پایه ســلیقه های 

مدیران و کارشناسان . 
فقدان ضابطه به لحاظ نظارت عالیه و تخصصی بر روند رنگ در مناطق شهری . 

تغییرات کادر مدیریتی ، اجرایی نبودن سیســتم شهرداری ؛ تخصصی نبودن تصمیم گیری ها 
در سطح خرد و کالن .

نبود سیاست گذاری واحد برای زیبا سازی مناطق مختلف شهر

درشهر
چهار شنبه 26 دی ماه 1397 / نمره 241/ سال نخست

     نایب رییس شورای اسالمی شهر زنجان خبر داد

دکتر سولماز حسینیون  

دستگاه های نظارتی کمک کنند تاحق و حقوق شهرداری احیا شود 

   شهردار زنجان هنگام تقدیم بودجه شهرداری به شورای شهر: 

  بودجه  سال آینده  406 میلیارد تومانی پیش بینی شده است 
نیروهای جدیدالورود شهرداری تعیین تکلیف شوند

اختصاص 100 میلیارد ریال اعتبار
 از سازمان فرهنگی اکو برای شهر زنجان

نقش رنگ 
در منظر شهری

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی  شورای  شهر زنجان:

3

زنگان امروز-رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی 
شورای اسالمی شــهر زنجان در نشست رسمی و 
علنی شورای شهر زنجان به بحث جرائم ساختمانی 
و تبعیض در این زمینه اشاره کرد و با انتقاد از رویه 
در پیش گرفته شده گفت : چند مدت است که  بنده 
در کمیسیون ماده 100 عضو هستم از همین رو آنطور 
که پرونده ها را بررســی کردم همه جرائم مربوط به 

مردم است.
امامعلی دادخواه با اشــاره به اینکه در این شــرایط 
سنگین اقتصادی جرائم فقط به مردم داده می شود، 
تصریح کرد: این در حالی اســت که همه در برابر 
قوانین یکسان هستند اما گویی در عمل اینطور نیست.
وی گفت: امروز شــاهد این هســتیم، دستگاه های 
متعددی که خود باید الگو و مجری قانون باشــند 
در فضاهــای عریض و طویل اقدام به ســاخت و 
ســاز می کنند و حتی فراتر از ساختمان های اداری 
نیز فضا می ســازند و برخی از دستگاه ها نیز که در 
ســنوات گذشــته تخلف کرده و دارای رای قطعی 

کمیسیون ماده 100 هستند میلیاردها بدهی شهرداری 
را پرداخت نمی کنند.

دادخواه گفت: تاسف بارتر اینکه خود شهرداری نیز 
برنامه هایش را در سالن های نهادها اجرایی می کند که 

غیرمجاز ساخته شده است.
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی 
شهر زنجان با بیان اینکه حرمت امامزاده را باید متولیان 
امامزاده نگه دارد و باید ادارات قانونمند و ضابطه مند 
باشند تا ما از مردم انتظار رعایت قانون را داشته باشیم، 
افزود: وقتی این موضوع رعایت نمی شود یعنی رانت 
بارز در ســاخت و ســاز وجود دارد از همین رو از 
دســتگاه های نظارتی نیز می خواهیم  حق و حقوق 
شــهرداری را اعاده کنند، چرا که بودجه شهرداری 
مربوط به عموم مردم اســت، هرچند که شهرداری 
نیز باید بدون اغماض و تبعیض نســبت به این کار 

اقدام کند.
وی در بخــش دوم ســخنان خــود بــا تقدیر از 
زحمت کشان شــهرداری )کارگران( گفت: نیروی 

انسانی یکی از عوامل اصلی بهره وری و کارآمدی هر 
مجموعه ای است.

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی 
شــهر زنجان با بیان اینکه آنچه مسلم است باید با 
توجه به توسعه خدمات الکترونیک، هر روز تعداد  
نیروها کاهش پیدا کند، افزود: بنده درخواست دارم 
به چند پرسش در مورد این نیروها پاسخ داده شود، 
اینکه اگر نیروها مورد نیاز بوده باید گفته شود چگونه 
جذب شده اند؟ یا توسط چه کسانی یا چه کانال های 
وارد شهرداری شده اند؟ و چرا نیروهای تعدیل شده 
از نیروهای با سابقه و نیروهای باقیمانده از افراد کم 

سابقه هستند؟
دادخواه از  شــهردار زنجان خواست : آقای شهردار 
لطفا به  وضعیت قومی و قبیله ای و ارباب و رعیتی 
و ساختار ناکارآمد نیروی انسانی خاتمه دهید تا شورا 

بیش از این در معرض اتهام نباشد.
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی 
شهر زنجان افزود: از شما می خواهم توضیح دهید 

چرا قانون درباره برون سپاری نیروها اجرایی نمی شود 
و در فساد اداری نیز شهرداری جزو سازمان های برتر 
است  که یکی از دالیل مهم آن روابط قومی و قبیله ای 

است؟

زنگان امروز- رییس کمیســیون نظارت و پیگیری شورای اسالمی شهر زنجان گفت: بحث ورود 
اســتاندار به نیروهای جدیدالورود شهرداری اذهان عمومی را به هم ریخته است و شهرداری باید 

تکلیف آنها را مشخص کند.
 احمد نصیری در نشســت رسمی و علنی شورای شهر زنجان با انتقاد از عدم شفافیت در جذب 
نیروهای شــهرداری اظهار کرد: کار به جایی رسیده است که استاندار دستور ویژه بر روشن شدن 

تکلیف نیروهای جذب شده داده است.
رییس کمیسیون نظارت و پیگیری شورای اسالمی شهر زنجان گفت: همین موضوعات وقتی در 
بیرون درز می کند این یعنی آنکه در شهرداری اتفاقی رخ داده که استاندار هم به آن ورود کرده است.

نصیری  ادامه داد: اگر نیرویی تزریق شده باید مشخص شود، اگر مدیران نیرو تزریق کرده اند، اعالم 
شود، اگر به شورای پنجم مربوط است این را بگویید، با این وضعیت ما دیگر نمی توانیم پاسخگوی 

اذهان عمومی باشیم.
وی با اشــاره به تحت فشار بودن شورا در گروه های تلگرامی گفت:  االن در چند گروه تلگرامی 
خود بنده را به باد انتقاد گرفته اند و ما دیگر پاسخگو نیستیم، باید مشخص شود در شهرداری چه 

خبر است.
رییس کمیسیون نظارت و پیگیری شورای اسالمی شهر زنجان افزود: هر بار سخن از نیرو و ارائه 
لیست سخن می گوییم، اعالم می کنیم مکاتبه کردیم، بعدا می گوییم لیست می دهیم، این موضوعات 
قضیه را خراب می کند، باید قضیه روشن و شفاف اعالم شود که نیرویی هست یا نیست؟ امروز هم 

باید تکلیف این موضوع مشخص شود

زنگان امروز- در نشست علمی و رسمی شورای اسالمی شهر زنجان 
بودجه 406 میلیارد تومانی سال آینده )98( شهرداری زنجان تقدیم این 

شورا شد.
شهردار زنجان در نشســت رسمی و علنی شورای شهر  گفت: طبق 
قانون شــهرداری ملزم است تا پایان دی ماه هر سال بودجه پیشنهادی 
خود را به شورای اسالمی شهر زنجان بفرستد که خوشبختانه در سال 
گذشته و امسال این مهم قبل از اتمام این مهلت یاد شده انجام گرفته 

است.
مســیح اله معصومی  اظهار داشت: طبق برنامه ریزی ها مقرر شد که 
بودجه شهرداری زنجان در چهار سال به نرم متوسط شهرهای کشور 
برسد که این مهم در دومین سال عمر شورای شهر و شهرداری تقریبا به 

این نقطه نزدیک شده است.
وی افزود : بر این اساس بودجه شهرداری زنجان در سال گذشته از 210 
میلیارد تومان به 300 میلیارد تومان در امسال افزایش یافت که رقم سال 
آینده نیز از 300 به 400 میلیارد تومان رســیده، یعنی در 2 سال بودجه 

این نهاد غیردولتی 2 برابر شده است.
معصومی ادامه داد: نرم متغیر شده با مبلغ 900 هزار تا یک میلیون تومان 
به ازای هر نفر در شهرداری ها اعالم شده که این رقم در سال گذشته 

500 هزار تومان بود که در بودجه امسال به 690 تومان افزایش یافت.
به گفته معصومی، این مبلغ در بودجه سال آینده 911 هزار تومان برای 
هر شــهروند در نظر گرفته شده و به تعبیر دیگر نسبت سرانه هر فرد 

زنجانی افزایش نشان می دهد.
شــهردار زنجان با اشــاره به تفاوت های بودجه سال آینده شهرداری 

نســبت به سال های گذشته نیز گفت: اولین تفاوت بودجه شهرداری 
زنجان در سال آینده این است که این نهاد غیردولتی برای بودجه ریزی 
بهتر از نظرات مردمی در سایت شهرداری استفاده می کرد که این مهم 

تغییر یافته است.
معصومی  بیان کرد: شــهرداری برای بودجه ریزی به سراغ شهروندان 
رفته و بر این اساس باعقد قرداد با دانشگاه زنجان شهر زنجان 104 محله 
تقسیم بندی و حدود یکهزار و 200 پرسشنامه تهیه شده که در هر محله 
ای 10 عدد به مردم به شکل تستی و پرسشنامه ای توزیع و اطالعات 

الزم اخذ شده است.
معصومی افزود: بر این اســاس بودجه شهرداری در شرایط و مناطق 
بحرانــی تر مورد توجه قرار گرفته و در این میان دومین تفاوت اصلی 

بودجه سال آینده تلفیق عملکردی است.
وی بیان کرد: بر این مبنا بودجه امسال برای سازمان ها و شهرداری های 
تابعه 306 میلیارد تومان به صورت واقعی لحاظ شــده بود و از طرفی 
این سازمانها چون در امدی نداشتند، در اصل 50 میلیارد تومان بودجه 
ســازمان ها را شامل میشد و بخشی دیگر با توافقنامه بین سازمان ها 

وشهرداری ها به وقوع می پیوست.
شهردار زنجان گفت: بودجه شهرداری شامل شهرداری مرکز، سه منطقه 
و 10 ســازمان را شامل می شود و در مقایسه با بودجه امسال متفاوت 
بود و حتی رقم های تکراری در بودجه های جداگانه لحاظ نشده است.
وی اظهار داشت: با احتساب این موضوع بودجه 277 میلیارد تومانی 
شــهرداری در سال آینده به 406 میلیارد افزایش یافته که 46.5 درصد 

افزایش نشان می دهد.

معصومی افزود: در بودجه امســال هزینه های جاری 53.6 و عمرانی 
46.4 دهم درصد بود که این رقم در بودجه سال آینده به ترتیب 51 و 
49 درصد رسیده که می توان گفت که بار عمرانی و جاری برابر شده 

است.
معصومی افزود از بودجه 400 میلیارد تومانی ، 194 میلیارد تومان معادل 
48 درصد به شهرداری مرکز، 42 درصد در سه منطقه 1 2 و سه و 10 
درصد دیگر به سازمان های 10 گان که در مجموع 406 میلیارد تومان 

شامل می شود.
معصومی افزود: البته ســهم بودجه مناطق یک، 2 و سه شهرداری هم 
به ترتیب 14.5، 9.5 و 13 درصد تقســیم بندی شده و عاله بر آن در 
بودجه پیشنهادی سال آینده 11 پروژه شاخص در نظر گرفته شده که 
از مجموع 50 درصد بودجه عمرانی 50 درصد ان پروژه های شاخص 

لحاظ شده است.
وی خاطر نشــان کرد: بر این باوریم باید در طرح های عمرانی بجای 
پرداختن به پروژه های ریز شــهری، طرح های شاخص مورد توجه 

قرار گیرد.
این مسوول ادامه داد: به پیشنهاد سازمان بازرسی 20 میلیارد تومان نیز به 
عنوان بدهی پیمانکاران عمرانی برای اولین بار یک ردیف جداگانه ای 

در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است.
وی اضافه کرد: در تدوین بودجه سال آینده یک پیوست سرمایه گذاری 
به تعداد 22 طرح تعریف شده که در مجموع اعتبار در نظر گرفته شده 
برای طرح های سرمایه گذاری، جاری و عمرانی یکهزار و 254 میلیارد 

تومان است

زنگان امروز- نایب رییس شورای اسالمی شهر 
زنجــان از اختصاص 10 میلیارد ریــال اعتبار از 

سازمان فرهنگی اکو برای شهر زنجان خبر داد.
 سجاد خدایی در نشست رسمی و علنی شورای 
شهر زنجان با تبریک والدت حضرت زینب )س(
اظهار کرد: در اجــرای پروژه ها برای تامین منابع 
درآمدی دقت الزم وجود داشــته باشــد، چرا که 
میزان درخواست ها نشانگر عدم دقت در تدوین 

بوده است.
نایب رییس شــورای اسالمی شهر زنجان با بیان 
اینکه بودجه محوری و بودجه ریزی عملیاتی مورد 
تاکید شــورای شــهر در این بحث است، گفت: 
امیدواریم این امر در کمیســیون بودجه نیز مورد 

توجه باشد.
وی با اشــاره به در دســت بررســی بودن طرح 
جامع شهری که فرصت خوبی برای سیاست های 

توسعه ای شهر است، اخیرا برخی از سیاست  های 
ابالغی دولت کــه در مجلس نیــز روی آن کار 
می شــود، محدودیت هایی برای شهرداری داشته 
اســت که در واقع به یک چالش کشوری تبدیل 
شده است، گفت: از طرفی این اتفاقات زمانی رخ 
می دهد که فصل بودجه اســت از همین رو برای 
سرعت بخشی و توســعه متوازن و ایجاد درآمد 
پایدار برای شــهرداری در این زمینه دقت نظر به 
عمل آید. خدایی گفت: پیشنهاد داریم که تخفیفات 
پروانــه ای در برخی از مناطق بــا در نظر گرفتن 
اولویت های توسعه ای مورد توجه باشد که شاهد 
رونق ساخت و ساز باشیم.  نایب رییس شورای 
اســالمی شهر زنجان در بخش دیگری از سخنان 
خود به وضعیت نامناسب سیستم پلیس ساختمانی 
و یا اجراییات اشاره کرد و گفت: اجراییات در هر 
منطقه به شکل متفاوت اجرایی می شود و این امر به 

کیفیت ماشین ها بستگی دارد و حتی گاها خودروها 
نیز چهره نامناسبی دارند، از همین رو پیشنهاد داریم 
برای یکسان سازی این حوزه بدون اعمال تبعیض 
نسبت به نوسازی تجهیزات و ماشین آالت اقدام 
شود. وی در ادامه با اشاره به اینکه تاکید شورا بر 
مکانیزه کردن خودروهــای جمع آوری زباله بود، 
تصریح کــرد: از همین رو یا خود شــهرداری یا 
پیمان کاران باید نسبت به این کار اقدام کرده و افراد 
را ملزم کنند که این خدمات را به مردم ارائه دهند.

خدایی همچنین درباره تعهدات سازمان فرهنگی 
اکــو و دیدارهای انجام شــده در ایــن باره نیز 
گفت: طبق توافقــات اولیه در 10 محور موضوع 
پروژه های شهری در زمینه ساماندهی بافت حاشیه 
نشــینی، مرکز تفریحی و پــارک، مرکز کودکان، 
مرکز منطقه ای توسعه ای و زیرساخت ها، مقاصد 
گردشــگری و مرکز آموزش های کیفی و ... باید 

اقدامات مشترک صورت گیرد.
نایب رییس شورای اســالمی شهر زنجان افزود: 
تــالش ما این اســت که در حوزه مــورد تفاهم 
اقداماتی انجام شود و در 10 محور مربوط اقدامات 
الزم صورت گیرد که در این زمینه قول 100 میلیارد 
ریال داده شــد که به شهر زنجان اختصاص داده 

شود

در محیط های شهری عناصر نا همگون و نا هنجار گوناگوی در کنار هم به اغتشاشات محیط 
دامن می زنند . این اغتشاشــات در فضای شهری منجر به بی هویتی ، نا خوانایی شهر اثرات 
سوء روان شناختی در استفاده کنندگان می شود . یکی از مهمترین این عناصر که به ندرت به 

صورتی آشکار بدان توجه می شود رنگ است . 
رنگ بر خالف فرم ، حجم ، نما و یا کف ســازی در الیه های پنهان تر قرار دارد و کمتر به 
تاثیرات روانی آن اندیشیده شده است . انتخاب رنگ بناها و عناصر فضاهای شهری اغلب به 
ســلیقه پیمانکار ، صاحب ملک ، مامور خرید و یا اجناس موجود در بازار و حتی تصادف یا 

اتفاق واگذار می شود . 
عنصر رنگ از عناصر ویژه ای است که شناخت ویژگی ها ، خصوصیات و تاثیرات آن بر انسان 
، راهی برای خلق محیط ها و فضا های شهری دلپذیر است . این مساله زمانی اهمیت بیشتری 
می یابد که امروزه شهرهای خود را به لحاظ رنگی ، آشفته و نا بسامان می بینیم . در کنار هم 
ایستادن نا هماهنگ بناها ، استفاده از رنگ های نا موزون و عدم توجه به ویژگیهای روانشناختی 
رنگها ، فضاهایی را در شــهر ها رقم زده اســت که با روحیه انسان سازگار نیست و دیگر در 
آن احساس آرامش نمی کنیم . از اینرو ، این نوشتار تالشی برای بیان اهمیت موضوع رنگ و 

چگونگی برخورد و استفاده از آن در شهر است . 
شهر ها در طول زمان و تحت تاثیر عوامل مختلف شکل گرفته و توسعه یافته اند . مسئله ای 
که از بدو یکجا نشینی ، انسانها با آن مواجه شده اند ، چگونگی اداره سکونتگاهها و برقراری 
تعادل مطلوب میان پتانسیلها و نیاز های خود بوده است . این موضوع در روند تاریخی خود ، 
دچار تحوالت شگرفی گردید و همسو با پیشرفت دانش بشر در این زمینه ، مسائل و مشکالت 
پیچیده تری مطرح گردید . این شــرایط به ویژه در آغاز قرن بیســتم و همراه با توسعه لجام 
گسیخته شــهر ها اهمیتی صد چندان یافت ؛ به گونه ای که امروز بخش قابل مالحظه ای از 
سرمایه و زمان صرف بهبود شرایط زیستی به طور عام و مسئله مدیریت شهری به طور خاص 

می شود . 
امروزه رنگ در بیشتر شهرهاو محله ها به صورت تصادفی و سلیقه ای به کار گفته می شود . 
این در حالی است که در هر شهر بسته به هر اقلیم ، مصالح بومی ، فناوری و منابع تامین مصالح 
و سلیقه و فرهنگ افراد رنگ نماها ، در و پنجره ها ، مبلمان شهری ، کف سازی ، سقف و بام 
بناها و اصوال تمامی عناصر شهری الزم است به رنگ های خاصی محدود شوند . به این ترتیب 

پالت مطلوب رنگی شهر در طیفی مشخص و هماهنگ شکل می گیرند . 
رنگ در شهر سازی معاصر 

شهرهای امروز ما یک بوم رنگی بی هویت و مغشوش هستند که تنها موجب افسردگی روان 
پریشی و عصبانی شدن افراد جامعه می شوند . در جامعه ما حساسیت افراد نسبت به فضا از 
میان رفته و افراد فاقد نگرشی منسجم در مورد چگونگی نمود فضاها هستند . در شهر های ما 
هیچ گونه اصول و مبانی مدونی برای محیط های شهری وجود ندارد تا محیط ، اقلیم و فرهنگ 
ما و بر اساس اصول و طراحی رنگ بتوان مدیران و طراحان و حتی مردم را در انتخاب رنگهای 

مناسب برای محیط زندگی شان هدایت کرد . 
رنگ وســیله ای برای خود نمایی شده است ، توجه به جنبه های عملکردی و فیزیکی رنگ 
بدون توجه به ابعاد و تاثیرات روانی آن باعث آزار دهنده بودن رنگهای به کار رفته در محیط می 
شود در معماری تک بناها نیز افراد غیر متخصص و گاه حتی متخصص تنها برای خود نمایی 
، جلوه فروشی و متمایز کردن بنا از دیگر بناهای مجاور از رنگ های ناهمگون و نا متجانس با 
زمینه ، عملکرد و شخصیت بنا و محیط اطراف استفاده می کنند که با گذشت زمان ، نادرستی 

این انتخاب ها آشکار می شود.
دالیل نابســامانی و اغتشاش رنگ در منظر شهری و موانع ساماندهی سیمای شهری از جمله 
موارد زیر مطرح گردیده است :نبود طرح های فرادست و جامع نگر و طرح های کالن توسعه 
شــهری با توجه به فرهنگ بومی ، وضعیت اقلیمی ، فعالیت اقتصادی ، تحرک اجتماعی و با 

توجه به الگوی سنتی و سازگار .
نا آگاهی شهروندان و کاربران اقتصادی ، اجتماعی شهروندان از حق خود نسبت به دخالت ، 

نظارت و مشارکت در روند طراحی و ساخت و ساز شهری .
نبود اصول و ضوابط مدون مرتبط با کاربرد رنگ در شــهر و هدایت آن بر پایه ســلیقه های 

مدیران و کارشناسان . 
فقدان ضابطه به لحاظ نظارت عالیه و تخصصی بر روند رنگ در مناطق شهری . 

تغییرات کادر مدیریتی ، اجرایی نبودن سیســتم شهرداری ؛ تخصصی نبودن تصمیم گیری ها 
در سطح خرد و کالن .

نبود سیاست گذاری واحد برای زیبا سازی مناطق مختلف شهر

درشهر
چهار شنبه 26 دی ماه 1397 / نمره 241/ سال نخست

     نایب رییس شورای اسالمی شهر زنجان خبر داد

دکتر سولماز حسینیون  

دستگاه های نظارتی کمک کنند تاحق و حقوق شهرداری احیا شود 

   شهردار زنجان هنگام تقدیم بودجه شهرداری به شورای شهر: 

  بودجه  سال آینده  406 میلیارد تومانی پیش بینی شده است 
نیروهای جدیدالورود شهرداری تعیین تکلیف شوند

اختصاص 100 میلیارد ریال اعتبار
 از سازمان فرهنگی اکو برای شهر زنجان

نقش رنگ 
در منظر شهری

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی  شورای  شهر زنجان:

شهردار زنجان در همایش اصالح خطوط حمل و نقل عمومی:

 اجـرای خط ویـژه اتوبوس، رفت وآمد
آسـان مردم زنجـان را درپی دارد

AAAعمومیAنقــلAوAحملAخطــوطAاصــاحAطرحAاجــرایAبهAاشــارهAبــاAزنجــانAشــهردار
درAزنجــانAگفــت:AاجــرایAخــطAویــژهAموجــبAآســانیAدرAرفتAوآمــدAمــردمAخواهــدAشــد.
AطرحA:کــردAاظهــارAعمومــیAنقــلAوAحمــلAخطــوطAاصــاحAهمایــشAدرAمعصومــیAالهAمســیح
اصــاحAخطــوطAحمــلAوAنقــلAعمومــیAازAسهAشــنبهAآتــیAدرAزنجــانAآغــازAخواهــدAشــد.
AاینکــهAآنAوAنداریــمAترافیــکAمعضــلAحــلAبــرایAراهAدوAمــاAاینکــهAبیــانAبــاAزنجــانAشــهردار
AحتــیAوAمســافرA،راننــدهAنارضایتــیAموجــبAکــهAامــریA،دهیــمAادامــهAراAســنتیAطــرحAهمــان
AهمــهAکــهAاســتAامــریAموجــودAوضعیــتAازAنارضایتــیA:کــردAتصریــحA،اســتAشــهرداری

واقــفAبــهAآنAهســتیم.
Aــل ــلAوAنق ــایAحم ــتAاتوبوسAه ــپاریAفعالی ــوعAبرونAس ــادآوریAموض ــاAی ــهAب ویAدرAادام
AامــاA،دادAرخAاتفــاقAایــنAپیــشAســالAچنــدAاینکــهAــا عمومــیAازAبدنــهAشــهرداریAافــزود:Aب
AبدنــهAازAراAخــودAوAداشــتهAتعصــبAشــهرداریAــه بنــدهAمطمئنــمAکــهAراننــدگانAهمچنــانAب

ــد. ــداAنمیAدانن ــنAارگانAج ای
AهســتهAکردنAخلــوتAموجــودAنارضایتــیAحــلAبــرایAدومAراهــکارAاینکــهAبیــانAبــاAمعصومــی
AدرA:کــردAتصریــحA،داردAمختلفــیAهــایAمدلAنیــزAموضــوعAایــنAکــهAاســتAشــهریAمرکــزی
AشــدیمAآنAبــرAبســیارAهــایAنشســتAبرگــزاریAبــاAوAمختلــفAهــایAرایزنیAبــاAراســتاAهمیــن

کــهAهســتهAمرکــزیAشــهرAراAازAوجــودAهمــهAاتوبوسAهــاAخالــیAکنیــم.
A:افــزودAعمومــیAنقــلAوAحمــلAخطــوطAاصــاحAجدیــدAطــرحAتشــریحAبــاAزنجــانAشــهردار
AمرکــزیAهســتهAبــهAنزدیــکAالیــهAدرAمختلــفAهایAشــهرکAازAمــردمAطــرحAایــنAیAپایــهAبــر
AشــهرAمرکــزیAهســتهAبــهAتــرAخلوتAمســیرAوAترAمناســبAکرایــهAــا شــهرAپیــادهAوAازAآنجــاAب

ــوند. ــلAمیAش منتق
AدرAــی ــلAعموم ــلAوAنق ــوطAحم ــرحAاصــاحAخط ــنبهAط ــهAازAروزAسهAش ــانAاینک ــاAبی ویAب
AســفارشAطــرحAــن ــرAای ــرایAاجــرایAبهت ــرد:Aب ــحAک ــیAخواهــدAشــد،Aتصری زنجــانAاجرای
AهایAایســتگاهAدرAتوقــفAــت ــهAرعای ــودنAب ــدAب ــهAمقی ــدAموضــوعAازAجمل ــهAچن ــمAک میAکنی

ــد. ــتAکنن ــوارهاAوA...AراAرعای ــعAدرAپارکAس ــهAموق ــفAب ــده،Aتوق ــنAش تعیی
AبــهAمختــصAشــمارهAوAرنــگAخطــوطAازAیــکAهــرAپــسAایــنAازAاینکــهAبیــانAبــاAمعصومــی
Aــک ــوارهاAی ــمAپارکAس ــوطAوAه ــمAخط ــسAه ــنAپ ــت:AازAای ــدAداشــت،Aگف ــودAراAخواه خ
AوAشــدهAدادهAنشــانAقرمــزAرنــگAبــاAویــژهAخــطAمثــالAبــرایA،داشــتAخواهنــدAویــژهAرنــگ
AآینــدAمیAارتــشAمیــدانAبــهAکــهAآنهــاA،زردAرنــگAبــاAآیــدAمیAمیدانAســبزهAبــهAکــهAســواریAپارک
ــاAرنــگAســبزAنشــانAدادهAمیAشــوند. ــاAرنــگAآبــیAوAآنهایــیAکــهAبلــوارAآزادیAمیAآینــدAب ب
AهمچنیــنAوAخطــوطAبهتــرAهرچــهAتشــخیصAبــرایAبنــدیAرنگAایــنA:گفــتAزنجــانAشــهردار
AخــطAاجــرایAاینکــهAبــهAاشــارهAبــاAویA.اســتAگرفتــهAصــورتAمــردمAســویAازAســوارهاAپارک
AازAروAهمیــنAازA:کــردAتصریــحA،شــدAخواهــدAمــردمAآمــدAوAAرفــتAدرAآســانیAAموجــبAویــژه

راننــدگانAاتوبــوسAدرخواســتAداریــمAکــهAدرAایــنAزمینــهAشــهرداریAراAیــاریAکننــد.
A»شــکلAال«AویــژهAخــطA،عمومــیAنقــلAوAحمــلAخطــوطAاصــاحAطــرحAاجــرایAقالــبAدر
AهاAایســتگاهAمحــلAدرAAوAاجرایــیAالیــنAتــکAصــورتAبــهAآزادیAبلــوارAتــاAارتــشAمیــدانAاز

دوAاتوبــوسAازAکنــارAهــمAردAخواهنــدAشــد.
AازAداشــتندAفعالیــتAشــهرAشــرقیAضلــعAدرAکــهAاتوبــوسAدســتگاهA90AتقریبــاAطــرحAایــنAدر

هســتهAمرکــزیAکــمAشــدهAوAبــهA10AدســتگاهAکاهــشAپیــداAمیAAکنــد.

آتش نشانان زنجانی برج نشین می شوند
AAA،ورزشـیAمنظـورهAچندAبـرج

AنیروهـایAآمادگـیAبـردنAبـاالAهـدفAبـا
AزنجانAدرAنشـانیAآتشAسـازمانAعملیاتی
AآمـوزشAمنظـورAبـهAA.شـودAمیAسـاخته
A،اسـتAقـرارAزنجانـیAنشـانانAآتشAبهتـر
AشـهرAدرAورزشـیAمنظـورهAچنـدAبـرج

شود. Aسـاخته
Aچنـد Aبـرج Aایـن Aسـاخت Aاز Aهـدف
Aآمادگـی Aارتقـای Aورزشـی Aمنظـوره
AنشـانیAآتشAسـازمانAعملیاتیAنیروهای
AباAبـرجAایـنAشـودAمیAگفتـهAکـهAاسـت
Aو Aمنظـر Aو Aسـیما Aسـازمان Aهمـکاری
AسـاختهAزنجانAشـهرداریAسـبزAفضای

خواهـدAشـد.
Aو AنشـانیAآتش Aسـازمان A Aسرپرسـت
AدرAزنجـانAشـهرداریAایمنـیAخدمـات
AنیازهـایAازAیکـیA:گفـتAAAبـارهAهمیـن
Aبـه Aتوجـه Aبـا AنشـانیAآتش AیAبایسـته

AسـازمانAعملیاتیAنیروهـایAآمادگـیAارتقـایAهمچنیـنAوAسـازمانAایـنAهـایAعملیاتAحجـم
AاینکـهAبـهAاشـارهAبـاAامیرفضلـیAمجیـدA.اسـتAهـاAفعالیتAAانجـامAبـرایAجامـعAمرکـزAداشـتن
AبرجAکهAاسـتAقـرارAسـازمانAسـویAازAشـدهAارائهAپیشـنهادAطبـقAاهـدافAتحقـقAراسـتایAدر
AبـرجAیـکAنشـانیAآتشAبـرجA:کـردAتصریـحA،شـودAسـاختهAزنجـانAنشـانیAآتشAچندمنظـوره
AبـهAراAمختلـفAهـایAعملیاتAبـودAخواهنـدAقـادرAنشـانیAآتشAآنAدرAکـهAاسـتAچندمنظـوره

صـورتAتمرینـیAانجـامAدهنـد.
AبینیAپیشAطبـقA:گفتAزنجـانAشـهرداریAایمنـیAخدمـاتAوAنشـانیAآتشAسـازمانAسرپرسـت
AنردبانA،پلـهAراهAاندازیAشـلنگAهـایAعملیاتAانجـامAبـرایAالزمAامکانـاتAبهAمجهـزAبـرجAایـن
AوAروشـنAچاهAدرAنجـاتA،آسانسـورAنجاتA،دودAاتـاقA،بسـتهAفضـایAدرAنجـاتAامـدادA،بـرج
AحفظAاهمیتAبـهAاشـارهAباAامیرفضلیA.شـدAخواهدAزخمیAحمـلAوAبلنـدیAازAنجـاتA،تاریـک
AمنظورهAچنـدAبرجAدرA:گفـتAنشـانیAآتشAدرAامـدادAنیروهـایAعملیاتـیAوAجسـمانیAآمادگـی
AموردAموضـوعAاینAشـدAخواهدAطراحیAمختلـفAهـایAبخشAدرAعملیـاتAبـرایAکـهAورزشـی

توجـهAقـرارAمیAگیرد.
AاجـرایAبـهAپایـانAدرAزنجـانAشـهرداریAایمنـیAخدمـاتAوAنشـانیAآتشAسـازمانAAسرپرسـت
AحـوادثAافزایـشAبرخـافA:گفـتAوAکـردAاشـارهAزنجـانAنشـانیAآتشAهـایAعملیاتAموفـق
AموجبAزبـدهAوAکارآمـدAوAجـوانAانسـانیAنیـرویAازAاسـتفادهA،سـازمانAایـنAهـایAماموریتAو
AنیزAزنجـانAشـهرداریAشـهریAخدماتAمعـاونA.اسـتAشـدهAهـاAماموریتAدرAکامـلAموفقیـت
AکاربریAهـمAکهAاسـتAایAمجموعهAسـاختAپیگیرAزنجانAنشـانیAآتشA:گفـتAAبـارهAهمیـنAدر
AکهAایAمجموعـهA،شـودAفراهمAآنAدرAنیروهـاAسـازیAآمادهAبـرایAمحلـیAهـمAوAداشـتهAورزشـی

بتوانـدAدرAآنAهمـهAآموزشAهـایAمربـوطAبـهAآتشAنشـانیAراAدرAآنAارائـهAدهـد.
AآزادAفضـایAدرAنشـانیAآتشAهـایAآموزشAاکنـونAهـمAاینکـهAبیـانAبـاAاحمـدیAغامحسـن
AدرAکهAهسـتیمAآنAپیگیرA:کـردAتصریحA،شـودAمیAارائـهAزنجـانAنشـانیAآتشA2AشـمارهAایسـتگاه
AانجامAامـکانAهمچنینAوAجسـمانیAآمادگـیAبـهAمربـوطAهـایAآموزشAهمـهAجدیـدAمجموعـه

تمرینـاتAنجـاتAدرAبلنـدیAدرAایـنAمجموعـهAفراهمAشـود.
AمحققAموضوعAایـنAکهAهسـتیمAتاشAدرAشـدهAاحسـاسAنیازAبهAتوجـهAبـاA:کـردAتصریـحAوی
AایسـتگاهA۶AاکنونAهمA،اسـتAگفتنیA.شـودAامکاناتAاینAبهAمجهزAزنجانAنشـانیAآتشAوAشـود

آتشAنشـانیAوAیـکAپایگاهAآتشAنشـانیAبـازارAدرAزنجانAفعالAاسـت

خبـر

AAAشناسیAخاکAمطالعاتAانجامAبهAاشارهAباAزنجانAشــهردار
AدرA،کنیمAمیAبینیAپیشA:گفتAمدرسAچهارراهAدرAپلAســاختAبرای
یکAماهAآیندهAکارAمطالعاتAانجامAوAمناقصهAعمومیAپلAبرگزارAشود.
AشـهرداریAکهAاقداماتیAازAیکـیA:کـردAاظهـارAAمعصومـیAالهAمسـیح
AسـاختA،دهدAمیAانجـامAترافیکAامـرAتسـهیلAراسـتایAدرAزنجـان
AبهAاشـارهAباAزنجـانAاست.شـهردارAآمـدAوAرفـتAپـرAنقـاطAدرAپـل
AگلشـهرAکـویAورودیAدرA)ع(AمجتبـیAحسـنAامـامAپـلAسـاخت
AموجبAشـدهAسـاختهAسـالAیکAعرضAدرAکهAپلAایـنA:کـردAبیـان

تسـهیلAدرAامـورAترافیکیAمنطقهAشـدهAاسـت.
AدرAروزشمارAامورAســریعترAهرچهAانجامAمنظورAبهAاینکهAبیانAباAوی
AکهAجهادیAاقدامAباA:کردAاضافهA،شــدAنصبAپروژهAســاختAمحل
صورتAگرفتAاینAپلAدرAموعدAمقررAافتتاحAوAبهAبهرهAبرداریAرسید.
AنظرAدرAپلAیکAساختAنیزAامسالAبرایAاینکهAبهAاشــارهAباAمعصومی

AگزینهAچهارAپلAاینAساختAبرایA:کردAتصریحA،اســتAشدهAگرفته
AپلAAکهAشدیمAآنAبرAشدهAگرفتهAنظرAدرAهایAمحلAبینAازAکهAداشــتیم

مربوطهAراAدرAچهارراهAمدرسAبسازیم.
AپلAساختAبرایAشــدهAتعیینAنقطهAاینکهAبیانAباAزنجانAشــهردار
AوAمعارضاتAوAترافیکیAمسائلAیAپایهAبرAوAبودهAشــدهAکارشناسی
AدرAپلAطرحAمشاورA:کردAتصریحA،اســتAشدهAانتخابAتأسیســات

چهارراهAمدرسAانتخابAشدهAوAدرAحالAانجامAمطالعاتAاست.
AترافیکAشـورایAمصوبAپـلAاینAسـاختAاینکهAبـهAاشـارهAبـاAوی
AشناسـیAخاکAمطالعاتAپایانAازAپـسAبافاصلهA:کردAاضافـهA،اسـت
AسـاختAآغازAنهایتAدرAوAمناقصـهAبرگـزاریAبهAمربـوطAاقدامـات

پـلAصورتAخواهـدAگرفت.
AکارAآیندهAمـاهAیکAدرA،کنیمAمیAبینـیAپیشA:کردAتصریـحAمعصومـی

مطالعـاتAانجـامAوAمناقصهAعمومیAپلAبرگزارAشـود.

شهردار زنجان خبر داد :

ـان در  مناقصـه پل مدرس زنج
 یک ماه آینده برگـزار می شود

AAA۵۴AAسرزنیAوAنگهداریAAازAزنجانAدوAمنطقهAشهردار
AاردیبهشتAدرA:گفتAوAدادAخبرAدوAمنطقهAسطحAدرAچمنAهکتار
AبهAپوششــیAگیاهانAوAهاAدرختچهAواکاویAوAنگهداریAدرAمــاه
AگذرهاAوAهاAمیدانAنگهــداریAوAنظافتA،AهکتارA۳0Aمســاحت
A،AهکتارA2۵AمساحتAبهAهاAپارکAمحوطهAوAسبزAفضایAوقطعات
A،هرسAشاملAبانوانAوAملتAجنگلیAپارکهایAنگهداریAوAنظافت

الیروبیAآبیاریAبهAمساحتA۵0AهکتارAانجامAگرفتهAاست
AســبزAفضایAکاریAاوجAراAتابســتانAوAبهارAفصلAمحمدیAعلی

AعملکردهایAدارایAهاAشــهرAســبزAفضایA:AافزودAوAبرشــمرد
AتولیدAA،AدماAتعدیلAA،هواAوAآبAآلودگیAکاهشAقبیلAازAمختلفی
AوAباشدAمیAمحیطیAزیستAوضعیتAکیفیتAبهبودAوAاکســیژن
AمیAایجادAشهروندانAفراغتAاوقاتAگذرانAبرایAمناسبیAشرایط

کند.
AدوAمنطقهAشهرداریAســبزAفصایAعملکردAگزارشAارایهAباAوی
AتعدادAAهرسAهمچنینAداشت؛AاظهارAماهAاردیبهشــتAدرAزنجان
AوAآفاتAکشیAعلفAوAسمپاشیAA،AشدهAخشکAدرختAاصلA2۵

AوAایمنیAاصولAرعایتAجهتAدرAلیترA۳0AمقدارAبهAهرزAعلفهای
A.AاستAشدهAانجامAHSEAاستاندارد

AتوسعهAبرنامهA9۸AسالAدرAاینکهAبیانAباAزنجانAدوAمنطقهAشهردار
AA،زمستانهAمیخکA،AمغربیAهایAگلAجملهAازAدائمیAگلهایAکاشت
A:کردAاضافهA،AاستAگرفتهAقرارAکارAدستورAدرAداوودیAوAAپاپیتال
AگلکاریAسطوحAدرAهاAگونهAاینAازAبوتهAهزارA2AتعدادAAهمچنین
AانجامAکاشــتAبوتهAهزارA2AتعدادAوAدرختAاصلهA1۵0AتعــدادA،

گرفتهAاست.
AهایAبوتهAوAدرختانAواکاویAوAاحیاAهمچنینAA:دادAادامهAمحمدی
AAشهرداریAسبزAفضایAهایAبرنامهAترینAمهمAازAیکیAشدهAخشک

A.استA9۸AسالAدرAAدوAمنطقه
AســطحAدرAدرختانAالکترونیکیAکوبیAپاکAکارAبهAآغازAAازAوی
AسطحAدرختانAازAاصلهAهزارA2AتعدادAA:گفتAوAدادAخبرAدوAمنطقه
AثبتA،AآنهاAدقیقAوAهزینهAکمAپایشAوAکنترلAجهتAدرAدوAمنطقه

A.استAشدهAکوبیAپاکAو
AدسـتAدرAهـایAبرنامهAAدیگـرAازAAزنجـانAدوAمنطقـهAشـهردار
AازAبـرداریAبهـرهAوAتکمیـلA،AسـبزAفضـایAسـاختAراAاجـرا
AقطعاتAبـاAهمراهAشایسـتهAوAزعفرانیـهA،AگلسـارAهـایAبوسـتان
AA:کـردAخاطرنشـانAوAAعنـوانAمنطقـهAسـطحAمختلـفAمیادیـنAو
AنیمAدوAوAخاکریـزیAکامیـونA1۳۳0AتعـدادAAمـاهAاردیبهشـتAدر

.AاسـتAگرفتهAصـورتAتسـطیحAهکتـار
AشـبکهAترمیـمAراسـتایAدرAA:AکـردAتاکیـدAپلیـانAدرAمحمـدی
AفضایAسـاختAوAدوAمنطقهAAشـهرداریAسـبزAفضـایAآبرسـانی
AتوسـعهAوAگذاریAلولـهA،AکاریAکنـدوAAعملیـاتA،AجدیـدAسـبز
AآبیاریAتوسـعهAهمچنینAوAمتـرA۳۶0AطـولAبهAخـامAآبAشـبکه
قطـرهAایAبـهAطولA۷10AمتریAدرAبلوارAمهرAانجامAشـدهAAاسـت.

AAAارتباطـات Aو Aاطاعـات Aفنـاوری Aسـازمان Aرییـس
AباAشـهروندیAهایAکارتAشـارژAامـکانA:گفـتAزنجـانAشـهرداری

موبایـلAهوشـمندAفراهـمAشـد.
AکارتAهـزارA۶0AتعـدادAاکنـونAهـمAاینکـهAبیـانAبـاAناظـریAمنیـژه
AشـارژA:داشـتAاظهـارA،اسـتAشـهروندانAدسـتAدرAشـهروندی
AهایAپیشـخوان AهـایAباجه Aطریـق Aاز Aشـهروندی AهـایAکارت
AازAتعـدادیAوAشـهرداریAهایAباجهA،تجـارتAبانکAشـعبA،دولـت
AاسـتفادهAباAپسAایـنAازAکـهAبـودهAپذیـرAامکانAتاکنـونAهاAفروشـگاه

ازAنـرمAافـزارAسـتAنیـزAامکانAپذیـرAاسـت.
Aکارت Aشـارژ Aامـکان Aبـا Aسـت AافـزارAنرم Aاینکـه Aاعـام Aبـا Aوی
AدرA:کـردAاضافهA،اسـتAشـدهAطراحـیAANFSAطریـقAازAشـهروندی
AحسـابAگردشAوAکارتAموجودیAازAاطاعAامکانAاپلیکیشـنAاین

کارتAشـهروندیAفراهـمAشـدهAاسـت.
AزنجانAشـهرداریAارتباطاتAوAاطاعـاتAفنـاوریAسـازمانAرییـس

Aپرداخـت AکارAراه Aاز Aاسـتفاده Aبـا AشـهروندیAکارتA:کـردAاعـام
A،جدیـدAپرداخـت AهـایAروشAاز Aبـردن Aبهـره Aامـکان A،CityPay
AایجادAآنایـنAصـورتAبهAحسـابAگـردشAوAموجـودیAمشـاهده

اسـت. Aکرده
AمهمAسـاختAزیرAازAیکیAشـهروندیAکارتAاینکهAبیـانAبـاAناظـری
AاسـتفادهAبرایA:کردAخاطرنشـانA،اسـتAشـهریAنقلAحملAتوسـعه
AتوانندAمیAشـهروندانAآنAخدمـاتAوAشـهروندیAکارتAازAترAسـاده
AشـهرداریAسـایتAوبAدرAکـهAسـتAاپلکیشـنAنصـبAطریـقAاز
زنجـانAوAکافـهAبازارAقرارAدادهAشـدهAازAخدماتAآنAبهرهAمندAشـوند.
AزمینـهAگسـترشAبـرایAتـاشAدرAزنجـانAشـهرداریA:گفـتAوی
AدرAوAبـودهAشـهریAمدیریتAدرAشـهروندیAهـایAکارتAازAاسـتفاده
AدرAشـهروندیAکارتAعنـوانAبـهAموبایلAگوشـیAکهAاسـتAتـاش
AجایگزینAوAگیـردAقرارAاسـتفادهAموردAشـهریAخـردAهـایAپرداخت

کارتAهایAشـهروندیAشـود

شهردار منطقه دو زنجان خبر داد:

۵۲ هـکتار چـمن در سطح منطقـه دو نـگهداری می شود 

رییس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری زنجان خبر داد : 

گوشی موبایل جایگزین کارت شهروندی می شود

AAAمشورتیAمجمعAشهرسازیAوAعمرانAکمیســیونAرییس
AوAمسائلAپاسخگویAشهریAبازآفرینیA:گفتAکشورAشهرهایAکان
AمشخصیAنامهAآیینAحوزهAاینAدرAوAنیستAجامعهAدرAفعلیAمشکات

تدوینAوAعملیاتیAخواهدAشد.
AموردAمباحثAازAیکیA:افزودA،ایرناAباAگوAوAگفتAدرAدویرانAاسماعیلA
AمسائلAپاسخگویAکهAاستAشهریAبازآفرینیAبهAمربوطAقوانینAتوجه
AکشورAشهرهایAهمهAسازیAشهرAکارشناسانAکهAنیستAمشکاتAو
AراAمشخصیAاجراییAنامهAآیینA،AنشستAبرگزاریAوAنمایندهAمعرفیAبا
AتصمیماتAطبقA:داشتAاظهارAویA.کردAخواهندAاعامAارتباطAاینAدر
AشدنAعملیاتیAبرایAمشخصیAنامهAآیینAاستAشدهAمقررAشدهAاتخاذ
AقوانینAوAاصاحAهاAاستانAعالیAشورایAطریقAازAآنAازAپسAوAتدوین
AرییسA.شودAارســالAاسامیAشــورایAمجلسAبهAالیحهAقالبAدر
AشهرAدرAبازآفرینیAموضوعA:دادAادامهAزنجانAشــهرAاسامیAشورای
AهمینAوAداردAقرارAمسیرAیکAدرAوAدیگرAشــهرهایAهمانندAزنجان
AانجامAایAنقطهAصورتAبهAحوزهAاینAهایAفعالیتAشدهAموجبAمساله
AبهAشهریAآفرینیAبازAموضوعAدرAهاAتفاوتA:کردAاضافهAویA.شــود
AمراکزAبرخیAکهAگرددAمیAبازAهاAاســتانAتخصیصیAاعتباراتAمیزان
AاستانAمیانAاینAدرAوAاندAکردهAدریافتAبیشــترAدیگرAبرخیAوAکمتر

AوAعمرانAکمیســیونAرییسA.داردAخوبیAحدودAتاAوضعیتAزنجان
A:کردAنشانAخاطرAکشورAشهرهایAکانAمشورتیAمجمعAشهرسازی
AغیرAخدماتAارائهAعبارتیAبهAوAشهرداریAالکترونیکیAخدماتAحوزه
AاستAکمیسیونAاینAمهمAمسائلAجملهAازAنیزAشهروندانAبهAحضوری
AدرAکشورAسطحAدرAواحدیAرویهAبایدAگرفتهAانجامAهایAبحثAباAکه

اینAزمینهAاعمالAشود.
AشهرAدرAساختمانیAپروانهAصدورAمثالAطورAبهA:داشــتAاظهارAوی
AمتفاوتAروندAباAنیزAدیگرAهایAاستانAدرAوAخاصAشــکلAبهAزنجان
AهایAبخشAدرAشهرداریAیاAوAشوراAخدماتAبرایAشدهAمقررAکهAاست
AواحدیAرویهAپروانهAصدورAوAنوســازیAعوارضAقبیلAازAمختلف
AتحققAشرطA:گفتAزنجانAشهرAاسامیAشورایAرییسA.شودAتدوین
AدرAیکســانیAهایAروشAتاAبودهAضرویAفرآیندهایAتدوینAمهمAاین
AشهریAجامعAاپلیکیشنAتهیهAاولAگامAازAپسAکهAشودAاعمالAکشور

استAکهAبرایAکلAکشورAتدوینAمیAشود.
AهایAســاختAزیرAتأمینAنیازمندAنیزAمهمAاینAتحققA:کردAاضافهAوی
AباAنوریAفیبرAتکمیلAحالAدرAشهرهاAاغلبAاکنونAهمAکهAاستAالزم
AروندAاینAزنجانAشهرAدرAکهAهســتندAمختلفAاپراتورهایAهمکاری
اغازAشدهAکهAگامیAمهمAدرAراستایAالکترونیکیAکردنAخدماتAاست.

AآیندهAماهA2AدرAمهمAبرنامهAاینAکردنیAعملیاتیAبرایA:افزودAدویــران
AاستانAدرAشهرداریAاطاعاتAفناوریAمسووالنAحضورAباAایAجلسه
AاینAاجرایAبرایAشدهAاعمالAهایAرویهAتاAشدAخواهدAبرگزارAقزوین

طرحAبهAشیوهAیکسانیAانجامAگیرد

رییس کمیسیون عمران و شهرسازی مجمع مشورتی کالن شهرهای کشور خبر داد؛

تدوین آیین نامه ویژه بازآفـرینی شهری

یک شنبه 9 تیر ماه 1398 / نمره 338 / سال دوم



4
ام . اس

آیا هیپنـوتـیزم در کاهـش اســترس و 
درد  بـیماران مبتـال به ام اس  تاثیر دارد؟

i پ. محمدى - روانشناس و هیپنوتراپیست

A  بیمـارى  ام اس یکـى از بیمـارى هـاى صعب العالج سیسـتم عصبى اسـت که در آن
میلیـن سـلول هاى عصبى دچار مشـکل مى شـود . این بیمارى در سـیر پیشـرفت خـود فراز و 

نشـیب هـاى زیادى دارد و متاسـفانه در حـال حاضر درمان قطعى موفقـى ندارد .
بیمـاران مبتـال بـه ام اس نیازهـاى روانشـناختى و طبـى گوناگـون دارنـد و تـا کنـون هیـچ 
مرجـع رسـمى هیپنوتیـزم درمانـى را بـراى درمـان ام.اس توصیـه ننموده اسـت. امـا به طور 
کلـى مـى تـوان گفـت هیپنوتیـزم مى توانـد کمک کند تـا درد ناشـى از بیمارى هـا از جمله 

ام.اس کم شـود.
همچنیـن ثابت شـده اسـت کـه اضطراب و اسـترس ها باعث شـدت گرفتن سـیر بیمـارى مى 
شـود و از آنجـا کـه اضطراب و اسـترس ها را مى شـود بـا هیپنوتیزم درمان کرد لـذا توصیه مى 
شـود همـراه بـا درمـان اصلـى براى رفـع اضطراب و اسـترس هـا از هیپنوتیـزم اسـتفاده کرد تا 
پیشـرفت بیمـارى به تاخیـر بیافتد. در حال حاضر در سراسـر اروپا و امریکا مـردم و درمانگران 
بـراى بهـره گیرى از فواید ارزشـمند هیپنوتیزم روز به روز بیشـتر مى شـود و این روش درمانى 

محبوبیـت و کاربـرد افزون تـرى مى یابد.
خلسـه هیپنوتیزمـى بـه دلیل همراهى همیشـگى اش بـا تن آرامـى و آرامش عمیـق ، به خودى 
خـود موجـب کاهـش اضطـراب و تنش میشـود. اغلـب جلسـات هیپنوتراپى شـامل حاالتى از 
آرامـش خوشـایند و لـذت بخشـى نظیـر احسـاس سـبکى در بـدن و آرامش عمیق جسـمى و 

روحـى اسـت،که موجـب تقویت اثـرات درمانـى هیپنوتیزم مى شـوند.
بیمــار بــه کمــک هیپنونیــزم مــى آمــوزد بیــش از آنچــه کــه تصــور میکــرده اســت بــر بــدن 
ــن  ــد. بنابرای ــرات فیزیولوژیــک بدنــش را هدایــت نمای ــد تغیی ــرل دارد و مــى توان خــود کنت
ــى کــه  ــر مــى باشــد. زمان ــر و موثرت ــراى یادگیــرى اعمــال کنتــرل بهت ــزم فرصتــى ب هیپنوتی
شــخص چنیــن توانایــى مفیــدى را در خــود ایجــاد و تقویــت نمایــد اعتمــاد بــه نفــس وى 
بیشــتر مــى شــود و بهتــر قــادر اســت آرامــش خــود را در موقعیــت هــاى مختلــف حفــظ و بر 
اضطرابــش غلبــه کنــد. از ســویى دیگــر یــک هیپنوتراپیســت ماهــر و بــا تجربــه قــادر اســت با 
اســتفاده از تکنیــک هــاى موثــر هیپنوتیزمــى اختــالل اضطرابــى بیمــار را درمــان و وى را بــراى 

همیشــه از دســت اضطرابــش نجــات دهــد.

خبـر

A  از ســال 88 تاکنــون حــدود 10 ســال
ــتم.  ــر هس ــارى درگی ــن بیم ــا ای ــه ب ــت ک اس
روزهــاى اولــى کــه متوجــه بیمــارى شــدم و با 
ــى هــم در مــورد آن  ــه اینکــه اطالعات توجــه ب
نداشــتم بــه شــدت تــرس و اضطــراب وجــودم 
را گرفــت. بــه عبارتــى همــه چیــز بــراى مــن 
در ابهــام بــود و بدبختانــه هــر پزشــکى تفســیر 
ــت  ــارى داش ــن بیم ــى از ای ــاص و متفاوت خ
کــه نگرانــى ام را بیشــتر مــى کــرد و در نتیجــه 
ــى  ــدم.  از طرف ــرده ش ــدت افس ــه ش ــى ب مدت
اطرافیــان هــم شــرایط جســمى و روحــى ام را 
درك نمــى کردنــد کــه باالخــره بــه ایــن بــاور 
ــى  ــاظ روح ــودم از لح ــد خ ــه بای ــیدم ک رس
بــه شــرایط عــادى و مطلــوب برســم. در ایــن 
شــرایط همســرم، شــریک زندگــى ام بــود کــه 
ــود اوضــاع  ــراى بهب ــم ب ــدن تــالش های ــا دی ب
ــرد و  ــم ک ــواره حمایت ــمى هم ــى و جس روح
بــا تشــویق هایــش بــه لحــاظ عاطفــى بــا مــن 
ــک زندگــى آرام  ــه ی همــراه و همــگام شــد ک
ــیر و  ــه مس ــز را ب ــازیم و تمرک ــوب بس و مطل

ــه بیمــارى.   رونــد زنگــى معطــوف کنیــم ن
ــک  ــم یـ ــالش کردیـ ــزى تـ ــه ریـ ــا برنامـ بـ
زندگـــى شـــاد و پـــر انـــرژى بســـازیم پـــس 

ـــم  ـــم و آن را پذیرفتی ـــار آمدی ـــارى کن ـــا بیم ب
و هـــر زمانـــى کـــه بیمـــارى عـــود میکـــرد، 
ـــن  ـــه ای ـــتر ب ـــت و پیش ـــه گذراس ـــتیم ک میدانس
ـــالم  ـــى س ـــا زندگ ـــه ب ـــدم ک ـــیده بوی ـــاور رس ب
ـــم.   ـــه کنی ـــکالت غلب ـــه مش ـــه هم ـــم ب میتوانی

جانــب  از  وحشــتى  و  تــرس  جامعــه  در 
ــارى  ــن بیم ــه ای ــبت ب ــکان نس ــى پزش برخ
تبلیــغ و تزریــق شــده اســت همانطــور کــه در 
ــکان،  ــى از پزش ــارى ام یک ــاى اول بیم روزه
ــا چنــد  مــن و همســرم را ترســاند و گفــت: ت

ــت  ــود را از دس ــاى خ ــم و پ ــده چش روز آین
خواهیــد داد و هیــچ وقــت بچــه دار نخواهیــد 
ــه  ــرات در جامع ــن نظ ــوربختانه همی ــد. ش ش
رواج پیــدا کــرده اســت و همــه از نــام بیمــارى 
ــن  ــه م ــى ک ــراس هســتند. در حال ام.اس در ه
بعــد از 10 ســال هیــچ کــدام از اعضــاى بدنــم 
ــد  ــب اســت بدانی ــداده ام و جال را از دســت ن
بــدون اســتفاده از داروى شــیمیایى زندگــى 
ــد  ــک فرزن ــم و داراى ی ــه میده ــود را ادام خ
ــک نتیجــه بســیار  ــه ی ــز میباشــم و در کل ب نی
ــوع  ــن اســت کــه  هــر ن مهمــى رســیده ام  ای
ــزى ، انســان را از  ــر چی ــراس از ه ــرس و ه ت
پــا در مــى آورد و نابــود مــى کنــد بنابرایــن بــا 
تمــام وجــود و بــر خــالف نــگاه منفــى جامعــه 
بــا آرامــش در مقابــل مشــکالت ایــن بیمــارى 

ــردم.   ــتادگى ک ایس
در آخـــر اینکـــه هـــر چنـــد قـــرار نیســـت 
ـــا  ـــارى م ـــکالت و بیم ـــردم از مش ـــه ى م هم
ـــم  ـــانه اى کنی ـــند و آن را رس ـــته باش ـــر داش خب
ـــى  ـــه نگاه ـــه شـــرایط و زاوی ـــا توجـــه ب ـــى ب ول
ـــچ  ـــرده ام هی ـــدا ک ـــارى ام.اس پی ـــه بیم ـــه ب ک
ــکالت  ــان مشـ ــراى بیـ ــى بـ ــه اضطرابـ گونـ

بیمـــارى ام در بیـــن افـــراد نـــدارم.

در جامعـه، ترس و وحشتى از جانب برخى پزشکان 
نسبت به بیمـارى ام.اس تبلیغ و تـزریق شده است 

درگذشت دکتر على هشترودى رییس 
هیات امناى جمعیت حمایت از بیماران 
مبتال بــه ام.اس اســتان زنجان را به 
خانواده ى محترم ایشان و جناب آقاى 
حاج احمد شکوریان تسلیت و تعزیت 

عرض مى نماییم.
از طرف اعضــاى هیات مدیره و روابط 
عمومى جمعیت حمایت از بیماران مبتال 

به ام.اس استان زنجان (امید)

i مریم بهریان | دانشجوى دکتراى روان شناسى
نویسنده :  مریم پیمان

ــى  ــرا ب ــان "  م ــم پیم ــاى " مری ــت ه روزنوش
ــى ام در  ــتون نویس ــاى  س ــال ه ــه س ــار ب اختی
روزنامــه  انداخــت . عنــوان ســتون هــا را دقیقــا 
بــه خاطــر نــدارم . چیــزى شــبیه بــه امیدانــه یــا 
پیونــد هــاى مانــدگار  ، از همیــن عناوین کلیشــه 
اى شــعار گونــه کــه بســیارى از روزنامــه نــگاران 
" از بیــرون گــود لنگــش کــن " شــبیه مــن آن را 
ســیاه مــى کننــد و تحویــل مخاطــب مــى دهنــد 
. از همیــن ســتون هایــى کــه خواننــده را امیــدوار 
مــى کنــد ، بــا رنــج بیمــارى  ، کمبــود امکانــات 

و دارو  و نبــود رفیــق شــفیق  هــم مــى 
شــود  آســوده و شــاد زیســت ، از پس 
بیمــارى برآمــد  و قهرمــان شــد . تنهــا 
کافــى اســت اراده و امیــد را در مخلوط 
کــن بریزیــد و معجــون قــدرت را ســر 
کشــیده  و غــول بیمــارى را شکســت 

دهیــد .
ــن و  ــه مـ ــم بـ ــاى تقویـ ــرگ هـ بـ
همکارانـــم نشـــان مـــى دادنـــد ، 
ـــم.  ـــم بزنی ـــارى قل ـــدام بیم ـــاره ک درب
ــى ام اس ،  ــیدن روز جهانـ ــرا رسـ فـ
ــا  ــد اعضـ ــه بزرگداشـــت پیونـ هفتـ
ـــرطان  ـــا س ـــارزه ب ـــى مب ـــا روز جهان ی
کافـــى بـــود، گوشـــى تلفـــن را 
ـــا  ـــص ی ـــک متخص ـــا ی ـــم و ب برداری
قهرمـــان پیـــروز از میـــدان بیمـــارى  
ـــد  ـــم و بع ـــو کنی ـــده ، گفتگ ـــه در آم ب
ـــما را  ـــر و ش ـــه خی ـــا را ب ـــم م از آن ه
ـــود .   ـــرا ب ـــان ماج ـــالمت ، پای ـــه س ب
ـــوام  ـــاى ع ـــش ه ـــن نمای محصـــول ای
ـــد   ـــى ش ـــى م ـــه مرهم ـــم ن ـــه ه فریبان
بـــراى زخـــم هـــاى بیمـــاران و نـــه 
ـــه  ـــى ک ـــراى آن های ـــود ب دارو و دوا ب
ـــه  ـــود دارو  مواج ـــکالت کمب ـــا مش ب
ـــات هـــم برخـــى  ـــد .  گاهـــى اوق بودن

ـــد و  ـــى افتادن ـــوم م ـــرف ب ـــان از آن ط متخصص
ـــج  ـــارى ، رن ـــا از بیم ـــه و نازیب ـــره اى کری چه
هـــا و نـــا امیـــدى هایـــش را  تحویـــل مـــى 

دادنـــد .
تمــام ایــن هــا را نوشــتم کــه بگویــم ،  کتــاب 
ــگار  ــان، (خبرن ــم پیم ــن ام اس دارم " مری " م
خــوش قلمــى کــه کامــال بــه زیــر و بــم دنیــاى 
رســانه آشــنا اســت ) ، حــرف دیگــرى بــه جــز 
ایــن خــوش بینــى هــاى کلیشــه اى و آن ســیاه 
ــراى گفتــن دارد . مریــم  ــا  ب نمایــى هــاى نازیب
ــال  ــارى ام اس مبت ــه بیم ــال اســت ب هجــده س
اســت و زمانــى کــه از فلــج تدریجــى عضالت ، 
کاهــش تمرکــز ، افســردگى، ناشــکیبایى در برابر 
گرمــا ، ســرگیجه ، درد و .. مــى گوید، چــاره اى 
جــز فهمیــدن  فضــاى بیمــارى آن هــم به شــکل 

حقیقــى اش  در بیــخ گوشــمان نداریــم .
ــود   ــى ش ــان م ــو و قهرم ــى جنگج ــم گاه مری
ــى  ــد ، گاه ــى خوان ــارزه م ــه مب ــارى را ب و بیم
ــراى  ــزارى ب ــک فیلســوف، ام اس  را اب ــل ی مث
ــى  ــه ســواالتش م شــناخت هســتى و پاســخ ب

کنــد و بعضــى وقــت هــا هــم  قــدر عافیــت را 
بــه خوبــى مــى دانــد و روزهایــى کــه مصیبــت 
راهــش را کشــیده و رفتــه را  بــه شــدت زندگــى 
مى کنــد. و زمانــى هــم تلنگــر مــى زنــد و مــى 
گویــد بایــد خیلــى خــوش بیــن باشــى کــه فکر 
کنــى مشــکالت یــک بیمــارى بــه ایــن ســادگى 
هــا قابــل حــل و فصــل اســت و مــى شــود از آن 

چشــم پوشــید .  
کتــاب " مریــم پیمــان " شــبیه بــه ســتون هــاى 
خــوش آب و رنــگ و فریبنــده روزنامــه نــگاران 
ســبکبال نشســته در ســاحل نیست . ســبزینه اى 
اســت  کــه  بــوى زخــم ناســور رفتارهــاى غیــر 
ــى  ــى روزگار م ــى عدالت ــرك ب ــئوالنه و چ مس
ــرداب  ــه از دل م ــرى اســت ک ــد . گل نیلوف ده
رنــج ســر بــر آورده و هــر لحظــه تــو را نگــران 
ــد و  ــب نباش ــى مراق ــر کس ــه اگ ــد ک ــى کن م
ــرده  ــد ، پژم ــع نکن ــش را جم ــوش و حواس ه

مــى شــود و مــى پالســد .
ــى  ــه کودک ــبیه ب ــى ش ــاب گاه ــنده کت نویس
ــى  ــام درمان ــارى و نظ ــلیم بیم ــتاصل ، تس مس

خوابــزده مــى شــود ، بغــض مــى کند 
، اشــک مــى ریــزد ، نالــه مــى کنــد ، 
خیــره بــه دیــوار مــى ماند . در بخشــى 
از کتــاب از کــوره در رفتــن هــا و 
خشــم هایــش مــى گویــد ،  شــبیه بــه  
ســاعت هــاى  گــرم طاقــت فرســا که 
امانــش را بریده و ســوى چشــمانش ، 

رفیــق نیمــه راهــش شــده انــد .
ــى  ــم م ــاب ه ــى از کت ــرگ های در ب
ــارى ســر  ــا بیم ــم ب ــه مری ــم ک خوانی
میــز مذاکــره مــى نشــیند ، گــپ مــى 
زنــد ، رایزنــى مــى کنــد و بــه حریف 
مــى گویــد : " حــاال چــه خــوب یــا 
ــم  ــه تن ــو هســتى دیگــر ، وصل ــد ت ب
ــن ،  ــا م ــا ، ب ــن ج ــده اى ، همی ش
لحظــه بــه لحظــه ، ســایه بــه ســایه ، 
شــب و روز ، مثــل مجنــون آزارگــرى  
ــى او  ــدارد ول ــتش ن ــى  دوس ــه لیل ک
دســت بــردار نیســت ، دســت از ســرم 
بــر نمــى دارى ، پــس بیــا باهــم کنــار 
بیاییــم ، یــک وقــت هایــى دنیا دســت 
تــو یــک وقــت هایــى هــم دنیــا بــراى 
مــن . گاهــى مــن ســکوت مــى کنــم 
ــو  ــم ت ــى ه ــن . گاه ــاد ک ــو فری ت
خامــوش بــاش تــا مــن زندگــى کنــم 
ــس  ــوا مل ــه ه ــز ک ــاى پایی ــن روزه ــل همی مث
اســت و مــن کشــف مــى کنــم ، چقــدر زندگــى 
مــى توانــد لــذت بخــش باشــد ، نقــد زندگــى 
مــى کنــم ، دســت کــم تــا بهــار کــه ســر و کلــه 
ات دوبــاره پیــدا مــى شــود و بــر خوشــى هایــم 
چنبــره مــى زنــى ، مــى توانــم جرعــه اى از پاییز 

را بــا تمــام زیبایــى هایــش  بنوشــم."
مریــم پیمــان تجربیاتــى شــبیه بــه دســتاوردهاى 
علمــى ارویــن یالــوم روان پزشــک آمریکایــى از 
معالجــه بیمــاران بــراى مــان تصویر مى کنــد .او 
بــا هوشــمندى و انــکار نکــردن مصائــب بیمارى 
ــد.  ــى زن ــط م ــف را خ ــاى مضاع ــج ه ،  رن
ــارى ام  ــا از بیم ــه تنه ــان ن ــم پیم ــاب مری  کت
اس تصویــر دیگــر مــى ســازد بلکــه مــى شــود 
گفــت :  نســخه عملــى همــان چیــزى اســت که 
ــه  ــوان ب ــد: «هســتى را نمــى ت ــوم مــى گوی یال
تعویــق انداخــت، زندگــى کــردن را نمــى شــود 
ــون  ــى  در اکن ــرد، زندگ ــول ک ــده موک ــه آین ب

ــان دارد» جری

معرفــى کتـاب من «ام اس» دارم 

تسلیت شرکت مخابـرات ایـران
(ســهامى عـام)

منطقـه زنجـان

آ��ی �نا��ه ��و �ی
1- موضوع مناقصه : عملیات اجرایى کابلکشى و مفصلبندى مسى 
تقویت و برگردان کافوهاى 04 و 05 و 06 دندى  - شهرك کالسیمین

2- شماره مناقصه : مناقصه عمومى 6-4-98- م
3- حوزه متقاضى : مدیریت شبکه 

4- قیمت پایه برآوردى ساالنه : 2,658,969,600 ریال
5- شرح عملیات : عملیات اجرایى کابلکشى و مفصلبندى مسى تقویت و برگردان کافوهاى 

04 و 05 و 06 دندى  - شهرك کالسیمین
6- محل تحویل اسناد و مدارك مناقصه : زنجان – مجتمع ادارات - ساختمان ستادى شرکت 

مخابرات – واحد قراردادها (اتاق 104) – آقاى رضایى – شماره تماس 02433122132 
7- مهلت دریافت اسناد و مدارك مناقصه : تا ساعت 16 روز یکشنبه مورخه 98/4/16  

8- هزینه دریافت اســناد و مدارك مناقصه : مبلغ 160,000 ریال طــى فیش واریزى به 
حساب جام شــماره 1682828266 نزد بانک ملت قابل واریز در کلیه شعب با شماره شناسه 

2104198775281 و یا چک بانکى رمزدار/چک تضمین شده بانکى مى باشد.
9- زمان و مکان جلسه توجیهى : با هماهنگى دستگاه متقاضى برگزار خواهد شد.

10- مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 110,000,000 ریال و 
نوع آن ضمانتنامه معتبر بانکى یا فیش واریزى به حساب جام شماره 1682828266 نزد بانک 

ملت قابل واریز در کلیه شعب با شماره شناسه 210498776287 مى باشد
11- توضیح اینکه مناقصه بصورت یک مرحله اى برگزار مى گردد .

12- محل تحویل پاکت ها : دبیرخانه شرکت مخابرات استان زنجان واقع در زنجان – مجتمع 
ادارات – ساختمان ستادى شرکت مخابرات استان زنجان

13- مهلت تحویل پاکت ها : تا ساعت 16 روز شنبه مورخه 98/4/29
14- زمان و مکان بازگشایى پاکت ها : روز یکشنبه مورخه 98/4/30 ساعت 8/30 صبح 

- اتاق اداره تدارکات و پشتیبانى
15-  آگهى فوق در سایتهاى ذیل درج گردیده است :

www.tcz.ir -1 (سایت شـرکت مخابرات استان زنجـان )
h�p:��iets.mporg.ir -2 (پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات کشور)

www.tci�p.com -3 (سایت شـرکت مخابرات ایـران)
درج آگهى مناقصه و اســناد مربوطه در سایتهاى فوق الذکر فقط به منظور اطالع رسانى بوده و 
متقاضیان شرکت در مناقصه بایستى در مهلت مقرر ضمن واریز فیش نقدى جهت دریافت اصل 
اســناد به اداره تدارکات این شرکت مراجعه و یا فیش واریزى را به شماره  مندرج در این آگهى 
فاکس نمایند . شایان ذکر است که تمامى خریداران محترم اسناد مى بایستى قبل از اتمام مهلت 
تحویل پاکات ، پاکات را بصورت دربســته و ممهورشده به دبیرخانه شرکت تحویل نمایند یا به 
آدرس پستى : زنجان – جاده گاوازنگ – مجتمع ادارات – کدپستى 4513733581 ارسال نمایند.

شـر کت مخابرات ایـران – منطقه زنجـان
پشـتیبانى و تدارکات اداره 

شرکت مخابـرات ایـران
(ســهامى عـام)

منطقـه زنجـان
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آب

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای زنجان:

بارندگی های امسال در ۵۱ سال گذشته بی نظیر بوده است
AAAعمومــیAروابــطAگــزارشAبــه

Aزنجان،مهنــدسAایAمنطقــهAآبAشــرکت
AبــهAشــرکتAایــنAمدیرعامــلAرضاپــور
AمصــرفAدرAجویــیAصرفــهAهفتــهAمناســبت
Aــز ــیمایAمرک ــداAوAس ــگارAص ــاAخبرن آبAب

A.ــرد ــوAک ــانAگفتگ زنج
Aــی ــریحAبارندگ ــهAتش ــورAب ــدسAرضاپ مهن
A97-98پرداختAآبــیAســالAدرAاســتانAهــای
AایــنA،ــر وAاظهــارAداشــت:AدرA51AســالAاخی

بارندگــیAهــاAبــیAســابقهAبــودهAاســت.
Aای Aمنطقــه Aآب Aشــرکت Aمدیرعامــل
AفروردیــنAهــایAبارندگــیAزنجان،افــزود:در
Aبــه Aآســیبی Aاردیبهشت،خوشــبختانه Aو
AاســتانAایــنAعمومــیAخدمــاتAوAتجهیــزات
Aــی ــزAپوشــشAبرف نرســیدAوAدرAزمســتانAنی
AبــهAفرصــتAیــکAاســتانAبــرایAوAمناســب

.Aــت ــیAرف ــمارAم ش
AکنــمAمــیAمصاحبــهAشــماAبــاAبنــدهAکــهAلحظــهAایــنAاظهارداشــت:تاAبارندگیهــاAآمــارAدربــارهAوی
AوAافزایــشAدرصــدA28AگذشــتهAســالAبــاAمقایســهAدرAکــهAداشــتیمAبارندگــیAمیلیمتــرA408Aحــدود
AبیشــترAالبتــهAکــهAداشــتیمAافزایــشAدرصــدA38AحــدودA97-96AمــدتAبلنــدAمتوســطAبــهAتوجــهAبــا

بارشــهاAدرAفروردیــنAمــاهAاتفــاقAافتــاد.
AزنجــانAمســاحتAازAدرصــدA83A:افــزودAوAدادAتوضیــحAآبریــزAحــوزهAتقســیماتAدربــارهAرضاپــور
درAحــوزهAآبریــزAقــزلAاوزنAواقــعAشــدهAوA3AســدAدرAسرشــاخهAهــایAآنAســاختهAشــدهAاســت.

Aــال ــهAدرAح ــدAمشــمپاAک ــردAوAاظهارداشت:س ــارهAک ــوارAاش ــرAوAتال ــدهایAتهم،گالب ــهAس ویAب
AامــکانAآنAتکمیــلAصــورتAدرAوAگرفتــهAقــرارAاوزنAقــزلAــه ــرAرویAرودخان ســاختAاســتAب

ــیAرود. ــیAانتظــارAم ــرAمکعب ــونAمت ــرهAآبAحــدودA700Aمیلی ذخی
AبــهAنســبتAبرابــرA5AتــاAراAاســتانAســدهایAزنجــان،ورودیAایAمنطقــهAآبAشــرکتAمدیرعامــل
AدرAامســالAســیالبAــرل ــهAورسAدرAکنت ــرد:AســدAکین ــارAک ــاالAدانســتAوAاظه ــتهAب ســالAگذش
AدریچــهAطریــقAازAوAبتدریــجAســدAپشــتAآبAوAنمــودAایفــاAراAایAارزنــدهAنقــشAابهــرAشهرســتان
Aــی ــالAآت ــدAس ــردAوAدرAچن ــهرهاAواردAنک ــیAوAش ــرایAاراض ــارتیAب ــدAوAخس ــیAآزادAش تحتان

شــهرهایAابهــرAوAخــرمAدرهAازAنظــرAتامیــنAآبAآشــامیدنیAمشــکلیAنخواهنــدAداشــت.
AدورهAــر ــا،Aآغازگ ــیAه ــنAبارندگ ــهAای ــردAک ــدواریAک ــرازAامی ــهAاب ــامAمســوولAدرAادام ــنAمق ای
AبادهــاAرودAیــاAاســتریمAجتAپدیــدهAبــهAتوجــهAبــاA:باشــندوافزودAاســتانAوAکشــورAبــرایAترســالی
AترکیــبAازAوAآیــدAمــیAوجــودAبــهAشــمالAبــهAجنــوبAازAقطــبAدوAبیــنAکــهA)JET STREAMS(
AایجــادAخورشــیدAــای ــهAتوســطAگرم ــایAاتمســفرAک ــنAحــولAمحــورAخــودAوAگرم َدَورانAزمی
AشــاهدAراAفرســاAطاقــتAهــایAخشکســالیAوAآســاAســیلAهــایAبارندگــیA،میدهــدAرخAشــودAمی
AکــهAمیدهــدAنشــانAمهــمAوAحیاتــیAپیــشAازAبیــشAراAســدهاAوجــودAامــرAایــنAوAشــدAخواهیــم

مــیAتواننــدAبــاAمهــارAســیالبها،AهزینــهAهــایAخــودAراAAپوشــشAدهنــد.
AدشــتA7Aکــرد:ازAاظهــارAاســتانAدرAزیرزمینــیAآبهــایAتــرازAوضعیــتAبــهAاشــارهAبــاAادامــهAدرAوی
AواردهAآبAمیــزانAازAبیــشAکــهAمصــرفAرونــدAوAداردAقــرارAبحرانــیAحالــتAدرAدشــتA6Aاســتان
AجــدیAبحــرانAبــاAراAاســتراتژیکAآبــیAذخائــرAتوانــدAمــیAاســتAزیرزمینــیAآبAهــایAســفرهAبــه

روبــهAروAکنــد.
AمدیریتAوAبخشــیAعــالجAبــرایA:کــردAنشــانAخاطــرA،زنجــانAایAمنطقــهAآبAشــرکتAمدیرعامــل
AنیــزAمجــازAچاههــایAبرداشــتAاضافــهAوAشــدهAبســتهAغیرمجــازAچاههــایAبایســتیA،آبAبحــران
AراســتاAهمیــنAدرAنیــزAمصنوعــیAتغذیــهAوAAهوشــمندAکنتــورAنصــبAبــهAالــزامAوAشــودAکنتــرل

صــورتAمــیAگیــرد.
AوAنویــنAآبیــاریA،مصــرفAوAکشــتAالگــویAرعایــتAبــاAکشــاورزیAراندمــانAرضاپور،افزایــش
AبخــشAافــزود:درAوAدانســتAمصــرفAمدیریــتAهــایAنشــانهAازAراAکشــاورزیAتوســعهAتوقــف
A278AدنیــاAدرAســرانهAمصــرفAمتوســطAبطوریکــهA،اســتAمشــهودAبرداشــتAاضافــهAهــمAشــرب
AمصــرفAباالتریــنAمــاAکشــورAدنیــاAمصــرفAمتوســطAبــهAنســبتAکــهAاســتAروزAشــبانهAدرAلیتــر

راAAداشــتهAوAبایســتیAدرAآنAتعدیــلAصــورتAگیــرد.
AهــزارA14AمجمــوعAگفــت:درAاســتانAدرAغیرمجــازAچاههــایAآمــارAــه ــاAاشــارهAب درAادامــه،ویAب
AازAکــهAداردAوجــودAاســتانAدرAغیرمجــازAچــاهAحلقــهA637AهــزاروA6AوAمجــازAچــاهAحلقــهA46Aو
A670AهــزاروA3AحــدودA97AســالAپایــانAتــاAوAشــدهAشــروعAآبــیAمتخلفــانAبــاAبرخــوردA90Aســال
AمابقــیAوAپروانــهAبــدونAفعــالAچــاهAحلقــهA500AتعــدادAوAشــدهAبســتهAآنAغیرمجــازAچــاهAحلقــه

جدیدالحفــرAمــیAباشــند.
AاســتAشــدهAهوشــمندAکنتورAبــهAمجهــزAچــاهAحلقــهA111AوAهــزارA2A:افــزودA،مســوولAمقــامAایــن
AآبAمنابــعAتخلفــاتAثبــتAســامانهAســازیAفعــالAوAنظــارتAوAگشــتAاکیــپA13AافزایــشAبــاAو
Aبــا،AمــردمAســویAازAگرفتــهAصــورتAتلفنــیAتماســهایAبــاAکــهAکــردAخواهیــمAاستان،ســعیAدر

تخلفــاتAبرخــوردAنماییــم.

خبـر

AAAروابـط Aگـزارش Aامروز-بـه Aزنـگان
AنخسـتینA،زنجانAایAمنطقهAآبAشـرکتAعمومی
Aروابـط Aمدیـران Aهماهنگـی Aشـورای Aنشسـت
AاسـتانAبـرقAوAآبAصنعـتAشـرکتهایAعمومـی
AمیزبانیAبـهAعمومـیAروابـطAمدیـرانAحضـورAبـا

زنجان،برگزارشـد. Aای Aمنطقـه Aآب Aشـرکت
AشـورایAدبیرAامیدوارAنشسـت،خانمAابتـدایAدر
AآبAصنعتAرسـانیAاطـالعAوAعمومـیAروابـط
AدربارهAابالغـیAهـایAبرنامهAبـهAاسـتانAبـرقAو
AانرژیAوAآبAمصـرفAدرAجویـیAصرفـهAهفتـه
AرسـیدهAهـایAبرنامـهAگفـت:درAوAنمـودAاشـاره
AتوجـهA،تخصصـیAمـادرAشـرکتهایAسـویAاز
Aبرنامـه Aو Aکشـور Aکالن Aهـای Aسیاسـت Aبـه
Aدر Aمصـرف Aالگـوی Aاصـالح A،دولـت Aهـای
AقـرارAاولویـتAدرAانـرژیAوAآبAهـایAبخـش

AدرAکـهAاسـتAگردیـدهAمقـررA:افـزودAویA.دارد
AهـایAبرنامـهA،هفتـهAایـنAهـایAریـزیAبرنامـه
AباAهماهنـگAنیـزAبـرقAحـوزهAبخشـیAآگاهـی
AمتمرکزAتیرمـاهAاولAهفتهAدرAآبفـاAوAآبAحـوزه
AتریAگسـتردهAابعادAبـاAسـازیAفرهنگAوAشـده
AمدیـرانAاز AهریـکA،ادامـه AدرA.باشـیم Aداشـته
Aچگونگـی Aو Aابعـاد Aدربـاره Aعمومـی Aروابـط
AنظـراتAنقطـهA،مشـترکAهـایAبرنامـهAاجـرای
AبرنامهAانجـامAمقدمـاتAوAکردنـدAبیـانAراAخـود
Aروابـط Aمدیـران Aاز Aهریـک Aوظایـف Aو Aهـا
AدرA.شـدAتبییـنAبـرقAوAآبAصنعـتAعمومـی
AتاAهاAهماهنگـیAنتایجAشـدAنشسـت،مقررAپایـان
AشـودAفرسـتادهAشـوراAاینAدبیرAبـهAAهفتـهAپایـان
AدرAجوییAصرفـهAهفتهAدرAمشـترکAاقدامـاتAتـا

مصـرفAآبAوAبـرق،AعملیاتـیAگـردد.

دومین نشست شورای روابـط عمومی و اطالع رسانی صنعت آب و برق زنجان برگزار شد

 ســمینار آموزشی مدیریت اسـترس )2(
در شرکت آب منطقه ای زنجان برگـزار شد

AAAشـرکتAعمومیAروابطAگـزارشAبـه
Aکارگـروه Aنشسـت A،زنجـان Aای Aمنطقـه Aآب
AمعاونانA،مدیرعاملAحضـورAباAبحرانAمدیریـت
AوAزنجـانAایAمنطقـهAآبAشـرکتAمدیـرانAو
AسـازهAمشـاورAمهندسـینAشـرکتAمهندسـین
AاینAشـهریاریAشـهیدAسـالنAدرAایرانAپـردازی

شـرکتAبرگـزارAگردید.
AکارگـروهAدبیـرA،AگرانمایـهAمهنـدسAابتـداAدر
Aعامـل Aغیـر Aپدافنـد Aو Aبحـران Aمدیریـت
AسپسAوAکردAقرائتAراAنشسـتAشرکت،دسـتور
AدربـارهAگرفتـهAصـورتAاقدامـاتAتوضیـحAبـه

مصوبـاتAنشسـتAAپیـشAپرداخـت.
AشـرکتAاعضـایAازAیکـیA،AافسـوسAمهنـدس
AسـیالبAدربـارهAایـرانAپـردازیAسـازهAمشـاور
Aافتادگفت:اثراتAاتفـاقAامسـالAاوایلAکهAنادری
AکـهAبـودAچنـانAمـدتAطوالنـیAخشکسـالی
AبـهAسـیالبیAچنیـنAنمیکـردAبـاورAهیچکـس
Aوقـوع Aدالیـل Aاز A:گفـت AویA.بپیونـد Aوقـوع
AکهAبودAهـاAبارشAتـداومAهمA،AامسـالAسـیالب
AهمAوAرسـیدAباالAپیکAباAسـاعتA24AازAبیشAبه
AحوزهAتمـامAدرAکهAبودAبارشـهاAاینAگسـتردگی
.AگرفتAصـورتAبارندگیAهـاAسرشـاخهAوAهـا
AجریانAضریـبAبـودنAبـاالAافسـوسAمهنـدس
AدیگرAیکـیAنیزAبـودA%8AحـدودAکـهAراAبـارش
AاظهـارAوAدانسـتAسـیالبAوقـوعAعوامـلAاز
AبودAایـنAسـیالبAمثبتAنقـاطAازAیکـیAداشـت

AصورتAبهAهـاAخشکسـالیAاینکهAبرAعالوهAکـه
AراAهـاAسـدAسـاختAلـزومA،AشـدAکـمAمقطعـی

بیسـترAنمایـانAکرد.
AسـیلAمخـربAاثـراتAخوشـبختانهAافـزودAوی
AمدیریتAبـهAاینAوAبـودAکـمAزنجـانAاسـتانAدر
AمیگرددAبـرAسـیالبAوAبحرانAزمـانAدرAخـوب
AهمAراAاسـتانAبحـرانAسـاختارمدیریتAنقـشAو
AمنعمAدکتـرAسـپسA.سـازدAمـیAاهمیـتAحائـز
AمدرسAشـهیدAدانشـگاهAعلمـیAهیئـتAعضـو،
A،ایـرانAپـردازیAسـازهAشـرکتAاعضـایAازAو
AفنیAگـزارشAتشـریحAنظامنامـهAخصـوصAدر

سـیالبAتوضیحـاتAمبسـوطیAارائـهAنمود.
AدسـتورالعملAمتدولوژیAبهAگزارشAاینAدرAوی
A،AآنAکاربردAدامنـهA،AاهـدافA،کارAانجـامAروشA،

AسـیلAهیدرولـوژیAوAکلیماتولـوژیAاطالعـات
Aتهیـه Aزمانـی Aبـازه A، Aکاربـردی Aمالحظـات A،
A،AمدتAکوتـاهAگزارشـاتAچگونگیA،Aگـزارش
AاطالعاتAمحتـوایA،AمدتAبلنـدAوAمدتAمیـان
AدبـیAوAرخـدادAتاریـخA،AنمودارهـاAوAجـداولA،
AفیزیوگرافیAاطالعـاتA،AمنطقهAمهمAهایAسـیل
AگزارشAتهیهAجهـتAکارشناسـیAتیمAترکیبAو

اشـارهAنمود.
AهـاAرودخانـهAدفتـرAمدیـرA،AاحمـدیAمهنـدس
Aایـن AخصـوصAدرAنیـز AشـرکتAسـواحلAو
AدریافـتAمـاAانتظـارA:AداشـتAاظهـارAگـزارش
AوAاسـتAسـیلAوقوعAهنگامAدرAعملـیAراهـکار
AاسـتAکوهسـتانیAماAاسـتانAاینکهAبهAتوجـهAبـا
AمیAاتفاقAشـیبدارAاراضیAدرAهاAسـیالبAعمده

AنشـانAراAخودAشـروعAازAبعدAمعمـوالAکـهAافتـد
میدهند.

AشـرکتهاAدر AتخصصـیAتیـم AوجـودAبـه Aوی
AتاسیساتAبهAسـیالبAخسـاراتAبرآوردAجهت

آبـیAتاکیـدAکرد.
AشـرکتAمدیرعاملAرضاپـورAپایان،مهنـدسAدر
Aکارگـروه Aرییـس Aو Aزنجـان Aای Aمنطقـه Aآب
AامسالAسـیلAخصوصAدرAامورسـیلAتخصصی
AدرAکهAبودیـمAاسـتانیA10AماجـزءA:کـردAاظهـار
AروزAیـکAدرAوAداشـتAقـرارAسـیالبAمعـرض
AولیA،داشـتیمAبارندگیAمترAمیلـیA100Aنزدیـک
AوAابهـرAمنطقـهAدرAورسAکینـهAسـدAوجـودAبـا
AبهAرهاسـازیAوAسـدAهـایAدریچـهAبازگشـایی
Aزمانی،مدیریـتAمختلـفAمقاطـعAدرAآنAموقـع
Aبـه Aخسـارات Aو Aگرفـت Aصـورت Aسـیالب

رسـید. Aحداقل
Aتوسـط Aشـده Aارائـه Aنظامنامـه Aمـورد Aدر Aوی
AکـهAکنـمAمـیAداشت:پیشـنهادAاظهـارAمشـاور
AطرفAمشـاورAتوسـطAگزارشAایـنAاطالعـات
AمختلـفAاسـتانهایAازA،نیـروAوزارتAقـرارداد
AهـایAبسـتهAوAگـرددAتحلیـلAوAگرفتـهAکشـور
AاعتبـارتAبهمـراهAعملیاتـیAبرنامـهAوAسیاسـتی
AاعتباراتAوAمـدونAبرنامهAباAتاAشـودAمعیـنAالزم
AسـیالبAمهارAبهAنسـبتAشـدهAدادهAتخصیـص
AوAهـاAرودخانـهAبسـترAوAحریـمAآزادسـازیAو

مسـیلها،AاقـدامAگردد.

نشست کارگروه مدیریت بحران شرکت آب منطقه ای زنجـان برگـزار شد
AAAشـرکتAعمومـیAروابـطAگـزارشAبـه

AمدیریتAآموزشـیAسـمینارA،زنجانAایAمنطقهAآب
AشـرکتAکارکنانAوAمدیرانAحضورAباA)2(Aاسـترس
AخلیجAاجتماعاتAسـالنAدرAزنجانAایAمنطقـهAآب

فارسAاینAشـرکتAبرگزارشـد.
Aـــن ـــانAدرAای ـــگاهAزنج ـــتادAدانش ـــرAچراغی،اس دکت
AتعریـــفAبـــهAاشـــارهAبـــاAآموزشـــیAســـمینار
AیـــاAشـــرایطAAاســـترسA:گفـــتAاســـترس
Aـــاظ ـــردAAازAلح ـــهAدرAآن،Aف ـــتAک ـــیAAاس احساس
Aـــوع ـــهAAمجم ـــتAک ـــاورAاس ـــنAب ـــرAای ـــیAAب ادراک
A،داردAـــود ـــهAازAاوAوج ـــیAAک ـــتهAهاAوAانتظارات خواس
Aــای ــاتAوAتوانمندیAهـ ــع،Aامکانـ ــرAازAمنابـ فراتـ
Aــن ــیAاظهارکرد:ایـ ــت.Aچراغـ ــارAاوسـ درAاختیـ
Aـــت ـــهAنادرس ـــهAمواجه ـــرAب ـــارAمنج ـــاورAوAانتظ ب
AکارAمحیـــطAدرAکـــهAشـــودAمـــیAاســـترسAبـــا
AآشـــنایانAوAدوســـتانAبـــاAبرخـــوردAدرAحتـــیAو
AبـــروزAراAخـــودAنوعـــیAبـــهAخانـــوادهAحتـــیAو

AوAبدنـــیAهمچـــون؛AعواملـــیAبـــاAاســـترسAبـــاAمواجهـــهAدرAشـــخصیAافزود:هـــرAویA.دهـــدAمـــی
Aنگرشها،شـــخصیت،تعارضAوAعقاید،انتظـــاراتAوAها،باورهـــاAمحرومیـــتAوAهـــاAجســـمانی،رقابتها،ناکامی
A.ـــد ـــنAعوامـــلAبرخـــوردAنمای ـــاAای ـــاAراهکارمناســـبAب ـــروAاســـتAکـــهAمـــیAبایســـتAب هـــاAوفشـــارهاAروب
A:وگفـــتAکـــردAاشـــارهAاســـترسAـــرل ـــرایAکنت ـــیAب ـــیAوAبیرون ـــهAدوAعنصـــرAدرون ـــنAاســـتادAدانشـــگاهAب ای
Aـــای ـــط،Aرفتاره ـــوا،AســـرAوAصـــدایAمحی ـــارتAازAآلودگـــیAه ـــدهAاســـترسAعب ـــیAایجادکنن ـــلAبیرون عوام
AوAـــغلی ـــایAش ـــعAوAحمایتAه ـــودنAمناب ـــمAب ـــتA،Aک ـــدمAامنی ـــاالت،Aع ـــلAوAانتق ـــران،Aنق ـــارAدیگ ناهنج

A.شـــودAمیAاســـترسAموجـــبAکـــهAباشـــندAمـــیA......
AنیــازAمــوردAموفقیــتAوAآرامــشAنتوانــدAکــهAخانوادگــیAروابــطAهمچنیــنA:افــزودAروانشــناسAایــن

ــیAمنجــرAمیAشــود. ــهAفشــارAروان ــدAب ــنAکن ــردAراAتأمی ف
AهایAتنشA،ژنتیــکA:وافــزودAکــردAاشــارهAنیــزAاســترسAایجادکننــدهAدرونــیAعوامــلAبــهAچراغــیAدکتــر
AافــکارAوجــودA،اســترسAبــاAمقابلــهAبــرایAبــدنAنبــودنAآمــادهA،خــونAفشــارAبــودنAبــاالA،فــردAپیشــین

زیــادAبــهAواســطهAمســائلAمختلــفAوAدرگیریAهــایAذهنــیAموجــبAاســترسAمیAشــود.
AارتبــاطAاســترسAبــاAمواجهــهAاســترس،راهکارهایAروانــیAوAجســمانیAاثــراتAبیــانAبــهAویAســپس
Aــه ــانAب ــدAنوجوان،طــرقAکاهــشAاســترسAهــایAزندگــیAخانوادگــیAپرداخــتAوAدرAپای ــاAفرزن ب

پرســشAهــایAباشــندگانAبــاAآوردنAمثــالAهایــیAAپاســخAداد.

AAAآبAشـرکتAعمومیAروابطAگزارشAبـه
AمدیرعامـلAرضاپـورAمهنـدسA،زنجـانAایAمنطقـه
AدرAجوییAصرفـهAهفتـهAمناسـبتAبهAشـرکتAایـن
AوAآبAمصـرفAمدیریـتAروزAدرAوAآبAمصـرف
AرسـانهAاصحابAباA،AرسـانهAوAعمومیAافکار،Aانرژی

A.گفتگوکردAوAدیـدار
AبارندگـیAازAگزارشـیAارائـهAبـاAرضاپـورAمهنـدس
A:داشـتAاظهارA،98-97AآبـیAسـالAدرAاسـتانAهـای
AاولAازAزنجـانAاسـتانAدرAبارشAمیزانAخوشـبختانه
AبیشAامسـالAتیرماهAیـکAتاAگذشـتهAسـالAمهرمـاه
AمشـابهAمدتAبهAنسـبتAکهAبـودهAمتـرAمیلیA415Aاز
AمقایسهAدرAوAداردAافزایشAدرصدA29AگذشـتهAسـال
AدرصدA38AبارندگیهـاAایـنAمـدتAبلندAمتوسـطAبـا
AسـالAیکAوAپنجـاهAودرAمیدهـدAنشـانAراAافزایـش

اخیـر،AایـنAبارندگـیAهاAبیAسـابقهAبودهAاسـت.
Aزنجان،افزود:درAایAمنطقـهAآبAشـرکتAمدیرعامل
AاسـتانA23،اردیبهشـتAوAفروردینAهـایAبارندگی
AاسـتانA10AکهAشـدندAمندAبهرهAالهیAنعمـتAایـنAاز
AجزءAهمAزنجـانAاسـتانAوAبودندAسـیلAمعـرضAدر
AفعـالA،AموثـرAحضـورAولـیAبـودAاسـتانA10Aایـن
AیـاAفرمانـداریA،AاسـتانداریAبـاAهـاAهماهنگـیAو
AموجبAمرتبطAدستگاههایAدیگرAوAهاAبخشـداری
AبهAآسیبیAخوشـبختانهAوAشـدAسـیلAحادثهAکاهش
A.نرسـیدAاسـتانAاینAعمومیAخدماتAوAتجهیـزات
AاخیرAسـیلAاینکهAبـهAاشـارهAباAمسـوولAمقـامAایـن
AتحتAراAروسـتاA1800AبـاالیAوAشـهرA50AازAبیـش
AتومـانAمیلیـاردAهـزارA35AبـاالیAوAدادAقـرارAتاثیـر
A،زنجانAاسـتانAدرA:دادAادامهA،کـردAواردAخسـارت
AابهـرAشهرسـتانAبـهAمربـوطAهـاAبارشAبیشـترین
AمتـرAمیلیA100AروزAشـبانهAیـکAدرAحتـیAوAبـود

A.داشـتیم Aبارندگی
AمخزنAدارایAورسAکینهAسـدAاینکهAبهAاشـارهAباAوی
AسـدAاینA:کردAعنوانA،اسـتAمترمکعبیAمیلیونA16
AنقشAابهرAشهرسـتانAدرAامسـالAسـیالبAکنترلAدر
AمرتبهAسـهAسـدAپشـتAآبAوAنمودAایفاAراAایAارزنده
AشـدAآزادAتحتانیAدریچهAطریـقAازAوAبتدریـجAوAپـر
AدرAوAنکردAواردAشـهرهاAوAاراضیAبرایAخسـارتیAو
AنظرAازAدرهAخـرمAوAابهـرAشـهرهایAآتیAسـالAچند

تامینAآبAشـربAمشـکلیAنخواهندAداشت.
AسـدهایAکهAموضـوعAایـنAبـرAتاکیـدAبـاAرضاپـور
AوAتالـوارA،گالبـرA،تهـمAجملـهAازAاسـتانAاصلـی
AمترمکعـبAمیلیـونA276AمجمـوعAدرAورسAکینـه
AمشمپاAسـدهایAاگرA:کردAتصریحA،داشـتAورودی
AمیلیاردAیـکA،بودAشـدهAانـدازیAراهAهـمAشـهریارAو
Aافـزوده Aاسـتان AذخایـرAمجمـوعAبـه Aمترمکعـب
AسالAپنجAتاAراAخشکسـالیAتوانسـتیمAمیAوAشـدAمی
AدرAکهAاسـتAحالـیAدرAایـنA.کنیـمAمدیریـتAآتـی

AبهAراAآبAمنابعAازAمترمکعـبAمیلیونA172Aمجمـوع
صورتAکنترلAشـدهAرهاسـازیAکردیم.

AسـدAاینA:افزودAوAکـردAاشـارهAمشـمپاAسـدAبهAوی
AموردAدرAدوبارهAمطالعاتAوAاسـتAسـاختAحالAدر
AبهAواردهAایرادهـایAوAگرفتـهAصـورتAمشـمپاAسـد
AفعالیتAوAشـدهAرفعA،اسـتانAغربAمهمAطـرحAایـن
AصـورتAدرAوAاسـتAکـردهAآغـازAدوبـارهAراAخـود
AمیلیونA700AحـدودAآبAذخیـرهAامکانAآنAتکمیـل
AبهAرضاپـورA.داشـتAخواهـدAوجـودAمکعبـیAمتـر
AدرصـدیA4AوAآشـامیدنیAآبAدرصـدیA6Aسـهم
A90A:داشـتAبیانAAوAکـردAتاکیـدAاسـتانAدرAصنعـت
AشـودAمیAمصرفAکشـاورزیAبخشAدرAآبAدرصد
AدرصدA84AحـدودAزنجانAاسـتانAدرAسـهمAاینAکـه
AهدفمندسـازیAنیازمنـدAمـاAکشـاورزیAوAاسـت

کشـتAمتناسـبAبـاAبـازارAوAذخایرAآبیAاسـت.
AآبهـایAتـرازAوضعیـتAبـهAاشـارهAبـاAادامـهAدرAوی
AاسـتانAدشـتA7Aکرد:ازAاظهارAاسـتانAدرAزیرزمینی
AرونـدAوAداردAقـرارAبحرانـیAحالـتAدرAدشـتA6
AسـفرهAبـهAواردهAآبAمیـزانAازAبیـشAکـهAمصـرف
AآبیAذخائرAتوانـدAمـیAاسـتAزیرزمینـیAآبAهـای

اسـتراتژیکAراAبـاAبحـرانAجـدیAروبـهAروAکند.
AبرAتاکیدAباAاسـتانAآبAمنابعAحفاظتAشـورایAدبیر
AآبAمشـکلAحلAمعنایAبهAهـاAبارندگیAایـنAاینکـه
AمدیریتAمنظرAازAآبAبحـرانA:شـدAیادآورA،نیسـت
AقابـلAمنابـعAازAآبAمصـرفAمیـزانAازAتابعـیA،آب
AبرایAفرمولیAدنیاAسـطحAدرAاینکهA.اسـتAدسـترس
AاینAهمAآنAوAداردAوجـودAریـزیAبرنامـهAقابـلAآب
AتجدیدAمنابعAازAآبAبرداشـتAمیـزانAاگرAکهAاسـت
A،پایدارAشـرایطAشـاهدAباشـدAدرصدA20AتاAشـونده

AدرAوAتحملAقابلAشـرایطAشـاهدAباشـدAدرصدA40
AشـرایطAواردAباشـدAدرصدA40AازAبیشAکهAصورتی
AاگرAامـاA:کـردAتصریـحA،شـدAخواهیـمAآبـیAتنـش
A60AازAبیـشAشـوندهAتجدیدAمنابعAازAآبAبرداشـت
AدرAاینA،شـویمAمیAآبـیAبحـرانAواردAباشـدAدرصـد
AکشورAدرAآبAمصرفAنسـبتAکهAاسـتAصورتی
AدرصدA86AشـوندهAتجدیـدAپتانسـیلAبـهAنسـبت
AعبورAنیـزAبحـرانAمرحلـهAازAمـاAبنابرایـنA،اسـت
AباشـدAداشـتهAادامـهAرونـدAایـنAاگـرAوAایـمAکرده
AروAروبهAآنAسـنگینAبسـیارAتبعـاتAبـاAآینـدهAدر

شـد. Aخواهیم
AرعایـتAبـاAکشـاورزیAراندمـانAرضاپور،افزایـش
AتوقفAوAنوینAآبیـاریA،AمصـرفAوAکشـتAالگوی
AمدیریـتAهـایAنشـانهAازAراAکشـاورزیAتوسـعه
AآشـامیدنیAآبAبخشAافزود:درAوAدانسـتAمصرف
AبطوریکـهA،اسـتAمشـهودAبرداشـتAاضافـهAهـم
AشبانهAدرAلیترA278AایرانAدرAسـرانهAمصرفAمتوسط
AدنیـاAمصـرفAمتوسـطAبـهAنسـبتAکـهAاسـتAروز
AدرAبایستیAوAداشـتهAAراAمصرفAباالترینAماAکشـور

آنAتعدیـلAصـورتAگیرد.
AاسـتانAدرAغیرمجازAچاههایAآمارAبـهAاشـارهAباAوی
AمجازAچاهAحلقهA46AوAهـزارA14AمجمـوعAگفـت:در
AاسـتانAدرAغیرمجـازAچـاهAحلقـهA637AهـزاروA6Aو
AمتخلفانAبـاAبرخـوردA90AسـالAازAکـهAداردAوجـود
A3AحـدودA97AسـالAپایـانAتـاAوAشـدهAشـروعAآبـی
AوAشـدهAبسـتهAآنAغیرمجازAچاهAحلقـهA670Aهـزارو
AمابقیAوAپروانهAبـدونAفعالAچاهAحلقـهA500Aتعـداد

جدیدالحفرAمیAباشـند.
AبازرسـیAوAگشـتAگروهA14AاینکهAبیانAباAرضاپـور

AاسـتانAدرAمجـازAغیـرAهـایAچاهAشناسـاییAبـرای
AهمAگـروهAدوA:دادAادامـهA،کنـدAمیAفعالیـتAزنجـان
ازAطریـقAپیمانـکاریAدرAاینAزمینهAفعالیـتAدارند.
AحلقـهA111AوAهـزارA2A:افـزودA،مسـوولAمقـامAایـن
AباAوAاسـتAشـدهAهوشـمندAکنتورAبـهAمجهـزAچـاه
AسـازیAفعالAوAنظارتAوAگشـتAاکیپA13Aافزایش
Aاستان،سـعیAدرAآبAمنابـعAتخلفـاتAثبتAسـامانه
AصـورتAتلفنـیAتماسـهایAبـاAکـهAکـردAخواهیـم
گرفتهAازAسـویAمردمA،باAتخلفـاتAبرخوردAنماییم.
Aزنجان،خاطـرAایAمنطقـهAآبAشـرکتAمدیرعامـل
AبحرانAمدیریتAوAبخشـیAعالجAبـرایA:کردAنشـان
AوAشـدهAمسـدودAغیرمجازAچاههـایAبایسـتیA،آب
AوAشـودAکنترلAنیزAمجازAچاههایAبرداشـتAاضافـه
AمصنوعیAتغذیهAوAAهوشـمندAکنتورAنصبAبهAالـزام

نیـزAدرAهمینAراسـتاAصورتAمـیAگیرد.
AکردAامیـدواریAابـرازAادامـهAدرAمسـئولAمقـامAایـن
AبرایAترسـالیAدورهAآغازگـرA،هاAبارندگـیAاینAکـه
AپدیدهAبهAتوجـهAباA:وافزودAباشـندAاسـتانAوAکشـور
AازAقطـبAدوAبیـنAکـهAبادهـاAرودAیـاAاسـتریمAجت
AترکیبAازAوAآیـدAمـیAوجودAبهAشـمالAبـهAجنـوب
AاتمسـفرAگرمایAوAخودAمحورAحـولAزمیـنAَدَوران
AرخAشـودAمیAایجادAخورشـیدAگرمـایAتوسـطAکـه
AخشکسـالیAوAآسـاAسـیلAهایAبارندگـیA،میدهـد
AاینAوAشـدAخواهیمAشـاهدAراAفرسـاAطاقـتAهـای
AمهمAوAحیاتـیAپیشAازAبیـشAراAسـدهاAوجودAامـر
A،سـیالبهاAمهـارAباAتواننـدAمـیAکـهAمیدهـدAنشـان

هزینـهAهـایAخـودAراAAپوشـشAدهند.
AخبرنگارانAوAرسـانهAاصحابAازAیـکAهرAادامـهAدر
AزمینهAدرAپاسـخAوAپرسـشAبهAنشسـتAدرAAباشـنده
AحاشـیهAدرAرویـهAبـیAوتجـاوزAسـازAوAسـاخت
A،AهاAرودخانـهAالیروبـیA،AمسـیلهاAوAهـاAرودخانـه
AآتیAسـیالبهایAازAپیشـگیریAجهتAسـدهاAوجود
AبخشـیAتعادل،AسـدهاAمانیتورینگAمراکزAوجـودA،
A....AغیرمجـازAچاههایAانسـدادAوAزیرزمینیAآبهـای

پرداختنـدAوAنظـراتAخـودAراAمطـرحAنمودند.
AشـــرکتAمدیرعامـــلAـــور ـــانAمهنـــدسAرضاپ درAپای
AهمـــکاریAازAقدردانـــیAبـــاA،زنجـــانAایAمنطقـــهAآب
Aــط ــاAروابـ ــگارانAبـ ــهAخبرنـ ــتAوAصمیمانـ مثبـ
AتاکیـــدAشـــرکتAایـــنAواحدهـــایAدیگـــرAوAعمومـــی
AانتقادهـــایAوAهمـــکاریAـــدون ـــدAب ـــیAتردی ـــرد:Aب ک
AوAـــا ـــزاریAه ـــد،Aخبرگ ـــدگانAجرای ـــازندۀAنماین س
Aـــوان ـــهAعن ـــشAب ـــایAنق ـــری،Aایف ـــایAخب ـــگاهAه پای
AازAـــتان ـــنAاس ـــرایAای ـــدارAب ـــدهAآبAپای ـــنAکنن تامی
Aـــکان ـــانAام ـــهAایAزنج ـــرکتAآبAمنطق ـــهAش ناحی
Aـــم ـــشAمه ـــرAنق ـــنAام ـــدAوAای ـــدAش ـــرAنخواه پذی
AنشـــانAـــروز ـــایAام ـــاAراAدرAدنی ـــانهAه ـــیAرس وAحیات

ـــد. ـــیAده م

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان :

افزایش بارندگی های امسال به معنی حل مشکل آب نیست 

یک شنبه 9 تیر ماه 1398 / نمره 338 / سال دوم
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سالمت

خبـر

فرماندار شهرستان ایجرود
درجلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایى؛

برهـــمکارى بین بخشى کلیه 
اعضاى کار گــروه در ارتقاى 
شاخص هاى سالمت تاکید کرد

A  جلســه کار گروه ســالمت و امنیت 
غذایى شهرســتان ایجــرود به ریاســت فرماندار 
ــن  ــه اعضــاى ای ــا حضــور کلی شهرســتان و ب
ــدارى ایــن شهرســتان  جلســه در محــل فرمان

برگــزار گردیــد .
ــه  ــن ال ــر عی ــه دکت ــن جلس ــداى ای در ابت
کرمــى سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمان 
ــد  ــوش آم ــن خ ــرود ضم ــتان ایج شهرس
ــروه ســالمت و  ــه اعضــاى  کار گ ــى ب گوی
امنیــت غذایــى شهرســتان ، از امــام جمعــه 
ــایر  ــتان و س ــدار شهرس ــتان ، فرمان شهرس
بابــت  شهرســتان   گــروه  کار  اعضــاى 
ــرل  ــى کنت ــیج مل ــه بس ــکارى در برنام هم
ــرد و  ــر و تشــکر ک ــاال تقدی فشــار خــون ب
ــوارد  ــه را در م ــتور کار جلس ــن  دس عناوی

ــرار داد:  ــتور کار ق ــل در دس ذی
1- تاکید بر لزوم تامین آب آشــامیدنى سالم 

در شهرستان
2- موضوع سیاست رشد جمعیتى

3- ارائه عملکرد کار گروه بهداشت و درمان 
در بالیا و حوادث غیر مترقبه  

در ادامـه فرمانـدار شهرسـتان اظهـار نمـود: 
همـکارى بیـن بخشـى کلیـه اعضـاى کار 
گـروه  در ارتقاى شـاخص هاى سـالمت و 
جلـب مشـارکت هـاى مردمى و اسـتفاده از 
ظرفیـت هاى بخشـداران ، دهیاران و شـورا 
هـا ، بویژه در بحث کلرزنى  آب آشـامیدنى 
و همچنین  تاکید بر فرهنگ سـازى  سـبک 
زندگى سـالم و نقش کـم تحرکى در ابتال به 
بیماریهـاى غیـر واگیـر ضرورى مى باشـد.   
در ادامه مهندس رضوانى فرد سرپرست مرکز 
بهداشت شهرســتان ایجرود ضمن تشکر از 
همکارى همه مسئولین شهرستان در پوشش 
صد در صدى برنامه  بســیج ملى کنترل فشار 
خون باال و کســب رتبه نخست استانى بیان 
داشت:  رشد منفى جمعیتى در شهرستان یکى از 
مهمترین چالشى است که باید مورد توجه قرار 
گیرد لذا همکارى سایر ارگانها جهت فرهنگ 
سازى افزایش جمعیت ، دور از انتظار نیست. 

A  خبــرى نشســت  در  قزلبــاش  پرویــز  دکتــر 
ــش از 86  ــه بی ــان اینک ــا بی ــتان ب ــانه اس ــاب رس ــا اصح ب
درصــد از جامعــه هــدف جمعیــت اســتان زنجــان در طــرح 
ــدند  ــرى ش ــارخون غربالگ ــرل فش ــى کنت ــیج مل ــى بس مل
اظهارامیــدوارى کــرد کــه ایــن آمــار تــا پایــان طــرح افزایــش 

ــد. یاب
زنجــان، رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکى اســتان زنجــان قبل 
از ظهــر پنج شــنبه ششــم تیرمــاه در نشســت خبــرى کــه در 
ســالن اجتماعــات معاونــت بهداشــت دانشــگاه برگزارشــد 
ــدون  ــى ب ــبت روز جهان ــه مناس ــاله ب ــه هرس ــان اینک ــا بی ب
دخانیــات برنامه هایــى برگــزار مى شــود، اظهارداشــت: 
شــعار ســازمان جهانــى بهداشــت روزجهانــى بــدون 
دخانیــات «اجــازه ندهیــد دخانیــات نفــس شــما را بگیــرد» 

ــده شــده اســت. نامی
ــان  ــوم پزشــکى اســتان زنجــان بی ــى دانشــگاه عل ــام عال مق
ــرگ  ــارى و م ــگیرى از بیم ــل پیش ــایع ترین عام ــت: ش داش
ــه  ــت، چراک ــات اس ــرف دخانی ــگیرى از مص ــا پیش و میره
دخانیــات در همــه امــور زندگــى از محیــط زیســت گرفتــه 

ــوارى دارد. ــح و ناگ ــش واض ــا نق ــا بیمارى ه ت
ــان  ــا بی ــان ب ــکى زنج ــوم پزش ــگاه عل ــد دانش ــر ارش مدی
ــد  ــد درآم ــه 40 درص ــد ک ــان مى ده ــا نش ــه ارزیابى ه اینک
ــود،  ــیگار مى ش ــرف س ــد ص ــر و کم درآم ــاى فقی خانواره
ــارد  ــزار میلی ــا 30 ه ــش از 20 ت ــاالنه بی ــرد: س ــح ک تصری
ــى از  ــى ناش ــتى و درمان ــکالت بهداش ــرف مش ــان ص توم

مصــرف دخانیــات مى شــود.
دکتــر قزلبــاش اســتعمال ســیگار را عامــل بــروز 90 درصــد 
از ســرطان هاى ریــه عنــوان و ابــراز داشــت: ایــن نقــش در 
بــروز دیگــر ســرطان ها هــم بســیار بــارز اســت و در مصرف 

قلیــان هــم وجــود دارد.
ــا اعــالم  ــوم پزشــکى اســتان زنجــان ب رییــس دانشــگاه عل
اینکــه درصــد مصــرف ســیگار در کشــو باالتــر از 21 درصد 
اســت تصریــح کــرد: ایــن آمــار در اســتان زنجــان مختصرى 
ــد  ــل  بای ــن دلی ــه همی ــت، ب ــر اس ــورى باالت ــار کش از آم
ضمــن جلــب توجــه مــردم بــه ایــن مهــم، توجــه مســؤوالن 

هــم بــه ایــن امــر مهــم جلــب شــود.
وى بــا بیــان اینکــه ســاماندهى مواددخانــى از عوامــل جلــب 
ــود اوضــاع اســت اظهارداشــت: یکــى از ایــن  توجــه و بهب
ــه  ــى از جمل ــواد دخان ــه م ــراد ب ــل ســن دسترســى اف عوام

ــود. ــراى آن ب ــال راه کار ب ــه دنب ــد ب ــه بای ســیگار اســت ک

ــا  ــان ب ــتان زنج ــکى اس ــوم پزش ــگاه عل ــى دانش ــام عال مق
ــر نقــش مثبــت آموزه هــاى دینــى در پیشــگیرى از  تاکیــد ب
اســتعمال ســیگار تصریــح کــرد: ایــن مهــم بایــد مــد نظــر 

ــرد. ــرار گی ــى ق ــز آموزش ــا و مراک خانواده ه
مدیــر ارشــد دانشــگاه علــوم پزشــکى اســتان زنجان بااشــاره 
بــه اجــراى طــرح «بســیج ملــى کنتــرل فشــارخون» افــزود: 
فشــارخون از بیمارى هــاى پیشــرونده اســت و از مهم تریــن 

مشــکالت ســالمت مــردم محســوب مى شــود.
ــان  ــا بی ــان ب ــکى زنج ــوم پزش ــگاه عل ــد دانش ــر ارش مدی
ــى رو  ــه جهان ــطح جامع ــارخون در س ــارى فش ــه بیم اینک
بــه افزایــش اســت و پیش بینــى افزایــش 60 درصــدى 
ــراى 2025 هــم شــده اســت، اظهارداشــت:  ــن بیمــارى ب ای
ــر  ــاى دیگ ــروز بیمارى ه ــا ب ــاط نزدیکــى ب فشــارخون ارتب
ــط  ــارى فق ــن بیم ــه ای ــن اینک ــکته ها دارد، ضم ــه س ازجمل

ــاى  ــر ج ــى را ب ــود و عوارض های ــرگ نمى ش ــه م ــر ب منج
مى گــذارد کــه یکــى از آن هــا ناتــوان شــدن مبتالیــان اســت 

ــود را دارد. ــى خ ــادى و اجتماع ــات اقتص ــه صدم ک
ــه بیمــارى  ــر قزلبــاش آمــار بیمــاران مبتــال ب ــه دکت ــه گفت ب
فشــارخون در ایــران 16 میلیــون نفــر اســت و نکتــه جالــب 
ایــن آمــار عــدم اطــالع 40 درصــد از ایــن بیمــاران از بیمارى 
خــود اســت و در ایــن بیــن نیمــى از بیمــاران امــور درمــان 

ــد. ــرى نمى کنن خــود را پیگی
ــرف  ــان مص ــتان زنج ــکى اس ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ریی
نمــک، چربــى و در کل ســبک زندگــى بیمــاران مبتــال 
ــه پرفشــارى خــون را مهــم برشــمرد و افــزود: اگــر ایــن  ب
ــراه  ــت هم ــه دیاب ــر ازجمل ــاى دیگ ــا بیمارى ه ــارى ب بیم

ــد داد. ــش خواه ــى را کاه ــدت کارای ــه ش ــود، ب ش
ــرل فشــارخون  ــى کنت ــان اینکــه طــرح بســیج مل ــا بی وى ب
ابــراز داشــت: بخــش  در دو مرحلــه اجــرا مى شــود، 
ــفندماه  ــب در اس ــه ترتی ــرح ب ــراى ط ــانى و اج اطالع رس
سال گذشــته و اواخــر اردیبهشــت ســال جارى عملیاتــى 
ــورد  ــردم در م ــه م ــانى ب ــدف از آن اطالع رس ــه ه ــد ک ش

ــود. ــر ب ــن ام ــرل ای ــه و کنت ــزوم توج ل
 مقــام عالــى دانشــگاه علــوم پزشــکى اســتان زنجــان اظهــار 
داشــت: غربالگــرى فشــارخون از 17 خردادمــاه آغــاز و تــا 

15 تیرمــاه ادامــه دارد.
ـــادآور  ـــان ی ـــتان زنج ـــکى اس ـــوم پزش ـــگاه عل ـــس دانش ریی
ــک  ــارخون یـ ــرل فشـ ــى کنتـ ــیج ملـ ــرح بسـ ــد: طـ شـ
پویـــش ملـــى بـــا محوریـــت وزارت بهداشـــت اســـت 
ـــت  ـــى اس ـــکارى همگان ـــه هم ـــوط ب ـــراى آن من ـــى اج ول
کـــه ایـــن مهـــم در اســـتان محقـــق شـــد و مســـؤوالن 
اســـتان و رســـانه ها همـــکارى درخـــور توجهـــى را 
ــاش  ــر قزلبـ ــد.  دکتـ ــام دادنـ ــرح انجـ ــراى طـ ــا اجـ بـ
اظهارداشـــت: غربالگـــرى کنتـــرل فشـــارخون در برخـــى 
ـــان،  ـــلطانیه ماهنش ـــرم دره، س ـــرود، خ ـــد ایج ـــهرها مانن از ش
طـــارم، ابهـــر و خدابنـــده، قبـــل از پایـــان مـــدت زمـــان 
پیش بینـــى شـــده بـــراى آن بـــه صـــورت 100 درصـــدى 

پوشـــش داده شـــده اســـت.
ــاون  ــى مع ــر محمدرضــا صائین ــن نشســت دکت ــه ای در ادام
بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکى زنجــان نیــز بــا قدردانــى 
از اصحــاب رســانه اســتان در اطالع رســانى و آگاهــى 
بخشــى طــرح بســیج ملــى کنتــرل فشــارخون بــه ســواالت 
ــخ داد. ــارخون پاس ــات و فش ــوزه دخانی ــگاران در ح خبرن

رییس دانشگاه علوم پزشکى زنجان:

غربالگرى بیش از 86 درصد از جامعـه هدف جمعیت 
استان زنجـان در طرح ملى بسیج کنتـرل فشارخـون

دهیارى رامین از بخش مرکزى شهرستان زنجان در نظر دارد اجراى عملیات بهسازى معابر 
در این روستا را از طریق برگزارى مناقصه عمومى به پیمانکاران واجد شرایط حقیقى و حقوقى داراى 
صالحیت و گواهینامه پیمانکارى در رشــته راه و باند داراى دو قــرارداد مرتبط با اجراى جدول و یا 
محوطه ســازى در روستا در 4 سال گذشته واگذار نماید لذا از کلیه متقاضیان دعوت مى گردد جهت 

دریافت اسناد مناقصه در موعد مقرر به نشانى مشروحه ذیل مراجعه نمایند.
اطالعات مناقصه:

1- نوع مناقصه : مناقصه عمومى یک مرحله اى
2- مشــخصات مناقصه :  اجراى عملیات بهســازى معابر (جدول گذارى و دیوار سنگى) روســتاى رامین به مبلغ برآورد اولیه 

1،909،474،374ریال طبق مشخصات فنى و بر اساس فهرست بهاى راه ، راه آهن و باند فرودگاه سال 1398
3- مدت اجراى عملیات : 6 ماه از تاریخ تحویل زمین یا عقد قرارداد

4- محل و مدت دریافت اسناد مناقصه : شهرستان زنجان ، دهیارى رامین از روز دوشنبه مورخه 1398/04/03 لغایت روز چهارشنبه 
مورخه 1398/04/12 از ساعت 7:30 لغایت 12

5- نحوه تامین اعتبار : از محل اعتبارات دهیارى تامین گردیده است.
6- مدت اعتبار پیشنهادها : پیشنهادها باید تا دو ماه بعد از آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشد .

7- مهلت قبول پیشنهادها : ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخه 1398/04/12
8- محل تسلیم پیشنهادها : بخشدارى مرکزى زنجان ، دفتر امور فنى دهیارى ها

9- سپرده شرکت در مناقصه : ده درصد مبلغ برآورد اولیه برابر با 190،947،437 ریال که به صورت ضمانت نامه بانکى و یا چک 
تضمین شده معتبر به مدت سه ماه و به نفع دهیارى رامین باید ارائه شود .

10- در صورتى که برندگان اول و دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنان ضبط و وصول خواهد شد.
11- نام و نشانى مناقصه گزار : دهیارى رامین واقع در شهرستان زنجان ، بخش مرکزى ، روستاى رامین 

12- تاریخ بازگشایى پاکتهاى مناقصه : 1398/04/13
13- تمام اسناد مناقصه ، از جمله این دعوت نامه باید به مهر و امضاى مجاز تعهد آور پیشنهاد دهنده برسد .

14- یک نسخه کپی از اساسنامه و نسخ روزنامه رسمی مربوط به تاسیس شرکت و تغییرات بعدي ارائه گردد .
15- یک نسخه کپى از رتبه بندى معتبر براى پیمانکارى حقیقى و کپى کارت ملى ارائه گردد .

16- یک نسخه کپى از رتبه بندى معتبر براى پیمانکارى حقوقى تایید صالحیت شده و کپى کارت ملى کلیه اعضاى هیئت مدیره ارائه گردد .
17- ارائه قیمت پیشنهادى بر اساس فهرست بهاى راه ، راه آهن و باند فرودگاه سال 1398 و به عدد و حروف نوشته شود ، قیمتهاى 

پیشنهادى قلم خورد شده و الك خورده نوشته شده باشد رد خواهد شد.
18- برنده مناقصه موظف است پروژه را بیمه تمام خطر پیمانکاران و مسئولیت مدنى (بیمه حوادث در قبال کارگران و کارکنان) نماید 

و مبحث 12 مقررات ملى ساختمان و قوانین کار و بیمه تامین اجتماعى را رعایت نماید .
19- عقد قرارداد این مناقصه تابع شرایط عمومى پیمان (پیوست  بخشنامه  شماره 54/842-102/1088 مورخه 3/3/ 78 هیات دولت 

یا معاونت برنامه ریزى و نظارت راهبردى ریاست جمهورى) مى باشد و پیمان فاقد تعدیل مى باشد.
20- به این قرارداد هیچگونه تعدیل آحاد بها و ما به التفاوت مصالح و امثالهم تعلق نمیگیرد.

21- شرکت کنندگان در مناقصه به شرط رعایت سقف مجاز انجام عملیات عمرانى مى توانند در مناقصه شرکت نمایند.
22- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف آیین نامه مالى دهیارى مى باشد .

23- کلیه پیمانکاران شــرکت کننده مى بایست داراى صالحیت راه و باند باشند و تصویر 2 قرارداد اخیر مرتبط با اجراى جدول و 
یا محوطه ســازى در روستا در 4 سال گذشته و تاییدیه کارفرمایان قبلى و صورتجلسه تحویل موقت یا قطعى پروژه را به همراه سایر 

مدارك جهت بررسى در کمسیون معامالت ارائه نمایند در غیر این صورت پیشنهاد آنها بررسى نخواهد شد.
24- پیمانکارانى که مشمول مالیات بر ارزش افزوده میباشند مدارك معتبر ثبت نامى خود را ضمیمه اسناد نمایند.

25- کلیه اسناد تحویلى از طرف پیمانکار مى بایست بصورت مهر موم باشد.
26- دهیارى به پیشنهادات فاقد امضا،مشروط،مخدوش و پیشنهاداتى که بعد از تاریخ انقضا مدت زمان مقرر در فراخوان واصل شود 

ترتیب اثر نخواهد داد.
27- هزینه خرید اســناد مناقصه مبلغ 500،000 ریال مى باشد که باید به حساب شماره 54570451061266/02 بنام دهیارى رامین 

نزد پست بانک واریز گردد.
28- کلیه هزینه هاى مربوط به چاپ آگهى هاى مناقصه و تجدید مناقصه 

پس از بازگشایى اسناد به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

اجراى عملیات بهســازى معابر (جدول گذارى و دیوار سنگى) روســتاى رامین به مبلغ برآورد اولیه 
ریال طبق مشخصات فنى و بر اساس فهرست بهاى راه ، راه آهن و باند فرودگاه سال 

اجراى عملیات بهســازى معابر (جدول گذارى و دیوار سنگى) روســتاى رامین به مبلغ برآورد اولیه 
ریال طبق مشخصات فنى و بر اساس فهرست بهاى راه ، راه آهن و باند فرودگاه سال 

اجراى عملیات بهســازى معابر (جدول گذارى و دیوار سنگى) روســتاى رامین به مبلغ برآورد اولیه 

 ماه از تاریخ تحویل زمین یا عقد قرارداد
 شهرستان زنجان ، دهیارى رامین از روز دوشنبه مورخه 

 از ساعت 7:30 لغایت 12
- نحوه تامین اعتبار : از محل اعتبارات دهیارى تامین گردیده است.

- مدت اعتبار پیشنهادها : پیشنهادها باید تا دو ماه بعد از آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشد .
- مهلت قبول پیشنهادها :
- محل تسلیم پیشنهادها :

- سپرده شرکت در مناقصه : ریال که به صورت ضمانت نامه بانکى و یا چک 
تضمین شده معتبر به مدت سه ماه و به نفع دهیارى رامین باید ارائه شود .

 در صورتى که برندگان اول و دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنان ضبط و وصول خواهد شد.
تضمین شده معتبر به مدت سه ماه و به نفع دهیارى رامین باید ارائه شود .

 در صورتى که برندگان اول و دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنان ضبط و وصول خواهد شد.
تضمین شده معتبر به مدت سه ماه و به نفع دهیارى رامین باید ارائه شود .

- نام و نشانى مناقصه گزار : 
 در صورتى که برندگان اول و دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنان ضبط و وصول خواهد شد.

- نام و نشانى مناقصه گزار : 
 در صورتى که برندگان اول و دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنان ضبط و وصول خواهد شد.

- تاریخ بازگشایى پاکتهاى مناقصه :
تمام اسناد مناقصه ، از جمله این دعوت نامه باید به مهر و امضاى مجاز تعهد آور پیشنهاد دهنده برسد .

یک نسخه کپی از اساسنامه و نسخ روزنامه رسمی مربوط به تاسیس شرکت و تغییرات بعدي ارائه گردد .
یک نسخه کپى از رتبه بندى معتبر براى پیمانکارى حقیقى و کپى کارت ملى ارائه گردد .

یک نسخه کپى از رتبه بندى معتبر براى پیمانکارى حقوقى تایید صالحیت شده و کپى کارت ملى کلیه اعضاى هیئت مدیره ارائه گردد .
 و به عدد و حروف نوشته شود ، قیمتهاى 

 صبح روز چهارشنبه مورخه 
 بخشدارى مرکزى زنجان ، دفتر امور فنى دهیارى ها

190،947،437

 در صورتى که برندگان اول و دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنان ضبط و وصول خواهد شد.
دهیارى رامین واقع در شهرستان زنجان ، بخش مرکزى ، روستاى رامین 

تمام اسناد مناقصه ، از جمله این دعوت نامه باید به مهر و امضاى مجاز تعهد آور پیشنهاد دهنده برسد .
یک نسخه کپی از اساسنامه و نسخ روزنامه رسمی مربوط به تاسیس شرکت و تغییرات بعدي ارائه گردد .

یک نسخه کپى از رتبه بندى معتبر براى پیمانکارى حقیقى و کپى کارت ملى ارائه گردد .
یک نسخه کپى از رتبه بندى معتبر براى پیمانکارى حقوقى تایید صالحیت شده و کپى کارت ملى کلیه اعضاى هیئت مدیره ارائه گردد .

1398 ارائه قیمت پیشنهادى بر اساس فهرست بهاى راه ، راه آهن و باند فرودگاه سال 1398 ارائه قیمت پیشنهادى بر اساس فهرست بهاى راه ، راه آهن و باند فرودگاه سال 1398
پیشنهادى قلم خورد شده و الك خورده نوشته شده باشد رد خواهد شد.

 برنده مناقصه موظف است پروژه را بیمه تمام خطر پیمانکاران و مسئولیت مدنى (بیمه حوادث در قبال کارگران و کارکنان) نماید 
 مقررات ملى ساختمان و قوانین کار و بیمه تامین اجتماعى را رعایت نماید .
 عقد قرارداد این مناقصه تابع شرایط عمومى پیمان (پیوست  بخشنامه  شماره 842

یا معاونت برنامه ریزى و نظارت راهبردى ریاست جمهورى) مى باشد و پیمان فاقد تعدیل مى باشد.
به این قرارداد هیچگونه تعدیل آحاد بها و ما به التفاوت مصالح و امثالهم تعلق نمیگیرد.

شرکت کنندگان در مناقصه به شرط رعایت سقف مجاز انجام عملیات عمرانى مى توانند در مناقصه شرکت نمایند.
 شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف آیین نامه مالى دهیارى مى باشد .

شرکت کنندگان در مناقصه به شرط رعایت سقف مجاز انجام عملیات عمرانى مى توانند در مناقصه شرکت نمایند.
 شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف آیین نامه مالى دهیارى مى باشد .

شرکت کنندگان در مناقصه به شرط رعایت سقف مجاز انجام عملیات عمرانى مى توانند در مناقصه شرکت نمایند.

 کلیه پیمانکاران شــرکت کننده مى بایست داراى صالحیت راه و باند باشند و تصویر 
 سال گذشته و تاییدیه کارفرمایان قبلى و صورتجلسه تحویل موقت یا قطعى پروژه را به همراه سایر 

/1088
یا معاونت برنامه ریزى و نظارت راهبردى ریاست جمهورى) مى باشد و پیمان فاقد تعدیل مى باشد.

شرکت کنندگان در مناقصه به شرط رعایت سقف مجاز انجام عملیات عمرانى مى توانند در مناقصه شرکت نمایند.
 شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف آیین نامه مالى دهیارى مى باشد .

شرکت کنندگان در مناقصه به شرط رعایت سقف مجاز انجام عملیات عمرانى مى توانند در مناقصه شرکت نمایند.
 شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف آیین نامه مالى دهیارى مى باشد .

شرکت کنندگان در مناقصه به شرط رعایت سقف مجاز انجام عملیات عمرانى مى توانند در مناقصه شرکت نمایند.شرکت کنندگان در مناقصه به شرط رعایت سقف مجاز انجام عملیات عمرانى مى توانند در مناقصه شرکت نمایند.

 قرارداد اخیر مرتبط با اجراى جدول و 
 سال گذشته و تاییدیه کارفرمایان قبلى و صورتجلسه تحویل موقت یا قطعى پروژه را به همراه سایر 

شرکت کنندگان در مناقصه به شرط رعایت سقف مجاز انجام عملیات عمرانى مى توانند در مناقصه شرکت نمایند.
 شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف آیین نامه مالى دهیارى مى باشد .

شرکت کنندگان در مناقصه به شرط رعایت سقف مجاز انجام عملیات عمرانى مى توانند در مناقصه شرکت نمایند.
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 اداره کل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان زنجان 
 نشانی: زنجان، بلوار شیخ اشراق، خیابان راهدار

مبلغ تضمینمبلغ  پایه (ریال)موضوع مزایده
شرکت در مزایده

 GTXI فروش یک دستگاه خودروى سوارى پراید صبا
سیستم دوگانه سوز CNG (رنگ نقره اى متالیک و 
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ــودرو  ــال خ ــل و انتق ــه نق و هزین
بعهــده خریــدار مــى باشــد)

 15/500/000
ریال
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زمان دریافت اسناد: از روز یکشنبه مورخه 98/04/09 تا روز شنبه مورخه 98/04/15

زمان بازدید : از روز یکشنبه مورخه 98/04/09 تا روز سه شنبه مورخه 98/04/25
نحوه واریز مبلغ تضمین: واریز مبلغ تضمین به شــماره حساب 2176372502002 نزد بانک ملى شعبه مرکزى 

زنجان به نام اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان زنجان- قابل واریز در کلیه شعب بانک ملى
مهلت و محل تحویل اسناد: تا ساعت 12:00روز چهارشنبه مورخه 98/04/26 (دبیرخانه اداره کل راهدارى و حمل  و 

نقل جاده اى استان زنجان) و ثبت پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد
زمان و محل گشایش پیشنهادها: ساعت 9:00 صبح روز پنج شنبه مورخه 98/04/27 در محل اداره کل راهداري و 

حمل  و نقل جاده اي استان زنجان (دفتر معاونت توسعه منابع)

اداره کـل راهداري و حـمل ونقل جاده اي استان زنجـان

آ��ی �� ایده 

 اگر این بیمارى با بیمارى هاى دیگر ازجمله دیابت همراه شـود، به شـدت کارایى را کاهش 
خواهد داد. بخش اطالع رسـانى و اجراى طرح به ترتیب در اسفندماه سال گذشته و اواخر اردیبهشت 
سـال جارى عملیاتى شـد که هدف از آن اطالع رسـانى به مردم در مورد لزوم توجه و کنترل این امر 

بود.  طرح بسـیج ملى کنترل فشـارخون یک پویش ملى با محوریت وزارت بهداشت 
است ولى اجراى آن منوط به همکارى همگانى است که این مهم در استان محقق شد 
و مسـؤوالن اسـتان و رسـانه ها همکارى درخور توجهى را با اجراى طرح انجام دادند.
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مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان عنوان کرد:
خسارت بارندگی ها 

به بیش از 2500 واحد 
مسکونی روستایی

 مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمی 
اســتان زنجان گفــت: بارندگی هــای اخیر به 
بیش از 2500 واحد مسکونی در دو شهرستان 

خسارت زد.
سجاد صنعتی منفرد در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کرد: با توجه به برگزاری نشست های پرشمار 
با حضور معاون بازســازی و مسکن روستایی 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی و تاکیدات استاندار 
زنجان بر آغاز هر چه ســریع تر روند بازسازی 
در  بازسازی  مناطق خسارت دیده، ســتادهای 
شهرستان های خدابنده و ماه نشان برای جبران 
خســارات ناشــی از بارندگی هــای اخیر به 

تصویب رسید.
این مســوول ادامه داد: با تشــکیل این ستاد از 
سوی بنیاد مســکن در شهرستان های خدابنده 
و ماه نشان، امر بازسازی واحدهای آسیب دیده 
با ســرعت بیشــتری انجام می شــود و برای 
انجام سریع بازســازی، ساخت و تعمیر منازل 
آســیب دیده، ســتاد بازســازی بــرای جبران 
خســارات در این شهرستان ها فعالیت خود را 

آغاز کرده است.
وی با اشــاره بــه اینکه بیــش از 2500 واحد 
مسکونی روستایی در شهرستان های خدابنده و 
ماه نشان در بارندگی های اخیر آسیب  دیده اند و 
نیاز به بازسازی و تعمیرات دارد، گفت: هدف 
از تشکیل این ستاد، هماهنگی و بهره گیری از 
همه ظرفیت ها با هدف انجام سریع بازسازی، 
ســاخت و تعمیر منــازل برای پایــان به موقع 

آسیب ها است.
صنعتی منفــرد تصریح کــرد: بالفاصله پس از 
بارش ها، 25 گروه در قالب 35 نفر ارزیاب و 4 
نفر سرگروه ارزیابی از سوی بنیاد مسکن استان 
برای ارزیابی و شناســایی مناطــق حادثه دیده 

اعزام شدند.
وی یادآور شــد: 516 واحد شــهری و 3136 
واحد روســتایی و در مجمــوع 3652 واحد 
مســکونی در سطح اســتان بیش از 50 درصد 
آسیب دیده اند که نیاز به ساخت دارند. همچنین 
115 واحد شــهری و 1742 واحد مســکونی 
روستایی در سطح استان زیر 50 درصد آسیب 

دیده اند که نیاز به تعمیر دارند.
مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اســالمی استان 
زنجان خاطرنشــان کرد: هم اکنون آواربرداری 
از برخــی واحدهای مســکونی آغاز شــده و 
12 واحــد تجاری شــهری و 5 واحد تجاری 

روستایی نیاز به ساخت دارد. 
همچنین لوازم خانگی و معیشتی 133 خانوار 
نیز بر اثر بارندگی های اخیر در اســتان، دچار 

خسارت شده است.

خبـر

 رییس اداره نظارت بر امور حیات وحش 
اداره کل حفاظت محیط زیســت اســتان زنجان 
گفت: کوه های واقع در شهرســتان طارم و منطقه 
قره پشتلو شهرستان زنجان، زیستگاه و مامن پلنگ 

در این استان است.
پرویز رســتمی، در گفت و گــو با خبرنگار ایرنا، 
افزود: با توجه به اینکه پلنگ، استتار شونده قهاری 
اســت و بر حســب غریزه ذاتی از چشم ها پنهان 
می ماند بنابراین مشاهده آن به ندرت اتفاق می افتد.
وی اظهار داشــت: این گونه جانوری شاخص و 
نادر، حیوانی قلمرو طلب است و اگر طعمه کافی 
در زیستگاه داشته باشد در این صورت به دام های 
اهلی و انســان ها نزدیک نمی شود و در این استان 
از حمله این جانور به دام ها، گزارشی واصل نشده 

است.
رستمی یاد آور شد: اواخر سال ۹6، در باره حمله 
یک قالده پلنگ به یک فرد روستایی در بلندی های 
شهرستان طارم که قلمرو این حیوان زیبا و وحشی 
اســت، گزارش شد و وی مدعی بود که که بر اثر 
درگیری با پلنگ از ناحیه پیشانی و دست مجروح 
شــده اســت اما در بیان چگونگی این رویداد نیز 
دچــار تناقض گویی هایی شــد کــه با حقیقت، 

سنخیت چندانی نداشت.
وی افزود: پلنگ در حالت معمول به انسان حمله 
نمی کند اما اگر تحریک شــود و یا مورد اصابت 
گلولــه شــکارچیان قرار گیرد بــی هیچ ترس و 
واهمه ای به سمت افراد حمله ور می شود پس بهتر 

است از این کار به جد پرهیز شود.
رستمی اظهار داشت: کل و بز و گراز و در مواقعی 
نیــز خرگوش ها، غذای دلخواه پلنگ ها هســتند 
بنابرین این جانور بســیار زیبا در این 2 منطقه از 
زنجان مشکلی به لحاظ وجود طعمه و شکار ندارد.

امنیت و آرامش در قلمرو پلنگ های این استان 
برقرار است

مدیر روابــط عمومــی اداره کل حفاظت محیط 
زیست اســتان زنجان نیز، گفت: امنیت و آرامش 
در زیستگاه و قلمرو پلنگ ها در این استان با تالش 
محیط بانان برقرار است و امید داریم با همکاری 
همه افراد هیچ خطری از جانب انســان ها، حیات 

این گونه شاخص را تهدید نکند.
امجــد باقری افزود: ایــن اداره کل برای حفاظت 
از این گونه جانوری، بطور مســتمر زیستگاه های 
اصلــی این گونه کمیاب و شــاخص را زیر نظر 
قرار می دهند تا امنیت و آرامش در این زیستگاه ها 

برقرار باشد.
وی اظهار داشــت: منطقه شــکار ممنوع خرمنه 
سر در شهرســتان طارم، منطقه شکار ممنوع فیله 
خاصه زنجان ومنطقه حفاظت شده سرخ آباد در 
شهرســتان های زنجان و طارم و بخشی از منطقه 
شکار ممنوع خراسانلو در شهرستان ابهر، زیستگاه 
اصلی پلنگ ها در این استان است و محیط بانان این 

مناطق را با دقت پایش می کنند.
باقری با بیان اینکــه حمله پلنگ به دام های اهلی 
و انســان در این استان، بســیار کمتر اتفاق افتاده 
اســت و اگر زیستگاه و قلمرو این گونه جانوری 
مورد تهدید واقع نشــود در این صورت شــاهد 
حمله احتمالی آن ها به انسان ها و دام های اهلی نیز 

نخواهیم بود.
وی یادآور شــد: بهمن ماه ۹6، گزارشی در زمینه 
حمله یک قــالده پلنگ به یک دامــدار از اهالی 
روستای تشویر در شهرســتان طارم از توابع این 

استان در بلندی های روستاهای لهنه و زرده به این 
اداره کل رســید و این فــرد به تنهایی و به منظور 
تفریح و پیــاده روی پای در قلمــرو این حیوان 
گذاشته و مدعی بود که بر اثر هجوم پلنگ از ناحیه 
پیشانی و دست چپ زخمی شده است که در بیان 
چگونگی این رویداد نیز دچار تناقض گویی هایی 

شد که با حقیقت منطبق نبود.
باقری از گردشــگران طبیعت و چوپانان خواست 
به تنهایی به مناطق صخره ای و دربندها که احتمال 
وجود جانوران درنده ای چون پلنگ نروند؛ چرا که 
بیم خطر وجود دارد و به حتم پا گذاشتن به قلمرو 

حیات وحش درنده ریسک بسیار باالیی است.
وی یادآور شــد: در ســال های ۹2، و ۹4 و ۹5 به 
ترتیب 3، 2، 3 و 3 قالده پلنگ در مناطق شــکار 
ممنوع خرمنه ســر و حفاظت شــده ســرخ آباد 
ازسوی محیط بانان مشاهده و با استفاده از دوربین 
فیلمبرداری مستند سازی شد و سال ۹4 نیز الشه 
یک قالده پلنگ در منطقه حفاظت شده سرخ آباد 

زنجان یافت شد.
با توجه به اینکه پلنگ، جانوری قلمرو طلب است 
و به طور معمول حدود 60 کیلومتر مربع را برای 
زیســت خود انتخاب می کند بنابرین مشاهده و 
شــمارش تعداد دقیق آنها کاری سخت و دشوار 

است.
پارسال، پلنگی در این سه منطقه مشاهده نشد اما 
آثار به جا مانده از این گونه جانوری، همچون ردپا 
و فضوالت، خبر از وجود آن در زیستگاه را می داد 

که این عالیم موجب دلگرمی و مسرت بود.
به هر میزان زیســتگاه های اصلی پلنگ از وجود 
امنیت و طعمه الزم و کافی برخوردار باشد در این 
صورت، جان این گونه جانوری کمیاب و زیبا نیز 

مورد تهدید و خطر قرار نخواهد گرفت.
مهر ماه ســال ۹1 برای نخستین بار در این استان، 
یک قالده پلنگ ماده به همراه ســه توله در منطقه 
شــکار ممنوع خرمنه سر واقع در شهرستان طارم 

از ســوی عوامل اجرایی این اداره کل مشاهده و 
فیلمبرداری شد.

هرچنــد به علت محدودیــت زاویه دید و وجود 
موانع طبیعی و اســتتار توله هــا در پای درخت، 
فیلمبــرداری از رفتار و حــرکات توله پلنگ ها به 
هنگام تغذیه با شیر مادر و جست و خیز آنها میسر 
نشده بود اما حرکات پلنگ ماده به مدت 10 دقیقه 
مستندسازی شده است و مشاهده این چهار قالده 
پلنگ ایرانی در این منطقه، خبر از وجود یک قالده 

پلنگ نر را می داد.
فیلمبرداری از پلنگ ها در طبیعت را کاری سخت و 
دشوار است و این جانور وحشی و گوشتخوار که 
نادر و کمیاب نیز می باشد به طور معمول شب ها به 
شکار پرداخته و برخی مواقع نیز در اوایل صبح و 

یا اواخر روز مشاهده می شود.
ســال ۹4 نیز در بلندی های غار خرمنه ســر در 
شهرستان طارم، یگ گروه سه نفره از کارشناسان 
و محیط بانان این اداره کل در حین شــمارش کل 
و بزهای این منطقه، یک قالده پلنگ را با دوربین 
چشمی به صورت لحظه ای رؤیت کرده و به منظور 
مستند سازی بالفاصله به محل موردنظر عزیمت و 
از فاصله حدود 300 متری از این پلنگ نر جوان در 

حال استراحت، فیلمبرداری کرده بودند.
بعد یک ماه از این واقعه، یک گروه اعزامی که به 
منظور بررسی وجود بیماری ppr )طاعون نشخوار 
کنندگان کوچک( در منطقه در حال گشــت زنی 
بودند در دربند باور منطقه خرمنه ســر با مشاهده 
2 قــالده پلنگ اقدام به تصویر برداری کردند و با 
توجه به فصل و زمان جفت گیری به احتمال بسیار 

این پلنگ های نر و ماده بودند.
شکار هر قالده پلنگ مبلغ ۸0 میلیون تومان جریمه 
دارد که شکارچی متخلف، به عنوان ضرر و زیان 
به طبیعت و حیات وحش باید به حســاب محیط 
زیســت واریز کند و از جنبه عموم جرم نیز باید 

قاضی پرونده رأی و نظر دهد.

منطقه حفاظت شده ســرخ آباد در شهرستان های 
زنجــان و طارم و با مســاحت 122 هزار و 61۸ 
هکتار از ســال 1375 تحت حفاظت قرار گرفته 
است که دشت سهرین این منطقه یک زیستگاه با 
ارزش آهو محسوب می شود و منطقه شکار ممنوع 
خرمنه ســر، نیز به وسعت حدود 77 هزار و ۸۸5 
هکتار در شمال استان زنجان و دامنه جنوبی سلسله 

جبال البرز واقع شده است.
حیــات وحش منطقــه شــامل کل و بز، خرس 
قهوه ای، پلنگ، سیاه گوش، گرگ، گربه وحشی، 
کفتار، گراز، کبک دری، کبک چیل، طرالن، دلیجه، 
شاه بوف، عقاب طالیی و انواع پاسری فرمها بوده 
و گونه های گیاهی آن نیز نظیر ارس، بلوط، گردو، 
بنه، ازگیل، زالزالک، ســیاه تلو، افــرا، داغداغان، 
ولیک، آلبالوتلخه، بادام کوهی، راش و انواع گون 

می باشد.
منطقه فیلــه خاصه نیز از ســال ۸6 جزو مناطق 
شکار ممنوع استان زنجان اعالم شد و وسعت آن 
110 هزار و 532 هکتار است و گونه های درختی 
مختلف، همچون درختان میوه و صنوبر و گونه های 
گیاهی همچون انواع آویشن، درمنه، انواع خانواده 
گندمیــان و گیاهان بالشــتکی و همچنین آهوی 
ایرانی، گراز، سمور سنگی، پرندگانی چون کبک، 
باقرقره، انواع پرندگان شکاری، انواع پرندگان آبزی 
و کنار آبزی مهاجر زمستانی و انواع خزندگان در 

این منطقه وجود دارد.
منطقه شکار ممنوع خراسانلو، واقع در شهرستان های 
ابهر - خرمدره به دلیل داشتن آب و هوای معتدل 
کوهستانی و زمین های حاصلخیز از تنوع گونه های 
گیاهی و جانوری خاصی برخوردار است و بیش 
از 13 نوع پستاندار از جمله قوچ و میش ارمنی و 
البرزی، آهو، پلنگ، خرس قهوه ای، خوک وحشی، 
گرگ و ســیاه گوش و 22 گونه از انواع پرندگان 
چون کرکس، قرقی، ســینه ســرخ ایرانی، دلیجه، 

سارگپه در این منطقه زیست می کنند.

منطقه حفاظت شده ســرخ آباد در شهرستان های 
زنجــان و طارم و با مســاحت 122 هزار و 61۸ 
هکتار از ســال 1375 تحت حفاظت قرار گرفته 
است که دشت ســهرین این منطقه یک زیستگاه 
با ارزش آهو محســوب می شــود و منطقه شکار 
ممنوع خرمنه سر، نیز به وسعت حدود 77 هزار و 
۸۸5 هکتار در شمال استان زنجان و دامنه جنوبی 

رشته کوههای البرز واقع شده است.
حیــات وحش منطقــه شــامل کل و بز، خرس 
قهوه ای، پلنگ، سیاه گوش، گرگ، گربه وحشی، 
کفتار، گراز، کبک دری، کبک چیل، طرالن، دلیجه، 
شاه بوف، عقاب طالیی و انواع پاسری فرمها بوده 
و گونه های گیاهی آن نیز نظیر ارس، بلوط، گردو، 
بنه، ازگیل، زالزالک، ســیاه تلو، افــرا، داغداغان، 
ولیک، آلبالوتلخه، بادام کوهی، راش و انواع گون 

می باشد.
منطقه فیلــه خاصه نیز از ســال ۸6 جزو مناطق 
شکار ممنوع استان زنجان اعالم شد و وسعت آن 
110 هزار و 532 هکتار است و گونه های درختی 
مختلف، همچون درختان میوه و صنوبر و گونه های 
گیاهی همچون انواع آویشن، درمنه، انواع خانواده 
گندمیــان و گیاهان بالشــتکی و همچنین آهوی 
ایرانی، گراز، سمور سنگی، پرندگانی چون کبک، 
باقرقره، انواع پرندگان شکاری، انواع پرندگان آبزی 
و کنار آبزی مهاجر زمستانی و انواع خزندگان در 

این منطقه وجود دارد.
منطقه شکار ممنوع خراسانلو، واقع در شهرستان های 
ابهر - خرمدره به دلیل داشتن آب و هوای معتدل 
کوهستانی و زمین های حاصلخیز از تنوع گونه های 
گیاهی و جانوری خاصی برخوردار است و بیش 
از 13 نوع پستاندار از جمله قوچ و میش ارمنی و 
البرزی، آهو، پلنگ، خرس قهوه ای، خوک وحشی، 
گرگ و ســیاه گوش و 22 گونه از انواع پرندگان 
چون کرکس، قرقی، ســینه ســرخ ایرانی، دلیجه، 

سارگپه در این منطقه زیست می کنند.

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره ۱۱۵ مورخه ۲ خرداد ماه ۱۳۹۸ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک ناحیه دو زنجان تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای اکبر بیات فرزند 
محرمعلی به شماره شناســنامه ۵۷۷ صادره از زنجان در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
قســمتی از یک باب ساختمان به مســاحت ۱۵ متر مربع از پالک ۵۲۴۴اصلی واقع 
در بخش یک خریداری از مالک رســمی اولیه محرز گردیده است.که بایستی با پالک 

۵۲۴۴/۵۸۸ اصلی بخش یک زنجان تجمیع گردد و به تنهایی قابل نقل و انتقال نیست.
بنابراین به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود و در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۲۲خرداد ماه ۱۳۹۸-تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹ تیر ماه ۱۳۹۸

ابراهیم اکبری - رییس ثبت اسناد و امالک

آگهی ابالغ اجراییه مربوط به پرونده اجرایی ۹۵۰۰۰۹۶
بدین وسیله به آقای سید بهاءالدین موسوی  فرزند سید شریف به  شناسنامه شماره ۸۴۹ 
صادره از زنجان ســاکن زنجان - کوی پونک - مجتمــع ۲۲۴۴ واحدی رضوان-  بلوک 
۴- طبقه شــش واحد ۷۰۸  ابالغ می شــود که بانک مســکن شعبه مرکزی زنجان به 
استناد سند رهنی  شماره  ۱۶۳۶۶۴ - ۹  اسفند ۱۳۹۳ دفتر ۷ زنجان برای وصول مبلغ 
۵۳۳,۷۳۱,۴۷۸ ریال تا تاریخ  ۱۸ فروردین ۱۳۹۵ به انضمام خسارت تاخیر متعلقه و از 
تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجراییه صادر نموده و پرونده 

اجرایی به کالسه ۹۵۰۰۰۹۶ در اداره اجرای اسناد رسمی استان زنجان تشکیل شده و طبق 
گزارش مورخه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ مامور ، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته 
نشده ، بنابراین بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده ۱۸ آیین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک 
مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف ده روز 
از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محســوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 

ننمایید، عملیات اجرایی جریان خواهد یافت. 
مسوول اداره اجرای اسناد رسمی زنجان

آگهی ابالغ اجراییه مربوط به پرونده اجرایی ۹۸۰۰۲۸۶
بدین وســیله به خانم گلی اطهر سیرت فرزند اســماعیل به کد ملی ۴۲۸۲۷۶۳۸۲۵و 
شناسنامه شماره ۱۴۵۰ صادره از زنجان ساکن زنجان - کوی پونک - مجتمع رضوان- 
بلوک ۱۰ طبقه همکف واحد ۱۱۰ قطعه ۷۸۶ کدپستی ۴۵۱۶۳۸۴۱۵۹ ابالغ می شود 
که بانک مسکن شعبه مرکزی زنجان به استناد  قرارداد بانکی شماره  ۱۱۵۱۶/۴۱۶۶- ۲۴ 
بهمن ۱۳۹۲ برای وصول مبلغ ۳۱۰,۵۷۵,۲۱۳ ریال تا تاریخ  ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸  به 
انضمام خسارت تاخیر متعلقه روزانه ۱۵۰/۳۷۳ ریال از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل 

بدهی طبق مقررات علیه شما اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه ۹۸۰۰۲۸۶ 
در اداره اجرای اسناد رسمی استان زنجان تشکیل شده و طبق گزارش مورخه ۱۸ خرداد  
۱۳۹۸ مامور پست ، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده ، بنابراین بنا به 
تقاضای بســتانکار طبق ماده ۱۸ آیین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف ده روز از تاریخ این آگهی 
که روز ابالغ محســوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید ، عملیات 
اجرایی جریان خواهد یافت.       رییس اداره اجرای اسناد رسمی زنجان- مینا تقیلو

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابر رأی شــماره ۱۳۹۷۶۰۳۲۷۰۰۱۰۰۱۷۴۷ مورخه ۲۲ دی ماه ۱۳۹۷ هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 

در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان تصرفات مالکانه
بال معارض متقاضی آقای هاشم عبداللهی ارجینی فرزند حسینعلی به شماره شناسنامه 
۹۹۲ صادره از زنجان در عرصه دو دهم سهم از پنج سهم سه هزار سهم پالک ۲۴ اصلی 
واقــع در بخش ۷ زنجان خریداری از مالک رســمی آقای علی بابایی و آقامعلی بابایی 

فرزندان عباسعلی محرز گردیده است.
بنابراین به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود و در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹ تیر ماه ۱۳۹۸-تاریخ انتشار نوبت دوم : ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۸

مجتبی محمدلو - رییس ثبت اسناد و امالک زنجان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابر رأی شــماره ۱۱۳ مورخه ۲ خرداد مــاه ۱۳۹۸ هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک ناحیه دو زنجان تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای مرتضی عباسی 
فرزند اکبر به شــماره شناسنامه ۶۴۴ صادره از زنجان در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
قســمتی از یک باب ساختمان به مساحت ۱۵ متر مربع از پالک ۵۲۴۴اصلی واقع در 
بخش یک زنجان خریداری از مالک رسمی اولیه محرز گردیده است.که بایستی با پالک 

۵۲۴۴/۵۸۸ اصلی بخش یک زنجان تجمیع گردد و به تنهایی قابل نقل و انتقال نیست.
بنابراین به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود و در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۲۲خرداد ماه ۱۳۹۸- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹ تیر ماه ۱۳۹۸
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کوه های طارم و قره پشتلو زنجان، زیستگاه مناسب پلنگ
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به جستجوی تو از شب، گذشته آمده ام 
هزار باديه را در نوشته آمده ام 

قدم قدم همه نام تو را، به ناخن و خون 
به شاخه های درختان، نوشته آمده ام 

به بويه ی بر و بوم هميشه آبادت 
ز هفت خان خرابه گذشته آمده ام

دالورانه، هزاران هزار جادو را
به تيغ معجزه ی عشق، کشته آمده ام 

هزار واديه را، دره دره رد شده ام 
هزار باديه را، پشته پشته آمده ام 

 ملول ديو و ددم با چراغ دل در کف 
به جستجوی تو ، -انسان فرشته- آمده ام

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

Zanganemrooz@gmail.com   @zandgan
گزارش ویژه

آيين بهره برداری از پل امام حســن مجتبی)ع( با 
حضور معاون عمرانی وزير کشــور، نماينده ولی 
فقيه در اســتان، استاندار، شهردار، رييس و اعضای 
شورای شــهر زنجان و مديران استانی در مجتمع 

رفاهی آدونيس برگزار شد 
پل امام حسن مجتبی )ع( دهم خرداد ۹۷ در ورودی 
شهرک گلشهر کلنگ زنی شــد و طبق وعده داده 
شده از سوی شهردار زنجان يکساله به پايان رسيد 
و ۱۵ خرداد ۹۸ مصادف با عيد ســعيد فطر زير بار 

ترافيک رفت.
برای ساخت اين پل دو رويکرد اصلی وجود داشت 
که يکی رويکرد جنوب به غرب است که از ميدان 
بســيج به ســمت بزرگراه 22 بهمن امتداد دارد و 
ديگری مسير شرقی- غربی و بالعکس گلشهر است 
که رفت و آمد بااليی داشــت از همين رو اين پل 
به گونه ای طراحی شــده است که حرکت ها بدون 
تداخل مسير بزرگراه را طی کرده و با حداکثر ايمنی 

و حداقل زمان انجام شود.
در  ورودی شــهرک گلشــهر در مجموع ۱3 هزار 
حرکت در ســاعات اوج اتفــاق می افتاد که از اين 
تعداد مشکالت ۱2 هزار حرکت با ساخت پل امام 
حســن مجتبی )ع( حل شد  به طوری که با ايجاد 
پل، حرکت های شرقی- غربی که يکی از محورهای 
مهــم رفت و آمد  اســت از روی پل عبور کرده و 
مســير جنوب به غرب نيز کماکان بر روی سطح 
بدون تداخل با مسيرهای ديگر به حرکت خود ادامه 
می دهد و راســت گردها نيز در هر طرف پل  کاماًل 

باز است.
پل امام حســن مجتبی)ع( از جهت شرقی-غربی 
به صورت روگذر و جهت های شــمالی و جنوبی 
هم سطح  در حال اجرا بوده و هزينه اجرای اين پل 

حدود 3۸ ميليارد تومان است.
اين پل به طول ۷۵0 متر و عرض 2۱ متر اســت و 
برای ايجاد امکان گردش شمال به جنوب و غرب 
به جنوب يک دور برگردان غير هم سطح در فاصله 
۸00 متری به عنوان مکمل در مراحل پايانی ساخت 
قــرار دارد. اين پل در قالب قرارداد Epc ســاخته 
شده و همه مراحل اجرای پل از  طراحی تا ساخت 
توسط شــرکت جهاد نصر زنجان اجرا شده و در 

مدت زمان يک سال به بهره برداری رسيد.
افتتاح به موقع پل امام حسن مجتبی )ع( سرمایه 

اجتماعی را تقویت کرد
نماينده ولی فقيه در اســتان و امام جمعه زنجان در 
اين آيين  گفت: پروژه پل امام حسن مجتبی )ع( نه 
تنها منجر به رفع ترافيک شد بلکه با ساخت به موقع 

سرمايه اجتماعی را تقويت کرد
حجت االسالم  علی خاتمی  در آيين بهره برداری از 
پل امام حسن مجتبی سخن می گفت، اظهار داشت: 
برای تقويت سرمايه اجتماعی جامعه اقدامات خوبی 

از سوی مديريت شهری زنجان انجام شده است.
وی افزود اگر ســرمايه اجتماعی به خطر برســد 
عوارضی بدتر از زلزله برجای خواهد گذاشت چرا 

که اعتماد مردم مهمترين سرمايه است.
نماينده ولی فقيه در اســتان با بيان اينکه شکستن 
طلسم پروژه ی سبزه ميدان هم خوشحالی مردم را 
دوچندان می کند گفت در شرايط اقتصادی کنونی 

پيش بردن پروژه ها هنر است.
خاتمی با اشــاره بــه روند طوالنی ســاخت پل 
سيدالشهدا در طول  ۹ سال تاکيد کرد: روند طوالنی 
ســاخت اين پروژه  کام مردم را تلخ کرد. و اتمام 
شيرينی ساخت اين پروژه هم نتوانست تلخی آن را 
جبران کند. وی ادامه داد: در علم مديريت دو نظريه 
وجود دارد؛ مديريت علم است و اصل مديريت هنر 
است، اکنون تجربه نشان داده که مديريت هم به علم 

و هم به جسارت نياز دارد.
امــام جمعه زنجان  با اشــاره اينکه قبل از انقالب 
در هفت روســتای زنجان برق وجود داشت گفت 
امروز ۸۵ درصد راه های روســتای استان آسفالت 
است و در بقيه مسايل هم به دستاوردهای بسياری 

رسيده ايم.

شهردار زنجان: 
همراهی و مدیریت عالی اســتان، موجب روند 

پیشرفت پروژ های شهری زنجان شده است
شــهردار زنجان، همراهی و مديريت عالی استان، 
اعضای شــورای شهر و دســتگاههای اجرايی را 
موجب روند پيشرفت پروژ های شهری يکی پس 

از ديگری در اين مدت عنوان کرد.
مســيح اله معصومی، در ادامه اين آيين  با اشاره به 
حدود يک ساله ونيم  فعاليت های شهردار زنجان، 
در اين شهر اظهار داشت: در صدد تعريف افق های 
روشن آبادانی وعمران شــهری  در راستای حفظ 

حقوق شهروندی درشهر زنجان بوده و هستيم.
شــهردار زنجان،  با بيان اينکه مجموعه شهرداری 
زنجــان، با تمام توان در راســتای ايجاد همدلی و 
آبادانی شــهر و حقوق شهروندی در تالش است،  
تا از پروژه های تعريف شــده با محوريت انسانی 
فرهنگی به ويژه درهسته مرکزی شهر، تاکيد کرد: 
بروز کردن حقوق و افزايش بودجه های شهرداری 
زنجان نشــان از تالش اين مجموعه در طول اين 

مدت داشته است.
معصومی، با اشاره به پيگيری مسووالن در راستای 
افزايش مناطق شهری زنجان به چهارمنطقه  شهری 
و نوسازی اتوبوسرانی و وسايط نقليه درون شهری 
واصالح شبکه اتوبوسرانی، تصريح کرد: همراهی 
و مديريت عالی اســتان و اعضای شورای شهر و 
دســتگاههای اجرايی موجب روند پيشرفت پروژ 
های شهری يکی پس از ديگری در اين مدت بوده 

است.
وی، با اشاره به قول افتتاح يکساله اين پل با ايجاد 
زيرساخت های بروز طبق استاندارهای ملی و بين 

المللــی و تعهدات زمان بندی انجام شــده دراين 
امــر مهم، گفت: در بهره برداری از  اين پل از توان 
نيرو های بومی برای نخستين بار به نحور مطلوب 
استفاده شده است. شهردار زنجان، با بيان اينکه در 
ساخت اين پروژه از تکنولوژيهای بروز استفاده شده 
است، گفت: وعده يکساله به مردم شهر تحقق يافت.

رییس شورای اسالمی شهر زنجان : 
بازگشت اعتماد مردم به مجموعه مدیرت شهری 

ازاهداف مهم شورای پنجم است
 در ادامه رييس شورای شهر زنجان  با اشاره به زمان 
زود هنگام اين پل  تصريح کرد: بازگشــت اعتماد 
مردم به مجموعه مديرت شــهری از جمله اهداف  

مهم شورای پنجم است. 
اسماعيل دويران، با بيان اينکه پشتيبانی و حمايت 
مردم از مسووالن  اصل انطباق و يکپارچگی است 
ادامه داد: مشکل يکپارچگی مديريتی درشهر داريم.

وی، با اشــاره به ورود سياســت های تک روی و 
حزبی در حوزه مديريت شهری، اضافه کرد: همدلی 
در اجرای پروژهای شهری بدور ازسياستهای حزبی 
بوده اســت وپروژه های شهری به خوبی در حال 

اجرا است.
رييس شورای شهر زنجان  مجموعه شهرداری را 
بــازوی قوی در اجرای پروژه های تعريف شــده 
شهری برشمرد و گفت: پل امام حسن مجتبی )ع( 
باعث باالبردن رتبه مهندسين بومی شهر زنجان شده 
است. دويران،  با تقدير از شرکت جهار نصر زنجان 
پيمانکار اين پروژه  افزود: همه ستگاههای اجرايی 
ونهاد هــای نقش عمده ای با ايجاد زيرســاخت 

مناسب در خور مردم شهر دراين پروژه داشتند.
وی، همکاری مسووالن استان و مجموعه شهرداری 

را به عنوان ياوران  شــورای شهر برشمرد و گفت: 
پروژه هــای موفق و ناموفق همــکاری و تعامل 

دستگاههای اجرايی را می طلبد.
رييس شورای اسالمی شهر زنجان  در پايان  ميزان 
يکپارچگی مديريت شــهری را قابل قبول عنوان 
کرد و گفت: در حال حرکت به سمت اين مهم به 

صورت ايده ال هستيم.
معاون عمرانی وزیر کشور : 

برنامه های مجموعه مدیریت شهری کلید واژه 
عمران و آبادانی شهر ها است

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستايی وزير 
کشور و رييس سازمان شهرداری ها و دهياری های 
کشــور تعريف نگاه جديد و رويکــرد اداره امور 
شهری را با ابعاد کلی شهر و شهروندی مهم ارزيالبی 

کرد و گفت: مســووالن اســتان زنجان دارای نگاه 
واحد در کنار اقدامات اقتصادی، اجتماعی، مذهبی، 

فرهنگی و عمرانی هستند.
مهدی جمالی نژاد، معاون امور عمرانی وزير کشور،  
درآيين بهره برداری  از پل امام حســن مجتبی )ع( 
با اشاره به وجود اتحاد و همدلی در بين مجموعه 
مســووالن اســتان زنجان، اظهار داشت: سه دسته 
مشــکل و چالش درشــهرهای کشــور و مناطق 

مسکونی در رابطه با زندگی مردم وجود دارد.
معاون عمرانی وزير کشــور، با بيان اينکه بايد در 
کنار اقدامات عمرانی و رفع آسيب های عمرانی به 
عدم رشد و توسعه شــهری و وجود آسيب های 
اجتماعی فرهنگی نيز توجه ويژه داشت، ادامه داد: 
وجود بافت های فرسوده و سيما و منظر شهری و 
غيره دارای اهميت است، ادامه داد: رفع آسيب های 
اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی برنامه ريزی کالن در 

شهر ها را می طلبد.
وی تبديل شــهر ها به شــهرهای دانايی محور را 
نيازمند نگاه ويژه در همه ابعاد زندگی دانســت و 
تاکيد کرد: يکپارچگی، فراينــد محوری درفرايند 
برنامه های مجموعه مديريت شــهری کليد واژه 

عمران و آبادنی در شهر ها است.
اين مقام مسوول، با اشاره به توسعه پايدار شهری، 
گفت: در شهر ها نيازمند نگاه عميق و جديد ونگاه 

حکيمانه هستيم نه نگاه صرفا عمرانی. 
جمالی نژاد، تعريف نگاه جديــد و رويکرد اداره 
امور شــهری را با ابعاد کلی شهر و شهروندی مهم 
ارزيالبــی کرد و گفت: مديريت شــهری زنجان و 
اعضای شورای شهر زنجان و مسووالن دارای نگاه 
واحد در کنار اقدامات اقتصادی، اجتماعی، مذهبی، 

فرهنگی و .... هستند.
معاون عمرانی وزير کشور در ادامه اعتماد به خود و 
داشته های خود را موجب توسعه و پيشرفت شهر 
و شهر نشينی برشمرد، يادآور شد: اعتماد مردم به 
مســووالن همراه با ايجاد زيرساخت های  مناسب 
شهری موجب استحکام روابط بين مردم ومسووالن 

می شود.
وی پرهيز از ايجاد گسل بی اعتمادی را مهم ارزيابی 
کرد و گفت: به اميد روزی که شاهد تعامل بيش ار 

پيش در اين زمينه باشيم.
نماینده ولی فقیه در استان از وفای به عهد شهردار 
زنجان در ساخت پل امام حسن مجتبی قدردانی 

کرد
در پايان اين آيين نماينده ولی فقيه در استان و امام 
جمعه زنجان با اهدا لوح تقديری از وفای به عهد 
شهردار زنجان در ساخت پل امام حسن مجتبی)ع( 

قدردانی کرد.
در لوح اهدايی امام جمعه زنجان خطاب به شهردار 

زنجان آمده است : 
»تحقق وعده يکساله، وفای به عهد در زمان کلنگ 
زنی پل امام حسن مجتبی، سرمايه اجتماعی را در 

زنجان تقويت کرد.«
همچنين در اين آيين معاون عمرانی وزير کشور و 
استاندار زنجان با اهدا لوح تقدير مشترک از شهردار 
زنجان به خاطر عمل به وعده داده شــده در موعد 

مقرر قدردانی کردند.

نماینده ولی فقیه در استان در آیین بهره برداری از پل امام حسن مجتبی )ع(:

افتتاح به موقع پل امام حسن مجتبی )ع( سرمایه اجتماعی را تقویت کرد
تحقق وعده یکساله و وفای به عهد شهردار زنجان در ساخت پل امام حسن مجتبی)ع(

شهردار زنجان: 
همراهی و مدیریت عالی استان، 
موجب روند پیشرفت پروژ های 

شهری زنجان شده است

رییس شورای اسالمی شهر زنجان: 
بازگشت اعتماد مردم به 

مجموعه مدیرت شهری از اهداف 
مهم شورای پنجم است

معاون عمرانی وزیر کشور : 
برنامه های مجموعه مدیریت 

شهری کلید واژه عمران و آبادانی 
شهر ها است

نماینده ولی فقیه در استان 
از وفای به عهد شهردار زنجان

در ساخت پل امام حسن مجتبی )ع( 
قدردانی کرد
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