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 رویه 1

A  (ع)على امــام  امــروز-  زنــگان 
زودتــر از همه ى مردم عصــر خود به خدا 
و رســولش(ص) ایمان آورد و نماز گزارد. 
چنانچه فرمود :   بار خدایا من نخستین کسى 
هســتم که به حق رســیده و آن را شنیده و 
پذیرفته اســت و هی کس بر من در امر نماز 
سبقت نگرفت، مگر رسول خدا(ص)، و نیز 
فرموده اند: «من هفت سال پیش از آن که کسى 
با پیامبر نماز بخواند، با او نمازگزاردم.» (1)

رت  * نمایى از مسجد کوفه و خانه ح
امیرالمومنین

در نماز على(ع) ســخن ها رفته و کالم ها گفته 
و کتاب ها نوشته شده اســت «نمازى که در 
آن، چنان غرق در مناجات و خضوع و بندگى 
مى شد که گوشش نمى شنید، چشمش نمى دید و 
زمین و آسمان و مافیها از خاطرش محو مى شد 
نمازى که در آن از خوف خدا بر خود مى لرزید 
و رن از رخســار مبارکــش مى پرید. اصوال 
معناى نماز را باید در نماز على (ع) جســت و 
معنــاى خوف را باید از چهــره رن پریده او 
دریافــت و خدا را باید از چشــم او دید.  نقل 
است که پس از شهادت امیرمومنان، حضرت 
على(ع) ، یکى از اصحاب آن حضرت به نام 
«ضرار» با معاویه روبه رو شد. معاویه گفت: 
 « «مى خواهم على(ع) را برایم توصیف کنى
ضرار که حالتى غمبار بر وجودش مســتولى 
شده بود لب به سخن گشود: «شبى على(ع) 
را در محراب عبادتش دیدم که از خوف خدا 
چون مارگزیدگان به خود مى پیچید و به سان 

غمزدگان مى گریســت و مى گفت:«آه آه از 
…»، و کالم ضــرار که بدین جا  آتش دوزخ

(2) رسید، معاویه گریان شد
از  پـس  نمازگـزار  نخسـتین  کـه  علـى(ع) 
رکعـت  بـه  رکعـت  و  اسـت  پیامبـر(ص) 
و  دیدنـى  تکبیـرش  بـه  تکبیـر  و  نمـازش 
شـنیدنى اسـت، آخرین نمازش نیز شـنیدنى 
اسـت، هـر چند کـه قلـم از توصیـف عاجز 

باشـد و بیـان از تعریـف، وامانـده:
– پیا پى  – شب نوزدهم ماه رمضان   آن شب 
از اتاق بیرون مى آمد و به آسمان مى نگریست 
باز مى گشت و با خود مى گفت: «به خدا قسم 
این همان شبى اســت که مرا وعده شهادت 
در آن داده اند.» پس موعد عزیمت که رسید، 
آهن رفتن کرد. دخترش ام کلثوم (س) که 
میزبــان حضرتش بود و از ایــن رفتار پدر، 
مضطرب و نگران، مانع از رفتن على (ع) شد 
و از ایشان درخواست کرد تا شخص دیگرى 
را بــه جاى خود براى اقامه نماز به مســجد 
بفرســتد، اما آن حضرت امتناع کرد و فرمود: 
«از قضاى الهى نمى توان گریخت.» پس گام 

در رکاب قضاى الهى نهاد و به راه افتاد.(3)
در بین راه چند مرغابى به حضرت نزدیک و 
گویى مانع از رفتن ایشان شدند، اما شهادت 
على(ع) ، گویى بى بازگشت ترین قضاى الهى 
در آن لیل القــدر خدایى بود. این رفتن دیگر 
بازگشــتى نداشــت و على(ع) دیگر طاقت 
ماندن چون خواست از در خانه خارج شود، 
قالب در، چن در کمربند او انداخت و این 
آخریــن حربه زمینیان براى بازداشــتن على 

(ع) از رفتن بود. على (ع) از در که گذشــت، 
زمینیان دیگر از او دست شستند. و على (ع) 
کسى نبود که از شــهادت بگذرد که سالیان 

… سال است به انتظار چنین شبى نشسته
 کوچه هــا را یکــى پــس از دیگــرى جا 
مى گذاشــت تا این که به مسجد رسید. ابتدا 
چند رکعت نماز گزارد و چون فجر دمید، بر 
بام مسجد رفت و آخرین اذان خود را در آن 
، ارزانى زمینیان نمود  شهر پر از حیله و نیرن
و ایــن آخرین اذانى بود که على (ع) بر ماذنه 

مسجد کوفه فریاد زد
… و على (ع) براى اقامه نماز به داخل مسجد   
… خفتــگان را بیدار کرد آن ملعون، ابن  آمد 
ملجم، بیدار بود ولى به روى شکم دراز کشیده 
و خود را به خواب زده بود و شمشیرى در زیر 
جامه اش پنهان داشت، حضرت به او فرمود: 
«برخیز که وقت نماز اســت و این چنین (به 
روى شکم) نخواب که خواب شیطان است 
بر دست راســت بخواب که خواب مومنان 
اســت و یا به طرف چ بخواب که خواب 
حکیمان است و یا به پشت بخواب که خواب 
… قصدى در خاطر دارى  پیامبران (ع) اســت
که نزدیک است آسمان ها از سنگینى آن فرو 
ریزند و اگر بخواهم مى توانم خبر دهم که در 

4)«. … زیر جامه ات چه پنهان کرده اى
پس به جانب محراب رفت در محراب ایستاد 
و به نماز مشغول شد. ابن ملجم مضطرب و 
… على (ع) به آرامى تکبیر گفت  نگــران بود 
… ابن ملجم کــه در کنار  و به رکــوع رفت
ستونى به کمین ایستاده بود، چون بید به خود 
… على (ع) ســر از رکوع برداشت  مى لرزید 
… قلب کثیف ابن ملجم  و به ســجده رفت 
… على (ع) سر از سجده  به شــدت مى تپید 
… شمشــیرش  … ابن ملجم دوید  برداشــت 
را باال برد تا فرود آورد، ولى شمشــیرش به 
سقف محراب گیر کرد. باز قصد فرود آوردن 
شمشیر را نمود، شمشیر را فرود آورد و فرق 
على (ع) تا سجده گاه شکافته شد و فریاد على 
علیه الســالم، فریاد در گلو مانده على (علیه 
السالم) برخاست: «بسم ا و با و على مل 
، فزت و رب الکعبه.» و جبرییل،  رســول ا
عزادار و مویه کنان در میان زمین و آســمان 

بان برداشت:
 سوگند به خدا پایه هاى هدایت ویران شد و 
نشانه هاى تقوا از بین رفت و ریسمان محکم 
از هم گسست. پسر عموى پیامبر کشته شد، 
جانشــین برگزیده کشته شــد، على مرتضى 

توسط نگون بخت ترین انسان ها کشته شد.

ا ویـران ش ای و ع ایه هاى ه وزى که 

ا ویـران ش ای و ع ایه هاى ه وزى که 

یـادوا
آدینه روز گذشــته که برابر با سوم خرداد ماه 
بود ، ســالروز درگذشــت بازیگر  ارزشمند 
سینماى ایران «بانو جمیله شیخى» است . این 
شــخصیت هنرى درنهم اردیبهشت ماه سال 
1309 خورشــیدى در زنجان دیده به جهان 
گشود . او مادر آتیال پسیانى از دیگر بازیگران 

نامى سینماى ایران است. 
از کودکى به تشــویق پدر و مادر خود که از 
خانواده فرهن دوست بودند در نمایش هاى 
مدرسه بازى مى کرد و در دبیرستان به شرکت 
در نشســت هاى انجمــن ادبــى و اجراى 
اتر  نمایش مى پرداخت. ســپس نزد استادان ت
اتر مشــغول شد و به  به آموختن و تمرین ت

اتر» درآمد. استخدام رسمى «اداره ت
اتر بود   جمیله شیخى داراى دکتراى افتخارى ت
.از فیلم هاى و ســریال هایى که نقش آفرینى 
کرده است مى توان به پس از باران، پدر ساالر، 
مر در ســکوت، خانه ما و همسران اشاره 
کرد. این بازیگر نامى و ارزشمند سینماى ایران  
در تاریخ 3 خرداد 1380در سن 71 سالگى بر 

اثر سکته قلبى درگذشت. 
اد رامى  یاد 

آ��ی �� ایده 
وزوکى  وارى س ودروى س تگاه خ ر دارد ی دس ان در ن هردارى ماه نش ش
ود را از طری  ه خ دل 1391 متعل ب ات م ده اتوم 2 دن 4 0 0 C C ارا  د ویت گرن
ر اگهى  د از تاریخ نش ان مى توانن ی اند متقا ى  به فرو برس ده عموم مزای
اعات ادارى  نهاد قیمت در س ه پیش ت بازدید و ارا دت 10 روى کارى جه ه م ب

ه فرمایند ان مراجع هردارى ماه نش انى ش به نش
ریه کارشناسى  ریال میباشد اب ن مبل  پایه م

مانت نامه بانکى با اعتبار  ـ شـرک  مـزاید صرفا  ـ  ـ   مب
ع کارفرما و یا فی واریزى به حساب شماره  به  ی ماهه به ن

مبل  ریال نزد بان ملى
ان هردارى ماه نش ره  ش ان  خیابان امام خمینى  ى ماهن ش ـــا

 024 36222396 |  024 36223107 ا  ا ماهن ـــر ا ش ا  شـ
ان ى ما ن شهـردا

A  ــتى ــات بهداش ــکى و خدم ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ریی
ودرمانــى اســتان زنجــان گفــت: ایــن واحــد دانشــگاهى در  همــه ى 
حــوزه هــا بــه ویــژه تخصصــى بــا کمبــود نیــروى انســانى مواجــه 
شــده و ایــن در حالــى اســت برخــى افــراد جویــاى کار بــا مــدرك 

تحصلــى باالتــر بــه دنبــال کار در رده هــاى پاییــن تــرى هســتند.
ــا افــزود:  ــا خبرنــگار ایرن دکتــر پرویــز قزلبــاش  در گفــت و گــو ب

عمــده جــذب نیــروى انســانى دانشــگاه علــوم پزشــکى زنجــان یــا 
ــا  ــون اســتخدامى ی ــه صــورت آزم ــاى رســمى ب ــق مجوزه از طری
نیروهــاى طرحــى را تشــکیل مــى دهــد کــه پــس از پایان از سیســتم 

خــارج مــى شــوند.
وى اظهـار داشـت: طبق قانون بـراى نیروهاى طرحـى یک چرخه اى 
تعریـف شـده کـه بـه مدت 2 سـال درایـن قالـب فعالیت مـى کردند 

وسـپس بـراى 2 سـال دیگـر نیز تمدید مى شـد.
ــى  ــتى ودرمان ــات بهداش ــکى و خدم ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ریی
ــورت  ــى درص ــاى طرح ــن نیروه ــه داد: همی ــان ادام ــتان زنج اس
برگــزارى آزمــون اســتخدامى، در آن شــرکت مــى کردنــد و ایــن در 
حالــى اســت ایــن طــرح بــه جــز رشــته پرســتارى در رشــته هــاى 
دیگــر تمدیــد نشــده اســت. وى اضافــه کــرد: ایــن نحــو عمــل بــه 
دلیــل بــروز مشــکالت حقوقــى بــوده و ایــن موضــوع بــه نوبــه خود 

مشــکالت مضاعــف تــرى را ایجــاد کــرده کــرده اســت.
ایــن مســوول ادامــه داد: در ارتبــاط بــا ســامانه ســامد نیــز بیشــتر 
تمــاس هــاى انجــام گرفتــه مربــوط بــه اشــتغال جوانــان، انتظــار 
ــوم پزشــکى اســتان اســت.  ــرى و جــذب در دانشــگاه عل بکارگی
ــه  ــم جامع ــالت مه ــتغال از معض ــکل اش ــرد: مش ــه ک وى اضاف
ــت  ــا محدودی ــز ب ــگاهى نی ــد دانش ــن واح ــوده و ای ــى ب کنون
هایــى مواجــه اســت چــرا کــه جــذب نیــروى انســانى نیــز طبــق 

ــرد. ــى گی ــژه اى انجــام م ضوابطــى وی

ان زنجان: ى اس ش و پ اه ع رییس دان

ود نیروى م موا است ا کم ى  ش و پ اه ع دان



ر خب

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان:

ر د   هره ردارى از 
در حوزه تامی  شر 

ده اى خدا شهر
A  مدیر عامل شرکت آب و فاضالب

استان زنجان گفت: همزمان با ایام آزادسازى 
خرمشــهر چند طرح عمرانى و خدماتى در 
حوزه تامین آب شــرب شهرهاى شهرستان 

خدابنده افتتاح و به بهره بردارى رسید.
علیرضا جز قاســمى گفت: آغاز عملیات 
اصالح شــبکه آب شرب شهر زرین رود به 
طول 5 کیلومتر و با اعتبارى بال بر 3 میلیارد 
و 380 میلیون ریال از جمله این طرح ها بود.
وى هـدف از اجـراى ایـن طـرح را کاهـش 
اتفاقـات آب در زریـن رود و  و  حـواد 
تامیـن فشـار پایدار بـراى مشـترکین در این 
شـهر عنوان کـرد. وى افـزود: بهـره بردارى 
از طـرح توسـعه شـبکه آب شـرب شـهرك 
جملـه  از  نیـز  قیـدار  شـهر  در  محمدیـه 
طـرح هایـى بـود کـه بـه مناسـبت حماسـه 
آزادسـازى خرمشـهر توسـط شـرکت آب و 
فاضـالب اسـتان زنجـان بـه بهـره بـردارى 

. سید ر
مدیـر عامـل شـرکت آبفـاى اسـتان اضافـه 
کـرد: بـراى بهـره بـردارى از طـرح توسـعه 
شـبکه آب شـرب در شـهرك محمدیه بیش 
از 3 میلیـارد ریـال اعتبار هزینه شـده اسـت.
پایـش   مرکـز  افتتـاح  بـه  قاسـمى  جـز 
راهبـرى تاسیسـات آب و فاضالب شـهرى 
در شهرسـتان خدابنـده نیـز اشـاره کـرده و 
گفـت: بـراى افتتـاح ایـن مرکـز بیـش از 2 
میلیـارد ریـال اعتبـار صـرف شـده اسـت.

ایـن مسـوول دیگـر طـرح هـاى بـه بهـره 
بـردارى رسـیده در شهرسـتان خدابنـده بـه 
مناسـبت سـوم خـرداد را بهـره بـردارى از 
آب  تاسیسـات  در  سـرقت  ضـد  سیسـتم 
از  بـردارى  بهـره  و  خدابنـده  فاضـالب  و 
ایـن  در  تاسیسـات  کنتـرل  هـاى  دوربیـن 

کـرد. اعـالم  شهرسـتان 

س  ر ا اى وا  اع
ده  ی انک  وى  ازدوا از س
شت ر  ار ن از مرز  

A  فرآیند آغاز  در چهارمین سالگرد 
اعطاى وام قرض الحســنه ازدواج از ســوى 
بانک آینده، تعداد مشمولینى که تاکنون از این 
وام در بانک آینده، بهره مند شــده اند از مرز 

26 (بیست وشش هزار) نفر گذشت. 000
در پى افزایش سـقف وام ازدواج و اسـتقبال 
در  وقفـه اى  نه تنهـا  متقاضیـان،  چشـم گیر 
رونـد اعطـاى وام  قرض الحسـنه ازدواج از 
سـوى بانـک آینـده ایجـاد نشـد بلکـه بـا 
1 (یک هـزار) فقره وام،  اعطـاى بیش از 000
صرفـا در اردیبهشـت ماه سـال جارى، رکورد 
جدیـدى در ایـن زمینه از سـوى ایـن بانک، 
ورد، گویـاى روند  به ثبـت رسـید. این دسـت
مطلـوب ارائـه ایـن نـوع خدمـت در بسـتر 
مسـوولیت اجتماعى و تالشـى متعهدانه، در 
راسـتاى تسریع و تسـهیل در جلب رضایت 

مخاطبـان جـوان وام ازدواج، خواهـد بود.
شـایان ذکر اسـت اعطاى وام قرض الحسنه، 
جـوان،  زوج هـاى  بـراى  به ویـژه 
به جهـت برکتـى کـه بـراى بانـک آینـده و 
دسـت اندرکاران ایـن فرآیند خواهد داشـت 
همـواره با حساسـیت کامل، بـه مرحله اجرا 
در آمـده اسـت کـه بهره مندى از وام توسـط 
واجـدان شـرایط در کوتاه تریـن زمان ممکن 
و بـدون حضـور در صـف انتظـار، از نتایـج 

ایـن پى گیرى هـا، بـوده اسـت.

معاون امور عمرانی استانداری: 

ى  اى ت اه  دس
اى  اه  ر دس مجرى دی

رایى مى شوند ا
A  معـاون هماهنگـى امـور عمرانى

ى  پایـه  بـر  گفـت:  زنجـان  اسـتاندار 
مصوبـه شـوراى فنـى اسـتان، دسـتگاه هاى 
تخصصـى، متولـى و مجـرى پـروژه دیگـر 
دسـتگاه ها مى شـوند تـا مشـکلى در انجـام 

آن هـا پیـش نیایـد.
به گزارش ایرنا، مهرداد سـلطانى در نشست 
اسـتان،  توسـعه  و  برنامه ریـزى  شـوراى 
وزارت خانه هـا  اسـتدالل  داشـت:  اظهـار 
و سـازمان هاى مرکـزى بـراى ملـى کـردن 
در  فنـى  تـوان  کـه  اسـت  ایـن  پروژه هـا 
وزارت خانه هـا یـا شـرکت هاى تخصصـى 

ذیـل آن هـا متمرکـز اسـت.
وى تصریـح کـرد: در عمـل، تعـداد بـاالى 
پروژه هـاى اسـتان ها و محدود بـودن تعداد 
کارشناسـان در سـازمان هاى مرکزى سـبب 
شـده تا فرصـت و امکان رسـیدگى به موقع 
نباشـد در حالـى کـه  بـه پروژه هـا میسـر 
کارشناسـان اسـتان ها بـه راحتـى مى تواننـد 

ایـن کار را انجـام دهند.
فنـى  شـوراى  کـرد:  خاطرنشـان  سـلطانى 
در  و  کـرده  حـل  را  مسـاله  ایـن  اسـتان 
مصوبـه اى، اجـراى پـروژه دسـتگاه ها را به 
دسـتگاه هاى متخصص واگذار کرده اسـت. 
رییس سـازمان مدیریت و برنامه ریزى اسـتان 
زنجـان نیز گفت: برخـى از فضاهـاى ادارى، 
رهـا بـوده و از برخـى دیگـر نیـز بهـره ورى 

کافـى نمى شـود.
شـهرام طهماسـبى بـا بیـان اینکـه از 20 تـا 
50 درصد فضاى برخى دسـتگاه ها اسـتفاده 
مى شـود، افـزود: بایـد بـراى بهـره ورى از 
ظرفیـت باقى مانـده ایـن فضاهـا تمهیداتـى 
کـرد:  خاطرنشـان  وى  شـود.  اندیشـیده 
فضاهـاى ناکارآمـد و غیـر بهـره ور نیـز در 
برخـى دسـتگاه ها وجـود دارد کـه نیازمنـد 

بررسـى و افزایـش بهـره ورى اسـت.
طهماسـبى با بیـان اینکـه دسـتگاه ها اهتمام 
جـدى براى آمـوزش مدیران و کارشناسـان 
داشـته باشند، اظهار داشـت: توسعه از مسیر 
آمـوزش مى گـذرد و ابتـدا بایـد خودمـان 
آموزش هـاى الزم را ببینیـم و سـپس انتظار 

توسـعه داشـته باشیم.

ن، نیاز بایسته ى استان  * تولید مس
زنجان است

مدیرکل راه و شهرسـازى اسـتان زنجان نیز 
تولیـد مسـکن را نیـاز این اسـتان برشـمرد 
و گفـت: بایـد بیـن 20 تـا 30 هـزار واحـد 
مسـکونى در اسـتان تولیـد شـود چـرا کـه 
وقفـه اى افتـاده و عرضـه و تقاضـا از حالت 

باالنـس بـودن، خارج شـده اسـت.
در  کـرد:  خاطرنشـان  بیات منـش  مسـعود 
داریـم  فضـا  کمبـود  نیـز  ادارى  فضـاى 
بایـد  شـهرها  در  موجـود  زمین هـاى  و 
سـاماندهى شـوند تـا هـم کمبـود فضـاى 
بـراى تولیـد  ادارى برطـرف شـده و هـم 

شـوند. اسـتفاده  مسـکن، 
وى دربـاره ى مولدسـازى کـه در تبصـره 
آمـده،  نیـز  جـارى  سـال  بودجـه  قانـون 
اظهـار داشـت: عمـده زمین هاى دسـتگاه ها 
در  آن  هزینـه  کـه  داشـته  ادارى  کاربـرى 
صـورت تبدیـل وضعیت کاربـرى و فروش 
بایـد بـه خزانـه واریـز شـده و مجـدد بـه 

اسـتان بازگـردد.
بیات منـش افـزود: این امر، تی دولبه اسـت 
چـرا کـه تاکنـون هـر زمینـى کـه فروختـه 
شـده، هزینه آن به اسـتان بازنگشـته اسـت.

ر خب

A  طبـق آمـار یونسـکو، گنبـد سـلطانیه
جـزو 23 مـکان ثبت شـده توسـط این سـازمان 
در ایـران اسـت که جنـ در آن، جنایت جنگى 

محسـوب مى شـود.
زهــــرا فتحـــى - ایســنا منطقه زنجــان  میرا 
ــت و  ــتگان اس ــى گذش ــه زندگ ــى آین فرهنگ
ســیر حرکــت انســان در طــول تاریــخ بشــریت 
ــناخت و  ــک ش ــدون ش ــد و ب ــو مى کن را بازگ
حفــ هویــت و روح فرهنگــى مردمــان هیــ 
ســرزمینى بــدون صیانــت از میــرا فرهنگى و 
آثــار باقــى مانــده از قــرون گذشــته امکان پذیــر 

نخواهــد بــود. 
در  کشـور،  فرهنگـى  میـرا  اسـاس نامه  در 
تعریـف آن چنین آمده اسـت: میـرا فرهنگى، 
شـامل آثـار باقـى مانده از گذشـتگان اسـت که 
نشـان گر حرکـت انسـان در طـول تاریـخ بـوده 
کـه بـا شناسـایى آن، زمینـه شـناخت هویـت 
او میسـر مى شـود.   فرهنگـى  و خـط حرکـت 
بـه طـور حتـم بسـیارى از آثـار باقـى مانـده از 
گذشـتگان حاصـل از ایـن تجربه هـا بـوده و از 
ایـن نظـر براى انسـان ارزشـمند اسـت و از این 
طریـق زمینه هـاى عبـرت بـراى انسـان فراهـم 

مى آیـد، بنابرایـن توجه به اشـیاى گذشـتگان در 
ذات بسـیارى از انسـان ها وجود دارد و همان ها 
همیشـه سـعى کرده انـد از ایـن آثـار بـه نحوى 

نگـه دارى و مراقبـت کننـد. 
میـرا فرهنگى هر کشـور، در واقع، آیینه جان، 
اندیشـه و معنویت آن منطقه اسـت که گاهى در 
معـرض بى توجهـى و نابـودى قـرار مى گیرد که 
جنـ یکـى از دالیـل ایـن نابودى ها اسـت. آن 
مصیبتـى کـه در سـوریه و عـراق توسـط داعش 
بـر سـر آثار فرهنگـى و تاریخى آمـد نمونه بارز 
ایـن امـر اسـت. وقایعـى کـه عمـق فاجعـه در 
آن بـه حـدى بـود کـه سـازمان هاى بین المللـى 
و تاریخ دوسـتان در کشـورهاى مختلـف را بـه 

واکنش واداشـت. 
، یـک جـرم جنگـى  میـرا تخریـب عمـدى 
به شـمار مـى رود، زیـرا ایـن کار به یـک تاکتیک 
جنگـى بـراى نابـودى فرهنگـى مناطـق تبدیـل 
شـده اسـت اما تصویب و اجراى یـک قانون در 
یونسـکو در چند سـال گذشـته تا حدى جلوى 
اتفـاق را ایـن گرفتـه اسـت.  ماجـراى نابـودى 
آثـار باسـتانى در جن هـا به جنـ جهانى دوم 
بازمى گـردد، درسـت زمانـى کـه نازى هـا آثـار 

باسـتانى مختلفـى را در کشـورهاى اروپایى مثل 
اتریش، کرواسـى، مجارسـتان و ... نابـود کردند 
له پـس از پایان  کـه بـراى مقابلـه بـا همین مسـ

جنـ جهانـى دوم، کشـور هلنـد بـه سـازمان 
ملـل پیشـنهاد داد کـه بـراى حفاظـت از میرا 
فرهنگـى و باسـتانى کشـورها، قانونـى تصویب 

کنـد و سـازمان هاى مختلـف هـم دو پروتـکل 
مختلـف در ایـن رابطـه تصویـب کردند. 

امـا ایـن پایـان کار نبـود، زیرا شـدیدتر شـدن 
تـا  باعـث شـد  جنـ در سـال هاى گذشـته 
حساسـیت  موضـوع  ایـن   بـه  ملـل  سـازمان 
ویـژه داشـته و بار دیگـر قانونـى تصویب کند 
کـه بـر پایـه ى آن هرگونه تخریـب آثار عضو 
جنایـت  یونسـکو،  جهانـى  میـرا  فهرسـت 
جنگـى حسـاب شـود امـا بـا ایـن وجـود از 
ایـن قانـون تاکنون در حـوزه اجرایى اسـتفاده 
زیـادى نشـده و هنـوز مناطـق زیـادى عضـو 
فهرسـت یونسـکو در خطـر نابـودى بـه علت 

جنـ هسـتند. 

* جنگ در  نقطه از ایران جنایت جنگى 
به شمار مى رود 

ایـران  در  یونسـکو  جهانـى  میـرا  فهرسـت 
شـامل 23 مـکان مختلـف اسـت کـه در میرا 
جهانـى یونسـکو بـه ثبـت رسـیده  اسـت. ایـن 
فهرسـت شـامل 23 اثر میـرا فرهنگـى و یک 
اثـر میـرا طبیعـى اسـت کـه در ایـران گنبـد 
سـلطانیه ار بـم، شـهر یـزد، پاسـارگاد و ... 

عضـو ایـن فهرسـت هسـتند. 

* سلطانیه را بیشتر بشناسیم 
در شـهر سـلطانیه ى اسـتان زنجـان، گنبـدى بـا 
رنـ فیـروزه اى خـود آن چنـان رخ مى نماید که 
چشـمان هـر گردشـگرى را کـه پـا به ایـن دیار 
مى گـذارد بـه سـوى خود جلـب مى کنـد. بدون 
شـک این گنبد سـر به فلک کشـیده در فهرسـت 
بلند تریـن گنبد هـاى آجـرى جهـان واقـع شـده 
و از نظـر بلنـدى پـس از کلیسـاى سـانتاماریا و 
مسـجد ایاصوفیه، سـومین گنبد بلند جهان است.  
در ایـران، ایـن گنبـد بلند ترین گنبد آجـرى بوده 
و از جمله آثار کشـور در فهرسـت آثار یونسـکو 
قـرار دارد. گنبـد سـلطانیه در سـال هاى 1302 تا 
1312 میـالد توسـط معماران ایرانى و به دسـتور 
شـاه مغول در شهر سـلطانیه (پایتخت ایلخانیان) 
سـاخته شـد تا به عنـوان آرامگاه ابدى هشـتمین 
ایلخان مغول، سـلطان محمد خدابنـده یا الجایتو 
مورد استفاده قرار گیرد.  هدف سلطان از ساخت 
چنیـن بنـاى منحصر به فـردى، این بـود که پیکر 
مطهـر امامـان شـیعه را در آن بـه خـاك بسـپارد، 
امـا در نتیجـه ى مخالفت علماى شـیعه موفق به 
انجـام چنیـن کارى نشـد و پـس از مرگـش این 
مـکان بـه آرامگاهـى براى خـودش تبدیل شـد.

A  استاندار زنجان پیرامون ساماندهى ساختمان مازاد و
زمین هاى دســتگاه هاى دولتى، گفت: این زمین ها بنا بر تاکید 
رییس جمهورى و مصوبه هیات وزیران باید در اختیار مسکن 
و شهرســازى قرار گیرد و درن در این زمینه از هی مدیرى 

پذیرفته نیست.
به گزارش ایرنا، فتح اله حقیقى در نشســت شوراى برنامه ریزى 
و توســعه اســتان، افزود: مدیران باید آنچه در جلسات مطرح 
مى شــود در صورت غیرقانونى بودن، دفاع کرده و در صورت 

تصویب باید به آن احترام گذاشته و عمل کنند.
وى با تاکید بر اجرایى شــدن مصوبات همه ى نشســت هاى 
محورى، اظهار داشــت: بررسى دوباره ى مصوبات در نشست 
هاى آتى، ناخوشایند بوده و اجرا نشدن مصوبات، تخلف است.

حقیقى با اشــاره به تفوی اختیار برخى موارد از سوى دولت 
به استان ها، افزود: دور زدن در اجراى مصوبات، ممنوع بوده و 
مدیــران نباید پس از تصویب، موضوع را براى اجرا از وزارت 
متبوع استعالم کنند. استاندار زنجان تصریح کرد: اگر قرار است 
وزیــر مربوطه، تفوی اختیار دولت را نادیده بگیرد تشــکیل 
این نشست ها بى معنى است. وى افزود: این موضوع، قانون و 
مصوبه دولت اســت که باید اجرا شود و مدیرى که نمى تواند 
با دولت هماهن شود باید کنار برود. حقیقى خاطرنشان کرد: 
این کوتاهى هاو تصاحب بى مورد زمین ها سبب شده تا امروز با 
مشکالت مسکن مواجه شویم به گونه اى که پروژه 288 واحدى 
گلشــهر، کلن زنى شــده در حالى که تعداد ثبت نام کنندگان 

متقاضى مسکن، چند برابر این تعداد است.

مقام عالى دولت در استان زنجان با بیان اینکه دستگاه ها باید به 
همدیگر کمک کنند، ادامه داد: مدیران باید زمین ها و ساختمان 
هایى که سال ها بالاستفاده مانده را براى بهره بردارى در اختیار 
دیگر دســتگاه هایى که نیــاز دارند قرار دهنــد. وى ابراز کرد: 
تصاحب زمین ها و بالاســتفاده ماندن آن ها ســبب شده برخى 

دســتگاه هاى دولتى، ماهانه 20 تا 30 میلیــون تومان اجاره بها 
بپردازند که این به زیان دولت است.

اســتاندار زنجان از وضعیت جلسات محورى استان به غیر از 
کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید، اظهــار نارضایتى کرد و 
گفت: این نشست ها باید با جدیت و نظم بیشترى برگزار شوند، 
ضمن اینکه رعایت زمان الزم براى  فرستادن  به موقع دعوتنامه 
و  همینطور  مصوبات بایسته بوده و وضعیت برگزارى جلسات 

محورى استان در پایان خرداد، ارزیابى خواهد شد.
این مســوول در رابطه با دوره هاى آموزشــى بــراى مدیران، 
کارشناســان، جوانان و بانوان دســتگاه ها خاطرنشان کرد: این 
موضوع هم باید از سوى دستگاه ها استقبال شده و هم خروجى 

مطلوبى داشته باشد.
وى تاکیــد کرد: دســتگاه ها بایــد ظرف یک هفتــه، بانوان و 
کارشناسان جوان خود را براى شرکت در دوره آموزشى، معرفى 
و پس از آموزش نیز آن هایى که لیاقت و توانمندى دارند را در 

سمت هاى مدیریتى منصوب کنند.
حقیقــى تصریح کرد: آموزش ها باید توســط موسســه هاى 
آموزشى متخصص، داراى اهلیت و قابلیت اجرا شود تا نتیجه 
و خروجى مطلوبى به دست آید و البته خود مدیران نیز باید در 

دوره هاى آموزشى مربوطه شرکت کنند.
وى اضافه کرد: چکیده اى از گزارش تحلیلى پروژه هاى ملى و 
ملى با ویژگى استانى به همراه پیشنهادهاى مربوطه براى تجدید 
نظر به معاون اول رییس جمهورى فرســتاده شود چرا که این 

گزارش مى تواند الگویى براى دیگر استان ها نیز باشد.

اندار زنجان: اس

ـه  یرف ى  ا زم ها  ا اهى   ک

ى م مى ش ن نای  ـا  ه ا از ز ه  ن  

A  مدیرکل کانون پــرورش فکرى
کودکان و نوجوانان اســتان زنجان گفت: تا 
کنون 6 کتابخانه درون مدرســه اى با تعداد 
22 هزار جلد کتاب ویژه گروه سنى کودك 
و نوجوانان به همــت این کانون در مناطق 
محروم و کم برخوردار اســتان ایجاد شده 
اســت. محمد نقى صالحــى  در توضیح 
بیشــترى در این باره افزود: همزمان با سوم 
خرداد سالروز آزاد سازى خرمشهر ششمین 
کتابخانــه درون مدرســه اى در بخش قره 
پشــتلو این اســتان براى بهره مندى دانش 

آموزان این مناطق به بهره بردارى رسید. 
وى اظهار داشت: این کتابخانه توسط کانون 
پرورش فکرى کــودکان و نوجوانــان و با 
همکارى قرارگاه پیشــرفت و آبادانى استان 
آماده بهره بردارى و تحویل به معلمان و دانش 
آموزان این روستا شد. صالحى افزود: کتابخانه 
درون مدرســه شــهید ابوالحسن موسوى 
با بیش از ســه هزار جلــد کتاب کودك و 
نوجوان از محل درآمدهاى اســتانى کانون 

پرورش فکرى تامین اعتبار شــده اســت.
این مســوول، هدف از راه اندازى این نوع 
کتابخانه ها را توســعه عدالت فرهنگى در 
مناطق کم برخوردار، محروم و گســترش 
فرهنــ کتابخوانــى در بین کــودکان و 
نوجوانان این روستا اعالم کرد. پیش از این 
نیز پنج کتابخانه درون مدرســه اى به همت 
کانون پرورش فکرى کــودکان و نوجوانان 
استان زنجان در مناطق کم برخوردار و محروم 
روستاى دســتجرده طارم، انصاریه، خان دره، 
گلشهر کاظیمه و کوى فرهن شهر زنجان به 
ترتیب با پنج، سه، چهار، سه و چهار هزار جلد 

کتاب در این استان افتتاح شده است.
مدیرکل کانون پــرورش فکرى کودکان و 
نوجوانان اســتان زنجان پیــش از این نیز، 
شمار اعضاى کانون پرورش فکرى کودکان 
و نوجوانان این استان در سال 93 را حدود 
پنج هزار نفراعــالم کرده بود که اکنون این 
تعداد به 30 هزار و 840 نفر رسیده که رشد 

6 برابرى را نشان مى دهد.

A  مرجـع تقلیـد شـیعیان بـا تاکیـد
بـر اسـتفاده از فرصت شـبهاى قـدر ارزش 
ایـن شـبها را باالتـر از  عبـادت 1000 مـاه 

کـرد.  عنوان 
در  زنجانـى  سـیدمحمد حسـینى  آیت الـه 
گفت وگـو بـا خبرنـگار موج رسـا بـا بیان 
اینکـه ارزش  شـبهاى قدر باالتـر از عبادت 
1000 مـاه اسـت، اظهار کرد: بـر مومنین و 
روزه داران توصیه  مى شـود کـه فرصت این 

شـبها را از دسـت ندهند. 
وى بــا اشــاره بــه اینکــه خداونــد رحمــان 
ایــن شــبها را فرصتــى بــراى بنــدگان قــرار 
ــدر  ــبهاى ق ــرد: ش ــوان ک ــت،  عن داده اس
شــبهاى اتفاقــات مهــم اســت و نبایــد بــه 
ســادگى از کنــار ایــن شــبهاى  پرفضیلــت 

عبــور کــرد. 
مرجـع تقلیـد شـیعیان بـا بیـان اینکـه ایـن 
شـبها اعمـال و مسـتحباتى دارد، افزود: نبى 
مکرم  اسـالم(ص) نماز دو رکعتـى را براى 
ایـن شـبها سـفارش فرمودنـد کـه توصیـه 

مى شـود مومنیـن و  روزه داران ایـن نماز را 
بـه جـاى آورند. 

وى بـا اشـاره بـه اینکه مقدرات شـیعیان را 
در ایـن شـبها بـه محضـر امـام زمان(عـج) 
مى برنـد،  خاطرنشـان کـرد: مهـدى موعود 
جانشـین خدا بـر روى زمین اسـت و ما به 
وسـیله آن حضـرت  کـه حجت خـدا بوده 

بـه خداونـد متعـال متصل مى شـویم. 
اینکـه  بیـان  بـا  حسـینى زنجانى  آیت الـه 
شـبهاى قـدر فرصتـى بـراى خودسـازى و 
نزدیـک شـدن بـه  خداونـد متعـال اسـت، 
تصریـح کـرد: زیباتریـن دعـا در این شـبها 
دعـا بـراى فـرج حضـرت  ولیعصر(عـج) 
اسـت، بایـد بدانیم کـه دعا بـراى ظهور آن 
حضـرت در اسـتجابت دعـاى خودمان  نیز 

موثـر واقـع خواهد شـد. 
وى بـا تاکیـد بـر الگـو گرفتـن از شـیوه 
زندگـى امیرمومنـان على(ع) بر دسـتگیرى 
از نیازمنـدان  و توجـه به قشـر آسـیب پذیر 

جامعـه نیـز تاکیـد کرد. 

ان زنجان: وانان اس رى کودکان و نو مدیرکل کانون پرور ف

رى  اى کانون پرور ف رى اع را رشد  
وانان زنجان کودکان و نو

ر شد ا مو رسا م و  ت و در 

ر در از ن اى  اتری دعا در ش   زی
ید یک مر تق

A  حجت االســالم اســمعیل صادقى نیارکى در نخستین
جشن گلریزان شهرســتان طارم که با حضور امام جمعه ،فرماندار 
و مردم نیکوکار شهرســتان بر گزار شد با آرزوى قبولى طاعات و 
عبــادات در ماه  رمضان ،بهره گیرى از شــب هاى قدر را بهترین 
فرصت براى بندگان خداونــد  و دعا براى آمرزش گناهان و رفع 
گرفتاریها و مشکالت برشمرد و گفت :دستگیرى و کمک به افراد 
نیازمند در ماه میهمانى خداوند متعال توفیقى است که شامل حال 
هر کســى نمى شود و  حضور شما در این جشن یک توفیق الهى 

است که باید شکر گزار با شید. 
حجت االسالم صادقى نیارکى انفاق و گذشت مالى را از ارزشهاى 
معنوى و انسانى دانست و خاطرنشان کرد: انفاق کردن و حف آبرو 
در راه خدا براى رفع حاجت افراد نیازمند و بى گناه، آثار و برکات 

زیادى دارد و براى اهل خیر، احسان محسوب مى شود.

وى افزود: زندانیان جرایم غیرعمد مالى جرمى را مرتکب نشده اند، 
این زندانیان صرفا بر اثر یک اتفاق و ناخواسته روانه زندان شده اند 

و توان پرداخت دیون و بدهى خود را ندارند.
رییـس شـوراى قضایـى اسـتان زنجـان بـا بیـان اینکـه از اول ماه 
رمضـان بـا کمـک هـاى مـردم نـوع دوسـت اسـتان تـا 15 مـاه 
رمضـان تعـداد 45 زندانـى از زنـدان آزاد و 145 زندانـى جرایـم 
غیـر عمـد مالـى  با بدهـى 38 میلیـار تومـان نیازمنـد کمک هاى 

مردمـى جهـت آزادى از زنـدان هسـتند.
ایـن مقـام عالـى قضایـى اسـتان در ادامه بـه پایین بـودن میزان 
پرونـده قضایـى شهرسـتان طارم از میانگین اسـتانى اشـاره کرد 
و اظهـار داشـت :ایـن امـر نشـان از اهل گذشـت بـودن و ایثار 
مـردم شهرسـتان مـى باشـد. الزم به ذکر اسـت تعـداد محکومان 
جرایم غیر عمد مالى شهرسـتان طارم در زندان 10 نفر مى باشـد.

ان زنجان:  رى اس س رییس کل داد

ى و مهربانى مرد طا ى ایمان ب ریزان تج
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رایى  رون ا قو مربوط به  یر م هى مزای اموا 
1 _ بـه موجـب پرونـده اجرایـى کالسـه 9701356 شـش دان یک بـاب  ( ملک تجارى ) مغـازه پالك 2118 اصلى بخـش یک زنجان 
بـه مسـاحت 9.36 ( نـه متـر و سـى و شـش دسـیمتر مربـع ) به نام آقاى سـید مجتبى اسـالمى بابـت چـک شـماره  1677/453231/47  
مورخـه 28 آبـان 97 عهـده بانـک ملـت زنجـان بـه مبلـ 20/000/000/000 ریـال که طبـق نامـه وارده 85012020 _ 1 بهمن 97 شـش 
دانـ آن بازداشـت شـده اسـت . ملـک به نشـانى :زنجان _ سـعدى وسـط باالتـر از چهـارراه انقالب نرسـیده به مخابرات پـالك 32 که 
محـدود بـه ایـن حـدود مـى باشـد : شـماال : به دیـوار اشـتراکى بطـول 2/67  متر بـه 2119 اصلـى  شـرقا : درب و دیوار به طـول 3/60 
متـر بـه خیابان(سـعدى وسـط) ، جنوبـا : دیـوار بـه دیوار بـه طـول 3/10 متر بـه 2117اصلى غربا: بـه دیوار اشـتراکى به طـول 2/95 متر 
بـه عمـارت 2119 اصلى مى باشـد و طبق نظر کارشـناس رسـمى بـه مبلـ 11/250/000/000 (یـازده میلیارد و دویسـت و پنجاه میلیون 
ریـال ) ارزیابـى شـده اسـت.  اعیانـى آن بـه صورت یـک باب و یک دهنـه مغازه در مجمـوع به مسـاحت 12/66  متر مربع شـامل طبقه 
همکـف بـه مسـاحت 9/36  متـر مربـع بـا ارتفـاع مفیـد 4 متـر به انضمـام نیم طبقـه (بالکـن) بـه مسـاحت 3/30 مترمربع بـا  دیوارهاى 
آجـرى و سـقف تیـر آهـن و طاق ضربـى، درب آلومینیومـى، کرکره آهنى و سـایه بان، کف مغازه پارکت و پوشـش دیوارهـاى داخلى تا 
ارتفـاع 2/50 متـر از دیـوار پـوش فایبـر گالس و مابقـى سـفید کارى و از امتیازات داراى انشـعابات بـرق و یک خط تلفن مى باشـد . بنا 
بـه گـزارش مامـور اجـرا و رو گرفـت اجـاره نامـه شـماره 1162 مغازه  مذکـور در اجاره آقاى رسـول اسـکندرى مى باشـد و به موجب 
نامـه وارده شـماره 85002032 _ 30 اردیبهشـت 98 بسـتانکار ، تـا مورخـه 23 خـرداد 98 و با ودیعـه پنجاه میلیون ریال مـورد مزایده در 
اجـاره شـخص مذکـور مـى باشـد . مزایده ایـن پـالك از مبلـ 11/250/000/000 ریال ( یـازده میلیارد و دویسـت و پنجـاه میلیون ریال 
) شـروع و بـه باالتریـن قیمـت پیشـنهادى نقـدا فروخته مى شـود.  به موجب نامـه وارده شـماره 85001258 _ 14 اردیبهشـت 98 پالك 

فـوق فاقد پوشـش بیمه اى مى باشـد .
2_بـه موجـب پرونـده اجرایـى فوق شـش دانـ پالك ثبتـى 5215/1439 اصلى بخـش یک زنجان که برابر سـند قطعـى 160394 _ 25 
فروردیـن 73 دفتـر دو زنجـان به نام آقاى سـید مجتبى اسـالمى منتقل شـده اسـت و به موجب چـک شـماره 1677/453231/47 مورخه 
28 آبـان 97(بشـرح صدراالشاره)بازداشـت شـده اسـت و نسـبت بـه مقدار چهـار دان از ششـدان آن بـا رعایت مسـتثیات دین(برابر 
راى مورخـه 15 اردیبهشـت 98 هیـات نظـارت اسـتان زنجـان )عملیات اجرایـى اقدام مى گردد . ملک به نشـانى : زنجـان _ خیابان فاتح 
خیابـان هنرجـو کوچـه هنرجـوى 5 پـالك 35 و 37 کـه محـدود بـه ایـن حدود مى باشـد: شـماال: به طـول 11 متـر به خیابـان 10مترى 
شـرقا: بـه طـول 20 متـر پـى بـه پـى قطعـه 109 تفکیکى جنوبا: بـه طـول 11 متر پى به پـى قطعـه 141 تفکیکى غربـا : به طـول 20 متر 
پـى بـه پـى قطعـه 157تفکیکى اسـت . اعیانى آن به مسـاحت کل 249 متر مربع در سـه طبقه شـامل طبقـه زیر زمین به مسـاحت 65 متر 
مربـع بـا کاربـرى انبـارى و تاسیسـات، طبقـه همکف به مسـاحت 154 متر مربع کـه زیر بناى همکـف 30 متر مربع به صـورت پارکین 
بـا گنجایـش یـک خـودرو و الباقـى مسـاحت همکف به انضمام اتـاق روى پارکین  ( طبقه اول ) به مسـاحت 30 متـر مربع  در مجموع 
یـک واحـد مسـکونى شـامل هـال و پذیرایى و آشـپزخانه 3 اتـاق خواب بالکن  و سـرویس بهداشـتى و حمام با اسـکلت  مصالح  بنایى 
و سـقف تیـر آهـن و طـاق ضربـى مـى باشـد  . در هـال و پذیرایى و اتاق خـواب ها کفسـازى از اندود گـ و خاك و دیوارها و سـقف 
سـفید کارى و رنـ آمیـزى  کـف آشـپزخانه سـرامیک و دیوارهـا تـا ارتفـاع 2 متـر کاشـى  و باالدسـت دیوارها و سـقف اندود سـفید 
کارى و رنـ آمیـزى و داراى کابینـت فلـزى زمینـى و دیوارى در سـرویس  بهداشـتى و حمام کف سـرامیک و دیوارها تـا ارتفاع  1/90 
متـر کاشـى دو مـورد از اتـاق خـواب هـا داراى کمـد دیـوارى دربهـاى داخلى چوبى پنجـره هـا آلومینیومـى در انبـارى و پارکین کف 
موزاییـک و دیوارهـا و سـقف انـدود سـفید کارى و رنـ آمیزى در موتورخانه کف موزاییک و دیوارها و سـقف اندود سـیمانى سـفید، 
کـف بالکـن از سـن و داراى نـرده حفـاظ کـف پلـه هـا از سـن تیشـه اى و داراى نـرده فلزى کـف حیـاط موزاییک نماى شـمالى و 
جنوبـى از سـن چینـى گرمایـش سـاختمان موتورخانه بـا رادیاتورهاى آهنى سـرمایش کولر آبى و از امتیازات داراى انشـعاب انشـعاب 
بـرق و آب و گاز و تلفـن مـى باشـد . قدمـت بنـاى سـاختمان حـدودا 30 سـال مى باشـد . و طبق نظر کارشـناس رسـمى به ششـدان  
بـه مبلـ 11،800،000،000 ریـال ارزیابـى شـده و مزایـده مقدار چهار دان از ششـدان پالك مذکـور از مبلـ 7،866،666،624 ریال ( 
هفت میلیارد و هشـتصد و شـصت و شـش میلیون و ششـصد و شـصت و شـش هزار و ششـصد و بیسـت و چهار ریال ) شـروع و به 
باالتریـن قیمـت پیشـنهادى نقـدا فروختـه مى شـود. مزایده پالکهاى  فوق از مبال یاد شـده و از سـاعت 9 تا 12 روز دوشـنبه مورخه 20 
خـرداد 1398 در اداره اجـراى اسـناد رسـمى زنجـان واقـع در زنجـان  _ خیابـان  کارگـر ( صفـا)  کوچه گنـج خانلو از طریـق مزایده  به 
فـروش مـى رسـد.  متقاضیـان خریـد مبلـ پایه مزایـده هر یک را طى چک تضمین شـده بانـک ملى در وجه اداره اجراى اسـناد رسـمى 
کادرسـازى نمـوده و در جلسـه مزایـده ارایـه نمایند . الزم به ذکر اسـت کـه پرداخت بدهى هاى مربـوط به آب و بـرق و گاز اعم از حق 
انشـعاب و یـا حـق اشـتراك و مصـرف در صورتـى که مـورد مزایده داراى آنها باشـد و نیـز بدهى هـاى مالیاتى و عوارض شـهردارى و 
غیـره تـا تاریـخ مزایـده اعـم از اینکـه رقـم قطعـى آن معلوم شـده یا نشـده باشـد و همینطور حـق حراج مـازاد بر مبلـ پایه مزایـده،  به 
عهـده برنـده مزایـده اسـت.  بـه موجب نامـه وارده شـماره 85001696 _ 23 اردیبهشـت 98 پالك فوق فاقد پوشـش بیمه اى مى باشـد. 

تاریخ انتشار : روز یکشنبه مورخه پنجم خرداد 98
و ا تقی _ می سمى زنجان   اد  راى اس یی ادا ا

ى ا ا ما ى ابـ ا
ردد یل ابال می ا  یاتى با م ا ما ه  او وسی ی و  ب یاتهاى مستقی م انون ما و   یاتهاى مستقی م انون ما راى ماد   راى ماد د ا د ا

ف
شماره ردی

کالسه
نام و نام 
منبع عملکردخانوادگى

درآمد مشمول نوع برگهمالیاتى
واحد مالیاتمالیات

تاریخ جلسه آدرس مودىمالیاتى
هیأت

دعوت به مشاغل1389بهنام مرتضویان14038
15,120,0002,265,730291813هیأت بدوى

زنجان آزادگان مجتمع 
آبان خ بهاران بوفه 

آپارتمان بهاران

98/03/25
ساعت 17

دعوت به مشاغل1391محمد نصیرى24481
98/05/09آزادگان مجتمع آبان75,000,00013,485,000291813هیأت بدوى

ساعت 17

دعوت به مشاغل1391آقاى ارمغانى34371
240,000,00053,440,000291813هیأت بدوى

زنجان خ شهید 
مجید شهریارى 

بزرگراه22بهمن روبروى بهمن روبروى 
مجموعه ورزشى انقالب

98/05/09
ساعت 17

دعوت به مشاغل1389یوسف عباسى43993
آزادگان جنب فلکه 63,000,00011,087,400291813هیأت بدوى

کانکس شماره4
98/06/18
ساعت 17

دعوت به مشاغل1389حسین پرویزى53178
جاده گاوازنگ مجتمع 30,000,0004,495,500291813هیأت بدوى

سهند ط3
98/06/18
ساعت 17

دعوت به مشاغل1389لیال فتحى61902
176,480,09737,575,900291812هیأت بدوى

بلوار22بهمن پشت 
فروشگاه رفاه

ك پنجم غربى پ20

98/06/18
ساعت 17

نواندیشان 74055
دعوت به مشاغل1389زرنگاران زنجان

100,000,00018,480,000291813هیأت بدوى
جاده گاوازنگ بلوار 

سرداران شهید
ساختمان سهند

98/06/18
ساعت 17

مراد سعید 83180
دعوت به مشاغل1389طومارى

شهرك غرب40,800,0006,651,840291813هیأت بدوى
خ 16 مترى ق 162

98/06/18
ساعت 17

دعوت به مشاغل1389داود عبدى93181
کمربندى شمالى شهرك کمربندى شمالى شهرك 6,700,0001,004,000291813هیأت بدوى

غرب ق22
98/06/18
ساعت 17

دعوت به مشاغل1389فرهاد بدرود101982
38,500,0006,192,300291812هیأت بدوى

کمربندى شمالى روبروى کمربندى شمالى روبروى 
بیمارستان موسوى 

دانشگاه تأسیس

98/06/18
ساعت 17

دعوت به مشاغل1389شهرام وثوقى114040
گاوازنگ س سهند ط12,000,0001,798,2002918137هیأت بدوى

واحد707
98/06/18
ساعت 17

دعوت به مشاغل1389صدقعلى فتحى124041
گاوازنگ س سهند ط13,500,0002,022,9802918137هیأت بدوى

واحد707
98/06/18
ساعت 17

دعوت به مشاغل1389میالد فتحى134053
آزادگان  س سهند ط6,000,000899,1002918137هیأت بدوى

واحد507
98/06/18
ساعت 17

ا دید منا ا  فرا
ى زیابى ک با ا ه  ا م ی مر

زا اداره کل راهدار و حمل ونقل جاده ا استان زنجان ه  ا منا
زنجان، بلوار شیخ اشراق، خیابان راهدارا زنجان، بلوار شیخ اشراق، خیابان راهدارا زنجان، بلوار شیخ اشراق، خیابان راهدار

مبل تضمین شرکت
در مناقصه (ریال) مبل برآورد (ریال) ا م منا

2/778/999/183 ریال

63/949/959/150 ریال
بر اساس فهرست بهاى واحد پایه رشته  

1398راهدارى سال 1398راهدارى سال 1398
و با شاخص تعدیل

اجـراى  و  تهیـه  ا   ـه  منا
میـزان  بـه  ترافیکـى  خط کشـى گـرم 
50 کیلومتـر در آزادراه هـاى زنجـان- 
تهیـه و  تبریـز و  قزویـن و زنجـان- 
اجـراى خط کشـى سـرد ترافیکـى در 
محورهاى شـریانى و سـایر محورهاى 
اسـتان زنجان به مقـدار 600 کیلومتر و 
450 مترمربع تهیه نوشـته و نظایر آن به 
(premarks) صـورت پیـش سـاخته

1/438/790/957 ریال

28/775/819/125 ریال
بر اساس فهرست بهاى واحد پایه رشته  راه، باند بر اساس فهرست بهاى واحد پایه رشته  راه، باند 
فرودگاه و زیرســازى راه آهن ســال 1398و با و با 

شاخص تعدیل

ه   تکمیل دسترســى هاى تقاطع تکمیل دسترســى هاى تقاطع  منا
جاده ماهنشان و آزادراه زنجان- تبریز

صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به نشانى اینترنتى
www.setadiran.ir یاف  

05از روز یک شنبه مورخه 05از روز یک شنبه مورخه 1398/03/05 لغایت روز یک شنبه مورخ 1398/03/12 یاف زما 

تا ســاعت 12:00روز چهارشــنبه مورخه 1398/03/29 (به دبیرخانه اداره کل  (به دبیرخانه اداره کل 
راهدارى و حمل ونقل جاده اى استان زنجان) ی م  م 

5گواهینامه احراز صالحیت پیمانکار و دارا اعتبار حداقل رتبه 5گواهینامه احراز صالحیت پیمانکار و دارا اعتبار حداقل رتبه 5 و باالتر 
رشته راه و ترابر از سازمان مدیریت و برنامه ریز و همچنین گواهینامه تأیید 
صالحیت ایمنى پیمانکارى صادر شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى

از به م   

روز پنج شنبه مورخه 1398/03/30 ى زیابى ک اک ها ا ایى  زما باز

ســاعت 9:00 صبح روز  شنبه مورخ 1398/04/01 در محل اداره کل راهدار و  در محل اداره کل راهدار و 
حمل ونقل جاده ا استان زنجان (دفتر معاونت راهدارى) ا ها  منا ا ن ایش  زما  م 

A  به مناسبت سوم خرداد و
فتح خرمشهر ، نمایشگاه عکس و 
کتاب با نام «جاوادنه ها» با حضور 
امام جمعه شهرســتان ، فرماندار ، 
اعضاى شوراى ادارى و فرماندهان 
نظامــى و انتظامى و تنــى چند از 
ایثارگران و جانبازان منطقه در سالن 

مولوى این شهر افتتاح گردید.
به گــزارش روابط عمومــى اداره 
فرهن و ارشاد اسالمى شهرستان 
ایجــرود ، در این نمایشــگاه 50 
پوســتر و تابلو عکس از رشادت 
ها و دالورى هاى رزمندگان اسالم 
در عملیات بیــت المقدس تا فتح 
خرمشهر و نیز مجموعه کتاب هایى 
در ارتباط با دفــاع مقدس ، تاریخ 
جن و خاطــرات روزهاى خون 
و قیام در معــرض دید عموم قرار 
گرفته که قبال کمتر مالحظه شــده 
و ســعى دارد مخاطــب را با خود 
به روزها و لحظه هاى آزادســازى 

خرمشهر برده و همراه سازد.
پیشـکارى رییـس اداره فرهنـ و 
ارشـاد اسـالمى شهرسـتان ایجرود 

در حاشـیه بازدید از این نمایشـگاه 
گفـت : روز آزادسـازى خرمشـهر 
اسـالمى  اقتـدار جمهـورى  ، روز 
کبیـر  معمـار  تعبیـر  بـه  و  ایـران 
و  تریـن  مهـم  از  یکـى  انقـالب 
زیباترین روزهاى انقالب اسـالمى 

بـوده و حفـ و صیانـت و انتقـال 
ارزش هـاى واالى دفـاع مقـدس 
بـه نسـل جـوان امـروز ضرورتـى 
اسـت تـا از خـود گذشـتگى هاى 
آن مـردان آسـمانى، بـر خودباورى 

هـاى جوانـان مـا را بیفزایـد.

وى هدف از برگزارى این نمایشگاه 
فرهنگى را (( ترویج فرهن ایثار و 
شهادت )) دانسته و گفت : برگزارى 
چنین نمایشــگاه هایــى مى تواند 
پیوند ارتباطى موثرى را میان نسل 
دیروز و امــروز برقرار کرده ، چرا 
که خرمشــهر با حماسه اى جاوید 
براى همیشــه بعنوان بر زرینى 
در قلب تاریخ این کشور به یادگار 
خواهد ماند و خونین شــهر مظهر 
آیندگان همواره  مقاومتى است که 
از آن به نیکى یــاد خواهند نمود.
این مقام مســوول افزود : حماسه 
عظیم بیت المقدس نگین درخشانى 
از ایثار و غیرت رزمندگان در جبهه 
هاى نبرد حق علیــه باطل بوده و 
حال برماست در جبهه فرهنگى با 
مبارزه علیه تهاجم فرهنگى وظیفه 
انسانى و اســالمى خود را با تمام 

ظرفیت ها به کار بریم.
گفتنى اســت این نمایشگاه تا پایان 
امروز 5 خرداد ماه از ساعت 9 صبح 
تا 18 عصر در ســالن مولوى شهر 
زرین آباد  براى عالقمندان دایر است.

ا ای زبا  ر م ای
ه ها ا ا ر  رم ا    ک

A  مســابقه قرآنى «گلشــن وحى» با
موضوع «کدامین آیه از کالم وحى در نیایش ها 
برایتان آرامش بخش و دلنشــین اســت»، در 
ماه مهمانى خدا در شهرســتان ایجرود برگزار 
مى شود. احسان پیشکارى، رییس اداره فرهن 
و ارشاد اسالمى شهرستان ایجرود این مسابقه 
را یــک رقابت مقدس خطاب کــرده و آن را 
وســیله اى براى نزدیک شدن بیشتر به حقیقت 

روح قرآن کریم دانست.
بــه گزارش روابط عمومى این اداره، وى ادامه 
داد: انس گرفتن با قرآن وعترت زمینه اى براى 
رســیدن به آرامش، ســالمت، امنیت و عزت 
بوده و سامان یافتن زندگى در سایه تعالیم این 

کتاب آسمانى سبب خواهد شد که انسان خود 
به خود از آســیب هاى اجتماعى فاصله گرفته 
و ارزش ها، اعتقادات و باورهاى افراد تقویت 
شــود. وى یکى از دالیل وجود انحرافات در 
جامعــه را بى توجهى بــه آموزش هاى قرآنى 
معرفــى کرده و گفت: هرجا مشــکلى وجود 
دارد، بــا انجــام آسیب شناســى دقیق متوجه 
خواهیم شد ریشه این انحرافات و مشکالت 
به دلیل بى توجهى به آموزه هاى عمیق و دقیق 
قرآن کریم اســت.این مقام مسوول هدف از 
برگزارى این مســابقه را عالوه بر گســترش 
فعالیت هاى فرهنگى در شهرستان، به کار گیرى 
آموزه ها و مفاهیم قرآنــى در زندگى فردى و 

اجتماعى دانست و گفت: مانوس شدن با کالم 
وحى «آرامش» در زندگى انسان ها را به دنبال 
خواهد داشــت. وى بهترین و پایدارترین راه 
رســیدن به آرامش را درك واقعى آیات الهى 
برشمرد و افزود: اگر انسان خود را به واقع در 
محضر خداى هستى بخش ببیند با بهره مندى 
از کالم وحى به آرامشى که آرزوى هر انسانى 
اســت دســت پیدا خواهد کرد. گفتنى است 
عالقه مندان مى توانند براى دریافت و ارسال 
فرم پاسخ نامه این مسابقه تا پایان ماه ضیافت 
الهى به دبیرخانه ایــن اداره مراجعه کنند. به 
شرکت کنندگان در این مسابقه معنوى به قید 
قرعه و به رسم یادبود هدایایى اهدا خواهد شد.

ان ایجرود » رنى  وحى در شهرس ق  ارى مسا « ر
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در شهــــــر

وى جـلوه ى جـــالل خــدایى، مثال تو اى آفـــــتاب آیــــنه دار جـــمال تو 
دارند قـــیل و قال تـو و شـور و حال تو اى شیر روز و زاهد شب! اى که رنگ عشق، 
که ش سایــه اى ست در کنف پر و بال تو سیمــرغ قـاف هاى والیت خــوشا کسى 
کــوتا و پر مخاطـره، واى از مجـــال تو مقصد بعید و توشــه کم، آه از رحیـل من 
من جــسته ام ز دامگـه خـط و خــال تو گفتـى: «جهان! مپاش از این دانه پیش من 
من فارغــم ز وسوســه هاى وصــال تو» دیـو فرشتــه صـورت دنـــیا بـهل مــرا 
پـــژواك خـستگى و طــنین مـالل تو؟ گــوش دلى کجـاست که از چـاه بشنـود 
از شــب کسى بپرسـد اگر حسب حال تو شــاید ز رمز و راز به اعـــجاز مى رسـد 
آیینـــه وار، شاهــــدى از اعـــتدال تو در جـنگ هـیبت تـو در صــلح رأفــتت 
کعـب الحجـاز و کعبـه ى حاجات! یا على! اى شبــــرو ســلوك مناجــات یا على! 

A  ،رییـــس کمیســـیون حمـــل و نقـــل
ترافیـــک عمومـــى و خدمـــات شـــهرى شـــوراى 
اســـالمى شـــهر زنجـــان ن گفـــت: بـــه راننـــدگان 
ـــا   ـــه ه ـــش کرای ـــم افزای ـــه بودی ـــوس گفت اتوب
بایـــد مراحـــل قانونـــى را ســـپرى  و ســـپس 

ـــود. ـــى ش اجرای
ــه  ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ ــارچى بـ ــم افشـ کاطـ
حتـــى تعییـــن نرخ هـــاى اعـــالم شـــده نیـــز 
بـــه صـــورت خودســـرانه و بـــدون اطـــالع 
ـــا  ـــزود: م ـــت، اف ـــده اس ـــام ش ـــهردارى انج ش
ـــن  ـــد ای ـــه نبای ـــم ک ـــالم کردی ـــدگان اع ـــه رانن ب
ـــت. ـــده اس ـــام ش ـــى انج ـــد، ول ـــاق رخ ده اتف
 افشــارچى تصریــح کــرد: ایــن مصوبــه عــالوه 
ــم  ــه تنظی ــد مصوب ــدارى بای ــد فرمان ــر تایی ب
ــدارد. ــازار را نیــز داشــته باشــند کــه هنــوز ن ب
رییــس کمیســیون حمــل و نقل،عمومــى و 
خدمــات شــهرى شــوراى اســالمى شــهر 
ــالى  ــرخ ارس ــه ن ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان  ب زنج
شــهردارى بــه فرمانــدارى بــا نرخــى کــه 
ــت،  ــاوت اس ــد، متف ــال مى کنن ــدگان اعم رانن
اضافــه کــرد: نــرخ بــه ایــن شــکل اســت کــه 
وقتــى مســافرانى از شــهرك ها بــه ســمت 
ــان  ــد 500 توم ــوار مى آین ــا بل ــش ی ــدان ارت می
از طریــق کارت و 800 تومــان بــه صــورت 

نقــدى پرداخــت مى کنــد.
وى ادامــه داد پــس از آن نیــز نرخ هــا در مرکــز 
شــهر  300 تومــان بــه صــورت کارتــى و 500 

تومــان بــه صــورت نقــدى اســت .
افشــارچى تصریــح کــرد: در ایــن نرخ گــذارى 
ــه از  ــود دارد ک ــز وج ــوس نی ــج خــط اتوب پن
غــرب شــهر بــه ســمت مرکــز شــهر مى آینــد 
و بــر اســاس آن مســافران ایــن شــهرك ها 
700 تومــان بــه صــورت کارتــى و یــک 
ــت  ــدى پرداخ ــورت نق ــه ص ــان ب ــزار توم ه

مى کننــد.
رییـــس کمیســـیون حمـــل و نقـــل عمومـــى 
ـــهر  ـــالمى ش ـــوراى اس ـــهرى ش ـــات ش و خدم
ـــودن قیمـــت  ـــر ب زنجـــان افـــزود: هـــدف از کمت
ـــردم  ـــویق م ـــى تش ـــت کارت ـــوس در پرداخ اتوب
ـــه  ـــت ک ـــهروندى اس ـــتفاده از کارت ش ـــه اس ب
در ایـــن بـــاره نیـــز 16 هـــزار کارت در نظـــر 

ـــت. ـــده اس ـــه ش گرفت
وى همچنیـــن دربـــاره نـــرخ تاکســـى ها نیـــز 
ـــرخ  ـــا، ن ـــرخ اتوبوس ه ـــا ن ـــان ب ـــت: همزم گف
ـــال  ـــدارى ارس ـــه فرمان ـــز ب ـــى نی ـــد تاکس جدی
ــرخ  ــاس آن نـ ــر اسـ ــه بـ ــت کـ ــده اسـ شـ
تاکســـى در تـــک مســـیرها 750 تومـــان و در 

ـــد  ـــان خواه ـــزار و 500 توم ـــک ه ـــیر ی دو مس
ـــه ازاى  ـــیر ب ـــه مس ـــتر از س ـــا در بیش ـــود ام ب

هـــر مســـیر 600 تومـــان بـــه میـــزان کرایـــه 
ـــزود: در  ـــارچى اف ـــد. افش ـــد ش ـــه خواه اضاف

ـــه  ـــال آن ب ـــدارى و ارس ـــد فرمان ـــورت تأیی ص
ــنبه  ــس از سه شـ ــا پـ ــازار نرخ هـ ــم بـ تنظیـ

اجرایـــى خواهـــد شـــد.
رییـــس کمیســـیون حمـــل و نقل،عمومـــى و 
خدمـــات شـــهرى شـــوراى اســـالمى شـــهر 
زنجـــان همچنیـــن دربـــاره پرداخـــت یارانـــه 
بـــه اتوبوس هـــا نیـــز گفـــت: تاکنـــون ســـه 
ــه  ــد بـ ــل از عیـ ــى از قبـ ــه 500 تومانـ یارانـ
ـــن  ـــت و ای ـــده اس ـــت ش ـــوس داران پرداخ اتوب
ـــوده اســـت و  ـــت ب ـــى دول ـــق پرداخت ـــه طب یاران
ـــارى  ـــهردارى اعتب ـــد ش ـــع نباش ـــن مناب ـــر ای اگ
ــرده  ــف نکـ ــا تعریـ ــن پرداخت هـ ــراى ایـ بـ

ـــت. اس
وى بــا اشــاره بــه اینکــه پیــش از ایــن بحــث 
خریــد خدمــت اتوبــوس داران از ســوى 
شــهردارى مطــرح شــده بــود اگــر ایــن اتفــاق 
رخ دهــد افزایــش کرایــه بــه جیب شــهردارى 
مــى رود امــا اگــر ایــن اتفــاق نیافتــد بایــد بــه 
یــک توافــق جدیــد بــا راننــدگان برســیم کــه 

بــر اســاس آن اقــدام شــود

*افزایش نرخ کرایه را به مردم اعالم مى کنیم
ـــى اعـــالم  ـــازه زمان ـــدار زنجـــان در همـــان ب فرمان
کـــرد کـــه منتظـــر تصویـــب الیحـــه توســـط 
ـــه  ـــالغ آن ب شـــوراى اســـالمى شـــهر زنجـــان و اب

ـــتیم ـــدارى هس فرمان
وى بــا اشــاره بــه اینکــه پــس از نهایــى شــدن 
ــه  ــى ب ــل عموم ــل و نق ــه حم ــش کرای افزای
اطــالع مــردم خواهــد رســید، ادامــه داد: هــر 
ــد  ــود مى توان ــالم ش ــون اع ــه اکن ــى ک مبلغ
در رونــد قیمت گــذارى موثــر باشــد.رضا 
ــدارى  ــه فرمان ــه اینک ــاره ب ــا اش ــگرى ب عس
ــررات  ــط و مق ــاس ضواب ــز براس ــان نی زنج
نــرخ  تعییــن  مــورد  در  کشــور  وزارت 
ــى  ــل عموم ــل و نق ــاى حم ــه خودروه کرای
ــتان و  ــازار اس ــم ب ــتاد تنظی ــات س و مالحظ
ــا همــکارى دو  ــق بررســى موضــوع ب از طری
معــاون اقتصــادى و عمرانــى نرخ گــذارى  
کرایه هــا  نــرخ  گفــت:  مى شــود،  انجــام 
بــا توجــه بــه پیش بینــى خــط ویــژه، دو 
ــى در  ــل عموم ــل و نق ــه حم ــتم کرای سیس
ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــان در نظ ــهر زنج ش
ــش  ــزود: افزای ــان اف ــتان زنج ــدار شهرس فرمان
نــرخ تاکســى و اتوبــوس بســتگى بــه ســفرهاى 
حاکــم  اقتصــادى  شــرایط  شــهرى،  درون 
ــام  ــى انج ــط ابالغ ــل و ضواب ــل و نق ــر حم ب
مى شــود، امــا آنچــه مســلم اســت، ایــن اقــدام 
در چهارچــوب مقــررات انجــام خواهــد شــد.

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

کرایـه ها از سه شنبه افـزایش مى یابد

A  :گفت زنجان  شهردار 
با اصالح خطوط اتوبوسرانى از 
حجم ترافیک هسته مرکزى شهر 

زنجان کاسته مى شود.
 مســیح اله معصومى  افزود: در 
پروژه هاى مهمى  سال گذشــته 
در سطح شــهر زنجان افتتاح و 
به بهــره بردارى رســید و آغاز 
از  بســیارى  اجرایى  عملیــات 
نیز  عمرانى شــهرى  پروژه هاى 

آغاز شد.
وى بــا بیــان اینکه شــهردارى 
زنجان در راستاى توسعه عمران 
شهرى همه برنامه ریزى هاى خود 
را صورت داده و در حال حاضر 
سهم مهمى از اعتبارات شهردارى 
زنجان در بخش عمران شــهرى 
اســت، ادامه داد: امســال اتمام 
پل گلشــهر ، آغاز تقاطع جدید، 
انتقال بهشت زهرا (س)، اصالح 
خطوط اتوبوسرانى، آغاز به کار 

شهردارى منطقه 4، آسفالت ریزى 
خیابان ها و تعیین تکلیف پارك 
آبى از جمله طرح هاى شهردارى 
زنجان اســت. شــهردار زنجان 

با بیان اینکه بــا اصالح خطوط 
اتوبوســرانى از حجــم ترافیک 
هســته مرکــزى شــهر زنجان 
اجراى  افزود:  مى شــود،  کاشته 

طرح هاى زوج و فرد پاسخگویى 
چالش هــاى حــوزه حمــل و 
نقل شــهرى نیســت و باید از 
راهکارهاى دیگر براى رفع این 

معضل استفاده کرد.
معصومــى با بیــان اینکه تجربه 
اثبــات کــرده تنهــا راه نجات 
ترافیک، توســعه حمــل و نقل 
عمومى اســت، گفــت: اصالح 
اتوبوسرانى راهکار مهم  خطوط 
و عملیاتى براى رفع چالش هاى 
ترافیکــى در حوزه حمل و نقل 
شهرى اســت. وى با بیان اینکه 
اســتاندارد ســازى و کیفیــت 
بخشــى به ناوگان حمل و نقل 
شهرى از مهم ترین رویکردهاى 
شــهردارى زنجان در راســتاى 
اتوبوســرانى  خطــوط  اصالح 
اســت، گفت: کیفیت بخشى به 
خدمــات ناوگان حمــل و نقل 
شــهرى زنجان آغاز شده است.

A  حــوزه سرپرســت 
ترافیک و حمل  و نقل شهردارى 
زنجــان گفت: اصــالح خطوط 
تردد در هسته مرکزى شهر باعث 
کاهش زمان دسترســى به مرکز 

شهر خواهد شد. 
 ســمانه شــاددل با بیان اینکه 
اصالح خطوط اتوبوســرانى در 
مســیرهاى منتهى به مرکز شهر 
بررسى  اساس صدها ساعت  بر 
و مطالعه کارشناســان تهیه و به 
اظهار  ارائه نشده است،  یک باره 
کرد: در شرایط فعلى افرادى که 
از اتوبوس بــراى تردد در مرکز 
شــهر اســتفاده مى کننــد و هم 
درگیر  شخصى،  خودروسواران 
با موضوع ترافیک هستند و این 
بسیارى  که  اســت  در شرایطى 
ایــن محدوده  از خدمــات در 

جغرافیایى ارائه مى شود. 
 وى تصریح  کرد: براى رفع این 

مشکل باید وارد کار مى شدیم و 
در ابتدا 9 سناریو براى آن مطرح 
شد که با ساعت ها کار کارشناسى 
به طرح فعلى رسیده ایم و به نظر 

ما در حــال حاضــر این طرح 
مى تواند بسیارى از مشکالت را 

در این حوزه برطرف کند. 
این مســوول به اعتراض کسبه 

در ایــن رابطه نیز اشــاره کرد و 
افــزود: ما نگرانى ایــن افراد را 
درك و تــالش کرده ایم طرح را 
به گونه اى بــه اجرا درآوریم که 
کم ترین ضرر به افراد وارد شود. 
در همین راستا بار دیگر طرح با 
مدیریت معــاون هماهنگى امور 
بررسى  زنجان  استاندار  عمرانى 
خواهد شــد تا نگرانى ها مرتفع 

شود. 
شــاددل بــا تاکید بــر اینکه در 
اجراى هــر طرح امــکان خطا 
به نســبت طرح وجــود دارد، 
خاطرنشــان کرد: این موارد در 
اجــراى این طــرح مدنظر قرار 
گرفته و شــهروندان این نکته را 
باید در ذهن داشته باشند که ما به 
نفع شهر کار کرده و نمى خواهیم 
که افراد را با مشکل مواجه کنیم 
و همه تصمیمات بر این اساس 

اتخاذ مى شود.

A  توسـط آمـده  بوجـود  ترافیـک 
تاکسـى و اتوبـوس در هسـته مرکـزى شـهر 
زنجـان بـه ترتیـب بـراى اتوبـوس 23 درصد 

اسـت. درصـد   17 تاکسـى  بـراى  و 
امروز شـهر زنجـان در کنار تمـام چالش هایى 
کـه بـا آن دسـت بـه گریبـان اسـت، توانسـته 
مسـیر حرکـت خـود را هرچنـد کنـد امـا طى 
کنـد و ترافیـک در روزهـاى نخسـت سـال 
جـارى مهـم تریـن موضـوع بـراى مدیریـت 

شـهرى و شـهروندان زنجانـى بـوده اسـت.
 ترافیک در هسـته مرکزى شهر زنجان موضوع 
جدیدى براى طرح و بررسـى نیسـت. در سال 
هاى گذشـته هر سـال این موضوع گالیه هاى 
زیـادى را در سـطح جامعـه و رسـانه ها طرح 
کـرده و بعـد از کـش و قـوس هایـى فروکش 
کـرده اسـت. امـا فروردین سـال 98 همـراه با 
یـک عـزم مهـم بـراى شـهردارى زنجـان بود 
بگونـه اى کـه اجراى طرح سـاماندهى خطوط 
اتوبوسـرانى در آسـتانه عملیاتـى شـدن اسـت 
کـه البته همـراه با نارضایتـى و اعتراض برخى 

شـهروندان زنجانى شـده است.
بعـد از طـرح ایـن موضوع در جلسـه رسـمى 
و علنى شـوراى اسـالمى شـهر زنجـان و ارائه 
جزئیـات اجرایـى آن شـاهد برخـى انتقادهـا 
و اعتراضـات توسـط کسـبه و اهالـى خیابـان 
سـعدى نسـبت بـه ایـن طـرح بودیـم و ایـن 
روزهـا اسـتاندار و معـاون معمـارى خوانـده 
عمرانیـش نیـز بـه ایـن موضـوع ورود کردند.
امـور  هماهنگـى  معـاون  سـلطانى،  مهـرداد 
عمرانـى اسـتاندار زنجـان در آخریـن اظهـار 
نظـر در ایـن خصـوص گفته که طـرح هرچند 
بررسـى و بـا اصالحاتـى نیز مصوب شـده اما 
مجـددا بررسـى و اگـر نیـاز به اصالح داشـت 
بازنگـى مى شـود. قبل از هرگونـه قضاوتى در 

خصـوص مثبـت و یـا منفى بـودن ایـن طرح 
معرفـى آنچـه که نهایى شـده ضرورى اسـت.
یکـى از نارضایتـى و گالیـه مندى شـهروندان 
در خصـوص ترافیـک هسـته مرکـزى شـهر 
اسـت.  بنابراین مطالعاتـى از تاریخ 12/07/94 
جهـت رفع مشـکالت ترافیکى هسـته مرکزى 
شـهر آغـاز شـد. راهکارهـاى مختلفـى مـورد 
از جملـه   قـرار گرفـت  بررسـى کارشناسـان 
موضـوع ایجـاد  محدودیت ترافیک در هسـته 
مرکـزى شـهر، تغییر سـاعت کار و غیره که در 
نهایـت تقویـت نـاوگان حمل و نقـل عمومى 
بهتریـن راهـکار  جهت  جذب مردم به هسـته 
مرکـزى شـهر پیشـنهاد گردید که هـدف از آن 
ایجاد تسـهیالت به نحویکه زمان سـفر کاهش 
پیـدا کـرده و دسترسـى بـه راحتـى صـورت 
گیـرد. همچنیـن ایـن تسـهیالت منطبـق بـر 
مسـیرهاى سـفر مردم پیش بینى شـده اسـت.

* خطوط تمایل سفر استفاده کنندگان 
درساعت اوج:

همانطـور که مشـاهده مى شـود بیشـتر تقاضا 
به سـمت هسـته مرکزى شهر اسـت که وجود 
خودروهـاى تـک سرنشـین، موجـب بوجـود 
آمـدن ترافیـک سـرگردان جهـت پیـدا کـردن 
جـاى پـارك و اتـالف زمـان در ترافیک باعث 
شـده اسـت کـه مـردم در حـال حاضـر بـراى 
ورود بـه هسـته مرکـزى دچار مشـکل شـوند 
و  بـا نظر سـنجى صـورت گرفته درخواسـت 
ایجـاد تسـهیالت کـم هزینه و راحـت را براى 

دسترسـى به سـطح شـهر داشـته باشند.
مطالعات و مسـتندات موجود نشان مى دهند که 
نیمى از سـفرها با حمل و نقل عمومى تاکسـى، 
اتوبـوس و ون انجـام مـى گیرد کـه این موضوع 
باعـث بروز مشـکالت توسـط نـاوگان حمل و 

نقل عمومى در هسـته مرکزى شـهر مى شـود.
در طراحـى هایـى که صورت گرفته اسـت در 
نظر گرفته شـده اسـت که بیشـترین مسافر جا 

به جا شـده در هسـته مرکزى شـهر باشد.

* هدف از اجراى اصالح خطوط حمل و 
نقل عمومى  : 

- تسـهیل تـردد و سـفر شـهروندان به هسـته 
مرکـزى شـهر طبـق الگو

- راهکارهـاى رفـع مشـکالت و موانع جهت 
تسـهیل تـردد مردم به هسـته مرکزى شـهر

- شناسائى خطوط تمایل سفر مردم
- شناسـائى راههـاى تسـهیل تردد سـفر مردم 

به هسـته مرکزى شـهر
- شناسـائى روش هـاى کاهـش زمـان سـفر 

شـهروندان بـه هسـته مرکـزى شـهر
- کاهش هزینه سفر به بافت مرکزى

بافـت  بـه  مطلوبیـت جهـت سـفر  ایجـاد   -
و  راه  پیـاده  در  مراسـم  برگـزارى   ) مرکـزى 

( تجـارى  مراکـز  و  بـازار  هـاى  جشـنواره 
- ایجـاد خطـوط جدیـد در شـهرك ها جهت 

پوشـش بیشـتر حمل و نقـل همگانى
- ایجاد خط ویژه

* اصالح تخصیص ناوگان
در طــرح جدیــد خطــوط اتوبوســرانى زنجــان 
ــه  ــدا ب ــا از مب ــوس ه ــتقیم اتوب ــت مس حرک
ــه  ــت. آنچ ــده اس ــرل ش ــزى کنت ــته مرک هس
ــد نشــان مــى دهــد  ــر طــرح جدی کــه تصوی
ــهر  ــاط ش ــام نق ــراى تم ــى ب ــوط مختلف خط
ــى  ــه های ــف پایان ــا تعری ــده و ب ــف ش تعری
ــه بافــت مرکــزى  در نقــاط مشــخص ورود ب
کنتــرل شــده اســت. ورود بــه بافــت مرکــزى 
توســط خطــوط ویــژه تقویت شــده و حضور 
خودروهــاى شــخصى نیــز کنتــرل مــى شــود.

* پاســـخ به سـواالت و ابـهامات
بـا توجـه بـه اینکه پارك حاشـیه اى در نقشـه 
هـاى مصـوب شـوراى ترافیـک اسـتان لحاظ 
گردیده اسـت، بنابرایـن هیچگونه جاى پارکى 
در خیابـان سـعدى  حـذف نخواهد شـد مگر 
در محـل ایسـتگاه هـا کـه حدالمقـدور سـعى 
گردیـده اسـت ایسـتگاه هـا در مقابـل بانـک 
هـا و مـکان هـاى عمومـى جانمایـى گردنـد 
همچنیـن الزم بذکـر اسـت با توجه بـه کنترل 
پارك حاشـیه اى توسـط پارکبان مقرر گردیده 
اسـت نیـم سـاعت اول بصـورت رایـگان و با 
افزایش سـاعت توقـف هزینه دریافـت گردد.
بـراى تخلیـه بـار کسـبه و صنـوف مختلـف 
زمـان هـاى مشـخصى تعییـن شـده اسـت. با 
توجـه بـه اینکـه تـردد اتوبـوس در خیابـان 7 
تیـر بـه صفـر میرسـد بنابراین ترافیـک کاهش 
مـى یابـد. بخشـى زیـادى از ترافیـک خیابـان  
از  هـا  اتوبـوس  گـردش  علـت  بـه  سـعدى 
خیابـان 7 تیـر به خیابان سـعدى اسـت.  پایانه 
میـدان ارتـش و بلـوار آزادى تثبیـت و ایجـاد 

است. شـده 
بــا توجــه به اینکــه در حال حاضر تعــداد 140 
دســتگاه اتوبــوس در ســطح شــهر فعــال مــى 
باشــند و از ایــن تعــداد 70 دســتگاه اتوبــوس 
بطــور همزمــان در مرکــز شــهر تــردد دارنــد 
فلــذا نصــف زمــان ســفر در هســته مرکــزى 
ــوط  ــاد خط ــا ایج ــه ب ــد ک ــى باش ــهر م ش
ــتگاه  ــه 8 دس ــوس ب ــداد اتوب ــن تع ــژه ای وی
کاهــش مــى یابــد کــه حجــم قابــل توجهــى 
از ترافیــک بافــت مرکــزى کاهــش مــى یابــد.
ــى و  ــط تاکس ــده توس ــود آم ــک بوج ترافی
اتوبــوس در هســته مرکــزى شــهر بــه ترتیــب 
ــراى تاکســى  ــوس 23 درصــد و ب ــراى اتوب ب

ــت ــد اس 17 درص

طـرح اصـالح  خطوط حمل و نقـل عمومى  زنجـان

سرپرست حوزه ترافیک و حمل  و نقل شهردارى زنجان :

با اصالح خطوط دسترسى به مرکز شهر سریع مى شود 
شهردار زنجان :

اصالح خطوط اتوبوسرانى باعث کاهش ترافیک هسته مرکزى شهر مى شود 


