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آب منطقه اى زنجان 

در کارگروه تخصصى سالمت و امنیت غذایى استان عنوان شد:

زنان زنجانى بیشتر از مردان با فشارخون درگیـر هستند

«کلزا» استراتژیکى براى تامین امنیت غذایى

مدیرکل انتقال خون استان زنجان:

اهـداى خـون منافاتى
با روزه دارى ندارد

A  ،اســتان زنجــان انتقــال خــون  مدیــرکل 
گفــت: تاکنــون مشــکلى بــراى تامیــن خــون مــورد نیــاز 

نداشــته ایم.  بیمــاران 
ســیامک اســدى  در رابطــه بــا وضعیــت انتقــال  خــون 
در اســتان، اظهــار کــرد: نیــاز بــه خــون و فرآورده هــاى 
خونــى یــک نیــاز دائمى و همیشــگى اســت کــه مربوط 
بــه زمــان و مــکان خاصــى نیســت. طبیعــى اســت کــه 
ــده  ــه کنن ــش مراجع ــا کاه ــان ب ــارك رمض ــاه مب در م
ــدگان ،  ــف مراجعه کنن ــه لط ــى ب ــده ایم ول ــه ش مواج

ــده ایم.  ــکل نش ــار مش دچ
اسـدى  سـیامک  زنجـان،  منطقـه  ایسـنا  گـزارش  بـه 
دربـاره روزه دارانـى کـه قصـد اهـداى خـون دارنـد، 
نـدارد.  بـا روزه دارى  منافاتـى  اهـداى خـون  افـزود: 

افـراد روزه دار مى تواننـد اول صبـح و بعـد از افطـار تا 
پاسـى از شـب بـه مراکـز انتقـال خـون مراجعـه کنند. 
داراى  کـه  افـرادى  کـرد:  اسـدى خاطرنشـان  سـیامک 
معذوریت شـرعى (مسـافران) هسـتند و توانایـى اهداى 
خـون دارنـد. بـراى کمـک بـه نیازمنـدان اهـداى خـون 

کنند.  اقـدام 
گـزارش ایسـنا مـى افزایـد:  در حالـت کلـى 5 لیتـر در 
بـدن خـون وجـود دارد که هـر بـار یک دهم ایـن میزان 
(450 سى سـى) از افـراد اهداکننده خون گرفته مى شـود. 
در عـرض چنـد روز در بـدن فـرد جایگزین مى شـود و 
حجـم مایـع اهـدا شـده نیـز در همـان زمـان با خـوردن 
مایعـات جبـران مى شـود، بـه همیـن دلیـل روزه دارى با 

اهـداى خـون منافاتـى ندارد.

آ��ی ��ایده 
هیات مدیره شـرکت 

تعـاونى مسکن  کارکنان 
دارایى و امور مالیاتى زنجان

از  تعـدادى  دارد  نظـر  در 
قطعـات متعلـق بـه شـرکت 
را  دارایـى  کـوى  در  واقـع 
از طریـق مزایـده بـه فـروش 
برسـاند . طالبین بـراى اطالع 
از موقعیـت قطعات، شـرایط 
دریافـت  نیـز  و  مزایـده 
اسـناد و مـدارك مربوطـه در 
نشـانى  بـه  ادارى  سـاعات 
زنجـان،  در  واقـع  شـرکت 
خیابـان بعثـت، رو بـه روى 
قنـادى ایللـر، طبقـه فوقانـى 
مراجعـه  بلوتـوث  موبایـل 
و یـا بـا شـماره تلفـن هـاى
 09127417916 - 33321250

تماس بگیرند.
همچنین آخرین فرصت
براى شرکت در مزایده 

98/03/05 مى باشد.

A  2 در   : اقتصــاد  دنیــاى 
ــرى  ــا خب ــه نه تنه ــى هفت روز ابتدای
ــازار ارز  ــى در ب ــات افزایش از هیجان
نبــود، بلکــه قیمــت دالر از دو ســطح 
حمایتــى 14700و 14500 تومانــى 
عقــب نشســت. برخــى کارشناســان 
بــاور داشــتند، بازارســاز بــا تاکتیــک 
به دنبــال  نوســان گیران  غافلگیــرى 
آن اســت کــه تاثیــر آنهــا را در بــازار 
ــروه  ــه گ ــال آنک ــد، ح ــش ده کاه
ــت  ــتند، شکس ــد داش ــرى تاکی دیگ
ــاز  ــط بازارس ــى توس ــطوح حمایت س
افــراد  کــه  اســت  آن  به منظــور 
عــادى را از بــازار دور نگــه دارد. در 
ایــن میــان، گروهــى شــایعه احتمالى 
ــامانه  ــاى س ــدن قیمت ه ــک ش نزدی
نیمــا بــه بــازار آزاد را عامــل کاهــش 

ــتند. ــت دالر دانس قیم
ــر معامله گــرى انتظــار شکســت  کمت
ــزار و 700  ــى 14 ه ــطوح حمایت س
را  تومانــى   500 و  هــزار   14 و 
ــنبه  ــال، روز ش ــن ح ــا ای ــت؛ ب داش
و  اول شکســت  ســطح حمایتــى 
ــى دوم.  ــطح حمایت ــنبه، س روز یکش
ــاز ارزى چــه  ــن بازارس ــس ذه در پ
مى گــذرد کــه بــا افزایــش عرضــه ارز 
یــا عدم مقابلــه بــا شکســت ســطوح 
ــر  ــان گیران را غافلگی ــى، نوس حمایت
از  شــمارى  بــاور  بــه  مى کنــد؟ 
تحلیلگــران، بازارســاز به صــورت 
ــرى  ــا غافلگی ــه قصــد دارد، ب عامدان
معامله گــران غیررســمى بــه 3 هــدف 
دســت پیــدا کنــد: اول اینکــه مانــع از 
تاثیرگــذارى دوبــاره نوســان گیران 
در بــازار شــود و دوم آنکــه، ریســک 
ــه  ــراى ورود ب ــادى ب ــراد ع ورود اف

ــد. ــش ده ــازار ارز را افزای ب
ســومین هدفــى کــه بازارســاز ارزى 
دنبــال مى کنــد، ایــن اســت کــه 
ــود  ــان گیران، خ ــرى نوس ــا غافلگی ب
ــت  ــه دس ــازار ب ــاال را در ب ــت ب دس
بگیــرد و بتوانــد نقــاط ســقف و کف 

ــد. ــن کن ــى را تعیی قیمت
ــان گیران  ــه نوس ــى ک ــع، زمان در واق
ــف  ــه ک ــت ب ــد، قیم ــور مى کنن تص
موقعیــت  در  و  اســت  رســیده 

ــاز  ــد، بازارس ــرار مى گیرن ــد ق خری
ــت را  ــه ارز قیم ــش عرض ــا افزای ب
یــک خــط عقــب مى بــرد و در 
ایــن شــرایط خــود مى توانــد در 
بــه  اقــدام  پایین تــر  قیمت هــاى 
خریــد کنــد؛ بــا ایــن حــال، ریســکى 
کــه ایــن اقــدام بــراى بازارســاز 
دارد، ایــن اســت کــه بــا پاییــن 
ــاى  ــطح تقاض ــا، س ــدن قیمت ه آم
ــدا  ــش پی ــازار افزای ــفته بازى در ب س

ــد. کن
در واقــع اگــر معامله گــران احســاس 
ــى  ــن کاهــش قیمــت موقت ــد، ای کنن
ــر  ــار دیگ ــک ب ــد ی ــت، مى توانن اس
در موقعیــت خریــدار وارد بــازار 
شــوند؛ در ایــن شــرایط تنهــا دامنــه 
بــا  مى شــود.  بزرگ تــر  نوســان 
توجــه بــه چنیــن ریســکى، گروهــى 
از کارشناســان بــه بازارســاز پیشــنهاد 

ــرى  ــه جــاى غافلگی ــه ب ــد ک مى دهن
ســطوح  در  معامله گــران  زیــاد 
ــازه  ــى از ب ــه کوتاه ــى، دامن حمایت
مجــاز نوســان را تعریــف کنــد و 
اجــازه ندهــد کــه قیمــت از آن دامنــه 

ــود. ــارج ش خ
کاهــش دامنــه تغییــرات قیمتــى، 
ــان گیران  ــه نوس ــود ک ــب مى ش موج
خــود بــه خــود خســته شــوند 
امیــد خریــد  بــه  ارز خــود را  و 
و  پایین تــر  قیمت هــاى  در 
ــانند. ــروش برس ــه ف ــان گیرى ب نوس
ــروه  ــه گ ــت ک ــى اس ــن در حال ای
ــا  ــاز ب ــد، بازارس ــاور دارن ــرى ب دیگ
تاکتیــک یــاد شــده یعنــى غافلگیــرى 
معامله گــران غیررســمى و بــه ضــرر 
ــاه  ــط مهرم ــا، از اواس ــاندن آنه رس
توانســته اســت بــازار ارز را مدیریــت 
کنــد و ممکــن اســت پــس از عبــور 

موقــت دالر از مــرز 15 هــزار و 200 
تومانــى، قصــد داشــته باشــد تاکتیک 

پیشــین را پیــاده کنــد.
از  شــمارى  میــان،  ایــن  در 
داشــتند،  بــاور  نیــز  معامله گــران 
مبنى بــر  غیررســمى  خبرهــاى 
حــذف تدریجــى ســامانه نیمــا و 
بــا  آن  قیمت هــاى  شــدن  یکــى 
ــه  ــود ک ــازار آزاد، موجــب شــده ب ب
ــازار  ــروز ســمت عرضــه ارز در ب دی
ــت شــود.  ــران تقوی توســط معامله گ
ــاور داشــتند،  ــن دســته ب ــع ای در واق
ــش  ــادى در کاه ــش زی ــاز نق بازارس
قیمــت دیــروز نداشــته اســت و 
افزایــش  از  نوســان گیران  خــود 
عرضــه ارز در بــازار آزاد بــه واســطه 
ــت  ــا، در موقعی ــامانه نیم ــذف س ح

گرفته انــد. قــرار  فــروش 
روز شــنبه یکــى از کانال هــاى مــورد 

اعتمــاد معامله گــران از حــذف ارز 
نیمایــى برخــى کاالهــاى اولویــت دار 
ــزارى  ــز خبرگ ــروز نی ــر داد و دی خب
ــا  ــامانه نیم ــى در س ــر از تغییرات مه
ــه  ــر ب ــت منج ــه در نهای ــر داد ک خب
نزدیــک شــدن نــرخ نیمــا بــه بــازار 

مى شــود.

*نزول کانالى سکه و افت 200 
تومانى دالر

ــر  ــه زی ــه، دالر ب در دومیــن روز هفت
 500 و  هــزار   14 حمایتــى  مــرز 
ــار  ــام به ــکه تم ــت و س ــى رف تومان
از کانــال 4 میلیــون و 900  آزادى 

ــد.  ــارج ش ــى خ ــزار تومان ه
در  ارزى  شــاخص  یکشــنبه،  روز 
ابتــداى روز تــا قیمــت 14 هــزار 
و 440 تومــان پاییــن رفــت و در 
نهایــت حــدود ســاعت 4 بعدازظهــر 
ــان  ــزار و 450 توم ــدد 14 ه روى ع
بــه کار خــود پایــان داد کــه 200 

ــود. ــنبه ب ــر از روز ش ــان کمت توم
برخــى فعــاالن عنــوان مى کردنــد 
ــر  ــاعت 4 بعدازظه ــس از س ــه پ ک
ــر  ــاى پایین ت ــه قیمت ه ــى ب دالر حت
ــال،  ــوان مث ــرد. به عن ــزول ک ــز ن نی
شــاخص ارزى حــدود ســاعت 5 
ــزار و 370  ــدد 14 ه ــر روى ع عص

ــت. ــرار داش ــان ق توم
فلــز  ایــن  نیــز  بــازار ســکه  در 
ــان از  ــزار توم ــروز 55 ه ــا دی گرانبه
ارزش خــود را از دســت داد و روى 
قیمــت 4 میلیــون و 850 هزارتومــان 
ــران  ــى معامله گ ــت. برخ ــرار گرف ق
از افــت ســکه پــس از ســاعت 4 
بعدازظهــر تــا نزدیکــى کانــال 4 
ــر  ــان خب ــزار توم ــون و 820 ه میلی

ــد.   دادن
از  دیگــرى  شــمار  گفتــه  بــه 
فعــاالن، افزایــش عرضــه حوالــه 
ــه  ــود ک ــى ب ــن عامل ــم مهم تری دره
معامله گــران بــازار داخلــى را نیــز در 
ــروز  ــرار داد. دی ــروش ق ــت ف موقعی
نــرخ حوالــه درهــم در مقطعــى 
ــزار و  ــر محــدوده 3 ه ــه زی ــى ب حت

930 تومــان رفــت.

در پس ذهن بازارساز ارزى چه مى گذرد؟

فروکش هیجان بازار طال و ارز

شـمارى از معامله گران نیز باور داشـتند، خبرهاى غیررسمى مبنى بر حذف تدریجى سامانه نیما و یکى شدن 
قیمت هاى آن با بازار آزاد، موجب شده بود که دیروز سمت عرضه ارز در بازار توسط معامله گران تقویت 
شود. در واقع این دسته باور داشتند، بازارساز نقش زیادى در کاهش قیمت دیروز نداشته است و خود 
نوسان گیران از افزایش عرضه ارز در بازار آزاد به واسطه حذف سامانه نیما، در موقعیت فروش قرار گرفته اند.

A  گفت:بــا زنجــان  شــهردار 
توجــه بــه طــرح تفصیلــى شــهر زنجــان، 
ــهر  ــه ش ــد ب ــى توان ــه نم ــوى فاطمی ک

زنجــان متصــل شــود.
ــت:  ــار داش ــى اظه ــه معصوم ــیح ال مس
شــهردارى مرکــز نظــارت بــه ســه منطقــه 
داراى شــهردارى  مناطــق  ایــن  دارد و 

ــتند. ــتقلى هس مس
وى بـا بیـان اینکـه خدمـات الزم بـه همه 
مناطـق شـهر زنجان ارایه مى شـود، افزود: 
در کـوى فاطمیـه زنجـان نیـز کوچـه هـا 
جـارو و زبالـه هـا جمـع آورى مى شـود.

وى  بـا اشـاره بـه اینکـه در زمـان بـارش 
عـدم  بـراى  الزم  اقدامـات  نیـز  بـاران 
آبگرفتگى ارایه مى شـود، افـزود: در زمینه 
حمـل و نقـل عمومـى نیـز اتوبوسـرانى 

خدمـات الزم را ارائـه مـى کنـد.
کــرد:  خاطرنشــان  زنجــان  شــهردار 
ــداده ام  ــام ن ــه انج ــن زمین ــى در ای بررس
ــر  ــف ت ــات ضعی ــوع خدم ــاید ن ــا ش ام
ــى  ــت و م ــى اس ــل بررس ــه قاب ــوده ک ب

ــرد. ــت ک ــوان تقوی ت
معصومــى بــا اشــاره بــه در حاشــیه بــودن 
ــه  ــى ب ــت: بنای ــان، گف ــه زنج ــن منطق ای
ــهرى داراى  ــر ش ــهر نداریم،ه ــعه ش توس
محیــط شــهرى اســت دور آن محیــط 
ــود  ــهر وج ــدوده ش ــام مح ــه ن ــرزى ب م
دارد کــه برخــى از منــازل و مناطــق خارج 
ــى  ــا زمان ــن محــدوده هســتند و تنه از ای
کــه مــا دوبــاره اجــازه بدهیــم بعــد از آن 
ــود،مى  ــاد ش ــرى ایج ــه دیگ منطقه،منطق

ــدد. ــه شــهر بپیون ــد ب توان
وى بـا بیـان اینکـه از نظـر طـرح تفصیلى 
دسـت مـن بـاز نیسـت و امـکان آن نیـز 
وجـود نـدارد، گفـت: من با توسـعه شـهر 
بـه هیـچ عنـوان موافـق نیسـتم چـرا کـه 
داخـل شـهر زنجـان زمین هـاى افتـاده و 
بایـر بسـیارى وجـود دارد کـه بایـد ایـن 
و  سـبز  فضـاى  مسـکن،  بـه  هـا  زمیـن 
خدمـات مـورد نیـاز شـهر تبدیـل شـود.

شـهردار زنجـان ادامـه داد: در حالـى کـه 
زمیـن هـاى خالـى داخل شـهر زنجـان به 
بـورس زمیـن بازى ها تبدیل شـده اسـت 
امـا برخـى ها انتظـار دارنـد شـهر روز به 

روز گسـترش یابـد ایـن در حالـى اسـت 
کـه ما با گسـترش فیزیکى شـهر مخالفیم.
وى با اشـاره بـه احداث پارکـى در منطقه 
کـوى فاطمیـه زنجان، افـزود: امسـال این 

پـارك تکمیل مى شـود.
معصومى  خاطرنشـان کـرد:در زمینه جمع 
آورى آب هـاى سـطحى در کـوى فاطمیه 
زنجـان اصالحـات هندسـى انجـام شـده 
اسـت و در  جمـع آورى زباله شـهردارى 

کوتاهـى نکرده اسـت.
شـهردار زنجـان تامیـن معابـر، روشـنایى، 
جمـع آورى زبالـه و ارائـه خدمـات حمل 
و نقـل عمومى را وظیفه شـهردارى عنوان 
کـرد و گفـت: در زمینـه ارائـه خدمـات 
نمره بیسـت نداریم اما تالش شـده اسـت 

تا خدمـات مطلوبـى ارائه شـود.
هـاى  بافـت  اینکـه  بیـان  بـا  معصومـى 
فرسـوده و حاشـیه شـهر داراى اسـتاندارد 
سـاخت و سـاز اصولى شهرسازى نیستند، 
اسـتانداردهاى  بـه  توجـه  عـدم  افـزود: 
شهرسـازى موجـب شـده تا امـروز چنین 

مناطقـى تبدیـل بـه یـک چالـش شـوند.
وى بـا اشـاره بـه سیاسـت هاى تشـویقى 
بـراى مناطـق حاشـیه اى،افـزود:  دولـت 
افـراد سـاکن در ایـن مناطـق مـى تواننـد 
پروانـه نزدیـک بـه رایـگان گرفتـه و بـا 
بازسـازى بافـت خـود، بافت ارزشـمندى 

داشـته باشـند.

شهردار زنجان:

کوى فاطمیه نمى تواند به شهر 
زنجان متصل شود
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جامعه

 مدیرکل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان زنجان خبرداد

برگزاری برنامه های 14 و 
15 خرداد در 450 کانون 

فرهنگی و هنری زنجان
AAAاسالمیAارشادAوAفرهنگAمدیرکل

AروزهایAبــاAهمزمانA:گفتAزنجانAاســتان
A450AماهAخردادAپانزدهمAوAســوم،چهاردهم
AزنجانAاستانAمساجدAهنریAوAفرهنگیAکانون

برنامهAبرگزارAمیAکنند.
AستادAازAکرباسیAفاطمهAرسا؛AموجAگزارشAبه
AمساجدAهنریAفرهنگیAهایAکانونAهماهنگی
AکانونAهایAبرنامهAجریانAدرAوAبازدیدAاستان

هایAمساجدAاستانAقرارAگرفت.
AاستانAاســالمیAارشــادAوAفرهنگAمدیرکل
AجلســاتA:کردAاظهارAســخنانیAدرAزنجان
AاوقاتAهایAکالسAاجرایAبرایAریزیAبرنامه
AنوجوانانAوAجوانانAسلیقهAباAمناسبAفراغت

A.شودAتشکیل
AازAمســاجدAهایAکانونAاینکهAبیــانAباAوی
AغنیAوAجوانانAجــذبAدرAمطلوبیAظرفیت
AادامهA،هستندAبرخوردارAفراغتAاوقاتAسازی
AاینAازAتوانAمیAموقعAبهAریزیAبرنامهAبــاA:داد

A.کردAاستفادهAظرفیت
AجانبهAســهAهایAنامهAتفاهمAبهAمســوولAاین
AاستانAمساجدAهایAکانونAهماهنگیAســتاد
A،ایAحرفهAوAفنیAآموزشAاداراتAبــاAزنجان
AدرAجوانانAوAورزشAوAاحمرAهاللAجمعیت
AتفاهمAاینA:گفتAوAکردAاشــارهAگذشتهAسال
AاقداماتAبایستیAوAهستندAســالهAسهAهاAنامه
AقبالAدرAدستگاهAسهAاینAسویAازAشدهAانجام

A.شودAپیگیریAاستانAمساجدAهایAکانون
AاستانAاســالمیAارشــادAوAفرهنگAمدیرکل
AپرشمارAهایAجشــنوارهAبهAادامهAدرAزنجان
AاستانAاســالمیAارشــادAوAفرهنگAکلAاداره
AیکیA:گفتAوAکردAاشارهAسالAطولAدرAزنجان
AوAاستAشدهAماندگارAکهAهاAجشنوارهAاینAاز
AشعورAوAشورAپایتختAدرAخوبیAاثرگذاریAاز
AشکوهAجشنوارهA،اســتAبرخوردارAحسینی
AصبرAاسوهAتولدAسالروزAدرAکهAاستAشکیبایی
AمیAبرگزارA)زینب)سAحضرتA،شکیباییAو
AAآموزشAضرورتAبرAادامهAدرAشود.کرباســی
AمساجدAهایAکانونAهماهنگیAستادAکارکنان
AدرAآموزشA:گفتAوAکردAتاکیدAزنجانAاستان
AموفقیتAوAاستAنیازAموردAهموارهAهاAسازمان
AاطالعاتAبهAمنــوطAارگانیAوAســازمانAهر

نیرویAانسانیAاست.
AکلAادارهAاینAهــایAبرنامهAبهAاشــارهAباAوی
AبرنامهA۱۶A:گفتA،خردادAســومAمناســبتAبه
AقرآنیAبرنامهA۳0AوAهنریAبرنامهA۱0A،فرهنگی
AAمیAبرگزارAاستانAاسالمیAارشادAادارهAتوسط

شود.
AدرAهمچنینA:کردAخاطرنشــانAمسوولAاین
AاستانAمســاجدAفرهنگیAکانونA450AازAبیش
AگرامیداشتAبرایAفرهنگیAهایAبرنامهAزنجان
مناسبتAAهایAخردادماهAپیشAAبینیAشدهAاست.

مدیر درمان تامین اجتماعی زنجان خبر داد؛

رشد 10 درصدی مراجعان 
سالمند به مراکز درمانی 

تامین اجتماعی
AAAاستانAاجتماعیAتامینAدرمانAمدیر

AسالمندAمراجعانAدرصدیA۱0AرشدAازAزنجان
بهAمراکزAدرمانیAتامینAاجتماعیAخبرAداد.

AبیشA97AســالAدرA:کردAاظهارAمحمدیAعلی
AوAشــدگانAبیمهAازAنفرA800AوAهزارA۱۶2Aاز
AخدماتAازAسالA۶5AباالیAســالمندAبیماران
AاستانAدرAاجتماعیAتامینAســازمانAدرمانی

بهرهAمندAشدهAاند.
AزنجانAاســتانAاجتماعیAتامینAدرمانAمدیر
AوAسالمندانAتکریمAطرحAاجرایAبهAاشــارهAبا
AسالمندانAتکریمAطرحA:کردAابرازAپیشکسوتان
AدرAاســتانAدرمانیAمراکزAکلیهAدرAدقیقAبطور
AبمحضAسالA۶5AباالیAافرادAوAاجراستAحال
AعنوانAباAAدرمانیAمراکزAازAیــکAهرAبهAورود
AوAشدهAویزیتAنوبتAبدونAسالمندانAتکریم

تحتAمعالجهAوAدرمانAقرارAمیAگیرند.
AسالمندAمراجعینAدرصدیA۱0AرشدAمحمدی
AوAکردAاعالمA9۶AسالAبهAنسبتA97AسالAدرAرا
AسالمندAبیمارA900AوAهزارA۱47AازAبیشA:افزود
AبهرهAسازمانAدرمانیAخدماتAازA9۶AسالAدر

مندAشدهAبودند.
AنخبگانAراAپیشکسوتAافرادAوAسالمندانAوی
AاجرایA:کردAتصریحAوAخوانــدAخردمندانAو
AوAاجتماعیAمنزلــتAبیانگــرA،AطــرحAاین
AوAاندوزانAتجربهAانســانیAواالیAشخصیت

سالخوردگانAاست.

خبـرخبـر

وضعیت آسیب های 
اجتماعی در زنجان ماهانه 

پایش و رصد می شود
AAAاجتماعیAوAامنیتیA،سیاسیAمعاون

AبرایAایAکمیتهAتشــکیلAازAزنجانAاســتاندار
AاجتماعیAهایAآسیبAروندAایAمقایسهAتحلیل
AکمیتهAاینAدرA:گفــتAوAدادAخبرAاســتانAدر
AطورAبهAماهAهرAدرAاجتماعیAآسیبهایAوضعیت

پایدارAرصدAوAتحلیلAمیAشود.
AوAگفتAدرAدیروزAنافچیAمــرادیAخدابخش
AدرAزنجانAاســتانA:افزودAایرناAخبرنگارAباAگو
A،مطالعهAمیزانAوAاجتماعیAنشاطAشــاخصA2
AانجامA9۳AسالAدرAکهAهاییAپژوهشAیAبرپایه
AکشورAهایAاستانAمیانAدرAراAدومAرتبهA،شــد

کسبAکرد.
AزمانAدرAمطالعاتAاینAنتایجAاعتبارAدربارهAوی
AتغییرAمعمولAطورAبهA:داشــتAاظهارA،حاضر
AکهAنداردAســرعتAآنقدرAاجتماعیAرفتارهای
AدرAراAشــدهAانجامAمطالعاتAنتایجAبخواهیــم

زمانAحاضرAنفیAکنیم.
AانعکاسAاثرA:کردAخاطرنشــانAنافچیAمرادی
AاینA9۳AسالAدرAشــدهAانجامAمطالعاتAنتایج
AجامعهAبهAمثبتAهایAپالسAچهAهرAماAکهAاست
AوAجاریAجامعهAگفتمانAدرAراAنشاطAوAبدهیم
AشهروندانAبودنAمطالعهAاهلAیاAوA،کنیمAساری
AنتیجهAوAپیامAتواندAمیAامورAاینA،کنیمAتکرارAرا

A.باشدAداشتهAجامعهAدرAمثبتی
AاستاندارAاجتماعیAوAامنیتیA،سیاســیAمعاون
AوضعیتAآخرینAهنوزAاینکــهAبیانAباAزنجان
AنشدهAرصدAاستانAاینAدرAفرهنگیAوAاجتماعی
AوAهاAقضاوتAمعمولAطورAبهA:گفتA،اســت
AانجامAپایشAیAپایهAبرAزمینهAاینAدرAهاAتحلیل

شدهAدرAسالA9۳Aاست.
AهایAآســیبAحوزهAدرA:داشــتAاظهارAوی
AکارAدســتورAدرAراAعمدهAکارAچندAاجتماعی
AحوزهAدرAعملیاتیAبرنامــهAتدوینAکهAداریــم
AمهمAازAیکیAاجتماعیAهایAآســیبAمدیریت
AماموریتAزمینهAاینAدرAکهAاستAهاAآنAترین
AگذاریAشاخصAوAتعریفA،دســتگاههاAهای

شدهAاست.
AتشــکیلA،برنامهAدومینA:افزودAنافچیAمرادی
AآسیبAروندAایAمقایسهAتحلیلAبرایAایAکمیته
AروندAتاA،استAآماریAلحاظAبهAاجتماعیAهای
AآنAوضعیتAوAمشابهAمدتAبهAنسبتAهاAآسیب

A.گیردAقرارAواکاویAوAبررسیAمورد
AنیزAاجتماعیAهایAآسیبAتحلیلA:دادAادامهAوی
AرصدAشاملAکهAشــودAمیAانجامAرویکردA2Aبا
AوضعیتAتحلیلAنیــزAوAاســتانAکلAوضعیت

A.استAشهرستانیAوAایAنقطه

 خودروی رانندگان
 با 2 تخلف همـزمان

72 ساعت توقیف می شود
AAAفرهنگAوAآموزشAادارهAمســوول

A:گفتA،زنجانAاســتانAراهورAپلیسAترافیک
AیاA2AمرتکبA،همزمانAطورAبهAکهAرانندگانــی
AآنانAخودرویAشــوندAرانندگیAتخلفAچند
AراهورAپلیسAتوقیفAدرAســاعتA72AمدتAبه

خواهدAبود.
AگفتAدرAدیروزAخلجیAمحمدحسنAسرهنگ
AمتخلفAرانندهA:افزودAایرناAخبرنگارAباAگــوAو
AعالوهAپارکینگAازAخــودروAترخیصAبــرای
AگرفتهAصورتAتخلفاتAجریمهAپرداخــتAبر
AبرگA،نامهAبیمهAازقبیلAموردنیازAمدارکAباید
AپلیسAبهAراAخالفیAعدمAبــرگAوAفنیAمعاینه
AنیزAراAخودروAوضعیتAوAدهــدAارایهAراهور
AوAاولیهAحالــتAبهAتغییرAایجادAصــورتAدر

A.برگرداندAاستاندارد
AقانونA۱0AمادهA›د‹AبندAبرابرA:داشتAاظهارAوی
A،رانندگیAوAراهنماییAتخلفاتAبهAرســیدگی
AچندAیاA2AمرتکبA،خــودروAرانندگانAهرگاه
AراهورAپلیسAسویAازAشوندAهمزمانAتخلف
AهمAاغماضیAهیچAوAشوندAمیAجرایمAمتحمل

درAاینAزمینهAدرAکارAنخواهدAبود.
AانجامAازAبایدAخودروAراننــدگانA:افزودAخلجی
AسرعتAداشتنA،مارپیچAقبیلAازAنمایشیAحرکات
AدرAمجازAسرعتAازAبرساعتAکیلومترA50Aباالی
AچراغAازAعبورA،غیرمجازAسبقتA،شدهAگرفتهAنظر
AبهA،خیابانAوسطAمحورAازAچپAبهAتجاوزAوAقرمز
AپایهAبرA،صورتAاینAغیرAدرAکهAکنندAاجتنابAجد
AبرایAرانندگیAوAراهنماییAمقرراتAوAقوانینAی
AخواهندAجریمهAدهندAمیAانجامAکهAتخلفیAهر
AنمایشیAحرکاتAبرایA:دادAادامهAویA.شــد
AسرعتA،ریالAهزارA500AوAمیلیونAیکAمبلغ
AچراغAازAعبــورAوAغیرمجازAســبقتAوAباال
AتجاوزAوAریالA2میلیونAمبلغAهرکــدامAقرمز
A،جریمهAریالAهزارA750AمبلغAبهAنیزAچپAبه

تعیینAشدهAاست.

AAAزنجانAاستاندارAامنیتیAسیاســیAمعاون
AباAرابطهAدرAمردمAســازیAآگاهAبهAتوجهAضرورتAبه
AخدابخشAA.کردAتاکیدAفشارخونAپیرامونAمشکالت
AوAســالمتAتخصصیAکارگروهAدرAنافچیAمرادی
AحوزهAمسائلA:گفتA،زنجانAاســتانAغذاییAامنیت
AدرAبایدAکهAاستAهمگانیAمســائلAجزوAسالمت
A.گیردAقرارAبررسیAوAبحثAموردAسالمتAکارگروه
AاشارهAباAزنجانAاســتاندارAامنیتیAسیاســیAمعاون
AباA:کردAاظهارA،استانAدرAاخیرAهایAســیلAوقوعAبه
AفصلAبودنAروAپیشAنیــزAوAموضوعAاینAبهAتوجه
AسطحAدرAواگیرAهایAبیماریAشیوعAاحتمالAتابستان
AوAمسووالنAبیشترAدقتAنیازمندAوAبودهAباالAجامعه
AبروزAازAپیشگیریAجهتAالزمAهایAبینیAپیشAانجام
AگزارشAبهAA.اســتAزمینهAاینAدرAبیماریAنوعAهر
AاشارهAباAادامهAدرAمسوولAاینA،زنجانAمنطقهAایسنا
A:افزودA،فشارخونAکنترلAملیAبسیجAطرحAاجرایAبه
AتحرکAمیزانAافزایشAبــاAرابطهAدرAاقداماتیAبایــد
AسازیAفرهنگA،ســازیAآگاهAجملهAازA،جامعهAافراد
AنقشAایفایAوAحضورAباAالزمAهایAمحورســازیAو

A.گیردAصورتAهمگانیAهایAورزشAهیئت
AازAمردمAاستفادهAموضوعAبهAاشارهAباAهمچنینAوی
AاینAتهیهAدرAنمکAاستفادهAوAشــدهAفرآوریAزیتون
AمصرفAکاهشAاهمیتAبهAتوجهAباA:گفتA،محصول
AجسمانیAمشکالتAبروزAازAجلوگیریAبرایAنمک

AدرAاســتانAمردمAاقبالAبهAعنایتAباAنیزAوAافــرادAدر
AمســئولیتAباAایAکمیتهA،طارمAزیتونAازAاســتفاده
AتاAتشکیلAاستانAزیســتAAمحیطAحفاظتAکلAاداره
AدانشگاهAرییسAA.شودAمدیریتAوAبررسیAمواردAاین
AنشستAاینAادامهAدرAنیزAزنجانAاستانAپزشکیAعلوم
AدرAبرنامهA2000AحدودAزنجانAاستانAدرA:کردAاظهار
AهایAبرنامهAترینAمهمAازAکهAشدAبرگزارAسالمتAهفته
AاستانAبهAبهداشتAوزیرAسفرAبهAتوانAمیAهفتهAاین

AوAسالمتAعکسAالمللیAبینAجشنوارهAباAرابطهAدر
AبهداشتAجهانیAسازمانAحضورAوAتاییدAباAکهAروان

A.کردAاشارهA،شدAبرگزار
AملیAبسیجAطرحAاجرایAبهAاشارهAباAقزلباشAپرویز
AتاکنونAگذشتهAسالA2۶AدرA:گفتA،فشارخونAکنترل
AازAکهAاستAشدهAبرابرAسهA،باالAخونAفشــارAشیوع
AتوانAمیAباالAفشارخونAبهAابتالAدرAموثرAعواملAجمله
AکلیویAفوقAغــددAاختالالتA،ژنتیکAمباحثAبــه

A،الکلیAمشروباتAمصرفA،باالAســنینA،تیروئیدAو
A،پرنمکAغذاییAرژیمA،فیزیکیAفعالیتAنداشــتن
AاضافهA،مزمنAکلیویAبیماریA،اضطرابAوAاسترس

A.کردAاشارهAخانوادگیAسوابقAوAوزن
AعوامـلAدرصدهـایAبـاAرابطـهAدرAمسـوولAایـن
AدرA:کـردAاظهارA،اسـتانAدرAخـونAفشـارAبـرAموثـر
A55.7AسـالA۱8AبـاالیAافـرادAبیـنAزنجـانAاسـتان
AدرصـدA42A،چاقـیAوAوزنAاضافـهAدارایAدرصـد
AکنندهAاسـتعمالAدرصـدA22.۳AنیـزAوAتحرکـیAکم
AوضعیـتAدربـارهAهمچنیـنA.هسـتندAدخانیـات
AمصـرفAدرصـدA۶.7A،اسـتانAدرAنمـکAمصـرف
A)روزانـهAگـرمA5(AشـدهAتوصیـهAمیـزانAبـهAنمـک
AدریافتـیAنمـکAمیانگیـنAدیگـرAسـویAازA.دارنـد
AازAاسـتفادهAشـوربختانهAوAدرصـدA۱0.2Aروزانـه
A58AمانAهایAاسـتانیAهم Aسـفره AسـرAدر Aنمکـدان

A.اسـتAکشـوریAشـاخصAازAباالتـرAدرصـد
AزنانAمیـانAدرAفشـارخونAشـیوعAدرصدAقزلبـاش
AوضعیتA:دادAادامـهAوAدانسـتAمـردانAازAبیـشAرا
AکهAاستAایAگونهAبهAکشـورAدرAفشـارخونAشـیوع
AفشـارخونAازAایـرانAدرAافـرادAدرصـدA۳0Aحـدود
AوضعیتAازAزنجـانAاسـتانAکهAبرنـدAمیAرنـجAبـاال
AآمارAطبـقAهمچنیـنA.اسـتAبرخـوردارAمطلوبـی
AمردانAدرصدA۱۶.9AوAزنـانAدرصـدA20.۱Aموجـود

بـهAفشـارخونAباالAمبتالAهسـتند.

AAAســازمان Aزراعــت Aامــور Aمدیــر
AتمهیداتیA:گفتAزنجانAاســتانAجهادکشاورزی
AدرAکلزاAاستراتژیکAمحصولAکشتAتوسعهAبرای

A.استAشدهAاندیشیدهAزنجانAاستانAسطح
AکلزاAبرداشتAآغازAبهAاشــارهAباAعامریAحســین
AشودAمیAبینیAپیشA:کردAاظهارA،زنجانAاســتانAدر
AدرصدیA57AرشــدیAازAکلزاAتولیدAامســالAکه
AکلزاAروغنیAگیاهAدانهAواقعAدرAباشــد؛Aبرخوردار
AحاویAآنAکنجالهAوAروغنAدرصدA48AتاA40Aحاوی
AبهAکلزاAروغنAوAاســتAپروتئینAدرصدA40AتاA۳5
AغیراشباعAچربAاسیدهایAمناســبAترکیبAدلیل
AاشباعAچربAاسیدهايAمیزانAترینAپایینAداشتنAو
AAهایAروغنAترینAکیفیتAباAجزوA)درصدA7Aحدود(

A.رودAمیAشمارAبهAخوراکی
AباAمســوولAاینA،زنجانAمنطقهAایســناAگزارشAبه
AترینAمناسبAازAیکیAکلزاAکنجالهAاینکهAباAاشــاره
A:دادAادامهA،اســتAطیورAوAدامAتغذیهAبرایAمنابــع
AتجربیاتAهمچنینA،خارجیAوAداخلیAتحقیقات
AنشانAکشــورAدرAاخیرAدههAدوAدرAکلزاAکشــت
AباAتناوبAدرAمحصولAاینAزراعتAکهAاســتAداده
AبرAعالوهA،دیگرAمحصــوالتAازAبرخیAوAغالت
AآفاتAکاهشAوAهرزAهایAعلفAجمعیــتAکاهش
AتاAگندمAدانهAعملکردAافزایشAباعثA،هاAبیماريAو
AمحصوالتAاینAتولیدAپایداریAوAشدهAدرصدA27

A.داردAدنبالAبهAرا

AتوسعهAدرAکلزاAکشتAمهمAنقشAبهAاشــارهAباAوی
AســببAکلزاAکشــتA:افزودA،زنبورداریAصنعت
AخیزیAحاصلAبهبودAوAخــاکAآلیAموادAافزایــش
AدستورالعملAرعایتA،اینAبرAعالوهA.شودAمیAخاک
AهایAفعالیتAنتیجــهAکــهAکلزاAتولیدAوAکشــت
AگذشتهAســالیانAکاربردیAتجربیاتAوAتحقیقاتی
AشدهAتوصیهAارقامAتولیدAپتانسیلAبهAدستیابیA،است

A.داشتAخواهدAدنبالAبهAراAمنطقهAهرAدرAکلزا

AپیشAهفتهAششAبایدAراAکلزاA:کردAتصریحAعامری
A4AمنفیAازAکمترAدمای(AیخبندانAشــدنAشروعAاز
AبهAرسیدنAباAتاAکردAکشــتA)گرادAســانتیAدرجه
AســرمایAتنشAبهA،)رزت(AبرگیAهشــتAمرحله

A.شودAمقاومAزمستانه
AاستانAجهادکشاورزیAسازمانAزراعتAامورAمدیر
AسالAدرAکلزاAروغنیAدانهAکشتAزیرAسطحA،زنجان
AعنوانAهکتارA۱500AراAاستانAدرAروAپیشAزراعی

AدرAکلزاAبرداشتAقابلAسطحAامسالA:افزودAوAکرد
AپیداAکاهشAهکتارA۱۱50AبهAسیلAوAسرمازدگیAاثر
AاستانAدرAکلزاAتنA2۳20AبرAبالغAبرداشتیAوAکرده

A.استAشدهAبرآورد
AشهرستانAدرAکلزاAبرداشتAآغازAازAمســوولAاین
AتنظیمAبرایAالزمAتمهیداتA:گفتAوAدادAخبرAطارم
AاکنونAهمAوAگرفتهAصورتAهاAکمباینAسازیAآمادهAو
AتعاونAسازمانAمباشرتAباAمحصولAخریدAمراکز
AکشــاورزانAازAمحصولAخریدAآمادهAروســتایی

A.هستندAاستان
AجهادکشــاورزیAســازمانAزراعتAامورAمدیــر
A۳4AراAکلزاAتضمینیAخریدAقیمتAزنجانAاســتان
AتالشA:کردAتصریحAوAعنــوانAریالA۳98AوAهزار
AشدهAخریداریAمحصولAبهایAکهAاســتAاینAبر
AوقتAاسرعAدرAوAموقعAبهAاســتانAکشــاورزانAاز

A.شودAپرداخت
AتسهیالتAپرداختA:AافزایدAمیAایســناAگزارشA
AبرداشتAوAداشتA،کاشــتAعملیاتAبرایAبانکی
AقبیلAازAدارAیارانهAنهادهAتحویلAوAتهیــهA،محصول
AتســهیالتAپرداختA،کشــاورزانAبهAبذرAوAکود
AوAکلزاAباAمرتبــطAادواتAخریدAبــرایAدارAیارانه
AمحصولAبهایAموقعAبهAپرداختAوAتضمینیAخرید
AگرفتهAنظرAدرAتمهیداتAجملهAازAAشدهAخریداری
AکلزاAاستراتژیکAمحصولAکشتAتوسعهAبرایAشده

درAسطحAاستانAزنجانAبهAشمارAمیAرود.

»کلزا« استراتژیکی برای تامین امنیت غذایی

در کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی استان عنوان شد:

زنان زنجانی بیشتر از مردان با فشارخون درگیـر هستند

AAAهــایAتعاونیAاتحادیــهAمدیرعامــل
AشکرAتنA5500AتوزیعAازA،زنجانAاستانAروستایی

تنظیمAبازارAدرAسطحAاستانAخبرAداد.
AشکرAمیزانAاینAکهAاینAبیانAباAمحمدیAگلAطاهر
AزنجانAاستانAجذبAشمالیAخراســانAاستانAاز
AهایAتعاونیAاتحادیهA:کردAاظهارA،اســتAشــده
AتنظیمAستادAجانبAازAزنجانAاســتانAروستایی

AمیزانAاینAتوزیعAبــرایAمباشــرAعنوانAبهAبازار
AانتخابAاستانAهایAفروشــگاهAسطحAدرAشــکر

AاینA،زنجانAمنطقهAایسناAگزارشAبهAA.استAشده
AتوسطAتوزیعیAشکرAکهAاینAبهAاشارهAباAمسوول

AصنعتیAوAصنفیAواحدهایA،زنبوردارانA،خانوار
AتوزیعAازAهدفA:دادAادامهA،شــدAخواهدAجذب

A.استAمحصولAاینAقیمتAتعدیلA،بازارAدرAشکر
AنبودهAمحدودAبازاریAAتنظیمAکاالهایAتوزیعAالبته

AA.شودAمیAتکرارAمرتبهAچندینAســالAطولAدرAو
AبرایAتقاضاAافزایشA:کردAخاطرنشانAمحمدیAگل
AیکAافزایشAوAآنAکمبودA،پرمصرفAاقالمAخرید
AبهA.داردAدنبالAبهAراAبازارAســطحAدرAقیمتAباره
AخریدAوAنبودنAعجولA،زمانAگذرA،خاطرAAهمین
AحدودیAتاAتواندAمیAنیازAرفعAحدAدرAاقالمAایــن

تعادلAراAبهAتابعAعرضهAوAتقاضاAبرگرداند.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های روستایی استان زنجان خبر داد:

تـوزیع بـیش از 5000 تن شـکر تنظیـم بـازار در سـطح استان زنجـان

پرداخت تسهیالت به صنایع و 
معادن زنجان 31 درصد رشد کرد

AAAاستانAهایAبانکAهماهنگیAکمیســیونAدبیر
AریالAمیلیاردA5۳2AوAهزارA2۳AگذشــتهAسالA:گفتAزنجان
AتولیدAرونقAبرایAاستانAاینAهایAبانکAتوسطAتســهیالت
AمدتAبهAنسبتAکهAشدAپرداختAمعدنAوAصنعتAبخشAدر

مشابهAسالAپیش،A۳۱AدرصدAرشدAداشت.
AهزارA24AبرایAگذشتهAسالA:افزودAAدوستAمحمدیAسعید
AبخشAدرAتسهیالتAدریافتAمتقاضیAپروندهAفقرهA۱82Aو
A:کردAیادآوریAویA.شدAپرداختAتسهیالتAمعدنAوAصنعت
AتسهیالتAدریافتAبرایA97AسالAمتقاضیAهایAپروندهAمیزان
AکاهشAدرصدA۳۱AنیزAآنAازAپیشAمشــابهAمدتAبهAنسبت
AخدماتAارائهAسازیAکیفیAدلیلAبهAموضوعAاینAکهAداشت
AبهA،زنجانAاستانAهایAبانکAهماهنگیAکمیسیونAدبیرA.بود
AاشارهAبازرگانیAوAخدماتیAبخشAدرAتسهیالتAپرداخت
A،پروندهA94AوAهزارA۶5AبرایAنیزAبخشAاینAدرA:گفتAوAکرد

A2۱هزارAوA405AمیلیاردAریالAوامAپرداختAشد.
AسالAدرAهاAپرداختیAمیزانA:اظهارداشتAدوستAمحمدی
AبهAوAدرصدA5۱AA،پیشAســالAمشابهAمدتAبهAنســبتA97
A48.۳5AرشدAازAویA.داشتAرشدAدرصدA۱2AنیزAتعدادAلحاظ
AکشاورزیAبخشAبهAبانکیAتســهیالتAپرداختAدرصدی
AدرAنیزAبخشAاینAهایAپرداختیA:کردAخاطرنشانAوAدادAخبر

سالAگذشتهA۱۱AهزارAوA259AمیلیاردAریالAبود.
AبیانAباAزنجانAاستانAهایAبانکAهماهنگیAکمیسیونAدبیر
AکشاورزیAبخشAبهAبانکیAتسهیالتAپرداختAمیزانAاینکه
A:افزودA،بودAمتقاضیAپروندهA۱۶8AوAهزارA4۳AبرایAزنجــان
A.داشتAافزایشA9.۱8درصدAپرداختیAهایAپروندهAتعداد

AبانکA۱۳AتوسطAتســهیالتAاینA:افزایدAمیAایرناAگزارش
A،کشاورزیA،تعاونAتوسعهA،صادراتA،ملتA،ملیA،سپهAشامل
AتوسعهA،ومعدنAصنعتA،بانکAپستA،مسکنA،کارگرانAرفاه
AکارآفرینیAصندوقAوAایرانAمهرAالحسنهAقرضA،صادرات

امیدAزنجانAدرAسالAگذشتهAپرداختAشدهAاست.

مهم ترین مشکل شهرداری ها تامین 
منابع مالی است

AAAشــوراهایAوAشــهریAامورAدفتــرAمدیــرکل
AمشکلAترینAعمدهAوAترینAمهمA:گفتAزنجانAاســتانداری
AخدماتAارائهAبرایAمالیAمنابعAتامینA،استانAهایAشهرداری
مطلوبAشهریAوAانجامAپروژهAهایAفنیAوAعمرانیAاست.

AایرناAخبرنگارAبــاAوگوAگفتAدرAدیــروزAمحمودیAعلی
AخاطرنشانAهاAشــهرداریAبرایAپایدارAدرآمدAایجادAدرباره
AاقتصادیAوضعیتAبهAتوجهAبــاAپایدارAدرآمدAایجادA:کرد
AممکنAنمونهAبرایA:دادAادامهAویA.استAمتفاوتA،شهرAهر
AمناسبیAمنبعA،شهرAیکAدرAتجاریAمجتمعAساختAاست
AدرAمجتمعAهمانAاماAشــودAمحسوبAپایدارAدرآمدAبرای
AاینAباA:افزودAمحمودیA.باشدAنداشتهAکارآییA،دیگرAشهری
AحرکتAبرایAهاAشهرداریAتالشAوAســعیAیAهمهA،حال
AامورAدفترAمدیرکلA.اســتAپایدارAدرآمدAایجادAسمتAبه
AدرAشهرA2۱A:گفتAزنجانAاستانداریAشوراهایAوAشهری
AموضوعAاکنونAهمAوAاستAشهرداریAدارایA،زنجانAاستان

افزایشAتعدادAشهرداریAهاAمطرحAنیست.
A4AبهAزنجانAشهریAمناطقAافزایشAتصویبAبهAاشارهAباAوی
AمستنداتAوAهاAنقشهAزنجانAشهرداریA:داشتAاظهارA،منطقه
AنشستAدرAموضوعAاینAوAکردAتهیهAراAمناطقAافزایشAبرایAالزم
A،کشورAهایAشــهرداریAهمیاریAسازمانAدرAمختلفAهای
A:کردAخاطرنشانAمسوولAاینA.رسیدAتصویبAبهAوAبررســی
AوزیرAتوسطAزنجانAشهرداریA4AمنطقهAایجادAبهAمربوطAنامه
AشهرداریAبهAابالغAحالAدرAوAشدهAابالغAاستانداریAبهAکشور
A،سامدAدرAحضورAباAدیروزAبامدادAکهAمحمودیA.هستیمAزنجان
AازAهاAتماسAعمومA:گفتA،بودAمردمAهایAتماسAپاسخگوی
AهاAشهرداریAرسانیAخدماتAنحوهAزمینهAدرAاستانAمختلفAنقاط
A،شد.ویAارائهAشهروندانAبهAالزمAتوضیحاتAکهAبودAشهرهاAبه
AدوسویهAارتباطA:افزودAوAکردAتوصیفAمطلوبAراAســامد
AداخلAمشکالتAرفعAبهAشایانیAکمکA،مردمAوAمدیرانAبین
شهریAوAخدماتAرسانیAمطلوبAشــهرداریAهاAمیAکند.

راه روستایی آسفالته زنجان 10درصد 
باالتر از میانگین کشوری است

AAAاسـتانAشهرسـازیAوAراهAمهندسـیAفنیAمعاون
AآسـفالتAراههـایAمیانگیـنAاکنـونAهـمA:گفـتAزنجـان
AبـهAاسـتانAایـنAدرAخانـوارA20AبـاالیAروسـتاهایAشـده
AسـطحAدرAمیزانAایـنAکـهAحالـیAدرA،رسـیدهAدرصـدA75
AدرAدیـروزAاسـماعیلیAاصغـرA.اسـتA۶5درصـدAکشـور
AوAهـزارAچهارAازA:افـزودAایرنـاAخبرنـگارAبـاAوگـوAگفـت
AسـالAپایانAتاAزنجانAاسـتانAروسـتاییAراهAکیلومتـرA200
AاینAدرAکـهAبـودAآسـفالتAبـدونAکیلومتـرA۳00AفقـطA9۶
AآسـفالتAدرAکشـوریAمیانگینAازAباالترAدرصدA۱0Aبخش

مسـیرهایAایـنAمناطقAهسـتیم.
AروسـتاییAهایAراهAآسـفالتAبرنامهA:کردAخاطرنشـانAوی
AآغازAگذشـتهAسـالAازAزنجـانAاسـتانAخانـوارA20Aبـاالی

شـدهAاسـتAوAاینAرونـدAهمچنانAادامـهAدارد.
AاسـتانAشهرسـازیAوAراهAمهندسـیAفنیAمعـاونAگفتهAبـه
AروسـتاییAراهAکیلومتـرA۳00AازAاسـتانAایـنAدرA،زنجـان

بـدونAآسـفالتA۶0AکیلومتـرAآنAآسـفالتAشـد.
AآسـفالتAعملیاتAآینـدهAسـالAپایانAتـاA:افـزودAاسـماعیلی
AمیAپایانAبـهAاسـتانAدرAروسـتاییAراهAکیلومتـرA240Aریـزی
AآسـفالتAبهAاعتبارAتخصیصAاولویتA:دادAادامـهAویA.رسـد
AدرAسـاکنAخانوارهایAتعدادAیAپایـهAبرAروسـتاییAهـایAراه
AاسـتانAشهرسـازیAوAراهAمهندسـیAفنـیAمعـاونA.اسـتAآن
AدرAآسـفالتAبدونAروسـتاییAراهAکیلومترA240A:گفتAزنجان
A،آنAبرایAاعتبارAتخصیصAوAاسـتAاستانAشهرستانAهشـت
AهرAاعتبارAسـهمAبهAتوجهAباAشهرسـتانیAهایAکمیتهAتوسـط
A200AوAهـزارAچهارAازA،ایرناAگـزارشAبهA.اسـتAشهرسـتان
AراهAآنAکیلومترA400AزنجانAاسـتانAروسـتاییAراهAکیلومتر
AهایAراهA.نـداردAآسـفالتAبـهAنیـازیAوAاسـتAدسترسـی
AآسـفالتAزنجانAاسـتانAدرAبایـدAکـهAمصوبـیAروسـتایی
AمقدارAایـنAازAکهAاسـتAکیلومترA۶00AوAهـزارAسـهAشـود

سـهAهزارAوA۳00AکیلومترAآسـفالتAشـدهAاسـت.
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 یک دستگاه حفاری غیر مجاز در روستای
توزلو توقیف شد 

AAAنیرویAخدومAپرسنلAهمکاریAبا
AدرAآبAمجازAغیرAحفاریAدستگاهAیکA،انتظامی
AشهرستانAرودAبزینهAبخشAدرAتوزلوAروستای
A.شــدAمنتقلAپارکینگAبهAوAتوقیفAخدابنده
AمنطقهAآبAشرکتAعمومیAروابطAگزارشAبه
AامورمنابعAمدیرA،خداییAمهندس،AزنجانAای
AاظهارAبارهAایــنAدرAخدابندهAشهرســتانAآب
AیکیAدرAکارگذاریAحالAدرAدستگاهAکرد:این
AیکیAتوسطAوAروستاAمسکونیAهایAخانهAاز
AعملیاتAموقعAبهAاقدامAباAکهAبودAمتخلفانAاز
AشــخصAهمچنینA.شــدAمتوقفAحفــاری
AقانونیAاقدامAبرایAدســتگاهAپذیرایAمتخلف
AشکایتAبهAتوجهAباAبخشAقضاییAدستگاهAبه

کیفریAمطروحهAمعرفیAخواهدAشد.
AشبانهAازAزمانیAهرAدرAخدابندهAآبAمنابعAامورA:AداشتAاعالمAمجرمانAوAمتخلفانAبهAهشدارAبا،Aخدایی
AنمودAخواهدAپیگیریAسرعتAبهAراAمجازAغیرAحفاریAدستگاههایAموضوعAسالAازAموقعیAهرAوAروز
AمعرفیAقضاییAدستگاهAبهAمجرمانهAعملAانجامAخاطرAبهAدستگاهAمالکانAوAدستگاهAپذیرایAاشخاصAو

خوهندAشد.AAویAهمچنینAازAتالشهایAپاسگاهAتوزلوAنیزAسپاسگزاریAنمود.
A

 نشست مشترک کارشناسان امور منابع آب
خدابنده و بهره برداران آب کشاورزی مزید آباد

AAAکارشناسانAوAخدابندهAمزیدآبادAروستایAکشــاورزیAآبAبردارانAبهرهAمشترکAنشست
A.گردیدAبرگزارAروستاAاینAمسجدAدرAخدابندهAآبAمنابعAامور

AوظایفAارایهAبهAکارشناسانAنشستAاینAدر،AزنجانAایAمنطقهAآبAشرکتAعمومیAروابطAگزارشAبه
AازAوAپرداختندAمجازAغیرAچاههایAمتخلفانAباAبرخوردAدرAخدابندهAآبAمنابعAامورAهایAماموریتAو
A.کنندAخودداریAچاههایAاینAاراضیAدرAکارAوAکشتAازAنمودندAدرخواستAمذکورAچاههایAمالکان
AخودداریAپروانهAمفادAازAخارجAبرداریAبهرهAازAنمودندAدرخواستAمجازAچاههایAمالکانAازAهمچنین

نمایند.AدرAاینAنشستAبهAپرسشهایAکشاورزانAنیزAپاسخگوییAشایستهAصورتAگرفت.
A

مدیر امورمنابع آب شهرســتان زنجان به مناسبت هفته 
معلم در مدرسه ابتدایی امیر اعلم غضنفریان حضور یافت

AAAازAجمعیAهمراهAبهAزنجانAشهرســتانAآبAامورمنابعAمدیرAسرمســتیAمحمودAمهندس
AگرامیداشتAباA،غضنفریانAامیراعلمAدکترAشادروانAابتداییAمدرســهAدرAحضورAباAامورAاینAکارکنان

روزAمعلمAباAمعلمانAاینAمدرسهAدیدارAوAگفتگوAکرد.
AوA)ره(AمطهريAمرتضیAشهیدAاستادAشهادتAسالروزAگرامیداشتAباAدیدار،سرمســتیAاینAابتدایAدر
AحضرتAرهنمودهايAبهAبناAمعلمAمقامA:کردAاظهارA،گرامیAمعلمانAمقامAبهAنهادنAارجAوAمعلمAهفتــه
A:گفتAتوانAمیAکرد،ولیAقیاسAمادیAارزشAباAتوانAنمیA،انبیاستAشغلA،معلمیAکهA)ره(AخمینیAامام

پیشرفتAوAتعالیAجامعهAمرهونAزحماتAمعلمانAعزیزAمیAباشد.
A،AکشورAآبیAبحرانAبهAتوجهAباA:افزودAوAکردAاشــارهAزیرزمینیAآبهايAمنابعAاهمیتAبهAســپسAویA
AهمهAازAوAباشدAمیAزنجانAشــهرAوAاســتانAمهمAهایAچالشAازAیکیAآبAبهینهAوAدرســتAمصرف
AمیAدرخواســتA،دارندAعهدهAبرAراAبومAمرزAاینAفرزندانAتربیتAوAآموزشAوظیفهAکهAآمــوزگاران
AدرAآموزانAدانشAبهAخداداديAمنابعAاینAبهینهAمصرفAفرهنگAاشاعهAوAآموزشAبهAنسبتAکهAنمایم

کالسهايAدرسAکهAآیندگانAاینAکشورAهستندAاقدامAنمایند.

خبـر

آّب

AAAدرAهماهنگــیAنشســتAAنخســتین
AرودخانــهAحرایــمAوAبســترAازAحفاظــتAراســتای
A،مرکــزیAبخشــدارAحضــورAبــاAســیالبهاAوAهــا
Aــاورزی ــادAکش ــرAجه ــتانA،Aمدی ــدهAدادس نماین
AانقــالبAمســکنAبنیــادAرییــسA،شهرســتان
AمدیــرAوAحلــبAبخشــداریAنماینــدهA،Aاســالمی
A.ــد ــزارAگردی ــعAآبAایجــرودAبرگ ــورAمناب ام

AآبAشــرکتAعمومــیAروابــطAگــزارشAبــه
Aــر ــدسAمحمــدیAمدی ــهAایAزنجــانA،مهن منطق
AلــزومAبــهAاشــارهAبــاAایجــرودAآبAمنابــعAامــور
AوAــتر ــتAازAبس ــتایAحفاظ ــیAدرAراس هماهنگ
Aــتان ــطحAشهرس ــاAدرAس ــهAه ــمAرودخان حرای
AصــورتAریــزیAبرنامــهAبــاAامــورAایــنA:افــزود
Aــر ــهAشناســاییAتصرفــاتAغی ــه،AنســبتAب گرفت
AوAــا ــهAه ــمAرودخان ــترAوAحرای ــازAدرAبس مج
Aــه ســیالبهاAاقــدامAنمــودهAاســتAوAنقــاطAحادث
Aــتور ــذAدس ــاAاخ ــدهAوAب ــزAمشــخصAگردی خی

Aهمــکاری Aو Aمحتــرم Aدادســتان Aاز Aقضایــی
Aشهرســتان Aقضایــی Aمحتــرم Aی Aمجموعــه
AAAســاختهAهــایAاعیانــیAقمــعAوAقلــعAبــهAنســبت
AاقــدامAهــاAرودخانــهAبســترAســازیAآزادAوAشــده

ــود. ــدAنم خواه
Aــا ــادAه ــکاریAنه ــرد؛Aهم ــانAک ــرAنش ویAخاط
Aــی ــهAم ــنAزمین ــطAدرAای ــایAمرتب وAســازمانAه
AبــرایAبــزرگAحرکــتAیــکAســازAزمینــهAتوانــد
Aــه ــاوزAب ــگیریAازAتج ــونAوAپیش ــرایAقان اج
Aــا ــاA،AبرخــوردAب ــهAه ــمAرودخان بســترAوAحرای
AمجــازAغیــرAتصرفــاتAســازیAآزادAوAتخلفــات
AاعضــاءAنشســتAایــنAادامــهAدرA.گــرددAرا
AنظــراتAنقطــهAبیــانAبــهAنســبتAمحتــرم
Aــکاری ــیAوAهم ــرAهماهنگ ــدAب ــودAوAتاکی خ
AبــرAوAپرداختنــدAمطروحــهAمــواردAدربــاره
AیAــه ــعAآبAدرAزمین ــورAمناب ــاAام ــکاریAب هم
ــد. ــدAنمودن ــمAتاکی ــترAوAحرای ــتAازAبس حفاظ

نخستین نشست هماهنگی حفاظت از بستر و حرایم رودخانه ها
و سیالبها  در محل امور منابع آب شهرستان ایجرود برگزار گردید

AAAرودخانهAحاشیهAپاکسـازیAعملیات
AهمکاریAبـاAسـدAایـنAدریاچـهAوAورسAکینـه
AنیروهـایAازAنفـرA70بـرAافـزونAمشـارکتAو
AحـوزهAدرAفعـالAنهـادAمـردمAهـایAسـازمان
AخانوادهAوAهمـکارانA،مدیـرانA،زیسـتAمحیط
Aابهر،آمـوزشAآبAمنابـعAامـورAکارکنـانAهـای
AشهرسـتانAایـنAهـایAادارهAدیگـرAوAپـرورش

A.درآمدAاجـراءAبـه
Aآب Aشـرکت Aعمومـی Aروابـط Aگـزارش Aبـه
Aمدیـر Aطاهـری Aمجیـد، Aزنجـان AایAمنطقـه
A:داشـتAاظهارAبارهAاینAدرAابهـرAآبAامورمنابـع
AاضـالعAشـامل؛AمنطقـهAسـهAدرAعملیـاتAایـن
A،ورسAکینـهAسـدAدریاچـهAغربـیAوAشـرقی
Aکینـه Aترازسـد Aپاییـن AورسAکینـه Aرودخانـه
AاتصالAمحلAدرAورسAکینـهAرودخانـهAوAورس

A.شـدAاجـراAدریاچـهAایـنAبـه
AپاکسـازیAبـاAمزبـورAعملیـاتAافـزود:درAوی

Aآب Aآلودگـی Aاز Aهـا Aزبالـه Aآوری Aجمـع Aو
آشـامیدنیAشهرسـتانAابهـرAجلوگیـریAشـد.

A:داشـتAاذعـانAابهـرAآبAمنابـعAامـورAمدیـر
AزبالهAبهAمربـوطAهاAزبالهAایـنAحجـمAبیشـترین

AویژهAبـهAگردشـگرانAوAمـردمAریـزAدورAهـای
AیکبـارAظـروفAشـاملAتعطیـلAروزهـایAدر
AدرAتدریـجAبـهAکـهAبـودAپالسـتیکAوAمصـرف

طبیعـتAوAیـاAرودخانـهAرهـاAشـدهAاند.
AزبالــهAنــوعAایــنA:کــردAنشــانAخاطــرAطاهــری
AطبیعیAفرآیندهــایAخــوردنAبرهــمAســببAهــا
A.ــود ــیAش ــتAم ــطAزیس ــاللAدرAمحی وAاخت
AآوریAــع ــازیAوAجم ــاتAپاکس ــرایAعملی اج
AرودخانــهAحاشــیهAدرAگردشــگرانAهــایAزبالــه
AمــردمAذهــنAبــرAمثبتــیAاثــرAآبــیAمنابــعAوAهــا
Aــد ــسAرون ــنAپ ــاAازAای ــگرانAداردAت وAگردش
AکاهــشAخــاکAوAآبAمنابــعAدرAزبالــهAریختــن
AمنابــعAازAگفت:حفاظــتAپایــانAدرAویA.یابــد
AســازمانیAهرAوAفــردAهــرAوظیفــهAخــاکAوAآب
AبــهAزبالــهAآوریAجمــعAمقولــهAبایــدAوAاســت
AآبــیAمنابــعAوAهــاAرودخانــهAحاشــیهAازAویــژه

بــرایAتــکAتــکAمــردمAنهادینــهAشــود.

عملیات پاکسازی حاشیه رودخانه  و دریاچه سد کینه ورس انجام شد

AAAتوســـطAاســـترسAمدیریـــتAآموزشـــیAســـمینار
Aـــان ـــهAیAکارکن ـــندگیAهم ـــاAباش ـــنAب ـــزAروانشناســـیAرامتی مرک
Aـــرکت ـــارسAش ـــجAف ـــرAخلی ـــیAتئات ـــالنAآمف ـــرکت،AدرAس ش

ـــد. ـــزارAش ـــهAایAبرگ آبAمنطق
AایAــه ــرکتAآبAمنطقـ ــیAشـ ــطAعمومـ ــزارشAروابـ ــهAگـ بـ
AروانشـــناسA،چراغـــیAدکتـــرA،ســـمینارAایـــنAدر،Aزنجـــان
AوAـــترس ـــریحAAاس ـــهAتش ـــبتAب ـــگاهAنس ـــتادAدانش ـــیAوAاس بالین

نحـــوهAمدیریـــتAآنAپرداخـــت.
Aـــترس ـــیAازAاس ـــایAناش ـــاریAه ـــمAوAبیم ـــهAعالئ ـــداAب ویAابت
AراAاســـترسAــاد ــارهAنمـــودAوAدرAادامـــهAعوامـــلAایجـ اشـ
AفراســـازمانیAوAســـازمانیA،گروهـــیA،فـــردیAعوامـــل

مطـــرحAنمـــود.

AاســـترسAمیـــزانAدرAراAغذایـــیAرژیـــمAتاثیـــرA،چراغـــی
افـــراد،AقابـــلAتوجـــهAبیـــانAنمـــود.

Aـــترس ـــاAاس ـــهAب ـــگامAمواجه ـــرادAدرAهن ـــشAاف ـــارهAنق ویAدرب
AعوامـــلAبـــهAســـپسA.دادAــه توضیحاتـــیAمبســـوطیAارائـ

ـــود. ـــارهAنم ـــاعAاش ـــوادهAوAاجتم ـــارAدرAخان فش
Aـــترس ـــیAاس ـــادیAوAاجتماع ـــارAاقتص ـــهAآث ـــانAب ویAدرAپای
AراAکارAـــط ـــترسAدرAمحی ـــاAاس ـــهAب ـــودAوAمقابل ـــارهAنم اش
Aـــه ـــانAب ـــردAوAدرAپای ـــیAک ـــطAکارAتلق ـــاتAمحی ـــزءAالزام ج
Aـــترس ـــزانAاس ـــنAمی ـــرایAتعیی ـــالیانهAب ـــکاپAس ـــزومAچ ل
AطریـــقAازAنیـــازAصـــورتAدرAبتـــوانAتـــاAنمـــودAتاکیـــد
AوAـــه ـــهAمعالج ـــبتAب ـــیAنس ـــاAروانAدرمان ـــیAی داروAدرمان

ـــود. ـــدامAنم ـــانAاق ـــترسAکارکن ـــلAاس تعدی

برگـزاری سمینار آموزشی مدیریت 
استرس در شرکت آب منطقه ای زنجان 

AAAدفترAمدیرAاحمــدیAبهــزادAمهندس
AگفتگوAدرAشــرکتAاینAســواحلAوAهاAرودخانه
Aزنجان،اظهارAمرکــزAســیمایAصداوAخبرنگارAبا
AآبراههAشماریAدرAتعدادAوAاصلیAمســیلA7:کرد
AدرAبایستیAداریم،کهAزنجانAشــهرAدرAفرعیAهای
AجدیAتوجهAموردAنقاطAاینAA،ســازهاAوAساخت

عواملAاجراییAقرارAگیرد.
AکهAشــهرAشــیبAبهAخودAگفتگویAدرAاحمدی
AدربارهAوAکردAاشــارهAاستAجنوبAبهAشــمالAاز
AدرA:داشتAشهرعنوانAداخلAسرپوشیدهAکانالهای
AکیلومترA18.5AکهAداریمAکانالAکیلومتــرA32.5Aکل

آنAسرپوشیدهAوA14AکیلومترAروبازAاست.
Aآب،تعیینAعادالنهAتوزیعAقانونAیAبرپایهA:افزودAوی
AنیروAوزارتAعهدهAبهAرودخانهAحریمAوAبسترAحد
AازAشهرAداخلAهایAمســیلAســاماندهیAوAاست
AمنطقهAآبAشرکتAوAاستAهاAشهرداریAوظایف
AوAساختAبرایAمجوزAدادنAدرAنقشــیAزنجانAای

سازهایAدرونAشهریAندارد.
AشهرداریهاAاســتعالمAاینکه،ماطبقAبیانAباAاحمدی
AکنیمAمیAاعالمAراAهاAمســیلAبســترAحریمAوAحد
AاینAدرAهاAگذشته،استعالمAزمانAداشــت:درAابراز
AدچارAشــهرAاکنونAهمAوAنگرفتهAصورتAزمینــه
AمیAهاAمحدودهAاینAداخــلAدرAهاییAآبگرفتگی
AتازهAشهرکهایAدرAکهAاســتAدرحالیAشــود،این
AچنینAوAاستAبازAوAمشخصAهاAمسیلA،ســاخت

مشکلیAوجودAندارد.
AصداAخبرنــگارAپرســشAبهAپاســخAدرAاحمدی
AآفرینAخطرAمیزانAزنجان،دربارهAمرکزAوســیمای
AسطحAدرAهاAسیالبAوAهاAمسیلAبودنAبستهAبودن
AبرایAشهرAسطحAهایAکرد:کانالAشهر،خاطرنشان
AدرAفقطAوAاســتAجوابگوAفصلیAهایAبارندگی

AرویAوAاستAبستهAهاAکانالAکهAهاAمسیلAازAبرخی
AتدابیرAاست،بایستیAشدهAسازAوAســاختAمسیلها
AوAشدهAاندیشیدهA،امرAمســووالنAســویAازAالزم
AدرAسیلAاالمکانAحتیAتاAشدهAالیروبیAکانالهاAاین

مسیلهاAهدایتAشود.
AخودAحقوقیAمسیرA،گشــاییAافزود:مســیلAویA
AهایAمسیلA،نقشهAازAاســتفادهAطریقAازAوAداردAرا

داخلAشهرAراAبایستیAجانماییAکرد.
AآبAشــرکتAســواحلAوAهاAرودخانهAدفترAمدیر
AهایAمسیلAمطالعهA:زنجان،اظهارداشتAایAمنطقه
AیافتAپایانA90AسالAدرAوAشروعA88AسالAازAشهر
AاینAبرایAهاAمســیلAاینAاهمیتAنشــانگرAاینAو
AشهرAسطحAدرAکهAباوریمAاینAبرAوAاستAشــرکت
AوAساختAهیچگونهAنبایستیAهاAمحدودهAاینAدرAو
AمنطقهAآبAشرکتAازAاستعالمAگرفتنAبدونAسازی

ایAزنجان،AانجامAپذیرد.

AهاAآبراههA،AهــاAکانالAوضعیتAدربارهAاحمــدی
AهاAبارندگیAهنگامAزنجانAشــهرAهایAمســیلAو
Aافتد،زمینAمیAاتفاقAشهرنشینیAتوسعهAگفت:وقتی
AسطحAدرAهاییAروانابAوAرفتهAبینAازAطبیعیAهای
AموقعAبهAمسیلهاAالیروبیAاگرAشودوAمیAایجادAشهر
انجامAپذیردAمشکلAخاصیAپدیدارAنخواهدAشد.

AآنAوظایفAوAرودخانــهAمهندســیAدربــارهAوی
AمهندسیAبخش؛AدوAبهAرودخانهAگفت:مهندســی
AمیAبندیAتقسیمAایAســازهAاقداماتAوAرودخانه
AدرAاندAکردهAارزیابیAکارشناسانAکهAآنگونهAوAشود
AخطرپذیریAمطالعهAبرایAتومانAمیلیاردA2AسالAهر
AدرAوAاستAموردنیازAشهریAدرونAهایAســیالب
AحریمAوAحدAتعیینAبرایAالزمAاعتبارAتامینAصورت
AدادAانجامAزیادیAکارهایAتوانAمیAرپرگذاریAوAبستر
AاعتباریAهیچگونهAاستانیAمنابعAازAشوربختانهAولی
برایAاینAموضوعAدرAنظرAگرفتهAنشــدهAاســت.

مدیر دفتر رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای زنجان:

بیش از ۳۲ کیلومتر مسیل در زنجان وجود دارد آگهـی مزایده امـوال غیـر منقـول پرونـده کالسـه 9701۲14
به موجب پرونده اجرایی کالسه فوق سه دانگ یک دستگاه آپارتمان به پالک 43/11195 اصلی بخش هفت زنجان به مساحت 149/10 
متر مربع که 10/36 متر مربع آن بالکن مسقف بوده که سند آن در صفحه 97 دفتر 525 امالک با شماره چاپی 033892 سری پ سال90 
به نشانی زنجان ، شهرک کارمندان، فاز دوم، خیابان پنجم، قطعه 623 )طبقه پنجم واحد 10( با حدود و مشخصات شماال در 3 قسمت 
اول به طول 75*3 متر دیواریســت به ملک مجاورشــماره 558 فرعی از 41 اصلی دوم که شرقی است به طول 1/96 متر سوم به طول 
3/75 متر تماما دیوار وپنجره است به نور گیر پنجم به طول 1/70 متر دیوار است به آسانسور ششم که جنوبی است به طول 0/46 به راه 
پله هفتم به طول 5/79متر درب و دیواریست به راه پله هشتم که شمالی است به طول 0/67 متر نهم به طول 0/51 متر تماما دیواریست 
به راه پله دهم به طول 1متر دیواریست به فضای حیاط مشاعی جنوبا به طول 6/84 متر دیوار و لبه بالکن به فضای حیاط مشاعی غربا 
در دو قسمت اول به طول 1/51 متر دوم به طول 21/09 متر تماما دیوار به دیوار است به ملک مجاور شماره 624 فرعی از 43 اصلی. 
پارکینگ قطعه 1 به مســاحت 12/5 متر مربع و انباری قطعه 4 به مساحت 3/76 متر مربع ثبت و صادر و مع الواسطه ششدانگ به آقای 
حسین خلفی منتقل شده است و به استناد پرونده مذکور بازداشت گردیده است. حقوق ارتفاقی طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه 
اجرایی آن می باشد. پالک فوق شامل 3 اتاق خواب و آشپزخانه و سرویس بهداشتی است و پوشش دیوار ها و سقف رویه گچی رنگ 
آمیزی شده و سقف کاذب گچی با نور مخفی در حاشیه سقف ایجاد شده است. پوشش کف اتاق ها از پارکت و پوشش کف آشپزخانه 
و ســرویس بهداشتی از سرامیک و دیوارها تا زیر سقف از کاشی است . کابینت آشپزخانه کامل از جنس ام دی اف است.جنس پنجره 
ها از یو پی وی با شیشــه دو جداره و جنس درب اتاق خواب ها روکش اچ دی اف و درب ورودی از نوع ضد ســرقت است سیستم 
گرمایش پکیج و رادیاتور و سیستم سرمایش کولر گازی است. اتاق خواب ها پنجره به فضای نور گیر دارد . نمای ساختمان ترکیبی از 
ســنگ تراورتن و آجر نسوز بوده و درب پیلوت برقی کرکره ای و درب پارکینگی کمی فلزی است. پوشش دیوار پیلوت و راه پله تا 
زیر سقف سرامیک و ظرفیت آسانسور 5 نفره می باشد. که طبق نظر کارشناس رسمی ششدانگ به مبلغ 9/540/000/000ریال ارزیابی 
گردیده و سه دانگ آن به مبلغ 4/770/000/000 ریال)چهار میلیارد و هفتصد و هفتاد میلیون ریال( ارزیابی شده و پالک فوق با قدمت 
حدود 6 ســال و دارای انشعابات آب و برق و گاز مجزا می باشــد . که برابر گزارش مامور اجرا ملک مزبور در تصرف آقای حسین 
خلفی می باشد و پالک فوق از ساعت 9 تا 12 روز یکشنبه 19 خرداد 1398 در اداره اجرای اسناد رسمی زنجان واقع در زنجان،خیابان 
صفا، کوچه گنج خانلو  از طریق مزایده به فروش می رسد.مزایده از مبلغ 4/770/000/000 ریال)چهار میلیارد و هفتصد و هفتاد میلیون 
ریال( شــروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته خواهد شــد و مزایده حضوری است و شرکت در جلسه مزایده برای عموم 
آزاد است. الزم به ذکر است بدهی های مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق انشعاب  و مصرف درصورتیکه مورد مزایده دارای آنها 
باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری وغیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده 
برنده مزایده اســت و نیز در صورت وجوه مازاد وجود پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد 
و نیم عشــر دولتی و حق مزایده نقدا وصول میگردد. و حقوق دولتی مازاد بر مبلغ مزایده، به عهده برنده مزایده است. در ضمن جهت 
شرکت در مزایده خریداران بایستی مبلغ مزایده را طی یک فقره چک تضمینی بانک ملی در وجه اداره اجرای اسناد رسمی زنجان تهیه 
و به همراه درخواست و تصویر کارت شناسایی به این اداره ارائه نمایند. در ضمن چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز 
اداری بعد از تعطیلی در همان ســاعت و مکان برگزار خواهد شد. پالک مذکور طبق اعالم وکیل بستانکار به شماره وارده 85001838 

مورخه 25 اردیبهشت 1398 دارای پوشش بیمه نمی باشد.
رییس اجـرای اسناد رسمی زنجان-مینا تقیلوتاریخ انتشار ۳1 اردیبهشت 1۳98
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که سال ها نچـــشیده است ، طعم باران را چگونه باغ ِ تو بـــــاور کند بهاران را ؟  
شکفته ها تن عــــــریان شاخساران را ــراغان کنند ، دیگر بار  گمان مبر که چــ
غــــــبار خستگى روز و روزگاران را و یا ز روى چـــمن بسترد دو باره نسیم 
به دار کـــــرده بر اینان تن هـزاران را درخت هاى کهن ساقه ، ساقه دار شـوند 
زالل ِ جــــــارى ِ آواز ِ جــویباران را غبار مـرگ به رگ هاى باغ خـــشکانید 
و شــــــانه هایش آن رُستگاه ماران را نگاه کن گل من ! باغـــــبان ِ باغت را 
چـــگونه مى برى از یاد داغ ِ یاران را ؟ گرفتـــم این که شـکفتى و بارور گشتى 
صــــبور باش و فراموش کن بهـاران را درخت ِ کوچک من ! اى درخت ِ کوچک من ! 

رضا شعبانى 

A  نــاوگان در  بنیادیــن  مشــکالت 
اتوبوسرانى شهرى زنجان بر کسى پوشیده نیست 
به گونه اى که شرایط کنونى اتوبوسرانى زنجان 
نه از سوى مســووالن و نه از سوى شهروندان 

قابل قبول نمیباشد .
ســرعت آهســته ، عدم نظم در ساعات ورود و 
خروج به ایســتگاهها و عدم رعایت نظافت در 
اتوبوسها ، نبود سیستم هاى گرمایشى یا کولر ، 
ترافیک وحشــتناك و آلودگى هوا  و .... رفت و 
آمد با اتوبوس را براى دانش آموزان ، کارمندان 
و در یک کالم هر شخصى که زمان برایش مهم 

باشد ،را بسیار سخت و رنج آور نموده است .
 تردد بیــش از یکصد و هفتاد اتوبوس در پایانه 
مرکــزى که در  بافت قدیمى شــهر قرار گرفته 
اســت  ، انواع مشکالت مانند ترافیک ، آلودگى 
هوا آلودگى هاى  صوتى و بصرى و ... وضعیت 

بسیار نابسامانى ایجاد کرده است.
از سـویى وضعیـت اقتصـادى مردم بـه گونه اى 
اسـت کـه بـا در نظـر گرفتن تمـام این کاسـتى 
هـا  فقـط از روى اجبـار ایـن وضـع را تحمـل 
میکننـد و هنـوز سـوار اتوبوس میشـوند ولى با 
ایـن کیفیـت نبایـد توقـع داشـت شـهروندان به 
جـاى اسـتفاده از خـودروى شـخصى از ناوگان 

اتوبوسـرانى زنجـان اسـتفاده کنند ! 
مفیـد  عمـر  از  روزانـه سـاعتى  زنجـان  مـردم 
خویـش را در میـان صندلـى هـاى گاه کثیـف و  
فرسـوده و خیابـان هـاى کـم عرض زنجـان به 
رفـت و آمـد از شـهرك هـاى اطـراف و مرکـز 

مى سـوزانند. شـهر 
بـا توجـه بـه اهمیـت اسـتفاده از نـاوگان حمل 
و نقـل عمومـى به عنـوان بزرگتریـن راه نجات 
شـهرها از ترافیـک و آالینـده ها مدیران شـهرى 
را برآن داشـت تا با تحقیقات گسـترده و رایزنى 
ها و نشسـت هاى تخصصـى به راهـکارى قابل 
اجـرا دسـت یابنـد تـا رویـاى اسـتفاده بـدون 
دغدغـه و مفیـد از اتوبـوس هـاى شـهرى را به 

شـهروندان زنجانـى هدیـه دهند .
ایـن تالشـها در نهایـت بـه طرحـى در قالـب 
شـهرى  اتوبوسـرانى  سـاختار  اصـالح  طـرح 
زنجـان تدویـن شـده و از سـوى کارشناسـان 
ترافیـک و مدیریـت شـهرى نیـز تاییـد شـده و 

قابـل اجـرا میباشـد .
ولـى آنچـه مسـلم اسـت هـر تغییـر موافقـان و 
مخالفـان نیـز باخـود دارد و اگـر تغییـر بزرگ و 
عمیـق باشـد مخالفت هـا نیـز سرسـختانه تـر و 
گاه بـى منطـق تـر فقـط از روى تفکر بـه منافع 

شـخصى شـکل میگیـرد .
و  بنیادیـن  تغییـرات  شـهرى   مدیـران  نظـر 
سـاختارى وضـع کنونى اسـت و بر ایـن باورند 
کـه ایـن درد کهنه شـهر زنجـان با مسـکن هاى 
اتوبوسـرانى  نـاوگان  التیـام نمایـد  و  مقطعـى 
زنجـان در  اصطـالح نیاز به جراحى کلى  دارد .
 ، راننـدگان  خدمـت  خریـد  ماننـد  اقداماتـى 
از همـه مهتـر  اتوبوسـها و  تعمیـرات اساسـى 
پایانـه  انتقـال  و  تعریـف خطـوط جدیـد  بـاز 
اتوبوسـرانى زنجـان ازهفـت تیـر بـه سـه نقطه 
دورتـر از مرکـز شـهر از جملـه اقداماتى اسـت 
کـه در این تحول بزرگ پیش بینى شـده اسـت .
در  تحـول  بـزرگ  طـرح  جزییـات  از  پیشـتر 
سـاختار اتوبوسـرانى زنجـان توضیحـات کامل 
ارایه شـده و در این گزارش سـعى میشـود نقطه 
نظراتـى از دو نـگاه موافقیـن و مخالفـان اجراى 
ایـن تغییـرات را بـا هـم مـرور کـرده وپـس از 
اشـاره  بـه حکایتـى  کوتـاه، قضاوت را به شـما 

مخاطبـان مى سـپاریم .

شــهروندان  نفــرى  430هــزار  منافــع   *
زنجــان  را فداى یک عــده خاصى نمى کنم
چندى پیش ،شــهردار زنجان ضمن تشــکر از 
حمایت  اســاتید دانشــگاهى از این طرح تاکید 
کرد: منافع 430هزار نفرى شهر زنجان  را فداى 

عده خاصى نمى کنم.
مسیح اله معصومى  تفاوت عمده جمع دانشگاهیان با 
عموم مردم جامعه را در نوع نگاه آینده نگرانه فارغ از هر 
گونه مسائل شخصى دانست وگفت : اساتید مى توانند 
با ابراز نظر درباره نقاط قوت و ضعف در اجراى هرچه 

بهتر این طرح ما را یارى نمایند.
وى بیشــترین چالش  شــوراى ترافیک را تغییر 
خطوط حمل و نقل عمومى دانســت وعنوان کرد 
: طرح تغییــر خطوط حمل و نقل عمومى پس از 
بررســى و مطالعه یک ساله توسط کارشناسان  به 
تصویب شوراى شهر، شوراى ترافیک استان، کمیته 
فنى شوراى ترافیک، شوراى ترافیک شهرستان  و 

شوراى تأمین رسیده است.
معصومى به گله مندى مــردم درباره حمل و نقل 

عمومى اشاره کرد و افزود: براى اجراى طرح تغییر 
خطوط حمل و نقــل عمومى با صرف هزینه باال 
و خرید خدمت اتوبوســرانان، رانندگان را ملزم به 

پیروى از قوانین وسرویس دهى منظم کرده ایم.
معصومى  ادامه داد  :  نظم دهى به سیســتم حمل 
و نقل عمومى رضایت شهروندان را به دنبال دارد 
که در صورت تاخیر و توقف خارج از ایســتگاه 

رانندگان جریمه خواهند شد.
وى بازگشــایى و افزایش پهناى  معابر را نگاهى 
اشتباه به رفع مشکالت ترافیکى دانست وعنوان کرد: 
افزایش پهنــاى خیابان ها نمى تواند ورود خودرو 
هاى شخصى را به هسته مرکزى شهر کنترل کند 
باید درکنار نگاه توسعه حمل و نقل عمومى ایجاد 
محدودیت  براى وسایط نقلیه شخصى را اجرا کنیم.
 معصومى ایجاد خط ویژه در خیابان ســعدى را 
باعث  رونق اقتصادى و کســب و کار دانســت و 
افــزود: اجراى طرح تغییر خطــوط  حمل و نقل 
عمومى40دقیقه زمان ســفر را بــه 5دقیقه کاهش 
میدهد که باعث مى شــود افراد بیشترى در هسته 

مرکزى شهر حضوریابند .
وى اظهار داشــت :  پیش از این تاکسى ها امکان 
ورود به خط ویژه را نداشــتند درحالى که در این 
طرح تاکسى ها نیز به کمک حمل و نقل عمومى مى 

آیند که همین امر رونق اقتصادى را به دنبال دارد.
شــهردار زنجان گفت: تغییرخطوط حمل و نقل 
عمومى به اقتصاد شــهر لطمه نمى زند چراکه این 
مشکالت، دراجراى پیاده راه سبزه میدان نیز وجود 
داشت  ولى  پس از اجرا شاهد رضایت مردم بودیم 
،درصورتى که طرح مشکلى براى یک عده داشته 
باشــد منافع 430هزار نفرازمردم شهر را فداى یک 

عده نخواهم کرد.

*اعمال تغییر امــرى اجتناب ناپذیر و تنها راه 
نجــات بحران ترافیکى مرکز شــهر اســت .
هرچــه زمان مى گذرد ، زمزمه ها و اظهار نظرهاى 
متفاوت درباره ى زمان و یا چگونگى اجراى طرح 
بــزرگ  تغییر در ناوگان حمــل و نقل عمومى و 

اتوبوسرانى زنجان، بیشتر شنیده میشود .
در ادامه با بیان چند دیدگاه موافق و مخالف  اجراى 

این طرح، نتیجه گیرى رابه مخاطبان مى سپاریم.
در ابتدا به گفتگو با دکتر رامین کیامهر ، از نخبگان 
متخصص مدیریت و برنامه ریزى  شهرى و موافق 
اجراى این طرح ،  به بررسى زوایاى گوناگون طرح 

پرداختیم . 
الزم به ذکر است که دیدگاه این نخبه علمى شهرمان 
، از جنبه ى عدم وابستگى به دیدگاه هاى سیاسى 
رایج و یا عدم رابطه اقتصادى با مجموعه مدیریت 
شهرى و  مستقل  بودن به معناى واقعى کلمه  حائز 

اهمیت بیشتر میباشد.
گفتنى است وى  مدرك دکترى خویش را از کشور 
سوئد گرفته و ســابقه چندین دوره عضویت در 
هیات مدیره سازمان نظام مهندسى ساختمان و یک 
دوره ریاست سازمان نظام مهندسى معدن استان را 

در جنبه ى  اجرایى داشته است.
کیامهــر عضو هیات علمــى با رتبه دانشــیارى 
دانشــگاه زنجــان بــوده و ســابقه همــکارى 
بلند مــدت با گــروه جغرافیا ( گرایــش برنامه 
ریزى شــهرى ) دانشــگاه زنجان و گــروه راه و 
ترابرى دانشــگاه آزاد اســالمى زنجــان را دارد .
از دیگر کارهاى پژوهشى وى میتوان به مطالعه و  
ارزیابى شبکه اتوبوســرانى شهر استکهلم و انواع  
پژوهش هاى مرتبط با مدیریت شهرى و ترافیک 

را نام برد .
در ابتداى گفتگو ، رامین کیامهر  بر این باور است 
که وضعیت نابسامان اتوبوسرانى زنجان در سال هاى 
اخیر از دغدغه هاى قشــر تحصیل کرده به شمار 
آمده تا جایى که پیش از تصمیم جدى  شهردارى 
مبنى بر لزوم اقدام  تغییرات ،  مشکالت اتوبوسرانى 
زنجان در قالب پایان نامه هاى دانشجویى ، در سطح 
بســیار حرفه اى ( از طریق سیستم جى آى اس ) 
انجام شده بود  ولى شوربختانه به دلیل فقدان حلقه 
اتصال دانشگاه و صنعت،  این پایان نامه هاى کامال 
کارشناسى و کاربرى همانند بسیارى از طرح هاى 

کاربردى دیگر  فقط روى کاغذ باقى ماند!!
 بــا  شــرایط کنونى  نیاز به جراحــى و تغییرات 
زنجــان   اتوبوســرانى  ســاختار  در  بنیادیــن 
یــک نیــاز  قطعــى و اجتنــاب ناپذیر  اســت
 کیامهر با تایید کارشناســى و لزوم اجراى  طرح 
جدید مداخله ى ترافیکى و تغییرات بنیادین در مدل 
و ساختار  اتوبوسرانى ، درباره چگونگى طرح نیز 
توضیحاتى ارائه کرد :  اعمال تغییر امرى اجتناب ناپذیر 
و تنها راه نجات بحران ترافیکى مرکز شهر است .
وى افزود:  بر این باور هســتم  در شهرهایى مانند 
زنجان که در بخش مرکز شــهر  بافت قدیمى  و 
متمرکز دارند اقداماتى مانند تعریض خیابان به هیچ 

عنوان منطقى و کارآمد نیست .
 این طرح ها عالوه بر صرف هزینه هاى مالى بسیار 
باال به ارزشهاى فرهنگى شهر نیز لطمه میزند و در 

پایان کار نیز  از راندمان پائینى برخوردار است . 
دکتر کیامهر اضافه کرد : در شــرایط کنونى قبول 
واقعیت ،  وضعیت موجود و داشته ها از یک سو و 

مدیریت ترافیکى از سوى دیگر بهترین روش براى 
حل بحران مرکزى شهر زنجان است .

کیامهر با اشــاره  به مدت زمان باالى  مطالعه این 
طرح ها  و نیز  تالش گسترده مدیریت شهرى گفت 
:طرح منتخب از جوانب بسیارى، نزدیک به طرح 

کارشناسى دانشگاه است .
کیامهر میگوید :  تمام تغییرات و پیشــرفت ها با 
ایراداتى همراه بوده ولى کار باید از جایى شــروع 
شود .با دست روى دست نهادن کارى پیش نخواهد 

رفت .این امرى طبیعى در تمام نقاط دنیاست 
این کارشــناس براین باور اســت هــر تغییرى با 
مخالفــت هایى روبرو میشــود کــه راه مقابله و 
کم کردن فشــار مخالفان ، تشــریح هرچه بیشتر 
مزایــاى  طرح و ارتباط بیشــتر با مردم اســت .
صدا سیما و  رسانه ها باید در کنار جنبه ى  فیزیکى 
تغییرات  اتوبوسرانى پاى کار باشند و قسمت نرم 

افزارى پروژه را با هنرمندى کنترل کنند.
وى بر این باور است اگر مدیران شهرى دستاوردهاى 
این طرح را هرچه بیشتر و با زبانى گویا و ساده به 
مردم انتقال دهند، حالوت و شیرینى طرح بر فشار 
و مقاومت  اندك مخالفان  طرح  غلبه خواهد کرد.
این کارشــناس مى افزاید : در واقع در بسیارى از 
نقاط ایران حتى دیگر نقاط دنیا در شهرهایى که با 
این مشکل روبرو بودند همین راهکارهاى ترافیکى 
اعمال شده و نتیجه بســیار مطلوبى براى بازاریان 

شهرها به ارمغان آورده است . 
وى تصریح کرد:  این طرح جدید ابداعى در زنجان 
نیســت و  همچون پیاده راه مرکزى شهر زنجان 
،مطمئنا  پیشتر در منطقه اى دیگر اجراى موفق داشته 
و مدیران شهرى زنجان  با اطمینان قلبى براى اجراى 

آن تالش میکنند.
دکتر کیامهر  با اشــاره به همدلى شورا و شخص 
شهردار گفت : بدون تعارف باید اذعان داشت که 
دکتر معصومى فردى بسیار شجاع ، کوشا و جسور 

است.
وى اضافه کرد  : شهر  زنجان تا به امروز شهرداران 
زیــادى به خود دیده که هر فرد بســته به توانایى 
خویش اقداماتى براى شهر انجام داده اند ، اما دکتر 
معصومى با به جان خریدن مشــکالت و تبعات 
ناشى از تغییرهاى بزرگ و تحمل انواع  مخالفت 
ها، فشارهاى سیاسى و گاهى اقتصادى نشان داده  
که در راه خدمت به این شهر، ثابت قدم است. وى 
در پایان افزود : امیدوارم بتوانیم  از وجود شهردارى 
همچون  دکتر معصومى ،  اســتاندارى مانند دکتر 
حقیقى و  نیز شوراى شهرى منسجم و متخصص، 
بهره کافى را برده و  در راستاى رفع عقب ماندگى 
هاى شــهرى در چند دهه اخیر گام هاى بزرگى 

برداریم.

*مدیران مى توانند، به کمک تبلیغات مردم رابا 
اهداف خود همسو کنند 

در ادامه اظهار نظر هــاى موافق اجراى این طرح، 
مهدى ســجادى عضو هیئت علمى دانشگاه آزاد 
زنجان  نیز در ســومین نشست هم اندیشى«تغییر 
خطوط حمل و نقل عمومى»گفت: حرکت شهردار 
درمدیریت شــهرى، کارى است جهادى که سود 
آن به همه مردم شــهر زنجان خواهد رسید وتغییر 
خطوط حمل و نقل عمومى به عنوان یک ویژگى 

خوب براى آینده شهر زنجان به حساب مى آید.
 مهــدى ســجادى اضافه کــرد: ترافیک هســته 
مرکزى شهر و ورودى هاى منتهى به هسته اصلى 
شهر،نیازمند بازنگرى کلى است، چراکه این ورودیها 

در ترافیک هسته مرکزى شهر موثر است .
 سجادى کیفیت پایین اتوبوسها را یکى از دالیل عدم 
استفاده مردم از حمل و نقل عمومى دانست وگفت: 

افزایش کیفیت اتوبوسها،درنظر گرفتن مشوق هایى 
چون بلیط ارزان قیمت در هسته مرکزى شهر میتواند 
باعث ایجاد جذابیت براى مسافر باشد تا بیشتر از 
حمل و نقل عمومى استفاده کنند. وى عنوان کرد: 
براى اســتفاده بهتر مردم از اتوبوس، طراحى نرم 
افزارهاى که بتواند بر روى گوشــى همراه نصب 
شود یکى از راههاى دیگرى است که مى تواند در 
جذب بیشتر شــهروندان به استفاده ازحمل و نقل 

عمومى موثر باشد.
وى تبلیغات درســت را اقدامى ساده و کاربردى 
دانســت وگفت : مدیران مى تواننــد با  تبلیغات 
صحیح، مردم را در راســتاى اهداف خود همسو 
کنند. این عضو هیئت علمى دانشگاه آزاد طرح تغییر 
خطوط را نیازمند تدوین برنامه هاى کوتاه مدت، 
میان مدت و بلند مدت دانست و افزود: کاربرى ها 
باید متناسب با فرهنگ زنجان و بودجه تخصیصى 
این شهر باشد و مقایسه شــهر زنجان با اروپا که 
سیستم جامع حمل و نقل را داراست کار درستى 

نیست .

*طرح تغییر خطوط حمل و نقل عمومى، با 
لحاظ کردن نیازهاى معلوالن اجرایى مى شود 

 زهره ترابى عضو هیئت علمى دانشگاه آزاد زنجان 
در سومین نشست هم اندیشى«تغییر خطوط حمل و 
نقل عمومى» با اعالم موافقت کلى با این طرح گفت: 
طى زمان کوتاهى که دکتر معصومى به عنوان شهردار 
درزنجان حضوردارند اتفاقات مهمى در حوزه ترافیک 
و بازگشایى ها انجام شده است که تغییر خطوط حمل 

و نقل عمومى یک از آنها است . 
زهره ترابى به شــریان هاى فرعــى و کوچه هاى  
پرتردد اشاره کرد وافزود: برخى از کوچه هاى فرعى 
دارى ترافیک سنگین است که با ترافیک خیابانهاى 
اصلى برابراست باید در طراحى خطوط ، ورودى 
این کوچه ها نیز مورد توجه باشــد زیرا در برنامه 

ریزیهاى زمانى که خواهیم داشت موثر است. 
 ترابى گفت: کد گذارى اتوبوســها درشناســایى 
مسیرها باعث ایجاد مشکل براى برخى از کاربران 
خواهد شــد، بهترین روش اســتفاده از المانهاى 
هر منطقه و رنگهاى مختلــف درگرافیک جهت 

جلوگیرى از سردرگمى افراد است.
 وى افزود: مسیرها را به گونه اى  طراحى کنیم که 
اختالف سطح ها و نیازهاى افراد دچار معلولیت و 
کم توان نیز در این طرح مدنظر باشــند، درغیراین 
صورت بعدها مجبور خواهیم بود براى مجهز کردن 

اماکن خود،طرح را اصالح کنیم .

*تغییر خطوط حمل و نقل عمومى منطبق با 
اصول شهر سازى است 

 مهدى ساشورپور رییس دانشکده فنى و مهندسى 
دانشگاه آزاد زنجان نیز  در نشست هم اندیشى تغییر 
خطوط حمل و نقل عمومى این حرکت شــهردار 
زنجان را به فــال نیک گرفت و گفت: اعتراضات 
و مخالفتهاى کســبه در مقابل اجراى طرح نگران 
کننده نیســت چرا که با کمــى حوصله مى توان 

شاهدهمراهى این گروه بود.
مهدى ساشورپورطرح تغییر خطوط حمل و نقل 
عمومى را منطبق با اصول شهر سازى وباعث رونق 
اقتصادى مردم دانست و افزود: کسبه نیز با اهداف 
شما همسو هستند، تنها دلیل مخالفتشان عدم اطالع 
اســت که با گفتگو وآگاه ســازى حل مى شود.
 ساشورپور فعال شدن ســایر معاونت ها به ویژه  
سازمان فرهنگى شــهردارى را در راستاى اجراى 
این طرح مهم دانست و عنوان کرد: اصل مهم شهر 
سازى مشارکت اســت، پرکردن پرسشنامه و نظر 
سنجى پیش از اجراى کار باعث آگاه سازى مردم 

وپیوست فرهنگى طرح به حساب مى آید ومورد 
دیگر توجه به زیر ســاخت هاى طرح اســت که 
باید انجام شده باشد،چرا که کارمقطعى نمى تواند 

درست باشد.
اظهار نظرهاى مخالفان 

*کسبه خیابان سعدى، اجراى طرح جدید مبهم 
است

فریدون دهســتانى یکى از کسبه محل و مخالف 
طرح ترافیک جدید شــهردارى اظهار میگوید: به 
علت عدم اطالع رسانى، کسبه کامال اتفاقى و پس از 
اینکه طرح تاییدیه را از مراجع مربوطه دریافت کرده 
بود، از اجراى آن آگاه شدند ولى  اما با وجود اینکه 
دیر متوجه اجراى طرح شدیم،  به مسؤوالن ثابت 
مى کنیم تصمیمى که براى اجراى طرح گرفته اند 

اشتباه بوده و داراى اشکاالت فراوانى است.
این شــهروند با بیان اینکه کسبه و معترضان طرح 
با مخالفت خود به دنبال جــار و جنجال و ایجاد 
ناهنجارى نیستند و هدف آنها هم آرامش و آسایش 
مردم در هســته مرکزى شــهر و البته حل مشکل 
ترافیک است، گفت: آنچه مسلم است، چه کسبه 
و چه سایر شهروندان در همه نقاط این شهر ذینفع  
هستند، چون خیابان هاى شهر متعلق به شخص یا 

گروه خاصى نیست و همگانى است. 
دهستانى با اشاره به برخى از ایرادات طرح ترافیکى 
جدید از جمله عدم پیش بینى محل مناسب براى 
پایانه هاى اتوبوس، نداشتن ظرفیت کافى در خیابان 
سعدى براى عبور چند الین خودروى حمل و نقل 
عمومى و خودروى شخصى، یکسان نبودن عرض 
خیابان و امکان ایجــاد گره هاى ترافیکى دوباره با 
اجراى طرح افزود: البته ما از مدیران شهردارى یک 
درخواست دیگر کردیم که به صورت عینى و عملى 
این طرح را در خیابان اجرایى کنند که این اتفاق هم 
رخ داد و ثابت شد که در خیابانى با عرض 13 متر 

نمى توان این طرح را اجرا کرد.
این شــهروند با بیان اینکه  پهناى خیابان سعدى 
زنجان (محــل اجراى طرح) بیــن  13 متر و 60 
ســانتى متر و 12 متر و 20 سانتى متر متغیر است، 
اضافه کرد: وقتى عرض خیابان یکسان نیست پس 
در برخى از نقاط، خودروها به گلوگاه برمى خورند.

وى با اشــاره به اینکه درخواست مخالفان طرح از 
شهردارى این است که جزئیات طرح را به تشریح 
براى آنها بیان کنند، گفت: تاکنون هر چه بیان شده 

کلیات بوده و جزئیات طرح مطرح نشده است.
وى همچنین درباره راهکارهاى فنى و عملیاتى کسبه 
براى حل مشکل ترافیکى خیابان سعدى نیز گفت: 
ما نیز مثل شهردارى قبول داریم که گره ترافیکى در 
این نقطه از شهر وجود دارد، اما حرف ما این است 
که با یک یا دو راهکار ساده و تغییر جزئى این گره ها 
قابل حل است، مثال یکى از آنها این است که اگر 
ترافیک باهم همسو نباشد، مشکل حل خواهد شد.
این فعال اقتصادى با بیان اینکه یکى از دالیل افزایش 
ترافیک در خیابان سعدى انتقال ترافیک پیاده راه به 
این نقطه است، گفت: قطعا اگر ترافیک این نقطه هم 
با راه حل موضعى و مقطعى حل شود به نقطه اى 

دیگر منتقل خواهد شد.
وى با اشاره به وجود بیش از 800 فروشگاه در طول 
خیابان سعدى و وجود ساختمان پزشکان متعدد در 
این نقطه از شــهر افزود: قطعا اجراى چنین طرح 

ترافیکى تردد مردم را دچار مشکل خواهد کرد
، چــرا که با وجود عرض کــم خیابان هیچ کس 
نمى تواند امنیت مســافران را تامین کند و قطعا در 
زمان پیاده و سوار شدن به خودروى شخصى و یا 

عمومى خطراتى را خواهد داشت.
این کسبه خیابان سعدى با بیان اینکه با بررسى دقیق 
و کارشناسى مى توان فهمید که اجراى چنین طرحى 
در خیابان کم عرضى همچون ســعدى عملیاتى 
نیســت، گفت: از مدیریت شــهردارى و اعضاى 
شوراى شهر درخواست داریم که با انجام اقدامات 
کارشناسى شده نسبت به اجراى طرح هاى ترافیکى 

و شهرى اقدام کنند.

*طرح شهردارى تک گزینه اى است
در ادامه نیز سعید مزین، یکى دیگر از کسبه خیابان 
سعدى نیز با اظهار تاسف از اینکه شهردارى پس از 
آغاز اجراى طرح کسبه را در جریان موضوع قرار 
داده است، گفت: این روزها عنوان مى شود که ایراد 
طرح پس از اجرایى شدن آن برطرف خواهد شد 
در صورتى که این موضوع حیف و میل بیت المال 

محسوب مى شود.
وى بــا بیان اینکه هر طرح شــهرى ابتدا باید رفع 
نقص شده و سپس اجرایى شود، تصریح کرد: ایراد 
دیگر به طرح این اســت که تک گزینه اى است و 
شــهردارى گزینه جایگزین براى آن ندارد که اگر 

طرح فعلى موفق نشد، گزینه دوم را اجرایى کند.
یکى از کســبه خیابان سعدى با بیان اینکه اجراى 
طرح پیاده راه موجب ترافیک در این نقطه از شهر 
شده اســت، اضافه کرد: هر چند که براى حل این 
ترافیک شهردارى به دنبال ایجاد محدودیت براى 
خودروهاى شخصى و استفاده بیشتر مردم از ناوگان 

حمل و نقل عمومى اســت، اما خودروى عمومى 
هم باید جذابیت الزم را داشــته باشد، در حالى که 
این اتفاق نیفتاده و اتوبوس ها اکثر دودزا و فرسوده 

هستند.

*هم اندیشى، براى قبل از اجراى طرح است نه 
پس از آن

سعید اینانلو، فعال اقتصادى و از کسبه خیابان سعدى 
نیز درباره طرح ترافیکى جدید شهردارى اظهار کرد  
رفاه حال شهروندان در طرح هاى شهرى مهم است 
و  رفاه حال شــهروندان یعنى اینکه امنیت جانى 
شهروندان چه افراد استفاده کننده از ناوگان حمل 
و نقل عمومى و چه خودروى شخصى تامین شود، 
در حالى که بنده معتقدم امنیت جانى مردم مهمترین 
موضوع اســت در حالى که این امر رعایت نشده 

است.
وى در ارتباط با نتایج منفى اقتصادى این طرح نیز 
گفت: خیابان سعدى و خیابان امام قلب تپنده شهر 
زنجان است ولى مسؤوالن توجهى ندارند که این 

طرح به اقتصاد این دو خیابان ضربه خواهد زد.
این فعال اقتصادى با بیان اینکه بالغ بر 4 هزار کسبه 
در این خیابان مشــغول کار هســتند، گفت: چرا 
مسؤوالن بحث تعداد را مطرح مى کنند در حالى که 

عده بسیارى به این طرح معترض هستند.

*خیابان هاى زنجان گنجایش طرح ترافیکى 
جدید را ندارد

خلیل آهومند یکى از شهروندان زنجانى نیز اظهار 
کرد: بنده در ابتدا از تالش شبانه روزى شهردارى و 
شوراى شهر براى زنجان که اقدامات خوبى هم بوده 

است، تقدیر مى کنم.
وى با بیان اینکه طرح ترافیکى جدید طراحى شده 
از سوى شهردارى نیز طرح بسیارى خوبى است، 
گفت: مشکل اینجاست که این طرح اروپایى است 
و خیابان هاى زنجان کشــش و ظرفیت الزم براى 

اجراى طرح را ندارند.
این شهروند در ادامه به اولویت خواسته هاى مردم 
در اجراى طرح ها اشــاره کرد و افزود: ما سال هاى 
قبل طرح هاى بهتر از این هم داشتیم ولى نتیجه آن 

چیزى جز سردرگمى کسبه نبود.

* یک حکایت آشنا !!
 اظهــار نظرمخالفــان طــرح تغییــر در خطوط 
اتوبوســرانى دوباره ما را به یاد این حکایت کوتاه 
و شــیرین انداخت که میگویند « روزى  نقاشى 
چیره دســت یک تابلوى نقاشى از طبیعت کشیده 
بود.وى شادمان و سرخوش براى نمایش هنر خود 
،آن تابلوى نقاشى را در میدان اصلى شهر گذاشت.
در کنار تابلو ، یک قلم مو با رنگ قرمز و یک نوشته 
با این مضمون قرار داد که (اگر کسى در این تابلو 
ایــرادى مى بیند ،  میتواند  دور آن را با خطى قرمز 

عالمت گذارى کند)
 صبــح روز بعد مرد نقاش که بــا آرامش و اعتماد 
به نفس به ســمت مرکز شــهر و تابلوى خویش 
رفتــه بود، بــا صحنه وحشــتناکى روبرو شــد !!

بله ...
تمامى قســمت هاى این تابلوى زیبــا با لکه ها و 

خط هاى قرمز رنگ  شده بود .
در واقع بسیارى از رهگذران به کوچکترین جزئیات 
این تابلو ایراد گرفته بودند و با خطى قرمز مشخص 

کرده بودند .
نقاش سرافکنده و دل شکسته نزد استاد قدیمى و 
عارف خویش رفــت و جریان را براى او تعریف 

کرد .
اســتاد پس از کمى تامل به نقــاش گفت : آیا تو  
مى توانى دوباره همان تابلو را با همان شکل و فرم 

و رنگ بکشى؟
مرد  نقاش کنجکاوانه قبول کرد و با چند روز تالش 

، نقاشى آماده شد.
اســتاد تابلو نقاشــى را گرفت و به مرکز شــهر 
رفــت و تابلــو را در همان نقطه قبلى قــرار داد !
کنار تابلو ،قلم مو و رنگ گذاشت و البته یک متن با 
این مضمون ( من این تابلو را کشیدم، ممکن است 
مشکل هم داشته باشد ، هر کس که مى تواند قسمتى 
که مشکل دارد را  بهتر از من نقاشى کند ،قلم مو و 

رنگ مهیاست)
 صبح روز بعد که مرد نقاش به همراه استاد در مرکز 
شهر به کنار تابلو رسیدند، تابلو کامال دست نخورده 

باقى مانده بود!!!

* حال  این حکایت شبیه به جریان انتقاد از تغییر 
شیوه سرویس دهى  اتوبوسرانى  شهر زنجان است !!
امروز شــهردارى زنجان با قبول مشکل در ناوگان 
اتوبوســرانى شــهرى و لزوم تغییرات بنیادین در 
ســاختار این ناوگان عالوه بر اینکه طرحى کامال 
کارشناســى شده را ارایه کرده است  ، قلم مو را به 

دست مدعیان مخالف طرح میدهد .
 ولى تا امروز  جمعى از مخالفان اجراى این طرح 
فقط خط خطى کردن با رنگ قرمز و ســیاه نمایى 
هستند  و گویا براى مشکالت اتوبوسرانى ،ترافیک 
مرکز شهر و ...راهکارهاى قابل اجرا و علمى ندارند!!

اصالح خطوط حمل و نقل عمومى زنجان آرى یا نه 

شـهر  زنجان تـا به امروز شـهرداران زیادى به خود دیـده که هر فرد 
بسته به توانایى خویش اقداماتى براى شهر انجام داده اند ، اما دکتر معصومى 

با به جان خریدن مشکالت و تبعات ناشى از تغییرهاى بزرگ 
و تحمل انواع  مخالفت ها، فشارهاى سیاسى و گاهى اقتصادى 
نشـان داده  که در راه خدمت به این شـهر، ثابت قدم اسـت.
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