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مشروطه-عضوهیئت  علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه محور اصلی در انقالب مشروطه 
به عهده مذهب بود،گفت: انقالب مشروطه الئیک و سکوالر نبود. این انقالب در 

نوع خود مدرن و مذهبی بود، اما سنتی و به تعبیری تئوکراتیک نبود.
داود فیرحی،  در نشست »گفتمان حقوقی مشروطه«دراصفهان اظهار کرد:گروه های 
زیادی اعم از علما، روحانیون،روشنفکران،تجار،وعاظ و حتی برخی بدنه دولت قاجار 
در انقالب  مشروطه نقش داشتند، امادراین میان تجار سهم بسزایی درحمایت مالی 
انقالب مشروطه داشتند. متقابالً علما نیز به توجیه و تبیین انقالب مشروطه می پرداختند.  
ادواردبراون درهمین رابطه می گوید: »این از معجزات تاریخ است که در ایران و برخالف 
کشورهای جهان،مذهب حامی یک انقالب دموکراتیک شد«. رجوع شود به صفحه 3

عرض مخصوص

همه نیازمند  نظارت اند

سبزه میدان)2(

خیرین سالمت زمینه فعالیت های اجتماعی را فراهم 
می کنند

و  اداری  سازمان  رئیس  و  رئیس جمهور  معاون 
استخدامی کشور در همایش کشوری پیشگامان آیین 
محبت که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی زنجان برگزار شد، گفت: همایش 
کشوری پیشگامان آیین محبت سبب جمع بندی و 

انتقال تجارب می شود.
جمشیدانصاری خاطرنشان کرد:استان زنجان دارای 
تجارب خوبی در حوزه خیرین به ویژه خیرین سالمت 
دارد که تجارب خود را می تواند در اختیار سایر استان ها 

قرار دهد.
وی ادامه داد: برای اینکه انسان شخصیت وجودی 
خود را شکل دهد و تکامل بخشد به سه نوع فعالیت 
نیاز دارد و باید به این سه نوع فعالیت در حد مطلوب 
بپردازد تا رشد پیدا کند که اولین فعالیت کار و اشتغال 
روزمره است، این در حالی است که در فرهنگ غلط 
ما کار کردن فضیلت محسوب نمی شود، دومین فعالیت 
عبادت خداوند و سومین فعالیت نیز کنش گری و 

فعالیت اجتماعی است.
این مسئول در رابطه با سومین فعالیت که مربوط به 
کنش گری و فعالیت اجتماعی است، افزود: فعالیت 
اجتماعی دارای جنبه های متفاوتی است. مردم باید به 
غیر از خود به فکر آحاد جامعه نیز باشند و مجموعه ای 
از فعالیت ها را در دستور کار خود قرار دهند و با 
از مشکالت  بتوانند مشکلی  مشارکت دیگر مردم 

یکدیگر را رفع کنند.
انصاری ادامه داد: فعالیت های اجتماعی دارای نکاتی 
است که مردم به آن نمی  پردازند. بخش قابل توجهی 

از مردم به عبادت خدا می پردازند ولی تعداد کمی 
از آنان هستند که در عرصه فعالیت اجتماعی و 
کنش گری اجتماعی حضور فعالی داشته و زمینه 
فعالیت های اجتماعی را برای دیگران مانند سمن ها 

و انجمن های خیرین فراهم می کنند.
این مسئول با اشاره به خیرین حوزه سالمت زنجان، 
تصریح کرد: انجمن خیریه مهرانه استان زنجان دارای 
150 هزار خیر سالمت است. تشکل های مردم نهاد و 
انجمن های خیریه و سمن ها فضایی را برای حضور 
و فعالیت اکثر مردم در عرصه های اجتماعی فراهم و 
به رشد شخصیت اجتماعی و وجودی افراد کمک 

می کنند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، به نکاتی در 
رابطه با همایش کشوری آیین محبت اشاره و اظهار 
کرد: نکته اول، جمع بندی تجارب موفق تشکل های 
مردم نهاد و انجمن های خیریه و سمن ها است که 
در سطح کشور بروز و ظهور یافته و دومین نکته، 
مدیریت دانش در حوزه خیرین سالمت است تا 
بتوانیم تجارب موفق در قالب کار علمی آموزش 
دهیم و نکته آخر اینکه، این تجارب باید مستندسازی 
شده و مدیریت دانش به سایر استان ها و مجموعه ها 

انتقال داده شود.
ساختارهای بسته اداری،عامل سلب نشاط   مجامع سالمت

نماینده عالی دولت در استان زنجان نیز در این برنامه 
عنوان کرد: ساختارهای بسته اداری، پویایی و نشاط 

مجامع سالمت را سلب می کند.
فتح اهلل حقیقی اظهار کرد: در حوزه خیریه ها در استان 
زنجان اتفاقات خوبی رخ داده است. به طور مثال به 
مرکز درمانی مهرانه ماهیانه بیش از 700 میلیون تومان 

توسط مردم استان زنجان کمک رسانی می شود.
همچنین طرح اکرام ایتام در استان زنجان با 481 
هزار تومان پرداختی قریب به باالی 2.5 برابر متوسط 

کشور کمک رسانی داشتیم.
این مسئول افزود: طرح محسنین با پرداخت 235 
هزار تومان باالی متوسط کشوری داشته ایم. برای 
1200 کودک زیر 5 سال در رابطه با بهبود تغذیه 
توسط مردم اقدام شده است. گسترش و توسعه 
بیمارستان 450 تختخوابی ولی عصر توسط خیرین 
انجام می شود که باالی 5 سال 100 میلیارد عوارض 
داشته است. طبق اقدامات صورت گرفته با کمک 
مدیران این عوارض را به یک دهم درصد تغییر داده 

شده است.
وی در ادامه به نکاتی در رابطه با حوزه سالمت 
اشاره و تصریح کرد: استان زنجان دارای رتبه دوم 
در خصوص عدم تعلق خاطر به کاال های خارجی 
است. سالمت، بهداشت و درمان جزو اولویت های 

دکتر مصطفی شکری:تقریباً روزی نیست که خبری از 
»فسادِ اقتصادی« در سطِح جامعه منتشر نشود. اما چرا به 
این وضعیت رسیده ایم؟ مشکِل کار کجاست؟ چرا باید 
هر روز خبر دستگیری یک مفسِد اقتصادی در سطِح 
جامعه منتشر شود؟! اصوالً چرا باید اشخاصی با سابقه ی 
درخشان و مثبت، در جایگاه متهم به فساد اقتصادی قرار 

گیرند؟!
فرض کنید مجموعه ای از افرادِ متعهد و متّدین را داریم 
که آن ها را در پست های مختلِف یک سازماِن اقتصادی 
که سیستم آن معیوب است، قرار می دهیم. سیستِم 
معیوب یعنی قواعِد ناکارآمد، نظارت ها غیر دقیق و 
روابِط فردی بر روابِط سازمانی مقدم است و عالوه بر 
اینها خالء قانونی نیز داریم. اما با این حال چون افراد سالم 
هستند، انتظار داریم که فساد و خطایی رخ ندهد. طبیعتًا 
مجموعه ای از افرادِ سالم که نیازمند نظارت نیستند؟ حتا 
فرض کنید که رییس این سازمان از نظر تّدین، اخالق 
و متانت و بردباری با سایر زیر دستانش هم قابل مقایسه 
نیست و سابقه ای بس درخشان و پرافتخار دارد. از طرفی 
چون سیستم معیوب است و از روش های مدرن نظارتی 
و قواعِد مطلوب استفاده نمی کند؛ رییس سازمان حق 
دخل و تصرف زیادی در موارد مختلف دارد. از قضا 
هر روز بخشی از درآمد این سازمان اقتصادی، جهت 
طی پروسه اداری سر میز رییس قرار می گیرد. سر میز 
رییسی که متّدین و متعهد است. با این حال چون رییس 
سابقه سالمت مالی، تّدین و اخالق مداری اش زبان زد 
عام و خاص است، انتظار داریم که سالمت خود و زیر 
مجموعه اش را حفظ کند. اما شاید نتیجه خالف تصور 
ماست. چرا که پیش زمینه های فساد در این سازمان یعنی 
فراهم بودن زمینه، توجیه پذیری و وسوسه انگیز بودن 

همه مهیّا است. 
اصوالً وقتی زمینه فسادی وجود دارد، طبع آدمی هرچند 
هم که سابقه نیک و درخشانی داشته باشد، خودخواه و 
طمع کار است و پس از مدتی مقاومت، اندک اندک 
وسوسه می شود و حتا آرام آرام در ذهن خود برای 

»خطایی که در نظر دارد« توجیهی دست و پا می کند.
آن رییس سالم، پس از چند ماه و چند سال سالمت 
باشد  که  هم  لحظه ای«  »چند  برای  باالخره  مالی، 
وسوسه می شود. مثالً در ذهن خود توجیه می کند که 
امروز مبلغی را رفع بیماری همسرم بر می دارم و فردا 
سرجایش می گذارم. آرام آرام ذهن آ ن رییس به توجیه ها 
ادامه می دهد که چون من خدمت زیادی ارائه می کنم 
و حقوقم نیز کم است و مزایای چندانی نیز دریافت 
نمی کنم بنابراین حق دارم که مبلغی را که برداشته ام، 
برنگردانم. و بعد از مدتی نیز این حق را برای خود قائل 
می شود که قسمتی از درآمد سازمان را برای رفع نیازهای 
خود بردارد. با توجه به این که سیستم این سازمان معیوب 
است و روابط فردی بر روابط سازمانی نیز مقدم است، 
بعد از مدتی معاونین وی نیز همراه رییس می شوند و 

داستان »فساد« ادامه پیدا می کند.
حال عکس این حالت را در نظر بگیرید. مجموعه ای 
را در پست های  آن ها  داریم که  متعهد  افراد غیر  از 
سازمانی یک نهاد اقتصادی که سیستم آن سالم است، 
قرار می دهیم. سیستم سالم یعنی قواعد مدرن و سیستم 
خودنظارتی دقیق که شرایط تخلف را برای کسی مهیّا 
نمی کند. در این سیستم روابط فردی جایی ندارد و روابط 
اداری و سازمانی طبق قاعده و قانون استوار است. همه 
کارمندان از رییس گرفته تا معاونین و زیردستان همه 
تحت چهارچوب های خاص و البته محدود، مجبور 
به انجام وظیفه اند. در این سازمان به رغم این که افراد 
غیرمتعهد و الاوبالی هستند اما چون منفذی برای خطا 
وجود ندارد و زمینه فساد را برای کسی ایجاد نمی کند، 
فساد و خطا به ندرت رخ می دهد و اگر هم رخ دهد با 
توجه به سیستم خودنظارتی، که هرکسی بر کار دیگری 
نظارت دارد، منشاء فساد سریع پیدا می شود و اجازه 

دامنه دار شدن فساد را نمی دهند.
شاید جالب باشد که در دنیای مدرن و بر طبق اصول 
اقتصادی و روان شناسی، فرض بر این است قاطبه افراد، 
طمع کار و سودجو هستند و برای رسیدن به منفعت 
بیش تر، از هر روشی که باشد نیز دریغ نمی کنند. بر طبق 
این اصل دولت های توسعه یافته، سیستم و قواعد دولتی 
را چنان تنظیم کرده اند که منفذ و راهی برای خطا نداشته 
باشند. و عالوه بر آن شفافیت شیشه ای که با مدد فعالیت 
احزاب پرقدرت و رسانه ها و مطبوعات آزاد شکل گرفته 
است سیستم خودنظارتی شدیدی در این کشورها ایجاد 
کرده است که اوالً وسوسه فساد و خطا را از ذهن هر 
سیاستمداری دور می کند و ثانیاً حتا اگر فسادی رخ دهد 
در همان سطح ُخرد، افشا می شود و اجازه گسترده تر 
شدن دامنه فساد را نمی دهد. بنابراین راه اصلی مبارزه 
با فساد در تنظیم قوانین موثر و کارآست تا منفذی برای 

خطا وجود نداشته باشد.

انقالب مشروطه، الئیک و تئوکراتیک نبود

 طارم با چالش آب روبه رو است

نخستین جشنواره  ملی 
عکس توفیق برگزار شد

اصلی کشور است و حضور و مشارکت مردم در این 
چهل سال در حوزه سالمت حضوری تعیین کننده 
بوده است. بزرگ ترین آرزوی یک خیر این است 
که حاصل اقدامات و کمک رسانی های خود را ببیند 
اما ساختارهای بسته اداری، پویایی و نشاط مجامع 

سالمت را سلب می کند.
استاندار زنجان خاطرنشان کرد: همه خدمت در حوزه 
سالمت، بهداشت و درمان احداث بیمارستان و کمک 
رسانی از طریق پول نیست، بلکه امروز پیشگیری، 
بزرگ ترین کاری است که در حوزه سالمت باید انجام 
شود. باید راهکارهای اجرایی در این رابطه را تعیین 
کرده و سهم مردم و دولت را در پیشگیری از بیماری ها 
تعیین کنیم. استان زنجان مهد و الگوی کارهای خیر 
امروز 355 سمن داریم که 80 مورد آن را  است. 

خیریه ها تشکیل می دهند.
همایش پیشگامان آیین محبت فرصتی است برای 

استفاده از  ایده ها و تجربیات موفق خیرین
رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
کشوری  همایش  در  نیز  زنجان  استان  درمانی 
پیشگامان آیین محبت در زنجان اظهارداشت: این 
همایش فرصتی است که با شنیدن ایده ها و سخنان 
و تجربیات موفق خیرین در تمام نقاط کشور از آنها 

به عنوان توشه استفاده کنیم .

دوئل در شورا

دکتر داود فیرحی:

دکتر پرویز قزلباش با تاکید براینکه انجام کار خیر را 
هرکس تشویق و ترغیب کند به عنوان وظیفه ماجور 
می شود افزود: مشارکت خیرین در حوزه سالمت 
استان زنجان باعث شده زنجان بهشت خیرین سالمت 
نامیده شود و در این راستا مردم به دست خودشان با 
توانمندی و گذشُت خیریه ها و موسساتی ایجاد کردند 
که توام با نوآوری ابتکار، خالقیت و حرکت به سمت 

الگوپردازی  است.
وی با بیان اینکه این همایش برمی گردد به اینکه دایم 
در کار خیر درحال یادگیری و یادددان هستیم افزود: 
حضور فعال خیرین موجب مباهات در کشور است.
مقام عالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی استان با بیان اینکه فلسفه تشکیل این جلسه 
تاکید بر نیاز و حضور و مشارکت هرچه بیشتر و 
ایجاد حرکت های مردمی در جهت توسعه پایدار 
همه  جامعه است خاطرنشان کرد:این همایش فرصتی 
است که با شنیدن ایده ها و سخنان و تجربیات موفق 
خیرین درتمام نقاط کشور از آنها به عنوان توشه 

استفاده کنیم.
گفتنی است همایش کشوری پیشگامان آیین محبت 
به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی زنجان و دبیرخانه کالن منطقه ۶ آمایشی 
کشور با محوریت حمایت طلبی و به منظور اشاعه و 
نهادینه کردن فرهنگ احسان در جامعه، انتقال تجارب 
ایده های جدید در حوزه جلب  ارزنده و بررسی 
مشارکت های مردمی و اجتماعی سازی سالمت با 
مشارکت خیرین و سمن های فعال سالمت استان 
باحضور جمعی از خیرین و مدیران از سراسر کشور و 

مقامات ارشد استانی و کشوری برگزار شد.

مهرورزی، آیین  ماست
همایش  پیشگامان آیین محبت در زنجان برگزار شد

چهار عضو از نه عضو شورای شهر زنجان نسبت به آنچه 
که مهندسی انتخابات کمسیون ها خوانده اند اعتراض کرده و 
 تصمیمات طیف اصولگرای شورا را تفرقه انگیز دانسته اند. 
احمد نصیری، نخستین رئیس پنجمین دوره ی شورای شهر 
زنجان با انتقاد از فضای به وجود آمده در انتخاب روسای 
کمیسیون های تخصصی گفت: در انتخابات هیئت رئیسه ی 
شورای شهر هیچ بحثی نیست، زیرا ترکیب شورا به شکلی 
است که 4 نفر در فراکسیون اصولگرایی و 4 نفر هم دیگر 
هم در فراکسیون موسوم به اصالح طلبی دسته بندی شده و از 
 اول وضعیت ثابتی دارند ولی بحث بر سر بعضی متغیرهاست.
احمد نصیری اظهار کرد: در سال گذشته با پیشنهاد رئیس 
شورا، روسای کمیسیون ها به خاطر عملکرد موفق شان تغییر 
نکردند ولی امسال جریان مقابل ابتدا روی کمیسیون های 
فرهنگی و بودجه دست گذاشتند و با تصمیم قبلی، آقایان 
امامعلی دادخواه و رحمان احمدی را از ریاست کمیسیون های 
فرهنگی و بودجه شورای شهر حذف کردند و از آنجایی که 
این دو  از کمیسیون های موفق و موثر شورای فعلی بودند در 
نتیجه ضرورتی برای تغییر آن ها نبود. به عنوان مثال با اهتمام 
کمیسیون بودجه و همت شهردار محترم رقم بودجه کمیسیون 
مربوطه از مبلغ 200 میلیارد تومان در سال ۹۶ به 305 میلیارد 
در سال ۹7 و 410 میلیارد در سال ۹8 افزایش داده شد و 
از طرفی با پیگیری های مجدانه کمیسیون بودجه اکثر قریب 
به اتفاق امالک شهرداری که مشکل سند و مالکیت داشتند 
حل و فصل شده اند و حال سوال من این است آیا رئیس 
کمیسیونی که در گره گشایی از مشکالت، این همه موفقیت 
داشته و شأن و اعتبار شورا را با اقدامات تاثیر گذار خود حفظ 
کرده چه نیازی هست کنار گذاشته شود؟ آیا این غیر از زد و 

بند سیاسی است؟ یا رئیس کمیسیون فرهنگی با آن همه سابقه 
و تجربه که در تحقق برنامه های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
نقش به سزایی داشته و حضورش در اغلب برنامه ها موجب 
دلگرمی شورا و شهرداری و شهروندان بود با چه استداللی 
باید برکنار شود و از طرفی چه ضرورتی دارد بعضی از 
اعضا عالوه بر داشتن چند سمت در شورا، رئیس کمیسیون 
فرهنگی هم باشند؟ مگر دنبال چه چیزی هستیم!؟ چرا به 
عنوان نمایندگان شهروندان در حل مشکالت شهری آن ها 
تشریک مساعی نمی شود و دلمشغولی های فردی مرجح بر 

تمامی امور می شود؟
نخستین رئیس پنجمین دوره ی شورای شهر زنجان با بیان 
اینکه در حال حاضر هشت کمیسیون شورای شهر را تلفیق 
کرده و به چهار کمیسیون تقلیل داده اند و ریاست آن را نیز 
خودشان در اختیار گرفته اند، ابراز کرد: با این کار عمالً  کارایی 
اعضای دیگر را از بین برده اند، آیا این حذف واقعیت و ظرفیت 

دیگر اعضای شورای شهر نیست؟
عضو اصالح طلب شورا با تأکید بر این که همه اعضای 
شورای شهر با برقراری تعامل می توانند فضای آرام شورا را 
همانند دو سال گذشته حفظ کرده و از بروز تنش و تشتت 
جلوگیری کنند اظهار کرد: متأسفانه این 5 عضو شورا با برخورد 
حذفی شان وحدت شورا را هدف قرار داده و باعث بروز 

انشقاق در شورا خواهند شد.
احمد نصیری با بیان این که در جلسه نیز اعالم کردم بنده به 
وضع موجود و مهندسی شده جلسات ریاست کمیسیون ها 
انتقاد داشته و به این اعتراضم ادامه می دهم، تصریح کرد: از این 
به بعد ما تاکید داریم کلیه ی جلسات باید با حضور اصحاب 

رسانه برگزار شود...رجوع شودبه مشروطه)صفحه 3(

این شورا هم شکاف برداشت
کارد به استخوان درختان 

رسیده است
افزایش قاچاق چوب توسط سودجویان

رودخواری در قزل اوزن

سبزه میدان-رشد و توسعه صنایع در بخش های مختلف به خصوص استفاده از فناوری و  
تکنولوژی های روز برای تولید و فاصله گرفتن انسان ها از مواد طبیعی و گرایش به سمت 
ترکیبات شیمیایی، به تدریج منجر به آالیندگی های محیط زیست و مشکلی به نام 
آلودگی های خاک، آب، هوا و پسماندهای حاصل از فعالیت های صنعتی، بازیافت و دفع 
صحیح این مواد شد. استان زنجان نیز در حالی از قافله صنعت عقب نمانده که وجود معادن 
غنی توجه سرمایه گذاران را به فعالیت در این بخش و صنایع مرتبط با آن بیش از بخش 
های دیگر جلب کرده است اما در این میان گاه تعارضاتی که میان فعاالن این بخش با 

سازمان های دولتی ازجمله صنایع و معادن و حفاظت محیط ...رجوع شود به صفحه 2

 تغییر مدیران دولتی بزرگترین معضل مدیریت پسماندهاست
آبروِی روی را نبریم

استاندار زنجان:
میزان سرمایه گذاری

 در پروژه های هفته 
دولت 2.8 برابر 

افزایش یافته
 است

اعالنات)3(

مشروطه)3(

مشروطه)3(

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی
و ورزشی شهرداری زنجان:

زنجان باوجودجاذبه های زیاد 
کم برخوردار است
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سبزه میدان-رشد و توسعه صنایع در 
بخش های مختلف به خصوص استفاده 
از تکنولوژی های روز برای تولید و فاصله 
گرفتن انسان ها از مواد طبیعی و گرایش 
به سمت ترکیبات شیمیایی، به تدریج 
منجر به آالیندگی های محیط زیست و 
مشکلی به نام آلودگی های خاک، آب، 
هوا و پسماندهای حاصل از فعالیت های 
صنعتی، بازیافت و دفع صحیح این مواد 
شد. استان زنجان نیز در حالی از قافله 
صنعت عقب نمانده که وجود معادن 
غنی توجه سرمایه گذاران را به فعالیت 
در این بخش و صنایع مرتبط با آن بیش 
از بخش های دیگر جلب کرده است اما 
در این میان گاه تعارضاتی که میان فعاالن 
این بخش با سازمان های دولتی ازجمله 

صنایع و معادن و حفاظت محیط زیست ایجاد می شود، به مانند 
چوبی الی چرخ این صنایع عمل کرده و حرکت شتابان آنها را 
ُکند و گاه متوقف می کند.از سوی دیگر سازمان های متولی نیز 
اقدامات خود را در راستای منافع عموم و الزمه حفظ محیط 
زیست و جلوگیری از تخریب و تهدید آن می دانند. معضل 
واحدهای صنعتی سرب و روی در استان زنجان نیز از بیش 
از ۲۵ سال گذشته با گسترش بهره برداری از معدن انگوران 
زنجان شکل جدی تری به خود گرفته و در بازه های زمانی 
مختلف نگرانی هایی را برای مسئوالن و عموم مردم ایجاد کرده 
است و در این میان ایمن سازی هفت میلیون تن پسماند روی 
در شهرک صنعتی روی زنجان و انتقال پسماندهای جدید به 
مکانی مناسب به موضوع روز مردم و مسئوالن این استان تبدیل 

شده است.
در همین راستا خبرگزاری ایرنای زنجان میزگردی را با حضور 
نمایندگانی از شهرک صنعتی روی زنجان، سازمان صنعت، 

معدن و تجارت و محیط زیست استان زنجان برگزار کرد.  
افراد نامطلع با نظرهای غیرکارشناسی کار را معطل می کنند

رئیس هیات مدیره انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران 
با بیان اینکه مدتهای زیادی است که به دنبال حمل فیلتر کیک 
های شرکت های روی هستیم گفت: پسماندهای روی حتی 
اگر کوچکترین آسیبی به محیط زیست وارد نکند، باید در محلی 
مناسب انباشت و ایمن سازی شود تا به لحاظ فیزیکی نیز محلی 

را آلوده نکند.
یوسف مرادلو، تولید این پسماندها را اجتناب ناپذیر دانست 
و افزود: ذینفعان باید کنار هم بنشینند و برای این موضوع به 
صورت اصولی و اساسی برنامه ریزی کنند.وی با بیان اینکه با 
حمایت انجمن صنایع و معدن سرب و روی ایران و صنعتگران 
روی، شرکت بهین فرآور برای مدیریت این پسماندها محل 
چند صد هکتاری را با مطالعه دانشگاهیان خریداری کرد و این 
محل مورد تایید محیط زیست قرار گرفت، اظهار داشت: این طر 
ح در طی مسیر خود در دوایر دولتی نهایتا توسط محیط زیست 
مرکزی رد شد.مرادلو با تاکید بر اینکه بزرگترین مانع حمل، 
جابجایی و ساماندهی این فیلتر کیک ها ناهماهنگی دوایر دولتی 
است، تصریح کرد: 9۵ کارخانه روی در ایران فعال است که 
همه اینها فیلتر کیک دارند اما تنها جایی که دولت روی آن دست 
گذاشته است یک انبار از چند انبار موجود در شهرک صنعتی 
روی زنجان است که اتفاقاً قانونمند عمل کرده و پسماندها 
را مدیریت می کنند. وی با بیان اینکه در این شهرک شعور 
مدیریتی حاکم است، گفت: فعاالن این صنعت تاکید دارند تا 
پسماندهای حاصل از فعالیتهای صنعتی خود را در جایی انبار 
کنند که آالیندگی نداشته باشد و استفاده مجدد از آن مقرون به 
صرفه باشد. مرادلو با اشاره به ارزش گذاری کتبی و رسمی 
سه هزار میلیارد تومانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
زنجان به پسماندهای روی انبار شده در محل این شهرک گفت: 
ارزش گذاری نادرست و به دنبال آن گزارش های غلطی که به 

وزارتخانه ارسال می شود کار ما را متوقف می کند.
وی با بیان اینکه ما برای حمل فیلتر کیک ها از محل شرکت از 
6 سال قبل آماده بوده و هستیم اظهار داشت: ناهماهنگی های 
دولتی و مسایلی که از جاهای دیگر تحمیل می شود این کار را 

معطل کرده و افکار عمومی را به بازی می گیرد.
مرادلو موارد مطرح شده در خصوص آالیندگی این صنعت 
را بزرگ نمایی و غیرعلمی خواند و افزود: اینجا شهر ماست، 
خودمان، فرزندان، اقوام نزدیک، دوستان و آشنایان ما در معرض 
این فیلتر کیک ها هستند اگر آلودگی ها به این شدت باشد اول 
خود صنعتگران و عزیزان آنها را درگیر می کند، بنابراین این 
بزرگ نمایی درست نیست و این در حالی است که در همه 
جای دنیا بزرگترین کارخانه های روی در داخل شهرها و جوار 
رودخانه ها مستقر هستند. وی با بیان اینکه ارائه اطالعات غلط و 
بزرگ نمایی ها آزار دهنده و چوب الی چرخ این صنایع است، 
گفت: فعاالن در این بخش نیز بر ساماندهی این پسماندها مطابق 
با نظر سازمان صنعت، معدن و تجارت و محیط زیست تاکید 
دارند اما علت به نتیجه نرسیدن آن، این است که از ابتدا تا آخر 

قضیه دست یک جریان نیست.
مرادلو تغییر مدیران و تصمیم سازان دولتی را بزرگترین معضل 
مدیریت پسماندها دانست و یادآورشد: مدیر جدیدی که بر 
مسند کار می نشیند با عقبه کار آشنایی کامل ندارد و با اطالعات 
شاید هدایت شده روبه رو است به طوریکه در این میان افرادی 
پیدا می شوند که به مدیر جدید اطالعات نادرست می دهند 
که این روند صنعتگران، مردم و هم خود مسئول تصمیم ساز 
را متضرر می کند.وی افزود: ما به خودمان حق و این اجازه را 
نمی دهیم به هر قیمتی پول دربیاوریم و صنعت روی زنجان 
طی سالهای گذشته نیز ثابت کرده است که در انجام مسئولیت 
های اجتماعی پیشگام بوده و وظایف اجتماعی خود را به خوبی 
انجام داده است.مرادلو تصریح کرد: برای این صنعت و مدیریت 
پسماندهای آن زحمات زیادی کشیده شده، انرژی و هزینه های 
زیادی صرف شده است و نباید برخی ناهماهنگی ها مشکلی 
برای این صنعت ایجاد کند.رئیس هیات مدیره شرکت خالص 
سازان افزود: عده ای سعی دارندموضوع ساده اقتصادی وفنی 
را  کم کم سیاسی جلوه دهند. مرادلو افزود: گاهاً برخی از 
دوستان ناآگاه به مسایل قراردادهای منعقده فی مابین عنوان می 
کنند دالیل ادعای مالکیت این پسماندها وجود عناصر قیمتی و 
ارزشمند در آنهاست. وی ادامه داد: اگر فروشنده ماده معدنی 
تاکنون این کار را انجام نداده است پس از این عناصر قیمتی فیلتر 
کیک ها را استخراج کرده و برای خود بردارد و بعد تنها سرب و 
روی آن را به ما بدهد.وی گفت: اصوالً در تمام دنیا ماده معدنی 
وقتی تحویل خریدار اعم از بازرگان و تولید کننده شد رابطه بین 
فروشنده و خریدار قطع می شود که نمونه بارز آن مواد معدنی 

وارداتی است که امروزه صنعت روی از آن استفاده می کند.
مرادلو با بیان اینکه فروشنده مواد معدنی در دیگر کشورها نمی تواند 
بعد از استحصال، فراوری و تولید شمش روی نسبت به فیلتر 
کیک های تولید شده ادعایی داشته باشد افزود: وضعیت به 
وجود آمده در زنجان در جاهای دیگر کشور وجود ندارد و 
نسبت به فیلتر کیک های 9۵ واحد تولیدی شمش روی هیچ 

ادعایی از طرف نهادهای دولتی مشاهده نمی شود. 
وی پیشرفت صنعت روی را چشمگیر خواند و گفت: رعایت 
مسایل زیست محیطی در این کارخانه ها با ۲0 سال قبل اصاًل 
قابل مقایسه نیست.این فعال اقتصادی تاکید کرد: برای حل 
مشکل اصلی این صنعت باید مسئوالن وارد عمل شده و 
یک بار برای همیشه این معضل را رفع و راه را برای فعالیت 
و شکوفایی این صنایع هموار کنند. وی با بیان اینکه تصمیم 
ها برای انتقال فیلتر کیک ها به پهنه مرصع گرفته و مطالعات 
انجام شده است، گفت: افراد نامطلع نباید با اظهار نظرهای 
غیرکارشناسی خود فعاالن این صنعت را با چالش هایی مواجه 

کنند و کارها را به عقب بیندازند.   
مرادلو گفت: محیط زیست با صنعتگران مهربان باشد چراکه ما 
یک خانواده ایم و خودمان را سربازان محیط زیست می دانیم 
و محیط زیست ما محل زندگی همه ماست و مختص کارکنان 
این سازمان نیست و همه ما موظفیم مسایل زیست محیطی را 
رعایت کنیم بنابراین نشان ندادن راه های جایگزین کم لطفی در 
حق صنعت است.وی تاکید کرد: صنعتگران و متولیان در این 
بخش باید به یکدیگر اعتماد کنند و با تشکیل جلسات مشترک 
با رعایت مسایل کارشناسی در خصوص مشکالت موجود 
راهکارهای عام المنفعه که هم مسایل زیست محیطی و هم 
مسایل اقتصادی در آن نهفته باشد بدهند و با یکدیگر گفت و 

گو کرده و در جهت رفع معضالت به نتیجه برسند.
شرکت های روی به لحاظ مالکیت پسماندها در برزخ قرار 

گرفته اند
عضوهیات مدیره شرکت بهین فرآور نیز جانمایی انجام شده 
برای استقرار شهرک صنعتی روی را نادرست عنوان کرد و گفت: 
در این محل قرار بود صنایع سنگی مستقر شوند که با صالحدید 

استاندار وقت این محل به صنایع روی اختصاص یافت.
جواد عونی با بیان اینکه صنعتگر موظف به پرداخت برخی
 هزینه ها است و از نظر قانون نیز هزینه دفع اصولی پسماندها 
بر عهده تولید کننده آن است، گفت: حتی اگر مسایل زیست 

آبروِی روی را نبریم

محیطی فعالیت این صنایع حقیقت داشته باشد، در این خصوص 
بزرگ نمایی شده و جو روانی در شهر به وجود آورده است که 
مقصر آن صنعتگر نیست بلکه مسئولی باید پاسخگو باشد که این 
محل را تعیین کرده است.وی با بیان اینکه تصمیمات فرمایشی 
منجر به این اشتباهات و در نهایت معضل بزرگتری می شود، 
تصریح کرد: شرکتهای روی که از سال ها قبل در پی راه حلی 
برای کنترل آالیندگی و مدیریت پسماندهای این شرکت بودند 
شرکت بهین فرآور را به سهامداری تمامی شرکت های روی 
فعال در زنجان تشکیل دادند تا این موضوع هم به صورت دولتی 
و هم از سوی فعاالن این عرصه مدیریت، کنترل و ساماندهی 
شود.عونی باتاکید بر اینکه برای این پسماندها باید فکری اساسی 
شود تا حجم انبوهی از کیک و پسماند روزی مشکل ساز نشود، 
افزود: به همین منظور برای جانمایی انبار این پسماندها با کمک 
دانشگاه تربیت مدرس تحقیقاتی انجام و محلی به نام »سردهاته« 
تعیین شد که این محل پس از تایید سازمان محیط زیست از 
سوی شرکت بهین فراور خریداری شد.وی یادآورشد : پس 
از طی مراحل مختلف و هزینه های کالنی که برای خرید و 
آماده سازی محل انجام شد، متولیان دولتی اعالم کردند که با 
نامه نگاری هایی که با مرکز انجام شده این محل مورد قبول واقع 
نشده است و باید محل دیگری برای این منظور انتخاب شود.
عونی گفت: پس از تحمیل هزینه های باال به فعاالن این بخش، 
محل بعدی انبار پسماندهای روی را در منطقه مرصع انتخاب 
کردند و پس از گذشت سه سال از انتخاب و اعالم این محل 
به صنعتگران روی، هر از چند گاهی مسئولی بدون اشرافیت 
داشتن به موضوع سخنانی را ایراد می کند که موجب ایجاد موانع 

و جو روانی در منطقه و معطل ماندن کار می شود.
وی اظهار داشت: به لحاظ مالکیت این پسماندها نیز ما در شرایط 
برزخی قرار گرفته ایم و در حالی که دستگاه های لودر و سنگ 
شکن و دیگر تجهیزات این شرکت در حال آماده سازی محل 

است بخش دولتی نیز ادعای مالکیت این پسماندها را دارد
 عونی با بیان اینکه روزانه سه هزا ر تن پسماند در محل موقتی 
که مساحت آن به ۲0 هکتار رسیده است منتقل می شود اما این 
محل جوابگو نیست  عنوان کرد:باید محل جدید هرچه سریعتر 
آماده سازی شود که  شرکت بهین فراور برای حضور فیزیکی 

در آنجا منتظر حمایت شورای تامین استان است.
عونی گفت: جلسات برگزار شده در این خصوص بر اساس نظر 
کارشناسی نیست چرا که اگر بود، نظر محیط زیست و صنعت 
و معدن و تجارت مسلط می شد نتیجه جلسات بر اساس نظر 
مدیران تعیین می شود نه آرای جمعی و با تغییر هرمدیری طرح 

معطل می ماند تا مدیر جدید مجاب شود یا نشود.
وجود عناصر ارزشمند دیگردر پسماندهای روی دلیل ادعای 

مالکیت بخش دولتی در این مواد است
رئیس اداره ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان زنجان نیز گفت: بیش از هفت 
میلیون تن پسماند در شهرک روی زنجان و معادل همین مقدار 

نیز در دیگر واحدهای صنعتی استان پسماند وجود دارد.
محمدحسین فغفوری با بیان اینکه پسماندهای شرکت های 
روی زنجان دارای عناصر ارزشمند دیگری است، افزود: یکی 
از دالیلی که دولت در خصوص این پسماندها ادعای مالکیت 

می کند وجود همین عناصر در آن است.
وی یادآورشد: دولت ردیف بودجه ای تعریف کرده است تا از 
محل فروش دیگر عناصر موجود در این پسماند، آن را در 
جهت رفع آثار زیانبار سرب و روی هزینه کند و پیشنهاد وزارت 

صمت نیز هزینه کرد آن برای مسایل زیست محیطی است.
فغفوری با بیان اینکه برای انتقال پسماند روی از چهار سال 
گذشته موافقت اولیه از سوی سازمان محیط زیست استان 
دریافت  شد، اظهارداشت: تغییرات مدیریتی درسازمان حفاظت 
محیط زیست کشور موجب شد معاون این سازمان پس از 
سه چهار سال پشت نوبت ماندن این طرح با آن مخالفت کند.

وی ساماندهی محل فعلی انبار پسماند روی در شهرک روی و 
تعیین محل جدید برای انتقال پسماندهای جدید را دو رویکرد 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان ذکرکرد و گفت: 

برای ساماندهی محل فعلی انبار این فیلتر 
کیک ها و جلوگیری از آالیندگی آنها که 
در ۲3 هکتار زمین انجام می شود، مقرر 
شد شیب های این محل اصالح و کانال 

زنی شود.
فغفوری با بیان اینکه تمام مراکز استان ها 
باید یک مرکز دپو با امحای پسماندهای 
تعیین  برای   : افزود  باشد،  داشته  ویژه 
محل جدید پسماندهای روی زنجان نیز 
شرکتی تشکیل و برای زمین مورد نظر 
طرح ارزیابی نوشته و مقرر شد کمیته 
ای تشیکل شود تا تمامی ساماندهی ها  
در آن انجام شود. فغفوری تصریح کرد: 
روزانه 300 کامیون به محل فعلی پسماند 
می رود که همزما ن اصالح شیب محل 
و تخلیه پسماند امکان پذیر نیست.وی 
بااشاره به مسایل اجتماعی پیش آمده برای انتقال پسماندهای 
روی به پهنه مرصع گفت: حتی برای رفع این موانع ما به مساجد 
روستا رفتیم و با مردم منطقه صحبت های الزم را انجام دادیم 
و نهایتا به مرحله ای رسیده است که برای حل این مسایل 
باید از شورای تامین حکم گرفته شود تا از این کار با حمایت 

قضایی انجام شود.
فغفوری باتاکید بر اینکه تمامی سدهای باطله ایجاد شده در این 
محل و لند فیلدها کامال اصولی و تیم های فنی و علمی فعال در 
این زمینه قوی هستند، افزود: پیش بینی می شود محل جدید تا 
۴0 سال جوابگوی این نیاز باشد.رئیس اداره ایمنی، بهداشت، 
محیط زیست و انرژی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
زنجان گفت: واحدهای صنعتی شهرک روی االن متحول 
شده اندواحدهای صنعتی نمی توانند وارد آن شوند و موضوع 
آالیندگی وسرطان زا بودن این صنعت چند سال قبل در کارگروه 
ها مطرح شد که علوم پزشکی مطالعاتی را در این خصوص 
انجام و نتایج آن را سال گذشته منتشر کرد.وی یادآورشد: نتایج 
مطالعات علوم پزشکی بیشترین سرطان ها و عامل آنها را موارد 
دیگری غیر از این صنعت اعالم کرد که این موجب کاهش 
هجمه ها و فشارهاعلیه صنعت روی شد.فغفوری افزود: هدف 
سازمان صنعت، معدن و تجارت این است که معضلی به نام 
پسماند نداشته باشیم روند دولت این بوده که درآمد حاصل شده 

از این مواد در راستای سالم سازی استان زنجان هزینه شود.
آماده نشدن محل جدید انبار پسماندهای روی به تعطیلی این 

واحدها منجر خواهد شد
معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
زنجان نیز با بیان اینکه پس از کارهای کارشناسی شده سال 
96 پهنه مرصع از میان هفت پهنه معرفی شده، انتخاب و برای 
انباشت پسماندهای روی در این محل به شرکت بهین فراور 
معرفی شد، گفت: قبل از انتقال، مسایل فنی و زیست محیطی 

آن باید به طور اصولی مدیریت شود.      
علی اسدی گفت: مسایل حاشیه ای موجب شده است تاکنون 
هیچ پسماندی به محل جدید انتقال نیابد و اگر در روزهای 
آتی که با بارندگی های فصل های پاییز و زمستان همراه می 
شویم این اتفاق نیفتد و محل آماده نشود، پسماندها همچنان در 
نزدیکی شهر زنجان خواهد ماند و ما دچار مشکل خواهیم شد.
وی با بیان اینکه محل فعلی گنجایش پسماندهای بیشتر را ندارد، 
افزود: محیط زیست استان نیز با افزایش مساحت محل فعلی 
انباشت پسماندها مخالف است و محل جدید باید به سرعت 
آماده بهره برداری شود که انجام نشدن این کار حتی موجب 

تعطیلی واحدهای صنعتی روی در این محل خواهد شد.
 اسدی در خصوص مدیریت پسماندهای موجود این شرکت 
گفت: جهت جلوگیری از انتشار آالینده ها توسط آب، باران و 
باد باید پوشش گذاری های مناسبی برای آنها انجام شود در 
غیر این صورت مجبور به شکایت به مراجع قضایی و اقدام 
از این روش هستیم. وی کم شدن عیار خاک واحدهای روی 
را موجب مضاعف شدن مشکالت در این بخش ذکرکرد و 
افزود: ریزش معدن در سال های گذشته عیار خاک را پایین 

آورده و میزان پسماندها را افزایش داده است.
اسدی اظهار داشت: محل جدید تعیین شده برای این پسماندها 
از جنبه های مختلف بررسی شده و مشکلی ندارد و پس از 
آماده سازی با رعایت آیین نامه های حمل و نقل با خودروهای 

مناسب پسماندها به این محل منتقل خواهند شد.
اسدی گفت:محوطه تمامی واحدهای روی درشهرک تخصصی
ایزوله و شیب بندی شده است حتی آب های جاری ناشی از 
بارندگی ها به داخل حوضچه های بتونی احداث شده در این مسیر 
وارد و از این آب در خط تولید استفاده می شود.وی خاطرنشان کرد: 
داخل شهرک با همکاری شرکت خدماتی شهرک و هزینه هایی که 
واحدهای روی پرداخت کرده اند چهار حوضچه بتنی ایجاد شده 
است آب های وارد شده به آن به خط تولید بازمی گردد. اسدی 
افزود: اخیراً ماشین مخصوص شستشوی خیابان های شهرک 
خریداری شده است که از ۲هفته قبل محوطه این شرکت ها روزانه 

شستشو و آلودگی ها نیز داخل حوضچه ها ریخته می شود.

سبزه میدان-  خبر مربوط به قاچاق چوب توسط سودجویان 
این روزها بیشتر شنیده می شود. سوداگری که به ظاهر سودآوری 
باالیی برای فرصت طلبان دارد اما در واقع بریده شدن هر درختی 
ریه های تنفسی محیط زیست را از کار انداخته و زندگی موجودات

 روی زمین را با خطر جدی مواجه می کند.
تاراج منابع طبیعی به عنوان سرمایه ملی، آلودگی هوا، وقوع سیل، 
رانش زمین، از بین رفتن گیاهان بومی و گونه های ارزشمند و 
آسیب به محیط زیست جانوران و انسانها تنها بخشی از مضرات 
قاچاق چوب است که باید با فرهنگ سازی و آگاهی بخشی به 
عموم مردم و جدی تر شدن متولیان این بخش از گسترش آن 

جلوگیری کرد.
یک فعال در عرصه چوب گفت: چوب کاربردها و استفاده های 
بسیاری برای انسان دارد و به عنوان یک ماده ارزشمند و راهبردی 
از قدیم االیام مورد توجه بوده است اما این دلیل نمی شود که 
درختان جنگلی را به بهانه فروش و کسب درآمد، قطع و قاچاق 
کرد.کریم نجفی، پدیده قاچاق چوب را به عنوان یک تجارت 
تلخ، ناخوشایند و منفعت طلبانه عنوان کرد و  افزود: درست است 
که صنعت چوب رو به گسترش است اما وجود جنگل ها نیز 
برای بشر امری بسیار حیاتی است و نباید اجازه داد قاچاقچیان به 
جان درختان جنگلی افتاده و از طریق فروش آنها سودجویی و 
کسب درآمد کنند و بهتر است خریداران نیز از فروشندگان مجاز 

چوب مورد نیاز خود را تهیه کنند.
یک شهروند زنجانی نیز گفت: قاچاق درختان جنگلی، چیزی 
جز تخریب محیط زیست و تهدید زندگی انسان ها نیست و 
قانون نباید اجازه دهد عده ای سودجو و فرصت طلب با به 
خطر انداختن جان دیگر انسان ها و گونه های جانوری، کسب 
درآمد کنند.وی افزود: اگر نفس جنگل ها به شماره بیفتد در این 
صورت انسان ها نیز از آسیب در امان نخواهند ماند و الزم است 
دستگاه های ذیربط با افرادی که به صورت غیرمجاز، مبادرت به 
قطع درختان و قاچاق چوب می کنند برخورد جدی تری داشته 
باشند و مقامات مسئول نیز جریمه های باز دارنده ای را در این 

خصوص تعیین و اعمال کنند.  
مدیرروابط عمومی اداره کل حفاظت از محیط زیست استان 
زنجان نیز گفت:جنگل ها برای بشر منابع حیاتی محسوب 
می شوند اما متاسفانه این روزها قاچاق چوب به یک نگرانی  
و معضل بزرگ تبدیل شده است که اگر این روند رو به فزونی 
بگذارد در این صورت باید با جنگل ها و سرسبزی طبیعت بکر 

و تماشایی خداحافظی کنیم.
امجد باقری افزود: بشر از دیرباز با کاربردهای چوب آشنا شده 
و از آن در بخش های گوناگون از جمله ساخت خانه، ادوات 
کشاورزی و کشتی، استفاده می شود و امروز هم بسیاری از 
کشورهای جهان به چوب به عنوان یک صنعت مهم و ارزآور، 
نگاه می کنند.وی اظهار داشت: قطع بی رویه درختان و قاچاق 
چوب چیزی جز تهدید حقوق عامه مردم و منفعت طلبی و 
سودجویی نیست و الزم است با جدیت بیشتری با این معضل 
جدی که تهدید کننده محیط زیست و خطرآفرین برای انسان ها 

و گونه های جانوری است برخورد شود.
باقری گفت: جنگل ها به عنوان سرمایه ملی محسوب می شوند 
و قطع درختان جنگلی با هدف قاچاق چوب، خسارات زیادی 
را به کشور تحمیل می کند که باید از آن ممانعت به عمل آید 
چراکه نابودی جنگل ها ضرر و زیان و عواقب ناخوشایند و 
تلخی را در پی دارد که نیازمند برخوردهای مقابله ای سخت 
و جدی با خاطیان است. وی یادآورشد: امروز افزایش تقاضا 
برای مصرف چوب، باعث قاچاق روزافزون این محصول 
شده و سودجویان و فرصت طلبان را بر آن داشته است تا برای 
درآمدزایی به جان درختان جنگل بیفتند و به اینکه بهره برداری از 
جنگل ها باید مطابق با قانون و مقررات تدوین شده باشد، چندان 

توجهی نداشته باشند.
تخریب جنگل ها ضربه ای سخت و زیانبار به پیکره طبیعت 
رئیس محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
زنجان گفت: افراد سودجو و فرصت طلب به جان جنگل ها و 
مراتع می افتند و با قطع درختان به منظور قاچاق آن و همچنین از 
بین بردن پوشش گیاهی، بستر و زمینه الزم را برای وقوع سیل و 
فرسایش خاک فراهم کرده و بیابان زایی را نیز گسترش می دهد.
علی قره جه لو با بیان اینکه قطع درختان به منظور قاچاق چوب، 
بر پیکره طبیعت ضربه ای سخت و زیانبار وارد می آورد، افزود: 
تخریب جنگل ها که عمدتاً به علت تهیه چوب و قاچاق آن 
صورت می گیرد زیستگاه و پناهگاه حیات وحش موجود در این 
مناطق را از بین برده و باعث نابودی گونه های مختلف جانوری 
می شود.این کارشناس ارشد محیط زیست زنجان تصریح کرد: 
ریشه های درختان، نقش مهمی در تثبیت خاک دارند و از طرفی 
نیز درختان جنگلی بهترین کنترل کننده فرسایش بادی و آبی 
خاک هستند و رطوبت در خاک را حفظ می کنند و باید یقین 
بدانیم که در صورت تخریب جنگل ها و پوشش های گیاهی با 
کوچکترین بارندگی و وزش باد، فرسایش خاک اتفاق افتاده و 

رطوبت موجود در خاک نیز حفظ نمی شود.
درختان ریه های طبیعت هستند این سرمایه های باارزش را 

قلع و قمع نکنیم
فرمانده یگان حفاظت اداره کل محیط زیست استان زنجان، گفت: 
ماموران این یگان از ابتدای سال تاکنون موفق به کشف پنج مورد 
قاچاق چوب که با استفاده از وانت نیسان، انتقال می یافت  شدند.

اسماعیل قلی زاده با بیان اینکه در سال 97 نیز یک مورد قاچاق 
چوب توسط محیط بانان این اداره کشف و ضبط شد، افزود: 
قاضی پرونده برای ۲ نفر از 6 متهم دستگیر شده، رای منع تعقیب 
صادر کرد و پرونده چهار متهم دیگر نیز هنوز منتج به رای نهایی 
نشده است.وی با بیان اینکه از این قاچاقچیان چوب در مجموع 
قریب 16 تن چوب که به صورت غیرمجاز حمل می شد کشف 
شد، اظهار داشت: ماموران یگان حفاظت از محیط زیست اجازه 
تخریب جنگل ها در مناطق تحت مدیریت را نمی دهد و در 
صورت مشاهده افراد خاطی،  برابر ضوابط و مقررات قانونی با 

آنان رفتار خواهد کرد.
قاچاق چوب، تهدیدی جدی برای محیط زیست 

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طارم نیز گفت: در 
یکی ۲ سال اخیر متاسفانه قطع درختان جنگلی به خاطر قاچاق 
چوب در این شهرستان نیز توسط سودجویان شدت گرفته 
است و خاطیان با این کار، محیط زیست... ادامه در ستون روبرو

کارد به استخوان درختان 
حیات وحش و منابع طبیعی را در معرض تهدید و خطر قرار داده اند.رسیده است

غالمرضا عباسی افزود:طارم به دلیل شرایط آب وهوایی خاص 
ومناسب یکی ازمناطق بسیار بکرودیدنی برای جذب گردشگران 
طبیعت است و نباید اجازه داد با قطع درختان و تخریب جنگل 
ها، فرصت اقتصادی باال و توسعه اقتصادی این شهرستان از میان 
برود. وی با بیان اینکه قطع درختان و تخریب مراتع، محرومت 
از صنعت گردشگری را به دنبال دارد، اظهار داشت: از یک طرف 
وجود مشکالت اقتصادی و از سوی دیگر گرانی قیمت چوب 
و افزایش تقاضای کارخانجات تولید چوب، باعث شده است تا 
قطع بی رویه درختان جنگلی و قاچاق چوب در این شهرستان 
نیز سیر صعودی پیدا کند و فرصت طلبان و سودجویان تیشه به 

ریشه جنگل ها بزنند.
عباسی با بیان اینکه پول هنگفت و تقاضای بیشتر، بستر و زمینه 
را برای قطع درختان جنگلی و قاچاق چوب فراهم تر کرده و 
باعث افزایش این معضل جدی شده است افزود: قاچاقچیان 
چوب به هر طریق ممکن سعی در انتقال این محصول به بیرون 
از شهرستان را دارند که در این میان ماموران یگان حفاظت محیط 
زیست و منابع طبیعی بیکار ننشسته اند و با پایش و رصد مناطق، 

جلوی قطع درختان و تخریب جنگل ها را می گیرند.
وی ادامه داد: ماموران یگان حفاظت محیط زیست در صورت 
مشاهده قاچاقچیان چوب در مناطق تحت مدیریت به طور 
مستقیم وارد عمل می شوند و اگر خارج از این مناطق باشد 
در این صورت با هماهنگی و همکاری ماموران یگان حفاظت 
منابع طبیعی با خاطیان برخورد کرده و از تخریب جنگل ها 

جلوگیری می کنند.
عباسی تصریح کرد: به هر میزان که مناظق جنگلی بکر و طبیعی 
تخریب می شود زیستگاه و پناهگاه حیات وحش نیز مورد 
تهدید قرار گرفته و جان گونه های جانوری با خطر مواجه 
شده و در این میان انسان ها نیز از این تهدید و خطر مصون 
نمی مانند چرا که جانوران در معرض تهدید به باغات و اراضی 
زراعی هجوم هجوم آورده و تعارض حیوان به حیوان و حیوان 

به انسان، اتفاق می افتد.
پلیس با قاچاقچیان چوب برخورد جدی می کند

رئیس پلیس آگاهی استان زنجان نیزاز پدیده قاچاق چوب، ابراز 
ناخشنودی کرد و گفت: عوامل نیروی انتظامی با افرادی که 
مبادرت به قطع درختان و قاچاق چوب می کنند به طور قاطعانه 

و بدون هیچ اغماضی برخورد می کنند.
سرهنگ کارآگاه جعفر رحمتی به کشفیات چوب های قاچاق 
از ابتدای امسال تاکنون اشاره کرد و افزود: پلیس آگاهی زنجان 
در طی این مدت موفق به کشف 3۵ هزار و 600 کیلوگرم انواع 
چوب قاچاق در سطح شهرستان های این استان شدند.وی با بیان 
اینکه در این رابطه هفت پرونده تشکیل و متهمان دستگیر شده 
نیز به منظور اعمال قانون به مراجع قضایی تحویل شدند، اظهار 
داشت: این میزان چوب قاچاق کشف و ضبط شده در مقایسه 

با مدت مشابه پارسال بیش از ۴0 درصد افزایش نشان می دهد.
قاچاق چوب پدیده ای نامبارک

جانشین فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
زنجان نیز گفت: در چهار ماه نخست امسال )98( ۲۲ دستگاه 
خودرو حامل 60 اصله درخت جنگلی که به طورغیرمجاز حمل 

می شد از سوی ماموران این یگان، توقیف شد.
عباس لطفی با بیان اینکه ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی و 
آبخیزداری این استان در سال 97 نیز 37 دستگاه خودرو حامل 
بار قاچاق 1۲0 اصله درخت جنگلی را توقیف کردند، افزود: در 
این ارتباط، برای متهمین دستگیر شده پرونده تخلف تشکیل و 
بعد از انجام مراحل اداری از خاطیان تعهد محضری اخذ شد تا 
دیگر دست به قطع درختان و قاچاق چوب نزنند.وی با اشاره 
به اینکه درختان جنگلی چنار، قره آقاج، گردو، اوجا و سقز در 
معرض بیشترین تهدید از جانب قاچاقچیان چوب هستند، 
اظهار داشت: قاچاق چوب بیشتر در شهرستان طارم،مسیرتهم 

- چورزق و منطقه ارمغانخانه، صورت می گیرد.    
لطفی تصریح کرد: جنگل های طارم در مناطقی مانند جنگل 
ارس جیش آباد، چرزه، جمال آباد، مینا، خساره، سرداب، قرار دارد 
و عالوه بر ارس در این منطقه، گونه های جنگلی دیگری شامل 
بنه، بلوط، بادام وحشی، زالزالک، سیاه تلو، انار وحشی، نارون، 
زبان گنجشک، داغ داغان، وجود دارد.وی افزود: متاسفانه در ماه 
های اخیر به علت مشکالت اقتصادی موجود در جامعه، گران 
شدن قیمت چوب و همچنین تقاضای بیشتر کارخانجات تولید 
صنایع چوبی، قاچاق چوب در شهرستان طارم رواج پیدا کرده 
و قاچاقچیان برای رسیدن به سود مالی بیشتر بالی جان منابع 
طبیعی و محیط زیست بکر این شهرستان شده اند، به طوری 
که این قاچاقچیان ریسک قاچاق چوب در برابر پولی که در 
ازای یک شب کار پرداخت می شود را به جان می خرند تا 
درآمد هنگفتی از این راه کسب کنند. لطفی ادامه داد: به خاطر 
کسب درآمدهای هنگفت، برخی افراد بومی نیز با وجود احتمال 
گرفتار شدن در تله مأموران حفاظت از جنگل منابع طبیعی و 
گشت های پلیس، مخاطرات را به جان می خرند و با سودجویان 
همراه می شوند.وی اظهار داشت: قاچاقچیان و سودجویان، 
عمدتاً به تخریب چنارستان ها و درختان پَِده در کنار رودخانه 
های شهرستان طارم اقدام می کنند و به تدریج باعث از بین رفتن 
این منابع عظیم وشگفت انگیز می شوند که این کار موجب 

نگرانی عالقه مندان به طبیعت و مسئوالن ذیربط شده است.
برخی قوانین مربوط به قاچاق چوب

در قانون جنگل ها و مراتع کشور مصوب هشتم شهریور سال 
1338، قانون گذار سوءاستفاده و بهره برداری غیرمجاز از جنگل ها 
و مراتع را مشمول مقررات مربوط به قاچاق قرار داده است. 
همچنین قانون حفاظت و بهره  برداری از جنگل ها و مراتع کشور 
مصوب ۲۵ مرداد ماه 13۴6، حمل چوب، هیزم و ذغال حاصله 
از درختان جنگلی در همه نقاط کشور به استثنای داخل شهرها 
بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان جنگل بانی ممنوع است 
و چنانچه مرتکب، فاقد پروانه بهره برداری باشد، طبق قانون 
مجازات مرتکبین قاچاق، تحت تعقیب و مجازات قرار خواهد 

گرفت.
قانون نحوه  اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کاال و ارز 
مصوب 1۲ اردیبهشت  ماه 137۴ مجمع تشخیص مصلحت 
نظام نیز مرتکبین جرایم قطع اشجار جنگلی و قاچاق چوب، 
هیزم و ذغال مستحصله نمی شود و با مرتکبین این گونه جرایم 

طبق قانون سابق رفتار خواهد شد.
برگرفته از ایرنا

 تغییر مدیران دولتی بزرگترین معضل مدیریت پسماندهاست

آگهی تاسیس، تغییرات شرکت خیریه رضوان سلطانیه:آگهی تغییرات خیریه رضوان سلطانیه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 7 و شناسه ملی 
1۴00۲87۵۴1۵ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲9/10/1397 وباستنادنامه شماره 11/98/۵01۴/۲۲30 مورخ۲6/01/98 
فرماندهی پلیس اطالعات وامنیت سلطانیه تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: - آقای محمدحسن 
زمانی باکدملی ۵899۲97638 به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره ۲- آقای ناصر نوروزی با کدملی ۵8993۲0036 عنوان عضو اصلی هیئت مدیره 3-آقای 
مسعود زمانی با کدملی ۵899311673 عنوان عضو اصلی هیئت مدیره ۴- آقای حسن صفاری با کدملی ۵899890630 عنوان عضو اصلی هیئت مدیره ۵- 
آقای رضا خالقی با کدملی ۵899۲98790 عنوان عضو اصلی هیئت مدیره 6- آقای هاشم ملکی با کدملی ۵899873191 عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره 
7- آقای مهدی آقامیری با کدملی ۵899319100 عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره. -آقای معرفت اله حکیمیان باکدملی ۴۲807۴8179 به سمت بازرس 
اصلی و آقای اکبر زمانی با کدملی ۵899939۲91 بسمت بازرس علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی 

به سال 1396 مورد تصویب قرار گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سلطانیه )578182(

آگهی تاسیس، تغییرات شرکتارمغان مهر سهرورد:آگهی تغییرات شرکت حاصلخیز خدابنده شرکت تعاونی به شماره ثبت ۵89 و شناسه ملی 
10۴600۲7008 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/01/1398 ونامه شماره 98/۴۴/1۲6مورخه 9/۲/98اداره تعاون، کارورفاه 
اجتماعی شهرستان خدابنده تصمیمات ذیل اتخاذ شد : *محل شرکت به :استان زنجان ، شهرستان خدابنده ، بخش مرکزی ، شهر سهرورد، کوچه 
)آب و فاضالب( ، خیابان شهید رجایی ، پالک 0 ، طبقه همکف-کدپستی ۴۵7911376۴انتقال یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید. 
*نام شرکت به :ارمغان مهرسهرورد تغییر یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید. *موضوع شرکت به نحوذیل تغییریافت: انجام کلیه خدمات 
عمومی شامل تنظیفات اماکن ، معابر عمومی و خصوصی ، اداری ، خانگی ، بیمارستان ، ورزشی، ارائه خدمات پشتیبانی اداری و دفتری ، ارائه خدمات 
خانگی ، نگهداری ، محوطه سازی و فضای سبز و امور باغبانی ، انجام کلیه امور مربوط به تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آالت و وسایل اداری 
بغیر امور رایانه ، اجرا ، نظارت و مشاوره و انجام کلیه امور تاسیساتی برودتی و حرارتی، بهسازی راه و باند ، آب و فاضالب ، اجرای کلیه پروژه های 
عمرانی شامل نگهداری موتور خانه های صنعتی ، طراحی ، نظارت ، مشاوره ، محاسبه فنی و پشتیبانی و اجرای کلیه امور عمرانی و پیمانکاری ، 
ساخت مجتمع های مسکونی، تجاری ، اداری، ورزشی و صنعتی-اجرای دکوراسیون های داخلی و نماهای بیرونی ساختمان با استفاده از فناوری های 
نوین صنعت ساختمان ، خاکبرداری و خاکریزی ، بهسازی و بازسازی بافت های فرسوده ، شهرک سازی و انبوه سازی اجرای پروژه های راه سازی 
شامل اتوبان ها ، بزرگراه ها ، راه های اصلی و فرعی ، گاردریل بندی ، زیر سازی ، آسفالت ریزی و روکش معبر و زیر بنای شهری ، راه های ریلی و 
فرودگاهها و طراحی و اجرای سد سازی ، تونل سازی ، پل سازی و شبکه های آبرسانی ، کانال کشی - خدمات شهری شامل جدول کشی و رنگ 
آمیزی جدول ها و خط کشی خیابان ها-امور آشپزخانه و رستوران شامل طبخ و توزیع غذا ، اداره رستوران و بوفه- نگهداری و خدمات فضای سبز 
شامل خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز- امور تایپ و تکثیر شامل صحافی ، حروفچینی ، غلطگیری ، خطاطی ، تایپ و تکثیر و سایر امور فنی 
و تایپ درصورت ضرورت قانونی پس ازاخذمجوزهای الزم وماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید.ثبت فعالیت مذکوربه منزله اخذ وصدورپروانه 
فعالیت نمی باشد. *نوع شرکت از تولیدی به توزیعی تغییر یافت وماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید. *اساسنامه جدید شرکت در ۵۲ ماده و 

۲9 تبصره به تصویب رسید.    اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خدابنده )578270(

آگهی تاسیس، تغییرات شرکت حقوقی و داوری حق پویان یوسف مجتهدی:آگهی تغییرات موسسه حق پویان یوسف مجتهدی موسسه غیر 
تجاری به شماره ثبت ۵77 و شناسه ملی 10۴601389۴3 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/0۵/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: *نام موسسه به :حقوقی و داوری حق پویان یوسف مجتهدی تغییر یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید. *به موضوع شرکت موارد ذیل 
الحاق گردید: انجام کلیه خدمات داوری و سازشی - مشاوره تخصصی حقوقی در حوزه سرمایه گذاری - همکاری با بانک ها و موسسات مالی و 
اعتباری و صندوق های قرض الحسنه جهت پیگیری و وصول معوقات و مطالبات - پیگیری امور اداری - حقوقی به نمایندگی از اشخاص حقیقی و 
حقوقی - ارائه مشاوره در انواع معامالت و تنظیم انواع قراردادها - تنظیم انواع دادخواست ، اظهارنامه ، شکوائیه و لوایح حقوقی - تامین نیروی انسانی در 
رابطه با موضوعات موسسه - شرکت در مناقصات و مزایدات با رعایت قوانین و مقررات جاری کشوردرصورت ضرورت قانونی پس ازاخذمجوزهای 

الزم وماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید.ثبت فعالیت مذکوربه منزله اخذ و صدورپروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )578178(

آگهی  فقدان سند مالکیت:سند مالکیت کاداستری/یک باب عمارت تحت پالک6۴/11۴اصلی بخش7زنجان دفتر امالک الکترونیک 139۵۲03۲7001009008بشماره چاپی 09۵۵۵3/ج9۴باستناد رای موضوع قانون ساماندهی به شماره 187۴_9۵/7/19بنام اقای  اکبر محرمی فرزند
رحیم صادر وتسلیم شده است.ضمنا پالک مذکور برابر نامه مرجع محترم قضایی به شماره۲99.93_96/9/۲9درقبال مبلغ 600000000ریال در قید بازداشت می باشد.سپس نامبرده با ارائه دو برگ استشهادیه مصدق،مدعی مفقود شدن سند مالکیت گردیده و تقاضای صدور سند 
مالکیت المثنی را نموده است که مراتب به استناد تبصره 1ماده 1۲0 اصالحی آئین نامه قانون ثبت آگهی می گردد تا هر کس به نحوی از انحاء ادعایی نسبت به ملک مذکور دارند یا معامالتی به نفع آنها انجام شده است از تاریخ انتشار این اگهی به مدت ده روز ضمن مراجعه به این 

اداره اعتراض خود را با ارائه اصل سند معامله تسلیم نماید در غیر این صورت سند مالکیت المثنی به متقاضی تسلیم خواهد شد.                                                 مجتبی محمدلو-رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زنجان از طرف معبود معرفتی

افزایش قاچاق چوب توسط سودجویان

کارد به استخوان درختان رسیده است                         
                            ادامه از ستون چارق
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استاندار زنجان:
میزان سرمایه گذاری

 در پروژه های هفته دولت
 ۲.۸ برابر افزایش یافته است

مشروطه-تصرف غیرمجاز بستر رودخانه قزل  اوزن که از آن به 
عنوان »رودخواری« نیز یاد می شود؛ پدیده نوظهوری است که این 
روزها در امتداد شاهرگ حیاتی طارم، تهدیدی برای زندگی مردم 

این شهرستان به شمار می رود.
رودخانه ها دارای زیبایی طبیعی و ارزش فراوان اقتصادی هستند 
و همین امر سبب شده که زمین های مجاور رودخانه ها، مورد 
توجه زمین خواران و استفاده کنندگان غیرمجاز از این منابع عظیم 
خدادادی و طبیعی قرار گیرد. رودخانه ها مانند دیگر منابع آبی، 
برابر اصل ۴۵ قانون اساسی از انفال و ثروت های عمومی بوده که 
در اختیار حکومت قرار داده شده تا بر طبق مصالح عامه نسبت به 
آنها عمل شود، به همین علت اراضی مجاور رودخانه ها اعم از 
بستر و حریم، تابع قوانین و مقررات خاصی است که هدف از 
وضع آنها، جلوگیری از استفاده و مالکیت اختصاصی اشخاص 
و تضمین دسترسی عموم مردم به رودخانه ها است. با توجه به 
کشاورزی بودن منطقه طارم و اقتصاد کشاورزی حاکم بر این 
شهرستان، آب کاالیی با ارزش و حیاتی برای این منطقه محسوب 
می شود و هرگونه تغییر در نظام توزیع آن، کشاورزی و در نهایت 
اقتصاد مردم طارم را با مشکل اساسی روبه رو خواهد کرد. تصرف 
بستر و حریم طوالنی ترین رودخانه استان زنجان در منطقه طارم 
می تواند پیامدهای فاجعه باری برای مردمی که در نزدیکی این 
رودخانه زندگی می کنند و شغل اصلی آن ها کشاورزی است 
داشته باشد، همچنین به مرور زمان تاثیرات جبران ناپذیری بر روی 
اکوسیستم منطقه و زندگی سایر موجودات و گیاهانی که زندگی 
شان با رودخانه قزالوزن پیوند خورده خواهد داشت، چراکه با 
تصرف بستر قزل اوزن واستفاده غیرمجازوبی رویه کشاورزان ازآب 
این رودخانه وعدم مدیریت اصولی آب دراین رودخانه، زیبایی 
وعظمت این منبع باارزش و حیاتی رااز بین خواهد برد. رودخانه ای 
که از شرق تا غرب شهرستان طارم بستر و حریم خود را از دست 
داده و متصرفان غیرمجاز بر جان آن زخم زده اند، به طوری که در 
بسیاری از نقاط، مسیر رودخانه به طور کامل تغییر کرده و اکوسیستم 
آن آسیب دیده، به نحوی که در مواقع بحرانی و وقوع سیل آسیب 
جدی به شهرستان وارد خواهد شد.با این وجود و با توجه به اعتراض 
دغدغه مندان محیط زیست و بسیاری از مردم شهرستان طارم در 
سال های اخیر، میزان بستر تصرف شده در رودخانه قزل اوزن 
روزبه روز بیشتر شده و با این که هر چند وقت یک بار خبری از رفع 
تصرف حریم شاهرگ حیاتی شهرستان طارم مطرح می شود، اما در 
عمل کمتر شاهد آن هستیم و اگر رفع تصرف هم صورت می گیرد 

دوباره مقدار بیشتری زمین زراعی از دل قزل اوزن بیرون می آید.
۶ هکتار از زمین های بستر قزل اوزن در برنامه رفع تصرف قرار دارد
رئیس اداره امور منابع آب شهرستان طارم در این خصوص از 
برنامه ریزی و تصمیم جدی این اداره برای رفع تصرف غیرمجاز 
زمین های بستر رودخانه قزل اوزن خبرداد و افزود: در حال حاضر 
یک هزار هکتار اراضی قابل واگذاری در بستر رودخانه قزل اوزن 
وجود دارد و تا به امروز ۵80 هکتار از آن با نظر کارشناسی و طبق 
قرارداد در نقاط مختلف شهرستان برای ایجاد شغل و معیشت مردم 

واگذار شده است.
علیرضا حاجی میری خاطرنشان کرد: زمین های تصرفی غیرمجاز 
در محدوده ۴۲0 هکتار باقی مانده قرار دارد که با رصد و بازرسی 
های انجام شده توسط کارشناسان این اداره 6 هکتار از این زمین ها 
در برنامه رفع تصرف قرار دارد که در آینده نزدیک این اتفاق خواهد 
افتاد.حاجی میری با بیان اینکه در شهرستان طارم کمبود آب وجود 
ندارد، اظهار داشت: شهرستان طارم بواسطه رودخانه قزل اوزن و 
رودخانه های دائمی و فصلی فراوان دارای منابع عظیم آب بوده و 
متاسفانه تصرفات غیرمجاز در بستر و حاشیه رودخانه قزل اوزن 
موجب هدر رفت منابع آبی شده و می کند.مدیر اداره امور منابع 
آب طارم با اشاره به ارزش باالی رودخانه قزل اوزن افزود: بسیاری 
از مردم شهرستان با توجه به مسیر رودخانه قزل اوزن عالقه مند به 
سرمایه گذاری در بخش کشاورزی هستند و به یقین با واگذاری 
قانونی و کارشناسانه برخی زمینهای مستعد در حاشیه رودخانه قزل 
اوزن، هم شاهد توسعه اقتصادی در شهرستان خواهیم بود و هم 
نظم و نظارت دقیق در بستر رودخانه قزل اوزن حکم فرما خواهد 
بود، بنابراین در واگذاری ها رعایت حقوق عمومی مدنظر بوده و این 
طرح در قالب تعاونی صورت خواهد گرفت.این مسئول به دیدار و 
برگزاری جلسات متعدد با امام جمعه، فرماندار و مسئوالن قضایی و 
اداری همچنین شوراهای شهرستان و بخش های شهرستان طارم 
اشاره کرد و افزود: در راستای هم افزایی بیشتر با دستگاه های ذیربط 
جهت مدیریت منابع آب در شهرستان طارم، جلسات متعددی 
برگزار شده تا در آینده برنامه ریزی منسجمی جهت حفاظت از 
منابع آب و برخورد با متخلفان داشته باشیم.حاجی میری تصریح 
کرد: با کمک مدیریت جهادکشاورزی شهرستان طارم مقرر شده 
آمار دقیق اراضی زیرکشت بستر رودخانه قزل اوزن و ایستگاه های 
پمپاژ موجود تهیه شود تا از این طریق به هدف اصلی خود که همان 

بانک اطالعاتی دقیق از رودخانه قزل اوزن است، رسیده باشیم. 
وی عنوان کرد: یکی از برنامه های دیگر این اداره برای جلوگیری از 
آسیب به بستر رودخانه قزل اوزن برخورد با ماشین آالت سنگینی 
است که بدون مجوز برای کار در این رودخانه اقدام می کنند و 
به همین مناسبت در نشست ها و هماهنگی های انجام شده با 
مسئوالن قضایی شهرستان مقرر شد تا اخطاریه الزم به مالکان بیل 
مکانیکی و سایر ماشین آالت سنگین  ابالغ شود تا بدون هماهنگی 
و اخذ مجوزهای الزم از این امور، هیچ گونه فعالیتی در حوزه منابع 
آبی شهرستان نداشته باشند که در صورت مشاهده تخلف برابر 
مقررات با هماهنگی مراجع قضایی نسبت به توقیف و پلمب ادوات 
مذکور اقدام خواهد شد.رئیس اداره منابع آب طارم، حضور در بین 
مردم و صحبت با آحاد مردم شهرستان را از اولویتهای اصلی این 
اداره برشمرد و افزود: برای آشنایی مردم شهرستان با قوانین رودخانه 
و حرائم مربوط به آن که سالها ست با عرف محلی به تصرف بستر 
رودخانه اقدام کرده اند جلسات و دیدار چهره به چهره برگزار شده 

است و در آینده نیز از برنامه های اصلی این اداره خواهد بود.
حاجی میری از مردم شهرستان خواست تا هر نوع تخلف در منابع آب 

سطحی و آب زیرزمینی را هرچه سریعتر به اداره آب گزارش دهند.
شهرستان طارم با ۴7 هزار نفر جمعیت )حدود ۵ درصد جمعیت 
و 10 درصد مساحت استان زنجان( در 90 کیلومتری شمال شرقی 

زنجان واقع شده است. 
برگرفته از ایرنا

مشروطه-عضوهیئت  علمی دانشگاه 
تهران با بیان اینکه محور اصلی در 
انقالب مشروطه به عهده مذهب 
بود،گفت: انقالب مشروطه الئیک 
و سکوالر نبود. این انقالب در نوع 
خود مدرن و مذهبی بود، اما سنتی 

و به تعبیری تئوکراتیک نبود.
داود فیرحی،  در نشست »گفتمان
حقوقی مشروطه«دراصفهان اظهار

کرد:گروه های زیادی اعم از علما، 
روحانیون،روشنفکران،تجار،وعاظ 
و حتی برخی بدنه دولت قاجار 
در انقالب  مشروطه نقش داشتند،
امادراین میان تجار سهم بسزایی 
درحمایت مالی انقالب مشروطه 
داشتند. متقابالً علما نیز به توجیه و 
تبیین انقالب مشروطه می پرداختند. 
ادواردبراون درهمین رابطه می گوید:
»این از معجزات تاریخ است که 
در ایران و برخالف کشورهای 
جهان، مذهب حامی یک انقالب 
دموکراتیک شد«ویا در جایی دیگر 

گفته است: »مذهب تمامی اعتبار، قدرت و دانش خودش 
را در اختیار مشروطه قرار داد و زمینه را برای پذیرش قانون 

اساسی فراهم کرد«.
وی افزود: در انقالب مشروطه عالوه بر تجار، سه گروه 
تئوریسین فعال وجود داشتند که کارشان تبیین و توجیه 
مردم بود؛ اولین گروه مراجع بودند که وظیفه شان تبیین و 
توجیه رابطه مذهب با قانون اساسی جدید بود. آن ها این طور 
تبیین می کردند که انقالب مشروطه و دولت مدرن، خالف 
دیانت نیست، بلکه در راستای دیانت است، چون در برخی 
کشورهای جهان این موضوع کامالً بالعکس بود، یعنی 

دیانت در مقابل دموکراسی قرار می گرفت.
وعاظ؛ گروه فعال در انقالب مشروطه

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران افزود: دومین گروه فعال 
در انقالب مشروطه، وعاظ بودند. وعاظ به نوعی نقش 
روزنامه نگاران امروز را ایفا می کردند. آن زمان منبر یک 
رسانه شفاهی به حساب می آمد و مانند شبکه های اجتماعی 
و روزنامه های امروزی بود. بسیاری از این وعاظ، روزنامه 
نیز منتشر کردند که از سرشناسان این گروه، آقا جمال 
واعظ اصفهان، معروف به شهید انقالب مشروطه و دیگری 

ثقه االسالم تبریزی است.
فیرحی ادامه داد: سومین گروه فعال در انقالب مشروطه، 
حقوقدانان بودند که نه توانایی تئوری پردازی داشتند و نه 
توانایی بسیج مردمی. اما آن ها بیش از هر چیز توانایی شان 
تبیین ایده های مشروطه و تبدیل آن به اصول و مواد قانون 
اساسی بود که از سرشناسان این دسته می توان به محمدعلی 

فروغی اشاره کرد.
وی گفت: گروه چهارمی هم در انقالب مشروطه نقش 
داشتند و آن فعاالن سیاسی و یا به تعبیری سیاستمداران 
بودند. این دسته توانایی اداره مجلس و برگزاری انتخابات 
را داشتند. از سرشناسان این گروه می توان به سیدحسن 

تقی زاده و سید حسن مدرس اشاره کرد.
وی ادامه داد: مسئله اصلی در انقالب مشروطه به عهده 
مذهب بود. انقالب مشروطه در ایران ملهم از انقالب 1789 
فرانسه است. در انقالب فرانسه، اصول سه گانه آزادی، 
برابری و برادری مورد توجه بود. در انقالب مشروطه به این 
سه اصل توجه می شد. انقالب مشروطه، انقالب الئیک و 
سکوالر نبود، این انقالب در نوع خود، مدرن و مذهبی بود، 

اما سنتی و به تعبیری تئوکراتیک نبود.
مدرنیته همیشه دموکراتیک نیست

فیرحی بیان کرد: انقالب مشروطه عرصه پیوند مذهب، 
دموکراسی و تجدد است که از دل آن قانون اساسی بیرون 
آمد. مدرنیته در دنیا همیشه دموکراتیک نیست. بسیاری از 
تجددها دموکراتیک نیستند، مثالً حکومت های کمونیستی و 
سوسیالیستی مدرن بودند، اما دموکراتیک قلمداد نمی شوند. 
انقالب مشروطه ایران،نزدیک ترین تجربه به انقالب مشروطه

  انگلستان است.
وی بیان کرد: اینکه تشیع یک انقالب دموکراتیک را رقم زده، 
نشان می دهد که این مذهب می تواند پشتوانه دموکراسی 
باشد، اما شرط آن این است که یک آناتومی داشته باشیم و 

مشروطه-استاندار زنجان گفت: حجم سرمایه گذاری و ارزش 
پروژه های این استان در هفته دولت سال جاری ۲.8 برابر نسبت 

به پروژه های هفته دولت سال 97 افزایش یافته است.
فتح اهلل حقیقی روز سه شنبه در مراسم بهره برداری از تصفیه خانه 
آب شهرستان های ابهر و خرمدره افزود: با توجه به شرایط امروز 
که همه واقف به تحریم های ظالمانه هستند، اتمام پروژه های 
دردست اجرای استان را مدنظر قرار داده ایم. وی با اشاره به ۵07 
پروژه آماده بهره برداری و کلنگ زنی استان زنجان در هفته دولت، 
تصریح کرد: با وجود اینکه کمیت پروژه ها 31 درصد کاهش 
یافته اما میزان سرمایه گذاری آن ها ۲.8 برابر بیش از پروژه های 
هفته دولت سال 97 است.حقیقی خاطرنشان کرد: تصفیه خانه 
شهرستان های ابهر و خرمدره، بزرگ ترین پروژه تصفیه خانه در 

شمال غرب کشور است.
استاندار زنجان تاکید کرد: این تصفیه خانه تا سال 93 حدود هشت 
درصد پیشرفت داشت که با تالش مدیران قبلی و فعلی امروز به 
مرحله بهره برداری رسیده و امید است طرح توسعه آن نیز که نیاز 
به اعتبار و نیروی کار دارد مد نظر قرار گیرد.وی با اشاره به موضوع 
آبیاری نوین، خاطرنشان کرد: تعهد دولت ۲۵ هزار هکتار آبیاری 
نوین بوده که 19 هکتار آن انجام شده، ۴.۵ هکتار در دست اقدام 
و یک و نیم هکتار باقی مانده نیز انجام خواهد شد.حقیقی یادآور 
شد: در هفته دولت در مجموع برای شهرستان های ابهر و خرمدره 
1۵0 پروژه با سهم اعتبار 170 میلیارد تومان افتتاح یا شروع به کار 

خواهند کرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری و روستایی استان زنجان 
نیز در این مراسم، گفت: پروژه تصفیه خانه ابهر و خرمدره در 
سال 88 کلنگ زنی شده و در اسفند سال 97 به طور آزمایشی در 
مدار قرار گرفت که امروز با 90 درصد پیشرفت به طور رسمی 
بهره برداری می شود و برای تکمیل روند کار، باز هم نیاز به اعتبار 
دارد.علیرضا جزءقاسمی، دشت ابهر و خرمدره را بحرانی ترین 
دشت منطقه عنوان کرد و افزود: با وجود اینکه متوسط نشست 
در استان 77 سانتی متر است اما این منطقه متوسط یک متر و ۴0 
سانتی متر را ثبت کرده و در 11 سال اخیر در مجموع ۵0 سانتی متر 

نشست کرده است.

تبارشناسی کنیم و بفهمیم چطور چنین تجربه ای رقم خورد. 
در این زمینه باید به برخی رساله های گمنام و ناشناخته 
آن زمان رجوع کرد که یک نمونه آن »رساله در حقوق و 
وظایف ملت« است که قبل از استبداد صغیر نوشته شده و 
اکنون در سایت کتابخانه مجلس با عنوان دست نوشته های 
مجلس موجود و قابل دسترسی است. این رساله، فلسفه 

سیاسی مشروطه را تبیین می کند.
عضو هیئت  علمی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه برای 
بررسی ابعاد و زوایای انقالب مشروطه ابتدا باید به یک نوع 
تبارشناسی از انقالب مشروطه رسید، بیان کرد: در توجیه 
مذهبی انقالب مشروطه باید به برخی متون و شخصیت های 
فقهی توجه داشت. یکی از این شخصیت ها شیخ مرتضی 
انصاری است که بنیان گذار فقه جدید شیعه به شمار می رود. 
شیخ مرتضی انصاری برای حوزه های علمیه در ایران، شبیه 
کانت است برای آلمانی  ها. نوشته های او مانند مکاسب و 
رسائل، جزء متون پایه و اصلی حوزه هستند و کسی این 
کتاب ها از جمله مکاسب را بخواند و خوب بفهمد، یکی 
 از شرایط قضاوت، اجتهاد و حتی فتوا را کسب کرده است.
وی افزود: در این مکتب، مفاهیمی بودکه مشروطه را خلق 
کرد؛ اول اینکه برای اولین بار، بر مفهوم جدید »حق« تأکید 
داشت. قدیمی ها »حق« را به معنای »درست« و »شایسته« 
تعریف می کردند و حق در مقابل باطل قرار می گرفت. اما 
شیخ انصاری، نوعی تعریف حقوقی از حق ارائه داد. در 
اندیشه او، حق در مقابل وظیفه و تکلیف قرار گرفت و گفت 
حق چیزی است که فرمانش دست خود فرد است، یعنی 
انسان خودش می تواند هر طور که خواست آن را اعمال 
کند، ولی نباید خالف شریعت باشد. حق در این تعریف، 

مساوی با آزادی است.
دکتر فیرحی گفت: این تعریف جدید از حق، وقتی در متن 
مشروطه جای گرفت، غوغا کرد و مبنایی شد برای نوشتن 
قانون اساسی. سپس آیت اهلل نائینی تا جایی پیش رفت که به 
صراحت گفت: »قانون اساسی بهترین جایگزین حکومت 
معصوم در دوره غیبت است«. یعنی قانون اساسی که منتج 
از حق و یا حقوق مشترک است، جایگزین و بدل احسن 

دوره غیبت شد.
قانون اساسی؛ حافظ دائمی ملت

عضو هیئت  علمی دانشگاه تهران ادامه داد: در ادامه رویکرد 
تبارشناسی انقالب مشروطه، باید به پیدایش مفهوم ملت و 
حق ملت توجه کرد. شیخ مرتضی انصاری به این موضوع 
خیلی نپرداخته بود، ولی مجتهدان مشروطه آن را بسط دادند، 
ـ فقهی شیخ انصاری  اما تکیه شان بر متدولوژی حقوقی 
بود و حتی فراتر از آن رفتند و توانستند حقوق شخصی 
و خصوصی را به گونه ای توضیح دهند که بتواند منتهی به 
حقوق عمومی و حقوق ملت شود. در این برهه، اصطالح 
»حاکمیت ملت« پیدا شد. اما جالب تر اینکه در این دوره 
گفته شد: »مفهوم ملت یا پدیده ملت هرچند که از اراده 
افراد ناشی می شود، ولی افراد میرا هستند وملت نامیرا«، 
یعنی تشکیل دهندگان ملت می میرند، ولی »ملت« هرگز 
نمی میرد. قانون اساسی حافظ دائمی ملت است، یعنی 

انقالب مشروطه، الئیک و تئوکراتیک نبود
دکتر داود فیرحی:

رودخواری در قزل اوزن

مشروطه-سجاد خدایی، نایب رئیس شورای شهر زنجان نیز پیشتر 
درگفت وگو با روزنامه صدای زنجان گفته  است: بهعنوان یک 
عضو شورا و منتخب مردم سعی در امانتدار بودن داشته وبانگاه 
کارشناسانه ومدیریتی کارهارادنبال می کند و دسته بندی  سیاسی 

در بین اعضای شورای شهر را زیبنده نمی داند.
سخنگوی شورای شهر با تأکید بر این که مباحث مطرح فارغ 

ازمسائل حزبی وجناحی است 
و همه اعضا بانگاه کارشناسی 
رای می دهند،افزود:برای نمونه

 در انتخابات نایب رئیسی 
شورای شهر بنده با 6 رای و 
آقای راشاد با هشت رای به 

عنوان منشی انتخاب شدند.
خدایی با بیان این که هیچ منعی 
برای ریاس ت کمیسیون ها 
وجودندارد وهرکدام از اعضا 
و  عالقه مندی  به  توجه  با 

تخصص الزم می توانند در کمیسیون ها حضور داشته باشند، 
بیان کرد: بعد از انتخابات هیئت رئیسه، رئیس شورا بر حسب 
اختیارات و برنامه های خود اعضای کمیسیون ها را پیشنهاد و اعضا 

با رأی گیری رئیس را انتخاب می کنند.
وی با اشاره به این که حمیدی اعضا کمیسیون ها را معرفی و 
پیشنهاد دادند ولی برخی از اعضا تمایل به حضور نداشتند، یادآور 
شد: برخی از کمیسیون ها مورد نظر برخی از اعضا بود که قباًل 
ریاست آن را بر عهده داشتند ولی قانوناً باید اعالم داوطلبی کنند 
و ریاست کمیسیون ها مشورتی است و از اعضا انتظار حضور با 

صالبت در جلسات می رود.
سخنگوی شورای شهر با اشاره به این که دلیل ادغام هشت 
کمیسیون به چهار کمیسیون به دلیل عدم تمایل برخی از اعضا 
برای ریاست برخی از کمیسیون ها بود، خاطرنشان کرد: هر چند 
قبالً نیز بحث ادغام کمیسیون ها مطرح بود ولی امسال به دلیل عدم 
تمایل برخی از دوستان برای ریاست کمیسیون ها، این موضوع 

عملی شد.

دوئل در شورا
این شورا هم شکاف برداشت

 هیچ گاه قانون اساسی نمی تواند ملغی و یا حذف شود.
انسان شناسی پیشامشروطه  جبرگرا  بود

دکتر فیرحی با اشاره به تأثیر انقالب مشروطه بر زیست 
جهان ایرانی ها،گفت:با وقوع انقالب مشروطه در ایران، انسان 
 شناسی قبل تغییر پیداکرد و نوعی عدول ازانسان شناسی 
کالسیک و سنتی رقم خورد. انسان شناسی کالسیک دو 
ویژگی عمده داشت. اول اینکه، انسان ها ناخودبسنده هستند، 
یعنی به راهنمایی غیر از خودشان احتیاج دارند. دوم اینکه، 
جبرگرا و تقدیرگرا بودند، حرف شان این بود که خداوند 

ارباب را ارباب آفریده و نوکر را نوکر.
عضو هیئت  علمی دانشگاه تهران بیان کرد: پس از انقالب 
مشروطه انسان ها به جای تقدیرگرا بودن، به نوعی تدبیرگرا 
شدند. این تغییر آن قدر اساسی بود که مفاهیم دیگر را 
تحت تأثیر قرار داد. در »رساله در حقوق و وظایف ملت« 
نوشته شده است: »حکومت حق ماست که قانونش را 
خود اختراع می کنیم«. یعنی انسان خودگردان، عاقل و 
مساوی و برابر با دیگران پدیدار شد. در انقالب فرانسه نیز 
سه واژه و اصل اساسی با عنوان آزادی، برابری و دوستی 

تجلی پیدا کرد.
فیرحی با اشاره به پیدایش مفهوم ملت در ادبیات انقالب 
مشروطه، ادامه داد: در انقالب مشروطه، مفهوم ملت درست 
فهمیده شد. اما بعداً این تعریف دچار انحراف شد. اول 
اینکه مفهوم ملت را به باستان گرایی کشاندند و نوعی تحلیل 
باستان شناسانه از آن ارائه دادند که این نوع تحلیل با شرایط 
وقت جامعه هماهنگ نبود، این نوع تحلیل در جشن های 
۲۵00 ساله نمود پیدا کرد و بعد هم یکی از نمادهای 

اعتراض به رژیم پهلوی شد.
دکتر فیرحی در خصوص دلیل دوم انحراف مفهوم ملت 
افزود: در چنین شرایطی، ناسیونالیسم در مقابل مذهب قرار 
گرفت، یعنی ملیت گرایی در قبال مذهب خود را نشان داد 
و گفتند اسالم دین عرب هاست و ایرانی   ها به آن احتیاج 
ندارند، اما در انقالب مشروطه، ملت را با چنین تحلیل و 
رویکردی تعریف نکردند، بلکه در تعریف آن گفتند: »ملت 
عبارت است از انجمنی اختیاری، از تعدادی انسان ها که دور 
هم جمع شده اند و برای اهداف مشترک، تعهد به همکاری 

کردند«.
حفظ ملت و وطن در گرو قانون اساسی است

این پژوهشگر  اندیشه سیاسی ادامه داد:این نوعی ناسیونالیسم 
قراردادی است و چنین قراردادی جاودانه می شود. ملت در 
چنین تعریفی، وطن را می سازد، اما چنین ملت و وطنی 
اگر بخواهد زنده بماند، نیازمند قانونی صحیح است. قانون 
صحیح، قانونی است که ملت وضع می کند، یعنی قانون 
را نمی شود از هرجایی آورد. در چنین رویکرد و تحلیلی، 
مفهوم حاکمیت ملی تجلی پیدا می کند و این ها زاده شده 

انقالب مشروطه هستند.
وی افزود: در »رساله در حقوق و وظایف ملت« آمده 
است: »تکلیف شما این نیست که سعی در عزل و نصب 
و تغییر و تبدیل حکام نمایید، هر که حاکم باشد، فرقی به 
حال شما نخواهد کرد، زیرا حکومت در دست این و یا آن 

جماعت است که به شما تحکم 
خواهد کرد، پس خیلی به خیابان 
نیفتید و بگویید، »آ« برود و »ب« 
بیاید، چیز مهمی اساساً نیست، 
اما تکلیف شما خیلی مهم است، 
این است که متحد شده و تشکیل 
ملت بدهید، به  گونه ای که آن 
چه منظور خداوند است در این 
انجمن عمل نمایید و هر یک نفع 
خود را در نفع عموم و راحت 
دیگری را راحت خود بدانید«. در 
اینجا تأکید می شود که ملت باید 
ساخته و قانون اساسی برای آن 

تنظیم شود.
استبداد غصب داخلی است

وی در خصوص سرنوشت ملت، 
گفت: هیج کس نمی تواند سرنوشت 
ملت را غیر از خودش تعیین کند. 
سرنوشت یک ملت در دو حالت 
غصب می شود، مثالً خارجی ها 
می آیندواز طریق جنگ سرنوشت 
یک ملت را تغییر می دهند،اما در 
یک حالت دیگر، کسی از داخل ملت پیدا می شود و حقوق 
ملت را غصب می کند، این هم یک نوع جنگ داخلی به 
شمار می آید، اگر جنگ یک غصب خارجی است، استبداد 

هم یک نوع غصب داخلی محسوب می شود.
حقوق ملت، امانت ملی است

فیرحی ادامه داد: در یکی دیگر از قسمت های این رساله 
آمده است: »سرنوشت ملی ناشی از حقوق ملی است«. در 
مشروطه گفته می شود، این سرنوشت از حقوق ملی ناشی 
می شود. در یک جای دیگر این رساله آمده: »حقوق شما 
عبارت از وجود شماست، همین که هستید، حق دارید....«، 
یعنی اگر حقوقتان را بگیرند، یعنی هستی شما را گرفته اند. 
بعد اضافه می کند و می گوید: »از به هم پیوستن این حق ها، 
حقوق ملی پیدا می شود«. آزادی عین حقوق و حقوق عین 
آزادی است، برهمین اساس متفکران مشروطه می گفتند 

پیش شرط حقوق، آزادی است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بیان کرد: در این رساله 
آمده است: »در هر انجمنی )ملت(، فرد فرد آن دارای حقوق 
مخصوص است که مجموع این حقوق، تشکیل حقوق 
ملت را می دهد«. ژان ژاک روسو، نیز همین را گفته بود 
که حقوق ملی، جمع جبری حقوق تک تک افراد جامعه 
است. بنابراین براساس این تعاریف، آدم ها درباره حقوق 
خصوصی آزاد هستند که درباره آن تصمیم بگیرند، ولی 
حقوق ملی را ملت باید تعین کند. هر کسی می تواند از 
حقوق شخصی خود گذشت کند، اما هیچ کس حق ندارد، 
نسبت به حقوق ملی بی اعتنا باشد. حقوق ملت، امانت ملی 

است.
حقوق ملت، قابل واگذاری و اسقاط نیست

وی افزود: در حقوق ملی، کسی نمی تواند از این حقوق 
به کسی ببخشد، چون حقوق ملت، امانت ملی است. 
دارایی های ملی، دارایی نسل ها هست و ما حق نداریم آن را 
هر طور که خواستیم مصرف کنیم، زیرا این دارایی ها متعلق 
به آیندگان است. بی اعتنایی به این اصل، یک نوع خیانت 
به ملت محسوب می شود. حقوق ملت، قابل واگذاری و 

اسقاط نیست.
مشروطه اصل را حقوق می دانست، نه تکلیف

فیرحی با اشاره به مالزمه حق و تکلیف در انقالب مشروطه، 
گفت: اگر کسی حق دارد، رعایت آن حق، تکلیف دیگران 
است و بالعکس. حق از لحاظ سلبی عبارت است از عدم 
اختیار در مداخله کار دیگران. وقتی من می گویم حقی دارم، 
یعنی به جان و مال خود سلطه دارم که چگونه از آن استفاده 
کنم، دیگران هم این تکلیف را دارند که به جان و مال من 
مداخله نکنند. این را اصطالحا، مالزمه حق و تکلیف، 
تعریف می کنند. در نظریه های قدیم، اصل بر تکلیف بود 
و اگر حقی پیدا می شد، از تکلیف ناشی می شد، اما در 
نظریه  های مشروطه، اصل بر حقوق است و اگر تکلیفی 
ظاهر می شود، ناشی از حق است، چون من حق دارم، 
دیگری تکلیف دارد و چون دیگری حق دارد، من تکلیف 

دارم. از همین جا بود که قانون اساسی متولد شد.
منبع: خبرگزاری ایکنا)اصفهان(

آگهی تاسیس، تغییرات شرکت کانسار مس ایرانیان:آگهی تغییرات شرکت کانسار مس ایرانیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 1011۴ و   
ـ آقای محمود  شناسه ملی 101030716۴7 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲7/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1
مستندی به شماره ملی ۴۲8۴607091 به سمت رئیس هیأت مدیره ۲- آقای علیرضا امین دستمالچی به شماره ملی 13760۴90۴1به سمت عضو 
هیأت مدیره ومدیرعامل 3 - آقای میثم مستندی به شماره ملی ۴۲8۵7۵11۲7 به سمت نایب رئیس هیأت مدیره ۴- خانم بهناز نیک فر به شماره ملی 
۴۲80۴۵3۲09 به سمت عضو هیأت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و رئیس هیأت 
مدیره و در غیاب هر یک از نفرات مذکور با امضای نایب رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه های عادی و اداری با امضای 

مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است.  اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )57۸179(

آگهی تاسیس، تغییرات شرکت کانسار مس ایرانیان: آگهی تغییرات شرکت کانسار مس ایرانیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره 
ثبت 1011۴ و شناسه ملی 101030716۴7 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲7/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: - خانم مریم مستندی به شماره ملی ۴۲8۵0۲۵۲99 با دریافت ۲00000000 ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج 
شد. در نتیجه سرمایه از ۲۲00000000 ریال به ۲000000000 ریال کاهش یافت و ماده۴ اساسنامه به نحو مذکور اصالح می گردد. - تعداد 
اعضای هیأت مدیره از ۵ نفر به ۴ نفر کاهش یافت و ماده 1۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصالح گردید. -اسامی آخرین شرکا ومیزان سهم 
ـ آقای علیرضا امین دستمالچی دارای  ـ آقای محمود مستندی دارای 1000000000 ریال سهم الشرکه ۲ الشرکه آنان بشرح ذیل میباشد: 1
ـ خانم بهناز نیک فر دارای ۲00000000 ریال  ـ آقای میثم مستندی دارای ۲00000000 ریال سهم الشرکه ۴ 600000000 ریال سهم الشرکه 3

سهم الشرکه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان.  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )57۸۲۶7(

آگهی تاسیس، تغییرات شرکت ارمغان مهر سهرورد:آگهی تغییرات شرکت حاصلخیز خدابنده شرکت تعاونی به شماره ثبت ۵89 و شناسه 
ملی 10۴600۲7008 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 06/01/1398 ونامه شماره 98/۴۴/1۲6مورخه 9/۲/98اداره تعاون،کارورفاه 
اجتماعی شهرستان خدابنده تصمیمات ذیل اتخاذ شد : *خانم ناهید عبدی به کدملی۴360318898 بسمت رئیس و آقای رضا عبدی به 
کدملی۴3700۴8۵3۲ بسمت نائب رئیس و آقای ابوالحسن بابالو به کدملی۴371901۴9۲ بسمت منشی هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب 
شدند. * رضا عبدی به کدملی۴3700۴8۵3۲ برای مدت سه سال بسمت مدیر عامل شرکت انتخاب گردیدند. *کلیه قرار دادها و اسناد رسمی 
و تعهد آور بانکی از قبیل چک , سفته , برات و اوراق بهادار با امضای آقای رضا عبدی )مدیر عامل( و خانم ناهید عبدی )رئیس( با ذکر سمت 

و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای رضا عبدی )مدیر عامل( با ذکر سمت و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
                      اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خدابنده )57۸۲۶5(

آگهی تاسیس، تغییرات شرکت تولیدی امین الماس انگوران: آگهی تغییرات شرکت تولیدی امین الماس انگوران شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 7۵ و شناسه ملی 1۴00193۵900 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 19/0۴/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
1- خانم خدیجه آقائی اکیزی با شماره ملی 61۴9۵۲1613 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ۲- آقای محمدرضا دویران به شماره ملی 
61۴0019801 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 3- آقای اباذر دویران به شماره ملی 61۴9۵۲۲17۲ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت 
دوسال انتخاب شدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضای مشترک خانم 
خدیجه آقائی اکیزی )رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل( و آقای حسن دویران به شماره ملی 61۴9۵۲038۲ )مدیر مالی شرکت( همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشد. سایر اوراق عادی و اداری با امضای هریک از ایشان به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. - خانم زهرا اوصالی 
به شماره ملی ۴۲8۵۴60939 به سمت بازرس اصلی و آقای علی دویران به شماره ملی 61۴9۵۲۲131 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 
یک سال مالی انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماهنشان )57۸۲۶۶( آگهی تاسیس، تغییرات شرکت چاشنی سازان زیتون طارم:آگهی تغییرات شرکت چاشنی سازان زیتون طارم شرکت با مسئولیت محدود به 

شماره ثبت 36۵ و شناسه ملی 1۴003836۴66 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علی قاسمی 
به شماره ملی ۵3993679۴7 عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره،آقای فرشاد حمیدی نهرانی به شماره ملی ۵88973۴830 عضو هیئت مدیره 
و مدیر عامل برای مدت نامحدود انتخاب شدند -.کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات،قراردادها و عقود اسالمی 
با امضاء آقایان علی قاسمی رئیس هیئت مدیره و فرشاد حمیدی نهرانی مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و نامه ها با 
امضاء آقای فرشاد حمیدی نهرانی مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. -محل شرکت به استان قزوین ، شهرستان قزوین ، بخش طارم سفلی 
، دهستان خندان ، روستا وخمان جودکی، خیابان )اصلی جودکی( ، خیابان دانش ، پالک 0 ، طبقه همکف-کدپستی 3۴7۴1۵۴1۵6 انتقال وماده 
مربوطه دراساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری طارم )57۸۲۶9(

آگهی تاسیس، تغییرات شرکت روستایی دندی شرکت تعاونی به شماره ثبت 193 و شناسه ملی 10۴6001۲110 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی مورخ 1۲/0۴/1398 ونامه شماره 899/18۴/11/1۴/۲0۵مورخه 6/۵/98اداره تعاون روستایی شهرستان زنجان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
*آقایان حسین فرامرزلو به کدملی 61۴9۵97199 - خلیل فضلی به کدملی 61۴9۵93۴79 -اسکندر عابدینی به کدملی 61۴9۴38۴۲۲ 8۴0- ارسالن 
عزیزی به کدملی 61۴9۵9۴۵۵6 حسین بهادری به کدملی 61۴981061۵ به سمت اعضای اصلی و حبیب اله بابالوئی به کدملی 61۴9۵9۴3۲7 - نادر 
دین محمدی به کدملی 61۴9863867 به سمت اعضای علی البدل شرکت برای مدت سه سال مالی انتخاب گردیدند. *آقایان مرتضی نظری مراشی 
به کدملی 61۴9۵96311 به عنوان بازرس اصلی و زید اله حبیبی کاکائی به کدملی 61۴9۵9۴718 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت 
یک سال مالی انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماهنشان )57۸1۸0(

آگهی تاسیس، تغییرات شرکت فن آموزان ماهان زنجان: آگهی 
تغییرات موسسه فن آموزان ماهان زنجان موسسه غیر تجاری به 
شماره ثبت ۴79 و شناسه ملی 10۴601۲9۲68 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 0۲/0۴/1398 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : *اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدودعبارتند از: 
* آقای محمد باقر قنبری به شماره ملی ۴۲8۴۴830۴8 بسمت مدیر 
ـ خانم حسنیه نصیری به شماره ملی  عامل و نایب رییس هیات مدیره ۲
ـ خانم حسنیه خاتمی به  378۲3۲6۴7۴ بسمت رییس هیات مدیره 3
شماره ملی ۴۲8۵۲8۲68۲ بسمت عضو هیات مدیره * کلیه اسناد و 
اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
و عقوداسالمی با امضاء محمد باقر قنبری همراه با مهر موسسه معتبر می 
باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری زنجان )57۸1۸1(

آگهی فقدان سند مالکیت:سند مالکیت کاداستری ششدانگ یکباب 
عمارت به پالک ثبتی 17 فرعی از 1701اصلی واقع در بخش یک 
زنجان بشماره چاپی ۴0۴۵18_الف 9۵ به ادرس:زنجان_خ سعدی 
کوچه زند بن بست وزیری ساختمان نگین واحد ۲3 به نام خانم فاطمه 
محمدی فرزند وجودعلی به شماره ملی ۴۲81306۲01صادر و تسلیم 
گردیده است.  سپس نامبرده با ارائه دو برگ استشهادیه مصدق،مدعی 
مفقود شدن سند مالکیت به علت سهل انگاری گردیده و تقاضای صدور 
سند مالکیت المثنی را نموده است که مراتب به استناد تبصره 1ماده 1۲0 
اصالحی آئین نامه قانون ثبت آگهی میگردد تا هر کس به نحوی از انحاء 
ادعایی نسبت به ملک مذکور دارند یا معامالتی به نفع آنها انجام شده 
است از تاریخ انتشار این اگهی به مدت ده روز ضمن مراجعه به این اداره 
اعتراض خود را با ارائه اصل سند معامله تسلیم نماید در غیر این صورت 

سند مالکیت المثنی به متقاضی تسلیم خواهد شد.
ابراهیم اکبری -مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو زنجان

 طارم با چالش آب روبه رو است
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تاثیرعکس درنشان دادن واقعیت هاست
رئیس کمسیون فرهنگی شورای اسالمی 
شهر زنجان، در آیین اختتامیه»نخستین 
جشنواره ملی عکس توفیق«، زبان هنر 
را دارای بار عاطفی و تاثیر گذاری  باال 
دانست و افزود: در این بین تاثیر گذاری 
عکس بیشتر و باالتر است چرا که واقعیت 
ها را به صورت عینی به ما نشان می دهد.
امامعلی  دادخواه، تاثیرگذاری  یک  عکس 
ونگرش  تصویربرداری  زاویه  در  را 
خاص یک عکاس به مسائل دانست و 
گفت: تمام این تالشهادر جهت کمک به 
تفکرمخاطب است که باعث ارزشمندی 

یک اثر می شود.
دادخواه تفاوت عکاس با یک فرد عادی را 
در حساسیت و توجه عکاس به پیرامون  
خود دانست وعنوان کرد: عکاس سوژها 
را از زاویه خاصی موردکنکاش قرارمی 
دهد که فرد عادی از آن غافل است و این 

تفاوت ها باعث تاثیرگذاری آثار است.
وی حضور بیش از ۱۵۰عکاس حرفه ای 
ملی را در این مسابقات با هزار و پانصد 
اثر بسیار ارزشمند دانست و افزود: سعی 
خواهیم کرد این آثار ارزشمند در قالب 
نمایشگاه در پیاده راه سبزه میدان جهت بهره 
 مندی بیشتر در معرض دید عموم قرار گیرد.
در پایان رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی 
شورای اسالمی شهر گفت: با اختصاص 
ردیف اعتباری خاص به »جشنواره ملی 

عکس توفیق« در بودجه سال ۹۹تالش خواهیم 
کرد این جشنواره به بهترین شکل برگزار گردد.

نگاه عکاسان از دریچه دوربین می تواند زنجان 
را آن چنان که شایسته است معرفی کند

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری زنجان نیز در آیین »اختتامیه نخستین 
جشنواره ملی عکس توفیق«ضمن تشکر از 
عکاسان که باحضور خود این امکان را فراهم 
هنرمندان  دوربین  دریچه  از  کردندتازنجان 
بیشتر شناخته شود افزود: آنچه که هنرمندان در 
چندروزحضورخوداززنجان ثبت کرده اند چیزی 
جز زیبایی نبوده، سعی خواهیم کرد ما حصل 
این تالش ها جهت بهرمندی بیشتر در کتابچه 

آثار برگزیده به چاپ رسد.
مریم شعبانی گفت: بسیارخرسندیم از این 
اتفاق فرهنگی رخ داده در شهر زنجان که 
هزارو پانصد اثر از تمامی ابعاد شهر در حوزه 

معماری و چهره شهر از نتایج آن به شمار می 
رود ، امیدواریم شاهد تداوم و چندین سالگی 

آن باشیم.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری زنجان را با وجود جاذبه های زیاد 
کم برخوردار دانست و عنوان کرد: اطمینان دارم  
نگاه شما هنرمندان از دریچه دوربین می تواند 
زنجان را آن چنان که شایسته است معرفی کند.

در پایان، رئیس سازمان فرهنگی شهرداری به 
جایگاه هنر عکاسی اشاره کرد و افزود: هنر 
عکاسی این توانایی را دارد که کتاب چندین 
صفحه را در زمان کوتاهی در مقابل دیدگان  
مخاطب متصور کند و این نیاز در جامعه امروز 

بیشتر احساس می شود.
حضورعکاسان غیر بومی فرصتی برای معرفی 

بیشتر شهر است
دبیر اولین جشنواره ملی عکس توفیق، نیز این 

نخستین جشنواره  ملی عکس توفیق برگزار شد

جشنواره را باعث ایجاد  فضای 
تعاملی خوب دانست وگفت: وقتی 
چنین جمع هایی شکل می گیرد 
زمینه ارتباطات واستفاده از تجربیاتی 
را فراهم می کند که به عنوان مطالعه 
و درسی است که در حوزه عکاسی 

در این شهر رخ می دهد.
ناصر محمدی وجود عکاسان غیر 
بومی را فرصتی برای شهر دانست 
و عنوان کرد: آنچه که آن ها از لنز 
دوربین خود رصد می کنند خیلی 
چیزهای جدید را که بومی ها ندیده 
اند ارائه خواهند کرد تا شهر ما با 
 دقت بیشتری دیده و معرفی گردد.
محمدی رونق اقتصادی را یکی از 
نتایج این جشنواره دانست و گفت: 
عکاس با نگاه خاص خود مواردی 
بیان خواهد کرد که جذابیت  را 
های موجود را افزایش می دهد 
و با تحریک نگاه ها باعث جذب 

توریست می شود.
 وی دنیای امروز را دنیای تصویر 
و ارتباطات بصری دانست و افزود: 
این عکس ها هستندکه در فضاهای 
مجازی مدام منتشر ودیده می شوند
 دیگر فرصت مطالعه کم است 
وحضور هنرمندان عکاسان در این 
جشنواره منبع تولید است که فضا را 

نشر می دهد.
وی جایگاه آثار هنری را برابر با تولیدات صنعتی 
دانست و عنوان کرد: امیدواریم با حمایت 
پیوسته  ارگانها و سازمانهای دیگر رهروان 
»اولین جشنواره ملی عکس توفیق« باشیم  و 
با برگزاری آن در سطح بین المللی جایگاه 
 زنجان را آنچنان که شایسته است ارتقاء دهیم.
دبیر اولین جشنواره ملی عکس توفیق خاطر 
جشنواره  اولین  برگزید  اثر  کرد:سی  نشان 
عکس ملی توفیق در کتاب منتخب آثار به 
چاپ رسیده و در نمایشگاهی برای عالقمندان 

به نمایش گذاشته می شود.
گفتنی است در اولین جشنواره ملی عکس 
توفیق۳۰عکاس مدعو،۱۸عکاس آزاد غیربومی 

و ۵۶ عکاس بومی شرکت کرده بودند.
همچنین اختتامیه جشنواره ۲۸ مرداد ساعت 
۱۰صبح همزمان با » روز جهانی عکاسی« در 

فرهنگسرای زندگی برگزار شد. 

نتایج نخستین جشنواره ملی عکس توفیق بارویکرد معرفی شهر 
زنجان و توسعه گردشگری

   
اختتامیه نخستین جشنواره ملی عکس توفیق با رویکرد معرفی 
زنجان و توسعه گردشگری و معرفی رتبه های برتر و نمایش 

آثار برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
رییس،  باحضورنایب  که  مراسم  این  در  زنجان،  شهرداری 
رییس کمیسیون فرهنگی و رییس کمیسیون نظارت شورای 
ورزشی  و  فرهنگی،اجتماعی  سازمان  رییس  شهر،  اسالمی 
اصحاب  از  جمعی  و  جشنواره  داوران  زنجان،  شهرداری 
هنر و رسانه در فرهنگسرای زندگی برگزار شد؛ نفرات برتر 
 جشنواره در دو بخش چهره شهر و معماری معرفی شدند.

در بخش چهره شهر
سهیل زند آذر از رشت نفر اول

امین رحمانی از تاکستان نفر دوم
مریم ترابی از بوشهر نفر سوم

مهران مافی بردبار از قزوین شایسته تقدیر
در بخش معماری

جابر غالمی از اراک نفر اول
مجید حجتی از اصفهان نفر دوم
مهدی سپهری از زنجان نفر سوم

کیوان جعفری از ساری و مهرداد واحدیوسف آبادی از تبریز 
شایسته تقدیر

گفتنی است بیانیه هیات داوران را کریم متقی قبل از معرفی 
برگزیدگان قرائت و ناصر محمدی دبیر جشنواره نیز گزارشی از 

روند اجرایی و آمار جشنواره ارائه کرد. 

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری زنجان:
زنجان باوجودجاذبه های زیاد، کم برخوردار است
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