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رئیس شورای شهر زنجان: 

شهرداری مجوز حفاری به آب وفاضالب ندهد
وزیر دادگستری: 

مدیران فرصت بی تدبیری ندارند
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صفحه 2

مدیر بهره برداری شرکت آب منطقه ای زنجان؛

انتقادات به سد مراش قابل استماع نیست

عصرمّلــت - مســئوالن می گوینــد ، در 
راســتای کاهش آمار زایمان سزارین؛ خدمات 
زایمان طبیعی در بیمارســتانهای استان افزایش 
یافته اســت و یکی از برنامه های طرح تحول 
ســامت در دولت یازدهم و دوازدهم ترویج 
فرهنگ فرزندآوری اســت که بر این اســاس 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی 
ترویــج زایمان طبیعی با خدمات بهتر و کاهش 
مرگ و میر نوزادان و مــادران حین زایمان و 

هزینه های رایــگان آن را در برنامه های خود 
دارد.

مریم سکاکی سرپرست اداره مامایی معاونت 
درمان ، دانشــگاه علوم پزشــکی استان زنجان 
الهی  معتقد اســت: زایمان طبیعی یک موهبت 
اســت که مادران فرزنــدان خود را به صورت 
طبیعی به دنیا بیاورند و امروزه نیز با پیشــرفت 
علم و تکنولوژی این فرآینــد با کمترین خطر 

برای جان مادر و فرزند انجام می شود.
صفحه 3

مدیرکل آموزش وپرورش زنجان:

زنجان با مدارس ِگلی 
خداحافظی کرد 

مدیر کل امور مالیاتی زنجان؛

درآمد پزشکان زنجان 
 رصد می شود 

 

2 2

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی زنجان؛

مجتمع بزرگ آموزشی زنجان سال آینده افتتاح می شود

چالش زایمان در بیمارستان های زنجان ؛

سزارین یا طبیعی؟ 

4

به مناسبت هفته دفاع مقدس؛
دیدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان با خانواده شهید واالمقام خسروی

عصرمّلت - دکتر پرویز قزلباش به مناسبت گرامی داشت هفته دفاع مقدس، در منزل شهید واالمقام خسروی حضور یافت.
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشــتی درمانی زنجان با همراهی علی کاظمی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، 
دکتر محمدجواد میانداری مشــاور رئیس دانشگاه و مسئول امور ایثارگران، حاج آقا خلفی از پیشکسوتان و رزمندگان دوران دفاع مقدس 

و اسماعیل رحمانی مشاور رئیس دانشگاه و مدیر روابط عمومی دانشگاه با خانواده شهید واالمقام خسروی دیدار نمود.
در این دیدار همسر و فرزندان شهید خسروی خاطراتی از دوران زندگی ایشان و لحظه های اعزام و شهادت بیان نمودند.

در ادامه دکتر قزلباش و کاظمی طی گفتگویی صمیمانه انتظارات این عزیزان را جویا شــدند و در خاتمه لوح تقدیر یادمان شــهید و 
تابلوی »ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه« به پسر شهید و خانواده ایشان اهدا شد.

باحضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان؛
زنگ مهر و مقاومت در دبستان ابتدایی باران به صدا درآمد

عصرمّلت - همزمان با بازگشایی مدارس و به مناسبت هفته دفاع مقدس, زنگ مهر و مقاومت باحضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
زنجان در دبستان ابتدایی پسرانه باران نواخته شد.

دکتر پرویز قزلباش با حضور در دبستان ابتدایی پسرانه باران, آغاز سال تحصیلی جدید را به دانش آموزان این دبستان تبریک گفت.
دکتر قزلباش همچنین ضمن گرامیداشت آغاز هفته دفاع مقدس، از مادر شهیدان جوادی که در این مراسم حضور داشتند, قدردانی کرد.

در این مراسم از مادر شهیدان واالمقام جوادی تجلیل به عمل آمد.
 به گزارش وب دا امسال همزمان با بازگشایی مدارس و هفته دفاع مقدس، زنگ مهر و مقاومت باحضور مسئولین استانی به صورت 

متمرکز در مدارس استان نواخته شد.
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عصرمّلت؛ زینب سودی- پروژه سد  خاکی مراش  
و ســد تنظیمی ایالو، در حــوزه انگوران با هدف تأمین 
آب شرب شهرهای دندی و ماهنشان و روستاهای تابعه 
وهمچنین تأمین نیاز آبی بخشــی از صنایع مســتقر در 
اطراف این شهر و حق آبه های زیست محیطی  در سال 
88 به اجرا درآمد که با گذشــت ده سال از آغاز اجرای 
این پروژه و پیشرفت 64 درصدی آن، هنوز مورد انتقاد 
برخی قرار می گیرد که به نظر می رســد حاضر نیستند 
پاسخ کارشناســان این پروژه را درباره سواالت مطرح 

شده بشنوند.
ســوال مخالفان این پروژه این است، درحالی که سد 
مراش مجوز نهایی محیط زیست ندارد و ضمنًا آب های 
زیر زمینی موجود در ماهنشــان پاسخگوی نیازهای آبی 
منطقه می باشــد ؛ چه نیازی به احداث ســد و تخریب 

محیط زیست منطقه است؟
مدیر بهره برداری شــرکت آب منطقه ای زنجان در 
پاسخ به انتقادات مطرح شــده گفت: سد مراش دارای 
مجوز محیط زیســت است. و وقتی  سدی وارد مرحله 
اجرایی شده و جزء طرح های پیوست قانون بودجه می 
باشد، حتما مجوز اولیه زیست محیطی را دارد و که اگر 
مجوز نداشت جزء پروژه های اجرایی دولت و مجلس 

قرار نمی گرفت. 
به گزارش خبرنگار عصرمّلت، علی عباسی در بازدید 
خبرنگاران از دو سد مراش و ایالو در پاسخ  به انتقاداتی 
که در مورد کافی بودن آب های زیر زمینی برای تأمین 
آب منطقه ماهنشان به ساخت سد مراش مطرح می شود 
نیز گفت: مناطق ماهنشــان و انگــوران از لحاظ وجود 
ســفره های آب زیرزمینی جزء فقیر ترین مناطق استان 
زنجان هستند . این منطقه کاما ًکوهستانی است و مثل 
زنجان و ابهر و خدابنده دارای آبخوان بزرگ نیســت. 
زیرا آبهای زیــر زمینی  این منطقه محدود به حاشــیه 
قــزل اوزن و انگوران چای اســت که آنها هم به معنای 
واقعی آب زیر زمینی نیســتند و کامًا از لحاظ کیفی و 
کمــی تحت تاثیر رودخانه قزل اوزن هســتند که وقتی 
آب رودخانــه قزل اوزن کاهش می یابد هم کیفیت آب  
نامطلوب و شور می شود و هم از لحاظ کمی نیز کاهش 

می باید. 

وی در رابطه با مسائل زیست محیطی نیز  گفت: هر 
فعالیت انسانی به هرحال در محیط زیست تأثیر دارد و 
سد هم  از این قاعده مستثنی نیست. ولی سدهای ایجاد 
شده در زنجان در راستای بهبود شرایط زیست محیطی 
بوده  و بهتر است مطالعه شود که آیا سدهایی که تاکنون 
ســاخنه شده است ، محیط زیســت را تخریب کرده یا 

بهبود داده است؟
عباسی افزود: جاری شدن آب این سد، در قزل اوزن 
و انگوران چای بهبود دهنده محیط زیست است و این 
سد، هم از لحاظ شکلی مجوز سازمان محیط زیست را 
دارد و هم از لحاظ ماهوی تأثیر منفی در محیط زیست 

نخواهد داشت. 
مدیر بهره برداری شرکت آب منطقه ای زنجان اظهار 
داشت: آب زیرزمینی دائم در منطقه  ماهنشان نداریم و 
آبهای زیر زمینی موجود موقت و یکساله هستند که همه 
آن هم مورد اســتفاده بخش کشا.ورزی قرار می گیرد و 
اگر این فرض درســت است بهتر بود سدهای دیگر در 
سطح استان نیز ساخته نمی شد و همه از سفره های آب 

زیرزمینی استفاده کنند.  
وی با بیان اینکه قرار نیســت همــه ذخایر آب زیر 
زمینی مورد استفاده قرار بگیرد، گفت: وضعیت آب های 
زیر زمینی در شرایط بحرانی است و نباید برای  مصرف 
آب به منابع آب زیر زمینی اتکاء کنیم . زیرا سفره های 
آب زیرزمین برای شرایط اضطراری است و این سد در 
اولویــت اول برای شــرب و در اولویت دوم صنعت و  
محیط زیست ساخته می شود و فعا توسعه کشاورزی 
این منطقه با آب این ســد در برنامه نیســت. وی تأکید 
کرد: ماهنشان آب زیر زمینی ندارد و اگر همین آب زیر 

قشری نیز خشک شود، هیچ آبی نخواهد داشت.
به گفته علی عباســی تأمین آب شــرب شهرســتان 
ماهنشــان وبخش انگوران  هــم از لحاظ کمی و هم از 
لحاظ کیفی مشکل دارد. به طوری که تعداد 60 روستا با 

تانکرآب رسانی می شوند.
عباســی  در این باره گفت: آب  شرب جز امکانات 
اولیه زندگی اســت و مطالبه آب شرب سالم جزء اولین 
مطالبات مردم ماهنشــان است. آب رســانی با تانکر به 
روستا فقط نیازهای ضروری آنها را برطرف می کند. در 

حالی که هر نفر روزانه 200 لیتر آب نیاز داد، اهالی این 
روســتا روزانه 20 لیتر آب دارند که پاسخگوی نیازهای 

بهداشتی و..  آنها نخواهد بود. 
مدیر بهره بــرداری آب منطقه ای زنجان گفت:  آب 
ماهنشان از لحاظ کیفی هم شور است و در سیستم لوله 
کشی در تابستان غیر قابل نوشیدن است. در شهر دندی 
نیز آب  از حاشــیه روخانه تأمین می شــود که آن هم 
بدون تصفیه خانه و در حد کلر زنی اســت . برای این 
که بتوانیم آب با کیفیت و به اندازه کافی  برای شــرب 
داشته باشیم به این ســد نیاز داریم تا آب های سطحی 
این منطقه را مهار کنیم تا بتوانیم رودخانخه قزل اوزن را 

به طور دائمی داشته باشیم. 
در مورد جابجایی اهالی روستاهای این منطقه نیز در 
این جلســه بیان شد:  از کل 148 منزل مسکونی در این 
روســتا، نزدیک به 39 واحد مانده بود که 16 واحد آن 
مخروبه است و 23 واحد باقی مانده نیز ارزیابی و قیمت 
گذاری شده است که منتظر تخصیص اعتبار نقدی برای 

پرداخت هستیم. 
حمید افشاریان مشاور طرح ســد مراش نیز در این 
جلســه در پاسخ تکمیلی به انتقادات مطرح شده گفت : 
آب های زیر زمینی منابع و ســرمایه آیندگان ما است و 
ادعای اســتفاده از آب های زیر زمینی و رها کردن آب 
های سطحی اصا قابل استماع نیست . آن هم  در زمانی 
که آب های زیر زمینی زنجان، ساالنه با افت 70 سانتی 
متری مواجه هستند. برخی به جای این که در فکر حفظ 
این منابع باشند، استفاده از این ذخایر را مطرح می کنند. 
وی گفت: در این منطقه با توجه به تشــکیات زمین 
شناسی، سفره آب زیر زمین نداریم و فقط چند چشمه 
در روستاهای اطراف وجود دارد و مابقی فقط آبرفتهای 
حاشیه رودخانه اســت که  تابستان تراز آب گیری آنها 
پایین است و در شرایط سیابی نیز به لحاظ مواد معلق 
درآب کیفیــت آن پایین می آید . بر همین اســاس در 
قاموس مهندسی آب این انتقادات قابل استماع نیست. 

افشاریان اظهار داشت: ســد مراش از سال 90 کلید 
خــورده بود و در صورت وجود اعتبارات،  باید ســال 
94 به بهره برداری می رســید. ولی محدودیت منابع و 
شــرایطی که در حال حاضر در بحث منابع و اعتبارات 

در کشــور مطرح است، باعث شده است سرعت پروژه 
طبق برنامه ریزی اتفاق نیفتد.

وی افزود:  اگر منابع اعتباری و بسترها فراهم  بشود، 
این سد در ســال 1402 قابلیت ورود به  مدار مصرف 
را خواهد اشــت. و تأمین آب شرب 122 روستا در این 

منطقه با این سد انجام خواهد شد.
افشــاریان گفت: بحث های زیست محیطی،  کاما 
تخصصی اســت و عده ای مغرضانه به صورت عامیانه 
در این مورد اظهار نظر می کنند که به نظر می رســد  از 
این جوسازی ها به عنوان  سکویی برای مطرح شدن در 

رسانه ها بهره می برند. 
وی بــا بیان اینکه این طــرح مراحل الزم جهت اخذ 
مجوز را طی کرده اســت،  گفت: اگر این طرح  مراحل 
اخذ مجوز را طی نکرده است؛ چگونه کد اجرایی گرفته و 
ساالنه در اعتبارات ملی برایش بودجه پیش بینی می شود؟
افشاریان گفت: این ســد مجوز زیست محیطی دارد 
و مجوز نهایی معموال به هیج طرحی داده نمی شــود تا 
چالش های طرح اتفــاق بیفتد و بعد مجوز نهایی صادر 
شودو ما مجوز های الزم برای اجرای  این طرح را داریم.
مشــاور طرح ســد مراش افزود: آب سد مراش از با 
کیفیت ترین آب های کل اســتان است چون در حوزه 
آب ریز این ســد، اجتماعات و فعالیت های انسانی اعم 
از اراضی کشــاورزی و .. محدودی وجود دارد، قاعدتًا 

آب با کیفیتی دارد. 
وی افــزود:  به هر حال این آب ســطحی اســت و 
تمام آب های ســطحی هنگام  بهره برداری ، تمهیداتی 
برایشان الزم اســت، از جمله تصفیه خانه که برای این 
ســد نیز پیش بینی شــده اســت. زیرا هر نقطه ای اگر 

صددرصد بکر هم باشــد نیاز به گنــد زدایی و اصاح 
برخی از پارامترها دارد. مثل سد تهم و سدهای دیگری 
که برای تأمین آب شــرب احداث شــدند و در پایین 

دست خود تصفیه خانه نیز دارند. 
افشــاریان گفت: آب وارد شده به مخزن سد مراش 
به لحاظ زیست محیطی و پارامترهای کیفی آب با "ای 
ســی " یا شــوری 800  جزء بهترین آب های استان 
اســت و از لحاظ فلزات ســنگین نیز مورد پایش قرار 

گرفته است. 
و نزدیک 4 به  ســال دوره آماری کامل ازسه شاخه 
وارده به این مخزن نمونه آب تهیه شده است و بیش از 
240 بار  از قســمت مخزن و پایین دست مورد آزمایش 
قرار گرفته اســت. و تمام پارامترهای ممکن در کیفیت 
آب شرب، شــامل فلزات ســنگین انجام شده است و 
ضمنًا قرار گرفتن معدن انگوران نیز دلیل بر عدم استفاده 
از آب این سد نیســت و از این لحاظ تا کنون مشکلی 

ماحظه نشده است. 
افشــاریان در مورد اعتبارات اختصاص داده شده به 
این طــرح نیز گفت: تا پایان ســال 97 اعتبار پرداخت 
شــده 67 میلیارد 500 میلیون تومان بوده است و اعتبار 
مــورد نیاز برای ادامه و تکمیل پــروژه نیز 320 میلیارد 

تومان است.
وی افزود: از ســال 88 که اجرای  این طرح شــروع 
شده است، برآوردی برای این طرح وجود داشته است 
که با گذشت ده ســال از آغاز این پروژه،  هزینه ها ده 
برابر شده اســت و طبیعی است وقتی اعتبارات الزم به 
طرح داده نشــود هزینه های باقــی مانده طرح به همان 

نسبت افرایش پیدا خواهد کرد.

مدیر بهره برداری شرکت آب منطقه ای زنجان؛

انتقادات به سد مراش قابل استماع نیست

اوقاف در دخل و خرج امامزاده ها
 دخالت ندارد

درآمد پزشکان زنجان 
 رصد می شود 

مدیران استان در ایام اربعین 
باید در محل خدمت خود باشند

وزیر دادگستری: 
مدیران فرصت بی تدبیری ندارند

عصرمّلــت- وزیــر دادگســتری گفــت: دوران 
مسئولیت، نعمتی است که شکر آن، خدمت عالمانه و 

بی منت، متواضعانه و مخلصانه به مردم است. 
ســید علیرضا آوایی در جلسه شورای اداری استان 
زنجــان، اظهار کرد: مال و مســئولیت ابــزاری برای 
خدمت به دین اســت و اگر درجهت خدا قرار بگیرد، 
در پیشگاه خداوند سربلند خواهیم بود و مدیران باید 

مراقب باشندکه خودشان ابزار پست و مقام نشوند.
وی با بیان این که دوران مســئولیت، میدان وسیعی 
برای خدمت اســت و بر تکریم مــردم در رجوع به 
مســئوالن تأکید کرد و گفت: باید به عنوان رسالت به 

پست و مقام خود نگاه کرد. 
ســید علیرضا آوایــی تحریم های دشــمن را در 
موقعیت امروزی بی،سابقه خواند وتصریح کرد: ملت 
و دولــت ایران از این دوران ســخت نیــز با توکل و 
عقانیت، به شــرط تقویت روح برادری بین مسئوالن 
و مردم عبور خواهد کرد. وزیر دادگستری گفت: حتی 
یک دقیقه هم فرصت اختاف با یکدیگر را نداریم و 

همه باید  متمرکز بر مقابله با دشمن شویم.

عصرمّلت- مدیرکل سابق اوقاف و امور خیریه زنجان 
گفت: گرچه متولی بحث امام زادگان اوقاف و امور خیریه 
اســت، ولی این امر به این معنی نیست که همه کارها به 

عهده اوقاف است. 
حجت االسام جعفر جنتی اظهار کرد: همه نذوراتی که 
از امام زادگان جمع آوری می شود با حضور هیئت أمنا است 
و اگــر ضریح امامزاده دو قفله باشــد یکی از این قفل ها 
دســته هیئت أمنا و دیگری دست اوقاف است و در زمان 

غبارروبی هر دو مجموعه باید حضور داشته باشند.
جنتــی گفت: نذورات جمع آوری شــده امام زاده وارد 
حساب امام زاده می شود و تا هیئت أمنا تایید نکند، اوقاف 

حق برداشت ندارد. 

عصرمّلت- مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان گفت:با 
توجه به مصوبه نصب کارتخوان در مطب های پزشــکی 
از مهر ماه امکان افزایش رصد درآمدهای مالیاتی پزشکان 
افزایــش یافته و در صورت عدم نصــب این کارتخوان 

موضوع بررسی می شود.  
میرحیدر رضوی از افزایــش دریافت اظهارنامه های 
مالیاتی در زنجان نســبت به گذشــته خبــر داد و گفت: 
تعدادی از پرونده های خارج از اســتان وارد استان شده 

است که به سهم و بودجه استان زنجان کمک می کند.  
وی اظهار داشت: زنجان استان کوچکی است وفعالیت 
پزشکان رصد می شود و وقوع فرار مالیاتی در این مراکز 

کم است.

عصر مّلت-  مدیر صندوق بازنشســتگی اســتان 
زنجان گفــت: حدود 17 هزار و 700 بازنشســته در 
اســتان زنجان به صورت جاری از خدمات و حقوق 
بازنشســتگی بهره مند میشــوند که از این تعداد 14 
 هــزار و 630 نفر بازنشســته و 2 هــزار و 230 نفر

 وظیفه بگیر هستند.
میر هادی موسوی اظهار کرد: از 17 هزار بازنشسته 
استان زنجان حدود 10 هزار نفر بازنشسته آموزش و 

پرورش هستند.
به گفته موسوی از سال 96 به بعد بازنشستگی پیش 
از موعد در کشــور وجود ندارد و فقــط جانبازان و 
مشاغل سخت از آن مستثنی هستند و در حال حاضر 
نیز میانگین سنی بازنشستگان در کشور 52 سال است.

این مســئول تأکید کرد: با وجود مشــکات مالی 
دولت و صندوق خوشبختانه تا کنون هیچ وقفه ای در 
پرداخت حقوق ها اتفاق نیفتاده و هم اکنون نیز بخشی 
از پرداخت هــا با حمایت های دولت انجام می شــود 
و اگر حمایتهای دولت نباشــد، منابع صندوق کفاف 

پرداخت حقوق ها را نخواهد داشت.  

فرهنگیان 
بیشترین جمعیت بازنشسته زنجان هستند

رئیس شورای شهر زنجان: 
شهرداری مجوز حفاری به آب وفاضالب ندهد

مدیرکل آموزش وپرورش زنجان:
زنجان با مدارس ِگلی خداحافظی کرد 

تعداد واحدهای صنعتی واگذار شده 
با حجم سرمایه گذاری هم خوانی ندارد

عصرمّلت- استاندار زنجان گفت: نسبت جمعیت، مؤلفه 
مهمی برای ارائه تسهیات نیســت و سرمایه ها بیش از آن 

اهمیت دارد. 
فتح اله حقیقی بیان کرد: برخی از زمین ها در شهرک های 
صنعتی واگذار شده اما راکد مانده و می توانیم از قوه قضاییه 
درخواست کنیم که به این موضوعات رسیدگی کنند؛ چراکه 
بعضی از زمین ها تســهیات گرفتند و کاری انجام ندادند و 

همین طور 40 درصد ظرفیت خالی است.   
حقیقــی تصریح کرد: در آمارها می بینیم 119 مورد زمین 
واگذار شده که این موضوع با حجم سرمایه گذاری هم خوانی 
ندارد. باید با ارائه برنامه زمان بندی شــده، نحوه پیگیری و 

برخورد با زمین های واگذار شده راکد، مشخص شود.

عصر مّلت- سال تحصیلی جدید در زنجان در 2550 
مدرســه در حالی آغاز شــد که از 7468 کاس دولتی 
در اســتان زنجان 4201 کاس ابتدایی و 1775 کاس 

متوسطه اول هستند.
بر اساس آماری که ابراهیم رفیعی مدیر کل آموزش و 
پرورش استان زنجان اعام کرده است؛ 308 مدرسه در 
استان زنجان تخریبی است که نیازمند مساعدت خیرین و 
مسئوالن است. در سال جاری 13 باب آموزشگاه جدید 
االحداث از کمیته تأمین و تجهیز مدارس تحویل گرفته 
شــده و  در قالب 69 کاس درس آماده بهره برداری  و 
181 باب مدرسه در استان نیازمند تعمیر و تجهیز است.

ابرهیم رفیعی گفته است : مدرسه خشت و گلی در 
استان  زنجان وجود ندارد و این مدارس از چرخه  فالیت 

خارج شده اند.
مدیرکل آموزش وپرورش اســتان زنجان از رشد 3 
درصــدی دانش  آموزانزنجان خبرداده اســت و  تعداد 
دانش آموزان را 199هزار و 150 نفر اعام کرد و گفت: 
تعداد دانش آموزان کاس اولی در زنجان را 18 هزار و 

200 نفر است.

عصر مّلت- رئیس شــورای شهر زنجان گفت: تا کنده 
کاری های قبلی ترمیم نشــود، شهرداری مجوز هیچگونه 

حفاری جدید به آب و فاضاب ندهد.
به گــزارش »پایگاه خبری-تحلیلی پیــام مّلت« حمید 
حمیدی در هشتاد و ســومین جلسه شورای شهر، از عدم 
حضور مســئولین اداره آب و فاضاب در جلسات شورای  
شهر برای پاسخگویی در مورد حفاری های انجام شده گله 
کرد و اظهار داشــت: گرچه از سازمان آب و فاضاب در 
توسعه فاضاب شهری تشکر می کنیم اما کنده کاری های 
موجود باید ترمیم شــود و شهرداری نباید حتی مجوز یک 
متر مکعب حفاری جدید به اداره آب و فاضاب بدهد، تا 

تعمیرات انجام شود.

عصرمّلت- استاندار زنجان در جلسه ستاد اربعین 
ضمن تشــکر از همه عواملی که در مراسمات محرم 
تاش کردند از عدم حضور مدیران در این مراسمات 

گله کرد.
فتح الــه حقیقی در مــورد انحرافاتــی مثل قمه 
زنی گفت: این موضوع باید در دســتورکار شورای 
اجتماعــی قرار بگیرد و برای آن راهکار ارائه شــود 
مانند طرح نذر خون در محرم که امسال اهدای خون  

6 برابر سال گذشته شد.
وی با اســتناد به گزارش شــورای امنیت کشور 
اظهار داشت:  زنجان جزء 5 استان  امن کشور است 

که  این از افتخارات مردم زنجان است. 
اســتاندار زنجان با تأکید بر لــزوم ارائه خدمات 
و تأمیــن امنیت و نیاز مردم زنجــان در ایام اربعین 
تصریح کرد: در ایام اربعین حسینی همه مدیران باید 
در محل خدمت خود حاضر باشند وشرکت در پیاده 
روی برای اربعین حســینی را به زمان دیگر موکول 

کنند.



مدیرکل شعب بانک مسکن استان: 
کاهش استقبال خانه اولی ها از تسهیالت 

مسکن
عصر مّلت- مدیر شــعب بانک مســکن استان زنجان گفت: با 
افزایش چشــم گیر قیمت مسکن، اســتقبال از تسهیات صندوق 

یکم کاهش یافته است.  
ســلمان راشــاد در گفتگو با خبرنگار »پایگاه خبری - تحلیلی 
پیام مّلت« با بیان اینکه بزرگترین تســهیات بانکی استان، متعلق 
به بانک مســکن اســت، اظهار داشــت: تاکنون بیش از یک سوم 
واحدهای سطح استان از تسهیات بانک مسکن استفاده کرده اند.

وی با بیان اینکه بیشترین تسهیات بانک مسکن در زمینه ساخت 
و خرید خانه اســت، تصریح کرد: در حال حاضر اولویت اساسی 
پرداخت تســهیات در بخش فرسوده است و بدون محدودیت تا 
پایان شهریور امســال تمامی درخواست های تسهیات در بخش 

فرسوده پذیرش خواهند شد.
 مدیر کل شــعب بانک مسکن اســتان زنجان با بیان اینکه نرخ 
ســود تسهیات صندوق مسکن یکم )خانه اولی ها(بانک مسکن، 
تک نرخی بوده و تابع سیاســت های دولت است، تأکید کرد: سود 
تسهیات صندوق مسکن یکم برای خانه اولی ها در بافت فرسوده 

با هدف جذب مردم به این بخش، 6 درصد است. 
به گفته وی سود تســهیات بانکی برای خرید و احداث خانه 
6 تا 18 درصد اســت که با توجه به شــرایط منطقه و مبلغ سپرده 

متفاوت است.
راشاد در ادامه خظر نشان کرد: در 5 ماهه امسال 2 هزار و 149 
مورد تســهیات در راســتای خرید و احداث خانه به مبلغ 920 
هــزار و 649 میلیارد ریال برای متقاضیان اســتان زنجان پرداخت 

شده است.
وی گفت: ســعی میشود امســال در دراستای نوسازی و خرید 

مسکن، تسهیات بیشتری در زمینه مسکن اعطا شود.
این مســئول اظهار کرد: تسهیاتی که توسط بانک مسکن برای 
زوجین ارائه میشود 60میلیون و با سپرده 120 میلیون تومان است 
که با این افزایش قیمتها در بخش مســکن، این تسهیات ممکن 
اســت تا یک چهارم قیمت یک مسکن باشد و این یکی از دالیل 

کاهش استقبال از این طرح است. 
وی یاد آور شــد: اگر انبوه سازان حرفه ای از آیتم های فناوری 
نوین در ســاخت ساختمان ها استفاده کنند می توانند عاوه بر وام 
40 میلیون تومانی بافت فرســوده، 60 میلیون تومان نیز به صورت 

جداگانه از بانک تسهیات دریافت کنند.
دولت نیز برای بازسازی بافت فرسوده مشوقهایی در نظر گرفته 
که در حال حاضر برای نوسازی و واحدهای مسکونی در محدوده 
بافت فرســوده 100 درصد عوارض صدور پروانه داخل تراکم و 

50 درصد تخفیف برای مازاد بر تراکم داده می شود.
همچنین برای ساخت وساز در بافت فرسوده و سکونتگاه های 
غیررســمی و ناکارآمد تخفیف 100 درصــد عوارض در صدور 

پروانه ساخت و داخل تراکم اعطا می شود.
راشــاد در پایــان گفت: در حــال حاضر تســهیات متنوعی 
برای مردم در بانک مســکن وجود دارد کــه از بین آنها می توان 
به تســهیات صندوق مســکن یکم، صندوق پس انداز جوانان، 
تسهیات مشارکتی، و همچنین طرح حساب های ممتاز اشاره کرد. 
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چالش زایمان در بیمارستان های زنجان ؛

سزارین یا طبیعی؟ 

خاتمی: 
نیروی انسانی بزرگترین ثروت جامعه است

عصرمّلت- رئیس اتحادیه نوشــت افزار فروشــان 
زنجان گفت : در حال حاضر بیشــتر لوازم نوشت افزار 
موجود در نمایشــگاهها و بازار؛ خارجی هستند و تنها 

دفتر و کاغذهای A4 در کشور تولید می شود.
فریدون رســتمخانی در گفتگو با خبرنگار پیام مّلت 
اظهار کرد : تا چند سال قبل تولید مداد در استان زنجان 
نیز انجام می شد که  با ورود کاالهای خارجی و همچنین 
اجناس قاچاق و کمبود حمایتهای دستگاههای مختلف 
از قبیل سازمان صنعت،معدن و تجارت و بانکها تولیدی 

های لوازم التحریر در استان تعطیل شدند.
وی اضافه کرد :اگر دولت از ورود کاالهای خارجی 
که مشــابه اجناس تولیدی در ایران هستند جلوگیری و 
یا محدود کند و همچنین زمینهای ارزان قیمتی را برای 
تولیدکنندگان ارائه دهد کاالی نوشت افزار ایرانی میتواند 

رونق بیشتری پیدا کند.
وی افزود:  لوازم نوشــت افزاری که در کشور تولید 
میشود بسیار کم بوده و پاسخگوی نیاز کل کشور نیست و 
 در برخی از موارد نیز از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست.

80 درصد
 لوازم التحریر موجود در باراز خارجی است

همه باید در تبیین دفاع مقدس 
همکاری کنند 

مدیر غله استان زنجان:
 مطالبات گندم کاران پرداخت شد 

عصــر مّلت- نماینده ولی فقیه در اســتان بزرگترین 
ثروت یک جامعه را نیروی انســانی عنوان کرد و افزود: 
نیروی انســانی پایه قدرت اقتصــادی باال، قدرت نظامی 

هوشیار و متناسب با شرایط است.
ماینده ولی فقیه در زنجان اظهار داشت: برخی کشورها 
برنامه ریزی ها را آن چنان علمی  و حســاب شده انجام 
می دهند که خروجی اقدامات و بهره وری نشان می دهد 
که جمیعت بیشــتری از ضریب هوشی باالیی برخوردار 

هستند.
امــام جمعه زنجان ادامه داد: آمــوزش و پرورش باید 
استعدادها را شــکوفا کند؛ و همه به هر میزان  باید برای 
شکوفایی استعدادهای گروههای هدف تاش مضاعف 

داشته باشند.
امــام جمعه زنجان ازآموزش و پرورش درخواســت 
کرد طبق برنامه ششم توسعه، ســند تحول بنیادین را به 
تمامی افراد مرتبط، مدیران مدارس، معلمان نواحی ارائه 
کندو دقت الزم انجام گیرد تا تلخی ها، تهمت ها و برخی 
 دروغ ها بوجود نیاید و مورد ســوء استفاده افراد مریض 

قرار نگیرد.

عصرمّلت- مدیر شرکت غله و خدمات بازرگانی 
استان زنجان گفت:  امسال 23 مرکز مباشر و 17 مرکز 

دولتی کار خرید گندم را انجام دادند.
محمد ایزدی با اشاره به اینکه قیمت خرید گندم در 
ســال جاری یک هزار و 700 تومان بوده است، افزود: 
میزان خرید گندم به صورت تضمینی دولتی 243 هزار 
تن بوده است که 33هزار و 194 محموله در این مدت 

خریداری شده است. 
ایــزدی گفــت: ارزش گندم خریداری شــده در 
اســتان زنجان 423 میلیارد تومان و پرداختی مطالبات 

گندم کاران تاکنون 353 میلیارد تومان بوده است.

خبر

عصرمّلت- معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان گفت: 
هفته دفاع مقدس نمــاد عزت و پایداری و تبلور حضور 
همه جانبه و تحقق نقش ایمان در حرکت به سوی مطلوب 
است افزود: در شرایطی که فضای آن روز به نفع ما نبود، 
ما پیروز مندانه حضور داشتیم اگرچه با هزینه های سنگین 

از دست دادن جوانان و نخبگان همراه بود.
خدابخش مرادی اظهار کرد: آنچه امروز ضرورت دارد 
تبیبن فرهنگ 8 سال دفاع مقدس است تا مردم زحمات 

جانبازان و و آزادگان و شهدا را بشناسند.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان تبیبن و ترویج 
و تبلیغ عالمانه و هنرمندانــه دفاع مقدس در جهت بیان 
زوایای پنهان جنگ را در انتقال این فرهنگ مهم دانست 

عصرمّلــت ؛ زهرا احمدی - مســئوالن می 
گویند ، در راســتای کاهش آمار زایمان سزارین؛ 
خدمات زایمان طبیعی در بیمارســتانهای اســتان 
افزایش یافته اســت و یکــی از برنامه های طرح 
تحــول ســامت در دولت یازدهــم و دوازدهم 
ترویج فرهنگ فرزندآوری است که بر این اساس 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ترویج 
زایمان طبیعی با خدمــات بهتر و کاهش مرگ و 
میر نوزادان و مــادران حین زایمان و هزینه های 

رایگان آن را در برنامه های خود دارد.
مریم سکاکی سرپرســت اداره مامایی معاونت 
درمان ، دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان معتقد 
اســت: زایمان طبیعی یک موهبت الهی است که 
مــادران فرزندان خود را به صورت طبیعی به دنیا 
بیاورند و امروزه نیز با پیشرفت علم و تکنولوژی 
این فرآیند بــا کمترین خطر بــرای جان مادر و 

فرزند انجام می شود.
کمبود اطالعات علت افزایش سزارین

به گفته وی، طبق اســتاندارد ســازمان جهانی 
بهداشــت می بایســت آمار زایمان سزارین 15 
درصد باشــد ولی این آمار در ایران به 51 درصد 
رسیده که علت آن بیشتر به علت کمبود اطاعات 
مادران و تبدیل آن به مد و همچنین ترس مادر از 

درد زایمان طبیعی می باشد.
مریم ســکاکی با بیان اینکه خدمــات زایمان 
طبیعی در بیمارستانهای دولتی استان افزایش یافته 
اســت، تاکید می کند:  وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی در راستای ترویج زایمان طبیعی 
اقداماتی از قبیل اســتفاده از روش زایمان در آب 
و ایجاد واحدهای تک نفره برای مادران در بیشتر 
بیمارستانهای دولتی کشور از جمله زنجان ایجاد 
کرده تــا مادران برای به دنیا آوردن فرزندان خود 
محیطی امن داشــته و عاوه بر آن، یک همراه نیز 
میتوانــد در حین زایمان در بالیــن مادر حضور 

داشته باشند.
در زایمان های طبیعی ســنتی حمایت روحی 
خانواده که می توانســت تاثیر بسزایی در زایمان 
راحت مادر داشته باشد، حذف می شد که به گفته 
»ســکاکی« پس از ایجاد این واحدهای تک نفره 
یــک محیط امن با حفظ حریــم خصوصی برای 
زن باردار که حضور یک همراه از خانواده اعم از 
مادر یا خواهر در حین زایمان در کنار او مهیا شده 
و عاوه بر آن برای هر یک از این اتاق زایمان ها 

یک ماما حضور دارد.
بیشترین عوارض در سزارین

وی اعتقــاد دارد: زایمان به روش ســزارین؛ 
عوارضی چون خونریزی های به دنبال سزارین و 
عفونت های محل عمل و رحم که تقریبا دو برابر 
بیشــتر از زایمان طبیعی است را دارد و برخاف 
تصور جامعه، ســامت مادر در سزارین بیشتر در 

معرض خطر قرار می گیرد.
امروزه زایمان طبیعی در کشــور با ایجاد اتاق 
های تک نفره و اســتفاده از روشــهای مختلف 
زایمــان طبیعی از جمله زایمــان در آب که درد 
زایمــان را به طور قابــل توجهی کاهش می دهد 
تسهیل یافته است، و با اســتاندارد سازی تمامی 
فرآیندها به بهترین شــکل و رعایت و ارتقاي آن 
هــا هیچگونه عارضه و خطری مــادر و نوزاد را 

تهدید نمی کند.
با توجه به اینکه زایمان نخست مادر میتواند بر 
زایمان های بعدی نیز موثر باشــد به طوریکه که 
اگر زایمان نخست سزارین باشد الزم است مابقی 
زایمان هــا نیز به صورت ســزارین انجام گیرد، 
سرپرست اداره مامایی معاونت درمان در این باره 
اظهار می کند: در حال حاضر بیشترین سیاست و 
هدف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
ترویج زایمان طبیعی برای مادرانی است که برای 

نخستین بار زایمان می کنند.
وی به عوارض ســزارین اشاره می کند و می 
گوید: خطرات وعوارض سزارین بیشتر از زایمان 
طبیعی اســت ، به طوریکــه افزایش خونریزی و 
عفونت بعد از عمل و همچنین عوارض بیهوشی 
و یا حتی احتمال بستری شدن دوباره مادر پس از 

زایمان سزارین وجود دارد.
ترس از درد؛ افزایش سزارین

سرپرست اداره مامایی معاونت درمان ترس از 
درد را یکی از عوامل مهم افزایش آمار ســزارین 
دانست و گفت: کاســهای آمادگی برای زایمان 
یکی از راهکارهایی است که مادران با شرکت در 
این کاسها میتوانند زایمان طبیعی راحتری داشته 

باشند.
وی در ادامــه می افزاید: تغییرات فیزیولوژیک 
بدن، موارد رشــد جنین، انواع زایمان و راه های 
کاهش درد، تکنک های آرام  ســازی و عائم خطر 
در بارداری نیز در این کاس ها بررســی می شود 
و بــه خانم های بــاردار، خودمراقبتی را آموزش 

می دهند. 
بیش از 4 هزار زایمان در سال گذشته

بیمارســتان امام حسین )ع( زنجان سال 1378 
تاسیس شــده که از همان سال بلوک زایمان این 
بیمارســتان فعالیت خود را آغاز کرده و بیشترین 
تولدهای اســتان در این بیمارســتان اتفاق افتاده 

است. 
عبــاس مرتضــوی رئیــس بیمارســتان امام 
حســین)ع( در گفتگو با خبرنگار پیــام مّلت، با 
اشــاره به اینکه سال گذشته بالغ بر 4 هزار و 250 
زایمان در بیمارســتان امام حسین)ع( انجام شده 
است، خاطرنشان می کند: از این تعداد زایمان 31 
درصد زایمان سزارین و مابقی طبیعی بوده است.
بــه گفته وی از هر ســه زایمان یــک زایمان 
ســزارین بوده و ایــن میزان با گذشــت زمان و 
افزایش خدمات بلوک زایمان رو به کاهش است.
عباس مرتضوی اعتقــاد دارد: در حال حاضر 
خدماتی بــا کیفیت باال در این بیمارســتان برای 
مادران ارائه می شــود تا زایمان راحتری داشــته 
باشــند. وی استنشاق گیاهان سنتی و گازهای بی 
حس کننده، بی حســی هــای نخاعی،  موزیک، 
زایمان در آب، حضور مامای خصوصی، تکنیک 
های تنفسی و ورزش و همچنین حضور همراه در 
بالین مادر در حین زایمان را از جمله خدمات این 

بیمارستان برای زایمان راحت برشمرد.
وی با تاکید بر اینکه از ســال 93 تاکنون هیچ 
فوتی در بلوک زایمان این بیمارستان اتفاق نیفتاده 
اســت، اظهار می کند: ماماهایی که در این بخش 
مشــغول به فعالیت هستند، از آموزش 60 ساعته 
زایمان بی خطر و پیشــرفته در استان های دیگر 
بهره مند شده اند و خدمات و تجهیزات این بلوک 

از تجهیزات مناسب و به روز برخوردار است.

جان مادر مهمتر است
رئیس بیمارســتان امام حســین )ع( زنجان در 
ادامه با بیان اینکه در هر ساعت که مادر در بلوک 
زایمان اســت، وضعیت مادر چک میشود، خاطر 
نشــان می کند: اگر جان مــادر و جنین در بلوک 
زایمان به خطر بیفتــد و یا روند زایمان به کندی 
پیــش برود، راهکارهایی برای نجات جان مادر و 

نوزاد انجام میگیرد .
وی می افزاید: با وجود اینکه سعی بر افزایش 
زایمان طبیعی در بیمارســتان داریم ولی در وهله 
اول، جان مادر و نوزاد برای کارکنان بلوک زایمان 

مهم است.
عباس مرتضوی با اشــاره به مــادر متوفی که 
اخیرا در بلوک زایمان بیمارستان امام حسین )ع( 
زنجان جان خود را از دســت داده بود، ابراز می 
کنــد:  بیمار به هنگام مراجعــه، عائم زایمان را 
نداشته به همین دلیل کادر بیمارستان منتظر بروز 
عائم مانده اند و معاینات مورد نیاز برای باز شدن 
کانال زایمان،  که همان سیر پیشرفت زایمان است 
کنترل می شــده، به همین دلیل زمان برده است و 

این نمیتواند علت مرگ وی باشد.
این مســئول علت فوت این مادر را اختال در 
خون رسانی در قلب بیمار بعد از زایمان سزارین 
می دانــد و ادامه می دهد: در حال حاضر پرونده 
این متوفی در دســت پیگیری اســت و تا دو ماه 
آینده پزشکی قانونی نتیجه نهایی را اعام می کند.
مریم سکاکی نیز می گوید: طبق سیاست ترویج 
زایمان طبیعی، هر ســه ماه یکبــار کارنامه ماما و 
متخصصان زنان بررسی میشــود تا عملکرد آنها 
مشــخص شــود ولی اگر ماما ترجیح دهد جان 
مادری در حین زایمــان طبیعی به خطر می افتد، 

قطعا تصمیم بر انجام زایمان سزارین میگیرد.

آگهی فقدان سند مالکیت
ســند مالکیت برگی 12 شــعیر مشاع از 96 شــعیر ششدانگ پاک 
64/122  اصلی بخش 7 زنجان بشماره سریال 866409- الف به آدرس: 
جاده قدیم تبریز روســتای چیر به نام رسول قربانی ثبت صادر و تسلیم 
گردیده است. سپس مالک فوق با ارائه دو برگ استشهادیه مصدق، مدعی 
مفقود شدن سند مالکیت گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی 
را نموده اســت که پس از طی تشریفات قانونی سند مالکیت المثنی به 
استناد تبصره یک ماده 120 اصاحی آیین نامه قانون ثبت صادر و تسلیم 
خواهد شــد. لذا چنانچه سند اولیه جهت هرگونه معامله به آن دفترخانه 

ارائه گردید اخذ و به این اداره ارسال نمائید.
مجتبی محمدلو -  رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان

آگهی فقدان سند مالکیت
ســند مالکیت ششــدانگ یک باب عمارت به پاک 520 فرعی از 
43 اصلــی بخش 7 زنجان به شــماره دفتر امــاک 36 صفحه 589 به 
شــماره ثبت 2021 بشماره چاپی 472605 به آدرس : زنجان - شهرک 
کارمنــدان - فاز2 - خیابان 6- قطعه 520 به نام آقای علی نباتی صادر 
و تســلیم گردیده است. سپس برابر ســند قطعی 65099 مورخ 9/24/ 
1373 دفتــر 7 زنجان به آقای اکبر ربانی نســبت بــه 4 دانگ و خانم 
منصوره ادیب  نســبت به دو دانگ منتقل گردیده است. سپس مالکین 

با ارائه دوبرگ فرم استشهاد مصدق مدعی فقدان سند مالکیت گردیده 
و تقاضــای صدور ســند مالکیت المثنی را نموده اســت که مراتب به 
اســتناد تبصره 1 ماده 120 اصاحی آیین نامــه  قانون ثبت، آگهی می 
گردد تا هرکس به نحوی از انحاء ادعایی نسبت به  ملک مذکور دارند 
یا معاماتی به نفع آنها انجام شــده است  از تاریخ انتشار این آگهی به 
مــدت ده روز ضمن مراجعه به این اداره اعتراض خود را با ارائه اصل 
ســند مالکیت یا سند معامله  تســلیم نماید . در غیر این صورت سند 

مالکیت المثنی به متقاضی تسلیم خواهد شد.
رونوشت : ستاد اجرای فرمان حضرت امام )ره ( زنجان 

 آگهی تغییرات
آگهی تغییرات شرکت طایه پرور خدابنده شرکت تعاونی به شماره 
ثبت 976 و شناســه ملی 10460037570 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 31/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد : 1 -آقای محمود مقیمی با کدملی 1062661419 به عنوان بازرس 
اصلی وخانم ثریا مقیمی با کدملی 1063395844 به عنوان بازرس علی 
البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد 
و اماک اســتان زنجان مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری 

خدابنده )604454(

آگهی تغییرات
آگهی تغییرات شــرکت خودرو کابل ایرانیان شــرکت با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبت 6958 و شناســه ملی 10460101910 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/06/1398 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : * آقای محمد باقری به شــماره ملی 0069127263 با 
پرداخت 199000000ریال به صندوق شــرکت در زمره شرکاء درآمد. 
*سرمایه شــرکت از مبلغ1000000 ریال به 200000000ریال افزایش 
یافت وماده مربوطه دراساســنامه به شــرح مذکور اصاح گردید. * نام 
شــرکاء و میزان سهم الشــرکه آنان پس ازافزایش سرمایه عبارت است 
از:خانم آزاده تقوایی مقدم دارای 500000 ریال ســهم الشرکه خانم مینا 
محمودی پناه دارای500000 ریال سهم الشرکه آقای محمد باقری دارای 
199000000ریال سهم الشرکه اداره کل ثبت اسناد و اماک استان زنجان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )604453(

آگهی تغییرات
آگهی تغییرات شــرکت خودرو کابل ایرانیان شــرکت با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبت 6958 و شناســه ملی 10460101910 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 04/06/1398 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : *محل شرکت به :استان زنجان ، شهرستان زنجان ، بخش 
مرکزی ، دهســتان تهم ، آبادی شهرک صنعتی اشراق، خیابان )سیاب( 

، خیابان اردیبهشت ، پاک 25 ، طبقه همکف-کدپستی 4533157389 
تغییر یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصاح گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و اماک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان 

)604452(

آگهی تغییرات
آگهی تغییرات شــرکت ســپید سنگ ایرانیان شــرکت با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 240071 و شناسه ملی 10102808442 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/05/1398 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : محل شرکت به آدرس استان زنجان ، شهرستان زنجان 
، بخش مرکزی ، شــهر زنجــان، محله کوی پونک ، خیابــان )کانال( ، 
خیابان شــهید جمال الدین حاجی میــری ، پاک -251 ، مجتمع دنیز ، 
بلوک " ، طبقه همکف کد پســتی 4516316150 تغییر یافت ودر اداره 
ثبت شرکت ها وموسســات غیر تجاری زنجان تحت شماره12610در 
تاریخ12/06/1398 به ثبت رســید. اداره کل ثبت اســناد و اماک استان 

زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )604451(

آگهی تغییرات
آگهی تغییرات شرکت خوش خوراک زنجان شرکت با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبت 1411 و شناســه ملــی 10460047351 به 

استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/05/1398 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : *خانم زهرا ســلیمانی به شــماره ملی 
4285000458 بــا دریافت 500000 ریال ســهم الشــرکه خود از 
شــرکت خارج گردید. *تمامی وراث آقای حســن تاریوردی زاده 
به شــماره شناســنامه 105 با دریافت 2000000ریال سهم الشرکه 
خود از شــرکت خــارج گردید. * 3-آقای کاظم کردلو به شــماره 
ملی 4280435286 با دریافت 2000000ریال ســهم الشرکه خود از 
شرکت خارج گردید. *آقای محمد رسول تاریوردی زاده به شماره 
ملــی 4284685236 با دریافت 250000 ریال ا ز صندوق شــرکت 
سهم الشــرکه خود را به میزان 250000 ریال کاهش داد. *سرمایه 
شــرکت از مبلغ14500000 ریال به 9750000ریال کاهش یافت و 
ماده مربوطه اساســنامه شرکت به شرح فوق اصاح گردید. *اسامی 
شرکا و سهم الشرکه اشــخاص پس از کاهش سرمایه عبارت است 
از: 1ـ آقای محمدعلی ســلیمانی دارای 2500000ریال سهم الشرکه 
2ـ آقای محمدعلی کاظمی دارای 5000000ریال ســهم الشرکه 3- 
آقای محمد رسول تاریوردی زاده دارای 250000ریال سهم الشرکه 
4 ـ آقای مهدی کاظمی دارای 1000000ریال سهم الشرکه 5- آقای 
رزاق تاریوردی زاده دارای 1000000ریال ســهم الشرکه اداره کل 
ثبت اسناد و اماک اســتان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری زنجان )604450(



عصرمّلت؛ زینب ســودی- دانشگاه آزاد 
اسامی در اردیبهشت سال 1361 با حمایت 
حضرت امام خمینی )ره( بنیان نهاده شــد و 
هم اکنون سومین دانشگاه جهان از نظر تعداد 

دانشجو است.
دانشگاه آزاد اسامی  واحد زنجان نیز در 
سال 1364تأسیس شده اســت که به عنوان 
اســتان  عالی  آموزش  مجموعه  بزرگتریــن 
زنجــان بــا  4واحد و 2 مرکــز در محدوده 
جغرافیایی اســتان زنجان مشغول به فعالیت 
است و  تاکنون نزدیک به  50 هزارنفر  فارغ 
التحصیل  تحویل جامعه داده است. هم اکنون 
از 12 هزار دانشــجوی دانشگاه آزاد اسامی 
استان زنجان حدود 8000 دانشجو در واحد 
زنجان و مابقی در واحدهای دیگر مشغول به 

تحصیل هستند.  
به گــزارش خبرنگار عصــر مّلت، رئیس 
دانشگاه آزاد اسامی زنجان در نشست رسانه 
ای با خبرنگاران زنجان با بیان اینکه اقدامات 
دانشــگاه آزاد اســامی از تاریخ تشکیل تا 
کنون برکسی پوشیده نیست، اظهار کرد: این 
دانشــگاه در بحرانی ترین وضعیت کشور به 
لحاظ نظام آموزشی و ظرفیت پذیرش، وارد 
کار شــد و این بحران را حل کرد و معضل 
ســد کنکور نیز که اوایل استقرار جمهوری 
اســامی مطرح بود توسط دانشگاه آزاد حل 

شد.
علیرضا فیروزفر با قدردانی از تاش رسانه 
ها برای تنویر افکار عمومی افزود : رسانه ها  
پشتوانه استوار و محکم برای مدیران هستند.
وی با اشــاره به توزیع عدالت آموزشــی 
توسط دانشگاه آزاد اسامی در نقاط محروم 
کشور گفت : دانشــگاه آزاد اسامی زنجان 
توسعه موزونی در استان داشته است وامکان 
دسترســی به  تحصیــل در آموزش عالی در 
دورترین نقاط استان  را برای متقاضیان آسان 

کرده است.
رئیس دانشگاه آزاد اسامی زنجان گفت: 
یکی از اهداف دانشگاه آزاد اسامی زنجان، 
ورود موثر تر به حــوزه آموزش و پرورش 
اســت و  د انشــگاه آزاد زنجان این پتانسیل 
را دارد که زمینه تحصیــل  از اول ابتدائی تا 

دکتری را برای متقاضیان فراهم کند.
فیروزفر اعام کرد: طی یک ســال برنامه 
ریزی دقیق، در  ســال 1399 شاهد تأسیس 
و بهره برداری از بزرگترین مجتمع آموزشی 
شــمال غرب کشور خواهیم بود. این مجتمع 
با تمام امکانات و زیر ســاخت ها و با لحاظ 
تمامی نیاز هــای دانش آمــوزان با 7هکتار 
مســاحت و بیش از 20هزار مترمربع فضا ، 
در سه مقطع ابتدائی، راهنمایی و دبیرستان به 

صورت یک مدرسه ویژه و مجزا از مجموعه 
ســماء ، در مهر 1399 پذیرای دانش آموزان 

خواهد بود.
علیرضا فیروز فــر مهارت آموزی را یکی 
از نیاز های امروزکشــور عنوان کرد و افزود: 
به دنبال ایفــای نقش خود در تعالی آموزش 
و پرورش کشــور، درحال پیگیری مدارس 
ویژه  به صورت مهارت آموزی در کســب و 
کار و کارآفرینــی  و مهارت آموزی در امور 

اجتماعی و سبک زندگی هستیم.
رئیس دانشــگاه آزاد اسامی زنجان اعتبار 
هر مجموعه آموزشی را در وهله اول وابسته 
به سرمایه نیروی انســانی آن دانشگاه عنوان 
کرد و گفت: دانشــگاه آزاد اسامی زنجان با 
500 عضــو هیأت علمی تمام وقت، در هیچ 
رشــته دایری در دانشــگاه کمبود مدرس و 

هیأت علمی تمام وقت ندارد.
وی افزود : ســخنرانی 300 اســتاد عضو 
هیات علمی واحــد زنجان در هفته پژوهش 
برای به نمایش گذاشــتن توان علمی واحد 

زنجان است.
وی با انتقاد از رونــد صدور مجوز برای 
برخی موسســات فاقد عضــو هیات علمی 
گفت : در کل کشور باید تمهیداتی اندیشیده 
شود که موسسات آموزش عالی بدون داشتن 
عضو هیأت علمی تمام وقت کافی دررشــته 
، اجازه خدمات رسانی نداشــته باشند زیرا 
کیفیــت یــک مجموعه آموزش عالــی قویَا 
وابســته به کادر هیأت علمی و زیر ساخت 

های آن مجموعه است.
علیرضا فیروز اظهار داشت: دانشگاه آزاد 
اســامی زنجان در هیچ رشــته ای مشکل 
زیرســاخت ندارد و برای تمامی رشــته ها 
مجهزترین آزمایشگاه ها و کارگاه ها و مرکز 
تحقیقاتی را دارد و مراکز تحقیقاتی زیســت 
و متالــورژی این دانشــگاه در کشــور جزء 
سرآمدها هستند که بســتری را برای تربیت 
دانشجویان خاق و نوآور فراهم کرده است. 
فیروز فر گفت: در بســتر فعلی کشور به 
نظر می رسد که رســالت دانشگاه ها ایجاد 
زمینه برای رشــد افکار خاق و نوآور است 
که خوشــبختانه دانشگاه آزاد اسامی زنجان 
این بســتر را برای دانشــجویان فراهم کرده 
است و در طول ســال تحصیلی جدید یک 
فضای بسیار مناسب برای استقرار هسته های 

فناور ایجاد خواهیم کرد.
رئیس دانشگاه آزاداسامی زنجان تصریح 
کــرد: هم اکنون این دانشــگاه با 82 رشــته 
کارشناســی ارشد و 24 رشته دکتری و  تمام 
رشــته های کارشناســی موجود درکشور و 
همچنین با ایجاد 13 رشته جدید پرتقاضا در 

رشــته های هنر، طراحی لباس ، گردشگری 
و گرافیک، نقاشــی و بازیگری و مشاوره و 
مدیریت کسب و کارهای کوچک، مهندسی 
پلیمر و گیاه پزشکی و مدیریت صنعتی و ...   
آماده پذیرش دانشجو است. که تأسیس این 
رشــته ها برای خانواده ها آرامش و اطمینان 
را به ارمغان آورده است و فرزندان با اطمینان 
و آرامــش در کنار خانواده بــه تحصیل می 

پردازند.
فیروز فر با اشاره به اینکه شهریه دریافتی 
توســط دانشــگاه آزاد از روندی معقول و 
مناســب تبعیت می کند ،گفت: این دانشگاه 
طی چندین سال افزایش شهریه نداشته است 
و شــهریه یکسال تحصیل در این دانشگاه به 
اندازه شهریه یکسال یک دانش آموز ابتدائی 
در یک مدرســه غیر انتفاعی در همین استان 

است. 
وی از رســانه ها خواســت که در ایجاد 

آگاهــی در متقاضیــان  برای یــک انتخاب 
آگاهانه و باشناخت دقیق از امکانات دانشگاه 
، تــاش کنند و ادامــه داد : تحصیل در یک 
دانشگاه با زیر ســاخت کامل با تحصیل در 
موسســه ای که ریرســاخت الزم را ندارد ، 
متفاوت اســت و وقتی چنین سرمایه ایی در 
اســتان وجود دارد، اگاهی بخشــی از طریق 
رســانه های باعث می شود که این سرمایه و 
امکانات به درستی مورد استفاده قرار بگیرد.

علیرضا فیروز فر در رابطه با تسهیاتی که 
برای دانشــجویان در نظر گرفته شده است 
نیز اعام کرد: برنامه ای تنظیم شــده اســت 
که براساس آن با ارائه وام و امکان تقسیط و 
...  متقاضیان هیچ مشکلی درپرداخت شهریه 

نداشته باشند. 
رئیس دانشگاه آزاد اسامی زنجان گفت: 
این دانشــگاه ظرفیــت پذیــرش 18 هزار 
دانشــجو را دارد که ظاهراً این ظرفیت مورد 

توجه مسئولین قرار نگرفته است. 
وی در ارتباط با کاهش دانشجو نیز  اظهار 
کرد: بخشی از کاهش تعداد دانشجو مربوط 
به ترکیب جمعیت اســت و بخش دیگر آن 
مربوط به مســئوالن درتخصیص ظرفیت ها 
اســت که باید با همــکاری و توجه عوامل 
بیرونی افزایش دانشــجو در دانشــگاه های 
دارای زیر ســاخت های مناســب صورت 

پذیرد.
فیــروز فر در رابطه با وضعیت حجاب در 
دانشــگاه نیز با بیان اینکه رعایت حجاب در 
محل دانشگاه نســبت به سایر مکان ها یک 
تکلیف دینی اســت،  بیان داشت : دانشگاه 
آزاد زنجان در حوزه حجاب کارمندان جزء3 
اســتان برتر کشــور و ودر حــوزه حجاب 

دانشجویان جزء5 استان برتر کشور است. 
 وی در رابطــه با فعالیــت های فرهنگی 
دانشگاه نیز اظهار داشت: تمامی فعالیت های 

فرهنگی این دانشگاه در قالب بودجه مصوب 
وبه صورت جمعی و با وجود تشــکل های 
دانشجویی است و دانشگاه آزاد زنجان، تنها 
واحدی است که جلســات ماهانه با تشکل 

های دانشگاه برگزار می کند.
فیروز فــر در موضوع پرداختن به آداب و 
ســنن بومی نیز تأکید کرد و گفت:  با وجود 
اینکه بعضی از حوزه ها مورد ســوء استفاده 
برخی از افراد قرار می گیرد که اساسًا با نظام 
مشــکل دارند . دامن زدن به مسائل اقوام و 
قومیــت ها و اختاف افکنــی در این زمینه 
کاری پسندیده نیست. دانشگاه محل اعتای 
آداب و ســنن و زبان بومــی و محلی اقوام 

گوناگون کشور است.
در پایــان دیــدار ، خبرنــگاران و رئیس 
دانشــگاه آزاد اســامی زنجان با حضور در 
مجتمــع امــام خمینــی )ره( از بخش های 

مختلف این مجموعه بازدید کردند .

ّعصرملتگزارش امام حسن مجتبى )ع(:  بین حّق و باطل به اندازه چهار انگشت فاصله است، آنچه با چشمت بینى حّق است و چه بسا با گوش خود سخن باطل بسیارى را بشنوى. 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  علی اکبر شیوخی             

زیر نظر شورای سردبیری

آدرس:    زنجان، خیابان سعدی، ابتدای خیابان زینبیه غربی 
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 تلفن:    33321853-024          فکس:    024-33321854   

4  پست الکترونیکی:    asremellat@gmail.com     چاپ:   کتیبه
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی زنجان؛

مجتمع بزرگ آموزشی زنجان سال آینده افتتاح می شود

متوسط شهریه دانشگاه آزاد اسالمی از شهریه مدارس غیرانتفاعی کمتر است


