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فرمانده سپاه انصارالمهدی)عج( زنجان:

سرنوشت جنگ را اعتقادات رزمندگان رقم زد
نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان:

برخی از اعضای شوراها از وظایفشان خبر ندارند
صفحه 2صفحه 2

صفحه 3

سرمقاله

ناصحان و شیپورخشونت!
مارشــال روزنبــرگ می گوید: خشــم، 
نتیجه یک نیاز برآورده نشــده است. فردی 
که امکان انتخــاب، برخورداری از کرامت 
انسانی، و عشق و محبت را داراست هرگز 

رو به خشونت نمی آورد. 
معترضین اخیر را برخی »طبقات حساس« 
نامیده اند. اما  این قشر اجتماعی آخرین قشر 
معترضان بوده اند که بعد سال ها تحمل و بعد 
از طبقات باالدســت و طبقه متوسط دست 
به اعتــراض زدند. جالب آنکه طبقات دیگر 
مدام این طبقات را به بی ســوادی سیاســی، 
مسئولیت ناپذیری و بی عملی اجتماعی متهم 
دوســتان جامعه شــناس  می کرده اند.برخی 
- که البته طوری حــرف می زنند که انگار 
ســخنگوی دولت هســتند و نه نماینده یا 
حداقل بازتاب دهنده جامعه -  ســاده ترین 
شــکل روابط را بین پدیده هــای اجتماعی 
برقــرار می کنند. به گمان آنهــا، همین که 
بگوییم طرفدار گفتگوی تمدن ها هســتیم، 
تمدن ها از فردا  با هم به گفتگو می نشــینند 
یــا اگر بگوییم که ما با جنگ یا خشــونت 
مخالف هســتیم، جنگ و خشونت متوقف 
می شــود. روزنبرگ معتقد اســت، ریشــه 
تراژیک تمامی جنگ ها کارهایی است که ما 
به خاطر ترس و نه به دلخواه انجام داده ایم.
بدین ترتیب جامعه شناسان و روشنفکران، 
با قرار گرفتن در کنار ســرکوب خواست ها 
و اعتراضات مردم، به جای درک شــرایط 
اجتماعی، بازوی دیگری برای ایجاد رعب 
و وحشــت و ایجــاد خشــونت رادیکال 

می شوند.  
ادامه در صفحه 2

عصرملّت بررسی می کند؛

دهمین نمایشگاه کتاب زنجان در سوز و گداز زمستان اقتصاد

عصرمّلــت - بیمــاری آنفلوآنــزا و تایید مرگ 
هفت نفر به دلیل ابتال به این بیماری، تشــریح تاثیر 
بهداشت، درمان و واکسن در کنترل بیماری آنفلوآنزا 
و در نهایت وضعیت بیماری ایدز و هشــدا نزدیک 
شدن الگوی انتقال ایدز به الگوهای جهانی از جمله 
مباحث مطرح شده در نشست خبری رئیس دانشگاه 

علوم پزشکی استان زنجان بود.
 بیماری آنفلوآنزا و تایید آزمایشــگاهی فوت 
هفت نفــر به دلیل ابتال به این بیماری، تشــریح 

تاثیر بهداشت، درمان و واکسن در کنترل بیماری 
آنفلوآنــزا و در نهایت وضعیــت بیماری ایدز و 
هشدار نزدیک شــدن الگوی انتقال بیماری ایدز 
به الگوهــای جهانی و در نهایت افزایش مصرف 
مــواد مخــدر و همچنین موارد ابتــال به بیماری 
ایــدز در بین زنان از جمله مباحث مطرح شــده 
در نشســت خبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
استان زنجان به همراه معاونان بهداشت و درمان 

صفحه 4این دانشگاه بود.

استاندار زنجان:

برخورد شعاری با مشکالت 
ممنوع!

نایب رئیس شورای شهر زنجان:

سازمان فرهنگی شهرداری 
زیر تیغ تحقیق و تفحص

2 2

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان خبر داد؛

مهـار آنفوالنزا

استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی:

2مردم و رسانه ها توان افشاگری فساد را ندارند

مرتضی کریمی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان در نظر دارد یک قطعه زمین کشاورزی به صورت دیم)مناسب برای 
کاشــت گندم وجو( به مساحت 70 هکتار واقع در شمال شرقی شهر زنجان جنب روستای زرنان را بصورت 

اجاره ، از طریق مزایده عمومی به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید.
لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید ،حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از درج آگهی، جهت دریافت اسناد مزایده ، با در دست داشتن 
اصل فیش واریزی به مبلغ 180.000 ریال )یکصد وهشــتاد هزار ریال ( به شــماره حســاب 0105696920005 بانک ملی شعبه جمهوری 
اســالمی در وجه دانشگاه آزاد اســالمی واحد زنجان واریز و جهت خرید اسناد به نشــانی زنجان : بلوار دانشجو - جاده اراضی پائین کوه 

- دانشگاه آزاد اسالمی زنجان - ساختمان سهروردی ، طبقه همکف  دبیر خانه مرکزی مراجعه نمایند. )شماره تماس :024-33465670(
 بدیهی است دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار بوده و هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود .

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان

انتصاب جنابعالی به عنوان 
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان 

را تبریک عرض نموده و از خداوند متعال توفیقات روزافزونتان در خدمت به مردم را مسئلت می نمائیم.
سجاد مهربانی - جعفر محسنی - علی اکبر شیوخی

تبریک انتصاب
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عصرمّلت - استاد اقتصاد دانشگاه 
عالمه طباطبایی ، گفت: »ما نباید کاری 
کنیم که سرنوشــت مــردم به دولت 
گره زده شود، درواقع کار دولت چیز 
دیگری ست. کار دولت برقراری نظم 
و امنیت و قانون است. باقی کار ها هم 
باید به مردم واگذار شــود والزمه این 
کار اصالح قانون اساسی است. در غیر 
این صورت هرگونه صحبت در مورد 

مبارزه به فساد جنبه شعاری دارد.«
»افشاگران فســاد جایزه می گیرند« 
این وعده را دژپســند وزیر اقتصاد و 
دارایی در جمع فعاالن اقتصادی داده و 
گفته است که شرط وزارت اقتصاد این 
است که دستگاه قضا علیه فرد متخلف 
حکم صــادر کند، در ایــن صورت 
افشاکننده فســاد از طرف وزارتخانه 

جایزه خواهد گرفت.
وزیر اقتصاد ودارایی معتقد است که 
راه فساد زدایی این است که تمام امور 
در یک محیط شیشــه ای و شفاف رخ 
دهد که پیش نیاز آن اقتصاد هوشــمند 
است. بر این اساس، مقرر شده است 
که از مســیر راه اندازی و گســترش 
سیستم »ســوت زنی« و گزارش دهی، 
روزنه های فساد و رویه های غیرقانونی 

بسته شود.
دژپســند در این مســیر از فعاالن 
بخش خصوصــی خواســته به کمک 
دولت بیاینــد و با راه انــدازی روش 
سوت زنی افراد فاســد را رسوا کنند. 
در این چارچوب ایجاد یک »کریدور 
مقابله با فســاد« توسط سیاست گذار 
تضمین کننده این امر است که مانع و 
مشکلی بر ســر راه گزارشگران فساد 

قرار نگیرد.
ســوت زنی یا همان گزارشــگری 
فساد به  وسیله عموم مردم و رسانه ها، 
روشی است که برای پیشگیری از انواع 
تخلفات، رانت ها و اقدامات غیرقانونی 

استفاده می شود.
البته وزیر اقتصاد از اعالم فساد در 
وزارتخانه متبوع خود توسط دیگران 
هم اســتقبال کرده و گفته اســت که 
اگر هــر فردی تخلف و فســادی را 
در زیرمجموعه هــای وزارت اقتصاد 
مشاهده کرد، حتما آن را گزارش کند.

اقتصاد  اســتاد  یوسفی،  محمدقلی 
دانشــگاه عالمه طباطبایــی در گفتگو 
با فــرارو، گفت: » فســاد ریشــه در 
بروکراسی دولتی و تمرکز قدرت دارد. 
مشکل قانونی اساسی ما این است که 
تمام قدرت را در اختیار دولت قرار داده 
است؛ بنابراین نظارتی هم بر عملکرد 

مسئولین و دستگاه ها وجود ندارد. «
وی افزود: » مقررات دست و پا گیر 
و عدم نظارت بر دستگاه های دولتی، 
شرایط را به صورت کامل برای ایجاد 

فساد محیا کرده است. «
این استاد اقتصاد افزود: »ما در بخش 
خصوصی فســاد نداریم. چرا که همه 
چیز داوطلبانه است. بخش خصوصی 
اگر اشتباه کند خود آن بخش متضرر 
می شــود؛ بنابراین دقت می کند تا در 

دفعات بعد اشتباه نکند.« 
یوسفی تصریح کرد: »این در حالی 
ست که اگر در بخش دولتی اشتباهی 
صورت بگیرد ضرر، متوجه آن شرکت 

یا دستگاه نمی شوند، پس اهمیتی هم به 
درست یا غلط بودن تصمیم نمی دهند. 
مثال در مورد اشتباهاتی که از گذشته 
تاکنــون در بانک مرکزی اتفاق افتاده، 
آیا یکی از روسای بانک مرکزی برای 
تصمیم گیری اشتباه مورد مواخذه قرار 
گرفته است؟ درحالی که برخی از این 
تصمیم های غلط منجر به فساد و ایجاد 

رانت شده است.«
این کارشناس مسائل اقتصادی در 
مورد ویژگی فرد یا افرادی که فســاد 
می کنند، گفت: »یک فرد معمولی قادر 
به انجام فساد نیســت. معموال کسی 
دست به فســاد می زند که از قدرت، 
ارتبــاط گســترده و اطمینــان خاطر 

برخوردار باشد«
یوســفی با اشاره به دشــوار بودن 
افشــاگری فســاد در ایران هم گفت: 
»آزادی های مدنی به شکلی نیست که 
مردم و رسانه ها توان افشاگری فساد را 
داشته باشد. چرا که فساد توسط افراد 

دارای قدرت و نفوذ انجام می شود. «

کوچک  فســاد  با  مبارزه  الزمه 
سازی دولت است

اســتاد اقتصــاد دانشــگاه عالمه 
طباطبایی اذعان داشت: »مبارزه با فساد 
به این معنی نیســت کــه دولت مدام 

بزرگ شود و بعد عده ای را جمع کنیم 
و بگوییم حاال باید با فساد مبارزه کرد.«

وی افزود: »دولت باید دســت از 
تصدی گری در اقتصــاد بردارد و به 
جای بنگاه داری بــه اجرای قانون و 
تدوین سیاست های کالن بپردازد. این 
در حالی ست که روز به روز ساختار 
دولت بزرگ تر می شــود و هزینه های 
بیشــتری را طلب می کنــد. در چنین 
شرایطی فساد هم بیشــتر می شود و 

نمی توان از مبارزه با فساد حرف زد.«
یوســفی ادامه داد: »شرط مبارزه با 
فساد کوچک ســازی دولت و وجود 
عزم ملی برای این موضوع اســت و 
اگر آزادی های مدنی در کشور تضمین 
شــود و رســانه ها قوی شــوند تا بر 
عملکرد مسئولین نظارت کنند. آن زمان 
می توان به مبارزه با فساد امیدوار بود. «

وی خاطرنشــان کرد: »تا زمانی که 
نظارتی بر عملکرد مســئولین وجود 
نداشته باشد. مبارزه با فساد بیشتر شبیه 

شعار و حرف است«
این اســتاد اقتصــاد با اشــاره به 
صحبت هــای وزیر اقتصــاد، گفت: 
»وزارت اقتصــاد نمی تواند به عنوان 
متولی مبارزه با فســاد عمل کند، چرا 
کــه توان الزم را در این حوزه ندارد و 
نیاز به یک عزم ملی دارد. البته در این 
وزارتخانه می شود اقداماتی برای مبارزه 
با فســاد انجــام داد و آن هم پیگیری 

فرار های مالیاتی است. «
وزیر اقتصاد و امــور دارائی برای 
مبارزه با فساد راه حل »سوت زنی«را 
ارائه کرده است. این درحالی ست که 
کارشناسان می گویند که آزادی های 
مدنــی الزم برای این مســئله وجود 
ندارد. بــا این حال باید دیــد که آیا 
دژپسند این موضوع را در سطح کالن 
پیگیری می کند؟ یا صرفاً در سطح یک 

جلسه کاری بیان شده است.«

حفاری های بی رویه در زنجان
شهروندان را با مشکل مواجه کرده است

رسانه ها در آموزش و نهادینه سازی 
فرهنگ ترافیک نقش مهمی دارند

تشکیل مجلس انقالبی 
مقدمه دولت جوان و انقالبی است

بسیج
کارآفرینان و صنایع بزرگ را حمایت می کند

عصر مّلت- فرمانده ســپاه شهرستان زنجان اظهار 
داشت: سپاه و بســیج در حوزه کارآفرینی دو دیدگاه 
دارنــد که ابتدا طرح های زود بــازده را مورد حمایت 
قــرار می دهنــد و در گام دوم از صنایع مادر و بزرگ 

که در حال خدمت به مردم هستند، حمایت می کند.
ســهندی افزود: در راســتای طرح ها و بســته های 
حمایتی بسیج و سپاه با اعطای تسهیالت خوب قرض 
الحســنه از عرصه های ارائه شــده حمایت می کند تا 
موجب به کار انداختن شده تا طرح به مرحله عملیاتی 

نزدیک تر شود.
وی اظهار داشت: آخرین مورد اقدام در زمینه حل 
مسائل شــرکت های مادر، بحث خرید مواد اولیه یک 
شــرکت بزرگ در زنجان بود کــه به محض اطالع از 
عدم ترخیص محموله عظیم این شرکت که در راستای 
تولید مصرف خواهد شــد و در یکی از اســتان های 
مرزی متوقف شــده بود، پیگیری هــای الزم صورت 
گرفت و با کمک حقوقی ســپاه این استان مسئله حل 
شد و محموله این شرکت که حدودا 17 کانتینر بود به 

استان حمل و در جهت تولید به کارگرفته شد.

عصرمّلت - رئیس شورای اسالمی شهر زنجان گفت: 
حفاری های مختلف به خصوص برای اجرای طرح های 
فاضالب در ســطح شهر که تا مدت ها رها شده می ماند، 
مشــکالتی را برای شــهروندان به خصوص در مواقع 

بارندگی ایجاد کرده است.
حمید رضا حمیدی در جلســه علنی شورای اسالمی 
شــهر زنجان با بیان اینکه یکی از دالیل طوالنی شــدن 
این حفاری ها و ایجاد مشــکالت بیشــتر، عدم انشعاب 
گیری شهروندان در زمان های اولیه حفاری است، از آنان 
خواست برای رعایت حال عموم هرچه سریعتر نسبت به 

انشعاب گیری اقدام کنند. 

عصرمّلت - شــهردار زنجان گفت: رســانه ها در 
آموزش و نهادینه ســازی فرهنگ ترافیک نقش مهمی 
دارند و نیازمند توجه ویژه رسانه ها به این حوزه هستیم.
مســیح اهلل معصومی در »یادمــان قربانیان حوادث 
ترافیکی« افزود: باید رویکردها و برنامه ریزی های ویژه 
بــرای رفع معضل تصادفات و رعایــت نکردن قوانین 
رانندگی صورت بگیرد. شــهردار زنجان با اشــاره به 
اجرای طرح »شهر هوشمند« و همچنین احداث تقاطع 
در نقاط مختلف شهر زنجان، ادامه داد: باوجود مشکالت 
اعتباری، شهرداری زنجان با تمام توان به دنبال اجرای 

طرح های در حوزه ترافیک و حمل ونقل است.

عصر مّلت- رئیس کمیســیون عمران مجلس معتقد 
است به دلیل سود بانکی باال و هزینه ساخت باعث شده 
که طرح ملی مسکن کمکی به اقشار ضعیف جامعه برای 

خانه دار شدن نمی کند.
  محمدرضــا رضایی کوچی گفت: پروژه دولت برای 
ســاخت 400 هزار واحد مســکونی در قالب طرح ملی 
مســکن قرار بود در راستای خانه دار شدن اقشار ضعیف 
جامعه تدوین شود که متاسفانه در برخی موارد این طرح 

از هدف اصلی خود فاصله گرفته است.
وی بــا بیــان اینکه این طرح دولت کمکی به اقشــار 
ضعیف جامعه برای خانه دار شــدن نمی کنــد، ادامه داد: 
دولت به ویژه وزارت راه و شهرسازی به جای دخالت در 
حوزه مسکن سازی و اجرای طرح ملی مسکن، باید زمینه 
را برای فعالیت بخش خصوصی ایجاد کند تا ســازندگان 
واقعی بتوانند برای متقاضیان اصلی مســکن تولید کنند. 
نماینده مردم جهرم در مجلس عنوان کرد: متقاضایان ثبت 
نام باید در گام نخست حدود 30 درصد از  هزینه ساخت 
را پرداخت کنند که قطعا اقشــار کــم  درآمد جامعه توان 

پرداخت چند صد میلیون برای این کار را ندارند.

طرح ملی مسکن 
کمکی به اقشار ضعیف جامعه نمی کند

نایب رئیس شورای شهر زنجان :
تحقیق و تفحص از سازمان فرهنگی شهرداری 

استاندار زنجان:
برخورد شعاری با مشکالت ممنوع!

سرنوشت جنگ را 
باورها و اعتقادات رزمندگان رقم زد

عصر مّلت- فرمانده سپاه استان زنجان گفت: دشمن 
امــروز باورهای دینی و اعتقادات جوانان را مورد هدف 
قــرار داده و  باید در راســتای خنثی کــردن این توطئه 
اقدامات الزم انجام شود. فرمانده سپاه استان زنجان گفت 
بسیج در تمام مقتضیات زمانی در صحنه بوده است و با 
تشــکیل آن معادالت دشمن بر هم خورد و امام خمینی 
)ره( وقتی رشــادت ها و فداکاری های بســیج را دیدند 

فرمودند »من دست  و بازوی بسیج را می بوسم«
کرمی ابراز کــرد: فرهنگیان و دانش آموزان در چهل 
ســال گذشــته همواره در صحنه دفاع از نظام اسالمی 
بودند و امام راحل برای حفظ انقالب اسالمی و جلب 

مشارکت عمومی فرمان تشکیل بسیج را صادر کردند.

عصــر مّلت- اســتاندار زنجان گفــت: مدیران و 
مســؤوالن باید مســائل و مشــکالت شــرکت های 
دانش بنیان را مساله و دغدغه خود دانسته و به صورت 

شعاری با آن برخورد نکنند.
فتح اهلل حقیقی اظهار داشت : یکی از نتایج اقدامات 
شعاری این است که نتوانسته ایم ارتباط تعریف شده ای 
با شــرکت های دانش بنیان داشته باشیم و بعد از افتتاح 

پارک علم و فناوری به فراموشی رفته اند.
حقیقی با بیان اینکه رشته های بین رشته ای، یکی از 
الگوهای توسعه هر کشور است، خاطرنشان کرد: یکی 
از الگوهای توسعه در اســتان زنجان نیز شرکت های 
دانش بنیان است که بایدبه آن ها بها داده و دغدغه آن ها 

را مانند دغدغه خود دنبال کنیم.
حقیقــی گفــت: تجاری ســازی در شــرکت های 
دانش بنیــان اهمیت فوق العــاده ای دارد که باید با حل 
مشکالت این شرکت ها بتوانیم به تجاری سازی برسیم.
استاندار زنجان گفت: این 2 موضوع باید به صورت 
جدی دنبال شــود زیرا اگر به نتیجه برسد برابر با 10 

سال فعالیت و تالش یک مدیر است.

عصرمّلت - نایب رئیس شــورای شهر زنجان گفت: 
تحقیق و تفحص وظیفه ذاتی و تعریف شــده شــورای 
شهر اســت و اولین خروجی آن کمک به آسیب شناسی 
اقدامات انجام شــده است و اگر شورای وظیفه تحقیق و 

تفحص را انجام ندهد، جای سوال است.
سجاد خدایی در گفت و گو با خبرنگار عصرمّلت اظهار 
کرد : متأسفانه برخی ها به گونه ای رفتار کردند که گویی 
قصد و غرضــی و کینه ای در کار بوده اســت. در حالی 

تحقیق و تفحص از وظایف  ذاتی شورای شهر است.
وی همچنین افزود: تحقیــق و تفحص منوط به یکی 
دوســازمان شهرداری نیســت و احتماال ســازمان های 

دیگری هم در دستور کار قرار بگیرد.

عصر مّلت- امام جمعه سلطانیه با اشاره به جنایات 
اغتشاشگران و آشوب طلبان و حمایت امریکا از آن ها 
گفت: اغتشاشــگران شــاگردان آمریکا هستند و این 
نشــانه دیگری از خباثت آمریکاست و لذا هر کس به 

این دشمن اعتماد کند غیرت دینی و سیاسی ندارد.
حجت االســالم ســید عمران حسینی نسب گفت: 
مشــکالت کشور با تشــکیل مجلس و دولت انقالبی 
حل شــدنی است و تشــکیل مجلس انقالبی با رأی 

آگاهانه ملت، مقدمه دولت جوان و انقالبی است.
امام جمعه ســلطانیه مســکن را یکی از مشکالت 
مردم خصوصا جوانان دانســت و با بیــان اینکه 33 
درصد هزینه های خانوارها مربوط به مســکن است و 
با گذشــت 6 ســال از عمر دولت درباره مسکن کار 
قابل قبولی انجام نشــده جز اینکه مسکن های مهر را 
مزخرف یا قوطی کبریــت خواندند، گفت: به تازگی 
مســکن ملی را مطرح کرده اند، که اوال بخاطر اقساط 
زیــادش، ثانیا دیر هنگام بــودن آغاز طرح با توجه به 
باقیماندن دو ســال از عمر دولت فعلی، بعید است به 

نتیجه برسد.

خبر سرمقاله

منظــورم از همراهی با مردم، تأیید بی چــون و چرای هر آنچه مردم 
می کنند و معصوم پنداری آنها نیست.

بلکه منظورم ایجاد یک منبع برای احســاس امنیــت، یک تکیه گاه، 
نشستن و برخاســتن،  خوردن و خوابیدن، دیدن، گفت و شنود کردن با 
مردم است. متأّسفانه بیشتر افراد طبقه متوسط جامعه )که البته رو به افول 
است( و بیشتر ناصحان اجتماعی و بسیاری از رهبران اصالح طلب چنان 
فاصله ای از مردم گرفته اند که متوجه نمی شوند مردم در برآوردن نیازهای 

اولیه خود ناتوان شده اند. 
از طرف دیگر، آنها گمان می کنند با قرار گرفتن در کنار بازوی سرکوب، 
می توانند از ایجاد جنگ و خشونت جلوگیری کنند.  آنها نه با مردم و نه 
با حاکمیت صادق نیستند و بدون اشاره ای  به خشونت اعمال شده )...( از 
سر چاپلوسی و حفظ منافع رانتی، پیامد های منفی این خشونت سراسری 
و اثر بومرنگی و برگشتی آن به بدنه نظام سیاسی و اجتماعی را به حاکمان 
گوشــزد نمی کنند. ممکن است گزیده ای از مسلمات  را در نوشته های 
خود آورده و یا با برخی مســئولین در میان بگذارند، اما این گفتن های 

فرمایشی با بیان مؤثر و مسئوالنه مسائل کامال متفاوت است.
هر نوع گفتن و بیان کردنی از یک جایگاه اجتماعی برخاسته و مبتنی 
بر منافع و ارزش هاست و متقابال هر نوع شنیدن مؤثری بر مبنای پایگاه ، 
منافع و ارزش های فرد یا مجموعه دیگر صورت می پذیرد. پرســش این 
است که اینان اگر قادر به تاثیرگذاری )گفتن موثر( نیستند، چرا پست های 
جورواجور خود را تحویل نداده یا دست کم روش خود را عوض نمی 
کنند یا حداقل  از تحلیل های محافظه کارانه و آبکی که آبروی این رشته را 

در معرض خطر قرار می دهد، دست برنمی دارند. 
به عنوان یک انسان و تحصیل کرده علوم اجتماعی نمی توانم باور کنم 
جامعه شناسانی که نگرانی خود را نه جان و کرامت انسان ها، بلکه تخریب 
زیرســاخت های مادی می دانند و مهمترین راهکار خود را درست شدن 
یک »جا« برای انجام اعتراضات مردمی می دانند، دغدغه ایران داشته باشند. 
حتی اگر نیات این افراد  خیرخواهانه باشد، بعید می دانم قدرت درک و 
سواد اجتماعی الزم برای فهم پدیده های روانی و اجتماعی را داشته باشند. 
این دوســتان طوری حــرف می زنند که انگار سیاســت مســاوی 
دولت، امنیت مســاوی امنیت نظامی، قدرت و اقتدار چیزی وابســته به 
زیرساخت های مادی و خشونت مساوی آتش زدن پمپ بنزین است و در 
صورت موردپسند نبودن »مردم « می توان آنها را »منحل« و مردم دیگری 
را جایگزین کرد. این نگاه ســاده انگارانه به سیاست و جامعه همان نگاه 

رسانه های خارجی است که از هزار کانال و مسیر به مردم القا می شود. 
من بارها و بارها مخالفت خود را با هرگونه خشونت چه از طرف 
مردم و چه از طرف دولت اعالم کرده ام. اما برای درک و فهم ریشه ای 
خشونت و جلوگیری واقعی از بازتولید آن، به ناصحان اجتماعی »یک 
پیشنهاد ســاده« می کنم. میانگین دخل و خرج افراد معترض و به قول 
شما شورشــی، در اعتراضات اخیر و خانواده شان را محاسبه کنید، با 
درآمد و دخل و خرج خود و سایر اصالح طلبان مقایسه و مابه التفاوت 
آنرا در صندوقی واریز کنید تا به مردم معترض برسد. آن وقت مطمئن 
می شــویم که دغدغه شــما  ایران اســت و مطمئنا مردم در کنار شما 

صبوری خواهند کرد.

برخی از اعضای شوراهای اسالمی
 از وظایف شورایی خبر ندارند

نماینده  مّلــت-  عصــر 
زنجان  اســتان  در  ولی فقیــه 
گفــت: برخــی از اعضــای 
وظایف  از  اسالمی  شوراهای 
شوراها  خبر ندارند و تنها با 
حمایت هــای طائفه ای وارد 
شــوراها شــدند که این امر 
درشأن نظام شورایی  نیست.

به گزارش مهــر، آیت اله   
علی خاتمی در سومین جلسه 

مشــترک شورای اســالمی اســتان زنجان با مجمع نمایندگان 
اســتان، با بیان اینکه شوراهای اســالمی باید بر اساس قالب و 
چارچوب تدوین شــده در قانون فعالیت  کنند و نسبت به رفع  
چالش های  شهرها و روســتاها  اقدام  کنند، تعامل سازنده و 
هدفمند با مجمع نمایندگان اســتان و همفکری با شــوراهای 
اســتان های  سایر نقاط کشور را مورد تاکید قرار  داد و افزود: 
اقدامات خوبی در مجلس برای حذف  قوانین دســت و پاگیر 

صورت گرفته و این روند باید  تداوم داشــته  باشد. 
نماینــده ولــی فقیه در اســتان زنجــان با بیــان اینکه باید 
راهکارهــای علمــی و عملیاتی برای رفع مشــکالت صورت 
بگیرد  و چالش های حوزه های مختلف برطرف شــود، گفت: 
وعده ها باید بر اســاس ظرفیت های شهرها  باشد و هر کاری 
ظرفیت خاصی را می طلبد که توســعه شــهرها باید بر اساس 

ظرفیت آنها باشد.
خاتمــی با بیان اینکه از ظرفیت  شــوراها بــرای انتخابات 
و رویکرد های جناحی و سیاســی  اســتفاده   نشــود، افزود: 
رویکردهای سیاسی و جناحی مانع رشد و توسعه فعالیت های 

شوراها می شود.
وی متذکر شــد: فعالیــت نهادی  همچون شــوراها، با همه 
مترقی بودن دیر شــروع شــد و همین امــر موجب بروز چند 
اشکال فنی شد و بخصوص در دوره نخست که ورود اعضا به 

شورا به صورت دعوتی بود.
نماینده ولی فقیه در اســتان با اشــاره به اینکــه مقررات و 
نواقــص گاهی محلی کــه نیاز به تدبیر و قانــون دارد، گفت: 
از همین رو شــوراها باید برای اصالح آن به اتفاق نظر با ســایر 
مجموعه های استانی برسند و سپس ببینند اگر استان های دیگر 
نیز همین مشــکالت را داشــتند، با جمع بندی آن را به مجلس 

ببرند تا اصالح شود.
خاتمی با اشــاره به اینکه برخی از مشکالت صرفا مربوط به 
استان زنجان نبوده و منطقه ای اســت، افزود: رؤسای استان ها 

می توانند با هم افزایی به نتایج خوبی برسند

استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی:

مردم و رسانه ها توان افشاگری فساد را ندارند
ادامه صفحه اول
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کشوری که در دانایی جلو باشد 
صاحب قدرت است

کشف
 اشیاء عتیقه دوران تیموریان در زنجان

اسکان افراد بی خانمان 
در گرمخـانه شهـرداری  

عصر مّلت- معاون خدمات شــهری شــهردار 
زنجان گفت : گرمخانه شــهرداری تحویل ســتاد 
مبارزه با مواد مخدر استان زنجان شده است و در 
صورتی که نیازی به اســکان افراد بی خانمان باشد، 
شــهرداری در مراکز اسکان دیگر این کار را انجام 
خواهد داد، هرچند که طی چند روز گذشــته این 

نیاز احساس نشده است.
غالمحســن احمدی افزود: از آغاز بارش برف 
تاکنون بیش از 6 هزار کیســه نمک در سطح معابر 
شــارژ شــده و در اختیار شــهروندان قرار گرفته 
اســت، افزود: همچنین ســتاد برف روبی نسبت به 
جمع آوری شــاخه های شکسته و کار برف برداری 
از معابــر نیز برای پیشــگیری از حوادث احتمالی 

اقدام کرده است. 
وی از شهروندان خواســت تا با رعایت موارد 
زیســت محیطی، نریختن پســماندهای خانگی و 
ســاختمانی در جوی ها و معابر، شــهرداری را در 

بهتر همراهی کنند. ارائه خدمات 

عصر مّلت- مدیرکل آموزش و پرورش اســتان 
زنجان گفت: دین اسالم دین آموزش تعلیم و تربیت 
و دانایی است و امروز هر کشوری که در دانایی جلو 
باشد صاحب قدرت است و حرفی برای گفتن دارد. 
رفیعی اظهــار : در حال حاضــر در دوره انفجار 
داده هــا و اطالعــات قــرار داریــم و در این برهه 
 زمانی هر کــس از نظر فناوری جلو باشــد، قدرت

بیشتری دارد.
وی گفــت: مقوله تعلیم و تربیــت همواره آینده 
کشور را تعیین می کند و ســند تحول مطلوبی برای 

آینده کشور ترسیم شده است.

عصرمّلــت- فرمانــده انتظامی اســتان زنجان از 
کشــف اشــیاء عتیقه دوران تیموریان در زنجان خبر 
داد و گفــت:در پی دریافت خبــری مبنی بر فعالیت 
یک قاچاقچی حرفه ای اشــیای عتیقه در شهرستان 
ایجــرود، موضوع بــه صورت ویژه در دســتور کار 

ماموران انتظامی شهرستان ایجرود قرار گرفت.
ســردار رحیم جهانبخش اظهار کــرد: ماموران با 
انجــام اقدامات اطالعاتی و تحقیقات پلیســی، یک 
قاچاقچی حرفه ای اشــیای عتیقه را شناســایی و با 
هماهنگــی قضائــی در اقدامی غافلگیرانــه متهم را 

دستگیر کردند.
 جهانبخــش تصریح کرد: ماموران در بازرســی از 
مخفیگاه متهمان 400 سکه ، یک جلد کتاب خطی و 
یک قبضه شمشــیر با قدمت عصر تیموریان را کشف 
کردند. وی با بیان اینکه بنا به اعالم کارشناسان میراث 
فرهنگی و گردشگری، قدمت اشیاء مربوط به دوران 
عصر تیموریان اســت، گفت: کارشناســان همچنین 
ارزش اقالم مکشوفه را 30 میلیارد ریال برآورد کردند.

آگهی تغییرات 
شــرکت شیمی تبادل هادیان خمسه شــرکت با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 9740 و شناســه ملی 10460131816 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1398/02/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : *-1 آقای 
هــادی اجاقلو با کدملــی 4285714787 به ســمت رئیس هیأت مدیره 
-2 آقــای علیرضا ابراهیمــی با کدملی 4280876339 به ســمت نایب 
رئیس هیأت مدیره -3 خانم پریســا اجاقلو با کدملی 4284322631 به 
ســمت عضو هیأت مدیره- عضو اصلــی -4 آقای امیر قربانی با کدملی 
0083651675 به ســمت مدیر عامل ) خارج از شــرکت ( برای مدت 
نامحدود انتخاب گردیدند. * کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل چک ، ســفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه 
نامه های عادی و اداری با امضاء منفرد آقای هادی اجاقلو با سمت رئیس 
هیئت مدیره یا با امضای مشترک آقایان هادی اجاقلو با سمت رئیس هیئت 
مدیره و امیر قربانی با سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار 
می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری زنجان )683383(
آگهی تغییرات

 شــرکت خرم گاز ابهر شرکت با مســئولیت محدود به شماره ثبت 
543 و شناســه ملی 10980021740 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1398/07/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : *-1 آقای علیرضا اسدی 
به کدملی 6150085155 به ســمت رئیس هیات مدیره -2 آقای کرامت 
کاظمی به کدملی 4400046192 به ســمت نایب رئیس هیات مدیره -3 
آقای غالمرضا اسدی به کدملی 6159079344 به سمت عضو هیات مدیره 
و مدیرعامل برای مدت نامحــدود انتخاب گردیدند. * کلیه قراردادها و 
اسناد تعهدآور بانکی از قبیل چک، ســفته، برات و اوراق بهادار و اوراق 
عادی و نامه های اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره 
همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
زنجان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرمدره )683384(

آگهی تغییرات
 شرکت خرم گاز ابهر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 543 
و شناسه ملی 10980021740 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ 1398/07/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : *آقای منصور فخری 
به شماره ملی 1816686352 با دریافت مبلغ 70000000ریال سهم الشرکه 
خود از شرکت خارج گردید. * سرمایه شرکت از مبلغ 271000000ریال 
به مبلغ 201000000ریال کاهش یافت و ماده مربوطه اساســنامه اصالح 

گردید. *اســامی شرکا و میزان سهم الشــرکه آنان پس ازکاهش سرمایه 
عبارت اســت از: آقای علیرضــا اســدی دارای100000000ریال-آقای 
کرامــت کاظمــی دارای 1000000ریال-آقای غالمرضا اســدی دارای 
100000000ریال سهم الشرکه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرمدره )683385(
آگهی تغییرات 

شرکت خرم گاز ابهر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 543 
و شناسه ملی 10980021740 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده مورخ 1398/07/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : *اعضای 
هیئــت مدیره برای مدت نامحدودعبارتند از: آقایان غالمرضا اســدی به 
کدملی 6159079344 علیرضا اســدی به کدملی 6150085155 کرامت 
کاظمی به کدملی 4400046192 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرمدره )683386(
آگهی تغییرات

 شــرکت خرم گاز ابهر شرکت با مســئولیت محدود به شماره ثبت 
543 و شناسه ملی 10980021740 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1398/07/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : *آقای علیرضا 
اسدی به شماره ملی 6150085155 با پرداخت مبلغ 70000000ریال به 
صندوق شرکت ســهم الشرکه خود را به مبلغ 100000000ریال افزایش 
داد. * سرمایه شرکت از مبلغ 201000000ریال به مبلغ 271000000ریال 
افزایش و ماده مربوطه اساســنامه بنحو مذکور اصالح گردید. *سرمایه 
شرکت پس ازافزایش سرمایه عبارت است از:آقای علیرضا اسدی دارای 
100000000ریال سهم الشرکه-آقای منصورفخری دارای 70000000ریال 
سهم الشرکه-آقای کرامت کاظمی دارای 1000000ریال-آقای غالمرضا 
اسدی دارای 100000000ریال اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرمدره )683387(
آگهی تغییرات

 شــرکت روســتایی حلب شــرکت تعاونی به شــماره ثبت 179 و 
شناســه ملی 10980039440 به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1398/07/30 ونامه شماره 205/14/11/184/1546مورخه 98/8/22اداره 
تعاون روســتایی شهرســتان زنجان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : *آقایان 
مصطفی صفری به کدملی4282076801 به ســمت رئیس هیأت مدیره 
*علی اکبر شــاه محمد پور لکه توئی به کدملی 0320595821 به سمت 
نایب رئیس * زین العابدین محمدی به کدملی 4280974861 به سمت 
منشی * امیر جانی شماره ملی : 4282150671 به سمت مدیرعامل تعاونی 

برای مدت 3 سال مالی انتخاب گردیدند. * کلیه چکها ، قراردادها ، اسناد 
و اوراقی که ایجاد تعهد برای شــرکت تعاونی نماید ویا تمام ویا قسمتی 
از حق شرکت تعاونی را منتفی سازد، به استثنای مواردی که هیأت مدیره 
به منظور اداره امور جاری شرکت تعاونی ترتیب خاصی داده باشد، پس 
از تصویب هیأت مدیره با امضای رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و مهر 
شرکت تعاونی معتبر خواهد بود، در غیاب رئیس هیأت مدیره نایب رئیس 
حق امضاء دارد ولی اوراق عادی شرکت تعاونی با امضای مدیرعامل صادر 
خواهد شــد مگر مراسالت هیأت مدیره که با امضای رئیس هیأت مدیره 
)در غیاب رئیس، نایب رئیس هیأت مدیره( صورت خواهد گرفت. اداره 
کل ثبت اســناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری ایجرود )683388(
آگهی تغییرات

آگهی تغییرات شــرکت روستایی حلب شــرکت تعاونی به شماره 
ثبت 179 و شناســه ملی 10980039440 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومــی عادی بطور فــوق العاده مــورخ 1398/07/30 ونامه شــماره 
205/14/11/184/1546مورخه 98/8/22اداره تعاون روســتایی شهرستان 
زنجان تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : * عملیات و ترازنامه و حساب سود 
و زیان ســال های مالی 1396 و 1397 شرکت مورد تصویب قرارگرفت. 
* آقایان زین العابدین محمدی به کدملی 4280974861 -علی اکبر شاه 
محمدپــور لکه توئی به کدملی 0320595821 -محمود کرمی به کدملی 
4282079606 -مصطفی صفری به کدملی 4282076801 -حیدر کاظمی 
به کدملی 4281930833 به سمت اعضای اصلی وآقایان احمد اصغری به 
کدملی 4282292822 و وحید جعفری به کدملی 4285897210 به سمت 
اعضای علی البدل برای مدت ســه سال مالی انتخاب گردیدند. *آقایان 
محمد حیدری زیرک به کدملی 4282117443 به سمت بازرس اصلی و 
جلیل نظری به کدملی 4281932372 به ســمت بازرس علی البدل برای 
مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایجرود )683389(
آگهی تغییرات

 شرکت روستایی حلب شرکت تعاونی به شماره ثبت 179 و شناسه 
ملی 10980039440 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1398/07/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : * بند 4 ماده 5 اساسنامه 
شــرکت به شــرح ذیل اصالح گردید: بهره برداری جمعی و مشترک از 
امالک و مستغالت و اراضی ملکی یا استیجاری * بند 4 ماده 66 اساسنامه 
به شرح ذیل اصالح گردید: حداکثر 5 درصد به عنوان اندوخته احتیاطی 

که مجمع عمومی برای تسویه مطالبات مشکوک الوصول و خسارات ناشی 
از جرایم مالیاتی و حوادث غیر مترقبه نظیر سیل ، زلزله ، آتش سوزی و 
سرقت و ... اختصاص می یابد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایجرود )683390(
آگهی تغییرات 

شــرکت سدار مداد ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3099 
و شناسه ملی 10460064358 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ 1398/07/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : *بدوا شعبه شرکت 
به نشانی استان تهران -شهرستان تهران- میدان منیریه - خیابان ابوسعید 
-پالک 61 کدپستی 1111935911منحل وسپس مرکزاصلی شرکت منحل 
واقای فرهاد کاظمیان فر به 6159337785بســمت مدیر تصفیه به آدرس 
تهران ، خیابان فاطمی ، خیابان هشــت بهشت، کوچه اردشیر ، پالک 5، 
کدپســتی 1414734361انتخاب گردید. * مدیر تصفیه اقرار به دریافت 
کلیه اموال دارایی ها ودفاتر واوراق واســناد مربوط به شرکت رانمود. * 
کلیه اسناد واوراق بهادار ونعهد آور و مکاتبات با امضاء مدیر تصفیه ومهر 
شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )683391(
آگهی تغییرات

 شــرکت پایا سازان آماج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 9715 
و شناسه ملی 10460131529 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ 1398/07/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : *اساسنامه جدید 
شــرکت مشتمل بر 64 ماده و 12 تبصره به تصویب رسید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

زنجان )683392(
آگهی تغییرات 

شــرکت سیمیا تصویر بامداد شرکت ســهامی خاص به شماره ثبت 
10004 و شناســه ملی 10460134648 به اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1398/04/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعداد 
اعضاء هیأت مدیره به3 نفرکاهش و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری زنجان )656895(
آگهی تغییرات

آگهی تغییرات شرکت شایان گستر زنگان شرکت  با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 12110 و شناسه ملی 14007676430 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/07/1398 

تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1(آقای صمد نصیری به شــماره ملی 4280910332 با پرداخت مبلغ 
274450000 ریال به صندوق شــرکت ســهم الشــرکه خود را به میزان 

275000000 ریال افزایش داد.
2(خانم ســحر ولیخان فرد زنجانی به شــماره ملی 4284342894 با 
پرداخت مبلغ 224550000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را 
به میزان 225000000 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 
1000000 ریــال به 500000000 ریال افزایش و ماده 4 اساســنامه بنحو 

مذکور اصالح گردید.
-موارد  ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید:

1- امور حمل و نقل شــامل رانندگی و اداره امور نقلیه -2 تعمیر و 
نگهداری شامل تعمیرات و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری ) به غیر 
از امور رایانه( 3- خدمات فنی خودرو 4- امور آشــپزخانه و رستوران 
شامل طبخ و توزیع غذا، اداره رستوران و بوفه 5- خدمات عمومی شامل 
تنظیفات، نامه رسانی، پیشخدمتی، امور آبدارخانه، خدمات پاسخگویی 
تلفنــی 6- نگهداری و خدمات فضای ســبز شــامل خدمات باغبانی، 
نگهداری فضای ســبز، مبلمان شهری، به ســازی و نوسازی و معابر و 
پارکها 7- امور تایپ و تکثیر شــامل صحافی، حروفچینی، غلط گیری، 
خطاطی، تایپ و تکثیر و ســایر امور فنی و هنری 8- امور تاسیســاتی 
شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری تاسیسات برودتی و حرارتی در 
صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای الزم و در نتیجه ماده 2 

اساسنامه اصالح شد.
-ثبت فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد.

-محل فعالیت شــرکت به استان زنجان، شهرســتان زنجان، بخش 
مرکزی، شهر زنجان، محله زیباشــهر فاز 4، بلوار عمید زنجانی، خیابان 
عمید ششم، پالک -72، 257، طبقه اول ، واحد1 کد پستی 4514978641 

تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
 با ثبت این مســتند تصمیمــات افزایش ســرمایه از طریق افزایش 
ســهم الشرکه، تغییر محل )تغییر نشانی در یک واحد ثبتی(، اصالح ماده 
اساسنامه )الحاقبه موضوع فعالیت( انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق 
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان 

ثبت قابل دسترس میباشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری زنجان

خبر

قبض سبز در حال تثبیت است
عصر مّلت- مدیر شرکت توزیع برق استان زنجان گفت: در 
تابستان  امسال با همکاری مردم، عبور از پیک بار برق به خوبی 

گذشت و هیچ گونه خاموشی نداشتیم .
به گزارش عصــر مّلت؛ علیرضا علیزاده در نشســت با خبر 
نگاران افزود: اگــر همکاری مردم وادارات  به خصوص صنایع 
با مصرف سنگین نبود،  تابستان بدون خاموشی محقق نمی شد.
وی اضافــه کرد: تفاهم نامه ای با 928 مشــترک صنعتی  در 
جهت مدیریت مصرف امضا شــده که بر اســاس آن بسته های 
تشــویقی به مبلــغ  4 و نیم میلیارد تومــان در قبوض برق آنها 

لحاظ شد.
علیــزاده از مصــرف بهینه و زیر الگوی مصــرف  5 هزار و 
ششــصد و بیســت و یک مشــترک خانگی خبــر داد و گفت: 
مجموعــًا  81 میلیون تومان در قبوض این مشــترکین تخفیف 

تشویقی لحاظ شده است.
وی همچنین تعداد مشــترکین پر مصــرف برق را که الگوی 
مصرف را رعایت نکرده اند 38 هزار و نهصد و پنجاه مشــترک 

اعالم کرد که شامل افزایش مبلغ قبض شده اند.
مدیر شــرکت توزیع برق استان زنجان با بیان اینکه دو ماه از 
اجرای طرح قبض سبز می گذرد گفت: در جهت تثیت این طرح 
برنامه ریزی ها در در 3 بخش انجام شــد که قبل از مهرماه زیر 
ساخت ها آماده و شماره مشترکین اخذ شد که توانستیم 13 هزار 

شماره همراه دریافت کنیم و 4 ماهه بعدی دوره تثبیت است.
مدیر شــرکت توزیع برق استان زنجان با اشاره به هزینه های 
زیاد قبوض کاغذی گفت: با حذف ســاالنه 220 میلیون  قبض 
کاغــذی ، عدم نیاز به 1100 تن کاغــذ و جلوگیری از قطع 12 
هزار درخت اتفاق می افتد که در راســتای تحول دیجیتالی فقط 

به این مورد بسنده نخواهیم کرد.
علیرضا  علیزاده گفت: در حال حاضر 22 خدمت در شرکت 
برق به صورت غیر حضوری به مشــترکین ارائه می شود و در 
مــورد پرداخت های غیر حضوری قبوض بــرق نیز افزود: 11 
روش برای پرداخت قبوض در کشور ارائه شده است که ارتباط 
دوسویه با مشترک، بهبود وصول مطالبات و دریافت آنی قبوض 
بالفاصله بعد ازصدور و مشاهده سوابق پرداخت و مصرف برق 

از مزایای آن است.
علیزاده در خصوص  محل مصرف  صرفه جویی های حاصل 
از حذف قبوض کاغذی  نیز گفت: بخشــی از آن مربوط انتفاع 
مردم اســت که در این دوره صرف تهیه 100 هزار بسته  نوشت 
افزار برای دانش آموزان بی بضاعت شــد. و بخش دیگر هم در 

جهت تسهیل و ایجاد زیر ساخت ها هزینه خواهد شد.
مهندس نثار مدیر طرح قبض ســبز نیز در توضیح این طرح 
گفت: ســاالنه  3600 قبض در زنجان صادر می شد که با حذف 
آن از قطــع 196 درخت ومصــرف 18  تن کاغذ جلوگیری می 

شود.  
وی گفت: تا کنون 195 هزار 487 فیش به صورت الکترونیک 
در زنجان صادر شــده اســت و حدوداً 97 درصد مشترکین از 
روش های   الکترونیک برای پرداخت قبوض برق اســتفاده می 

کنند.
مهندس نثار در خصوص مشــترکینی که  قبض به نامشــان 
نیســت مانند مســتأجران و ...  اعالم کرد: برچسب هایی روی 
کنتور برق نصب شــده اســت که با ارســال شناسه  مندرج در 
آن به ســامانه 20001511  قبض جدید به نمام مشــترک جدید 
صادر خواهد شد.همچنین کسانیکه قصد د ارند قبض به شماره 
جدیدیشان ارسال شــود باید شناسه قبض را با شماره جدید به 

سامانه 20001511 ارسال کنند.
وی در مورد  مشترکینی که شماره تلفن ندارند نیز  گفت: در 
حال تهیه کارت اشــتراک برای انها هستیم که با ارائه آن بتوانند 

قبوض خود را پرداخت کنند.
مهندس نثار همچنین از مردم خواست  تا با نصب سامانه سبز 
در گــوش های تلفن همراه خود ضمن اجرای بهتر این طرح از 

سایر خدمات الکترونیک شرکت برق استفاده کنند.

عصرمّلت ؛ زینب سودی - دهمین نمایشگاه 
کتاب زنجان در حالی به پایان رســید که سرمای 
پاییز بر گرمای آن سایه انداخته بود و این سرمای 
ســوزناک اقتصــاد و طبیعت بر قصــه های یار 
مهربان پیروز شــدند و نمایشگاه کتاب نتوانست 

گرمابخش محفل زنجانی ها باشد.
این نمایشگاه که تاریخ برگزاری آن چند بار به 
تعویــق افتاده بود در نهایــت از 11 تا 16 آذر در 
محل نمایشــگاه های بین المللی کاسپین زنجان 
بر گزار شــد . هرچند در روزهــای پایانی مردم 
مســافت خانه تــا نمایشــگاه را پیمودند اما جز 
تعدادی انگشت شمار از مسئوالن به این شاخصه 
مهم فرهنگی نتوانســتند ســَرک بکشــند و گویا 
خواب زمســتانی بر آنان قبل از آغاز فصل سایه 

افکنده بود.
وارد سالن که می شــوم چشمم دنبال  ناشران 
برتــر می گردد اما غرفه هــای کتاب های کمک 
آموزشــی دانــش آموزان بیشــترین ســهم را از 
نمایشــگاه دارنــد  و احتماال هم بیشــتر فروش 
نصیب آنها شــده باشد. از میان آنها که رد میشوم 
همچنان چشــمم دنبال چند ناشــر معروف و یا 
حتی چند کتاب ارزشــمند تر از راز و 20 روش 
موفقیــت و" من پیش و پس از تو های" جوجو 

مویس و .... می گردد.
بر خالف اظهارات مسئوالن برگزاری نمایشگاه 
نه کتاب های ارائه شده و نه ناشران شرکت کننده 

چنگی به دل نمی زدند.  
نشــرمیلکان، امیرکبیر و نشــر نگاه و یکی دو 
تا از ناشــران را که پیدا می کنــم در حین خرید 
کتاب می پرســم فروش چطور بود؟ در جواب با 
خســتگی بر تن مانده این چند روز می گویند: بد 
! . این آخرین بار اســت که در نمایشگاه زنجان 

شرکت می کنیم. 
 حرفش را ادامه می دهد : هیچ جای شهر تبلیغ 

نشــده و به جز یکی دوتا بنر در مسیر نمایشگاه، 
در سطح شهر نشــانی از نمایشگاه کتاب نیست. 
حتــی دانش آمــوزان  مدارس هم بــرای بازدید 
نیامدند. دانشــجویی که در کنارم ایستاده بود هم 
وارد بحث شــد و گفت: نمایشگاه کتاب تازه در 
دانشــگاهمان بر گزار شده و شاید دلیل دیگرش 
شــرایط مالی مردم است؛ پولی برای خرید کتاب 

نمانده.
مدیر کل اداره فرهنگ و ارشــاد استان زنجان 
را میبینم برخالف خبرنگاران دیگر منتظر بودم تا 
آخرین روز نمایشگاه با او گفتگو کنم. از ارزیابی 
برگزاری نمایشــگاه طبق پیش بینــی هایش می 
پرســم و در جواب می گوید: با توجه به شرایط 
کلی به دلیل ســرمای هوا و کوتــاه بودن روزها 
و مهم تر از همه شــرایط اقتصادی مردم احتمال 
می دادیم که استقبال زیادی از نمایشگاه صورت 
نگیرد با وجود این تالش کردیم و امیدوار شدیم 
که بــا تبلیغات گســترده در فضای شــهر و در 
مجموعه دستگاه های اجرایی و همکاری صدا و 
ســیمای زنجان، بتوانیم نمایشگاه را برگزار کنیم. 
و نهایتًا پنجشــنبه و جمعه در تعطیالت آخر هفته 
حضور مردم عالی بود و فروش کتاب تقریبا برابر 
با سال گذشته شد. امســال کیفیت کتابها باالرفته 

بود و  ناشران مطرح بیشتری حضور داشتند.
فاطمه کرباســی از بازخوردی که از ناشــران 
گرفته بود گفت که ســراغ تک تک شــان رفته و 
از وضعیت فروششان پرســیدم، نگرانی های در 
روزهای اول و دوم داشــتند که خوشــبختانه در 
دو روز آخر نمایشگاه با استقبال مردم  از فروش 

راضی بودند. 
 وی ســوال دیگرم  در مورد نحــوه  تبلیغات 
نمایشــگاه را اینگونه پاســخ داد : امسال تبلیغات 
بسیار بسیار گســترده تر بود طبق هماهنگی های 
انجام شــده همه دســتگاه های اجرایی و همین 

طــور کتابخانه هــای عمومی موظــف بودند بنر 
نمایشــگاه کتاب را مقابل درب شان نصب کنند 
. همه اســتندها و تابلوهای تبلیغاتی شهرداری در 
اختیار تبلیغات نمایشــگاه بود و سپاه نیز در این 
مورد همکاری های الزم را داشت. در شبکه های 
مجازی  و در تمام گروه ها تالش شده بود اطالع 
رســانی  برای اعالم برگزاری نمایشــگاه کتاب 
انجام شــود. در تمام مدارس نیز  اطالع رســانی 
های الزم صورت گرفته بود. صدا و سیمای مرکز 
اســتان نیز خیلی خوب در ایــن چند روز عمل 
کرد. در شهرســتان ها نیز اطالع رسانی درسطح 
شــهر صورت گرفته بود و همچنین از ماهنشان و 
خرمدره نیز در برنامه های جانبی نمایشــگاه نیز 
دو برنامه برگزار شــد. اما شاید همزمانی ثبت نام 
انتخابات مجلس باعث شــد که اخبار مربوط به 

نمایشگاه در حاشیه بماند و خیلی دیده نشود. 
وی در باره عــدم وجود اتوبوس های ایاب و 
ذهاب نمایشــگاه که قرار بود شهرداری  برعهده 
بگیــرد نیز گفــت: از قبل هماهنگــی های الزم 
صورت گرفته بود که مثل ســال گذشته سرویس 
در اختیــار شــهروندان قرار بگیــرد ولی به دلیل 
مدیریت مصرف سوخت توســط مردم که منجر 
به استفاده بیشــتر از اتوبوس های شرکت واحد 
شده است شــهرداری نتوانست سرویس بیشتری 
در اختیــار ما قــرا دهد. امــا از روز دوم دوباره 
هماهنگی های الزم انجام شــد و سرویس برای 
نمایشــگاه کتاب در اختیار شهروندان قرار گرفت 
ولی اگر تعــداد اتوبوس کم بود دوســتان ما در 

شهرداری حق داشتند.
ســوال دیگرم دربــاره اقدامــات دیگر به جز 
برگزاری نمایشــگاه  برای تبدیل کتاب به عنوان 
یکی از کاالهای ضرروی مردم بود که در پاســخ 
گفت: یکی از شاخص های توسعه یافتگی در هر 
جامعــه میزان تولید و مصــرف کاالهای فرهنگی 

اســت و بر نامه ریزی ما نیز این  اســت که هم 
تولیــد کاالهای فرهنگی و هــم مصرف کاالهای 
فرهنگی از جمله کتاب را باالببریم و نمایشــگاه 
کتاب برای تشــویق باالبردن مصرف  مهم ترین 
کاالی فرهنگی یعنی کتاب است. اما برای مأنوس 
شــدن با کتاب فقط نمایشــگاه نمــی تواند موثر 
باشــد، بلکه باید مردم تشــویق به کتاب خواندن 
شوند و تا منفعت کتابخوانی برایشان محرز نشود 
و اثرات کتاب خواندن را در زندگی نبینند تشویق 

نخواهند شد. 
مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی زنجان 
در بــاره هدف برگــزاری نمایشــگاه مطبوعات 
نیز گفت: اصوال همچنان که از اســم نمایشــگاه  
مشخص اســت برگزاری نمایشگاه  برای نمایش 
عملکرد و نمایش تولیــدات و نهایتًا فروش و یا 
جذب خریدار است.  در نمایشگاه مطبوعات نیز 
مطبوعات نــوع برنامه ها و کارهای تولیدی خود 
را به نمایش می گذارند. ولی از ســال گذشته که 
شــرایط بودجه کشور دچار مشــکل شد تصمیم 
وزارت فرهنگ بر این بود که نمایشگاه مطبوعات 
بر گزار نشــود. ولی ما در زنجان بــه این نتیجه 
رســیدیم که برای صرفه جویــی در هزینه ها و 
بهره وری بیشــتر، نمایشگاه مطبوعات را در کنار 
نمایشگاه کتاب برگزار کنیم که این طرح به استان 
های دیگر نیز ابالغ شــد. نظر ما این بود که اگر 
مطبوعات و رسانه ها که درآگاهی بخشی و تولید 
منابع خبری و اصطالحًا تولید یک کاالی فرهنگی 
تالش می کنند باید ارزش کارشــان دیده شود و 
نهایتــًا تعاملی با اصحاب فرهنگ و دوســتداران 

مطبوعات و روزنامه خوان ها اتفاق بیفتند .
امــا انتظار ما این بود که همه مطبوعات و همه 
خبرگزاری ها در این نمایشــگاه شرکت کنند که  
شــاید یک دلیلش عوض شــدن تاریخ نمایشگاه 
بود و شاید دالیل دیگری داشت که من نمیدانم .

عصرملّت بررسی می کند؛

دهمین نمایشگاه کتاب زنجان در سوز و گداز زمستان اقتصاد



عصرمّلت - بیماری آنفلوآنزا و تایید مرگ 
هفت نفر به دلیل ابتال به این بیماری، تشــریح 
تاثیر بهداشــت، درمان و واکســن در کنترل 
بیماری آنفلوآنزا و در نهایت وضعیت بیماری 
ایدز و هشدا نزدیک شدن الگوی انتقال ایدز به 
الگوهای جهانی از جمله مباحث مطرح شــده 
در نشست خبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی 

استان زنجان بود.
به گزارش فارس، بیماری آنفلوآنزا و تایید 
آزمایشــگاهی فوت هفت نفر به دلیل ابتال به 
این بیماری، تشــریح تاثیر بهداشت، درمان و 
واکسن در کنترل بیماری آنفلوآنزا و در نهایت 
وضعیت بیماری ایدز و هشــدار نزدیک شدن 
الگوی انتقال بیماری ایدز به الگوهای جهانی 
و در نهایــت افزایش مصرف مــواد مخدر و 
همچنیــن موارد ابتال به بیمــاری ایدز در بین 
زنان از جمله مباحث مطرح شــده در نشست 
خبری رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی استان 
زنجان به همراه معاونان بهداشت و درمان این 

دانشگاه بود.
پرویز قزلباش با اشــاره به اینکه برنامه های 
روز ایدز تحت تاثیر بحث آنفلوآنزا قرار گرفته 
اقدام به تشریح بیماری و میزان شیوع این بیمار 
پرداخت و و اظهار کرد: شــعار انتخاب شده 
برای این روز » آگاهی و پیشگیری آزمایش و 
درمان و همه در یک کشتی نشسته ایم، انتخاب 
شــده بود که مبین لزوم توجه به پیشگیری و 
درمان و از همه مهم تر پیوســتگی سرنوشت 

انسان ها مد نظر بوده است.
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی استان زنجان 
با تشریح دالیل پیدایش بیماری ایدز در ایران 
گفت: بــه مانند اکثر نقاط دنیــا، در ایران هم 
فرآورده هــای خونی و مواد مخــدر تزریقی 

مهم ترین راه شیوع این بیماری بود.
وی  خارج شــدن کنترل بیماری ایدز را از 
نگرانی هــا عنوان کرد و افــزود: تغییر الگوی 
شــیوع باید مد نظر قرار گیــرد که در این بین 
ســهم روابط جنسی در حال افزایش است که 

حل این مشکل نیازمند کنترل رفتارها است.
قزلباش با تاکید بر تالش برای شناســایی و 
کنترل بیماران مبتال به ایدز گفت: باید متوجه 
بــود راه کارهایــی برای پیشــگیری از ابتالی 
نــوزادان از مادر مبتال بــه بیماری وجود دارد 
که اگر رعایت شــود درصد ابتالی نوزادان به 
صورت قابل مالحظه ای کاهش و به 8 درصد 

خواهد رساند.
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی استان زنجان 
گروه ســنی 25 تا 34 را دارای ریسک باال در 

ابتال به بیمــاری ایدز دانســت و افزود: ارائه 
آموزش هــای الزم در این بازه ســنی، ضمن 
کنترل این بیماری، به ارتقای ســطح سالمت 

جامعه هم کمک خواهد کرد.
وی افزایش شیب شیوع بیماری از معتادان 
تزریقی به جنســی و همچنیــن افزایش آمار 
بیماران در خانم  ها را نوعی متذکر شد و ادامه 
داد: در اختیار قرار دادن اطالعات و الگوهای 

آموزشی به جوانان باید مد نظر قرار گیرد.
قزلبــاش بــه موضــوع بیمــاری آنفلوانزا 
اشــاره کرد و گفت: موارد فوتی تایید شــده 
طبق اســتاندارد تعریف شــده در کشور، که 
نمونه گیــری و ارســال نمونه به آزمایشــگاه 
پاســتور است، هفت نفر بوده است که از قضا 

همه آقا بودند.
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی استان زنجان 
با تاکید بر اینکه شــیوع بیماری آنفلوآنزا برای 
کشور ما مســئله جدید نیست و در واقع یک 
فرآیند است، ادامه داد: الگوها نشان می دهد که 
موج اول آنفلوانزا شدید است و موج دوم که 

در نیمه اسفند شایع می شود، کمتر است.

مشکوک بودن ابتالی 25 درصد مراجعان 
به مراکز درمانی به آنفلوآنزا

در ادامــه این نشســت معاون بهداشــتی 
دانشــگاه علوم پزشکی اســتان زنجان با بیان 
اینکه آزمایش  موارد  ابتال به بیماری آنفلوآنزا 
جنبه تشــخیصی ندارد و مدیریتی محســوب 
می شــود و گفت: بر اســاس این نوع ارزیابی 
اســت که می گوییم که 25 درصد مراجعان به 
مراکز درمانی به این بیماری مبتال و یا مشکوک 

بودند.
محمدرضــا صائینی با بیان اینکه 290 بیمار 
مشــکوک به ابتال به بیماری آنفلوآنزا تا کنون 
در مراکز درمانی بستری شــده اند، افزود: 55 
مورد از این افراد ابتالی قطعی داشــتند و بقیه 

بیماری های دیگری تنفسی مبتال بودند.
وی با تاکیــد بر اینکه لزوم اطالع رســانی 
عمومی در مورد بیمــاری آنفوالنزا گفت: این 
اطالع رسانی همواره مدیریت شده است، چرا 
که بایــد جلوی ایجاد وحشــت را در جامعه 

گرفت.
رئیس مرکز بهداشت استان زنجان با اذعان 
بــه کمبــود داروی در مقطع شــیوع بیماری 
این کمبود موجب محرومیت  آنفلوآنزا گفت: 
بیماران بستری نشــد و نیازمندی های بیماران 
تامین شــده و در حال حاضر هم 12 هزار و 
900 کپســول را در مراکز درمانــی دولتی و 

حدود 17 هزار کپســول هم در مراکز درمانی 
خصوصی توزیع شــده که تجویز آن توســط 
متخصصان امور بــا درج دلیل تجویز قابلیت 

توزیع خواهد داشت.
وی موضوع توزیع واکسن مقابله با بیماری 
آنفلوآنزا را تشــریح و تاکید کرد: واکســن به 
میزان کافی بــرای گروه های در معرض خطر 
تامیــن و در اختیار قرار گرفت، ولی در برخی 
مــوارد که این گروه هــا برای تهیــه مراجعه 
نمی کنند، افراد دیگر اقدام به خرید می کنند که 

قابل توجیه است. 
آنقلوآنزا  ایمنی زایی واکسن  صائینی درصد 
را بین 30 تا 70 اعالم و تصریح کرد: خدمات 
درمانی در مراکز مختلف بر اساس سطح بندی 
انجام شده ارائه می شود، ولی به غیر از سلطانیه 
که بیمارســتان ندارد، همه مراکز شهرســتانی 
استان امکان ارائه خدمات به بیماران در بخش 

بستری را دارند.
دانشــگاه علوم پزشکی  بهداشــتی  معاون 
استان زنجان با تاکید بر اینکه بیماری آنفلوآنزا 

در استان زنجان کنترل شــده است، افزود: با 
همکاری مردم، رسانه ها و ارگان های مسؤول 
این مهم انجام شــد ولی در کل یادمان باشد، 
اصــول اصلی در مدیریــت بیماری ها رعایت 

بهداشت است.
وی در پاسخ به سوالی در مورد مفید بودن 
تزریق واکسن آنفلوآنزا در حال حاضر گفت: 
واقعیت این اســت واکسن بر اساس ویروس 
سنوات گذشته تهیه شده است و تزریق در بازه 
زمانی مورد نظر هم مهم اســت، چرا که باید 
مدت زمان تاثیرگذاری هم باید مد نظر باشد، 

هر چند نمی تواند به کل بی تاثیر هم نیست.

پوشش درمان 110 بیمار مبتال به ایدز در 
زنجان

صائینی در ادامه اقدام به تشــریح وضعیت 
بیمــاری ایدز در زنجان کــرد و گفت: تعداد 
بیماران زنده اســتان در حال حاضر 113 مورد 
است که 110 نفر از آن ها در دسترس هستند و 
امور درمانی خود را رایگان پیگیری می کنند و 

سه نفر به هر دلیل در دسترس نیستند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان 
زنجان سطح پوشش درمان بیماری ایدز را در 
کشور 72 درصد اعالم کرد و گفت: این سطح 

پوشش در  استان زنجان 100 درصد است.
وی در ادامه شناسایی به موقع را مهم ترین 
راهکار کنترل بیماری ایدز دانســت و گفت: 
در این حوزه اقدامات قابل توجهی انجام شده 

است.
صائینــی با تاکیــد بر تغییر الگــوی انتقال 
ویروس ایدز در اســتان زنجان و نزدیکی آن 
بــه الگوی جهانــی افزود: بر اســاس آخرین 
ارزیابی ها در ســال جاری الگــوی انتقال در 
اســتان از طریق اعتیــاد تزریقی 30.5 درصد، 
جنســی 38.5 درصد، نامشخص 30.5 درصد 
برآورد شده اســت، ضمن اینکه موارد انتقال 
مادر به کودک و فرآورده های خونی را گزارش 

نشده است.
وی درصد شیوع استفاده از مواد مخدر در 
اســتان زنجان 12 تا 13 درصــد اعالم کرد و 

گفت: نگرانی ها در مورد افزایش مصرف مواد 
مخدر در بین خانم ها به جا است.

وجــود نیازهای کاذب در بخش بســتری 
مشکالت را افزایش می دهد

معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی استان 
زنجان هم در این نشســت بــا تاکید بر دخیل 
بودن تجربــه مدیریــت در کنتــرل بیماری 
آنفلوآنــزا گفــت: همکاران حــوزه درمان و 
بهداشت حجم قابل توجه مراجعان را کنترل و 

مدیریت کردند.
رضــا آرمان کیان عــدم وجــود آگاهی را 
از دالیــل کمبودها به ویژه در حوزه بســتری 
دانســت و افزود: باید این خبــر خوش را به 
مردم داد که کمبودها و خود بیماری آنفلوآنزا 

در استان زنجان کنترل شده است.
وی به چهار برابر شــدن تعداد تخت های 
بســتری در بیماری آنفلوآنزا اشــاره و تاکید 
کــرد: اغلــب مشــکالت موجود بــه دلیل 
درخواســت های کاذب برای بستری به وجود 

آمده بود که کنترل شد.

ّعصرملتگزارش چرچیل:بزرگتریندرسزندگیایناستکهگاهیاحمقهادرستمیگویند.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  علی اکبر شیوخی             

زیر نظر شورای سردبیری

آدرس:    زنجان، خیابان سعدی، ابتدای خیابان زینبیه غربی 

کوچه علیمردان، ساختمان جم، پالک 34، طبقه2، واحد 5 

 تلفن:    33321853-024          فکس:    024-33321854   

4  پست الکترونیکی:    asremellat@gmail.com     چاپ:   کتیبه
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان خبر داد؛

مهار آنفوالنزا


