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مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان:

استقبال سرد پزشکان  از کارتخوان
معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان:

تبیین عملکرد حوزه فرهنگی مهجور مانده است
صفحه 2صفحه 3

صفحه 2

خبر

پرواز سیمرغ جشنواره بین المللی 
فیلم فجر بر فراز زنجان

سیمرغ جشنواره بین المللی فیلم فجر بر 
فراز زنجان به پرواز در خواهد آمد.

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان 
زنجان، اعالم کرد همزمان با سی و هشتمین 
جشنواره فیلم فجر که در سالهای ۹۳،۹۴،۹۵ 
و ۹۷ برگزار گردیده بود امسال شاهد پرواز 
ســیمرغ جشــنواره در دوره پنجمین آن در 

استان زنجان خواهیم بود.
فاطمه کرباســی ادامــه داد در این دوره 
از جشــنواره تعدادی از فیلم های سینمایی 
حاضر در جشنواره فیلم فجر در سال جاری 
در زمــان ایام اهلل دهه فجر و در راســتای 
پیشنهاد برنامه های کارگروه فرهنگی ستاد 
برگزاری جشــن های انقالب در محل دو 
سینماهای بهمن و روشا در استان زنجان به 
اکران خواهد پرداخت نظر به عضویت صدا 
و سیمای استان زنجان در کارگروه مذکور 
درخواست اداره کل برای پوشش جشنواره 
از صدا و ســیمای مرکز زنجان نیز صورت 

خواهد پذیرفت.
وی افزود پنجمین دوره جشــنواره فیلم 
فیلم در اســتان زنجان با برنامه های جنبی 
و رویدادهای مختلفی همراه خواهد بود و 
با همــکاری اداره کل آموزش و پرورش و 
کانون پــرورش فکری کودکان و نوجوانان 
جهــت حضــور دانش آموزان شهرســتان 
زنجان و مناطق حاشــیه ای در جشنواره در 
صورت تخصیص بخش ســیمرغ پروانه ها 
برای دانش آموزان از سوی سازمان سینمایی 

و دبیرخانه جشنواره همراه خواهد بود.

استاندار قزوین؛

استان قزوین در تمام سرانه های خدماتی رتبه پایینی دارد

عصر مّلت - تقریبًا روزی نیســت که درجمع 
های دوســه نفره مــردم از جمله در تاکســی ها 
صحبت از بازداشت شــهردار و اعضای شورای 
شهر نباشــد. حرف هایی که در آن عدم شفافیت 
در اطالع رســانی در مورد این موضوع بیشتر از 

بی اعتمادی مردم  به مســئولین، ذهن را آزار می 
دهد که چــرا بعــد از 20 روز هنوزحتی مراجع 
قضایی نیز  توضیحی درمورد این پرونده به مردم 

اعالم نکرده اند؟ 
صفحه 3

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان:

نگران آفالتوکسین
 شیرهای تولیدی زنجان نباشید

مدیرکل بیمه سالمت استان زنجان:

برخی تصور می کنند
 کار پزشک فقط تجویز دارو است

3 2

گزارش عصرملّت از پرونده شهرداری زنجان؛

میل رفتن
 یا جای ماندن؟!  

عصر ملّت گزارش می دهد؛

2بررسی 10 دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی

دانشگاه آزاد اسالمی زنجان برای نیمسال تحصیلی دوم 99- 1398  )بهمن 1398 (
 برای مقاطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته » بدون آزمون « دانشجو می پذیرد. 

لذا داوطلبان واجد شرایط می توانند جهت ثبت نام به آدرس : زنجان - بلوار دانشجو - جاده اراضی پائین کوه - دانشگاه 
آزاد اسالمی زنجان - دفتر معاونت علمی مراجعه نمایند.

*توجه: متقاضیان با مدرک »پیش دانشگاهی« ، »دیپلم نظام قدیم« ، »دیپلم  نظام آموزشی 6-3-3 
)اعم از دیپلم نظری، فنی و حرفه ای و یا کار و دانش( « و » کاردانی « می توانند در رشته های ذیل ثبت نام نمایند.

تلفن های تماس :   33465004- 33460058 ) 024 (

کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان

نام رشته / گرایشردیفنام رشته / گرایشردیفنام رشته / گرایشردیف

مهندسی اپتیک و لیزر21روانشناسی11حقوق 1

مهندسی مکانیک22آموزش زبان انگلیسی12حسابداری2

مهندسی مواد و متالورژی23علوم تربیتی13مدیریت بازرگانی3

میکروبیولوژی24مهندسی معماری14مدیریت بیمه4

زیست فناوری بیوتکنولوژی(25مهندسی شهرسازی 15مدیریت دولتی5

شیمی کاربردی26مهندسی نقشه برداری16مدیریت امور بانکی6

زیست سلولی و مولکولی27مهندسی عمران17علوم سیاسی7

مهندسی پزشکی28مهندسی کامپیوتر18جامعه شناسی8

مهندسی برق19علوم قرآن و حدیث9

مهندسی صنایع20علوم ورزشی10

رشته های جدید دانشگاه آزاد اسالمی زنجان )کارشناسی پیوسته(

نام رشته / گرایشردیفنام رشته / گرایشردیفنام رشته / گرایشردیف

طراحی پارچه11علوم و مهندسی صنایع غذایی6مدیریت مالی1

نقاشی12گیاه پزشکی7مدیریت صنعتی2

گردشگری13طراحی لباس8مدیریت کسب و کار3

ارتباط تصویری9مشاوره4

بازیگری10مهندسی پلیمر5

کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان

نام رشته / گرایشردیفنام رشته / گرایشردیفنام رشته / گرایشردیف

مهندسی تکنولوژی برق- قدرت11آموزش علوم تجربی6حسابداری1

مهندسی فناوری مکانیک خودرو12مهندسی نرم افزار کامپیوتر7آموزش زبان انگلیسی2

معماری13مدیریت بازرگانی8آموزش و پرورش ابتدایی3

مهندسی اجرایی عمران14ارتباط تصویری9مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی 4

مهندسی فناوری متالورژی - ذوب فلزات15مهندسی فناوری کنترل- ابزار دقیق10تربیت دبیر تربیت بدنی5

مهندسی شهرسازی16

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی زنجان

پذیرش بدون آزمون دانشگاه آزاد اسالمی زنجان
عصرمّلــت- تفاهم نامه دانشــگاه علوم 
پزشــکی زنجان و کمیته امــداد امام خمینی 
)ره( استان در ساخت 2۳ واحد مسکونی در 
جلسه هیئت رئیسه دانشگاه روز دوشنبه سی 
ام دیماه سالجاری با حضور صفری مدیرکل 
کمیته امداد امــام خمینی )ره( و با همراهی 
جمعی از معاونین و مدیران کمیته امداد امام 

خمینی منعقد شد.
به گــزارش خبرنــگار وب دا - زنجان؛  
در این جلســه کــه حاج آقا شــیرمحمدی 
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه، معاونین و مدیران دانشگاه حضور 
داشــتند؛ ابتــدا دکترپرویز قزلبــاش رئیس 
دانشگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی 
درمانی استان زنجان ضمن عرض خیرمقدم 
به مهمانان ازکمیته امــداد امام خمینی )ره( 
گفت: دانشــگاه علوم پزشکی زنجان درکنار 
رســالت های تخصصی خود به شاخص های 
اجتماعی شــدن سالمت و مســئولیت های 
اجتماعی در حــوادث و بحران های طبیعی 

مثل سیل نیز تاکید دارد.

وی  مشــارکت خانواده بزرگ دانشــگاه 
در کمــک داوطلبانه و جمــع آوری مبالغی 
ازحوزه های دانشــجویی، کارمندی، اساتید 
و متخصصین برای کمک به آســیب دیدگان 
کــه جمعا به مبلغ ۳۴۵ میلیــون تومان بوده 
در تبادل این تفاهمنامه برای مشــارکت در 
ســاخت 2۳ خانه را به فال نیــک گرفته و 
اظهار امیدواری نمود؛ که این امر بنایی برای 
تحقق اهداف و رســالت های دو مجموعه 
دانشــگاه و کمیتــه امــداد امــام خمینی را 
درخدمت رســانی هرچه بیشتر به مخاطبین 

فراهم نماید.
 در ادامه صفری مدیرکل کمیته امداد امام 
خمینی )ره( اســتان زنجان کــه با همراهی 
نماینده مقام معظم رهبــری در کمیته امداد 
امام خمینی و معاونیــن و مدیران کمیته در 
جلســه حضور داشتند؛ ضمن تقدیر و تشکر 
با  دانشــگاه  ریاســت  قزلباش  ازدکترپرویز 
درپیشــنهاد  مردمی  و  اجتماعی  دیدگاههای 
و آمادگــی دانشــگاه بــرای مشــارکت در 
محرومیت زدایی از اقشــار نیازمند طی این 

تفاهم نامه را اعالم نمود.
 وی در ادامه سخنان خود به بیان عملکرد، 
ظرفیت هــا و ماموریت های کمیته امداد امام 
خمینــی )ره( در زمینــه محرومیت زدایــی 
و توانمند ســازی مخاطبین تحت پوشــش 
سیســتم های رفاهی و تامیــن اجتماعی در 
کاهش و پیشــگیری از آسیب های اجتماعی 
و فقر و عدالت اجتماعی ســرمایه اجتماعی 

توصیه هایی ارائه نمود.
 وی تاکیــد داشــت:  جایگاه مشــارکت 
ســازمان ها، خیرین، معتمدیــن و نخبگان و 
کمک اقشــار مختلف مردم به عنوان شرکای 
اســتراتژیک کمیته امداد کــه با حضور آنان 
ما می توانیم چــراغ حمایت از نیازمندان را 
روشن نگه داریم که به تنهایی قادر نخواهیم 
بود و همکاری های بین بخشــی و مشارکت 
همه بخش ها دولتی و مردمی اهمیت ویژه ای 
در تحقــق رســالت های کمیته امــداد امام 

خمینی )ره( دارد.
 در ادامه تفاهمنامه فیمابین در ساخت 2۳ 

واحد خانه تبادل گردید

تبادل تفاهم نامه دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 و کمیته امداد امام خمینی)ره( استان در ساخت ۲۳ واحد مسکونی



2ّعصرملت ست سیا یادداشت، اخبار و گزارش های سیاسی
شنبه 5 بهمن  1398      29 جمادي االولي  1441     25 ژانویه 2020        شماره 49

یازدهمین  ســودی-  عصرمّلت؛زینــب 
انتخابات مجلس شــورای اســالمی پیش رو 
است. مجلســی که ده دوره انتخابات را پشت 
سر گذاشته و نقاط عطف  هر دوره در ذهن هر 
دنبال کننده  سیاســت جای خوش کرده است. 
مروری بر مهــم ترین اتفاقات ده دوره مجلس 
شــورای اسالمی برخی از این نقاط را درتاریخ 
مجلس یادآوری می کند. مجلس نخســت در 
حالی با حضور نمایندگان گروه های سیاســی 
گوناگون از جمله حزب جمهوری اســالمی، 
جامعه روحانیت مبارز و ســازمان مجاهدین 
انقالب اســالمی و اقلیتی از نهضت آزادی و 
طرفداران بنی صدر و نمایندگان مستقل  تشکیل 
شد که  شــورای نگهبان  هنوز به طور رسمی 
آغــاز به کار نکرده بود، ولی در همان حال هم  
دبیر وقت شــورای نگهبان از وزارت کشــور 
خواست تا اسامی برخی از اعضای حزب توده 
را ازلیست ثبت نام خارج کند. مهم ترین اقدام 
مجلس اول رای به عدم کفایت بنی صدر بود. 
البته دو نفر از وزرا نیز استیضاح شدند که مجدداً 

رای اعتماد گرفتند.
در مجلــس دوم که تایید صالحیت نامزدها 
رسماً بر عهده شورای نگهبان بود برخی گروه 
های سیاسی از جمله نهضت آزادی نتوانستند در 
این انتخابات شرکت کنند چون  التزام به اسالم 
و والیت فقیه شرط الزم برای ورود به انتخابات 
اعالم شــد. نهضت آزادی بعد از رد صالحیت 
بازرگان تحریــم انتخابات را درپیش گرفت اما 
مورد استقبال واقع نشد. جامعه روحانیت مبارز 
و حزب جمهوری اســالمی از مهم ترین گروه 
های سیاســی این دوره محســوب می شدند. 
جناح بندی راســت و چپ در این دوره وارد 
ادبیات سیاسی کشور شد. البته حزب جمهوری 
اسالمی و سازمان مجاهدین انقالب منحل شدند 
و همچنین مجمع روحانیون مبارز  نیز از جامعه 

روحانیت مبارز منشعب شد.
عنوان مجلس شورای اسالمی از دوره سوم 
مجلــس و پس از بازنگری در قانون اساســی 
جایگزین مجلس شــورای ملی شــد. جامعه 
روحانیت مبارز ، مجمع روحانیون مبارز ، دفتر 
تحکیم وحدت ، خانه کارگر گروه های شاخص 

شرکت کننده در انتخابات این دوره از مجلس 
بودند. اگر مجلس دوم را مجلس راست بنامیم ، 
با توجه به تبلیغات و شعار های عدالتخواهانه و 
دفاع از محرومین ومستضعفین از طرف مجمع 
روحانیون مبــارز این جناح موســوم به چپ 
توانست پیروز انتخابات باشد و دوسوم کرسی 
های مجلس ســوم را در اختیار بگیرد. اکثریتی 
که معتقد به اقتصاد دولتی بود. در این دوره بود 
که اختالفات مجلس شورای شورای اسالمی و 
شورای نگهبان منجر به تشکیل مجمع تشخیص 
مصلحت نظام شــد. تصویب قطعنامه ۵۹8 و 
حذف پست نخست وزیری از جمله مصوبات 

مهم این دوره بود.
مجلس چهارم که ابتدا با رد صالحیت بسیاری 
از نماینده های جناح چپ و سپس تجدید نظر 
شورای نگهبان و تایید صالحیت افراد برجسته 
این جناح همراه بــود، اما مورد اقبال مردم قرار 
نگرفت. مهدی کروبی، موسوی خوئینی ها، علی 
اکبر محتشمی پور، ســعید حجاریان ، مرضیه 
حدیده چی دباغ ازآن جملــه بودند. اما جناح 
موســوم به راست یعنی جامعه روحانیت مبارز 
و گروه های هم سو با آن وارد انتخابات شدند 
و توانستند بار دیگر اکثریت کرسی ها را نصیب 
خود کنند. این دوره از مجلس مهم ترین دستور 
کارش توسعه و همکاری با دولت سازندگی در 

دوران بعد از جنگ بود.
دوره پنجم مجلس کــه از آن به عنوان مهم 
ترین دوره مجلس شورای اسالمی یاد می شود 
همزمان بود با دوسال ابتدایی دولت اصالحات 
که گروه های سیاســی مختلفی در آن حضور 
داشــتند. مجمع روحانیون مبــارز در اعتراض 
بــه رد صالحیت ها در ایــن دوره وارد عرصه 
انتخابات نشد اما مشارکت مردم بسیار چشمگیر 
بود. استیضاح عبداله مهاجرانی و عبداله نوری 
و همچنین دستگیری کرباسچی شهردار تهران، 
اصالح قانون مطبوعات حادثه کوی دانشگاه و 
قتل های زنجیره هــای در این دوره از مجلس 

انفاق افتاد.
مجلس ششــم که این بار با حضور مجمع 
روحانیون مبارز و حزب تازه تأسیس مشارکت 
همراه بودو این انتخابــات تخلفاتی  به همراه 

داشت که بر اساس آن معاون سیاسی وزیر کشور 
بازداشت شد.مجلس ششم از طیف گسترده ای 
از اصالح طلبان تشــکیل شده بود و به شدت 
سیاســی بود. بطوری که وظیفه اصلی مجلس 
یعنی قانــون گذاری و نظارت تحت الشــعاع 
قرارگرفت. نطق های پیش از دستور نمایندگان 
در اغلــب موارد حاوی توهیــن و به عناصر و 
ارکان نظــام بود.یکــی از اقدامات این مجلس 
اصالح قانون مطبوعات بود که با فرمان رهبری 
از دســتور کار مجلس خارج شد. نامه موسوم 
به جام زهر که توسط 12۷ نفر از نمایندگان به 
رهبری و تحصن و ســاختار شکنی 1۳۹ نفر از 
نمایندگان در اعتراض به رد صالحیت کاندیدا 
هــای مجلس هفتم از مهم تریــن اتفاقات این 

مجلس بود. 
و مجلس هفتــم در شــرایطی کار خود را 
شــروع کرد که تنها یک سال از دولت خاتمی 
باقی مانده بود و انتخابات هم در شــرایطی بر 
گزار شد که اصالح طلبان با وجود اینکه از ارائه 
لیســت انتخاباتی خودداری کردند اما »ائتالف 
برای ایران« به نمایندگــی از اصالح طلبان در 
انتخابات شــرکت کرد. از اصــول گرایان نیز 
جامعه روحانیت مبارز و حزب موتلفه اسالمی 
که از ائتالف آبادگران حمایت کردند در مجلس 
حضور داشتند. ســاختمان جدید بهارستان نیز 
در ایــن مجلس افتتاح شــد. مجلس هفتم که 
اکثریــت مطلق آن متعلق بــه اصولگرایان بود، 
در دولت احمدی نژاد قانون تثبیت قیمت ها و 
سهمیه بندی بنزین و مهم تر از همه باز گشایی 
تأسیسات پلمپ شده هســته ای از مهم ترین 

اتفاقات این مجلس بود.
اکثر کرسی های مجلس هشتم نیز به ائتالف 
فراگیــر اصولگرایان و جبهه متحد اصولگرایان 
تعلق گرفت اما» ائتالف مردمی اصالح طلبان« 
نیز در آن حضور داشت. این دوره از مجلس به  
ریاســت علی الریجانی اختالفات و تنش های 
بسیار جدی با احمدی نژاد و او را به دنبال داشت. 
برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسالمی رئیس 
جمهور مورد ســوال نمایندگان قرار گرفت. اما 
مقارن با دوره هشــتم مجلس انتخابات دهمین 
دوره ریاست جمهوری و وقوع فتنه 88 بود که 

البته عده ای از نمایندگان نتوانستند کارنامه قابل 
قبولی از خود نشان دهند. ماجرای طرح نظارت 
بر نمایندگان و طرح حقوق مادام العمر مسئوالن 

از نقاط ضعف این مجلس به حساب میاید.
مجلس نهم اولیــن انتخابات بعد از فتنه 88 
بود و با حضور کمرنگ اصالح طلبان همراه بود. 
جبهه پایداری، جبهه متحد اصولگرایان،و حامیان 
دولت از گروه های فعال در این انتخابات بودند.
اکثر کرسی های این دوره متعلق به اصولگرایان 
بود. اما اختالف سلیقه اصوالگرایان در انتخاب 
رئیــس مجلس منجر به تشــکیل فراکســیون 
رهروان والیت از سوی طرفداران الریجانی شد. 
اختالف احمدی نژاد با الریجانی همچنان باقی 
بود.استیضاح وزیر تعاون در این مجلس منجر 
به درگیری لفظی بیــن رئیس جمهور و رئیس 
مجلس شــد. تا جایی که واکنش رهبر انقالب 
رانیز به همراه داشــت. با برگــزاری انتخابات 
ریاست جمهوری و انتخاب روحانی در دولت 
یازدهم تعامل خوبی میان دولت و رییس مجلس 
شــکل گرفت. اما استیضاح وزیر ارشاد و وزیر 
آموزش و پرورش نیز انجام شــد.از مهم ترین 
مصوبات مجلس نهم طرح جامع اقدام مشترک 
یا همان »بر جام« در موضوع هســته ای بودکه 
نقــش الریجانی در تصویــب آن را نمی توان 
نادیده گرفت این مصوبه حواشــی بسیاری به 
دنبال داشــت و البته تبعاتــی از جمله تعطیلی 
تاسیسات هســته ای که هنوز دامن گیر کشور 

است.
مجلس دهم اما جنجالی تر و پر تنش تر بود. 
افشــای فیش حقوقی برخی مدیران مصوبات 
قانونی مرتبط را به چالش کشید و قانون تعیین 
ســقف دریافتی مقامات اجرایی با نظر مجمع 

تشخیص از برنامه ششم حذف شد.

بحث های مربوط به مسئوالن دوتابعیتی و 
تحقیق و تفحص از حضــور افراد دو تابعیتی 
در دولت که لیســتی ازاین افــراد را در اختیار 
کمیسیون امنیت ملی قرار داد. عدم به کار گیری 
افــراد دو تابعیتی در طرح ارائه شــده در حال 
بررســی است و همچنین افزایش 20 درصدی 
حقوق کارکنان دولت نیز از دیگر مصوبات این 

مجلس بود. 
لوایح ۴ گانه موسوم به FATF که مربوط یه  
الحاق ایران به »کنوانسیون مبارزه با تامین مالی 
تروریسم« و »اصالح قوانین مربوط به تامین مالی 
ترورریسم«و » اصالح قانون مبارزه با پولشویی« 
و همچنین »الیحه الحاق ایران به کنوانســیون 
سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان 
یافته فراملــی» نیز از جنجالی ترین مباحث این 
مجلس است که البته تا کنون موافقان و مخالفان 
زیادی درباره آن ســخن گفته اند که بعد از رد 
بخش هایی از آن توسط شورای نگهبان تصمیم 
نهایی آن به عهده مجمع تشخیص گذاشته شد 
و شهادت سردار سلیمانی و اتفاقات پس از آن 
تصمیم گیری دربــاره آن را به تعویق انداخت 
که البته عدم تصویب آن باید بدیهی ترین ثمره 

شهادت قاسم سلیمانی باشد.
مجلس یازدهم که پیش بینی می شــود بعد 
از عملکرد ضعیف اصالح طلبان طی سال های 
اخیر به نفع اصولگرایان رقم بخورد اما با توجه 
به اینکه در جبهه اصولگرایان نیز گفتمان واحدی 
وجود ندارد. به نظر می رسد ساختار جدیدی از 
نمایندگان را در مجلس یازدهم شاهد خواهیم 
یود که نه متشکل و شبیه به  اصولگرایان سنتی 
اســت و نه شبیه اصالح طلبان پیشین. مجلسی 
که به دور از قبیله گرایی سیاسی باید چهره های 

جوانی را به خود ببیند.

خدمات بیمه تکمیلی هنرمندان 
در صندوق اعتباری هنر

افزایش کیفیت نان
 مطالبه مردم قزوین

استان قزوین
 در تمام سرانه های خدماتی رتبه پایینی دارد

65 هزار نفر در سکونتگاه های غیر رسمی
 در زنجان زندگی می کنند 

عصر مّلت- فرماندار زنجان گفت: ۹ سکونت گاه 
غیر رسمی در استان زنجان وجود دارد که بیش از 6۵ 
هزار نفر معادل 21 درصد جمعیت شهرســتان زنجان 

در این سکونتگاه ها زندگی می کنند. 
 رضا عسگری با اشاره به اینکه یکی از برنامه های 
مسئوالن در راســتای کاهش آســیب های اجتماعی 
بررسی مسائل این مناطق و حل آن است، گفت: باید 
به توسعه فضاهای فرهنگی و ورزشی سکونت گاه های 

غیررسمی توجه شود.
عسگری گفت: آمار آسیب های اجتماعی در زنجان 
نســبت به سایر مناطق کشور، پایین تر است ولی باید 
آسیب های اجتماعی در استان روزبه روز کاهش پیدا 
کند که بافت های فرســوده اولویت نخست در بخش 

آسیب های اجتماعی است که باید پیگیری شود.
وی با بیان اینکه باید برنامه ها در بحث ساماندهی 
ســکونت گاه های غیررســمی عملیاتی شود، گفت: 
مســؤوالن و ارگان های ذیربط باید در ساماندهی این 

مناطق با برنامه و جدیت وارد کار شوند.

عصر مّلت- مسئول صندوق اعتباری هنر در استان 
زنجان گفت: با قراردادهای منعقد شده بین اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و برخی مراکز درمانی استان 
زنجان، خدمات بیمه تکمیلی به صورت رایگان برای 

خبرنگاران و هنرمندان در زنجان ارائه می شود.
مرتضــی بهمنی اظهار داشــت: خدمــات تصویر 
برداری، نوار قلب،ســونوگرافی و رادیوگرافی دندان 
توســط مرکز خاتم االنبیا انجام می شود کلینیک های 
دندانپزشــکی قائم، مهر اشراق و بیمارستان بهمن نیز 
به هنرمندان و خبرنگاران عضو صندوق اعتباری هنر 

خدمات رایگان ارائه می کنند.

عصرمّلت- رییس اتحادیه نانوایان استان گفت: استان 
قزویــن در موضوعات کارگری، اجاره بها و بیمه جزو 
استان های گران کشور است و در ردیف استان های البرز 
و اصفهان قرار می گیرد و باید مسئوالن به این موضوع 

برای اصالح قیمت نان توجه داشته باشند.
محمد بهرامی با اشــاره به مطالبه مردم برای افزایش 
کیفیت نــان، افزود: در کارگروه آرد و نان و ســازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان در این خصوص بحث 
و گفت و گو شــد و افزایش قیمت نان بعد از چکش 
کاری بســیار تصویب گردید اما هنوز اجرایی نشــده 

است.

عصرمّلت- مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی استان زنجان گفت: ثبت نشان جغرافیایی 
برای رشــته های »چاروق دوزی« و »مسگری« استان 

زنجان تا پایان امسال به نتیجه می رسد.
امیر ارجمند گفت: در صورت تســریع در بررسی 
پرونده های این 2 رشــته از سوی شورای ارزشیابی 
صنایع دستی کشــور، »چاروق دوزی« و »مسگری« 
زنجان تا پایان امســال نشــان جغرافیایــی برای این 

رشته ها ثبت می شود.
وی با بیان اینکه ســال گذشته در نتیجه پی گیری 
های انجام شــده، نشــان جغرافیایی برای رشته های 
چاقو ســازی و ملیله کاری زنجان ثبت شــد، اظهار 
داشت: ثبت جهانی رشته های بومی استان در اولویت 
برنامه های ســالهای آتــی اداره کل میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و گردشگری استان زنجان قرار دارد.
نشــان جغرافیایی در صنایع دستی به منظور حفظ و 
حمایت از اصالت محصوالت است که با آن مبدا یک کاال 

به قلمرو، منطقه یا ناحیه ای از کشور منتسب می شود.

ثبت نشان جغرافیایی 
چاروق دوزی و مسگری تا پایان سال

نگران
 آفالتوکسین شیرهای تولیدی زنجان نباشید

مسئوالن کارآمدی نظام را 
برای مردم تبیین کنند

شهادت حاج قاسم باید فرصت خدمت 
صادقانه و الهی را در جامعه مهیّا کند

عصر مّلت- فرماندار زنجان گفت: اگرروحیه خدمت 
خالصانه و عاشقانه سردار سلیمانی در جامعه نهادینه شود 
در حوزه های مختلف مشکالتمان حل خواهد شد و در 
هر بخشی معجزه می کنیم همانگونه که در حوزه نظامی 
معجزه کرده ایم.عسگری با اشاره به شجاعت های حاج 
قاسم در میدان نبرد گفت: ما در بخش های اقتصادی و 
در حوزه های مختلف مشکل داریم که اگر مانند حوزه 
نظامی بخواهیم عاشــقانه خدمت کنیم هیچ محدودیتی 
نمی تواند مانع انجام وظیفه ما بشود. شهادت حاج قاسم 
این فرصت را باید در جامعه مهیا کند و این روحیه باید 

در جامعه ساری و جاری شود.

عصر مّلت-  نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان 
گفت: مســئوالن موظف هستند کارآمدی نظام را با ارایه 
آمار روشنگری کرده و به اطالع مردم برسانند تا دشمنان 
نتوانند از ناآگاهی مردم ســوء استفاده کرده و به اهداف 

خود برسند.
 وی با بیان اینکه کارآمــدی نظام جمهوری یک امر 
نسبی اســت، افزود: بسیاری مطرح می کنند که این همه 
شــهید و هزینه داده ایم و ایــن اتفاقات و هزینه به فایده 
نمی ارزد درحالیکه کارآمدی یک امر نســبی است و از 
مجموع مســایلی که در یک حکومت اتفاق می افتد اخذ 

می شود.
 تلخابی افزود: نظام جمهوری اسالمی هم اکنون بعد 
از چهار دهه به جایی رسیده است که دشمنان در صورت 

حمله به ایران باید به فکر جواب موشکی کشور باشند.
تلخابی همچنین افزود: داوطلبان در این ایام نباید فکر 
کنند که با از بین بردن آبرو و عزت دیگران پیروز خواهند 
شد و باید از زیرسوال بردن آبروی دیگران و سرمایه های 
استان با تهمت زدن و شــایعه درست کردن به ویژه در 

فضای مجازی پرهیز نمایند.

عصر مّلت- مدیرکل دامپزشــکی اســتان زنجان 
گفت: میانگین آفالتوکســین موجود در شــیر که در 
اســتان زنجان در ۷0 نمونه برداری انجام شد معادل 
۴۴ نانوگــرم در لیتر بوده که بســیار پایین تر از  حد 
مجاز  تعیین شــده برای شیرهای ایران است. الزم به 
ذکر اســت این حد مجاز در کشوری مثل امریکا ۵00 
نانوگرم در لیتر است. حاج کاظمی با بیان اینکه توسط 
دانشــگاه های علوم پزشکی و ادارات کل دامپزشکی 
بر مراکز معدود و شناســنامه دار تولید شیر پاستوریزه 
از بسیاری از جهات بهداشتی ) از جمله از نظر مقدار 

آفالتوکسین( کنترل می شود.

عصر مّلت- اســتاندار قزوین گفت: این اســتان 
در تمامی ســرانه های آموزشــی، فرهنگی، درمانی و 
خدماتــی رتبه  پایینی دارد اما در نگاه بیرونی به عنوان 

یک استان برخوردار شناخته می شود.
هدایت اهلل جمالی پور افزود: شــاخص های عددی 
اســتان در حوزه های مختلف باید واقعی شــود چون 
این شاخص ها باعث می شــود که نگاه مدیران کالن 
به اســتان متفاوت باشد و قزوین همیشه متضرر شود. 
در بارگذاری اولیه اطالعات شاخص های استان دچار 
خطا شده ایم و این خطا از روز اول استان شدن همراه 
قزوین بوده است و باید آنها را در کالن اصالح کرد.

وی با اشــاره به شاخص های بیمارستانی و درمانی 
استان، گفت: بیمارستانی که ۹0 سال عمر کرده است 
نباید در شــاخص های درمانی اســتان لحاظ شود تا 
وضعیت درمانی نامناســب استان نسبت به استان های 
دیگر به گوش مســووالن کالن برسد.شاخص تخت 
بیمارســتانی اســتان بســیار پایین اســت و باید در 
شــاخص های آماری استان،  بیمارستان های باالی ۴0 

سال قدمت را حذف کرد.

خبر

معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان:
تبیین عملکرد حوزه فرهنگی و اجتماعی 

مهجور مانده است
خدابخــش مرادی نافچی با بیــان اینکه باور ما بر این اســت که 
حوزه هــای فرهنگی و اجتماعی به عنوان اموری اســت که می تواند 
محور و زیرساخت توسعه باشد، افزود: این دو حوزه مربوط به قشر 
خاص نبوده و عمــوم جامعه را در بر می گیرد و حوزه دغدغه مندی 
است؛ از طرفی حوزه های اجتماعی و فرهنگی را باید حوزه اثرگذار 

و نافذی دانست.
به گزارش ایســنا وی بــا تاکید بر اینکه اگر اهتمــام ویژه به این 
دو حوزه شــود، بی تردید جامعه مسیر توسعه و بالندگی را با شتاب 
بیشتری نسبت به گذشته طی خواهد کرد، ادامه داد: یکی از مهم ترین 
آثــار و برکات توجه به این دو حوزه، آن اســت که می تواند اجرای 
سیاست ها و برنامه های مختلف، از جمله رضایت مندی، امیدآفرینی، 
نشاط، پویایی و پاسخ گویی را به عنوان مهم ترین آثار اهتمام به این دو 

حوزه به دنبال داشته باشد.
این مســئول با طرح این سئوال که امروز تا چه حد توانسته ایم در 
برنامه ها و فرصت های مختلف، خدمات صورت گرفته در حوزه های 
فرهنگی و اجتماعی را بــا ارائه آمار قابل قبول به مردم معرفی کرده 
و در اختیار آن ها قرار دهیم، تصریح کرد: بی شــک، به قدری در این 
اطالع رسانی ها ضعیف عمل کرده ایم که خدمات و اقدامات صورت 

گرفته در حوزه های فرهنگی و اجتماعی مغفول مانده است.
مرادی نافچــی با بیان اینکه مدیران حوزه های فرهنگی و اجتماعی 
باید در تبییــن خدمات، اقدامات و برنامه هــای این حوزه ها بتوانند 
مدبرانــه و هنرمندانه به تبیین گری بپردازند، اظهار کرد: متاســفانه به 
قدری در این زمینه ضعیف عمل شــده کــه اقدامات صورت گرفته 
در حوزه های فرهنگی و اجتماعی به اقدامات دم دســتی تبدیل شده 
است. فراموش نکنیم که کار در حوزه فرهنگی و اجتماعی، به مراتب 

سخت تر از کار کردن در سایر بخش ها است.
معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان با یادآوری اینکه نباید اجازه 
دهیم عملکردهای خوبی که در حــوزه فرهنگی و اجتماعی انجام 
شده، به دلیل نداشتن مدیریت مطلوب در اطالع رسانی این خدمات، 
مهجور بماند، بیان کرد: برای اینکه همراهی و مشارکت مردم را در 
حوزه های اجتماعی و فرهنگی شــاهد باشــیم، بهترین راهکار این 
است که مردم را با انجام برنامه هایی مطلوب، نسبت به این موضوع 
حســاس کنیم و همین امر زمینه مشارکت آن ها را در این دو حوزه 

فراهم خواهد کرد.
مرادی نافچی با اشــاره به در پیش بــودن ایام اهلل دهه مبارک فجر، 
حاطرنشــان کرد: بی تردید دهه فجر را باید یکی از فرصت های مغتنم 
در راســتای تبیین اقدامات و خدمات صورت گرفته به مردم است و 
معتقدیم هر دستگاهی باید اقدامات شاخص خود را در قالب یک بنر 
و در جلوی همان دســتگاه نصب کرده و در معرض دید عموم قرار 
دهد. عالوه بر این تعامل بیش از پیش با رسانه ها باید سرلوحه برنامه 

مدیران در این ایام باشد.

عصر ملّت گزارش می دهد؛

بررسی 10 دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی
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ممنوعیت صدور مجوز
 برای کارخانه  تولید رب 

استقبال سرد پزشکان
 از کارتخوان

بیش از 90 درصد اتوبوس ها
 فرسوده است

برخی تصور می کنند
 کار پزشک فقط تجویز دارو است

عصر مّلت- مدیر کل بیمه سالمت استان زنجان گفت: 
متاسفانه تفکر بیمارانی که به پزشک مراجعه می کنند این 
است ؛ پزشکی که دارو تجویز نکند کاری انجام نداده در 
حالی که من خودم خیلی دست به دارو نیستم و برای جان 
بیمارم ارزش قائلم، همانطور که برای فرزندان و خانواده 
خودم  هم راضی نمی شوم بیجا و بی مورد دارو مخصوصًا 
آنتی بیوتیک تجویز کنم در مورد دیگران هم همین  نگاه 

را دارم.
خدیجه ابراهیــم خانی در رابطه با اخالق پزشــکی 
گفت: ما در حرفه پزشــکی هم با قوانین مواجهیم و هم 
با اخالقیات. بعضی از این قوانین دســت پزشکان را باز 
گذاشته برای اینکه بعضی از هزینه ها را از بیمار دریافت 
کنند.مردم ما تصورشان بر این است که پزشک حق ویزیت 
را مــی گیرد که فقط برایش دارو بنویســد یا االن قانونی 
هست که اگر بیمار برای نشان دادن جواب آزمایش دوباره 
به پزشــک مراجع کند، پزشک طبق قانون می تواند حق 
ویزیت  از بیمار دریافت کند ولی برخی پزشکان اخالقًا 

این هزینه ویزیت را از بیمار  نمی گیرند.

عصر مّلــت- رئیس ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت اســتان زنجان گفــت: ممنوعیت واردات 
بــدون انتقال ارز بــرای کارخانجاتــی که دارای 
فعالیت های خارج از کشــور هســتند، مشکل ساز 

شده است.
وی با بیــان اینکه مکاتبات متعددی از ســوی 
اســتاندار زنجان با مسئوالن کشــوری انجام شده 
اســت،افزود: انتظار داریم واردات بدون انتقال ارز 
برای تامیــن مواد اولیه کارخانجاتی که منابع ارزی 
خارج از کشــور دارند، آزاد شــود تا این واحدها 

بتوانند به راحتی مواد تامین کنند.

عصر مّلت- مدیرکل امور مالیاتی اســتان زنجان 
گفــت: بیش از ۹00 پزشــک در این اســتان فعالیت 
می کننــد کــه ۳۳ درصد آنهــا برای دریافــت پایانه 
فروشگاهی ) دســتگاه کارتخوان ( در سامانه مربوطه 
ثبت نام کرده اند و 6۷ درصد باقیمانده تاکنون برای این 

امر اقدام نکرده اند.
میرحیدر رضوی اظهار داشت: پزشکان در صورت 
ثبت نام در این سامانه و استفاده از دستگاه کارتخوان تا 
پایان بهمن ماه جاری از حداکثر تشویق ها و تسهیالت 
قانونی از جمله بخشــودگی جرایــم مالیاتی بهره مند 
می شــوند. مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان با بیان 
اینکه در صورت اســتفاده نکردن از کارتخوان، تمام 
تراکنش پزشکان مشمول مالیات قرار خواهد گرفت، 
گفت:جریمه ثبت نام نکردن پایانه های فروشگاهی در 
ســامانه موجب تعلق 2 درصــد درآمد و در صورت 
به کارگیری نکردن پایانه مذکور از ابتدای مهر ســال 
جاری 10 درصد درآمد، مشــمول جریمه خواهد شد 

که غیرقابل بخشش است.

عصر مّلت- رئیس سازمان حمل و نقل و بار و مسافر 
شهرداری زنجان درباره کاهش اتوبوس های شهر زنجان 
گفت: شــهرداری زنجان از 10 ســال قبل با 1۴0 مالک 
اتوبوس قرارداد ارائه خدمات منعقد کرده که امسال این 

مهلت به پایان رسیده است.
فرهاد رفیعی با اشــاره به اینکه با پایان این مهلت 10 
ساله رانندگان دیگر رغبتی برای ادامه همکاری با شهرداری 
ندارند، بیان کرد: برخی از مالکان اتوبوس ها با استفاده از 
همین بند یــا اتوبوس خود را فروخته یا از چرخه خارج 
کرده اند. وی با اشــاره به اینکه با وجود فعل و انفعاالت 
صورت گرفته در حال حاضر 11۵ دستگاه اتوبوس درون 
شــهری در زنجان فعال است،گفت: به منظور جلوگیری 
از کاهــش اتوبوس های درون شــهری 1۵ میلیون تومان 
به اتوبوس داران پرداخت شــد تا دو سال دیگر نیز برای 
شهرداری کار کنند. رفیعی همچنین در ارتباط با فرسودگی 
ناوگان حمل و نقل عمومی شهر زنجان نیز گفت: وضعیت 
زنجان نیز متاثر از وضعیت کشوری است و در زنجان نیز 

باالی ۹0 درصد اتوبوس ها فرسوده است.

آگهی تغییرات 
 شــرکت اتحادیه شــرکتهای تعاونی روستایی شهرســتان خدابنده 
شــرکت تعاونی به شــماره ثبت ۳۳ و شناســه ملی 1۴0001۴۴۴۹1 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مــورخ 1۳۹8/01/26 ونامه 
شــماره 20۵/1۴/11/18۴/۴۷۳مورخــه ۹8/۵/1۳اداره تعاون روســتایی 
شهرســتان خدابنده تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : *عملیات و ترازنامه و 
حساب ســود و زیان سال مالی 1۳۹6 شرکت مورد تصویب قرارگرفت. 
*آقایان تقی گنج خانلو به کدملــی۴۳۷0۹۷88۷۴ به نمایندگی از تعاون 
روستایی سجاس به شناسه ملی 10۴6000۹۳21 و آقای جعفر پرچگانی 
به کدملی۴۳۷0۷۷۹۹28 به نمایندگی از تعاون روستایی چوزوک به شناسه 
ملی 10۴6000۵6۵۳ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای 
مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
زنجان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خدابنده )۷۳8۵1۹(

آگهی تغییرات 
شــرکت آسانبری آسان فراز رو زنجان شرکت با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 680۹ و شناســه ملی 10۴60100۴8۴ به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1۳۹۳/08/0۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
-1آقای میکائیل نورانی کلته با کدملی 22۳۹8۴۷611 با پرداخت ۵00000 
ریال به صندوق شــرکت در زمره شرکاء درآمد. در نتیجه سرمایه شرکت 

از مبلغ6000000 ریال بــه 6۵00000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه اصالح گردید. -اســامی آخرین شرکا ومیزان سهم الشرکه 
آنان بشرح ذیل میباشد: -1آقای سعید محبی دارای ۴000000 ریال سهم 
الشرکه-2 خانم پروین علی یاری دارای 2000000 ریال سهم الشرکه-۳ 
آقای میکائیل نورانی کلته دارای ۵00000 ریال سهم الشرکه اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

زنجان )۷۳8۵20(

آگهی تغییرات 
شــرکت مصرف کارگران کارخانه پارس ســویچ شرکت تعاونی به 
شــماره ثبت ۷0۷ و شناســه ملی 10۴600۳0۵۴0 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1۳۹۷/08/0۵ تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : *بیالن سال 1۳۹6مورد تصویب قرارگرفت. *آقایان حسین 
ثبوتی به کدملــی۴28۴6۷6۵۷1 حمید محمدی به کدملی۴28۴۳۵0۴81 
فرشاد رضایی به کدملی۴28۴۷۳2۷1۴ شهرام احمدی به کدملی مسعود 
عزیزخانی به کدملی۴28۴۳۷۹186 به عنوان اعضای اصلی و آقای حسین 
علمی فر به کدملی۴28۴۴2۳2۹0 به عنوان علی البدل اول و آقای حسن 
نصیری به کدملی۴280۵۹8۳12 به عنوان عضو علی البدل دوم برای مدت 
۳ ســال انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )۷۳8۵21(

آگهی تغییرات 
 شرکت مهندسین مشاور آرین طرح زنگان شرکت با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 60۵۵ و شناسه ملی 10۴600۹2۹۵۳ به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مــورخ 1۳۹8/06/10 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : 1ـ خانم لیال اخالق پسند به شماره ملی ۴28۴۳08۴۹1 
بســمت نایب رییس هیات مدیره 2ـ آقای امیدرضا غنی به شــماره ملی 
۴28۴2۷2۳۳0 بســمت رییس هیات مدیره -۳ آقای آرین غنی به شماره 
ملی۴2۷1۴۴۴8۵۵ بسمت مدیر عامل )خارج از شرکت و هیات مدیره( به 
سمت اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت نامحدود انتخاب شدند. - 
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات 
، قراردادها و عقوداسالمی و نیز اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل 
یا رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

زنجان )۷۳8۵22(

آگهی تغییرات 
شرکت مصرف کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان ابهر شرکت تعاونی 
به شــماره ثبت ۳62 و شناسه ملی 10۴6002026۳ به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1۳۹8/0۹/0۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : *آقای سید 
عبداله ابراهیمی به کدملی ۴۴10۷۵۳۵8۴ به ســمت رئیس آقای شعبان 

خانی به کدملی 61۵۹۵0۷2۳0 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای 
محمدکردبچه به کدملی ۴۴10۳۵۹101 به ســمت منشی هیأت مدیره و 
آقای حسن بهرامی هیدجی به کدملی 61۵۹06۹2۹2به سمت مدیرعامل 
تعاونی برای مدت باقیمانده تا تاریخ 1۴01/۹/۹انتخاب گردیدند. * کلیه 
قراردادها و اسناد رســمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک , سفته, برات 
و اوراق بهادار با امضای حســن بهرامی هیدجی مدیرعامل و سید عبداله 
ابراهیمی) رئیس هیات مدیره ( با ذکر ســمت و مهر شرکت دارای اعتبار 
اســت و اوراق عــادی و نامه ها با امضای آقای حســن بهرامی هیدجی 
)مدیرعامل (و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر )۷۳8۵2۳(

آگهی تغییرات 
شرکت برهان مبین اشراق موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۵۵1 و 
شناســه ملی 10۴601۳6۵۵۷ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ 1۳۹8/10/0۳ ونامه شــماره ۹8/۳۵۹8مورخه ۹8/10/۴اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی زنجان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : *شرکت منحل 
گردید. *خانم بهیه حبری به شــماره ملی ۴280818126 به سمت مدیر 
تصفیه انتخاب شد . * مدیر تصفیه اقرار به دریافت اسناد و مدارک و دفاتر 
و دارایی های موسسه نمود. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )۷۳8۵2۴(

آگهی تغییرات 
 شــرکت پایدار توان مندان فاطمه زهرا س موسســه غیر تجاری به 
شماره ثبت 100 و شناســه ملی 1۴00۳2۳2۹0۳ به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1۳۹8/0۹/1۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: تعداد اعضاء هیأت مدیره به ۵نفر عضو اصلی و 1نفر عضو علی البدل 
افزایش یافت و ماده 16 اساســنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالک اســتان زنجان مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری 

ابهر )۷۳8۵2۵(

آگهی تغییرات 
شــرکت تولید فرآورده های کود شیمیایی شــایان زنجان شرکت با 
مســئولیت محدود به شماره ثبت ۴1۴۳ و شناســه ملی 10۴600۷۴620 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1۳۹8/10/1۵ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -ابتدا شعبه شرکت واقع در تهران خیابان آفریقا 
کوچه فرزان شرفی پالک 1۳ کدپستی 1۹1۷68۷111 منحل گردید. سپس 
شــرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید و آقای مرتضی شوق 
جنانی فرزند صمد به شــماره ملی ۴28۴۵82811 به سمت مدیر تصفیه 
انتخاب شد و مدیر تصفیه اقرار به دریافت اسناد و مدارک و دفاتر و دارایی 
های شرکت نمود اداره کل ثبت اســناد و امالک استان زنجان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )۷۳8۵26(

عصر مّلت؛ زینب سودی- تقریبًا روزی نیست که 
درجمع های دوســه نفره مردم از جمله در تاکسی ها 
صحبت از بازداشــت شهردار و اعضای شورای شهر 
نباشــد. حرف هایی که در آن عدم شفافیت در اطالع 
رســانی در مورد این موضوع بیشــتر از بی اعتمادی 
مردم  به مســئولین، ذهن را آزار می دهد که چرا بعد 
از 20 روز هنوزحتــی مراجــع قضایی نیز  توضیحی 

درمورد این پرونده به مردم اعالم نکرده اند؟ 
 روز دوشــنبه ۹ دی بود که خبر احضار شــهردار 
زنجان و یکی از اعضای شورای شهر، شهردار منطقه 
۳ به همــراه چند نفر دیگــر روی خروجی یکی از 
خبرگزاری هــای زنجان قرار گرفــت. حتی بعد از 
اینکه پیگیری ها توســط رسانه های استان جدی تر 
شــد جزئیاتی هر چند کم از این خبــر به جز تأیید 
آن ابتدا از ســوی رئیس شورای شــهر زنجان و بعد 
از سایر اعضای شــورای شهر منتشر نشد. گویا خود 
اعضای شــورای شــهر نیز از این خبر غافلگیر شده 

بودند.
حمیدرضا حمیدی رئیس شــورای شهر زنجان و 
رئیس کمیســیون نظارت و بازرســی شورای شهر و 
ســایر اعضای شــورا ضمن تأیید این خبر هر گونه 
توضیحی در این باره را به بعد از مشــخص شــدن 
جزئیــات آن موکول کردند و گفتنــد: خود آنها هم 
اطالعات زیــادی ندارند و فعاًل تا روشــن شــدن 
موضــوع اطالعات بیشــتری نمی تواننــد در اختیار 

کسی قرار دهد.
در همان حال که گمانه ها حول مسائل اقتصادی و 
تخلفات مالی میچرخید، اخبار مربوط به این موضوع 
نــه احضار برای پاره ای از توضیحات بلکه حاکی از 
بازداشت قطعی شهردار ، نائب رئیس شورای شهر به 
همراه یکی از بســتگانش و شهردار منطقه سه زنجان  

به دلیل تخلفات اقتصادی داشت.
 مســعود مرادخانی عضو  شــورای شهر کمی تند 
تــر در این باره اظهار نظــر کرد و گفت: در ماه های 
گذشته هشــدار های الزم را به اعضای شورای شهر 
داده بودم ولی کســی اعتنایی به آن نکرد و همینطور 
طرح سوال و تحقیق و تفحص از مجموعه شهرداری 
را مطــرح کردم که برخی در حمایت از شــهردار بر 
آمدند و رأی به تحقیق و تفحص ندادند.با مشکالتی 
که من در شــهرداری می دیدم احساس می کردم که 
در آینده خطری متوجه شــهرداری خواهد شد و اگر 
نظارت الزم نباشــد امکان اتفاقات بسیاری هست که 

هم اکنون شاهد آن هستیم.
زنجان حجت االســالم  دادگســتری  کل  رئیــس 
اســماعیل صادقی نیارکی نیز اطالع رســانی درباره 
ایــن پرونده را به بعد از گذشــت مدتی موکول کرد 
و گفت: این افراد احضار شــده اند، اما اجازه بدهید 
مدتی از روی این قضیه بگــذرد .این موضوع چون 
در مرحله تحقیق اســت، برای اینکه به اصل تحقیق 
آسیب نزند و مانع از سیر درست این پرونده ها نشود 
بعــد از مدتی این موضوع را اطالع رســانی خواهیم 

کرد.
سکوت همچنان از طرف مســئوالن استانداری و 
فرمانداری و دادگستری و اعضای شورای شهر ادامه 
داشــت و جز اظهارات کلی از سوی فرماندار آن هم 
در رابطــه با روند انتخاب سرپرســت حرف دیگری 
زده نشــد. تا اینکه غالمحســن احمدی بــه عنوان 
سرپرست شهرداری انتخاب شــد. درحالی که سوء 
استفاده برخی از اعضای شورای شهر از این موقعیت 
برای ورود گزینه های مدنظر خود به شــهرداری هم 

دور از نظر نبود. 
در اولین جلســه علنی شــورای شــهر بعد از این 
اتفاق و بدون حضور عضو بازداشت شده شورا، بعد 
از انتقاد رسانه ها از ســکوت اعضای شورای شهر، 
حمیدرضا حمیدی از مردم عذر خواهی کرد و گفت: 
از اتفاق تلخی که در مدیریت شهری زنجان افتاد کام 
مان تلخ شــد به همین دلیل از همه شــهروندان عذر 
خواهی می کنم و این به این معنا نیســت که کســی 
مقصر هست یا نیســت. عذرخواهی ما صرفًا به این 

دلیل است که کام مردم با این مسائل تلخ شد.
حمیدرضا حمیدی با بیــان اینکه خیلی ها در این 
مورد شورا  را متهم به سکوت می کنند گفت: مطلبی 
نیســت که ما بیشتر از دیگران بدانیم و آن را نگوییم. 
اطالعــات ما در مورد این اتفاق همانقدر اســت که 
گفتیم و هیچ اطالعاتی از جزئیات این پرونده نداریم 
و الزم اســت که صبر کنیم و در آرامش اجازه بدهیم 

دستگاه قضایی کار خودش را انجام دهد.
 احمد نصیری عضو دیگر شــورای شهر نیز تاکید 
کــرد: ما در این باره ســکوت نکردیم و اطالعاتمان 
همین اســت که  گفتیم و غیر از آن اطالعات دیگری 

نداریم.
احمد نصیری در مورد تحقیق و تفحص از سازمان 
های شهرداری نیز  با اشاره به اینکه تحقیق و تفحص 
از وظایف ذاتی شورا است گفت: هیچ کدام از اعضا 

مخالــف تحقیق و تفحص نیســتند ولی باید مراحل 
قانونــی خود را طــی کند.وی از رســانه ها و مردم 
خواست که واقعیت را انچنان که هست دنبال کنند.

امامعلــی دادخواه عضو دیگر شــورای شــهر نیز 
گفت: اطالعات ما در باره بازداشــت شهردار و عضو 
شورای شهر در همان حدی است که با رسانه ها در 
میان گذاشتیم. در این موارد مردم از ما انتظار شفاف 
ســازی دارند ولی چون این موضوع در مرحله اتهام 
اســت نمی توان بیش از این اطالع رسانی کرد. وی 
از همه خواســت تا زمانی که محاکمه افراد صورت 

نگرفته در حفظ حرمت افراد دقت کنند.
 همه اظهاراتی که اعضای شورای شهر و همچنین 
برخی مسئولین استان زنجان در رابطه با این موضوع 
داشــته اند همین بود.حاال یا اطالعات آنها واقعا در 
همین اندازه بوده اســت و یا اینکه نخواســته اند و 
نمی خواهند بیشــتر از این کسی در جریان ابعاد این 

موضوع قرار بگیرد!. 
اظهــارات حمید رضا حمیدی رئیس شــورای نیز 
گواه از همین اســت که گفته بــود هنوز خود اعضا 
نمی دانند قرار اســت چه اتفاقی بیفتد، از طرفی هنوز 
مشــخص نیســت دامنه بازداشــت ها به کجا ختم 

می شود.
 البتــه برخالف اظهــارات احمد نصیــری که در 
پاســخ به نقدهایی که به عملکرد کمیسیون بازرسی 
و نظارت شــورای شهر می شــود ،گفت: کمسیون 
بازرســی و نظارت سازمان اطالعات نیست و وظیفه 
این کمیســیون پیگیری بودجه مصوب و ابالغ شده 
به شــهرداری است که از آنچه مصوب شده منحرف 
نشــود و دیگری پیگیری اجرای مصوبات شــورای 
شــهر توسط شهرداری اســت و به صالح نیست که 
کسی  بخواهد شــورای شهر را زیر سوال ببرد، نمی 
توان از کنــار این اظهار نظرها به راحتی رد شــد و 
نقش نظارتی شورای شــهر که اتفاقا عضو بازداشت 
شــده هم به شــدت بر آن تأکید داشت را به راحتی 
نادیده گرفت و پذیرفت که اعضای شــورای شــهر 
خودشــان هم همراه با بقیه مردم از بازداشت شهردار 
و عضو شورای شهر خبر دارد شده اند که خود عذر 
بدتر از گناه اســت و البته کوتاهی رسانه های استان 

نیز به همان اندازه قابل تأمل است.
حاال بعد ازگذشــت 20 و چند روز از این اتفاق، 
شــهردار بازداشت شــده زنجان در قالب نامه ای به 
رئیس شورای شهر گفته اســت : حتی اگر مشکلش 

حل شــود هم دیگر مایل به ماندن در زنجان نیست!! 
و این به معنای کناره گیری او از ســمت شــهرداری 
اســت. در حالی که وقتی شورای شــهر وارد روند 
انتخاب سرپرســت شد یعنی اینکه شهردار قبلی کنار 

گذاشته شده بود. 
عباس راشــاد در باره این نامــه گفت: نامه جدید 
شــهردار زنجان که بصورت غیررســمی از سمتش 
کناره گیری کرده اســت جهت بررســی و اعالم نظر 
به وزارت کشــور ارسال شده اســت و اگر این نامه 
بعنوان اســتعفا تلقی گردد پروســه انتخاب شهردار 
جدید زنجان آغاز خواهد شــد. راشــاد گفته است؛ 
الزمه انتخاب شــهردار جدید زنجان بستگی به اعالم 

نظر وزارت کشور و یا رای دستگاه قضایی دارد.
 مسیح اله معصومی که دوسال پیش با رأی اعضای 
شــورای شــهر به عنوان شــهردار غیر بومی با این 
اســتدالل که غیر بومی بودن او مانع از باندبازی ها و 
تخلفات خواهد شد به عنوان شهردار زنجان انتخاب 
شد. او دکتری تخصصی معماری و شهرسازی دارد و 
در طول این دوسال نیز هروقت زمزمه کنار گذاشتن 
او شــنیده می شد در پاســخ می گفت: اگر شورای 
شــهر تمام قد در کنار شــهرداری نباشند و در مورد 
او متحد نباشــند میرود. البته پست های باالتری نیز 
به او پیشــنهاد شــده بود که تصمیم بر جابجایی او 
در شورای شهر گرفته نشــد. او که در کارنامه خود 
سوابق متعددی در حوزه شهری و معماری و ترافیک 
دارد انتظار میرفت در همان نامه، ضمن عذر خواهی 
از مــردم حداقل توضیحاتی درباره اتهاماتش به مردم 
مــی داد.نه اینکه تصمیم بر نمانــدن در زنجان را به 
رخ مردم بکشــد که گویی منتی بر مردم گذاشــته و 
مســئولیتی قبول کرده بود.  هر چند هنوز توضیح و 
تشــریح درباره عملکرد مســئولین کشور حتی وقتی 

جرمشان ثابت می شود نیز در ادبیاتشان جایی ندارد!.
 از کنــار نامــه هر چند غیر رســمی و بدون عذر 
خواهی و توضیح معصومی شــهردار و البته سکوت 
اســتاندار زنجان و همچنین خأل های قانونی در این 
مــورد که بگذریم، باید با  پیگیری رســانه ها و البته 
جدیت مســئوالن و ناظران قضایی انتخاب شــهردار 
جدید به گونه ای رقم بخورد که شــاهد این اتفاقات 
نباشــیم و ضمنًا اتمام حجتی با اعضای شــهر که بی 

خبری آنها خود گناهی نا بخشودنی است. 
باالخره  وقتی اظهارات رئیس دادگســتری زنجان  
مبنی بر اینکه پرونده شــهرداری تنها پرونده نیســت 
و در ســایر دســتگاه ها نیز پرونده هایی در استان و 
شهرســتان وجود دارد و ســخنگوی قوه قضائیه که 
با اشاره به وجود مفاســد اقتصادی در شهرداری ها 
اعالم کرد در ســال جاری حدود 20 شــهردار و ۵0 
عضو شورای شهر و 100 کارمند شهرداری در کشور 
تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شده اند را کنار 
هم می گذاریم، باید گفت: فســاد به شــکل امروزی 
آن از طرفی همزاد تشــکیل دولت مدرن اســت و از 
طرفــی دلیل تقلیل خزنده مشــروعیت آن. اما حذف 
فســاد اقتصادی در گرو اصالح روند ها و ســاختار 
های فســادزا است نه مبارزه با شاخه هایی که از این 
تنه بیرون آمده اند. چرا که معلوم نیســت طبق گفته 
رئیس شــورای شهر دامنه بازداشــت ها به کجا ختم 

خواهد شد؟
روزهای منتهــی به پایان ســال 1۳۹8  را زنجان 
همچنان بدون شهردار سپری می کند در حالی که در  
فصل بودجه بندی، شورای شهر در یک طرف معادله 
و در طرف دیگر صندلی خالی شهردار مرکز استان به 
چشم می خورد و هنوز شورای شهر در شوک بزرگ 

بازداشت ها و احضار ها به سر می برد.  

گزارش عصرملّت از پرونده شهرداری زنجان؛

میل رفتن یا جای ماندن!  



عصر مّلت- معاون بهداشت دانشگاه علوم 
پزشــکی زنجان گفت: متاســفانه بیشتر مردم 
حتی پزشکان و کادر بهداشتی و درمانی علی 
رغم اطالع از مضرات تغذیه نا ســالم باز هم 

الگوی صحیح تغذیه را مراعات نمی کنند.
به گزارش عصر مّلت؛ محمد رضا صائینی 
در نشســت مطبوعاتی با موضوع پویش ملی 
مبارزه با سرطان و بسیج ملی آموزش همگانی 
تغذیه با بیان اینکه  مطمئن شدن یعنی رسیدن 
به باوری کــه موجب تغییر رفتار می شــود 
گفت: ما هم در مورد مواد غذایی مضر اطالع 
داریم ولی بــاور نکرده ایم. به همین خاطر با 
اجبار نمی شود مصرف فست فود و غذاهای 
ناسالم دیگر را محدود کرد.باید همه ما به این 

باور برسیم و آن را مطالبه کنیم.
صائینی با بیــان اینکه در ســال های قبل 
سیگار در فضاهای عمومی به راحتی استعمال 
مــی شــد ولی کم کــم تالش شــد فرهنگ 
ممنوعیت ســیگار در مکان های عمو می جا 
بیافتــد گفت: اکنون هم می توانیم تالش کنیم 
تا فرهنگ تغذیه صحیح در بین مردم جا بیفتند 

و به یک مطالبه تبدیل شود.
معاون بهداشــت دانشــگاه علوم پزشکی 
زنجــان اظهار کرد: 80 درصــد بیماری های 
قلبی و ســکته ها و دیابــت نوع 2 با مصرف 

غذای ناسالم ارتباط دارد. 
وی افزود: ارتباط مستقیم مصرف نمک در 
ســرطان معده و مصرف چای داغ در سرطان 
مری و عدم تحرک بدنی و اضافه وزن در همه 

سرطان ها اثبات شده است.
محمد رضا صائینی ضمن تشریح رتبه بندی 
ده عامل خطر در ایران، رژیم غذایی نامطلوب 
را اولین عامل خطر نامید و از پرفشاری خون 
وچاقی و تحرک ناکافــی را عوامل بعدی در 

ابتال ب بیماری ها نام برد.
معاون بهداشــت دانشــگاه علوم پزشکی 
همچنیــن باورهای غلط در مــورد تاثیر مواد 
مخــدر از جمله تریاک در کنترل دیابت را رد 

کــرد و گفت: به صورت علمی به هبچ عنوان 
تریاک و مشتقات آن در پایین آوردن قند خون 
و کنترل دیابت نقشــی ندارد و بعضا خودش 

مزید بر علت هم می شود.
وی ســوء تغذیه را با کــم دریافت کردن 
انرژی متفاوت دانســت و گفت: در کشــور 
موضوع دریافــت کِم انرژی مطرح نیســت 
موضوع درســت نبودن تغذیه است یعنی فرد 

میزان مواد مفید و مناسب دریافت نمی کند.
وی بر لزوم وجود میوه و ســبزی در وعده 
هــای روزانه تأکید کرد وگفــت:  اگر روزانه  
میوه و سبزی مصرف نکنیم حتمًا در معرض 

ابتال به سرطان  خواهیم بود.
صائینی در مورد خام خواری و گیاه خواری 
نیز با تأکید بر دو اصل تعادل و تنوع در تغذیه 
گفت: هر چیزی در تعادلش خوب اســت و 
همه مواد غذایی به اندازه باید مصرف شوند.

 معاون بهداشــت دانشــگاه علوم پزشکی 
زنجان در موضوع سنگگ نیز گفت: در مورد 
ســنگگ میزان ســبوس گیری آرد باید زیر 
10درصد باشــد که خوشــبختانه تولید  این 
آرد را در اســتان ممکن کرده ایم ولی بر خی 

نانوایی ها رعایت نمی کنند.
 وی افزود: رنگ ســنگگ باید تیره باشد و 
پاشیدن ســبوس روی سنگک ممنوع و مضر 
است درحالی که مردم ناآگاهانه  پول بیشتری 

هم بابت آن می پردازند.
صائینی همچنین از پایین آوردن ســبوس 
گیــری نان لواش از ســال آینــده خبر داد و 
گفت: پیش بینی می شود که در این مورد نیز 
مقاومت صورت بگیرد که مردم باید خودشان 
مطالبه گر باشــند و از نانوایی ها نان ســالم  

طلب کنند.
معاون بهداشــت دانشــگاه علوم پزشکی 
شعار پویش ملی مبارزه با سرطان را »سرطان 
قابل پیشگیری و درمان است، با خود مراقبتی 
و امیــد« عنوان کرد و گفــت: نقش اطرافیان 
و کادر درمــان در پرورانــدن امید در بیماران 

سرطانی بسیار موثر است.
وی همچنیــن بر لزوم برگزاری جلســات 
چگونگــی اثر گــذاری خبر بد»بــد نیوز« بر 
سالمتی تأکید کرد و از پیگیری برگزاری این 

جلسات تا پایان سال خبر داد.
صائینی گفت: ثبت ســرطان در اســتان تا 
قبل از ســال ۹۳ آزمایشــگاهی بود به همان 
علــت فقط اطالعات مبتالیان از آزمایشــگاه 
دریافت می شــد که  ممکن بــود بیماری به 
آزمایشگاه شهر دیگری مراجعه کرده باشد و 

یا اطالعالتش ثبت نشده باشد و یا قبل از ثبت 
فوت کرده باشد. ولی از سال ۹۳ ثبت سرطان 
جمعیت محور شده است؛که البته ممکن است 
بیش شــماری هم درآن اتفاق بیافتد به خاطر 
همین مدلســازی می کنیم که بر اســاس آن 
ساالنه در استان 1000 تا 10۵0 مورد مبتال به  

سرطان وجود دارد.
وی با اعالم اینکه ساالنه ۳8 میلیون نفر در 
دنیا به دلیل بیماری های غیر واگیر می میرند 
گفت: 1۷ونیم میلیون نفر از این تعداد به دلیل 

بیماری قلبی و عروقی است. در استان زنجان 
نیز ۴۳/8۳ درصد مرگ و میر به علت بیماری 
های قلبی است و1۴/۳2 درصد هم متعلق به 
سرطان اســت که دومین دلیل مرگ و میر در 

استان است.
صائینی علل افزایش سرطان را  تغذیه غلط 
و عدم تحــرک عنوان کرد و گفت: با افزایش 
سن احتمال ابتال به سرطان نیز بیشتر می شود.
وی درصد مصرف ســیگار در سنین باالی 
18 سال در استان را1۵/2 درصد اعالم کرد و 

گفت: فقــط ۷/۴ درصد مردم زنجان به اندازه 
توصیه شــده نمک مصرف می کنند که یعنی 
۹2 درصد مردم استان بیش از استاندارد نمک 

مصرف می کنند.
وی ســرطان ســینه در زنان را شایع ترین 
سرطان در استان و سرطان پروستات و معده 
را نیز دوم و ســوم عنوان کرد و سبک زندگی 
ســالم، تغذیه صحیح، پیــاده روی روزانه و 
انجام به موقع معاینــات را از عوامل مهم در 

پیشگیری از سرطان قلمداد کرد.

ّعصرملتگزارش دکتر محمود حسابی:  انسان هر چقدر وجود ارزشمندتری داشته باشید به همان اندازه مودب و متواضع خواهد بود.
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