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یادداشت

فرصت های نامشروع!

ّ
 رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان زنجان:

اقدام دولت آمریکا علیه سپاه پاسداران حقیرانه بود
رئیس کل دادگستری استان زنجان:

محکومان مالی و مهریه تعیین تکلیف می شوند 

رابرت مرتون، جامعه شناس امریکایی در سال 
1938 نظریه معروف »فشار ســاختاری« خود را 
مطرح کرد. روح انتقــادی حاکم بر این نظریه آن 
است که چرا در جامعه، فرصت های مشروع برای 
دستیابی به اهداف به شکل عادالنه ای توزیع نمی 
شــود؟ از نظر او همه افراد جامعه باید بتوانند بر 
اساس استعدادها و توانایی هایشــان امکاِن برابِر 
دسترســی به فرصت های مشروع را داشته باشند 
تا به اهداف شــان برســند. مرتون این ویژگی را 

وضعیت مطلوب و نرمال یک جامعه می بیند.
کلوارد و اوهلین، دو جامعه شناســی بودند که 
بعدها نظریه مرتــون را نقد کردند. آنها نام نظریه 
خود را » ســاختار فرصت های نامشروع« نهادند. 
به باور این دو، فرصت های نامشروع هم به همان 
اندازۀ فرصت های مشروع مهم است. آنها، شاید به 
طعنه، معتقد بودند که نه تنها فرصت های مشروع، 
بلکه فرصت های نامشــروع هم باید در بین مردم 
به شــکل عادالنه ای توزیع شود، نه آنکه تنها عده 

معدودی به آنها دسترسی داشته باشند.
فرض کنیــد که یــک کارگر ســاده بخواهد 
اختالس بزرگی انجام دهد، و یا نگهبان در ورودی 
یک درمانگاه بخواهد کاالی قاچاق وارد کشــور 
کند، و یا یک زن خانه دار بخواهد از شعبه مرکزی 
یک بانک وامی ده میلیارد تومانی دریافت کند، و 
یا یک جوان بیکار و بی پشتیبان بخواهد همزمان 
عضو هیأت مدیره چهارده سازمان اقتصادی باشد. 
همه اینها فرصت های نامشروعی هستند که افراد 
فاقِد ژن خوب، اگر هم بخواهند، نمی توانند از آنها 
برخوردار شوند. در واقع این فرصت ها به شکلی 
عادالنه توزیع نمی شــوند و فقط عدۀ معدودی به 
آنها دسترسی دارند. نکته کلوارد و اوهلین آن است 

که ساختار فرصت های نامشروع هم مهم است. 
ادامه صفحه 2

فردین علیخواه

عصرمّلت - رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان گفت: در 
هفته سالمت ۴1 پروژه بهداشتی استان در قالب 1000 پروژه 

کشوری افتتاح خواهد شد .
دکتر پرویز قزلباش رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان در 
آستانه هفته سالمت 1398 ، در نشست خبری با خبرنگاران 
رسانه های جمعی گفت: سازمان جهانی بهداشت مسئولیت 
سنگینی را در عرصه جهانی به عهده گرفته و قدمهای بسیار 
اساسی را در سطح دنیا در حوزه بهداشت و سالمت برداشته 
است و کشورهای مختلف متناسب با توان و ظرفیت امروزه 
اقداماتی را در راســتای اهداف ســازمان جهانی بهداشت 

برداشته اند.
وی با بیان اینکه؛ امروزه دردنیا بیماری های واگیر به شدت 
قبل وجود ندارد و رویکرد ســازمان بهداشت جهانی توجه 
به بیماریهای غیر واگیر است، افزود؛ در سالروز تاسیس این 
سازمان  روزی به اسم بهداشت و سالمت در دنیا مورد توجه 
قرار گرفته و در ایران نیزبا سیاست گذاری اتخاذی درکشور 

از 1 تا ۷ اردیبهشت هفته سالمت برنامه ریزی شده است.
رئیس دانشگاه شعارانسان ســالم محور توسعه پایدار و 
اهمیت آن در ســطح ملی، استانی و شهرستانی مورد تاکید 
قرار داده و افزود: هدف اصلی این اســت به طور خاص بر 
روی بهداشــت و ســالمت مردم و جامعه تمرکز شود و به 
این بهانه مفاهیم و سیاستهای بهداشتی و ضرورت مشارکت 
و همکاری که مردم در ســالمت خودشــان دارند در قالب  
آموزش های مختلف با محور خودمراقبتی تبیین و تشریح 

شود .
 وی افزود: هدف دیگر هفته سالمت  توجه سیاستگذاران 
کالن کشور، استراتژیست ها و سیاستگذاران  کالن سالمت 
به مسئله سالمت مردم و همچنین کسب اطالعات بیشتردر 
این زمینه و ارائه سیاســت های اتخاذی در حوزه سالمت 
به مردم اســت و تاکید به نقشــی که در درون سازمان و یا 
همکاری های بین بخشــی در جهت توســعه ســالمت و 

بهداشت همگانی باید داشته باشیم .
مقام عالی دانشــگاه با اشاره به شعار هفته سالمت که با 
عنوان "مراقبتهای اولیه بهداشــتی راهی به ســوی پوشش 
همگانی ســالمت" نامگذاری شده، افزود: پوشش همگانی 
ســالمت ابعاد مختلف دارد و همه خدماتی که در کشورها 
ارائه می شوددر بعد اول باید مردم بتوانند از خدمات تعریف 
شده اولیه سالمت در سطحی که سالمت و بهداشت آنها را 
حفظ و ارتقا بدهداستفاده بکنندودر بعد دیگرنیز استراتژیست 
های حوزه سالمت متناسب با توانمندی اقتصادی، فرهنگی، 
اجتماعی و حتی موقعیت جغرافیایی و رفتارهایی که انسان ها 

به عنوان سبک زندگی، بیماری های رفتاری ویا گرفتارهای 
دیگری که دارند؛ تبیین، تشــریح و در ســطح ملی به اجرا 

بگذارند.
 دکتر قزلباش مقایسه ای نیز از وضعیت بهداشت قبل و 
بعــد از انقالب نمود و افزود: در قبل از انقالب به وضعیت 
بهداشت و ســالمت توجه شده بود و کارهایی شروع شده 
بــود ولی این کارها کارهای ابتدایی بودند که وقتی به مقطع 
انقالب رســیدیم در حوزه سالمت شرایط دیگری به وجود 
آمد و زمینه برای بسط و گسترش آن فراهم شد به عنوان مثال 
قبل از انقالب ما ســپاهیان بهداشت را داشتیم که در مناطق 
محروم حضور پیدا می کردند و قدم هایی را در جهت حوزه 

سالمت برداشتند .
وی خاطر نشان کرد: مشــکالت و موانعی که ما قبل از 
انقالب داشــتیم در بعد از انقالب در زمینه سالمت بخشی 
از این موانع برطرف شد اوال دیدگاه دیدگاه عام تری شد و 
بحث توسعه عدالت که به تبع انقالبی بودن در ابعاد مختلف 
به ویژه در حوزه ســالمت بیشتر مورد توجه قرار گرفت و 
اهمین طور عدالت و مساوات در عرصه ی خدمات سالمت 

در دور افتاده ترین نقاط مد نظر قرار گرفت .
دکتر قزلباش مردمی بودن، دسترسی آسان به مسئولین را 
ازفرصتهای مهم  حوزه ســالمت عنــوان کرد و گفت : این 
فرصت  موجب شــد در دهه اول انقالب اولین خانه های 
بهداشت شکل بگیرند و به تدریج در دهه های بعدی حضور 
بهورز ها را به عنوان عامل بسیار موثر و کاربردی و عملیاتی 
در دورترین نقاط  انجام شد وبعد پزشک خانواده در سطح 
روســتاها ایجاد شــد و همه اینها بهانه ای برای تعیین هفته 

سالمت در کشور شد.
وی با تأکید بر سیاستگذاری هدفمند در نامگذاری هفته 
ســالمت گفت: هر کدام از این نامگذاری ها می تواند نشان 
دهنده سیاســت هایی باشد که در بزرگداشت هفته سالمت 

وجود دارد
رئیس دانشــگاه  دسترســی عادالنه به خدمات سالمت  
را یکی از مهمترین اهداف سیاســتگذاری بیان کرد و افزود 
: عدالت در حیطه ســالمت در ســطح دنیا موضوعی است 
که همه دولت ها موظفند به این ســمت حرکت کنند و این 
سیاست باید متناسب با توان و موقعیت اقتصادی کشور ها مد 
نظر قرار بگیرد، در سال های بعد از انقالب این سیاست را در 
حیطه سالمت در کشور خیلی پررنگ تر می بینیم یعنی هر 
کسی بر اساس خدماتی که تعریف شده می تواند به خدمات 
عادالنه دسترسی پیدا کند و تبعیض در این زمینه به حداقل 

رسیده است .

وی در پاســخ به ســوال خبرنگاران در زمینه وضعیت 
خانه های بهداشت گفت: درطرح تحول سالمت در حوزه 
بهداشــت استان زنجان ۲۲۶ طرح در قالب تفاهم سه جانبه 
بین وزارت بهداشت، دانشــگاه علوم پزشکی و استانداری 
مشــخص شــد این طرح هم در زمینه  احداث و احداث 
خانه های جدید و هم خانه های بهداشت و مراکز سالمت که 
عمری بیش از ۲۵ یا 30 سال داشتند و نیاز به احداث مجدداً 
داشــتند انجام شدو خوشبختانه در عرض چند سال گذشته 
۲00 پروژه از این پروژه ها آماده شده که انشاءاهلل ما امیدوار 
هستیم در هفته ســالمت ۴1 پروژه دیگر را  در قالب هزار 

پروژه در کشور افتتاح کنیم .
وی آخرین وضعیت اســتان در بحث خانه های بهداشت 
نیزگفت: : به جایی رســیدیم که اعــالم پایان محرومیت از 
روستاها به لحاظ خانه بهداشت خواهیم داشت در استان در 
زمینه خانه بهداشت تقریبا ظرفیت 100 درصدی داریم ؛ تمام 
خانه های بهداشت یا بازسازی شدند یا دوباره احداث شدند  
و در این زمینه پیشتازهستیم۲۲ خانه بهداشت جدید ساخته 
شده، ۴0 خانه بهداشــت احداث شده و 99 خانه بهداشت 

فرسوده مجدد ساخته شده است
وی وضعیت اســتان در زمینه تخت های بیمارستانی نیز 
گفت: هم اکنون1۷00 تخت بیمارستانی در بخش دانشگاهی 
داریم پیش بینی شده در 10 سال آینده این تعداد به بیش از 
3 هزار و ۵00 تخت برســد ، شاخص کشوری حدود 1/۶ 
است که هدفگذاری برای 10 سال بعد به باالی دو باید برسد

توجه دولــت در این زمینه به بخــش غیردولتی، بخش 
خصوصی، خیرین ات تابه آنها فرصت بیشتری بدهدتا سهم 
آنها را در این راســتا افزایش یابد در این زمینه خیلی کارها 

الزم است
دکتر قزلباش توجیه اقتصادی خدمات حوزه سالمت را 
مهم دانســته و افزود: در زمینه جذب سرمایه گذار خارجی 
باید امنیت سرمایه گذاری، پایداری سیاست گذاری ها را مد 
نظر قرار دهیم تا در جذب سرمایه گذار خارجی موفقیت الزم 

را کسب کنیم.
در ادامه این نشســت دکتر محمدرضــا صائینی معاون 
بهداشت و رئیس مرکز بهداشت استان نیز گزارشی از طرح 
بســیج سالمت نوروزی ارائه نمود و گفت : حوزه بهداشت 
درطرح بســیج ســالمت نوروزی که از ۲0 اسفند 9۷ تا ۲0 
فروردین98 انجام شد خدمات ویژه ای را ارائه نموده  است.

وی ارایه خدمات جامع ســالمت شهری و روستایی به 
هموطنان مناطق روستایی و شهرهای زیر ۲0 هزار نفر را نام 
برده و افزود: درکلیه مراکز حضور فعال پزشکان و همکاران 

تیم ســالمت را داشــتیم و با برنامه ریزی درستی که در این 
زمینه شــده بود کمترین مشکل و مســئله را از بابت ارائه 
خدمت شاهد بودیم و از این بابت رضایتمندی از مردم استان 

رادریافت کردیم.
دکتر صائینی مراقبت گروه های خاص جمعیتی مثل مادران 
و کودکان را از وظایف دیگر این حوزه برشــمرده و گفت : 
با عنایت به برنامه ریزی دقیق درحوزه سالمت و بهداشت و 
درمان در سطح استان در این ۲0 روز همه با قدرت پای کار 
بودند و نیازهای مردم را در این ایام با برنامه ریزی که صورت 
گرفته بود برطرف نموده و مشکلی در این زمینه پیش نیامد.

وی گزارشی نیز از اقدامات ویژه بازرسی بهداشت محیط 
در بسیج سالمت نوروزی ارائه نمود و  آمارتعداد بازدید ها 
ازاماکن تهیه و توزیع مواد غذایی  11۶0۲مورد، بازرســی از 
اماکن بین راهی ۴09 مورد، بازدید مشترک با سایر دستگاه ها 
۴۵0 مــورد، تعداد معرفی متخلفین 9۲مورد،  موارد تعطیلی 
۲0 مورد، نمونه برداری هدفمند ۶8۶مورد، سنجش با دستگاه 
های پرتاب ۲3۲0 موردنام برده و افزود: سامانه 190 با هدف 
"هــر زنجانی یک بازرس" به صورت شــبانه روزی آماده 

دریافت پیشنهادات و شکایات مردمی است .
رئیس مرکز بهداشــت اســتان همچینین در مورد هفته 
ســالمت نیز گفت :  در استان ۲800 عنوان برنامه در قالب 
۵00 برنامه بــا همکاری و تعامل بــا  ادارات،  ارگان ها و 

سازمانها آماده اجرا در این هفته می باشد .
دکتر جواد تاج کی معاون غذا و دارو دانشگاه نیز در این 
نشســت به اقدامات انجام شده در ایام تعطیالت نوروزی و 

طرح بسیج سالمت نوروزی در این حوزه پرداخت و افزود 
: غذاو دارو هم در ایام نوروز در زمینه نظارت برمواد غذایی، 
آرایشی، بهداشتی و دارویی اقداماتی انجام داده که به صورت 
آماری می توان گفــت که 9۴از مورد بازدیــد، چهار مورد 

شکایت داشتیم که طی ۲۴ ساعت پاسخ داده شد.
وی نظــارت بر حــوزه دارو را مورد تاکید قــرار داده و 
افزود:در حوزه دارویی ما 39 مــورد بازدید از داروخانه ها 
داشتیم ؛ در این زمینه تأکید ما عرضه دارو توسط مسئول فنی 

است که مورد نیز بادقت در این طرح بررسی شد .
وی ازمهمتریــن وظایف حوزه غــذا و دارو را  تضمین 
غذایی و بهداشــتی و کاالهای سالمت محور و کنترل مواد 
غذایی تولید شده ویافرآوری شده درکارخانجات و صنایع 
کوچــک غذایی  عنوان کرد و افــزود : میزان قند ، چربی و  
نمک آنها را نظارت می کنیم تا میزان به حد استاندارد وزارت 

بهداشت باشد.
وی افــزود: یکی از معضالت ما بیماری های ناشــی از 
آلودگی ها است که  کنترل بیشتر را می طلبد و نقش مردم در 
این زمینه در خرید و مصرف مواد و نیز اطالع رسانی مناسب 

ارگان مربوطه در این راستابسیار مهم است.
دکتر تاج کی  با اعالم سامانه اطالع رسانی 1۴90 معاونت 
غذا و دارو گفت:  کارشناسان شکایت را دریافت می کنند و 

به سرعت پاسخ می گویند
وی در مورد استفاده از محصوالت یکبار مصرف نیز تاکید 
کرد در زمان استفاده از این محصوالت بایدشرایط دمایی و 

تعداد دفعات مصرف را رعایت کنیم .

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان در جمع خبرنگاران:

در هفته سالمت 41 پروژه بهداشتی استان زنجان افتتاح می شود

عصرمّلت - در جلسه هم اندیشی اساتید دانشگاه های 
زنجان با دســت اندرکاران امور شــهری موضوع خطوط 
حمل و نقل عمومی زنجان به بحث و بررسی گذاشته شد 
و در نهایــت مبنای کار، نظر مردم و بازنگری در جزئیات 

طرح مد نظر قرار گرفت.
به گزارش ایرنا، موضوع ساماندهی خطوط حمل و نقل 
درون شــهری زنجان از ماه های آخر سال گذشته مطرح 
شد و شهرداری و شورای شهر بر عزم خود جهت اجرای 

چنین طرحی تاکید کردند.

بر این اســاس، اجرای به یکباره چنین طرحی ســوی 
شــهرداری زنجان پس از تعطیالت نوروزی امســال در 
شــهر بحث های را در بین محافل عمومی به ویژه جامعه 
دانشــگاهی داشت و حتی با واکنش ها و برخی نارضایتی 

های مردمی همراه بود.
اساتید فن و برخی کسبه مخالفت خود را با روش مورد 
استفاده در طرح ســاماندهی خطوط و حمل و نقل اعالم 

کردند و بر بازنگری مجدد آن تاکید جدی داشتند.
صفحه 3

صفحه 2صفحه 2

همین صفحه

به همت شورای شهر تهران؛ 

منزوی در تهران 
 صاحب نام می شود

فرماندار زنجان؛ 

کمربندی شمالی 
نیاز به ساماندهی دارد

3 3

استاندار زنجان در دیدار با سفرای اکو؛

صفحه 2زنجان شاهراه سفر ایران است

حمل و نقل عمومی در زنجان بررسی می شود؛

معضِل  ترافیک 

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان در جمع خبرنگاران:

در هفته سالمت 41 پروژه بهداشتی استان زنجان افتتاح می شود

یا ابا صالح المهدی )عج(
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عصرمّلت - ســفیران کشــورهای یونــان، اتریش، 
کروواسی و قزاقســتان که جهت شرکت در جشنواره 
غذای اکو - جاده ابریشــم وارد اســتان شــده اند به 
صــورت جداگانه با فتح اهلل حقیقی اســتاندار زنجان 

دیدار کردند.
در این دیدارها ، استاندار زنجان با اشاره به قابلیت 
های متعدد این استان گفت: معادنی مانند سنگ آهن، 
سرب، روی، ســیلیس، آهک و آلونیت در این استان 
قرار داشته و ۶0 درصد مواد متنوع معدنی، 90 درصد 
ســرب و روی اولیه و ۷۵ درصد روی کشور در این 

استان تولید می شود.
فتــح اهلل حقیقی افزود: ۷0 درصــد تجهیزات برق 
فشــار قوی کشور در این استان تولید شده و زنجان با 
قابلیت چرخه کامل تولید، رتبه ســوم کشور در بخش 
منسوجات را دارا اســت. همچنین چرخه کامل سنگ 
های تزئینی از اســتخراج تــا تولید محصول نهایی در 

این استان اتفاق می افتد.
وی خاطرنشان کرد: اســتان زنجان به دلیل داشتن 
فضای مناســب کســب و کار، رتبه ســوم کشور در 
ســرمایه گــذاری خارجی را در اختیار داشــته و ۵0 
درصد ســرمایه گذاری صنعتی این اســتان را سرمایه 

کشورهای خارجی تشکیل می دهد.
حقیقی با اشــاره بــه وضعیت مطلــوب صادرات 
استان اظهار داشت: مواد معدنی، سرب و روی، سنگ 
های تزئینی، منســوجات و مواد غذایی از جمله اقالم 

صادراتی استان زنجان است.
مقام عالی دولت در اســتان زنجان خاطرنشان کرد: 
استان زنجان در حوزه کشاورزی به ویژه در محصول 
زیتــون، فرآورده های زیتونی و روغن زیتون در تنوع 
تولید و تحقیقات و همچنین در مکانیزاســیون و نوین 
سازی کشاورزی جایگاه رفیعی در کشور داشته و در 

اصالح نژاد دام سبک نیز قطب کشور می باشد.
این مسئول با بیان اینکه زنجان، یکی از قطب های 
حوزه گردشگری و تاریخی در کشور و حتی در عرصه 
بین المللی اســت، تصریح کرد: بزرگترین گنبد آجری 
جهان )گنبد ســلطانیه(، طوالنی تریــن بازار تاریخی 
کشــور و شــگفت انگیزترین غار آهکــی خاورمیانه 

در این اســتان قــرار دارد که تاکنــون ۲3 کیلومتر آن 
شناسایی شــده و همچنین شگفت انگیزترین مومیایی 
خاورمیانه )مردان نمکی( کــه قدمت آن به ۲ هزار و 

3۵0 سال می رسد نیز در استان زنجان قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: بنای تاریخی رختشویخانه که 
بی بدیــل ترین بنای تاریخــی از بابت حفظ حرمت 
و جایگاه زن اســت در زنجان قــرار دارد که قدمت 
تاریخی کشــور ما را نشــان می دهد که به آسایش و 
آرامش بانوان در شست و شــو اهمیت داده می شده 

است.
حقیقی افزود: زنجان، مرکز توزیع ســفر بین استان 

های مهم و موثر کشور است.
وی تاکید کرد: این اســتان آمادگــی کامل دارد تا 
ســفیران کشــورها در صورت تمایل، بیشتر با قابلیت 
های این اســتان آشــنا شــده و زمینه هــای مختلف 

تبادالت و همکاری های مشترک فراهم شود.
اســتاندار زنجان تاکید کرد: جشــنواره غذای اکو- 
جاده ابریشــم، رویداد بســیار مهمی بوده و نگاه ویژه 
ای بــه عنوان جایگاه اقتصــادی، فرهنگی و اجتماعی 

به آن داریم.
وی با اشــاره به دشمنی ۴0 ســاله آمریکا با ایران، 
گفت: الیته آمریکا در تاریخ ۲۴۲ ســاله خود تنها 1۶ 
ســال در آرامش بوده و بقیه ســال ها را درگیر جنگ 

بوده و هدفش مطیع کردن سایر کشورها است.
حقیقی خاطرنشان کرد: ایران کشوری مقتدر، صلح 
طلب، اســالمی و دارای قدمت بسیار طوالنی بوده و 
همواره با قدرت از منافع خود دفاع کرده و در این ۴0 
سال، تمام حرکت های آمریکا و ایادی آن سبب شده 
تا اتحاد و انسجام ملی ایران روز به روز افزایش یابد.

اســتاندار زنجان اضافــه کرد: ایــران، یک درصد 
جمعیت جهــان را دارد اما ۷ درصــد منابع طبیعی و 

خدادادی جهان در ایران قرار دارد.
وی با بیان اینکه زنجان، دارای مراکز آموزشی معتبر 
و مهم در کشــور می باشــد، گفت: مرکز تحصیالت 
تکمیلی این اســتان، دانشجو را در رشته های ریاضی، 
فیزیک و شــیمی به صورت مستقیم از دیپلم تا دکتری 
تربیت کرده و در رشــته های فنی و مهندســی نیز به 

صورت مستقیم از لیسانس تا دکتری تربیت می کند.
 ایران، جمعیتی غنی و قوی در بخش اقتصاد دارد

سفیر کشور یونان در این دیدار گفت: ایران، دارای 
جمعیتی قوی و غنی برای بخش اقتصادی است.

دیمتری الکساندرا کیس، دامداری و گردشگری را 
۲ نقطه قوت یونان خواند و اظهار داشت: هر کدام از 

این ها ۲۵ درصد در اقتصاد یونان موثر هستند.
وی اظهار داشــت: کشاورزی و محصوالت طبیعی 

نیز نقش به سزایی در اقتصاد یونان دارند.
سفیر یونان با بیان اینکه یونان کشور کوچکی بوده 
و دارای 10 میلیون نفر جمعیت است خاطرنشان کرد: 
سال گذشــته 3۲ میلیون توریست وارد این کشور شد 
و اقتصاد یونان ۲ درصد نســبت به سال قبل آن، رشد 
داشــت که برای امسال نیز ۲ درصد رشد را در برنامه 

خواهیم داشت.
وی بــا بیان اینکه زیتون و روغــن زیتون، یکی از 
محصوالت صادراتی یونان اســت گفــت: اگرچه در 
زیتون رقیب هســتیم ولی زنجــان و یونان می توانند 
همــکاری نزدیکــی در محصــول زیتــون و بخش 

گردشگری با یکدیگر داشته باشند.
یونان برخالف  الکســاندرا کیس گفــت:  دیمتری 
دیگر کشــورهای اروپایی، تحریم ها را قبول نداشته 
و تا جایی که امکان داشــته باشــد مبادالت تجاری و 

اقتصادی با ایران خواهیم داشت.
وی گفت: ایران کشــوری غنی بــوده و مهمترین 

نکته، جمعیت جوان و تحصیلکرده این کشور است.
 شباهت های زیادی بین ایران و اتریش وجود دارد

ســفیر اتریش نیز در این دیدار گفت: شباهت های 
زیادی بین ایران و اتریش وجود دارد.

اشتفان شولتس خاطرنشــان کرد: استان زنجان در 
موقعیت بسیار مناســبی قرار گرفته و جاده ای در آن 
قرار دارد )جاده ابریشــم( که ایران را به کشور ترکیه 
تصــل کرده و یکی از راه های مهم ارتباطی بین ایران، 

آسیا و اروپا است.
وی بــا بیان اینکــه اتریــش دارای روابط قوی و 
نزدیــک در مســائل علمی اســت تصریــح کرد: می 
توانیم همکاری مشترک داشته باشیم. همچنین اتریش 
در بخش کشــاورزی و در سیســتم و ماشــین آالت 

کشاورزی بسیار قدرتمند است.
اشتفان شــولتس گفت: میوه های مرغوبی در ایران 
وجــود دارد و از جمله آن گردو اســت که به اتریش 

صادر می شود.
کروواسی یک کشور مستقل اروپایی است

سفیر کروواسی نیز گفت: ایران و کروواسی فرهنگ 
مشابه و نزدیکی داشته و برخی اسامی ما از اسم های 

قدیمی ایرانی است.
دراگو اشــتامبوگ افزود: کروواســی از سال 1991 
مســتقل بوده و به عنوان یک کشــور مستقل اروپایی، 
مخالف تحریم هایی است که برای ایران، اعمال شده 

است.

وی خاطرنشــان کرد: زنجان و کروواسی در بخش 
های ورزش و کشاورزی می توانند همکاری مشترکی 

داشته باشند.
سفیر کروواسی این کشــور را یکی از بزرگترین و 
قوی ترین تولیدکننده های مواد غذایی در دنیا برشمرد 
و گفــت: برند و محصوالت متنوعی مانند طعم دهنده 

های غذایی از این کشور صادر می شود.
در بخش ســنگ های تزئینی با ایران همکاری می 

کنیم
ســفیر قزاقستان نیز گفت: برای ساختمان سازی در 
قزاقســتان به ســنگ های معماری و تزئینی ایران نیاز 
داریم و در ایــن زمینه می توانیم همکاری مشــترک 

داشته باشیم.
اســخات ارازبی خاطرنشان کرد: قزاقستان و ایران، 
تبادل تجاری مطلوبی داشــته و می توانیم بیش از این 

با یکدیگر تعامل کنیم.
وی تصریح کرد: قزاقســتان در آســیای میانه قرار 
گرفته و بنا به اظهار رئیس جمهوری اســالمی ایران و 
وزیر امور خارجه ایران، قزاقســتان جزء چند کشوری 
است که هرگز در تاریخ حتی در سخت ترین شرایط 

هیچ خیانتی به ایران نکرده است.
اسخات ارازبی خاطرنشان کرد: اقتصاد قزاقستان در 
بین ۵ کشــور آســیای میانه در رتبه اول قرار داشته و 
با جمعیت 18 میلیون نفری از نظر پیشــرفت اقتصادی 

باالتر از دیگر کشورهای آسیای میانه است.

اقدام دولت آمریکا 
علیه سپاه پاسداران حقیرانه بود

عصرمّلت - معاون اقتصادی اســتاندار زنجان 
گفت: بخش زیادی از مطالبات کارگران و تامین 
اجتماعــی از روغن نباتی جهان پرداخت شــده 

است.
فرامــرز نیک سرشــت بــه موج رســا گفت : 
تعهــدات مدیریت کارخانه روغــن نباتی جهان 
در خصوص پرداخت معوقــات حقوق کارگران 
تا 90 درصد محقق شــده اســت و پرداختها به 
تامیــن اجتماعی نیز با همکاری مدیریت کارخانه 

و تامین اجتماعی پیش رفته است.
وی با بیان اینکه متاسفانه به دلیل نداشتن مواد 
اولیه یعنی روغن خام این کارخانه با مشــکالتی 
مواجه اســت، ابراز کرد: با ورود استاندار زنجان 
و پیگیری هایــی که مــا انجام دادیم از شــرکت 
بازرگانی دولتی ســهمیه ای را برای این کارخانه 
گرفتیم. در حال رایزنی هســتیم تا هرچه زودتر 
این مــواد اولیه در اختیار کارخانــه قرار گیرد تا 

تولید را آغاز کند.

رئیس کل دادگستری استان زنجان:

محکومان مالی و مهریه تعیین تکلیف می شوند 
معاون استاندار زنجان :

پرداخت بخشی از بدهی های روغن نباتی جهان
یادداشت

ادامه از صفحه 1

پرسش آن است که فرصت های نامشروع بیشتر در دست 
چه کســانی قرار دارد؟ و چرا بایــد در توزیع این فرصت ها 

شاهد بی عدالتی باشیم؟
طی دهه گذشته همواره دانشــجویانم شکایت می کردند 
که چرا توزیع فرصت های مشــروع، بله مشروع ، در کشور 
عادالنه نیست؟ چرا شرایط برابر برای برخورداری از فرصت 
های مشروع مهیا نیست؟ اما در یکی دو سال اخیر گالیه های 
برخی از دانشجویانم مرا نگران می کند. در واقع طرح مسأله و 
نوع سوال آنها تغییر یافته است. آنان بر پایه آنچه که هر روز از 
طریق رسانه ها می بینند و می شنوند دیگر کمتر از بی عدالتی 
در توزیع فرصت های مشروع گالیه می کنند. دغدغه آنان بی 
عدالتی در توزیع فرصت های نامشروع است. بگذارید ساده 
تر بگویم. آنها می پرســند: چرا ما نباید بتوانیم دزدی کنیم؟ 
چرا ما هم مانند آنها نباید بتوانیم بخوریم؟ چرا ما نباید بتوانیم 
اختالس کنیــم؟ چرا اختالس فقط باید متعلق به از ما بهتران 

باشد؟ چرا ما هم نباید...؟ و...
شاید این پرسش ها ساده به نظر برسند ولی نشانه تغییری 

نگران کننده در نگاه جوانان است.
*استاد جامعه شناسی

عصرمّلت - رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
زنجان گفت: قراردادن نام سپاه پاسداران در لیست 
گروه های تروریســتی توســط دولتمردان آمریکا 
اقدامــی حقیرانه و رذیالنه و خطایی اســتراتژیک 

بود و این اقدام قطعًا به نفع ســپاه خواهد بود.
علیرضا فیروزفر اظهار کرد: ســپاه پشــتیبانی 
امیــن برای انقالب اســت و همــواره در صف 
مقدم دفــاع از مظلومان جهان قــرار دارد. اقدام 
دولتمــردان آمریکایی علیه ســپاه با واکنش های 
بســیاری در عرصه داخلی و خارجی مواجه شد 
و نشــان داد ســپاه از جایگاه باالیی نزد ملت ها 

برخوردار است.
ایران  فیروزفر تصریح کرد: جامعه دانشــگاهی 
خود را پاســدار می دانند و سپاه درخت ریشه دار 
و تنومندی اســت که با هر بــادی نخواهد لرزید.

دانشــگاه آزاد اســالمی در کنار ســپاه پاسداران 
انقالب اســالمی اســت و از هیچ کوششی برای 

حمایت از سپاه دریغ نمی کند.

عصرمّلت - رئیس کل دادگســتری استان زنجان 
گفت : اولویت و وظیفه اصلی هیئت ســاماندهی بر 
امــور زندانیان رصد روزانه و دقیق وضعیت زندانیان  
باالخــص تعیین تکلیف محکومین مالی و مهریه می 
باشد، که این امر  نیاز به همت و پیگیری های جدی 

است.
حجت االســالم والمســلمین اســماعیل صادقی 
نیارکی افزود : در ســال 9۷ بــرای آزادی محکومین 
مالــی غیر عمد بیش از ده میلیــارد ریال کمک های 
بالعوض از سوی ســتاد دیه استان پرداخت شد که 
می توان از ظرفیت شوراهای حل اختالف نیز بایستی 

در این زمینه حداکثر بهره برد .
رئیس شورای قضایی اســتان زنجان خاطر نشان 
کرد : اعضای هیئت ساماندهی بر امور زندانیان استان  
نظارت دقیق بر امور زندانیان داشــته باشــند و کلیه 
اطالعــات زندانیان از قبیل نــوع محکومیت ،مدت 
حبس و میزان بدهی اشــراف کامل داشــته باشند تا 

وظایف محوله را به نحو احسن انجام دهند.

از مجاهدات های  گفتــن  ســخن   - عصرمّلــت 
خاموش ســربازان گمنام کار بســیار دشواری است 
چون گمنامــی، اقتضای دالورمردی های ســربازان 
ایــن نهاد انقالبی و والیت محور اســت. اما به واقع 
اگــر امــروز امنیت ایــران در منطقه و جهــان مثال 
زدنی ســت، مطمئنا قســمت عمده ای از این توفیق 
مدیون جانفشانی های سربازان گمنام امام زمان)عج( 
اســت، ســربازانی که گوش به فرمان رهبر خود در 
اوج گمنامی برگ های زرینی را در تاریج جمهوری 

اسالمی ایران به ثبت رسانده اند.
با اندکــی بصیرت می توان دریافت که شــهادت 
طلبــی و ایثار، هوش و ذکاوت، ایمان و تقوا، والیت 
مــداری و دوری از جریان های انحرافی، ســربازان 
گمنــام امام زمان را به عنوان نهــادی امنیتی-انقالبی 
و یکی از پایــه های اســتحکام بخش نظام و مایه ی 
آســودگی خاطر مردم تبدیل کرده اســت. سربازان 

گمنــام امام زمان)عج( تبعیــت از والیت فقیه و مقام 
شــامخ والیت را به عنوان نصب العین قرار داده و با 
دخالت ندادن ســلیقه های سیاسی همواره رهرو راه 
والیت بوده و هستند. و در این تایید این مساله همین 
بس کــه رهبر معظم انقالب تــالش های این بزرگ 
مردان را ســتودند و بیان داشتند: وزارت اطالعات به 
همت نیروهای با ایمان، متعهد، متخصص، دلســوز و 
انقالبی خدمات بزرگی برای انقالب انجام داده است 
و اکنــون پایگاه عظیم مبارزه و جهاد در عرصه جنگ  

است. اطالعاتی 
مجاهــدان خاموش این نهاد در مبارزه با قاچاقیان، 
اشــرار، خراب کاران، بر هم زننــدگان نظم و امنیت 
جامعــه و افــرادی که با خط گرفتــن از دولت های 
متخاصم قصــد ضربه زدن به نظام و مردم شــریف 
ایران را دارند، از هیچ تالشــی دریــغ نکرده و نمی 
کنند و به پاســداری از ارزش ها و دستاوردهای بی 

بدیلی اشــتغال دارند که با دو مولفه شــهادت طلبی 
و هشــیاری همه جانبه و مهارت محور، موفقیت در 
ماموریت های متعدد و پر خطر را ضمانت می کنند. 
اتصــال اعتقادی مامــوران وزارت اطالعات ایران به 
والیــت امام زمان)عــج( و والیت مطلقــه ولی فقیه 
سبب تفاوت اساسی این نهاد با نهادهای امنیتی دیگر 
کشــور ها شــده و پایگاه مردمی خاصی را نیز ایجاد 
کرده است. عالوه بر پایگاه مردمی، توکل به خدا نیز 
منبع بزرگی است که مجاهدان خاموش فی سبیل اهلل 
در پیکار و مجاهدت با دشمنان از آن بهره جسته اند 
و کار خود را نه یــک کار امنیتی بلکه انجام تکالیف 

شرعی و جلب رضایت الهی می دانند.
تداوم انقالب و صحبت کــردن از میراث حرکت 
مردم ایــران در فجر 13۵۷ مطمئنا مرهون اشــراف 
اطالعاتــی و اقدامــات بــه موقع مامــوران وزارت 
اطالعات اســت، مامورانی کــه در فرهنگ خود تنها 
انجام تکلیف الهی را نشــانه موفقیت و پیروزی خود 
می دانند و شکســت در قاموس شــان راهی و جایی 
نــدارد و همانند فرهنگی کــه در دفاع مقدس تجربه 
شــد، در هر دو حالِت پیروزی و یا شکست ظاهری، 

خود را پیروز واقعی می دانند.

اگر توفیقات اخیر در نــاکام ماندن تکفیری ها در 
خاک پاک ایران، خنثی شدن تصمیم های دولت های 
متخاصم و افراد کوردل وابسته به آنان، جلوگیری از 
فعالیت جریان هــای انحرافی، انهدام باندهای بزرگ 
قاچــاق کاال و مواد مخدر و افزایــش ضریب امنیت 
کشــور را بنگریم متوجه می شــویم که همراهی ها و 
پا به پا آمدن های  ســربازان مخلــص و پا در رکاب 
حضرت بقیه اهلل  االعظم )عج(  زیبنده ترین ها را برای 
انقالب به ارمغــان آورده و آســایش امروز مرهون 
دلدادگانی اســت که گرچه گمنامند اما نام آن ها در 

طول تاریخ جاودانه خواهد ماند.
همــه ناظــران سیاســی و کارشناســان اطالعاتی 
و امنیتــی دنیا معترفنــد که ایران اســالمی با توجه 
بــه ماهیــت حکومتــش و بیــرون بــودن از جرگه 
وابســتگی به نظام های اســتکباری جهــان، همواره 
در معرض تهاجمات امنیتی اســت و در این شرایط 
امن نگه داشــتن جامعه و حفاظــت از جان و مال و 
ناموس مردم و جلوگیری از شــکل گیری حتی یک 
انفجار و یا اســتمرار بخشی به برخی از سریال های 
هدفمند، بی تردید از اعجازهای بزرگ قرن ماســت 
که به واسطه همین حلقه همکاری و همدلی و انجام 

درســت ماموریت های ذاتی و پرهیز هوشمندانه از 
موازی کاری ها محقق شــده و ما امــروز امن ترین 

جهانیم. کشور 
تولید احســاس امنیت برای مردم بســیار با ارزش 
تر از اصل ایجاد امنیت اســت چرا که نه تنها آرامش 
خاطر آنان را تامین می کند بلکه زمینه های ســرمایه 
گــذاری خارجی را نیز به وجود می آورد. اگر امروز 
در شــرایط پســابرجام قرار داریم و سرمایه گذاران 
خارجی به ســرمایه گذاری در ایران رغبت پیدا کرده 
اند این مساله تنها مرهون دیپلماسی سیاسی ما نیست 
بلکه این توفیق تا حد زیادی به تالش های ســربازان 
گمنام امام زمان)عج( به امن تر کردن کشــور وابسته 
اســت. در یک کالم باید بگوییم که هیچ توســعه ای 
بدون در نظر گرفتن بســته هــای امنیتی محقق نمی 
شــود و امروز ما نیازمند هر پیشرفتی و امکاناتی که 

امنیت است. ما  نیاز  باشیم، نخستین 
در پایــان ضمن تبریک به مناســبت فرا رســیدن 
هفته ی مجاهدان خامــوش و گمنام امام زمان)عج( 
بــرای ادامه توفیقات روزافزون آنهــا دعا می کنیم و 
 اســتمرار همین منش انقالبی و والیی را از خداوند

 مسئلت داریم.

خوشنامی در اوج گمنامی

استاندار زنجان در دیدار با سفرای اکو؛

زنجان شاهراه سفر ایران است
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عصرمّلت - در جلســه هم اندیشی اســاتید دانشگاه های 
زنجان با دســت اندرکاران امور شهری موضوع خطوط حمل 
و نقل عمومی زنجان به بحث و بررســی گذاشــته شد و در 
نهایت مبنــای کار، نظر مردم و بازنگری در جزئیات طرح مد 

نظر قرار گرفت.
به گزارش ایرنا، موضوع ســاماندهی خطوط حمل و نقل 
درون شــهری زنجان از ماه های آخر سال گذشته مطرح شد 
و شهرداری و شــورای شهر بر عزم خود جهت اجرای چنین 

طرحی تاکید کردند.
بر این اساس، اجرای به یکباره چنین طرحی سوی شهرداری 
زنجان پس از تعطیالت نوروزی امسال در شهر بحث های را 
در بین محافل عمومی به ویژه جامعه دانشگاهی داشت و حتی 

با واکنش ها و برخی نارضایتی های مردمی همراه بود.
اساتید فن و برخی کســبه مخالفت خود را با روش مورد 
استفاده در طرح ساماندهی خطوط و حمل و نقل اعالم کردند 

و بر بازنگری مجدد آن تاکید جدی داشتند.
همین وضعیت موجب شــد که این موضوع در جلسه ای 
با حضور اســتاندار و متولیان مربوطه بررسی و در خصوص 

بازنگری این طرح تصمیم گیری شد.
بر این مبنا متولیان امور شــهری نیز روز دوشنبه در نشست 
هم اندیشــی با اساتید دانشــگاه زنجان در خصوص اصالح 
خطوط حمل و نقل عمومی زنجان دیدگاه های خود را مطرح 

کردند.

طرح جدید حمل و نقل عمومی پس از اصالح اجرایی 
می شود

شــهردار زنجان در این جلســه گفت: ایــن طرح برای 
جمعیت شهری زنجان منافع زیادی دارد و بر این مبنا پس از 

اصالح و رفع نقاط ضعف اجرایی می شود.
مسیح اهلل معصومی افزود: اعضای شورای شهر نمایندگان 
منتخب مردم هســتندکه تجارب خود را در ارتباط با اجرای 
طرح های کمیســیون های مختلف و حمل و نقل عمومی 

شهر زنجان بیان کرده اند.
وی اظهار داشت: تغییر و تحول محیط شهری و حمل و 
نقل عمومی با نظر شــورای ترافیک با تصویب و نظر شورا 
بوده و شــورای ترافیک شهرستان در تصویب طرح جدید 

حمل و نقل عمومی شهری دخالت داشتند.
این مســئول ادامــه داد: در این طرح نظــرات مردمی و 
شــهروندان و حتی رانندگان اتوبوس شهری اهمیت دارد و 
برای حل معضل ترافیک زنجان ســاماندهی جدید حمل و 

نقل عمومی تعیین و تعریف شود.
وی اظهار داشــت: خطوط سازمان اتوبوسرانی در حوزه 
های مختلف و با لحاظ سرمایش و گرمایش و جلوگیری از 
آالیندگی های شهری و با امتیازات ویژه ای برای رانندگان 

تعیین شده است.
شهردار زنجان ادامه داد: تمامی ایستگاه های اتوبوسرانی 
و اتوبوسها در اجرای طرح جدید حمل و نقل درون شهری 

مجهز به جی پی اس شده اند که در صورت تخلف رانندگان 
جریمه می شوند.

وی اضافه کرد: در طرح فعلی هسته مرکزی شهر انباشته 
از اتوبوس های عمومی بوده و دارای نواقص و کمبودهایی 

است که بزودی این مسائل برطرف می شود.
معصومی افزود: ورود خودروهای شخصی با ازدحام زیاد 
به هسته مرکزی شهر معضالتی دارد و بر این اساس تعریف 

خطوط ویژه اتوبراسرانی در زنجان ضروری است.
شهردار زنجان ادامه داد: اینکه گفته می شود اجرای طرح 
جدید، موجب عدم رونق اقتصادی و فضای کسب و کار می 
شود، صحیح نیست و حتی عبور و مرور ماشین های آتش 
نشانی و خودروهای امدادی برای مواقع ضروری در سطح 

شهر اهمیت دارد.
وی یادآوری کرد: حل معضل ترافیک و تســهیل عبور و 
مرور خودروها در سطح شهر اهمیت ویژه ای دارد و اجرای 

آنها همیشه با مشکالت متعددی همراه بوده است.
معصومی خاطر نشــان کرد: در طرح ساماندهی خطوط 
حمل و نقل درونشهری عبور عابران پیاده نیز در اجرای بهینه 

آن پیش بینی وکنترل خواهد شد.
ساماندهی به یکباره نبوده است

رئیس کمیسیون شهرســازی و معماری شورای اسالمی 
شــهر زنجان نیز ادامه داد: برخی ها مــی گویند این طرح 
یکباره اجرایی شده در صورتی که چارچوب اولیه این طرح 

آبان سال گذشته کلید خورد.
حمید رضا حمیدی افزود: در طرح یاد شده،خطوط ویژه 
و تغییر در حرکت اتوبوس ها بخش کوچکی از یک راهبرد 
شهری است که آرام سازی بافت مرکزی شهر و تبدیل آن از 
ماشین محوری به سوی انسان محوری و قابل زیست کردن 

بافت مرکزی شهر را مد نظر قرار داده است.
وی اضافه کرد: طرح پیاده راه سبزمیدان اجرایی شد وهم 
اکنون برنامه ریزی برای خروج مطب پزشکان و ایجاد مراکز 
تجاری و خدماتی متعددی درحاشیه شهر نیز در دستور کار 

قرار گرفته است.
حمیدی اظهار اشت: توسعه حمل و نقل عمومی تنها راه 
آرام ســازی و قابل زیست کردن هسته مرکزی شهر است، 
یعنی باید شرایط و الگوی ترافیک شهر به گونه ای باشد که 

برای ساکنان آن شرایط بهتری فراهم شود.

رئیس کمیســیون شهرسازی و معماری شورای اسالمی 
شــهر زنجان ادامه داد: به این مهم باید توجه داشــت که 
شــهر زنجان متعلق به جمعیت ۴30 هزار نفری اســت و 
در این میان جامعه دانشــگاهی اجازه ندهند افرادی برای 
منافع شــخصی خود از اجرای طــرح های مختلف در آن 

جلوگیری کنند.
حمیدی افزود: جامعه دانشگاهی به پیشگیری از حواشی 
مربوطه در این خصوص کمک کنند و در این راســتا برای 
موضوع ساماندهی خطوط حمل و نقل درونشهری جلسات 
متعددی برگزار شــده که وقت و هزینــه را زیادی را بخود 

اختصاص داده است.
به گزارش ایرنا، در این نشست اساتید دانشگاه های آزاد 
و زنجان با حمایت از کلیت طــرح به محوریت قرار دادن 

انسان در بازنگری طرح تاکید کردند.

حمل و نقل عمومی در زنجان بررسی می شود؛

معضل ترافیک 

عصرمّلت - مرحله استانی هشتمین دوره مسابقات 
ملی مناظره دانشجویان ایران در استان زنجان، از ۲9 
فروردین ماه تا 1۴ اردیبهشت ماه با حضور 3۲ تیم در 

زنجان برگزار می شود .
در مرحلــه اســتانی ایــن مســابقات ، تیم های 
آموکسی کالو، اندیشه نو، شــهید دیالمه، ایرانمهر و 
پیشگامان از دانشگاه علوم پزشکی، تیم های ایلدیریم، 
بولوت، مدیران هوشمند، سنم، پرتو، هیواد، آ ی تکین 
وی codex از دانشگاه پیام نور مرکز و تیم های اشراق 
و میثاق از دانشگاه پیام نور قیدار به رقابت می پردازند 

.
همچنین تیم روزبه از موسسه آموزش عالی روزبه، 
تیم تورال از علمی کاربردی دادگســتری، تیم حنیفا 
از علوم پایه زنجان، تیم هــای بینش، رامان، پایداری، 
فرهنگ لوژی، افرا، آینده روشــن، ژرف اندیشــان و 
طاها از دانشــگاه فرهنگیان، تیم های دومان، خواجه 
نصیرالدین طوسی و تفکر برتر از دانشگاه زنجان، تیم 
راســخون از حوزه علمیه خواهران و تیم فارماشیمی 

از دانشگاه آزاد اسالمی در این دوره حضور دارند.

مدیر مخابرات منطقه زنجان :
ارتباط پایدار مخابراتی در روزهای ابتدایی سال جاری

جهاد دانشگاهی بر گزار می کند ؛
مسابقات ملی مناظره دانشجویان در زنجان

عصرمّلت - نماینــده زنجان و طارم در مجلس 
گفــت: به تایید جهاد کشــاورزی اســتان و بخش 
خصوصــی بیش از ۷0 درصد ظرفیــت تولید مرغ 
تعطیل اســت و مرغداران اقدام بــه جوجه ریزی 

نکرده اند.
علی وقف چی با بیان اینکه به وزیر جهادکشاورزی 
در خصوص عــدم جوجه ریزی واحدهــای تولید 
گوشت مرغ هشدار داده ام، تصریح کرد: تولید گوشت 
مرغ با توجــه به باال بودن قیمــت نهاده ها و جوجه 
یک روزه صرفه اقتصادی ندارد و مرغداران تمایلی به 

ادامه فعالیت در این زمینه ندارند.

عصرمّلت - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
اســتان زنجان گفت: بر پایه آمارهای اعالم شــده، 
این استان پس از سمنان، در کنار مرکزی و همدان 
جزو اســتانهای دارای کمترین نــرخ بیکاری قرار 

است. گرفته 
محمدرضا یوسفی در گفت و گو با ایرنا افزود: 
بر اساس گزارش منتشــر شده از سوی مرکز آمار 
ایران با افزایش نرخ مشــارکت اقتصادی زنجان در 
سال 9۷ نسبت به سال 9۶ از ۴1.۴ درصد به ۴۲.۶ 
درصد ، نرخ بیکاری در این اســتان با کاهش 1.8 

درصدی از 10.3 درصد به 8.۵ درصد رسید.

عصرمّلــت - مدیرعامل شــرکت شــهرکهای 
صنعتی اســتان زنجان گفت: ۵ برنامه شاخص برای 
اجرا در سطح شهرکهای صنعتی استان در سال 98 

تدوین شده است.
ایرج احمدی با تاکید بر لزوم رونق تولید اظهار 
داشــت: یکی از برنامه های اولویت دار شــرکت 
در ســال 98 بهره برداری از شهرک صنعتی شهید 

شهریاری )زنجان ۴( در شهرستان زنجان است.
وی احــداث ناحیه صنعتی صنایع دســتی نیکان 
و تکمیل و واگذاری ناحیه کارگاهی صنایع دســتی 
ظریفان را از دیگر برنامه های شــرکت شهرکهای 
صنعتی در ســال 98 اعالم کرد و افزود: زیرساخت 
های ناحیــه کارگاهی ظریفان تکمیل شــده و در 
شــرف واگذاری بــه متقاضیان ذیصالح می باشــد 
همچنین زمیــن ناحیه کارگاهی نیکان در مجاورت 
عوارضــی آزادراه زنجان-تبریــز تملــک گردیده 
 و امســال عملیات اجــرای زیرســاخت های آن

 آغاز می شود.

عصرمّلــت - معــاون بهره بــرداری و امــور 
دیســپاچینگ شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
زنجان گفت: متوســط زمان خاموشــی در ســال 
گذشته به 9 دهم دقیقه در روز به ازای هر مشترک 

رسید.
پیــام جوادی ، اظهار کــرد: 9۵ درصد از برنامه 
این  دیســپاچینگ  و  بهره برداری  معاونت  عملیاتی 
شــرکت در سال گذشــته محقق شده و واحدهای 
نظارت بر پســت 9۵ درصد، نظارت بر خطوط 9۷ 
درصد، روشــنایی و تعدیل بار 98 درصد، رولیاژ 
صد درصــد و نشــت یابی ۷۵درصــد از اهداف 

پیش بینی شده در سال گذشته دست یافتند.
این مســئول ادامه داد: متوســط زمان خاموشی 
مشــترکان برق اســتان در سال گذشــته به 9 دهم 
دقیقه در روز به ازای هر مشــترک رســیده است 
و هدف گذاری متوســط خاموشی برای سال پیش 
1.0۶ دقیقــه بــود که موفق شــدیم به متوســطی 

پایین تر از متوسط هدف دست یابیم.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان :

5 برنامه شاخص برای امسال تدوین شده است

معاون شرکت توزیع نیروی برق:

کاهش خاموشی در زنجان

ظرفیت خالی مرغداری ها  
در زنجان 

زنجان جزو استان های با کمترین نرخ 
بیکاری است

منزوی در تهران 
 صاحب نام می شود

کمربندی شمالی زنجان
نیاز به ساماندهی دارد

عصرمّلت- فرماندار زنجان با تاکید بر ساماندهی سیما 
و منظر شهری به وجود ماشین آالت سنگین در کمربندی 
شــمالی و تابلوهای شهری اشاره کرد و گفت: اتوبان ۲۲ 
بهمن یکی از راه های اصلی است که از حالت کمربندی 

خارج شده و نیاز به ساماندهی دارد.
رضا عســگری اظهار داشــت: به نظر می رسد توجه 
به موضــوع هویت شــهری و المان های شــهری فقط 
مخصوص شــهرداری نبوده و در خیلی از طرح هایی که 
دستگاه ها اجرا می کنند در صورتی که  هماهنگی صورت 
بگیــرد می توانیم بحث واحدی را پیــش ببریم که نتایج 

خوبی خواهد داشت.

عصرمّلت - مدیر مخابرات منطقه زنجان، از 
برقراری ارتباط پایدار مخابراتی در اســتان طی 
روزهای ابتدای امســال خبــر داد و تحقق این 
مهم را حاصل تعهد و تجربه کارکنان مخابرات 

دانست. زنجان  منطقه 
نیکنــام جدیــدی بــا اشــاره بــه وضعیت 
اضطراری جــوی پیش آمده ابتدای ســال در 
کشور، گفت: با حضور به موقع مدیران ارشد و 
میانی در ستاد و رصد دائمی وضعیت ارتباطی 
شهرســتان های تابعــه و راهنمایی های الزم و 
ارتباط مســتمر با روسای ادارات تابعه، ارتباط 
تلفن های ثابت، ســیار و دیتا در ســطح استان 
پایدار بود که این امر نشــان دهنده عزم جدی 

همه همکاران حوزه های فنی و ستادی بود.
خاطرنشــان  زنجان  منطقه  مخابــرات  مدیر 
کرد: به همت کارکنان مخابرات منطقه زنجان، 
هیچ گونــه قطعی ارتباطی را در اســتان زنجان 

. نداشتیم 

عصرمّلت - شــورای شــهر تهــران در جریان 
رسیدگی به نامگذاری و تغییر نام معابر و خیابان های 
شهر تهران به تغییر اســم تعدادی از خیابان ها به نام 

جمعی از فرهیختگان ملی رای مثبت داد. 
محمدرضا شــجریان، عــزت اهلل انتظامــی، فروغ 
فرخزاد، ســیمین بهبهانی، حســین منــزوی، داوود 
رشــیدی و علی نصیریان تعــدادی از نامگذاری های 

مورد تایید شورای شهر تهران است.
بر همین اساس مقرر شد خیابان کاوه شرقی تهران 
به نام »حســین منزوی« شاعر نام آشنای استان زنجان 

تغییر کند. 

عصرمّلت - یک اســتاد دانشــگاه گفت : 90 درصد 
جمعیت ایران در معرض زلزله باال و ســیل قرار دارند 
و ۶0 درصد بارندگی ســاالنه در یک شــبانه روز اتفاق 

می افتد.
به گزارش تسنیم ، فتح اهلل شمسایی در همایش پدافند 
غیرعامل اســتان زنجان با بیان اینکه نخســتین ویژگی 
عصر حاضر پیچیدگی مســائل پیش رو و سرعت آهنگ 
تغییرات است، اظهار داشــت: تغییرات به قدری سریع 
اتفاق می افتند که اگر در پاســخ به آن تاخیر ایجاد شود 

حوادث فاجعه باری به وقوع می پیوندد.
وی تجارت اسلحه در جهان امروزی را نخستین شاخه 
بزرگ اقتصاد جهان اعالم کرد و یادآور شــد: در تجارت 

جهانی حدود 800 میلیارد دالر به اسلحه تعلق می گیرد.
 وی شــدت افزایــش بالیای طبیعی طــی دو دهه 
گذشــته را در جهان ۴ برابر اعالم کرد و گفت: در این 
حوادث جان باختن افراد ۷ برابر، آسیب دیدگان ۵ برابر 
و خســارت مالی 38 برابر شــده اســت و در این میان 
ایران به لحاظ شــرایط جغرافیایی و زمین شــناختی در 

زمره کشورهایی است که آسیب پذیری باالیی در مقابل 
حوادث دارد.

این استاد دانشــگاه مالک اشتر گفت: ایران از لحاظ 
وقوع ســوانح طبیعی در بین 10 کشور اول سانحه خیز 
دنیا قرار دارد و از لحاظ مرگ و میر ناشی از مخاطرات 
در رتبه اول تا ســوم قرار گرفته اســت زیرا ۴0 درصد 
جمعیت کشــور در معرض زلزله بــاال و ۵0 درصد در 

معرض سیل قرار دارند .
شمسایی با اشاره به این که ایران یک درصد جمعیت 

جهان را دارد، اظهار داشت: ایران بیش از ۶ درصد سهم 
تلفات ناشــی از وقوع بالیای طبیعــی جهان را دارد به 
طوری که روزانه 10 نفر در اثر بالی طبیعی در کشــور 

از بین می روند.
ایــن پژوهشــگر گفت: بر اســاس آمارهــای بانک 
اطالعاتی خسارت ناشــی از سیل در کشور بالغ بر 10 
هزار میلیارد ریال در سال است و از سال 1330 تا 1383 
سیل موجب کشته شــدن 11 هزار و ۷39 نفر و مفقود 

شدن ۲ هزار و 381 نفر در کشور شده است.

ایران چهارمین کشور سیل خیز دنیاست
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عصرمّلت - همزمان با میالد با ســعادت حضرت 
ابوالفضل العباس )علیه الســالم ( شهرداری زنجان از 
جانبازان شــاغل در شهرداری و تمامی کسانی که در 
نوروز 98 در ستاد استقبال از بهار مشارکت داشتند ، 

قدردانی کرد .
در این مراســم که در فرهنگســرای زندگی پارک 
بانوان با حضور مسولین استانی، اعضای شورای شهر 
و مدیران شهرداری زنجان برگزار شد برای اولین بار 
شــهردار زنجان از مدیران کلی که در نوروز به مردم 

خدمت کرده بودند تقدیر و تشکر کرد.
شــهردار زنجان ، حرکــت ارزشــمند مجموعه 
مدیریت شــهری زنجان را در سال جاری با اجرای 
برنامه های منســجم بعنوان ایجاد سال طالیی برای 
شــهروندان زنجان عنوان کرد و گفت: در سال جدید 
با همت و تالش مضاعف شاهد ایام خوب و خوش 

برای شهروندان خواهیم بود.
بــه گزارش مدیریت ارتباطــات و امور بین الملل 
شهرداری زنجان، مسیح اله معصومی ، در آیین تجلیل 
از جانباران و فعالین ستاد نوروزی ،همزمان با میالد با 
ســعادت امام حسین ، سجاد و ابوالفضل العباس )ع( 

با اشاره به بروز سیل در روزهای نخستین سالجاری 
، گفت: مسئولین ســتاد نوروزی اقدامات اساسی در 

این زمینه داشتند.
معصومــی، با بیان اینکــه تجلیل از مقام شــامخ 
جانبازان حائز اهمیت اســت ، ادامــه داد: جانبازان 

موجب آرامش مردم و شهروندان هستند.
وی، با بیان اینکه برای تسهیل امور شهری ،عده ای 
در نوروز از خود گذشتی کردند ، گفت: فقط بخشی 

از زحمات این افراد در این مراسم تجلیل می شود.
شــهردار زنجان، با اشــاره به زحمات افرادی در  
نوروز، ادامه داد: در مجموعه داخل شهرداری افرادی 
برای ایجاد طراوت و نظافت شــهری تالشــهای بی 

وفقه انجام دادند.
وی با اشــاره به بارشــهای اخیر در سطح شهر و 
کشور، گفت: عده ای این زحمت کشان شهرداری و 
نهاد های دیگر تالش های بی وفقه در نوروز  داشتند.
معصومی، با اشــاره به خدمات مجموعه مدیریت 
شــهری، دراین ایام در کنار دیگر ستاد های اجرایی 
، یادآورشــد: حاصل این زحمات و  ســختی ها در 

راستای رضایتمندی شهروندان بوده است.

به گفته شــهردار زنجان، شهر زنجان در سالجاری 
شــهر تمیز و با طراوت بوده اســت و نفش اتوبوس 
گردشــگری نیز در کنــار دیگر خدمات مســئولین 
شهرداری به شــهروندان و گردشگران حائز اهمیت 

بوده است.
وی، با اشاره به نقش سازمان فرهنگی و اجتماعی 
شــهرداری زنجــان  دراین خصــوص تصریح کرد: 
مسافران و گردشــگران با خاطرات خوب زنجان را 

ترک کردند.
شــهردار زنجان، همچنیــن  با اشــاره به اهمیت 
ماندگاری مسافرانن نوروزی در شهر زنجان ، خاطر 
نشــان شد: معاونت خدمات  شهری و برنامه ریزی ، 
امور زیر بنای، مالی اقتصادی و شهرداران مناطق نقش 

اساسی دراین ایام نوروز در ستاد داشتند.
معصومی ، در پایان سخنان خود، حرکت ارزشمند 
مجموعه مدیریت شــهری را در ســال جاری بعنوان 
سال طالیی برای زنجان با اجرای برنامه های منسجم 
ارزیابی کرد و گفت: در سال جدید با همت و تالش 
مضاعف شــاهد ایام خوب و خوش برای شهروندان 

خواهیم داشت.

شهردار زنجان، در آیین مراسم تجلیل از جانبازان و فعالین ستاد نوروزی :

1397 سال طالیی برای شهرداری  زنجان بود

رئیس شورای شهر زنجان در آیین مراسم تجلیل از جانبازان و فعالین ستاد نوروزی :

شاهد تعامل مناسب مجموعه مدیریت شهری زنجان هستیم
عصرمّلت - رئیس شورای شهر زنجان، با اشاره به اجرای برنامه های منسجم مجموعه مدیریت 
شــهری زنجان برای ایام نوروز ، گفت: شــاهد تعامل مناســب مجموعه مدیریت شهری زنجان 

هستیم.
اســماعیل دویران، در آئین تجلیل از جانبازان و فعالین ســتاد نوروزی، با اشاره به بروز سیل 
در ســطح کشور، و زنجان ، مسئولین ستاد بحران دارای تالشهای بی وقفه قابل ستایش در این 

زیمنه داشتند.
دویران با اشاره به اهمیت اداره مناسب شهری ، گفت با همدلی در بین اعضای شورای شهر و 

مجموعه مدیریت شهری شاهد تعامل مناسب در شهر زنجان هستیم.
وی با بیان اینکه المان غواصان دریا دل زنجان بزودی رونمایی می شود ، ادامه داد: در زنجان 

سالجاری با تالش مجموعه مدیریت شهری پروژه های مختلفی اجرایی می شود.


