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آوای میهن -مهران حبیبی :  اشتغالزایی، رفع 
تبعیض و مناسب سازی معابر از جمله مطالبات 
آنها  رفع  که  بوده  استان  در  معلوالن  اجتماعی 
اجرایی  و  متولی  دستگاه های  جدی  عزم  نیازمند 

است.
نیمه  به  ما  کشور  در  معلولین  ایرنا،  گزارش  به 
خاموش جامعه معروف هستند، متاسفانه با وجود 
تالش های انجام گرفته هنوز توجه بسیار کمی به 
میان ترحم  این  این قشر در کشور می شود، در 
برای آنان کارساز نیست، زیرا هدف آنها رشد و 
توسعه همراه با سایر اعضای جامعه برای رسیدن 

به اهداف تعیین شده است.
کمبود بودجه و امکانات الزم، موانع فکری، نبود 
باور  فقدان  جامع،  اطالعات  و  سازی  فرهنگ 
پذیری مسؤوالن نسبت به توانایی های معلوالن، 
برای  عمومی  معابر  سازی  مناسب  مهم  موضوع 
تردد معلوالن و همچنین اشتغال از جمله چالش 
این  اندرکاران  دست  و  قشر  این  که  است  هایی 

حوزه به آنها اشاره می کنند.
درصد   ۱۵ شده،  ارائه  آمارهای  ترین  تازه  بر  بنا 
نوعی  نفر  میلیارد  از یک  بیش  با  جمعیت جهان 
از معلولیت را تجربه می کنند و شیوع ناتوانی در 

کشورهای در حال توسعه بیشتر است.
جهانی  روز  دسامبر  سوم  با  مصادف  آذر   ۱۲
نامگذاری شده که شعار امسال راه حل  معلوالن 
نقش  فراگیر،  توسعه  برای  آفرین  تحول  های 
برابر  و  دسترس  قابل  جهانی  ایجاد  در  نوآوری 
از  بخشی  برای حل  بتوان  تا  است  انتخاب شده 
چالش های پیش روی جامعه معلوالن با استفاده 

از نوآوری گام برداشت.
شناسایی ناتوانی هایی مانند چالش های فیزیکی 
مانند  هایی  ناتوانی  شناسایی  اما  است،  آسان 
خاص  یادگیری  هایی  ناتوانی  روانی،  بیماری 
آموزش  بدون  اوتیسیم  با  شنوایی  اختالالت  و 

مناسب نسبتا دشوار و پیچیده است.
 ۱۰ از  بیش  شده  اعالم  آمار  آخرین  اساس  بر 

درصد جمعیت کشور معلول بوده و تحت حمایت 
خدمات بهزیستی قرار دارند و با احتساب اعضای 
می  شامل  را  کشور  جمعیت  درصد   ۲۵ خانواده 

شود.
افراد  نفر   ۳۲۶ و  هزار   ۲۲ نیز  زنجان  استان  در 
دارای معلولیت تحت پوشش اداره کل بهزیستی 
در  نفر  تعداد ۱۱ هزار و ۱۴۳  این  از  که  هستند 

حوزه توانبخشی مستمری دریافت می کنند.
در بند ۲۵ مصوبه سی و هفتمین اجالس مجمع 
حقوق  با  ارتباط  در  متحد  ملل  سازمان  عمومی 
حقوق  تساوی  اصل  است:  آمده  معلول  افراد 
نیاز  از آن است که  افراد سالم حاکی  معلوالن و 
برخوردار  یکسانی  اهمیت  از  جامعه  افراد  همه 
بوده و رفع این نیازها اساس برنامه ریزی جوامع 

را تشکیل می دهد.
حمل و نقل و جابه جایی از عمده ترین مشکالت 

افراد دارای معلولیت در زنجان است
علیرضا حسنی از جمله معلوالنی که هر چند از 
ناحیه یک چشم بینایی خود را از دست داده، اما 
راه  توانسته  پیرامونی  محدودیت  به  توجه  بدون 
ترقی و موفقیت را یکی پس از دیگری طی کند 
اگروتکنولوژی  اکنون در رشته  به طوری که هم 
دکتری  مقطع  در  زنجان  دانشگاه  "زراعی" 

تحصیل می کند.
او در ارتباط با چالش های معلوالن گفت: آنچه 
نظر  در  باید  معلول  با  اجتماعی  ارتباطات  در 
گرفت، این نکته است که ارتباط با آنها باید همراه 
با احترام باشد و از ترحم به افراد دارای معلولیت 

پرهیز شود.
که  است  این  ترحم  و  احترام  تفاوت  افزود:  وی 
در احترام، شخص مقابل، انسانی بزرگ به شمار 
می آید اما در گزینه ترحم، مخاطب انسانی ذلیل 
دست  همواره  باید  که  شود  می  شمرده  خوار  و 
او را گرفت و به شخصیت و روحیات او اندک 

توجهی نمی شود.
این معلول ادامه داد: مشکل حمل و نقل و جابه 
جایی، یکی از عمده ترین مشکالت افراد دارای 
نبود  است،  معلولیت 
بهداشتی  مناسب  امکانات 
افراد  برای  ای  جاده  بین 
نبود  معلولیت،  دارای 
امکانات خرید و همچنین 
امکانات حمل و نقل درون 
دیگر  از  آنان  برای  شهری 

مشکالت است.
یکی  داشت:  اظهار  حسنی 
افراد  مهم  مسائل  از  دیگر 
اشتغال  معلولیت،  دارای 
فرد  هر  اشتغال  است؛ 
اقتصادی  استقالل  موجب 

او می شود به عبارت دیگر داشتن شغل به شخص 
افراد، هویت و تشخص اجتماعی می بخشد و در 

او اعتماد به نفس به وجود می آورد.
وی با بیان اینکه متاسفانه تعداد زیادی از معلوالن 
به رغم گذراندن دوران تحصیلی عالی یا تخصص 
به  توانند  نمی  الزم  مهارت  داشتن  و  فنی  های 
اشتغال مناسب برسند، اضافه کرد:بین اشتغالزایی 
تبعیض  دیگران،  با  معلولیت  دارای  افراد  برای 
میان  بیکاری  میزان  گاه  و  دارد  وجود  زیادی 
بیکاران عادی است درصورتی  برابر  معلولین دو 
که بر اساس قانون دستگاه ها موظف هستند سه 

درصد از اشتغال را به معلوالن اختصاص دهند.
اجتماعی  مطالبه  مهمترین  تبعیض  رفع  و  برابری 

معلوالن
مدیر کل بهزیستی استان زنجان ضمن گرامیداشت 
از  تبعیض  رفع  و  برابری  گفت:  معلوالن،  هفته 
مهمترین شاخصه های مطالبه اجتماعی در راستای 
حقوق افراد دارای معلولیت بوده و حمایت از این 

افراد نیازمند اقدامی جمعی و اجتماعی است.
سلمان حسینی با اشاره به اینکه روز جهانی افراد 
تحول  های  حل  "راه  شعار  با  معلولیت،  دارای 
آفرین برای توسعه فراگیر: نقش نوآوری در ایجاد 
جهانی قابل دسترس و برابر، فرصتی برای تغییر 
معلولیت"  دارای  افراد  به  نسبت  جامعه  نگرش 
و  موانع  شدن  برداشته  افزود:  است،  شده  اعالم 
قرار  کار  دستور  در  باید  کارشناسانه  تدابیر  ارایه 
گیرد تا زمینه حمایت جمعی و اجتماعی از افراد 
دارای معلولیت و زمینه حضور فعال آنها در سطح 

جامعه فراهم شود.
وی با بیان اینکه افراد کم توان، امروزه بیشتر از 
آنکه به دنبال امتیازات ویژه باشند، خواهان ایفای 
نقش و کسب مسوولیت های برابر با دیگر اعضای 
جامعه هستند، اظهار داشت: بهره مندی از فناوری 
می  معلولیت  دارای  افراد  به  را  امکان  این  روز، 
و حسی  محدودیت های جسمی  رغم  به  تا  دهد 
کامل  فرد  نقش  ایفای  از  را  آنان  قرن هاست  که 
در جامعه محروم ساخته است، خود را به عنوان 

عرصه های  همه  در  دیگران،  با  برابر  عضو  یک 
اجتماعی زندگی بشری نمایان سازند.

دسترسی  میزان  چند  هر  داد:  ادامه  مسوول  این 
محور  فناوری  امکانات  از  معلولیت  دارای  افراد 
الکترونیکی و دیجیتالی نسبت به میانگین جامعه 
از  آنان  بهره مندی  حق  ترویج  با  اما  است،  کمتر 
امکانات  آوردن  فراهم  نیز  و  موجود  امکانات 
متولی،  دستگاه های  توسط  سازی  دسترسی 
موسسات دانش محور و در مجموع، همه نیروهای 
مسئول جامعه، چشم اندازهای تازه ای پیش روی 

افراد دارای معلولیت قرار خواهد گرفت.
چون  اهدافی  تحقق  همچنین  داشت:  اظهار  وی 
دسترسی  امکان  تازه،  شغلی  فرصت های  ایجاد 
شبکه های  در  حضور  مختلف،  آموزش های  به 
دسترسی  نظرات،  و  دغدغه ها  ابراز  و  اجتماعی 
بیشتر به امکانات توانبخشی و توانمندسازی، دور 

از دسترس افراد دارای معلولیت نخواهد بود.
معلولیت محدودیت نیست

نایب رییس شبکه ملی معلوالن جسمی و حرکتی 
کشور با برشمردن مشکالت متعدد معلوالن گفت: 
معلولیت محرومیت نیست اما این قشر در مقایسه 
با سایر افراد ناتوانی هایی دارند که در این میان 
مناسب سازی های الزم می تواند فعالیت روزمره 
آنان را تسهیل کند تا در جامعه حضور بیشتر و 

فعالتری داشته باشند.
مشکالت  از  یکی  افزود:  موحد  قنبری  مهدی 
معلوالن نبود دسترسی به مدیران و مسؤوالن شهر 
است که فضای فیزیکی محل کار مسووالن و از 
با چالش  آنان  آسانسور موجب شده  نبود  طرفی 

جدی مواجه شوند.
از  که  سازی  مناسب  طرفی  از  کرد:  اضافه  وی 
گرفته،  انجام  اجرایی  های  دستگاه  برخی  سوی 
این  و  نیست  هدف  جامعه  استفاده  مورد  چندان 

موضوع مشکالتی را فراهم کرده است.
مناسب  کارهای  واقع  در  افزود:  موحد  قنبری 
سازی شده از سوی دستگاه های اجرایی به عنوان 
داده  نشان  ها  برنامه  در  دکور  یا  و  ویترین  یک 

می شود.
شد:  یادآور  مسؤول  این 
برخی  بارندگی  مواقع  در 
پیاده روهای شهری لغزنده 
را  معلوالن  تردد  و  شده 
کند  می  مواجه  مشکل  با 
و  ساز  ارتباط  این  در  که 
عبور  برای  الزم  کارهای 
و مرور معلوالن باید انجام 
همواره  طرفی  از  و  شود 
مناسب  سازی  فرهنگ  بر 
تاکید  زمینه  این  در  سازی 
گردد و از سوی رسانه ها 

به این موضوع پرداخته شود.
در  نیز  زنجان  استان  معلوالن  جامعه  مدیرعامل 
در  حضور  فرد  یک  اولیه  نیازهای  گفت:  ادامه 
جامعه است و در این میان بحث مناسب سازی 
برای معلوالن و اقشار کم توان یک ضرورت انکار 

ناپذیر به شمار می رود.
موضوع  گذشته  های  سال  طی  کرد:  اضافه  وی 
برگزار شده خروجی  مناسب سازی در جلسات 
مناسبی نداشت و تحقق این مهم به مسئوالن باز 
این تفکر را در اجرای پروژه های  می گردد که 

مختلف خود لحاظ کنند.
سازی  مناسب  جلسات  کرد:  بیان  مسوول  این 
مهم  مقوله  این  که  دارد  مثبتی  نتایج  صورتی  در 
و  باشد  ملموس  شهری  عمرانی  های  پروژه  در 
افراد  تک  تک  پذیری  باور  به  امر  این  استمرار 

جامعه نیاز دارد.
نایب رییس شبکه ملی معلوالن جسمی و حرکتی 
کشور ادامه داد: مناسب سازی هزینه نیست، بلکه 
با  مقایسه  در  و  است  گذاری  سرمایه  نوعی  به 
متفاوت  موضوع  این  که  گفت  توان  می  گذشته 

تر شده است.
های  پروژه  پیمانکاران  برخی  داشت:  اظهار  وی 
و  ندارند  سازی  مناسب  از  دقیقی  درک  عمرانی 

چندان به این مهم واقف نیستند.
های  حمایت  با  و   ۹۲ سال  از  افزود:  قنبری 
استانداری زنجان بحث آموزش ها مورد پیگیری 
قرار گرفته که اکنون به یک فرهنگ تبدیل شده که 

این مسیر باید تداوم یابد.
با  گرفته  انجام  هماهنگی  طبق  کرد:  اضافه  وی 
شود  می  تالش  شهرداری  همچنین  و  بهزیستی 
بنرهایی  شهر  سطح  تبلیغاتی  جایگاه های  در  که 
برای  شهری  فضای  سازی  مناسب  با  ارتباط  در 
به  را  الزم  گذاری  تاثیر  که  شود  نصب  معلوالن 

همراه دارد.
مدیرعامل جامعه معلوالن استان زنجان ادامه داد: 
تا  و  اند  بوده  گر  مطالبه  همواره  معلوالن  جامعه 
زمانی که یک مسؤول خود را در جایگاه معلول 

نبیند و به مشکالت آنان در 
ترددها واقف نباشد، درک 
دقیقی از این موضوع مهم 

نخواهد داشت.
داشت:  اظهار  مسئول  این 
در  آموزش  و  نظارت 
مهم  اصلی  سازی،  مناسب 
به شمار می رود و در این 
سازی  فرهنگ  نیز  میان 
نیاز  بیشتری  زمان  به  الزم 
خود  جای  در  که  دارد 

نتیجه می دهد.
زمان  در  کرد:  اضافه  وی 

حاضر جایگاه انتقاد و منتقد تغییر یافته به طوری 
از مشکالت مناسب سازی سخن گفته  که وقتی 
اما  گویند،  می  آن  چالش های  از  همه  شود،  می 
نمی رسد  به جایی  کار  آید  می  پای عمل  وقتی 
و در واقع مدیران باید به عنوان مسؤول پاسخگو 

باشند.
بهزیستی  اقدامات  از  تقدیر  با  مسؤول،  این 
خاطرنشان کرد: همکاری ها از سوی این سازمان 
باید  امر  متولی  دستگاه های  همه  و  نیست  کافی 

همکاری های الزم را داشته باشند.
با  نیز  زنجان  استان  معلوالن  جامعه  مدیرعامل 
بیان اینکه طبق آمار جهانی ۱۰ تا ۱۵ درصد افراد 
به  معلول هستند، گفت: حوادث مختلفی  جامعه 
مناسب  میان  این  در  و  شود  می  منجر  معلولیت 
و  مهمتر  نیز  ازدواج  و  اشتغال  بحث  از  سازی 

واجب تر است.
سرویس  شهر  سطح  در  متاسفانه  افزود:  قنبری 
بهداشتی مناسب سازی شده برای معلوالن وجود 
مهم  این موضوع  فاقد  نیز  مساجد  و حتی  ندارد 

است.
این  در  مردم  گری  مطالبه  کرد:  خاطرنشان  وی 
زمینه را باید افزایش داد و در این میان رسانه های 
گروهی می توانند مطالبه گری جامعه معلوالن را 

در ارتباط با مناسب سازی احصا کنند.
برآیند:

های  تالش  و  خدمات  تمامی  رغم  به  امروزه 
زنجان  استان  در  معلوالن  جامعه  گرفته،  صورت 
پنجه  و  با مشکالت و چالش های جدی دست 
نرم می کنند که مهمترین آنها موضوع اشتغال و 

مناسب سازی معابر برای تردد است.
از  تنها  توان  نمی  را  اجتماعی  مطالبات  این  رفع 
تحقق  بلکه  داشت  انتظار  اجرایی  دستگاه  یک 
قوانین و مقررات در این راستا نیازمند همراهی، 
همفکری و عزم جدی دستگاه های متولی است.

نیوز  میهن  میهن -مهران حبیبی:آوای  آوای 
بارها  که  بود  دیروز  همین  انگار  حبیبی:  مهران 
آب  با  شهر  شورای  اعضای  و  شهردار  بارها  و 
و تاب از نهضت آسفالت در شهر زنجان سخن 
در  شهروندان  از  ای  عده  چه  اگر  گفتند  می 
آخر  را  جوجه  که  گفتند  می  کنایه  به  تابستان 
پاییز میشمارند اما عده دیگری از شهروندان به 
آسفالت ریزی سطح شهر که هر روز پررنگ تر از 
دیروز رنگ تبلیغاتی به خود می گرفت خوشبین 
بودند. اما آخر پاییز از راه رسید و هنوز زمستان 
بارش  یک  با  خیابانها  از  برخی  آسفالت  نیامده 
خوشبینانه  اگرچه  است  شدن  خراب  حال  در 
باید به موضوع نگاه کنیم که بیش از ۹۰ درصد 
آسفالت ریزی در خیابان ها مناسب بوده است 

اما شهروندان در این خصوص گله مندند.
 از آغاز سال ۱۴۰۱ مسووالن  استان زنجان از 
جمله شهردار و رئیس شورای آن زمان بارها و 
بارها از نهضت آسفالت در شهر خبر می دادند 
ریزی  آسفالت  شهردار   معاونان  گاهی  حتی  و 
می گرفتند  انتقاد  باد  به  را  گذشته  های  سال  ها 
و گویی بر اسب تند وعده و وعید  سوار شده 
باشند برای شهروندان روزهای بهتری را در شهر 
نوید می دادند  از سویی دیگرتبلیغات شهرداری 
گاهی  زنجان  فیروزفر شهردار  که  بود  به حدی 
ریزی  آسفالت  از  سرزده  طور  به  نیز  شب ها 
مرکز  سیمای  و  صدا  و  می کرد!  دیدن  خیابانها 
سخنان  مستقیم  و  سرزده  طور  به  نیز  زنجان 
پخش  را  آسفالت ریزی  فعالیت های  و  شهردار 

می نمود. 
رسالت رسانه ها و جامعه خبری همواره بیان 

مشکالت و نارسایی هاست
بیان  همواره  خبری  جامعه  و  ها  رسانه  رسالت 
مشکالت و نارسایی هاست و هدفی جز توسعه 
نوشتن  به  وادار  را  خبرنگاران  نمی تواند  استان 
رئیس  جمله  از  مسئوالن  از  برخی  هرچند  کند 
و  ندارند  ها  رسانه  به  اعتقادی  و شهردار  شورا 
شهرداری  یاور  یارو  را  رسانه ها  شعار  در  فقط 
با رسانه ها میانه  اما در عمل  و شورا می دانند 
خوبی ندارند چرا که دو ماهی است  از شهردار 
فقط  ظاهراً  ایشان  اما  ایم  گرفته  مصاحبه  وقت 
برای صدا و سیما و خبرگزاری های دولتی وقت 

دارند.
ها  خیابان  آسفالت  و  افتاده  اتفاق  حال  هر  به   
زمینه  این  در  که  است  پاشیدن  هم  از  حال  در 
به  استان  مرکز  دادستان  ورود  مردم  خواست 
عنوان مدعی العموم به موضوع خرابی آسفالت 
می  به شمار  فعل  ترک  نیز  این  که  هاست چرا 

آید.
موضوع  این  از  که  زنجانی  شهروند  یک 
ما  خبرنگار  با  گفتگو  در  است  عصبانی  بسیار 
محلی  عوارض  شهرداری  وقتی  اظهارداشت: 
شهروندان  از  آخر  ریال  تا  را  وساز  ساخت  و 
شهرداری  برای  که  بودجه ای  و  می گیرد 
اختصاص پیدا می کند اینگونه با بی مدیریتی به 
هدر می رود، شهروندان مایوس خواهند شد که 
شورا  و  شهرداری  اقدامات  دیگر  ناکرده  خدای 

نیز این گونه باشد.
تابستان  در  شهرداری  اینکه  از  افزود:  محمدی 
خوشحال  ما  همه  انداخت  راه  آسفالت  نهضت 
و  بارها  اعضای شورا  و  که شهردار  شدیم چرا 
بارها اعالم کرده اند آسفالت آزمایش می شود و 
گویی  اما  می گیرد  صورت  چندبرابری  نظارت 

تمام این برنامه ها تبلیغاتی بیش نبوده است .
به  آمد  و  رفت  روزش  هر  کار  که  پرستاری 
اگرچه  گفت:  باشد  می  ولیعصر  بیمارستان 
پیمانکار در این مورد باید پاسخگو باشد اما آیا 
ترافیک هایی که در فصل تابستان در این مسیر 
صورت می گرفت و رفت و آمد شهروندان و 
وقت آنها گرفته می شد را نباید شهردار پاسخگو 

باشد؟ 
اداره کل  اینکه مسئوالن  بر  تاکید  با  بیات  خانم 
بازرسی باید در این مورد تحقیقاتی انجام بدهند 
و با شهردار و شورا برخورد نمایند اظهار داشت: 
هر چند هنوز تا زمستان از راه برسد و برف باران 
دیگر  خیابانهای  مورد  در  نمی توان  نشود  بیشتر 
اظهار نظر کرد اما امیدواریم دیگر خیابان ها به 

این مشکل دچار نشوند.
شهرداری نضت آسفالت را آغاز کرد

ابتدای سال ۱۴۰۱ بود که خبرگزاری تسنیم  از 
قول شهردار زنجان از آغاز به کار طرح نهضت 

آسفالت در شهر زنجان خبر داد .
ضمن  خبرنگاران  جمع  در  فیروزفر  علیرضا 
تبریک به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان 
اظهار داشت: یکی از گالیه های مهم شهروندان 
زنجان  آسفالت شهر  نامناسب  زنجانی وضعیت 
اقدامی  هیچ  وقت  مسئوالن  متأسفانه  که  است 
در راستای بهبود وضعیت آسفالت زنجان انجام 

ندادند.
زنجان  شهرداری  برنامه های  به  ادامه  در  وی 

نهضت  طرح  کرد:  ابراز  و  زد   ۱۴۰۱ سال  در 
لکه گیری در شهر زنجان از اسفند ماه آغاز شده 
طرح  بار  نخستین  برای  امسال  فروردین  از  و 
البته  روکش کامل آسفالت در زنجان آغاز شد؛ 
این طرح همچنان با شتاب بیشتری انجام خواهد 

شد.
به  شهروندان  اعتراض  از  ادامه  در  فیروزفر 
آسفالت نامناسب شهر زنجان خبر داد و گفت: 
متأسفانه وضعیت آسفالت شهری چه در مناطق 
مناسب  محروم  غیر  مناطق  در  چه  و  محروم 
این وضعیت گالیه  از  اکثر شهروندان  و  نیست 
آسفالت  نهضت  طرح  آغاز  با  امیدواریم  دارند. 
در شهر زنجان وضعیت معابر شهری بهبود یابد.
وی در پایان از آغاز به کار ستاد عمران شهری 
گفت:  و  داد  خبر  زنجان  استاندار  ریاست  به 
امور  به  نسبت  زنجان  استاندار  که  آنجایی  از 
شهری شهر زنجان بسیار حساس است شخصًا 
مسئولیت ستاد عمران شهری را بر عهده گرفت 
و امیدواریم در آینده حاصل و برکات راه اندازی 

ستاد عمران شهری مشخص شود.
استاندار به عنوان مسئول ستاد عمران شهری 

باید پاسخگو باشد
خرابی  خصوص  در  نیز  زنجانی  معلم  یک 
به  عصر  ولی  گذر  زیر  خیابان  آسفالت 
بوده  ضعیف  ها  نظارت  ظاهرا  خبرنگارماگفت: 
توجه  فنی  مسائل  به  ریزی  آسفالت  زمان  ودر 
نشده است که امیدواریم مسووالن بیشتر به شهر 

توجه کنند تا بیت المال به هدر نرود.
یک  پیمانکار  دانستن  مقصر  افزود:  احمدی 
و  نبوده  کافی  ها  نظارت  ،لذا  است  توجیح 
استاندار که یک شخص فرهیخته است به عنوان 
باشد  پاسخگو  باید  شهری  عمران  ستاد  مسئول 

واز شهرداری توضیح بخواهد.
نهضت آسفالت معابر شهر زنجان هم اکنون در 

کشور مشهور شده است 
در  که  خبرنگاران  ای  رسانه  تور  جریان  در 
پروژه  پیشرفت  روند  از  بازدید  برای  تابستان 

های شهری زنجان  انجام شد بار دیگر  شهردار 
زنجان در جمع خبرنگاران  به نهضت آسفالت 
معابر شهر زنجان که از ابتدای امسال آغاز شده 
عملیات  حجم  جهت  از  وافزود:   کرد  اشاره 
در  همچنین  و  معابر  نیاز  و  مساحت  به  نسبت 
مقایسه با وضعیت گذشته، یک حرکت منحصر 

به فرد در کشور است.
فیروزفر با بیان اینکه نهضت آسفالت معابر شهر 
است،  مشهور شده  کشور  در  اکنون  هم  زنجان 
دریافت  بدون  ریزی  آسفالت  حجم  این  افزود: 

قیر یارانه ای در حال انجام است.
های  کارخانه  بهترین  از  را  خود  نیاز  مورد  قیر 

کشور خریداری می کنیم
قرار است  براساس پی گیری ها  داد:  ادامه  وی 
هشت هزار تن قیر یارانه ای به شهرداری زنجان 
از سوی وزارت کشور اختصاص داده شود که 
بدون  ما  و  نشده  محقق  موضوع  این  کنون  تا 
نیاز خود را از  این قیر یارانه ای هم، قیر مورد 
بهترین کارخانه های کشور خریداری می کنیم 

تا عملیات آسفالت ریزی معابر متوقف نشود.
اینکه در مدیریت شهری هیچ نقطه  بیان  با  وی 
کرد:  خاطرنشان  ندارد،  وجود  مغفولی  حوزه  و 
ها  فعالیت  گذشته  ماه  پنج  از  شهری  مدیریت 
در  مختلف شهر  مناطق  در  متعددی  اقدامات  و 
تحت  آنها  از  برخی  که  داده  قرار  کار  دستور 
گرفته  قرار  ریزی  آسفالت  باالی  حجم  الشعاع 

اند.
تولید روزانه 700 تن آسفالت در کارخانه 

آسفالت شهرداری زنجان
فضاهای  بازآفرینی  و  عمران  سازمان  رییس 
بازدید  جریان  نیزدر  زنجان   شهرداری  شهری 
خبرنگاران از کارخانه آسفالت شهرداری زنجان 
کتارخانه  این  در  تولید  تن   ۷۰۰ روزانه  گفت: 
داریم که البته ظرفیت اسمی این واحد باالتر از 
این میزان است ولی ما بر اساس نیازی که پای 

کار وجود دارد تولید می کنیم.

سعید رضایی با بیان اینکه مواد و مصالح مورد 
تایید  مورد  معادن  از  آسفالت،  تولید  برای  نیاز 
 ۲ زنجان  شهرداری  افزود:  شود،  می  خریداری 
کارخانه آسفالت دارد که فعالیت این واحدها در 

خدمت نهضت آسفالت معابر شهری است.
اساس  بر  ما  تولید  معیار  کرد:  خاطرنشان  وی 
طرح و ضوابط اختالط آزمایشگاه فنی و مکانیک 
روز  هر  منظور  این  برای  و  است  استان  خاک 
انجام می  از محصول  آزمایش  و  برداری  نمونه 

شود.
کیفی  و  کمی  های  شاخص  مستمر  کنترل 

آسفالت ریزی در معابر شهر زنجان
و  فنی  آزمایشگاه  کیفیت  کنترل  کارشناس 
خبرنگاران  بازدید  در  نیز  زنجان  مکانیک خاک 
از روند آسفالت ریز معابر گفت: آزمایشگاه فنی 
و مکانیک خاک استان وظیفه نظارت و همچنین 
را  زنجان  شهر  معابر  آسفالت  پروژه  آزمایش 

برعهده گرفته است.
پریسا حمدملکی افزود: امسال برای نخستین بار 
و  کمی  های  شاخص  کنترل  با  ریزی  آسفالت 
کیفی همچون دما، ضخامت، تنظیم نحوه فعالیت 
کیفیت  و  طولی  و  عرضی  شیب  و  ها  غلتک 
به  لحظه  و  روزانه  و  مستمر  طور  به  آسفالت 

لحظه انجام می شود.
وی گفت: ضمانت آسفالت ریزی درحال انجام 
در معابر شهر زنجان پنج سال است، یعنی تا پنج 
ایجاد شود،  معابر  آسفالت  در  مشکلی  هر  سال 

پیمانکار موظف به رفع آن خواهد بود.
گام بلند شهرداری زنجان در آسفالت معابر شهر
 ۸ تاریخ  در  که  خود  گزارش  در   نیز  ایمنا 
اردیبهشت ۱۴۰۱ منتشر کرد به نقل از سرپرست 
شهرداری  زیربنایی  امور  و  عمرانی  معاونت 
تنها ۴۲ هزار  زنجان  آورده است: سال گذشته 
معابر شهر  در سطح  آسفالت ریزی  و  ترمیم  تن 
زنجان انجام شد و طی ده سال گذشته ۹۰ هزار 
در  میزان  این  که  شده  انجام  آسفالت ریزی  تن 

چند سال اخیر بی سابقه بوده است 

زیربنایی  امور  و  عمرانی  معاونت  سرپرست 
دهم  از  گفت:  ایمنا  به  زنجان  شهرداری 
۳۲۰۰تن  از  بیش  تاکنون،  فروردین ماه 
آسفالت ریزی انجام شده است که این میزان در 
منطقه  ۱۸۶۷تن،  دو  منطقه  ۲۷۱تن،  یک  منطقه 
که  است  ۳۳۴تن  چهار  منطقه  و  ۷۶۵تن  سه 
مجموعا، در چهار منطقه ۳۲۳۷تن آسفالت ریزی 

طی ۲۰روز گذشته انجام شده است.
علیرضا انصاری ، اظهار کرد: آسفالت ریزی معابر 
با  و  انجام شد  نوروز  عید  از  قبل  زنجان،  شهر 
به روزکردن طرح اختالط و تعمیر و بازسازی دو 
کارخانه آسفالت، درصدد ایجاد اقدامات اساسی 

در سطح شهر هستیم.
وی با بیان اینکه در خیابان امام و سعدی برای 
از نوروز ترمیم جدول کاری و آسفالت  استقبال 
انجام شد، افزود: طی سال های گذشته در حالت 
خوش بینانه آسفالت ریزی اردیبهشت یا خردادماه 
اجرایی می شد؛ اما با برنامه ریزی صورت گرفته 
در سال جاری، آسفالت ریزی از دهم فروردین ماه 
کلید خورد و عملیات روکش در بلوار سرداران 

شهید میدان قائم آغاز شد.
زیربنایی  امور  و  عمرانی  معاونت  سرپرست 
روزهای  در  کرد:  خاطرنشان  زنجان  شهرداری 
قراردادی  طی  معابر  اسکن   ،۱۴۰۰ سال  پایانی 
با آزمایشگاه مکانیک خاک منعقد شد و زنجان، 
سومین شهر کشور بود که این تجهیزات را وارد 
نظر  دقت  با  آسفالت  روکش  مطالعات  تا  کرد 

باالیی انجام شود.
انصاری با بیان اینکه به منظور آسفالت ریزی در 
معابر شهر زنجان، اطالعات خوبی در بحث ترمیم 
و روکش آسفالت به دست آمده است، تصریح 
کرد: معموالً در دو ماه اول سال نوسانات جوی 
مهیا  آسفالت  انجام  برای  شرایط  و  دارد  وجود 
اولویت دار  مناطق  لیست  این مدت  نیست؛ طی 
درحال حاضر  و  شد  تهیه  آسفالت  ترمیم  برای 
شهرداری توان ترمیم معابر و روکش آسفالت را 

دارد. بودجه مورد نیاز ابالغ و موافقت نامه ها نیز 
رد و بدل شده است.

را ۹۰  آسفالت  برای  پیش بینی شده  بودجه  وی 
میلیارد تومان عنوان کرد و ادامه داد: تأمین اعتبار 
و تخصیص آن طی روزهای آینده انجام می شود 
قول  با  کنیم.  گود  وارد  را  پیمانکارها  بتوانیم  تا 
افزایش  آسفالت ریزی  حجم  اگر  شهر  شورای 
پیدا کند، این رقم به ۱۸۰ میلیارد تومان افزایش 

می یابد.
درخواست شهرداری برای استفاده از قیر رایگان

زیربنایی  امور  و  عمرانی  معاونت  سرپرست 
شهرداری زنجان با بیان اینکه تاکنون دو مناقصه 
 ۴۰ برای  و  شده  برگزار  پیمانکار  انتخاب  برای 
هستیم،  قرارداد  عقد  مرحله  در  دیگر  تن  هزار 
نفر  هزار   ۵۰۰ باالی  شهرهای  در  کرد:  اظهار 
داده  اختصاص  رایگان  قیر  سهمیه  معموالً 
مستثنی  قاعده  این  از  نیز  زنجان  که  نمی شود 
نیست. با رایزنی های صورت گرفته با نمایندگان 
از  رایگان  قیر  از  استفاده  درخواست  مجلس 
وزارت کشور داده شده است که امیدواریم این 
امر محقق شود تا به واقع شاهد نهضت آسفالت 

در سطح شهر زنجان باشیم.
گرفته  صورت  انتقادات  به  پاسخ  در  انصاری 
درخصوص استفاده از لفظ نهضت آسفالت ریزی 
توسط مسئوالن و مدیران شهری، تاکید کرد: سال 
تنها ۴۲ هزار تن ترمیم و آسفالت ریزی  گذشته 
در سطح معابر شهر زنجان انجام شد و طی ده 
انجام  آسفالت ریزی  تن  هزار   ۹۰ گذشته  سال 
بی سابقه  اخیر  سال  در چند  میزان  این  که  شده 

بوده است.
وی گفت: در سال های اخیر تنها بین ۳۰ تا ۴۰ 
هزار تن آسفالت ریزی صورت گرفته و با بودجه 
فعلی ۹۵ هزار تن و با ردیف های بودجه ای که 
آسفالت،  تن  تا ۹۵ هزار  بین ۸۵  داریم  نظر  در 
آسفالت  اجرای  قیر،  قیمت  نوسانات  به  بسته 
در  که  داشت  خواهیم  ترمیم  و  روکش  شامل 
صورت استفاده از ظرفیت نمایندگان استان این 

میزان افزایش چشمگیری پیدا می کند.
زیربنایی  امور  و  عمرانی  معاونت  سرپرست 
شهرداری  کرد:  خاطرنشان  زنجان  شهرداری 
عالوه  به  دارد،  آسفالت  نظارت  کارشناس  تیم 
قراردادی با مشاور منعقد شده تا نظارت کارگاهی 
بر پروژه ها انجام شود تا نظارت مضاعف و عالی 

در خصوص کیفیت آسفالت انجام می شود.
انصاری در پاسخ به این پرسش که بحث نظارت 
انجام می شود،  زمانی  از چه  آسفالت  کیفیت  بر 
گفت: از شش سال قبل، یک نفر به عنوان ناظر 
پروژه  انجام  روند  و  آسفالت  کیفیت  بر  عالی 
نظارت داشت و درحال حاضر، نظارت کارگاهی 
کیفیت آسفالت  بازوی قوی در بحث  به عنوان 

مدنظر شهرداری است.
استفاده از تکنولوژی های جدید برای افزایش 

عمر و کیفیت آسفالت

وی تصریح کرد: زیرسازی معابر سطح شهر طی 
نمی شد  انجام  احسن  نحو  به  گذشته  سال های 
که  دارند  زیرسازی  مشکل  معابر،  از  بسیاری  و 
رفع این مشکل بودجه کالنی می طلبد. درصدد 
ژئو  جدید  تکنولوژی های  از  استفاده  با  هستیم 
وجود  که  الیاف هایی  و  ژئوتکستایل  گریدها، 
دارد، عمر آسفالت را افزایش دهیم و بر کیفیت 

آسفالت بیفزاییم.
زیربنایی  امور  و  عمرانی  معاونت  سرپرست 
کمربندی  در  اینکه  بیان  با  زنجان  شهرداری 

شمالی و جنوبی تردد خودروهای سنگین وجود 
و  خیام  مسیر  از  شهر  ترانزیتی  مسیر  و  دارد 
این  اظهار کرد:  اتفاق می افتد،  کمربندی شمالی 
دو محور اصلی حجم آسفالت زیادی نیاز دارد 
و  استان  مسئوالن  همکاری  و  همت  نیازمند  و 
همراهی اداره راه و شهرسازی است و از عهده 

شهرداری خارج است.
با  خدمات رسان  شرکت های  گفت:  وی 
حفاری های خود، خرابی آسفالت را دو چندان 
عمر  سال  پنج  حداقل  دیگر  معابر  اما  می کنند؛ 
مفید آسفالت دارند و تضمینی که از پیمانکاران 
آسفالت  مفید  عمر  سال  پنج  معموالً  می گیریم، 

است.
از  شهروندان  اطالع  درخصوص  انصاری 
و  شلوغ  ساعات  در  آسفالت ریزی  مسیرهای 
پرتردد، گفت: در فصل بهار امکان آسفالت ریزی 
ندارد؛  وجود  غروب  و  ظهر  از  بعد  شیفت  در 
بهترین  و  می کند  پیدا  کاهش  هوا  دمای  چراکه 
زمان در طول روز و نزدیک ظهر است که مطمئنًا 
تابستان  فصل  در  اما  هستیم،  تردد  پیک  شاهد 
برای شیفت شب اجرای آسفالت را برنامه ریزی 

خواهیم کرد.
از  شهروندان  اطالع  لزوم  خصوص  در  وی 
خاطرنشان  آسفالت ،  عملیات  اجرای  محورهای 
تناژ  در  آسفالت ریزی  فعاًل  اینکه  دلیل  به  کرد: 
باال صورت نمی گیرد، اطالع رسانی ها به صورت 
عملیات  انجام  از  قبل  ساعت   ۲۴ و  بنر  نصب 
وقوع  و  هوا  دمای  پیش بینی  چراکه  است؛ 
بارندگی از سه یا چهار روز قبل از آسفالت ریزی 

امکان پذیر نیست.
زیربنایی  امور  و  عمرانی  معاونت  سرپرست 
آسفالت ریزی  خصوص  در  زنجان  شهرداری 
این  آسفالت ریزی  گفت:  خرداد،  کوی  منطقه 
معابر  آسفالت  اما  است  کار  دستور  در  منطقه 
مناطقی از این شهرک که هنوز تحویل شهرداری 

نشده، بر عهده شرکت تعاونی است.
انصاری اضافه کرد: از دهم فروردین ماه تاکنون 
که  انجام شده  آسفالت ریزی  تن  از ۳۲۰۰  بیش 
این میزان در منطقه 
یک ۲۷۱ تن، منطقه 
دو ۱۸۶۷ تن، منطقه 
سه ۷۶۵ تن و منطقه 
چهار ۳۳۴ تن است 
مجموع  در  که 
 ۳۲۳۷ منطقه  چهار 
آسفالت ریزی  تن 
گذشته  روز   ۲۰ در 

انجام شده است.

شهردار وشورا کمتر 
شعار بدهند

نیز  زنجانی  کسبه  یک 
نهضت  خصوص  در 
شهردار  گفت:  آسفالت 
بدهند  وشورا کمتر شعار 
آقایان  این   ، است  بهتر 
کنند  سازی  شفاف  بیایند 
انتخاب  چگونه  پیمانکار 
انتخاب  اگر  شده؟  

آسفالت  نشده  ماه  چند  چرا  پس  است  درستی 
خیابان کنده شد ه است.

ناصری افزود: البته به خاطر شهر یاید از شهردار 
است  الناس  حق  شهرداری  پول  اما  کرد  تشکر 
که خرج می شود باید در این مورد دقت عمل 
داشت تا خدای ناکرده حقوق مردم از بین نرود.

شهر  معابر  از  یکی  در  آسفالت  خرابی  مشکل 
پیگیری شد

روابط عمومی شهرداری زنجان نیز در واکنش به 
خرابی آسفالت در یکی از خیابانهای سطح شهر 
تصاویر  انتشار  پی  در  کرد:  اعالم  گزارشی  در 
خرابی  موضوع  طرح  و  شهر  معابر  از  یکی 
امور  و  عمرانی  معاون  سراغ  معبر  این  آسفالت 
زیربنایی شهرداری زنجان رفتیم و موضوع را از 

وی پیگیر شدیم. 
اینکه علت  بر  مبنی  ما  پاسخ سوال  در  انصاری 
باشد  تواند  معبر مذکور چه عواملی می  خرابی 
گفت:اجراي آسفالت معابر سطح شهر؛ با نظارت 
مشاور ذیصالح و انجام آزمایش های استاندارد 
هاي  بررسي  در   . است  یافته  انجام  مستمر 
پیمانکاران  از  یکي  کار  در  ایراداتي  یافته  انجام 
مشخص گردیده که با توجه به تعهد اخذ شده 
بر  مبني  شهرداري  قرارداد  طرف  پیمانکاران  از 
؛  سال   ۵ مدت  به  کار  انجام   حسن  تضمین 
پیمانکار مذکور ملزم به رفع نواقص شده است.

ها  پروژه  انجام  کیفی  رویکرد  به  اشاره  با  وی 
افزود: ضمنا شایان ذکر است با توجه به رویکرد 
مدیریت شهري در تاکید بر انجام پایدار و کیفي 
پیمانکار فعال تا  پروژه ها ؛ رفع نواقص توسط 
نواقص   رفع  تکمیل  ولیکن  انجام  ممکن  حد 
خواهد  صورت  جوي  شرایط  شدن  مساعد  با 
قراردادهاي  انعقاد  زمان  در  خوشبختانه  گرفت. 
مربوطه تدابیر الزم جهت جلوگیري از هدر رفت 
منابع عمومي کامال لحاظ گردیده است . با کمال 
اندرویدی  اپلیکشن  و  تلفنی ۱۳۷  امتنان سامانه 
دریافت  آماده  شهرداري  شهروند«  »چشم 
گزارشات شهروندان گرامي  از مشکالت شهري 

مي باشد.
کالم آخر:

گروه رسانه ای آوای میهن تالش کرد با فیروز 
گفتگویی  خصوص  این  در  زنجان  شهردار  فر 
انجام دهد اما ظاهرا مشغله آقای شهردار آنقدر 
زیاد است که پاسخگوی مطالبه مردم ورسانه ها 
دارند  انتظار  مردم  اوصاف  این  تمام  با  نیست! 
اقدامات  خسارت  جبران  راستای  در  شهرداری 
مناسبی انجام دهد چرا که با شعار دادن نمیشود 

پروزه های عمرانی را مدیریت کرد.

شماره 405/دوشنبه 21 آذر ماه 1401
سال شانزدهم/4 صفحه/قیمت 6000 تومان  

17 جمادی االول   1444 - 12  دسامبر 2022

تنها نشریه منطقه ای استان های

 زنجان-قزوین-البرز-گیالن

3

ترحم برای
 معلوالن ممنوع

بیش از600 هزار مترمربع آسفالت ریزی 

در معابر داخل روستاها  انجام شده است

فریاد مطالبه گری دانشجویان

 باید به شکل واقعی و درست سر داده شود

برنامه ریزی کمیته امداد 

برای اعزام 1000 مددجوی زنجانی به مشهد مقدس

322

شهروندان از شهرداری گلمند هستند:شهروندان از شهرداری گلمند هستند:      

  وعده وعید نهضت آسفالتی که به آخر پاییز نرسید  وعده وعید نهضت آسفالتی که به آخر پاییز نرسید

      شهروندان از شهرداری گلمند هستند:      شهروندان از شهرداری گلمند هستند:      
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 نهضت آسفالتی نهضت آسفالتی
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رهبر انقالب اسالمی :رهبر انقالب اسالمی :

با مهندسی فرهنگی، با مهندسی فرهنگی، 
گزاره های غلط را باید گزاره های غلط را باید 

شناخت واصالح کردشناخت واصالح کرد

صفحه  4

دکترهادی درزی 
رامندی سرپرست 

جدید خبرگزاری ایرنا 
زنجان شد

2

اشتغال و مناسب سازی معابر، مطالبه معلوالن در استان زنجاناشتغال و مناسب سازی معابر، مطالبه معلوالن در استان زنجان



تغییرات   شرکت

تغییرات   شرکت

تغییرات   شرکت

آگهی تغییرات شرکت فوژان مهر آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 5249 
و شناسه ملی 10460084970 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
العاده مورخ 1397/12/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت مدیره برای 
ملی  به شماره  فرزاد شاهمرادی  آقای  انتخاب گردیدند:  قرار ذیل  به  مدت دوسال 
0061413151 - خانم مریم راشاد به شماره ملی 4431370439 – خانم یلدا داودی 
به شماره ملی 1534026037 - خانم آرزو اصانلو به شماره ملی 4284364154 به 
عنوان بازرس اصلی – آقای جمشید طالبی به شماره ملی 4285012820 به عنوان 

بازرس علی البدل ، که برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 

آگهی تغییرات شرکت فوژان مهر آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 5249 و 
شناسه ملی 10460084970 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/12/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1 آقای فرزاد شاهمرادی به شماره ملی 0061413151 
ملی  شماره  به  داودی  یلدا  خانم   2- مدیره  هیئت  رئیس  و  اصلی  عضو  سمت  به 
1534026037 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل -3 خانم مریم راشاد 
به شماره ملی 4431370439 به سمت عضو اصلی و نایب رئیس هیئت مدیره که 
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت 
) از قبیل قراردادها ، چک ، سفته ، برات و ... ( و سایر اوراق عادی و نامه های 
اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره ) آقای فرزاد شاهمرادی ( همراه با مهر شرکت 

دارای اعتبار میباشد . 

به  دره  خرم  شهرستان  قنادان  و  نانوایان  صنف  اتحادیه  تجاری  غیر  موسسه  تغییرات  آگهی 
مورخ  مدیره  هیئت  استناد صورتجلسه  به   75 ثبت  به شماره  و  ملی 14007627229  شناسه 
1401/02/11 ونامه شماره 119/12669مورخه 1401/4/1اداره صنعت معدن تجارت شهرستان 
خرمدره ونامه شماره 9670مورخه 1401/4/8اتاق اصناف شهرستان خرمدره تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: *آقایان محمود احمدی به شماره ملی 5899421711 بعنوان رییس اتحادیه حجت 
اله قربانی به شماره ملی 5899643013 بعنوان نایب رییس اول اتحادیه علی مرادی به شماره 
ملی 6159701665 بعنوان نایب رییس دوم اتحادیه داود عطائی به شماره ملی 6159076175 
اتحادیه  دار  خزانه  بعنوان   6159314513 ملی  شماره  به  پناهی  مرتضی  اتحادیه  دبیر  بعنوان 
غالمرضا کشاورز افشار به شماره ملی 5889974343 بعنوان عضوء علی البدل اول اتحادیه 
جعفر کریمی به شماره ملی 0049131478 بعنوان عضوء علی البدل دوم اتحادیه برای مدت 
چهارسال انتخاب گردیدند. * اسناد و اوراق مالی اتحادیه مانند چک ها ، بروات ، سفته ها 
، اسناد تعهد آور مالی با امضا رییس و خزانه دار و غیاب هر یک با امضاء نایب رییس اول 
ممهور به مهر اتحادیه معتبر می باشد . نامه های اداری و استخدامی و اسناد غیر مالی اتحادیه 
با امضای رییس و در غیاب وی با امضای نایب رییس اول و مهر اتحادیه انجام می گردد کلیه 

اسناد و مدارک اداری و مالی می بایست در محل اتحادیه نگهداری گردد .

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان  -1424082- 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان    -1424081- 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرمدره  -1424881- 

استاندار  حبیبی:  مهران   - میهن  آوای   
نگاه  باید  دانشجویان  گفت:  زنجان 
عمیق و دقیقی نسبت به مسائل جامعه 
آنها  فریاد مطالبه گری  تا  باشند  داشته 
به شکل واقعی و درست سر داده شود.
پرسش  نشست  در  افشارچی  محسن 
که   دانشجویان  مطالبه گری  و  پاسخ  و 
دانشجوبرگزارشد  روز  مناسبت  به 
اینکه  بیان  با  روز،  این  تبریک  ضمن 
مختلف  های  حوزه  در  ناکارآمدی 
وجود دارد و باید نسبت به آن مطالبه 
نظام  نتوانیم  اگر  افزود:  کرد،  گری 
جبهه  و  خاکریز  در  کنیم  کارآمد  را 

شکست می خوریم.
خاکریز  در  داشت:  اظهار  افشارچی 
چارچوب  در  نتوانیم  اگر  فرهنگی 
متعدد  مشکالت  دچار  بمانیم 
بنابراین درخواست می کنیم  می شویم 
دانشجویان با مطالعه و افزایش آگاهی، 

نگاه عمیقی به مسائل داشته باشند.

وی با بیان اینکه جبهه اصلی درگیری 
نظام  کارآمدی  جبهه  سلطه  نظام  با  ما 
باید  دانشجویان  کرد:  اضافه  است، 
جلوی  و  کنند  مطالبه  را  موضوع  این 
ناکارآمدی ها را در بخش های مختلف 

بگیرند.
استاندار زنجان با بیان اینکه در ۹ ماهه 
و  هزار  یک  زنجان،  استان  در  امسال 
مالیات  محل  از  تومان  میلیارد   ۵۰۰
ارزش افزوده صنایع بزرگ به روستاها 
و شهرداری ها تزریق شده است، ادامه 
داد: در دولت سیزدهم، سیاست ها در 
گری  مطالبه  باید  و  است  تغییر  حال 
نادرست  کارهای  و  ساز  تغییر  برای 
کردن  درست  همچنین  و  گذشته 

فرایندهای ضدفساد انجام شود.
احزاب  فعالیت  به ضرورت  افشارچی 
کشور  اساسی  قانون  چارچوب  در 
احزاب  فعالیت  افزود:  و  کرد  اشاره 
تواند  می  اساسی  قانون  چارچوب  در 

رشد و پویایی بیشتری را برای کشور 
به همراه داشته باشد.

این  بر  اینکه  بیان  با  مسوول  این 
در  را  های  ناکارآمدی  فریاد  اساس 
داد:  ادامه  بزنید،  صدا  احزاب  قالب 
است  کشور  سیاسی  تنظیم گر  حزب، 
و اگر حزب مشخصی پشت فردی که 
داشته  وجود  دارد  اجرایی  حکمرانی 
باشد، آن وقت تنظیم گری و مسئولیت 

نیز در آن قالب وجود خواهد داشت.
و  برنامه  حزب  اینکه  بیان  با  وی 
ساختار دارد، اضافه کرد: از دانشجویان 
درخواست می کنم به مسائل دقیق شده 
نظام  با  را  اسالمی  نسبت جمهوری  و 

سلطه و استکبار جهانی ارزیابی کنند.
دانشجو  اینکه  بیان  با  زنجان  استاندار 
باید فکر کند و فریاد زدن او نیز منطبق 
بر پارامترهای مختلف باشد، ادامه داد: 
در  گو  و  گفت  فضای  است  مدتی 
یکی  که  شده  تر  کمرنگ  ها  دانشگاه 

به  آن  دالیل  از 
وقفه  سال  دو 
کرونایی و دوری 
گفتمان  از فضای 

بر می گردد.
با  مسوول  این 
قبل  اینکه  بیان 
تضارب  کرونا  از 
دانشگاه  در  آرا 
داشت،  ها وجود 
موافق  گفت: 

استاندار  عنوان  به  و  هستم  گو  گفت 
دارد  امکان  که  آنجایی  تا  کردم  تالش 

فضای امنیتی بر دانشگاه حاکم نباشد.
وی با بیان اینکه کامال معتقد به گفت و 
گو و فضای مطالبه گری هستم، اضافه 
کرد: باید کاری کنیم مردم با ذائقه های 
کنشگری  مملکت  در  بتوانند  مختلف 

های مختلفی را انجام دهند.
ما  اینکه کشور  بیان  با  استاندار زنجان 

دنیا  در  پی  دی  جی  وضعیت  نظر  از 
چهاردهم است، گفت: ما از کشورهای 
همین  به  و  هستیم  باالتر  سلطه  نظام 

خاطر فشار بر ما بیشتر شده است.
مسائلی  دانشجویان  نشست  این  در 
تجمعات  برای  مجوز  صدور  قبیل  از 
مسالمت آمیز، موضوع افزایش ظرفیت 
رشته پزشکی و اجتناب از برخوردهای 

امنیتی با دانشجویان را مطرح کردند.

گروسی:رییس  عاطفه  میهن-  آوای 
قزوین  استان  سازمان جهاد کشاورزی 
گفت: سه کشور اروپایی شامل روسیه، 
مشتری  هرزگوین  بوسنی  و  صربستان 
کشاورزی  محصوالت  خواهان  و 
به  محصول  صادرات  و  شده  قزوین 

آنها در حال برنامه ریزی است.
با  گو  و  گفت  در  افالطونی  رضا 
خبرنگار اما افزود: رایزنی های تجاری 
صادرات  منظور  به  کشورها  این  با 
محصوالت کشاورزی قزوین در حال 

انجام و پیگیری است.
وی اظهار داشت: کشمش و انگور تازه 
خوری، گوجه فرنگی، سبزی و صیفی 
جات گلخانه ای، محصوالت پروتئینی، 
قارچ، حبوبات، میوه های هسته دار و 

شده  فرآوری  کشاورزی  محصوالت 
امکان  که  از جمله محصوالتی هستند 
صادرات آنها را به کشورهای یاد شده 

داریم.
به گفته این مسوول، استان قزوین در 
کیفیت کشاورزی  با  تولید محصوالت 
دارد  گفتن  برای  زیادی  های  حرف 
صادرات  امکان  اساس  برهمین  و 
مختلف  کشورهای  به  آن  محصوالت 

را دارا هستیم.
استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رییس 
اندازی  راه  با  کرد:  اضافه  قزوین 
نودهک  شهرک  ای  گلخانه  واحدهای 
به  استان  کشاورزی  ظرفیت  تاکستان 
افزایش  محصوالت  صادرات  منظور 
می  ما  و  یافت  خواهد  گیری  چشم 

توانیم ارزآوری قابل توجهی را در این 
حوزه برای کشور به ارمغان بیاوریم.

بازاریابی  اینکه  بیان  با  افالطونی 
صادراتی محصوالت کشاورزی قزوین 
در دستور کار قرار گرفته، یادآور شد: 
از طریق اتاق بازرگانی، صنایع معادن و 
کشاورزی قزوین و همچنین نمایندگی 
وزارت امور خارجه در رابطه با معرفی 
زمینه  در  قزوین  های  ظرفیت  مناسب 
به  کشاورزی  محصوالت  صادرات 
خوبی  اقدامات  مختلف  کشورهای 

انجام شده که تداوم خواهد داشت.
های  هیات  پذیرش  داد:  ادامه  وی 
ظرفیت  با  آشنایی  هدف  با  خارجی 
و  قزوین  استان  کشاورزی  های 
مبادالت تجاری در همین راستا مورد 

گرفته  قرار  توجه 
است.

جاری  سال  در 
 ۱۰۹ و  هزار   ۱۵
محصوالت  تن 
به  کشاورزی 
مستقیم  صورت 
گواهی  اخذ  با  و 
از  بهداشتی 
قزوین  استان 
کشورهای  به 

انجام  که  مختلف خارجی صادر شده 
برابری   ۶ رشد  بیانگر  مساله  این 
صادرات محصوالت کشاورزی نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته است.
درصد  یک  از  کمتر  قزوین  استان 

اما حدود  دربردارد  را  مساحت کشور 
کشاورزی  محصوالت  درصد   ۵ تا   ۴
کشور در این استان به تولید می رسد.

محصوالتی  تولید  مهم  قطب  قزوین 
چون شیر، مرغ و تخم مرغ، زیتون و 

انگور، گیالس، فندق نیز هست.

معاون  باحضور  فتحی:  میهن-فرحناز  آوای 
اخبار  مدیرکل  زنجان،  استاندار  امنیتی  سیاسی 
استان های خبرگزاری جمهوری اسالمی )ایرنا( ، 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  حسنی  امراهلل 
استان   رسانه  بسیج  مسوول  سرداری  عباسعلی   ،
به عنوان  رامندی  مراسمی دکترهادی درزی  طی 
معرفی   زنجان  ایرنا  خبرگزاری  جدید  سرپرست 

شد.
انعکاس واقعیت ها با چاشنی امیدافزایی رسالت 

رسانه ها در شرایط کنونی است
در این مراسم معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
مشکل  کشور  در  اینکه  بیان  با  زنجان  استاندار 
ها  رسانه  رسالت  گفت:  داریم،  رسانی  اطالع 
با چاشنی  ها  واقعیت  انعکاس  کنونی  در شرایط 
ارتقای  افزایش رضایتمندی مردم و  افزایی،  امید 

سرمایه اجتماعی است.
ابوالفضل رفیعی در آیین تکریم و معارفه رییس 
خبرگزاری جمهوری اسالمی) ایرنا( مرکز زنجان 
است،  خبری  معتبر  مرجع  یک  ایرنا  اینکه  بابیان 
خود،  طوالنی  سابقه  با  خبرگزاری  این  افزود: 

جایگاه خاصی بین رسانه ها دارد.
وی با بیان اینکه اقدامات خیلی خوبی در استان 
زنجان از همان اوایل شروع به کار دولت سیزدهم 
انجام شده و برخی هم در حال انجام است، اظهار 
انعکاس  از  اقدامات،  این  انجام  با وجود  داشت: 
انتقال آنها به جامعه غفلت می شود، حتی در  و 
نیز به دلیل بخشی نگری  مواردی برخی مدیران 
از اقدامات و فعالیت ها در عرصه های گوناگون 

اطالعی ندارند.
رفیعی با بیان اینکه تشخیص نیاز جامعه در حوزه 
اطالع رسانی یک کار حرفه ای است، خاطرنشان 

کرد: اکنون دیگر نمی شود در حوزه اطالع رسانی 
سنتی فکر و عمل کرد بلکه برای تولید محتوای 
های  فناروی  و  روز  دانش  از  است  الزم  خوب 

جدید بهره گرفته شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان 
روانی  عملیات  و  ای  رسانه  جنگ  اینکه  بیان  با 
در  افزود:  است،  ترکیبی دشمن  از جنگ  بخشی 
این میدان باید خودمان را تجهیز کنیم و پیش از 

آن البته اراده اش هم را داشته باشیم.
رفیعی ادامه داد: باید بپذیریم که امروز در عرصه 
هستیم،  دشمن  با  جنگی  شرایط  در  ای  رسانه 
اکنون سیاه نمایی هایی رسانه های معاند به شدت 
افزایش پیدا کرده و الزم است برای خنثی کردن 
این اقدامات، تدبیر و حرکت مناسبی داشته باشیم.

تقویت رسانه ها راه مقابله با جنگ نرم دشمن است 
جمهوری  خبرگزاری  استان های  اخبار  مدیرکل 
اسالمی )ایرنا( گفت: آموزش و تقویت روزافزون 
رسانه های کشور، راه مقابله با جنگ نرم دشمنان 

است.
محسن بهاروند در آیین تکریم و معارفه روسای 
های  رسانه  داشت:  اظهار  زنجان  مرکز  ایرنای 

بر  سعی  دروغ،  اخبار  انتشار  با  دشمن، 
القای آن بر مخاطبان دارند.

میان وقتی رسانه های کشور  این  افزود: در  وی 
تقویت شوند آنها می توانند همین مساله را برای 

گروه های هدف خود تببین و روشنگری کنند.
بینا و  باید چشم  ها  اینکه رسانه  بیان  با  بهاروند 
اکنون  کرد:  تصریح  باشند،  جامعه  شنوای  گوش 
آغاز  کشور  علیه  را  عیاری  تمام  جنگ  دشمنان 
کرده و فرهنگ ایرانی - اسالمی را نشانه گرفته 

اند.
های  رسانه  افزود:  ایرنا  استان های  امور  مدیرکل 
گروهی در این خصوص وظیفه خطیری بر عهده 
دارند زیرا در سه ماه اخیر که دشمن جنگ تمام 
عیار ترکیبی را علیه جمهوری اسالمی ایران آغاز 
اصلی  وظایف  به  کشور  های  رسانه  اگر  کرده، 
قرار  آنان  اختیار  در  را  عرصه  نکنند،  عمل  خود 

می دهند.
قوا  همه  با  معاند  های  رسانه  اینکه  بیان  با  وی 
رسانه خود را به اتاق رهبری جنگ تبدیل کرده 
اند، گفت: این رسانه ها در حوادث اخیر، آموزش 
هایی برای تخریب و اغتشاش در ایران ارائه می 
دادند که نشان می دهد دشمن 
به  پیش  از  بیش  رسانه  ابزار  با 

میدان آمده است.
ایرنا  استان های  امور  مدیرکل 
و  اهمیت  راستا  این  در  افزود: 
جایگاه خطیر و حساس رسانه 
مشخص  دشمن  با  مقابله  در 
باید  است و رسانه های کشور 
و  شده  خارج  انفعال  حالت  از 
رسانه های خود  این  مقابل  در 

چهره تهاجمی بگیرند.
داخلی  های  رسانه  برخی  اینکه  بیان  با  بهاروند 
نقش مهمی در خنثی سازی اخبار دروغ دشمنان 
داشتند، گفت: متاسفانه برخی رسانه های کشور 

هم ناخواسته در زمین دشمن بازی کردند.
در  آموزش ها  تقویت  ضرورت  بر  تاکید  با  وی 
جنگ با رسانه های بیگانه اظهار داشت: تقویت 
داخلی،  های  رسانه  بین  در  ای  رسانه  سواد 

ضروری است.
جمهوری  خبرگزاری  استان های  اخبار  مدیرکل 
سرمایه  با  معاند  های  رسانه  داد:  ادامه  اسالمی 
گذاری هنگفت، همه توان خود را برای مقابله با 

ایران اسالمی به کار گرفته اند.
بهاروند افزود: رسانه های کشور وظیفه دارند قلم 
و  کنند  مسلح  دشمن  برابر  در  را  خود  بینش  و 
در این خصوص برگزاری دوره های آموزشی از 
قبیل دشمن شناسی با حضور اساتید می تواند به 

پیشبرد اهداف آنها کمک کند.
گفتنی است در این مراسم هادی درزی رامندی 
به عنوان سرپرست جدید خبرگزاری ایرنا زنجان 
معرفی و از خدمات رویا رفیعی رییس پیشین این 

مرکز قدردانی شد.
و  زبان  دکتری  دارای  رامندی  درزی  هادی 

ادبیات فارسی و مدرس دانشگاه است.
خبرگزاری  دبیر  عنوان  به  این  از  پیش  وی 
فعالیت داشت و مدیرعاملی خانه  قزوین  ایرنا 
هیات  در  عضویت  و  قزوین  استان  مطبوعات 
نیز  را  استان  این  دادگستری  مطبوعات  منصفه 

در کارنامه دارد.

فتحی:   ابراهیم  میهن-  آوای 
با  زیارت  شوق  کاروان 
هدف تقویت روحیه معنوی 
حمایت   تحت  خانواده های 
این نهاد و ترویج فرهنگ ناب ارتباط با اهل بیت)ع(، افزایش نشاط، تقویت 
رفتارهای دینی، تحکیم بنیان خانواده، و سبک زندگی دینی و اسالمی خانواده 

ها با استفاده از ظرفیت عظیم خیران اجرا می شود.
هماهنگی  جلسه  در  زنجان  استان  امداد  کمیته  مدیرکل  صالحی  اله  روح 
نفر  اعزام ۱۰۰۰  برای  برنامه ریزی  منظور  به  اجرای طرح شوق زیارت که 

از مددجویان تحت حمایت به مشهد مقدس گفت: به منظور فراهم آوردن 
بستری مناسب برای دریافت کمک های مردمی و اعزام آن گروه از مشتاقان 
ندارند طرح  به زیارت را  امکان تشرف  نیاز مالی،  به دلیل  اهل بیت)ع( که 

»شوق زیارت« در استان زنجان اجرا می شود.
وی افزود: کاروان شوق زیارت با هدف تقویت روحیه معنوی خانواده های 
تحت حمایت  این نهاد و ترویج فرهنگ ناب ارتباط با اهل بیت)ع(، افزایش 
نشاط، تقویت رفتارهای دینی، تحکیم بنیان خانواده، وسبک زندگی دینی و 

اسالمی خانواده ها با استفاده از ظرفیت عظیم خیران اجرا می شود.
صالحی با بیان اینکه در کنار توجه به وضعیت معیشتی مددجویان عزیز تحت 

توانمندسازی فکری  ویژه  به  توانمند سازی  ابعاد مختلف  به  توجه  حمایت 
مهمترین   از  یکی  داد:  ادامه  است،  نهاد  این  مهم  های  اولویت  از  وفرهنگی 
رویکردهای  کمیته امداد استان زنجان ارتقاء سطح باورهای  دینی  واعتقادی  
خانواده های تحت حمایت وزمینه سازی برای اعزام مددجویان عزیز تحت 

حمایت وسایر اقشار نیازمند  به اماکن  زیارتی و متبرکه می باشد.
مدیرکل کمیته امداد استان زنجان تصریح کرد: با اجرای طرح شوق زیارت در 
نظر داریم با بهره مندی از کمک های نقدی وغیر نقدی خیران نیک اندیش 
بهره  استان، زمینه  نوع دوست  نمودن زمینه مشارکت مردم  فراهم  بر  عالوه 

مندی از فیض رحمت الهی وشفاعت اهل بیت )ع( فراهم شود.

روستایی  امور  مدیرکل  آوای میهن -مهران حبیبی: 
استانداری زنجان گفت: بیش از600 هزار مترمربع 
آسفالت ریزی در معابر داخل روستاها  انجام شده 
است وبا افزیش پنج برابری اعتبارات دهیاری های 
طرح  حجم  گذشته،  سال  به  نسبت  استان  این 
های عمران روستایی و شتاب در اجرای آنها نیز 

این  در  زنجان  طوریکه  به  یافته،  افزایش 
قرار گرفته  برتر کشور  زمینه در رده های 

است.
اعتبارت  میزان  افزود:  بیگدلی  اهلل  وجیه 
واریزی به حساب دهیاری های استان طی 
سال  مشابه  مدت  به  نسبت  امسال  ماهه   9
تاکنون  امسال  و  شده  برابر  پنج  گذشته، 
493 میلیارد تومان به دهیاری های استان پرداخت 
شده است در حالی که سال گذشته میزان اعتبار 
پرداختی به دهیاری ها، 140 میلیارد تومان در 9 

ماهه سال بود.
وی ادامه داد: همزمان با اجرای طرح های مختلف 

ارزیابی  تیم  روستایی،  عمران  زمینه  در  متعدد  و 
به  استان  در سطح  نیز  را  ها  پروژه  بر  نظارت  و 
استان  جزو  زمینه  این  در  و  داریم  فعال  صورت 
های برتر کشور هستیم تا طرح ها و پروژه ها با 

دقت هر چه تمام در روستاها اجرایی شود.
مدیرکل امور روستایی استانداری زنجان  با تاکید 
بر اینکه الگویی بر حسب دستور استاندار زنجان 
خدمتگزاری  آن  اساس  بر  که  شده  گذاری  پایه 
جهادی و بی منت و مردمداری سرلوحه کارهای 
ما در مناطق روستایی است تصریح کرد: مسووالن 
با تمام قوا به صورت میدانی در روستاها حاضر 
می شوند و کارها را به صورت عملیاتی از نزدیک 

دنبال می کنیم. من خودم طی هشت ماه گذشته در 
70 درصد روستاها به صورت میدانی حضور پیدا 
کردم و پیگیر اجرای پروژه های عمران روستایی 

در این مناطق بودم.
میزان طرح  نظر  از  امسال  بیگدلی  گفت: زنجان 
هفته  در  روستایی  عمران  زمینه  در  افتتاحی  های 
در  آورد.  دست  به  را  کشور  پنجم  رتبه  دولت، 
عرض  باید  هم  ها  پروژه  اجرای  ادامه  خصوص 
مستمر  طور  به  اعتبارات  تزریق  که  آنجا  از  کنم 
انجام می شود، اجرای پروژه ها نیز با همان روند 

پر شتاب پیش می رود.
زیرسازی  مترمربع  هزار   700 امسال  افزود:  وی 

جدول  کیلومتر   190 داشتیم،  را  روستایی  معابر 
و  است  شده  انجام  روستایی  معابر  در  گذاری 
باالی 600 هزار مترمربع آسفالت ریزی در معابر 
تا  البته می توانستیم  داخل روستاها را داریم که 
یک میلیون مترمربع هم برسانیم که شرایط جوی و 

شروع فصل سرما مانع شد.
مدیرکل امور روستایی استانداری زنجان  تصریح 
کرد: امسال 30 هزار مترمربع از معابر روستایی را 
سنگفرش کردیم. بیشتر این طرح شامل آن معابر 
کالبدی  وضعیت  دلیل  به  که  شد  می  روستایی 
امکان فعالیت ماشین آالت آسفالت ریزی در آنها 

وجود نداشت.

آوای میهن- فرحناز فتحی:با حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان، مدیرکل اخبار 
ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  حسنی  امراهلل   ، )ایرنا(  اسالمی  جمهوری  خبرگزاری  استان های 
درزی  دکترهادی  مراسمی  طی  استان   رسانه  بسیج  مسوول  سرداری  عباسعلی   ، اسالمی 

رامندی به عنوان سرپرست جدید خبرگزاری ایرنا زنجان معرفی  شد.
انعکاس واقعیت ها با چاشنی امیدافزایی رسالت رسانه ها در شرایط کنونی است

در این مراسم معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان با بیان اینکه در کشور مشکل 
اطالع رسانی داریم، گفت: رسالت رسانه ها در شرایط کنونی انعکاس واقعیت ها با چاشنی 

امید افزایی، افزایش رضایتمندی مردم و ارتقای سرمایه اجتماعی است.
ابوالفضل رفیعی در آیین تکریم و معارفه رییس خبرگزاری جمهوری اسالمی) ایرنا( مرکز 
زنجان بابیان اینکه ایرنا یک مرجع معتبر خبری است، افزود: این خبرگزاری با سابقه طوالنی 

خود، جایگاه خاصی بین رسانه ها دارد.
وی با بیان اینکه اقدامات خیلی خوبی در استان زنجان از همان اوایل شروع به کار دولت 
این  انجام  وجود  با  داشت:  اظهار  است،  انجام  حال  در  هم  برخی  و  شده  انجام  سیزدهم 
اقدامات، از انعکاس و انتقال آنها به جامعه غفلت می شود، حتی در مواردی برخی مدیران 

نیز به دلیل بخشی نگری از اقدامات و فعالیت ها در عرصه های گوناگون اطالعی ندارند.
رفیعی با بیان اینکه تشخیص نیاز جامعه در حوزه اطالع رسانی یک کار حرفه ای است، 
خاطرنشان کرد: اکنون دیگر نمی شود در حوزه اطالع رسانی سنتی فکر و عمل کرد بلکه 

برای تولید محتوای خوب الزم است از دانش روز و فناروی های جدید بهره گرفته شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان با بیان اینکه جنگ رسانه ای و عملیات 
روانی بخشی از جنگ ترکیبی دشمن است، افزود: در این میدان باید خودمان را تجهیز کنیم 

و پیش از آن البته اراده اش هم را داشته باشیم.
رفیعی ادامه داد: باید بپذیریم که امروز در عرصه رسانه ای در شرایط جنگی با دشمن هستیم، 
اکنون سیاه نمایی هایی رسانه های معاند به شدت افزایش پیدا کرده و الزم است برای خنثی 

کردن این اقدامات، تدبیر و حرکت مناسبی داشته باشیم.
تقویت رسانه ها راه مقابله با جنگ نرم دشمن است 

تقویت  و  آموزش  گفت:  )ایرنا(  اسالمی  جمهوری  خبرگزاری  استان های  اخبار  مدیرکل 
روزافزون رسانه های کشور، راه مقابله با جنگ نرم دشمنان است.

محسن بهاروند در آیین تکریم و معارفه روسای ایرنای مرکز زنجان اظهار داشت: رسانه های 
دشمن، با انتشار اخبار دروغ، سعی بر القای آن بر مخاطبان دارند.

وی افزود: در این میان وقتی رسانه های کشور تقویت شوند آنها می توانند همین مساله را 
برای گروه های هدف خود تببین و روشنگری کنند.

بینا و گوش شنوای جامعه باشند، تصریح کرد:  باید چشم  اینکه رسانه ها  بیان  با  بهاروند 
ایرانی - اسالمی را  اکنون دشمنان جنگ تمام عیاری را علیه کشور آغاز کرده و فرهنگ 

نشانه گرفته اند.
مدیرکل امور استان های ایرنا افزود: رسانه های گروهی در این خصوص وظیفه خطیری بر 
عهده دارند زیرا در سه ماه اخیر که دشمن جنگ تمام عیار ترکیبی را علیه جمهوری اسالمی 
ایران آغاز کرده، اگر رسانه های کشور به وظایف اصلی خود عمل نکنند، عرصه را در اختیار 

آنان قرار می دهند.
وی با بیان اینکه رسانه های معاند با همه قوا رسانه خود را به اتاق رهبری جنگ تبدیل 
کرده اند، گفت: این رسانه ها در حوادث اخیر، آموزش هایی برای تخریب و اغتشاش در 
ایران ارائه می دادند که نشان می دهد دشمن با ابزار رسانه بیش از پیش به میدان آمده است.

مدیرکل امور استان های ایرنا افزود: در این راستا اهمیت و جایگاه خطیر و حساس رسانه 
در مقابله با دشمن مشخص است و رسانه های کشور باید از حالت انفعال خارج شده و در 

مقابل این رسانه های خود چهره تهاجمی بگیرند.
دروغ  اخبار  سازی  خنثی  در  مهمی  نقش  داخلی  های  رسانه  برخی  اینکه  بیان  با  بهاروند 
دشمنان داشتند، گفت: متاسفانه برخی رسانه های کشور هم ناخواسته در زمین دشمن بازی 

کردند.
وی با تاکید بر ضرورت تقویت آموزش ها در جنگ با رسانه های بیگانه اظهار داشت: تقویت 

سواد رسانه ای در بین رسانه های داخلی، ضروری است.
مدیرکل اخبار استان های خبرگزاری جمهوری اسالمی ادامه داد: رسانه های معاند با سرمایه 

گذاری هنگفت، همه توان خود را برای مقابله با ایران اسالمی به کار گرفته اند.
بهاروند افزود: رسانه های کشور وظیفه دارند قلم و بینش خود را در برابر دشمن مسلح کنند 
و در این خصوص برگزاری دوره های آموزشی از قبیل دشمن شناسی با حضور اساتید می 

تواند به پیشبرد اهداف آنها کمک کند.
وی کشته سازی دشمنان در حوادث اخیر را یک سناریوی نخ نما شده دانست و گفت: در 
حالیکه نیروی انتظامی در اغتشاشات اخیر از سالح استفاده نکرد، اما در این میان دشمن، 
اغتشاشات  این  در  مشکوک  شده  کشته  افراد  برخی  شدن  کشته  عامل  را  انتظامی  نیروی 

توسعه شهری ویژه  2 طرح  تهیه 

سلطانیه  دو شهرستان  در   

و زنجان در دست اقدام است

 ابراهیم فتحی

دبیر صفحه:

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان  :

برنامه ریزی کمیته امداد برای اعزام 1000 مددجوی زنجانی به مشهد مقدس
بیش از۶00 هزار مترمربع آسفالت ریزی در معابر داخل روستاها  انجام شده است
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عاطفه گروسی

دبیر صفحه:

دوشنبه
شماره 405

گزارش
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استاندار زنجان تاکید کرد :

فریاد مطالبه گری دانشجویان باید به شکل واقعی و درست سر داده شود

دکترهادی درزی رامندی
 سرپرست جدید خبرگزاری ایرنا زنجان شد

سه کشور اروپایی خواهان محصوالت کشاورزی قزوین هستند

ترحم برای
 معلوالن ممنوع

پیشنهادهای میز ملی کشمش
 قابلیت تبدیل به قانون را دارند

آوای میهن-عاطفه گروسی: نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به رویکرد مجلس یازدهم به فعالیت های قرآنی، گفت: مجلس فراکسیونی را تحت عنوان قرآن و 

عترت تشکیل داده و به طور جدی نیز حامی فعالیت های قرآنی در جامعه است.
فاطمه محمد بیگی در مراسم افتتاحیه چهل و پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در 
بخش نغمات دینی که به میزبانی دانشگاه فرهنگیان قزوین برگزار شد، افزود: امروز در شرایطی 
قرار داریم که بعضی از نحله های انحرافی و شیطان صفتان به دنبال قرآن سوزی و اسالم ستیزی 
هستند و با اقدامات شنیع در خاورمیانه می خواهند انسان ها را از نغمه نورانی این کتاب آسمانی 

دور کنند.
وی اظهار داشت: جمهوری اسالمی محکم و مقتدر و با تمامی انرژی خود برای حفظ و اجرای 
فرامین قرآنی، آموزش آن و گسترش فرهنگ قرآنی تالش می کند و در کنار امت مسلمان به فکر 

گسترده کردن ارزش های اسالمی و قرآنی است.
محمدبیگی تصریح کرد: امروز در برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسالمی به دنبال حمایت از 
فعالیت های قرآنی و اجرای برنامه های دقیق توسعه فرهنگ قرآنی هستیم و گزارش های ما نشان 
می دهد در برنامه های شش گانه ورود کلی به برنامه های قرآنی شده و درصدی نیز از بودجه 

کشور به این امر اختصاص داده شده است.
به گفته این نماینده مجلس، ما به دنبال افزایش تحقق بودجه و مقدار آن با تخصیص امکانات 
بیشتر برای فعالیت های قرآنی هستیم و در برنامه هفتم نیز انتظار ارتقای فعالیت های قرآنی را 

داریم.
محمد بیگی تاکید کرد: دولت باید همگام با مجلس در راستای اشاعه قرآن از هیچ تالشی کوتاهی 
نکند و تمرکز خود را برروی کیفیت آموزش این کتاب الهی در مدارس داشته باشد و در عین 
حال نیز چهره های برجسته قرآنی بسیاری در کشور وجود دارند که باید جایگاهشان در مدارس 

به درستی تعریف شود.
وی اضافه کرد: وزارت ارشاد، سازمان اوقات و امور خیریه و تمامی دستگاه های مرتبطی که در 
زمینه قرآن فعالیت دارند با وحدت و یکپارچگی به فعالیت های قرآنی انسجام ببخشند تا کالم 
قرآن بر زبان تمامی نسل ها جاری شود و فرهنگ اصیل ارزش های قرآنی در جهان گسترش یابد.
وی با بیان اینکه قرآن راه نجات ملت ها است، خاطر نشان کرد: کسانی که با قرآن عجین شده 

باشند حتی در زندگی شخصی خود نیز با مشکالت کمتری مواجه می شوند.
البرز در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: خوشبختانه امروز  نماینده مردم قزوین، آبیک و 
شاهد برگزاری کرسی سالمت معنوی در دانشگاه های بزرگ دنیا هستیم که خود می تواند اشاعه 
و تبیین کالم خدا باشد و امیدواریم که مهجوریت و مظلومیت این کتاب آسمانی با ارتقا جلسات 

خانگی قرآن و حمایت از تأسیس دارالقرآن ها پایان یابد.

آوای میهن - معلوالن نه تنها از دردهای جسمی 
و ظاهری بلکه از دردهای روحی و روانی ناشی 
مورد  بی  دلسوزی   و  آمیز  ترحم  نگاه های  از 
رنج می برند بنابراین باید جامعه با پرهیز از این 
رویکرد، به توانمندی های این قشر توجه داشته 
رفع  برای  اقدام  با  باید  نیز  مسووالن  و  باشند 

کمبودهای این قشر تالش کنند.
معلوالن  فرارسیدن روز جهانی  ایرنا،  به گزارش 
یکبار دیگر توجه ها را معطوف به این قشر کرده 
است، قشری که نزدیک به ۱۰ درصد جامعه را 
تشکیل می دهند و گالیه ها و دغدغه های بسیاری 

را برای یک زندگی حداقلی دارند.
معلول  بهزیستی،  کارشناسان  تعریف  براساس 
ذهنی  یا  جسمی  ضایعه  براثر  که  است  فردی 
مستمر  بطور  او  عمومی  کارآیی  و  سالمت  در 
اختالل ایجاد شده و این نقص استقالل وی را در 

زمینه های مختلف کاهش می دهد.
بزرگترین  معلوالن  رسمی،  آمارهای  براساس 
اقلیت جهان بشمار می روند که موانع فیزیکی و 
اجتماعی و اقتصادی زیادی بویژه در جوامع کمتر 

توسعه یافته پیش روی آنها قرار دارد.
نابرابری و فقدان دسترسی یکسان به منابع اساسی 
بهداشتی،  مراقبت های  اشتغال،  آموزش،  همچون 
درمانی و نظام های حمایتی و حتی نادیده گرفتن 

این قشر  ارتباط  اجتماعی،  آنها در مشارکت های 
با بدنه جامعه ضعیف تر می کند و در نهایت  را 

منجر به انزوای آنان می شود.
به گفته مسووالن بهزیستی استان قزوین درحال 
حاضر ۲۷ هزار و ۲۹۵ نفر معلول اعم از معلوالن 
بیماران  بینا،  کم  و  نابینا  ذهنی،  حرکتی،  جسمی 
مزمن اعصاب و روان تحت حمایت این دستگاه 

قرار دارند.
از  نارضایتی  اظهار  با  قزوینی  از معلوالن  عده ای 
ماده  بند"الف"  اجرای  شغلی،  فرصت های  نبود 
هفت قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن مبنی 
استخدامی  مجوزهای  از  درصد  سه  براختصاص 
را  موضوع  این  به  توجه  دولتی  دستگاه های 

خواستار شدند.
توانمندی های  به  توجه  با  کردند  تاکید  عده  این 

در  حضور  نیازمند  فکری  خالقیت های  و  ذاتی 
تناسب  به  و  بوده  اجتماعی  مختلف  عرصه های 
مهارت و تجربه کاری خواستار شغل آبرومندانه 

هستند.
قشر  این  باره گفت:  این  در  قزوینی  معلول  یک 
نیاز به ترحم ندارد، بلکه برای ادامه زندگی خود 
و حضور در اجتماع کار شرافت مندانه می خواهد.
استعدادهایی  دارای  معلوالن  افزود:  اکبری  حامد 
هستند که درصورت بهره گیری و استفاده از آن، 
ادامه زندگی و زمینه حضور آنان در عرصه های 

مختلف اجتماعی فراهم می شود.
صندلی  با  که  نیز  نخاعی  ضایع  معلول  یک 
گفت:  خصوص  این  در  می کند،  تردد  چرخدار 
خیلی از انسان ها به طور نسبی معلول و محدود 
و  افراد  بین  ارتباط  از  تابعی  معلولیت  و  هستند 

محیط است.
باید  معلول  اینکه  بیان  با  ابراهیمی  محدثه 
در  حقوقش  و  حق  مردم  اقشار  سایر  همانند 
از  معلوالن  اکثر  کرد:  شود،اظهار  رعایت  جامعه 
بی توجهی مسووالن متولی منزوی شده اند چراکه 
ناتوانی  به  منجر  روز  به  روز  قانون  اجرای  عدم 

آنها می شود.
وی با انتقاد از بی توجهی به این قشر،تاکید کرد: 
شعار  بیشتر  مدیران  وعده های  و  اقدامات  اکثر 
از  استفاده  سوء  و  تبلیغاتی  جنبه  بیشتر  و  است 
جایگاه معلوالن دارد، روز معلول برای ما روزی 
است که دغدغه ای برای رفتن به معابر، پارک ها، 

اماکن ورزشی و آموزشی نداشته باشیم.
ترین  مهم  بیکاری  براینکه  تاکید  با  ابراهیمی 
قزوین  در شهر  است،افزود:  معلول  افراد  مشکل 
به  که  می شوند  مشاهده  معلوالنی  آن  حاشیه  و 
کارهای کاذب ازجمله تکدی گری روی آورده اند 
اشتغال  امر  به  نشانه بی توجهی  این موضوع  که 

این قشر است.

وی با بیان اینکه فرد معلول عالوه بر رنج جسمی 
ناشی از معلولیت به واسطه نگاه های ترحم آمیز 
و دلسوزی های بی مورد دچار آسیب های روانی 
علت  به  معلوالن  از  بسیاری  می شود،افزود:  نیز 
و  روحی  بحران های  دچار  مالی  توان  نداشتن 

ناهنجاری های اجتماعی شده اند.
این خصوص  قزوینی در  معلوالن  از  یکی دیگر 
وارد  روزانه  مایحتاج  خرید  برای  وقتی  گفت: 
سازی  مناسب  عدم  دلیل  به  می شویم  خیابان 
فضای شهری با مشکل تردد مواجه می شوم، من 
اطرافیان خود می شنوم که  از  را  این جمله  مدام 
نه  کلمات  این  بیایید!،  خیابان  به  مجبوری  مگر 
تنها من بلکه تمام معلوالن می شنوند و متأسفانه 
جامعه  در  معلولیت ها  با  آشنایی  فرهنگ سازی 

مغفول مانده است.
اشتغال دغدغه اصلی 

معلوالن
اجتماعی  فعال  یک 
نیز  معلوالن  حقوق 
کار  موضوع  گفت: 
از  یکی  هم  معلوالن 
در  که  است  مواردی 
شده  بینی  پیش  قانون 
به  اشاره   ۱۵ ماده  و 
دارد  موضوع  همین 
دولتی  دستگاه های  و 
که  می کند  موظف  را 
درصد  سه  حداقل 
استخدام  ظرفیت  از 
و  پیمانی  رسمی، 

کارگری خود را به معلوالن اختصاص بدهند.
نان  غم  معلوالن  اینکه  بیان  با  کریمی  زهرا 
دارند،افزود: اشتغال یکی از اساسی ترین مطالبات 
همه افراد است که این مشکل به خصوص در بین 
جامعه معلوالن حادتر است و بسیاری از آنها با 
داشتن مدارک دانشگاهی که قطعًا برای کسب آن 
رنج بسیاری را متحمل شده اند اما از فرصت کافی 

برای جذب کار برخوردار نیستند.
از  قانون حمایت  ماده ۱۰  در  داشت:  اظهار  وی 
برای  شغلی  فرصت های  صندوق  ایجاد  معلوالن 

موارد  این  قانون گذار  و  است  شده  آورده  آنها 
و  مسکن  حوزه  مشکالت  و  کرده  مشخص  را 
و  است  مشهودتر  معلوالن  جامعه  در  معیشت 
حداقل حقوق مستمری که به مددجویان پرداخت 
آنها  احتیاج های  و  نیازها  جوابگوی  نیز  می شود 

نیست.
دیگر  بسیاری  داد:  ادامه  اجتماعی  فعال  این 
سهم  از  که  دارند  نظری  چنین  هم  معلوالن  از 
نبوده  برخوردار  عمومی  منافع  و  خدمات  برابر 
نبود  دلیل  به  تفریحی  و  فرهنگی  نیازهای  و 
چنین  از  کمتر  تا  شده  باعث  زیرساخت ها 

بسترهایی استفاده کنند.
کریمی با بیان اینکه ترحم جامعه و مسووالن در 
است،  آور  رنج  و  نبوده  کارساز  معلوالن  مورد 
های  دستگاه  و  دولت  امیدواریم  کرد:  اظهار 
در  رویکرد  تغییر  با  معلوالن  حوزه  در  مسوول 
از  را  بیشتری  ارایه خدمات، حمایت های  زمینه 

قشر معلوالن داشته باشند.
نگرش جامعه به معلوالن باید تغییر کند

آگاهی  گفت:  قزوین  استان  بهزیستی  مدیرکل 
نگرش  و  معلوالن  وضعیت  از  مردم  نداشتن 
را ریشه مسائل  افراد  این  به  منفی جامعه نسبت 

و مشکالت این قشر است.
از  توجهی  قابل  بخش  افزود:  پور  دهباشی  علی 
پذیر  آسیب  و  زودرنج  حساس،  افراد  معلوالن 
هستند اما این قشر هنوز در جامعه جایگاه مناسبی 
ندارند و گاها فقط به آنها ترحم شده و به عنوان 

قشری ناتوان و ضعیف به آنان نگاه می شود.
آمار  بیشترین  حال حاضر  در  داشت:  اظهار  وی 
 ۱۲ با  قزوین  شهرستان های  در  معلوالن  جامعه 
هزار و ۳۸۴ نفر و البرز با پنج هزار و ۲۶۴ نفر و 
نفر معلول هستند  با چهار هزار و ۱۱۷  تاکستان 
سایر  از  بیشتر  قزوین  در  هدف  جامعه  رشد  که 

مناطق است.
شکل  بارزترین  اینکه  بیان  با  پور،  دهباشی 
افزود:  معلولیت را محدودیت حرکتی دانست و 

و  محرومیت  به  منجر  نباید  معلولیت  نوع  این 
حضور نیافتن این قشر در جامعه شود.

درک  به  جامعه  متاسفانه  افزود:  مسوول  این 
و  نیافته  دست  قشر  این  وضعیت  از  مناسبی 
همواره به چشم ترحم به این قشر نگاه می شود 

که این مساله معلوالن را رنج می دهد.
راه های  از  یکی  را  جامعه  سازی  آگاه  وی، 
در  گفت:  و  دانست  معلولیت  از  پیشگیری 
محدودیتی  گونه  هیچ  آگاه سازی  و  پیشگیری 

وجود ندارد.
مهم  و  خطیر  نقش  به  اشاره  با  پور  دهباشی 
بازدارنده  عامل  عنوان  به  ژنتیکی  مشاوره های 
حاضر  حال  در  معلول،افزود:  فرزندان  تولد  در 
مشکالت  از  خانواده ها  از  بسیاری  ناآگاهی 
عامل  در روستاها و محالت  فامیلی  ازدواج های 
برنامه  با  باید  که  است  معلول  فرزندان  تولد 
ریزی های مدون و مستمر زمینه ساز برطرف شدن 

بروز چنین مسائلی شد.
رویکرد بهزیستی در دولت سیزدهم توجه به 

اشتغال و معیشت مددجویان
در  بهزیستی  رویکرد  داشت:  اظهار  مسوول  این 
دولت سیزدهم توجه به اشتغال، مسکن و معیشت 
مددجویان بوده و در این زمینه طی ماه های اخیر 

اقدامات موثری صورت گرفته است.

یکسال  در  قزوین  بهزیستی  افزود:  پور  دهباشی 
جامعه  برای  گسترده ای  خدمات  منشأ  گذشته 
هدف و مخاطبانش بوده که به اذعان بسیاری از 

مددجویان محسوس و ملموس بوده است.
آمار  بیشترین  حال حاضر  در  داشت:  اظهار  وی 
 ۱۲ با  قزوین  شهرستان های  در  معلوالن  جامعه 
هزار و ۳۸۴ نفر و البرز با پنج هزار و ۲۶۴ نفر و 
نفر معلول هستند  با چهار هزار و ۱۱۷  تاکستان 
سایر  از  بیشتر  قزوین  در  هدف  جامعه  رشد  که 

مناطق است.
تولد  از  پیشگیری  به جهت  افزود:  دهباشی پور 
فامیلی،  ازدواج  مثل  مواردی  در  معلول  نوزاد 
نقایص مادر زادی، عقب ماندگی ذهنی و نگرانی 
مشاوره  فامیلی  بیماری  یک  مکرر  بروز  از خطر 

ژنتیک امری مهم و ضروری است.
وی با بیان اینکه مشاوره ژنتیک برای خانواده های 
بهزیستی  حمایت  و  پوشش  تحت  معلول 
دلیل  به  غیراکتسابی  معلولیت های  به خصوص 
اهمیت  از  ژنتیکی  بیماری های  ریسک  باالبودن 
ویژه ای برخوردار است، تصریح کرد: ۹۹۰ نفر از 
زوج های قزوینی در نیمه نخست سال جاری به 

مراکز مشاوره ژنتیک استان مراجعه کردند.
قزوین  استان  افزود:  قزوین  بهزیستی  مدیرکل 
مرکز  سه  و  دولتی  مشاوره  مرکز  یک  دارای 

مشاوره خصوصی در حوزه ژنتیک است.
مراکز  فعالیت  رسالت  مهم ترین  داد:  ادامه  وی 
و  شیوع  تعیین  قزوین،  در  ژنتیک  مشاوره 
کم توانی  انواع  به  منجر  اختالل های  انواع  علل 
)معلولیت( و ایجاد سامانه رصد انواع اختالل های 

منجر به کم توانی است.
 ۱۰ گذشته  سال  در  کرد:  اضافه  دهباشی پور 
رسیدن  برای  قزوین  جمله  از  کشور  در  استان 
به یک اطالعات واحد در این زمینه و همچنین 
ژنتیک،  مشاوره  مزایای  از  خانواده ها  آگاهی 
اقدام به برگزاری طرح تعیین شیوع و علل انواع 

اختالل های منجر به انواع معلولیت ها داشتند.

از  پس  شناسایی شده،  افراد  شد:  آور  یاد  وی 
مشخص شدن میزان شیوع و نوع اختالل جهت 
معاونت  به  بهزیستی  سازمان  در  پرونده  تشکیل 

توانبخشی معرفی می شوند.
و  اولویت ها  از  یکی  کرد:  تصریح  پور  دهباشی 
توانمندسازی  استان قزوین  دغدغه های بهزیستی 
در  عامل  مهم ترین  و  است  مددجویان 

توانمندسازی، ایجاد اشتغال برای آن هاست.
از  امسال  گفت:  قزوین  استان  بهزیستی  مدیرکل 
میلیارد  مبلغ ۱۲۵  تبصره ۱۶  بند »ب«  تسهیالت 
تومان برای اشتغال پیش بینی شده و تعهد ما ۲۸۸ 
بر سامانه رصد است که ۹۶.۴ درصد  مبتنی  نفر 

آن را محقق کرده ایم.
وی با بیان اینکه تاکنون ۲۷۲ نفر در سامانه اشتغال 
ثبت نام کرده اند و ۱۰۰ نفر نیز در مرحله ثبت نام 
 ۲۸۴ ایجاد  برای  گذشته  سال  در  هستند،افزود: 
ایجاد  شغل تعهد داشتیم که ۵۰۰ فرصت شغلی 
اختصاص  تسهیالت  تومان  میلیارد   ۹۱ از  و  شد 

یافته مبلغ ۷۱ میلیارد تومان معرفی شد.
دهباشی تصریح کرد: سال گذشته ۲۸۴ نفر تعهد 
تعهد  و  شد  محقق  نفر   ۵۰۰ که  داشتیم  اشتغال 
امسال بهزیستی هزار و ۲۵۲ نفر است که اشتغال 

ایجاد شده نیز ۶۹۱ نفر بوده است.



تغییرات   شرکت

تغییرات   شرکت

تغییرات   شرکت

آگهی تغییرات شرکت فوژان مهر آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 5249 
و شناسه ملی 10460084970 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
العاده مورخ 1397/12/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت مدیره برای 
ملی  به شماره  فرزاد شاهمرادی  آقای  انتخاب گردیدند:  قرار ذیل  به  مدت دوسال 
0061413151 - خانم مریم راشاد به شماره ملی 4431370439 – خانم یلدا داودی 
به شماره ملی 1534026037 - خانم آرزو اصانلو به شماره ملی 4284364154 به 
عنوان بازرس اصلی – آقای جمشید طالبی به شماره ملی 4285012820 به عنوان 

بازرس علی البدل ، که برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 

آگهی تغییرات شرکت فوژان مهر آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 5249 و 
شناسه ملی 10460084970 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/12/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1 آقای فرزاد شاهمرادی به شماره ملی 0061413151 
ملی  شماره  به  داودی  یلدا  خانم   2- مدیره  هیئت  رئیس  و  اصلی  عضو  سمت  به 
1534026037 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل -3 خانم مریم راشاد 
به شماره ملی 4431370439 به سمت عضو اصلی و نایب رئیس هیئت مدیره که 
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت 
) از قبیل قراردادها ، چک ، سفته ، برات و ... ( و سایر اوراق عادی و نامه های 
اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره ) آقای فرزاد شاهمرادی ( همراه با مهر شرکت 

دارای اعتبار میباشد . 

به  دره  خرم  شهرستان  قنادان  و  نانوایان  صنف  اتحادیه  تجاری  غیر  موسسه  تغییرات  آگهی 
مورخ  مدیره  هیئت  استناد صورتجلسه  به   75 ثبت  به شماره  و  ملی 14007627229  شناسه 
1401/02/11 ونامه شماره 119/12669مورخه 1401/4/1اداره صنعت معدن تجارت شهرستان 
خرمدره ونامه شماره 9670مورخه 1401/4/8اتاق اصناف شهرستان خرمدره تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: *آقایان محمود احمدی به شماره ملی 5899421711 بعنوان رییس اتحادیه حجت 
اله قربانی به شماره ملی 5899643013 بعنوان نایب رییس اول اتحادیه علی مرادی به شماره 
ملی 6159701665 بعنوان نایب رییس دوم اتحادیه داود عطائی به شماره ملی 6159076175 
اتحادیه  دار  خزانه  بعنوان   6159314513 ملی  شماره  به  پناهی  مرتضی  اتحادیه  دبیر  بعنوان 
غالمرضا کشاورز افشار به شماره ملی 5889974343 بعنوان عضوء علی البدل اول اتحادیه 
جعفر کریمی به شماره ملی 0049131478 بعنوان عضوء علی البدل دوم اتحادیه برای مدت 
چهارسال انتخاب گردیدند. * اسناد و اوراق مالی اتحادیه مانند چک ها ، بروات ، سفته ها 
، اسناد تعهد آور مالی با امضا رییس و خزانه دار و غیاب هر یک با امضاء نایب رییس اول 
ممهور به مهر اتحادیه معتبر می باشد . نامه های اداری و استخدامی و اسناد غیر مالی اتحادیه 
با امضای رییس و در غیاب وی با امضای نایب رییس اول و مهر اتحادیه انجام می گردد کلیه 

اسناد و مدارک اداری و مالی می بایست در محل اتحادیه نگهداری گردد .

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان  -1424082- 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان    -1424081- 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرمدره  -1424881- 

استاندار  حبیبی:  مهران   - میهن  آوای   
نگاه  باید  دانشجویان  گفت:  زنجان 
عمیق و دقیقی نسبت به مسائل جامعه 
آنها  فریاد مطالبه گری  تا  باشند  داشته 
به شکل واقعی و درست سر داده شود.
پرسش  نشست  در  افشارچی  محسن 
که   دانشجویان  مطالبه گری  و  پاسخ  و 
دانشجوبرگزارشد  روز  مناسبت  به 
اینکه  بیان  با  روز،  این  تبریک  ضمن 
مختلف  های  حوزه  در  ناکارآمدی 
وجود دارد و باید نسبت به آن مطالبه 
نظام  نتوانیم  اگر  افزود:  کرد،  گری 
جبهه  و  خاکریز  در  کنیم  کارآمد  را 

شکست می خوریم.
خاکریز  در  داشت:  اظهار  افشارچی 
چارچوب  در  نتوانیم  اگر  فرهنگی 
متعدد  مشکالت  دچار  بمانیم 
بنابراین درخواست می کنیم  می شویم 
دانشجویان با مطالعه و افزایش آگاهی، 

نگاه عمیقی به مسائل داشته باشند.

وی با بیان اینکه جبهه اصلی درگیری 
نظام  کارآمدی  جبهه  سلطه  نظام  با  ما 
باید  دانشجویان  کرد:  اضافه  است، 
جلوی  و  کنند  مطالبه  را  موضوع  این 
ناکارآمدی ها را در بخش های مختلف 

بگیرند.
استاندار زنجان با بیان اینکه در ۹ ماهه 
و  هزار  یک  زنجان،  استان  در  امسال 
مالیات  محل  از  تومان  میلیارد   ۵۰۰
ارزش افزوده صنایع بزرگ به روستاها 
و شهرداری ها تزریق شده است، ادامه 
داد: در دولت سیزدهم، سیاست ها در 
گری  مطالبه  باید  و  است  تغییر  حال 
نادرست  کارهای  و  ساز  تغییر  برای 
کردن  درست  همچنین  و  گذشته 

فرایندهای ضدفساد انجام شود.
احزاب  فعالیت  به ضرورت  افشارچی 
کشور  اساسی  قانون  چارچوب  در 
احزاب  فعالیت  افزود:  و  کرد  اشاره 
تواند  می  اساسی  قانون  چارچوب  در 

رشد و پویایی بیشتری را برای کشور 
به همراه داشته باشد.

این  بر  اینکه  بیان  با  مسوول  این 
در  را  های  ناکارآمدی  فریاد  اساس 
داد:  ادامه  بزنید،  صدا  احزاب  قالب 
است  کشور  سیاسی  تنظیم گر  حزب، 
و اگر حزب مشخصی پشت فردی که 
داشته  وجود  دارد  اجرایی  حکمرانی 
باشد، آن وقت تنظیم گری و مسئولیت 

نیز در آن قالب وجود خواهد داشت.
و  برنامه  حزب  اینکه  بیان  با  وی 
ساختار دارد، اضافه کرد: از دانشجویان 
درخواست می کنم به مسائل دقیق شده 
نظام  با  را  اسالمی  نسبت جمهوری  و 

سلطه و استکبار جهانی ارزیابی کنند.
دانشجو  اینکه  بیان  با  زنجان  استاندار 
باید فکر کند و فریاد زدن او نیز منطبق 
بر پارامترهای مختلف باشد، ادامه داد: 
در  گو  و  گفت  فضای  است  مدتی 
یکی  که  شده  تر  کمرنگ  ها  دانشگاه 

به  آن  دالیل  از 
وقفه  سال  دو 
کرونایی و دوری 
گفتمان  از فضای 

بر می گردد.
با  مسوول  این 
قبل  اینکه  بیان 
تضارب  کرونا  از 
دانشگاه  در  آرا 
داشت،  ها وجود 
موافق  گفت: 

استاندار  عنوان  به  و  هستم  گو  گفت 
دارد  امکان  که  آنجایی  تا  کردم  تالش 

فضای امنیتی بر دانشگاه حاکم نباشد.
وی با بیان اینکه کامال معتقد به گفت و 
گو و فضای مطالبه گری هستم، اضافه 
کرد: باید کاری کنیم مردم با ذائقه های 
کنشگری  مملکت  در  بتوانند  مختلف 

های مختلفی را انجام دهند.
ما  اینکه کشور  بیان  با  استاندار زنجان 

دنیا  در  پی  دی  جی  وضعیت  نظر  از 
چهاردهم است، گفت: ما از کشورهای 
همین  به  و  هستیم  باالتر  سلطه  نظام 

خاطر فشار بر ما بیشتر شده است.
مسائلی  دانشجویان  نشست  این  در 
تجمعات  برای  مجوز  صدور  قبیل  از 
مسالمت آمیز، موضوع افزایش ظرفیت 
رشته پزشکی و اجتناب از برخوردهای 

امنیتی با دانشجویان را مطرح کردند.

گروسی:رییس  عاطفه  میهن-  آوای 
قزوین  استان  سازمان جهاد کشاورزی 
گفت: سه کشور اروپایی شامل روسیه، 
مشتری  هرزگوین  بوسنی  و  صربستان 
کشاورزی  محصوالت  خواهان  و 
به  محصول  صادرات  و  شده  قزوین 

آنها در حال برنامه ریزی است.
با  گو  و  گفت  در  افالطونی  رضا 
خبرنگار اما افزود: رایزنی های تجاری 
صادرات  منظور  به  کشورها  این  با 
محصوالت کشاورزی قزوین در حال 

انجام و پیگیری است.
وی اظهار داشت: کشمش و انگور تازه 
خوری، گوجه فرنگی، سبزی و صیفی 
جات گلخانه ای، محصوالت پروتئینی، 
قارچ، حبوبات، میوه های هسته دار و 

شده  فرآوری  کشاورزی  محصوالت 
امکان  که  از جمله محصوالتی هستند 
صادرات آنها را به کشورهای یاد شده 

داریم.
به گفته این مسوول، استان قزوین در 
کیفیت کشاورزی  با  تولید محصوالت 
دارد  گفتن  برای  زیادی  های  حرف 
صادرات  امکان  اساس  برهمین  و 
مختلف  کشورهای  به  آن  محصوالت 

را دارا هستیم.
استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رییس 
اندازی  راه  با  کرد:  اضافه  قزوین 
نودهک  شهرک  ای  گلخانه  واحدهای 
به  استان  کشاورزی  ظرفیت  تاکستان 
افزایش  محصوالت  صادرات  منظور 
می  ما  و  یافت  خواهد  گیری  چشم 

توانیم ارزآوری قابل توجهی را در این 
حوزه برای کشور به ارمغان بیاوریم.

بازاریابی  اینکه  بیان  با  افالطونی 
صادراتی محصوالت کشاورزی قزوین 
در دستور کار قرار گرفته، یادآور شد: 
از طریق اتاق بازرگانی، صنایع معادن و 
کشاورزی قزوین و همچنین نمایندگی 
وزارت امور خارجه در رابطه با معرفی 
زمینه  در  قزوین  های  ظرفیت  مناسب 
به  کشاورزی  محصوالت  صادرات 
خوبی  اقدامات  مختلف  کشورهای 

انجام شده که تداوم خواهد داشت.
های  هیات  پذیرش  داد:  ادامه  وی 
ظرفیت  با  آشنایی  هدف  با  خارجی 
و  قزوین  استان  کشاورزی  های 
مبادالت تجاری در همین راستا مورد 

گرفته  قرار  توجه 
است.

جاری  سال  در 
 ۱۰۹ و  هزار   ۱۵
محصوالت  تن 
به  کشاورزی 
مستقیم  صورت 
گواهی  اخذ  با  و 
از  بهداشتی 
قزوین  استان 
کشورهای  به 

انجام  که  مختلف خارجی صادر شده 
برابری   ۶ رشد  بیانگر  مساله  این 
صادرات محصوالت کشاورزی نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته است.
درصد  یک  از  کمتر  قزوین  استان 

اما حدود  دربردارد  را  مساحت کشور 
کشاورزی  محصوالت  درصد   ۵ تا   ۴
کشور در این استان به تولید می رسد.

محصوالتی  تولید  مهم  قطب  قزوین 
چون شیر، مرغ و تخم مرغ، زیتون و 

انگور، گیالس، فندق نیز هست.

معاون  باحضور  فتحی:  میهن-فرحناز  آوای 
اخبار  مدیرکل  زنجان،  استاندار  امنیتی  سیاسی 
استان های خبرگزاری جمهوری اسالمی )ایرنا( ، 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  حسنی  امراهلل 
استان   رسانه  بسیج  مسوول  سرداری  عباسعلی   ،
به عنوان  رامندی  مراسمی دکترهادی درزی  طی 
معرفی   زنجان  ایرنا  خبرگزاری  جدید  سرپرست 

شد.
انعکاس واقعیت ها با چاشنی امیدافزایی رسالت 

رسانه ها در شرایط کنونی است
در این مراسم معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
مشکل  کشور  در  اینکه  بیان  با  زنجان  استاندار 
ها  رسانه  رسالت  گفت:  داریم،  رسانی  اطالع 
با چاشنی  ها  واقعیت  انعکاس  کنونی  در شرایط 
ارتقای  افزایش رضایتمندی مردم و  افزایی،  امید 

سرمایه اجتماعی است.
ابوالفضل رفیعی در آیین تکریم و معارفه رییس 
خبرگزاری جمهوری اسالمی) ایرنا( مرکز زنجان 
است،  خبری  معتبر  مرجع  یک  ایرنا  اینکه  بابیان 
خود،  طوالنی  سابقه  با  خبرگزاری  این  افزود: 

جایگاه خاصی بین رسانه ها دارد.
وی با بیان اینکه اقدامات خیلی خوبی در استان 
زنجان از همان اوایل شروع به کار دولت سیزدهم 
انجام شده و برخی هم در حال انجام است، اظهار 
انعکاس  از  اقدامات،  این  انجام  با وجود  داشت: 
انتقال آنها به جامعه غفلت می شود، حتی در  و 
نیز به دلیل بخشی نگری  مواردی برخی مدیران 
از اقدامات و فعالیت ها در عرصه های گوناگون 

اطالعی ندارند.
رفیعی با بیان اینکه تشخیص نیاز جامعه در حوزه 
اطالع رسانی یک کار حرفه ای است، خاطرنشان 

کرد: اکنون دیگر نمی شود در حوزه اطالع رسانی 
سنتی فکر و عمل کرد بلکه برای تولید محتوای 
های  فناروی  و  روز  دانش  از  است  الزم  خوب 

جدید بهره گرفته شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان 
روانی  عملیات  و  ای  رسانه  جنگ  اینکه  بیان  با 
در  افزود:  است،  ترکیبی دشمن  از جنگ  بخشی 
این میدان باید خودمان را تجهیز کنیم و پیش از 

آن البته اراده اش هم را داشته باشیم.
رفیعی ادامه داد: باید بپذیریم که امروز در عرصه 
هستیم،  دشمن  با  جنگی  شرایط  در  ای  رسانه 
اکنون سیاه نمایی هایی رسانه های معاند به شدت 
افزایش پیدا کرده و الزم است برای خنثی کردن 
این اقدامات، تدبیر و حرکت مناسبی داشته باشیم.

تقویت رسانه ها راه مقابله با جنگ نرم دشمن است 
جمهوری  خبرگزاری  استان های  اخبار  مدیرکل 
اسالمی )ایرنا( گفت: آموزش و تقویت روزافزون 
رسانه های کشور، راه مقابله با جنگ نرم دشمنان 

است.
محسن بهاروند در آیین تکریم و معارفه روسای 
های  رسانه  داشت:  اظهار  زنجان  مرکز  ایرنای 

بر  سعی  دروغ،  اخبار  انتشار  با  دشمن، 
القای آن بر مخاطبان دارند.

میان وقتی رسانه های کشور  این  افزود: در  وی 
تقویت شوند آنها می توانند همین مساله را برای 

گروه های هدف خود تببین و روشنگری کنند.
بینا و  باید چشم  ها  اینکه رسانه  بیان  با  بهاروند 
اکنون  کرد:  تصریح  باشند،  جامعه  شنوای  گوش 
آغاز  کشور  علیه  را  عیاری  تمام  جنگ  دشمنان 
کرده و فرهنگ ایرانی - اسالمی را نشانه گرفته 

اند.
های  رسانه  افزود:  ایرنا  استان های  امور  مدیرکل 
گروهی در این خصوص وظیفه خطیری بر عهده 
دارند زیرا در سه ماه اخیر که دشمن جنگ تمام 
عیار ترکیبی را علیه جمهوری اسالمی ایران آغاز 
اصلی  وظایف  به  کشور  های  رسانه  اگر  کرده، 
قرار  آنان  اختیار  در  را  عرصه  نکنند،  عمل  خود 

می دهند.
قوا  همه  با  معاند  های  رسانه  اینکه  بیان  با  وی 
رسانه خود را به اتاق رهبری جنگ تبدیل کرده 
اند، گفت: این رسانه ها در حوادث اخیر، آموزش 
هایی برای تخریب و اغتشاش در ایران ارائه می 
دادند که نشان می دهد دشمن 
به  پیش  از  بیش  رسانه  ابزار  با 

میدان آمده است.
ایرنا  استان های  امور  مدیرکل 
و  اهمیت  راستا  این  در  افزود: 
جایگاه خطیر و حساس رسانه 
مشخص  دشمن  با  مقابله  در 
باید  است و رسانه های کشور 
و  شده  خارج  انفعال  حالت  از 
رسانه های خود  این  مقابل  در 

چهره تهاجمی بگیرند.
داخلی  های  رسانه  برخی  اینکه  بیان  با  بهاروند 
نقش مهمی در خنثی سازی اخبار دروغ دشمنان 
داشتند، گفت: متاسفانه برخی رسانه های کشور 

هم ناخواسته در زمین دشمن بازی کردند.
در  آموزش ها  تقویت  ضرورت  بر  تاکید  با  وی 
جنگ با رسانه های بیگانه اظهار داشت: تقویت 
داخلی،  های  رسانه  بین  در  ای  رسانه  سواد 

ضروری است.
جمهوری  خبرگزاری  استان های  اخبار  مدیرکل 
سرمایه  با  معاند  های  رسانه  داد:  ادامه  اسالمی 
گذاری هنگفت، همه توان خود را برای مقابله با 

ایران اسالمی به کار گرفته اند.
بهاروند افزود: رسانه های کشور وظیفه دارند قلم 
و  کنند  مسلح  دشمن  برابر  در  را  خود  بینش  و 
در این خصوص برگزاری دوره های آموزشی از 
قبیل دشمن شناسی با حضور اساتید می تواند به 

پیشبرد اهداف آنها کمک کند.
گفتنی است در این مراسم هادی درزی رامندی 
به عنوان سرپرست جدید خبرگزاری ایرنا زنجان 
معرفی و از خدمات رویا رفیعی رییس پیشین این 

مرکز قدردانی شد.
و  زبان  دکتری  دارای  رامندی  درزی  هادی 

ادبیات فارسی و مدرس دانشگاه است.
خبرگزاری  دبیر  عنوان  به  این  از  پیش  وی 
فعالیت داشت و مدیرعاملی خانه  قزوین  ایرنا 
هیات  در  عضویت  و  قزوین  استان  مطبوعات 
نیز  را  استان  این  دادگستری  مطبوعات  منصفه 

در کارنامه دارد.

فتحی:   ابراهیم  میهن-  آوای 
با  زیارت  شوق  کاروان 
هدف تقویت روحیه معنوی 
حمایت   تحت  خانواده های 
این نهاد و ترویج فرهنگ ناب ارتباط با اهل بیت)ع(، افزایش نشاط، تقویت 
رفتارهای دینی، تحکیم بنیان خانواده، و سبک زندگی دینی و اسالمی خانواده 

ها با استفاده از ظرفیت عظیم خیران اجرا می شود.
هماهنگی  جلسه  در  زنجان  استان  امداد  کمیته  مدیرکل  صالحی  اله  روح 
نفر  اعزام ۱۰۰۰  برای  برنامه ریزی  منظور  به  اجرای طرح شوق زیارت که 

از مددجویان تحت حمایت به مشهد مقدس گفت: به منظور فراهم آوردن 
بستری مناسب برای دریافت کمک های مردمی و اعزام آن گروه از مشتاقان 
ندارند طرح  به زیارت را  امکان تشرف  نیاز مالی،  به دلیل  اهل بیت)ع( که 

»شوق زیارت« در استان زنجان اجرا می شود.
وی افزود: کاروان شوق زیارت با هدف تقویت روحیه معنوی خانواده های 
تحت حمایت  این نهاد و ترویج فرهنگ ناب ارتباط با اهل بیت)ع(، افزایش 
نشاط، تقویت رفتارهای دینی، تحکیم بنیان خانواده، وسبک زندگی دینی و 

اسالمی خانواده ها با استفاده از ظرفیت عظیم خیران اجرا می شود.
صالحی با بیان اینکه در کنار توجه به وضعیت معیشتی مددجویان عزیز تحت 

توانمندسازی فکری  ویژه  به  توانمند سازی  ابعاد مختلف  به  توجه  حمایت 
مهمترین   از  یکی  داد:  ادامه  است،  نهاد  این  مهم  های  اولویت  از  وفرهنگی 
رویکردهای  کمیته امداد استان زنجان ارتقاء سطح باورهای  دینی  واعتقادی  
خانواده های تحت حمایت وزمینه سازی برای اعزام مددجویان عزیز تحت 

حمایت وسایر اقشار نیازمند  به اماکن  زیارتی و متبرکه می باشد.
مدیرکل کمیته امداد استان زنجان تصریح کرد: با اجرای طرح شوق زیارت در 
نظر داریم با بهره مندی از کمک های نقدی وغیر نقدی خیران نیک اندیش 
بهره  استان، زمینه  نوع دوست  نمودن زمینه مشارکت مردم  فراهم  بر  عالوه 

مندی از فیض رحمت الهی وشفاعت اهل بیت )ع( فراهم شود.

روستایی  امور  مدیرکل  آوای میهن -مهران حبیبی: 
استانداری زنجان گفت: بیش از600 هزار مترمربع 
آسفالت ریزی در معابر داخل روستاها  انجام شده 
است وبا افزیش پنج برابری اعتبارات دهیاری های 
طرح  حجم  گذشته،  سال  به  نسبت  استان  این 
های عمران روستایی و شتاب در اجرای آنها نیز 

این  در  زنجان  طوریکه  به  یافته،  افزایش 
قرار گرفته  برتر کشور  زمینه در رده های 

است.
اعتبارت  میزان  افزود:  بیگدلی  اهلل  وجیه 
واریزی به حساب دهیاری های استان طی 
سال  مشابه  مدت  به  نسبت  امسال  ماهه   9
تاکنون  امسال  و  شده  برابر  پنج  گذشته، 
493 میلیارد تومان به دهیاری های استان پرداخت 
شده است در حالی که سال گذشته میزان اعتبار 
پرداختی به دهیاری ها، 140 میلیارد تومان در 9 

ماهه سال بود.
وی ادامه داد: همزمان با اجرای طرح های مختلف 

ارزیابی  تیم  روستایی،  عمران  زمینه  در  متعدد  و 
به  استان  در سطح  نیز  را  ها  پروژه  بر  نظارت  و 
استان  جزو  زمینه  این  در  و  داریم  فعال  صورت 
های برتر کشور هستیم تا طرح ها و پروژه ها با 

دقت هر چه تمام در روستاها اجرایی شود.
مدیرکل امور روستایی استانداری زنجان  با تاکید 
بر اینکه الگویی بر حسب دستور استاندار زنجان 
خدمتگزاری  آن  اساس  بر  که  شده  گذاری  پایه 
جهادی و بی منت و مردمداری سرلوحه کارهای 
ما در مناطق روستایی است تصریح کرد: مسووالن 
با تمام قوا به صورت میدانی در روستاها حاضر 
می شوند و کارها را به صورت عملیاتی از نزدیک 

دنبال می کنیم. من خودم طی هشت ماه گذشته در 
70 درصد روستاها به صورت میدانی حضور پیدا 
کردم و پیگیر اجرای پروژه های عمران روستایی 

در این مناطق بودم.
میزان طرح  نظر  از  امسال  بیگدلی  گفت: زنجان 
هفته  در  روستایی  عمران  زمینه  در  افتتاحی  های 
در  آورد.  دست  به  را  کشور  پنجم  رتبه  دولت، 
عرض  باید  هم  ها  پروژه  اجرای  ادامه  خصوص 
مستمر  طور  به  اعتبارات  تزریق  که  آنجا  از  کنم 
انجام می شود، اجرای پروژه ها نیز با همان روند 

پر شتاب پیش می رود.
زیرسازی  مترمربع  هزار   700 امسال  افزود:  وی 

جدول  کیلومتر   190 داشتیم،  را  روستایی  معابر 
و  است  شده  انجام  روستایی  معابر  در  گذاری 
باالی 600 هزار مترمربع آسفالت ریزی در معابر 
تا  البته می توانستیم  داخل روستاها را داریم که 
یک میلیون مترمربع هم برسانیم که شرایط جوی و 

شروع فصل سرما مانع شد.
مدیرکل امور روستایی استانداری زنجان  تصریح 
کرد: امسال 30 هزار مترمربع از معابر روستایی را 
سنگفرش کردیم. بیشتر این طرح شامل آن معابر 
کالبدی  وضعیت  دلیل  به  که  شد  می  روستایی 
امکان فعالیت ماشین آالت آسفالت ریزی در آنها 

وجود نداشت.

آوای میهن- فرحناز فتحی:با حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان، مدیرکل اخبار 
ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  حسنی  امراهلل   ، )ایرنا(  اسالمی  جمهوری  خبرگزاری  استان های 
درزی  دکترهادی  مراسمی  طی  استان   رسانه  بسیج  مسوول  سرداری  عباسعلی   ، اسالمی 

رامندی به عنوان سرپرست جدید خبرگزاری ایرنا زنجان معرفی  شد.
انعکاس واقعیت ها با چاشنی امیدافزایی رسالت رسانه ها در شرایط کنونی است

در این مراسم معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان با بیان اینکه در کشور مشکل 
اطالع رسانی داریم، گفت: رسالت رسانه ها در شرایط کنونی انعکاس واقعیت ها با چاشنی 

امید افزایی، افزایش رضایتمندی مردم و ارتقای سرمایه اجتماعی است.
ابوالفضل رفیعی در آیین تکریم و معارفه رییس خبرگزاری جمهوری اسالمی) ایرنا( مرکز 
زنجان بابیان اینکه ایرنا یک مرجع معتبر خبری است، افزود: این خبرگزاری با سابقه طوالنی 

خود، جایگاه خاصی بین رسانه ها دارد.
وی با بیان اینکه اقدامات خیلی خوبی در استان زنجان از همان اوایل شروع به کار دولت 
این  انجام  وجود  با  داشت:  اظهار  است،  انجام  حال  در  هم  برخی  و  شده  انجام  سیزدهم 
اقدامات، از انعکاس و انتقال آنها به جامعه غفلت می شود، حتی در مواردی برخی مدیران 

نیز به دلیل بخشی نگری از اقدامات و فعالیت ها در عرصه های گوناگون اطالعی ندارند.
رفیعی با بیان اینکه تشخیص نیاز جامعه در حوزه اطالع رسانی یک کار حرفه ای است، 
خاطرنشان کرد: اکنون دیگر نمی شود در حوزه اطالع رسانی سنتی فکر و عمل کرد بلکه 

برای تولید محتوای خوب الزم است از دانش روز و فناروی های جدید بهره گرفته شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان با بیان اینکه جنگ رسانه ای و عملیات 
روانی بخشی از جنگ ترکیبی دشمن است، افزود: در این میدان باید خودمان را تجهیز کنیم 

و پیش از آن البته اراده اش هم را داشته باشیم.
رفیعی ادامه داد: باید بپذیریم که امروز در عرصه رسانه ای در شرایط جنگی با دشمن هستیم، 
اکنون سیاه نمایی هایی رسانه های معاند به شدت افزایش پیدا کرده و الزم است برای خنثی 

کردن این اقدامات، تدبیر و حرکت مناسبی داشته باشیم.
تقویت رسانه ها راه مقابله با جنگ نرم دشمن است 

تقویت  و  آموزش  گفت:  )ایرنا(  اسالمی  جمهوری  خبرگزاری  استان های  اخبار  مدیرکل 
روزافزون رسانه های کشور، راه مقابله با جنگ نرم دشمنان است.

محسن بهاروند در آیین تکریم و معارفه روسای ایرنای مرکز زنجان اظهار داشت: رسانه های 
دشمن، با انتشار اخبار دروغ، سعی بر القای آن بر مخاطبان دارند.

وی افزود: در این میان وقتی رسانه های کشور تقویت شوند آنها می توانند همین مساله را 
برای گروه های هدف خود تببین و روشنگری کنند.

بینا و گوش شنوای جامعه باشند، تصریح کرد:  باید چشم  اینکه رسانه ها  بیان  با  بهاروند 
ایرانی - اسالمی را  اکنون دشمنان جنگ تمام عیاری را علیه کشور آغاز کرده و فرهنگ 

نشانه گرفته اند.
مدیرکل امور استان های ایرنا افزود: رسانه های گروهی در این خصوص وظیفه خطیری بر 
عهده دارند زیرا در سه ماه اخیر که دشمن جنگ تمام عیار ترکیبی را علیه جمهوری اسالمی 
ایران آغاز کرده، اگر رسانه های کشور به وظایف اصلی خود عمل نکنند، عرصه را در اختیار 

آنان قرار می دهند.
وی با بیان اینکه رسانه های معاند با همه قوا رسانه خود را به اتاق رهبری جنگ تبدیل 
کرده اند، گفت: این رسانه ها در حوادث اخیر، آموزش هایی برای تخریب و اغتشاش در 
ایران ارائه می دادند که نشان می دهد دشمن با ابزار رسانه بیش از پیش به میدان آمده است.

مدیرکل امور استان های ایرنا افزود: در این راستا اهمیت و جایگاه خطیر و حساس رسانه 
در مقابله با دشمن مشخص است و رسانه های کشور باید از حالت انفعال خارج شده و در 

مقابل این رسانه های خود چهره تهاجمی بگیرند.
دروغ  اخبار  سازی  خنثی  در  مهمی  نقش  داخلی  های  رسانه  برخی  اینکه  بیان  با  بهاروند 
دشمنان داشتند، گفت: متاسفانه برخی رسانه های کشور هم ناخواسته در زمین دشمن بازی 

کردند.
وی با تاکید بر ضرورت تقویت آموزش ها در جنگ با رسانه های بیگانه اظهار داشت: تقویت 

سواد رسانه ای در بین رسانه های داخلی، ضروری است.
مدیرکل اخبار استان های خبرگزاری جمهوری اسالمی ادامه داد: رسانه های معاند با سرمایه 

گذاری هنگفت، همه توان خود را برای مقابله با ایران اسالمی به کار گرفته اند.
بهاروند افزود: رسانه های کشور وظیفه دارند قلم و بینش خود را در برابر دشمن مسلح کنند 
و در این خصوص برگزاری دوره های آموزشی از قبیل دشمن شناسی با حضور اساتید می 

تواند به پیشبرد اهداف آنها کمک کند.
وی کشته سازی دشمنان در حوادث اخیر را یک سناریوی نخ نما شده دانست و گفت: در 
حالیکه نیروی انتظامی در اغتشاشات اخیر از سالح استفاده نکرد، اما در این میان دشمن، 
اغتشاشات  این  در  مشکوک  شده  کشته  افراد  برخی  شدن  کشته  عامل  را  انتظامی  نیروی 

توسعه شهری ویژه  2 طرح  تهیه 

سلطانیه  دو شهرستان  در   

و زنجان در دست اقدام است

 ابراهیم فتحی

دبیر صفحه:

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان  :

برنامه ریزی کمیته امداد برای اعزام 1000 مددجوی زنجانی به مشهد مقدس
بیش از۶00 هزار مترمربع آسفالت ریزی در معابر داخل روستاها  انجام شده است

دوشنبه
شماره 405

سیاسی
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عاطفه گروسی

دبیر صفحه:

دوشنبه
شماره 405

گزارش

21 آذر ماه 1401
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خبر

استاندار زنجان تاکید کرد :

فریاد مطالبه گری دانشجویان باید به شکل واقعی و درست سر داده شود

دکترهادی درزی رامندی
 سرپرست جدید خبرگزاری ایرنا زنجان شد

سه کشور اروپایی خواهان محصوالت کشاورزی قزوین هستند

ترحم برای
 معلوالن ممنوع

پیشنهادهای میز ملی کشمش
 قابلیت تبدیل به قانون را دارند

آوای میهن-عاطفه گروسی: نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به رویکرد مجلس یازدهم به فعالیت های قرآنی، گفت: مجلس فراکسیونی را تحت عنوان قرآن و 

عترت تشکیل داده و به طور جدی نیز حامی فعالیت های قرآنی در جامعه است.
فاطمه محمد بیگی در مراسم افتتاحیه چهل و پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در 
بخش نغمات دینی که به میزبانی دانشگاه فرهنگیان قزوین برگزار شد، افزود: امروز در شرایطی 
قرار داریم که بعضی از نحله های انحرافی و شیطان صفتان به دنبال قرآن سوزی و اسالم ستیزی 
هستند و با اقدامات شنیع در خاورمیانه می خواهند انسان ها را از نغمه نورانی این کتاب آسمانی 

دور کنند.
وی اظهار داشت: جمهوری اسالمی محکم و مقتدر و با تمامی انرژی خود برای حفظ و اجرای 
فرامین قرآنی، آموزش آن و گسترش فرهنگ قرآنی تالش می کند و در کنار امت مسلمان به فکر 

گسترده کردن ارزش های اسالمی و قرآنی است.
محمدبیگی تصریح کرد: امروز در برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسالمی به دنبال حمایت از 
فعالیت های قرآنی و اجرای برنامه های دقیق توسعه فرهنگ قرآنی هستیم و گزارش های ما نشان 
می دهد در برنامه های شش گانه ورود کلی به برنامه های قرآنی شده و درصدی نیز از بودجه 

کشور به این امر اختصاص داده شده است.
به گفته این نماینده مجلس، ما به دنبال افزایش تحقق بودجه و مقدار آن با تخصیص امکانات 
بیشتر برای فعالیت های قرآنی هستیم و در برنامه هفتم نیز انتظار ارتقای فعالیت های قرآنی را 

داریم.
محمد بیگی تاکید کرد: دولت باید همگام با مجلس در راستای اشاعه قرآن از هیچ تالشی کوتاهی 
نکند و تمرکز خود را برروی کیفیت آموزش این کتاب الهی در مدارس داشته باشد و در عین 
حال نیز چهره های برجسته قرآنی بسیاری در کشور وجود دارند که باید جایگاهشان در مدارس 

به درستی تعریف شود.
وی اضافه کرد: وزارت ارشاد، سازمان اوقات و امور خیریه و تمامی دستگاه های مرتبطی که در 
زمینه قرآن فعالیت دارند با وحدت و یکپارچگی به فعالیت های قرآنی انسجام ببخشند تا کالم 
قرآن بر زبان تمامی نسل ها جاری شود و فرهنگ اصیل ارزش های قرآنی در جهان گسترش یابد.
وی با بیان اینکه قرآن راه نجات ملت ها است، خاطر نشان کرد: کسانی که با قرآن عجین شده 

باشند حتی در زندگی شخصی خود نیز با مشکالت کمتری مواجه می شوند.
البرز در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: خوشبختانه امروز  نماینده مردم قزوین، آبیک و 
شاهد برگزاری کرسی سالمت معنوی در دانشگاه های بزرگ دنیا هستیم که خود می تواند اشاعه 
و تبیین کالم خدا باشد و امیدواریم که مهجوریت و مظلومیت این کتاب آسمانی با ارتقا جلسات 

خانگی قرآن و حمایت از تأسیس دارالقرآن ها پایان یابد.

آوای میهن - معلوالن نه تنها از دردهای جسمی 
و ظاهری بلکه از دردهای روحی و روانی ناشی 
مورد  بی  دلسوزی   و  آمیز  ترحم  نگاه های  از 
رنج می برند بنابراین باید جامعه با پرهیز از این 
رویکرد، به توانمندی های این قشر توجه داشته 
رفع  برای  اقدام  با  باید  نیز  مسووالن  و  باشند 

کمبودهای این قشر تالش کنند.
معلوالن  فرارسیدن روز جهانی  ایرنا،  به گزارش 
یکبار دیگر توجه ها را معطوف به این قشر کرده 
است، قشری که نزدیک به ۱۰ درصد جامعه را 
تشکیل می دهند و گالیه ها و دغدغه های بسیاری 

را برای یک زندگی حداقلی دارند.
معلول  بهزیستی،  کارشناسان  تعریف  براساس 
ذهنی  یا  جسمی  ضایعه  براثر  که  است  فردی 
مستمر  بطور  او  عمومی  کارآیی  و  سالمت  در 
اختالل ایجاد شده و این نقص استقالل وی را در 

زمینه های مختلف کاهش می دهد.
بزرگترین  معلوالن  رسمی،  آمارهای  براساس 
اقلیت جهان بشمار می روند که موانع فیزیکی و 
اجتماعی و اقتصادی زیادی بویژه در جوامع کمتر 

توسعه یافته پیش روی آنها قرار دارد.
نابرابری و فقدان دسترسی یکسان به منابع اساسی 
بهداشتی،  مراقبت های  اشتغال،  آموزش،  همچون 
درمانی و نظام های حمایتی و حتی نادیده گرفتن 

این قشر  ارتباط  اجتماعی،  آنها در مشارکت های 
با بدنه جامعه ضعیف تر می کند و در نهایت  را 

منجر به انزوای آنان می شود.
به گفته مسووالن بهزیستی استان قزوین درحال 
حاضر ۲۷ هزار و ۲۹۵ نفر معلول اعم از معلوالن 
بیماران  بینا،  کم  و  نابینا  ذهنی،  حرکتی،  جسمی 
مزمن اعصاب و روان تحت حمایت این دستگاه 

قرار دارند.
از  نارضایتی  اظهار  با  قزوینی  از معلوالن  عده ای 
ماده  بند"الف"  اجرای  شغلی،  فرصت های  نبود 
هفت قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن مبنی 
استخدامی  مجوزهای  از  درصد  سه  براختصاص 
را  موضوع  این  به  توجه  دولتی  دستگاه های 

خواستار شدند.
توانمندی های  به  توجه  با  کردند  تاکید  عده  این 

در  حضور  نیازمند  فکری  خالقیت های  و  ذاتی 
تناسب  به  و  بوده  اجتماعی  مختلف  عرصه های 
مهارت و تجربه کاری خواستار شغل آبرومندانه 

هستند.
قشر  این  باره گفت:  این  در  قزوینی  معلول  یک 
نیاز به ترحم ندارد، بلکه برای ادامه زندگی خود 
و حضور در اجتماع کار شرافت مندانه می خواهد.
استعدادهایی  دارای  معلوالن  افزود:  اکبری  حامد 
هستند که درصورت بهره گیری و استفاده از آن، 
ادامه زندگی و زمینه حضور آنان در عرصه های 

مختلف اجتماعی فراهم می شود.
صندلی  با  که  نیز  نخاعی  ضایع  معلول  یک 
گفت:  خصوص  این  در  می کند،  تردد  چرخدار 
خیلی از انسان ها به طور نسبی معلول و محدود 
و  افراد  بین  ارتباط  از  تابعی  معلولیت  و  هستند 

محیط است.
باید  معلول  اینکه  بیان  با  ابراهیمی  محدثه 
در  حقوقش  و  حق  مردم  اقشار  سایر  همانند 
از  معلوالن  اکثر  کرد:  شود،اظهار  رعایت  جامعه 
بی توجهی مسووالن متولی منزوی شده اند چراکه 
ناتوانی  به  منجر  روز  به  روز  قانون  اجرای  عدم 

آنها می شود.
وی با انتقاد از بی توجهی به این قشر،تاکید کرد: 
شعار  بیشتر  مدیران  وعده های  و  اقدامات  اکثر 
از  استفاده  سوء  و  تبلیغاتی  جنبه  بیشتر  و  است 
جایگاه معلوالن دارد، روز معلول برای ما روزی 
است که دغدغه ای برای رفتن به معابر، پارک ها، 

اماکن ورزشی و آموزشی نداشته باشیم.
ترین  مهم  بیکاری  براینکه  تاکید  با  ابراهیمی 
قزوین  در شهر  است،افزود:  معلول  افراد  مشکل 
به  که  می شوند  مشاهده  معلوالنی  آن  حاشیه  و 
کارهای کاذب ازجمله تکدی گری روی آورده اند 
اشتغال  امر  به  نشانه بی توجهی  این موضوع  که 

این قشر است.

وی با بیان اینکه فرد معلول عالوه بر رنج جسمی 
ناشی از معلولیت به واسطه نگاه های ترحم آمیز 
و دلسوزی های بی مورد دچار آسیب های روانی 
علت  به  معلوالن  از  بسیاری  می شود،افزود:  نیز 
و  روحی  بحران های  دچار  مالی  توان  نداشتن 

ناهنجاری های اجتماعی شده اند.
این خصوص  قزوینی در  معلوالن  از  یکی دیگر 
وارد  روزانه  مایحتاج  خرید  برای  وقتی  گفت: 
سازی  مناسب  عدم  دلیل  به  می شویم  خیابان 
فضای شهری با مشکل تردد مواجه می شوم، من 
اطرافیان خود می شنوم که  از  را  این جمله  مدام 
نه  کلمات  این  بیایید!،  خیابان  به  مجبوری  مگر 
تنها من بلکه تمام معلوالن می شنوند و متأسفانه 
جامعه  در  معلولیت ها  با  آشنایی  فرهنگ سازی 

مغفول مانده است.
اشتغال دغدغه اصلی 

معلوالن
اجتماعی  فعال  یک 
نیز  معلوالن  حقوق 
کار  موضوع  گفت: 
از  یکی  هم  معلوالن 
در  که  است  مواردی 
شده  بینی  پیش  قانون 
به  اشاره   ۱۵ ماده  و 
دارد  موضوع  همین 
دولتی  دستگاه های  و 
که  می کند  موظف  را 
درصد  سه  حداقل 
استخدام  ظرفیت  از 
و  پیمانی  رسمی، 

کارگری خود را به معلوالن اختصاص بدهند.
نان  غم  معلوالن  اینکه  بیان  با  کریمی  زهرا 
دارند،افزود: اشتغال یکی از اساسی ترین مطالبات 
همه افراد است که این مشکل به خصوص در بین 
جامعه معلوالن حادتر است و بسیاری از آنها با 
داشتن مدارک دانشگاهی که قطعًا برای کسب آن 
رنج بسیاری را متحمل شده اند اما از فرصت کافی 

برای جذب کار برخوردار نیستند.
از  قانون حمایت  ماده ۱۰  در  داشت:  اظهار  وی 
برای  شغلی  فرصت های  صندوق  ایجاد  معلوالن 

موارد  این  قانون گذار  و  است  شده  آورده  آنها 
و  مسکن  حوزه  مشکالت  و  کرده  مشخص  را 
و  است  مشهودتر  معلوالن  جامعه  در  معیشت 
حداقل حقوق مستمری که به مددجویان پرداخت 
آنها  احتیاج های  و  نیازها  جوابگوی  نیز  می شود 

نیست.
دیگر  بسیاری  داد:  ادامه  اجتماعی  فعال  این 
سهم  از  که  دارند  نظری  چنین  هم  معلوالن  از 
نبوده  برخوردار  عمومی  منافع  و  خدمات  برابر 
نبود  دلیل  به  تفریحی  و  فرهنگی  نیازهای  و 
چنین  از  کمتر  تا  شده  باعث  زیرساخت ها 

بسترهایی استفاده کنند.
کریمی با بیان اینکه ترحم جامعه و مسووالن در 
است،  آور  رنج  و  نبوده  کارساز  معلوالن  مورد 
های  دستگاه  و  دولت  امیدواریم  کرد:  اظهار 
در  رویکرد  تغییر  با  معلوالن  حوزه  در  مسوول 
از  را  بیشتری  ارایه خدمات، حمایت های  زمینه 

قشر معلوالن داشته باشند.
نگرش جامعه به معلوالن باید تغییر کند

آگاهی  گفت:  قزوین  استان  بهزیستی  مدیرکل 
نگرش  و  معلوالن  وضعیت  از  مردم  نداشتن 
را ریشه مسائل  افراد  این  به  منفی جامعه نسبت 

و مشکالت این قشر است.
از  توجهی  قابل  بخش  افزود:  پور  دهباشی  علی 
پذیر  آسیب  و  زودرنج  حساس،  افراد  معلوالن 
هستند اما این قشر هنوز در جامعه جایگاه مناسبی 
ندارند و گاها فقط به آنها ترحم شده و به عنوان 

قشری ناتوان و ضعیف به آنان نگاه می شود.
آمار  بیشترین  حال حاضر  در  داشت:  اظهار  وی 
 ۱۲ با  قزوین  شهرستان های  در  معلوالن  جامعه 
هزار و ۳۸۴ نفر و البرز با پنج هزار و ۲۶۴ نفر و 
نفر معلول هستند  با چهار هزار و ۱۱۷  تاکستان 
سایر  از  بیشتر  قزوین  در  هدف  جامعه  رشد  که 

مناطق است.
شکل  بارزترین  اینکه  بیان  با  پور،  دهباشی 
افزود:  معلولیت را محدودیت حرکتی دانست و 

و  محرومیت  به  منجر  نباید  معلولیت  نوع  این 
حضور نیافتن این قشر در جامعه شود.

درک  به  جامعه  متاسفانه  افزود:  مسوول  این 
و  نیافته  دست  قشر  این  وضعیت  از  مناسبی 
همواره به چشم ترحم به این قشر نگاه می شود 

که این مساله معلوالن را رنج می دهد.
راه های  از  یکی  را  جامعه  سازی  آگاه  وی، 
در  گفت:  و  دانست  معلولیت  از  پیشگیری 
محدودیتی  گونه  هیچ  آگاه سازی  و  پیشگیری 

وجود ندارد.
مهم  و  خطیر  نقش  به  اشاره  با  پور  دهباشی 
بازدارنده  عامل  عنوان  به  ژنتیکی  مشاوره های 
حاضر  حال  در  معلول،افزود:  فرزندان  تولد  در 
مشکالت  از  خانواده ها  از  بسیاری  ناآگاهی 
عامل  در روستاها و محالت  فامیلی  ازدواج های 
برنامه  با  باید  که  است  معلول  فرزندان  تولد 
ریزی های مدون و مستمر زمینه ساز برطرف شدن 

بروز چنین مسائلی شد.
رویکرد بهزیستی در دولت سیزدهم توجه به 

اشتغال و معیشت مددجویان
در  بهزیستی  رویکرد  داشت:  اظهار  مسوول  این 
دولت سیزدهم توجه به اشتغال، مسکن و معیشت 
مددجویان بوده و در این زمینه طی ماه های اخیر 

اقدامات موثری صورت گرفته است.

یکسال  در  قزوین  بهزیستی  افزود:  پور  دهباشی 
جامعه  برای  گسترده ای  خدمات  منشأ  گذشته 
هدف و مخاطبانش بوده که به اذعان بسیاری از 

مددجویان محسوس و ملموس بوده است.
آمار  بیشترین  حال حاضر  در  داشت:  اظهار  وی 
 ۱۲ با  قزوین  شهرستان های  در  معلوالن  جامعه 
هزار و ۳۸۴ نفر و البرز با پنج هزار و ۲۶۴ نفر و 
نفر معلول هستند  با چهار هزار و ۱۱۷  تاکستان 
سایر  از  بیشتر  قزوین  در  هدف  جامعه  رشد  که 

مناطق است.
تولد  از  پیشگیری  به جهت  افزود:  دهباشی پور 
فامیلی،  ازدواج  مثل  مواردی  در  معلول  نوزاد 
نقایص مادر زادی، عقب ماندگی ذهنی و نگرانی 
مشاوره  فامیلی  بیماری  یک  مکرر  بروز  از خطر 

ژنتیک امری مهم و ضروری است.
وی با بیان اینکه مشاوره ژنتیک برای خانواده های 
بهزیستی  حمایت  و  پوشش  تحت  معلول 
دلیل  به  غیراکتسابی  معلولیت های  به خصوص 
اهمیت  از  ژنتیکی  بیماری های  ریسک  باالبودن 
ویژه ای برخوردار است، تصریح کرد: ۹۹۰ نفر از 
زوج های قزوینی در نیمه نخست سال جاری به 

مراکز مشاوره ژنتیک استان مراجعه کردند.
قزوین  استان  افزود:  قزوین  بهزیستی  مدیرکل 
مرکز  سه  و  دولتی  مشاوره  مرکز  یک  دارای 

مشاوره خصوصی در حوزه ژنتیک است.
مراکز  فعالیت  رسالت  مهم ترین  داد:  ادامه  وی 
و  شیوع  تعیین  قزوین،  در  ژنتیک  مشاوره 
کم توانی  انواع  به  منجر  اختالل های  انواع  علل 
)معلولیت( و ایجاد سامانه رصد انواع اختالل های 

منجر به کم توانی است.
 ۱۰ گذشته  سال  در  کرد:  اضافه  دهباشی پور 
رسیدن  برای  قزوین  جمله  از  کشور  در  استان 
به یک اطالعات واحد در این زمینه و همچنین 
ژنتیک،  مشاوره  مزایای  از  خانواده ها  آگاهی 
اقدام به برگزاری طرح تعیین شیوع و علل انواع 

اختالل های منجر به انواع معلولیت ها داشتند.

از  پس  شناسایی شده،  افراد  شد:  آور  یاد  وی 
مشخص شدن میزان شیوع و نوع اختالل جهت 
معاونت  به  بهزیستی  سازمان  در  پرونده  تشکیل 

توانبخشی معرفی می شوند.
و  اولویت ها  از  یکی  کرد:  تصریح  پور  دهباشی 
توانمندسازی  استان قزوین  دغدغه های بهزیستی 
در  عامل  مهم ترین  و  است  مددجویان 

توانمندسازی، ایجاد اشتغال برای آن هاست.
از  امسال  گفت:  قزوین  استان  بهزیستی  مدیرکل 
میلیارد  مبلغ ۱۲۵  تبصره ۱۶  بند »ب«  تسهیالت 
تومان برای اشتغال پیش بینی شده و تعهد ما ۲۸۸ 
بر سامانه رصد است که ۹۶.۴ درصد  مبتنی  نفر 

آن را محقق کرده ایم.
وی با بیان اینکه تاکنون ۲۷۲ نفر در سامانه اشتغال 
ثبت نام کرده اند و ۱۰۰ نفر نیز در مرحله ثبت نام 
 ۲۸۴ ایجاد  برای  گذشته  سال  در  هستند،افزود: 
ایجاد  شغل تعهد داشتیم که ۵۰۰ فرصت شغلی 
اختصاص  تسهیالت  تومان  میلیارد   ۹۱ از  و  شد 

یافته مبلغ ۷۱ میلیارد تومان معرفی شد.
دهباشی تصریح کرد: سال گذشته ۲۸۴ نفر تعهد 
تعهد  و  شد  محقق  نفر   ۵۰۰ که  داشتیم  اشتغال 
امسال بهزیستی هزار و ۲۵۲ نفر است که اشتغال 

ایجاد شده نیز ۶۹۱ نفر بوده است.
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آوای میهن -مهران حبیبی :  اشتغالزایی، رفع 
تبعیض و مناسب سازی معابر از جمله مطالبات 
آنها  رفع  که  بوده  استان  در  معلوالن  اجتماعی 
اجرایی  و  متولی  دستگاه های  جدی  عزم  نیازمند 

است.
نیمه  به  ما  کشور  در  معلولین  ایرنا،  گزارش  به 
خاموش جامعه معروف هستند، متاسفانه با وجود 
تالش های انجام گرفته هنوز توجه بسیار کمی به 
میان ترحم  این  این قشر در کشور می شود، در 
برای آنان کارساز نیست، زیرا هدف آنها رشد و 
توسعه همراه با سایر اعضای جامعه برای رسیدن 

به اهداف تعیین شده است.
کمبود بودجه و امکانات الزم، موانع فکری، نبود 
باور  فقدان  جامع،  اطالعات  و  سازی  فرهنگ 
پذیری مسؤوالن نسبت به توانایی های معلوالن، 
برای  عمومی  معابر  سازی  مناسب  مهم  موضوع 
تردد معلوالن و همچنین اشتغال از جمله چالش 
این  اندرکاران  دست  و  قشر  این  که  است  هایی 

حوزه به آنها اشاره می کنند.
درصد   ۱۵ شده،  ارائه  آمارهای  ترین  تازه  بر  بنا 
نوعی  نفر  میلیارد  از یک  بیش  با  جمعیت جهان 
از معلولیت را تجربه می کنند و شیوع ناتوانی در 

کشورهای در حال توسعه بیشتر است.
جهانی  روز  دسامبر  سوم  با  مصادف  آذر   ۱۲
نامگذاری شده که شعار امسال راه حل  معلوالن 
نقش  فراگیر،  توسعه  برای  آفرین  تحول  های 
برابر  و  دسترس  قابل  جهانی  ایجاد  در  نوآوری 
از  بخشی  برای حل  بتوان  تا  است  انتخاب شده 
چالش های پیش روی جامعه معلوالن با استفاده 

از نوآوری گام برداشت.
شناسایی ناتوانی هایی مانند چالش های فیزیکی 
مانند  هایی  ناتوانی  شناسایی  اما  است،  آسان 
خاص  یادگیری  هایی  ناتوانی  روانی،  بیماری 
آموزش  بدون  اوتیسیم  با  شنوایی  اختالالت  و 

مناسب نسبتا دشوار و پیچیده است.
 ۱۰ از  بیش  شده  اعالم  آمار  آخرین  اساس  بر 

درصد جمعیت کشور معلول بوده و تحت حمایت 
خدمات بهزیستی قرار دارند و با احتساب اعضای 
می  شامل  را  کشور  جمعیت  درصد   ۲۵ خانواده 

شود.
افراد  نفر   ۳۲۶ و  هزار   ۲۲ نیز  زنجان  استان  در 
دارای معلولیت تحت پوشش اداره کل بهزیستی 
در  نفر  تعداد ۱۱ هزار و ۱۴۳  این  از  که  هستند 

حوزه توانبخشی مستمری دریافت می کنند.
در بند ۲۵ مصوبه سی و هفتمین اجالس مجمع 
حقوق  با  ارتباط  در  متحد  ملل  سازمان  عمومی 
حقوق  تساوی  اصل  است:  آمده  معلول  افراد 
نیاز  از آن است که  افراد سالم حاکی  معلوالن و 
برخوردار  یکسانی  اهمیت  از  جامعه  افراد  همه 
بوده و رفع این نیازها اساس برنامه ریزی جوامع 

را تشکیل می دهد.
حمل و نقل و جابه جایی از عمده ترین مشکالت 

افراد دارای معلولیت در زنجان است
علیرضا حسنی از جمله معلوالنی که هر چند از 
ناحیه یک چشم بینایی خود را از دست داده، اما 
راه  توانسته  پیرامونی  محدودیت  به  توجه  بدون 
ترقی و موفقیت را یکی پس از دیگری طی کند 
اگروتکنولوژی  اکنون در رشته  به طوری که هم 
دکتری  مقطع  در  زنجان  دانشگاه  "زراعی" 

تحصیل می کند.
او در ارتباط با چالش های معلوالن گفت: آنچه 
نظر  در  باید  معلول  با  اجتماعی  ارتباطات  در 
گرفت، این نکته است که ارتباط با آنها باید همراه 
با احترام باشد و از ترحم به افراد دارای معلولیت 

پرهیز شود.
که  است  این  ترحم  و  احترام  تفاوت  افزود:  وی 
در احترام، شخص مقابل، انسانی بزرگ به شمار 
می آید اما در گزینه ترحم، مخاطب انسانی ذلیل 
دست  همواره  باید  که  شود  می  شمرده  خوار  و 
او را گرفت و به شخصیت و روحیات او اندک 

توجهی نمی شود.
این معلول ادامه داد: مشکل حمل و نقل و جابه 
جایی، یکی از عمده ترین مشکالت افراد دارای 
نبود  است،  معلولیت 
بهداشتی  مناسب  امکانات 
افراد  برای  ای  جاده  بین 
نبود  معلولیت،  دارای 
امکانات خرید و همچنین 
امکانات حمل و نقل درون 
دیگر  از  آنان  برای  شهری 

مشکالت است.
یکی  داشت:  اظهار  حسنی 
افراد  مهم  مسائل  از  دیگر 
اشتغال  معلولیت،  دارای 
فرد  هر  اشتغال  است؛ 
اقتصادی  استقالل  موجب 

او می شود به عبارت دیگر داشتن شغل به شخص 
افراد، هویت و تشخص اجتماعی می بخشد و در 

او اعتماد به نفس به وجود می آورد.
وی با بیان اینکه متاسفانه تعداد زیادی از معلوالن 
به رغم گذراندن دوران تحصیلی عالی یا تخصص 
به  توانند  نمی  الزم  مهارت  داشتن  و  فنی  های 
اشتغال مناسب برسند، اضافه کرد:بین اشتغالزایی 
تبعیض  دیگران،  با  معلولیت  دارای  افراد  برای 
میان  بیکاری  میزان  گاه  و  دارد  وجود  زیادی 
بیکاران عادی است درصورتی  برابر  معلولین دو 
که بر اساس قانون دستگاه ها موظف هستند سه 

درصد از اشتغال را به معلوالن اختصاص دهند.
اجتماعی  مطالبه  مهمترین  تبعیض  رفع  و  برابری 

معلوالن
مدیر کل بهزیستی استان زنجان ضمن گرامیداشت 
از  تبعیض  رفع  و  برابری  گفت:  معلوالن،  هفته 
مهمترین شاخصه های مطالبه اجتماعی در راستای 
حقوق افراد دارای معلولیت بوده و حمایت از این 

افراد نیازمند اقدامی جمعی و اجتماعی است.
سلمان حسینی با اشاره به اینکه روز جهانی افراد 
تحول  های  حل  "راه  شعار  با  معلولیت،  دارای 
آفرین برای توسعه فراگیر: نقش نوآوری در ایجاد 
جهانی قابل دسترس و برابر، فرصتی برای تغییر 
معلولیت"  دارای  افراد  به  نسبت  جامعه  نگرش 
و  موانع  شدن  برداشته  افزود:  است،  شده  اعالم 
قرار  کار  دستور  در  باید  کارشناسانه  تدابیر  ارایه 
گیرد تا زمینه حمایت جمعی و اجتماعی از افراد 
دارای معلولیت و زمینه حضور فعال آنها در سطح 

جامعه فراهم شود.
وی با بیان اینکه افراد کم توان، امروزه بیشتر از 
آنکه به دنبال امتیازات ویژه باشند، خواهان ایفای 
نقش و کسب مسوولیت های برابر با دیگر اعضای 
جامعه هستند، اظهار داشت: بهره مندی از فناوری 
می  معلولیت  دارای  افراد  به  را  امکان  این  روز، 
و حسی  محدودیت های جسمی  رغم  به  تا  دهد 
کامل  فرد  نقش  ایفای  از  را  آنان  قرن هاست  که 
در جامعه محروم ساخته است، خود را به عنوان 

عرصه های  همه  در  دیگران،  با  برابر  عضو  یک 
اجتماعی زندگی بشری نمایان سازند.

دسترسی  میزان  چند  هر  داد:  ادامه  مسوول  این 
محور  فناوری  امکانات  از  معلولیت  دارای  افراد 
الکترونیکی و دیجیتالی نسبت به میانگین جامعه 
از  آنان  بهره مندی  حق  ترویج  با  اما  است،  کمتر 
امکانات  آوردن  فراهم  نیز  و  موجود  امکانات 
متولی،  دستگاه های  توسط  سازی  دسترسی 
موسسات دانش محور و در مجموع، همه نیروهای 
مسئول جامعه، چشم اندازهای تازه ای پیش روی 

افراد دارای معلولیت قرار خواهد گرفت.
چون  اهدافی  تحقق  همچنین  داشت:  اظهار  وی 
دسترسی  امکان  تازه،  شغلی  فرصت های  ایجاد 
شبکه های  در  حضور  مختلف،  آموزش های  به 
دسترسی  نظرات،  و  دغدغه ها  ابراز  و  اجتماعی 
بیشتر به امکانات توانبخشی و توانمندسازی، دور 

از دسترس افراد دارای معلولیت نخواهد بود.
معلولیت محدودیت نیست

نایب رییس شبکه ملی معلوالن جسمی و حرکتی 
کشور با برشمردن مشکالت متعدد معلوالن گفت: 
معلولیت محرومیت نیست اما این قشر در مقایسه 
با سایر افراد ناتوانی هایی دارند که در این میان 
مناسب سازی های الزم می تواند فعالیت روزمره 
آنان را تسهیل کند تا در جامعه حضور بیشتر و 

فعالتری داشته باشند.
مشکالت  از  یکی  افزود:  موحد  قنبری  مهدی 
معلوالن نبود دسترسی به مدیران و مسؤوالن شهر 
است که فضای فیزیکی محل کار مسووالن و از 
با چالش  آنان  آسانسور موجب شده  نبود  طرفی 

جدی مواجه شوند.
از  که  سازی  مناسب  طرفی  از  کرد:  اضافه  وی 
گرفته،  انجام  اجرایی  های  دستگاه  برخی  سوی 
این  و  نیست  هدف  جامعه  استفاده  مورد  چندان 

موضوع مشکالتی را فراهم کرده است.
مناسب  کارهای  واقع  در  افزود:  موحد  قنبری 
سازی شده از سوی دستگاه های اجرایی به عنوان 
داده  نشان  ها  برنامه  در  دکور  یا  و  ویترین  یک 

می شود.
شد:  یادآور  مسؤول  این 
برخی  بارندگی  مواقع  در 
پیاده روهای شهری لغزنده 
را  معلوالن  تردد  و  شده 
کند  می  مواجه  مشکل  با 
و  ساز  ارتباط  این  در  که 
عبور  برای  الزم  کارهای 
و مرور معلوالن باید انجام 
همواره  طرفی  از  و  شود 
مناسب  سازی  فرهنگ  بر 
تاکید  زمینه  این  در  سازی 
گردد و از سوی رسانه ها 

به این موضوع پرداخته شود.
در  نیز  زنجان  استان  معلوالن  جامعه  مدیرعامل 
در  حضور  فرد  یک  اولیه  نیازهای  گفت:  ادامه 
جامعه است و در این میان بحث مناسب سازی 
برای معلوالن و اقشار کم توان یک ضرورت انکار 

ناپذیر به شمار می رود.
موضوع  گذشته  های  سال  طی  کرد:  اضافه  وی 
برگزار شده خروجی  مناسب سازی در جلسات 
مناسبی نداشت و تحقق این مهم به مسئوالن باز 
این تفکر را در اجرای پروژه های  می گردد که 

مختلف خود لحاظ کنند.
سازی  مناسب  جلسات  کرد:  بیان  مسوول  این 
مهم  مقوله  این  که  دارد  مثبتی  نتایج  صورتی  در 
و  باشد  ملموس  شهری  عمرانی  های  پروژه  در 
افراد  تک  تک  پذیری  باور  به  امر  این  استمرار 

جامعه نیاز دارد.
نایب رییس شبکه ملی معلوالن جسمی و حرکتی 
کشور ادامه داد: مناسب سازی هزینه نیست، بلکه 
با  مقایسه  در  و  است  گذاری  سرمایه  نوعی  به 
متفاوت  موضوع  این  که  گفت  توان  می  گذشته 

تر شده است.
های  پروژه  پیمانکاران  برخی  داشت:  اظهار  وی 
و  ندارند  سازی  مناسب  از  دقیقی  درک  عمرانی 

چندان به این مهم واقف نیستند.
های  حمایت  با  و   ۹۲ سال  از  افزود:  قنبری 
استانداری زنجان بحث آموزش ها مورد پیگیری 
قرار گرفته که اکنون به یک فرهنگ تبدیل شده که 

این مسیر باید تداوم یابد.
با  گرفته  انجام  هماهنگی  طبق  کرد:  اضافه  وی 
شود  می  تالش  شهرداری  همچنین  و  بهزیستی 
بنرهایی  شهر  سطح  تبلیغاتی  جایگاه های  در  که 
برای  شهری  فضای  سازی  مناسب  با  ارتباط  در 
به  را  الزم  گذاری  تاثیر  که  شود  نصب  معلوالن 

همراه دارد.
مدیرعامل جامعه معلوالن استان زنجان ادامه داد: 
تا  و  اند  بوده  گر  مطالبه  همواره  معلوالن  جامعه 
زمانی که یک مسؤول خود را در جایگاه معلول 

نبیند و به مشکالت آنان در 
ترددها واقف نباشد، درک 
دقیقی از این موضوع مهم 

نخواهد داشت.
داشت:  اظهار  مسئول  این 
در  آموزش  و  نظارت 
مهم  اصلی  سازی،  مناسب 
به شمار می رود و در این 
سازی  فرهنگ  نیز  میان 
نیاز  بیشتری  زمان  به  الزم 
خود  جای  در  که  دارد 

نتیجه می دهد.
زمان  در  کرد:  اضافه  وی 

حاضر جایگاه انتقاد و منتقد تغییر یافته به طوری 
از مشکالت مناسب سازی سخن گفته  که وقتی 
اما  گویند،  می  آن  چالش های  از  همه  شود،  می 
نمی رسد  به جایی  کار  آید  می  پای عمل  وقتی 
و در واقع مدیران باید به عنوان مسؤول پاسخگو 

باشند.
بهزیستی  اقدامات  از  تقدیر  با  مسؤول،  این 
خاطرنشان کرد: همکاری ها از سوی این سازمان 
باید  امر  متولی  دستگاه های  همه  و  نیست  کافی 

همکاری های الزم را داشته باشند.
با  نیز  زنجان  استان  معلوالن  جامعه  مدیرعامل 
بیان اینکه طبق آمار جهانی ۱۰ تا ۱۵ درصد افراد 
به  معلول هستند، گفت: حوادث مختلفی  جامعه 
مناسب  میان  این  در  و  شود  می  منجر  معلولیت 
و  مهمتر  نیز  ازدواج  و  اشتغال  بحث  از  سازی 

واجب تر است.
سرویس  شهر  سطح  در  متاسفانه  افزود:  قنبری 
بهداشتی مناسب سازی شده برای معلوالن وجود 
مهم  این موضوع  فاقد  نیز  مساجد  و حتی  ندارد 

است.
این  در  مردم  گری  مطالبه  کرد:  خاطرنشان  وی 
زمینه را باید افزایش داد و در این میان رسانه های 
گروهی می توانند مطالبه گری جامعه معلوالن را 

در ارتباط با مناسب سازی احصا کنند.
برآیند:

های  تالش  و  خدمات  تمامی  رغم  به  امروزه 
زنجان  استان  در  معلوالن  جامعه  گرفته،  صورت 
پنجه  و  با مشکالت و چالش های جدی دست 
نرم می کنند که مهمترین آنها موضوع اشتغال و 

مناسب سازی معابر برای تردد است.
از  تنها  توان  نمی  را  اجتماعی  مطالبات  این  رفع 
تحقق  بلکه  داشت  انتظار  اجرایی  دستگاه  یک 
قوانین و مقررات در این راستا نیازمند همراهی، 
همفکری و عزم جدی دستگاه های متولی است.

نیوز  میهن  میهن -مهران حبیبی:آوای  آوای 
بارها  که  بود  دیروز  همین  انگار  حبیبی:  مهران 
آب  با  شهر  شورای  اعضای  و  شهردار  بارها  و 
و تاب از نهضت آسفالت در شهر زنجان سخن 
در  شهروندان  از  ای  عده  چه  اگر  گفتند  می 
آخر  را  جوجه  که  گفتند  می  کنایه  به  تابستان 
پاییز میشمارند اما عده دیگری از شهروندان به 
آسفالت ریزی سطح شهر که هر روز پررنگ تر از 
دیروز رنگ تبلیغاتی به خود می گرفت خوشبین 
بودند. اما آخر پاییز از راه رسید و هنوز زمستان 
بارش  یک  با  خیابانها  از  برخی  آسفالت  نیامده 
خوشبینانه  اگرچه  است  شدن  خراب  حال  در 
باید به موضوع نگاه کنیم که بیش از ۹۰ درصد 
آسفالت ریزی در خیابان ها مناسب بوده است 

اما شهروندان در این خصوص گله مندند.
 از آغاز سال ۱۴۰۱ مسووالن  استان زنجان از 
جمله شهردار و رئیس شورای آن زمان بارها و 
بارها از نهضت آسفالت در شهر خبر می دادند 
ریزی  آسفالت  شهردار   معاونان  گاهی  حتی  و 
می گرفتند  انتقاد  باد  به  را  گذشته  های  سال  ها 
و گویی بر اسب تند وعده و وعید  سوار شده 
باشند برای شهروندان روزهای بهتری را در شهر 
نوید می دادند  از سویی دیگرتبلیغات شهرداری 
گاهی  زنجان  فیروزفر شهردار  که  بود  به حدی 
ریزی  آسفالت  از  سرزده  طور  به  نیز  شب ها 
مرکز  سیمای  و  صدا  و  می کرد!  دیدن  خیابانها 
سخنان  مستقیم  و  سرزده  طور  به  نیز  زنجان 
پخش  را  آسفالت ریزی  فعالیت های  و  شهردار 

می نمود. 
رسالت رسانه ها و جامعه خبری همواره بیان 

مشکالت و نارسایی هاست
بیان  همواره  خبری  جامعه  و  ها  رسانه  رسالت 
مشکالت و نارسایی هاست و هدفی جز توسعه 
نوشتن  به  وادار  را  خبرنگاران  نمی تواند  استان 
رئیس  جمله  از  مسئوالن  از  برخی  هرچند  کند 
و  ندارند  ها  رسانه  به  اعتقادی  و شهردار  شورا 
شهرداری  یاور  یارو  را  رسانه ها  شعار  در  فقط 
با رسانه ها میانه  اما در عمل  و شورا می دانند 
خوبی ندارند چرا که دو ماهی است  از شهردار 
فقط  ظاهراً  ایشان  اما  ایم  گرفته  مصاحبه  وقت 
برای صدا و سیما و خبرگزاری های دولتی وقت 

دارند.
ها  خیابان  آسفالت  و  افتاده  اتفاق  حال  هر  به   
زمینه  این  در  که  است  پاشیدن  هم  از  حال  در 
به  استان  مرکز  دادستان  ورود  مردم  خواست 
عنوان مدعی العموم به موضوع خرابی آسفالت 
می  به شمار  فعل  ترک  نیز  این  که  هاست چرا 

آید.
موضوع  این  از  که  زنجانی  شهروند  یک 
ما  خبرنگار  با  گفتگو  در  است  عصبانی  بسیار 
محلی  عوارض  شهرداری  وقتی  اظهارداشت: 
شهروندان  از  آخر  ریال  تا  را  وساز  ساخت  و 
شهرداری  برای  که  بودجه ای  و  می گیرد 
اختصاص پیدا می کند اینگونه با بی مدیریتی به 
هدر می رود، شهروندان مایوس خواهند شد که 
شورا  و  شهرداری  اقدامات  دیگر  ناکرده  خدای 

نیز این گونه باشد.
تابستان  در  شهرداری  اینکه  از  افزود:  محمدی 
خوشحال  ما  همه  انداخت  راه  آسفالت  نهضت 
و  بارها  اعضای شورا  و  که شهردار  شدیم چرا 
بارها اعالم کرده اند آسفالت آزمایش می شود و 
گویی  اما  می گیرد  صورت  چندبرابری  نظارت 

تمام این برنامه ها تبلیغاتی بیش نبوده است .
به  آمد  و  رفت  روزش  هر  کار  که  پرستاری 
اگرچه  گفت:  باشد  می  ولیعصر  بیمارستان 
پیمانکار در این مورد باید پاسخگو باشد اما آیا 
ترافیک هایی که در فصل تابستان در این مسیر 
صورت می گرفت و رفت و آمد شهروندان و 
وقت آنها گرفته می شد را نباید شهردار پاسخگو 

باشد؟ 
اداره کل  اینکه مسئوالن  بر  تاکید  با  بیات  خانم 
بازرسی باید در این مورد تحقیقاتی انجام بدهند 
و با شهردار و شورا برخورد نمایند اظهار داشت: 
هر چند هنوز تا زمستان از راه برسد و برف باران 
دیگر  خیابانهای  مورد  در  نمی توان  نشود  بیشتر 
اظهار نظر کرد اما امیدواریم دیگر خیابان ها به 

این مشکل دچار نشوند.
شهرداری نضت آسفالت را آغاز کرد

ابتدای سال ۱۴۰۱ بود که خبرگزاری تسنیم  از 
قول شهردار زنجان از آغاز به کار طرح نهضت 

آسفالت در شهر زنجان خبر داد .
ضمن  خبرنگاران  جمع  در  فیروزفر  علیرضا 
تبریک به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان 
اظهار داشت: یکی از گالیه های مهم شهروندان 
زنجان  آسفالت شهر  نامناسب  زنجانی وضعیت 
اقدامی  هیچ  وقت  مسئوالن  متأسفانه  که  است 
در راستای بهبود وضعیت آسفالت زنجان انجام 

ندادند.
زنجان  شهرداری  برنامه های  به  ادامه  در  وی 

نهضت  طرح  کرد:  ابراز  و  زد   ۱۴۰۱ سال  در 
لکه گیری در شهر زنجان از اسفند ماه آغاز شده 
طرح  بار  نخستین  برای  امسال  فروردین  از  و 
البته  روکش کامل آسفالت در زنجان آغاز شد؛ 
این طرح همچنان با شتاب بیشتری انجام خواهد 

شد.
به  شهروندان  اعتراض  از  ادامه  در  فیروزفر 
آسفالت نامناسب شهر زنجان خبر داد و گفت: 
متأسفانه وضعیت آسفالت شهری چه در مناطق 
مناسب  محروم  غیر  مناطق  در  چه  و  محروم 
این وضعیت گالیه  از  اکثر شهروندان  و  نیست 
آسفالت  نهضت  طرح  آغاز  با  امیدواریم  دارند. 
در شهر زنجان وضعیت معابر شهری بهبود یابد.
وی در پایان از آغاز به کار ستاد عمران شهری 
گفت:  و  داد  خبر  زنجان  استاندار  ریاست  به 
امور  به  نسبت  زنجان  استاندار  که  آنجایی  از 
شهری شهر زنجان بسیار حساس است شخصًا 
مسئولیت ستاد عمران شهری را بر عهده گرفت 
و امیدواریم در آینده حاصل و برکات راه اندازی 

ستاد عمران شهری مشخص شود.
استاندار به عنوان مسئول ستاد عمران شهری 

باید پاسخگو باشد
خرابی  خصوص  در  نیز  زنجانی  معلم  یک 
به  عصر  ولی  گذر  زیر  خیابان  آسفالت 
بوده  ضعیف  ها  نظارت  ظاهرا  خبرنگارماگفت: 
توجه  فنی  مسائل  به  ریزی  آسفالت  زمان  ودر 
نشده است که امیدواریم مسووالن بیشتر به شهر 

توجه کنند تا بیت المال به هدر نرود.
یک  پیمانکار  دانستن  مقصر  افزود:  احمدی 
و  نبوده  کافی  ها  نظارت  ،لذا  است  توجیح 
استاندار که یک شخص فرهیخته است به عنوان 
باشد  پاسخگو  باید  شهری  عمران  ستاد  مسئول 

واز شهرداری توضیح بخواهد.
نهضت آسفالت معابر شهر زنجان هم اکنون در 

کشور مشهور شده است 
در  که  خبرنگاران  ای  رسانه  تور  جریان  در 
پروژه  پیشرفت  روند  از  بازدید  برای  تابستان 

های شهری زنجان  انجام شد بار دیگر  شهردار 
زنجان در جمع خبرنگاران  به نهضت آسفالت 
معابر شهر زنجان که از ابتدای امسال آغاز شده 
عملیات  حجم  جهت  از  وافزود:   کرد  اشاره 
در  همچنین  و  معابر  نیاز  و  مساحت  به  نسبت 
مقایسه با وضعیت گذشته، یک حرکت منحصر 

به فرد در کشور است.
فیروزفر با بیان اینکه نهضت آسفالت معابر شهر 
است،  مشهور شده  کشور  در  اکنون  هم  زنجان 
دریافت  بدون  ریزی  آسفالت  حجم  این  افزود: 

قیر یارانه ای در حال انجام است.
های  کارخانه  بهترین  از  را  خود  نیاز  مورد  قیر 

کشور خریداری می کنیم
قرار است  براساس پی گیری ها  داد:  ادامه  وی 
هشت هزار تن قیر یارانه ای به شهرداری زنجان 
از سوی وزارت کشور اختصاص داده شود که 
بدون  ما  و  نشده  محقق  موضوع  این  کنون  تا 
نیاز خود را از  این قیر یارانه ای هم، قیر مورد 
بهترین کارخانه های کشور خریداری می کنیم 

تا عملیات آسفالت ریزی معابر متوقف نشود.
اینکه در مدیریت شهری هیچ نقطه  بیان  با  وی 
کرد:  خاطرنشان  ندارد،  وجود  مغفولی  حوزه  و 
ها  فعالیت  گذشته  ماه  پنج  از  شهری  مدیریت 
در  مختلف شهر  مناطق  در  متعددی  اقدامات  و 
تحت  آنها  از  برخی  که  داده  قرار  کار  دستور 
گرفته  قرار  ریزی  آسفالت  باالی  حجم  الشعاع 

اند.
تولید روزانه 700 تن آسفالت در کارخانه 

آسفالت شهرداری زنجان
فضاهای  بازآفرینی  و  عمران  سازمان  رییس 
بازدید  جریان  نیزدر  زنجان   شهرداری  شهری 
خبرنگاران از کارخانه آسفالت شهرداری زنجان 
کتارخانه  این  در  تولید  تن   ۷۰۰ روزانه  گفت: 
داریم که البته ظرفیت اسمی این واحد باالتر از 
این میزان است ولی ما بر اساس نیازی که پای 

کار وجود دارد تولید می کنیم.

سعید رضایی با بیان اینکه مواد و مصالح مورد 
تایید  مورد  معادن  از  آسفالت،  تولید  برای  نیاز 
 ۲ زنجان  شهرداری  افزود:  شود،  می  خریداری 
کارخانه آسفالت دارد که فعالیت این واحدها در 

خدمت نهضت آسفالت معابر شهری است.
اساس  بر  ما  تولید  معیار  کرد:  خاطرنشان  وی 
طرح و ضوابط اختالط آزمایشگاه فنی و مکانیک 
روز  هر  منظور  این  برای  و  است  استان  خاک 
انجام می  از محصول  آزمایش  و  برداری  نمونه 

شود.
کیفی  و  کمی  های  شاخص  مستمر  کنترل 

آسفالت ریزی در معابر شهر زنجان
و  فنی  آزمایشگاه  کیفیت  کنترل  کارشناس 
خبرنگاران  بازدید  در  نیز  زنجان  مکانیک خاک 
از روند آسفالت ریز معابر گفت: آزمایشگاه فنی 
و مکانیک خاک استان وظیفه نظارت و همچنین 
را  زنجان  شهر  معابر  آسفالت  پروژه  آزمایش 

برعهده گرفته است.
پریسا حمدملکی افزود: امسال برای نخستین بار 
و  کمی  های  شاخص  کنترل  با  ریزی  آسفالت 
کیفی همچون دما، ضخامت، تنظیم نحوه فعالیت 
کیفیت  و  طولی  و  عرضی  شیب  و  ها  غلتک 
به  لحظه  و  روزانه  و  مستمر  طور  به  آسفالت 

لحظه انجام می شود.
وی گفت: ضمانت آسفالت ریزی درحال انجام 
در معابر شهر زنجان پنج سال است، یعنی تا پنج 
ایجاد شود،  معابر  آسفالت  در  مشکلی  هر  سال 

پیمانکار موظف به رفع آن خواهد بود.
گام بلند شهرداری زنجان در آسفالت معابر شهر
 ۸ تاریخ  در  که  خود  گزارش  در   نیز  ایمنا 
اردیبهشت ۱۴۰۱ منتشر کرد به نقل از سرپرست 
شهرداری  زیربنایی  امور  و  عمرانی  معاونت 
تنها ۴۲ هزار  زنجان  آورده است: سال گذشته 
معابر شهر  در سطح  آسفالت ریزی  و  ترمیم  تن 
زنجان انجام شد و طی ده سال گذشته ۹۰ هزار 
در  میزان  این  که  شده  انجام  آسفالت ریزی  تن 

چند سال اخیر بی سابقه بوده است 

زیربنایی  امور  و  عمرانی  معاونت  سرپرست 
دهم  از  گفت:  ایمنا  به  زنجان  شهرداری 
۳۲۰۰تن  از  بیش  تاکنون،  فروردین ماه 
آسفالت ریزی انجام شده است که این میزان در 
منطقه  ۱۸۶۷تن،  دو  منطقه  ۲۷۱تن،  یک  منطقه 
که  است  ۳۳۴تن  چهار  منطقه  و  ۷۶۵تن  سه 
مجموعا، در چهار منطقه ۳۲۳۷تن آسفالت ریزی 

طی ۲۰روز گذشته انجام شده است.
علیرضا انصاری ، اظهار کرد: آسفالت ریزی معابر 
با  و  انجام شد  نوروز  عید  از  قبل  زنجان،  شهر 
به روزکردن طرح اختالط و تعمیر و بازسازی دو 
کارخانه آسفالت، درصدد ایجاد اقدامات اساسی 

در سطح شهر هستیم.
وی با بیان اینکه در خیابان امام و سعدی برای 
از نوروز ترمیم جدول کاری و آسفالت  استقبال 
انجام شد، افزود: طی سال های گذشته در حالت 
خوش بینانه آسفالت ریزی اردیبهشت یا خردادماه 
اجرایی می شد؛ اما با برنامه ریزی صورت گرفته 
در سال جاری، آسفالت ریزی از دهم فروردین ماه 
کلید خورد و عملیات روکش در بلوار سرداران 

شهید میدان قائم آغاز شد.
زیربنایی  امور  و  عمرانی  معاونت  سرپرست 
روزهای  در  کرد:  خاطرنشان  زنجان  شهرداری 
قراردادی  طی  معابر  اسکن   ،۱۴۰۰ سال  پایانی 
با آزمایشگاه مکانیک خاک منعقد شد و زنجان، 
سومین شهر کشور بود که این تجهیزات را وارد 
نظر  دقت  با  آسفالت  روکش  مطالعات  تا  کرد 

باالیی انجام شود.
انصاری با بیان اینکه به منظور آسفالت ریزی در 
معابر شهر زنجان، اطالعات خوبی در بحث ترمیم 
و روکش آسفالت به دست آمده است، تصریح 
کرد: معموالً در دو ماه اول سال نوسانات جوی 
مهیا  آسفالت  انجام  برای  شرایط  و  دارد  وجود 
اولویت دار  مناطق  لیست  این مدت  نیست؛ طی 
درحال حاضر  و  شد  تهیه  آسفالت  ترمیم  برای 
شهرداری توان ترمیم معابر و روکش آسفالت را 

دارد. بودجه مورد نیاز ابالغ و موافقت نامه ها نیز 
رد و بدل شده است.

را ۹۰  آسفالت  برای  پیش بینی شده  بودجه  وی 
میلیارد تومان عنوان کرد و ادامه داد: تأمین اعتبار 
و تخصیص آن طی روزهای آینده انجام می شود 
قول  با  کنیم.  گود  وارد  را  پیمانکارها  بتوانیم  تا 
افزایش  آسفالت ریزی  حجم  اگر  شهر  شورای 
پیدا کند، این رقم به ۱۸۰ میلیارد تومان افزایش 

می یابد.
درخواست شهرداری برای استفاده از قیر رایگان

زیربنایی  امور  و  عمرانی  معاونت  سرپرست 
شهرداری زنجان با بیان اینکه تاکنون دو مناقصه 
 ۴۰ برای  و  شده  برگزار  پیمانکار  انتخاب  برای 
هستیم،  قرارداد  عقد  مرحله  در  دیگر  تن  هزار 
نفر  هزار   ۵۰۰ باالی  شهرهای  در  کرد:  اظهار 
داده  اختصاص  رایگان  قیر  سهمیه  معموالً 
مستثنی  قاعده  این  از  نیز  زنجان  که  نمی شود 
نیست. با رایزنی های صورت گرفته با نمایندگان 
از  رایگان  قیر  از  استفاده  درخواست  مجلس 
وزارت کشور داده شده است که امیدواریم این 
امر محقق شود تا به واقع شاهد نهضت آسفالت 

در سطح شهر زنجان باشیم.
گرفته  صورت  انتقادات  به  پاسخ  در  انصاری 
درخصوص استفاده از لفظ نهضت آسفالت ریزی 
توسط مسئوالن و مدیران شهری، تاکید کرد: سال 
تنها ۴۲ هزار تن ترمیم و آسفالت ریزی  گذشته 
در سطح معابر شهر زنجان انجام شد و طی ده 
انجام  آسفالت ریزی  تن  هزار   ۹۰ گذشته  سال 
بی سابقه  اخیر  سال  در چند  میزان  این  که  شده 

بوده است.
وی گفت: در سال های اخیر تنها بین ۳۰ تا ۴۰ 
هزار تن آسفالت ریزی صورت گرفته و با بودجه 
فعلی ۹۵ هزار تن و با ردیف های بودجه ای که 
آسفالت،  تن  تا ۹۵ هزار  بین ۸۵  داریم  نظر  در 
آسفالت  اجرای  قیر،  قیمت  نوسانات  به  بسته 
در  که  داشت  خواهیم  ترمیم  و  روکش  شامل 
صورت استفاده از ظرفیت نمایندگان استان این 

میزان افزایش چشمگیری پیدا می کند.
زیربنایی  امور  و  عمرانی  معاونت  سرپرست 
شهرداری  کرد:  خاطرنشان  زنجان  شهرداری 
عالوه  به  دارد،  آسفالت  نظارت  کارشناس  تیم 
قراردادی با مشاور منعقد شده تا نظارت کارگاهی 
بر پروژه ها انجام شود تا نظارت مضاعف و عالی 

در خصوص کیفیت آسفالت انجام می شود.
انصاری در پاسخ به این پرسش که بحث نظارت 
انجام می شود،  زمانی  از چه  آسفالت  کیفیت  بر 
گفت: از شش سال قبل، یک نفر به عنوان ناظر 
پروژه  انجام  روند  و  آسفالت  کیفیت  بر  عالی 
نظارت داشت و درحال حاضر، نظارت کارگاهی 
کیفیت آسفالت  بازوی قوی در بحث  به عنوان 

مدنظر شهرداری است.
استفاده از تکنولوژی های جدید برای افزایش 

عمر و کیفیت آسفالت

وی تصریح کرد: زیرسازی معابر سطح شهر طی 
نمی شد  انجام  احسن  نحو  به  گذشته  سال های 
که  دارند  زیرسازی  مشکل  معابر،  از  بسیاری  و 
رفع این مشکل بودجه کالنی می طلبد. درصدد 
ژئو  جدید  تکنولوژی های  از  استفاده  با  هستیم 
وجود  که  الیاف هایی  و  ژئوتکستایل  گریدها، 
دارد، عمر آسفالت را افزایش دهیم و بر کیفیت 

آسفالت بیفزاییم.
زیربنایی  امور  و  عمرانی  معاونت  سرپرست 
کمربندی  در  اینکه  بیان  با  زنجان  شهرداری 

شمالی و جنوبی تردد خودروهای سنگین وجود 
و  خیام  مسیر  از  شهر  ترانزیتی  مسیر  و  دارد 
این  اظهار کرد:  اتفاق می افتد،  کمربندی شمالی 
دو محور اصلی حجم آسفالت زیادی نیاز دارد 
و  استان  مسئوالن  همکاری  و  همت  نیازمند  و 
همراهی اداره راه و شهرسازی است و از عهده 

شهرداری خارج است.
با  خدمات رسان  شرکت های  گفت:  وی 
حفاری های خود، خرابی آسفالت را دو چندان 
عمر  سال  پنج  حداقل  دیگر  معابر  اما  می کنند؛ 
مفید آسفالت دارند و تضمینی که از پیمانکاران 
آسفالت  مفید  عمر  سال  پنج  معموالً  می گیریم، 

است.
از  شهروندان  اطالع  درخصوص  انصاری 
و  شلوغ  ساعات  در  آسفالت ریزی  مسیرهای 
پرتردد، گفت: در فصل بهار امکان آسفالت ریزی 
ندارد؛  وجود  غروب  و  ظهر  از  بعد  شیفت  در 
بهترین  و  می کند  پیدا  کاهش  هوا  دمای  چراکه 
زمان در طول روز و نزدیک ظهر است که مطمئنًا 
تابستان  فصل  در  اما  هستیم،  تردد  پیک  شاهد 
برای شیفت شب اجرای آسفالت را برنامه ریزی 

خواهیم کرد.
از  شهروندان  اطالع  لزوم  خصوص  در  وی 
خاطرنشان  آسفالت ،  عملیات  اجرای  محورهای 
تناژ  در  آسفالت ریزی  فعاًل  اینکه  دلیل  به  کرد: 
باال صورت نمی گیرد، اطالع رسانی ها به صورت 
عملیات  انجام  از  قبل  ساعت   ۲۴ و  بنر  نصب 
وقوع  و  هوا  دمای  پیش بینی  چراکه  است؛ 
بارندگی از سه یا چهار روز قبل از آسفالت ریزی 

امکان پذیر نیست.
زیربنایی  امور  و  عمرانی  معاونت  سرپرست 
آسفالت ریزی  خصوص  در  زنجان  شهرداری 
این  آسفالت ریزی  گفت:  خرداد،  کوی  منطقه 
معابر  آسفالت  اما  است  کار  دستور  در  منطقه 
مناطقی از این شهرک که هنوز تحویل شهرداری 

نشده، بر عهده شرکت تعاونی است.
انصاری اضافه کرد: از دهم فروردین ماه تاکنون 
که  انجام شده  آسفالت ریزی  تن  از ۳۲۰۰  بیش 
این میزان در منطقه 
یک ۲۷۱ تن، منطقه 
دو ۱۸۶۷ تن، منطقه 
سه ۷۶۵ تن و منطقه 
چهار ۳۳۴ تن است 
مجموع  در  که 
 ۳۲۳۷ منطقه  چهار 
آسفالت ریزی  تن 
گذشته  روز   ۲۰ در 

انجام شده است.

شهردار وشورا کمتر 
شعار بدهند

نیز  زنجانی  کسبه  یک 
نهضت  خصوص  در 
شهردار  گفت:  آسفالت 
بدهند  وشورا کمتر شعار 
آقایان  این   ، است  بهتر 
کنند  سازی  شفاف  بیایند 
انتخاب  چگونه  پیمانکار 
انتخاب  اگر  شده؟  

آسفالت  نشده  ماه  چند  چرا  پس  است  درستی 
خیابان کنده شد ه است.

ناصری افزود: البته به خاطر شهر یاید از شهردار 
است  الناس  حق  شهرداری  پول  اما  کرد  تشکر 
که خرج می شود باید در این مورد دقت عمل 
داشت تا خدای ناکرده حقوق مردم از بین نرود.

شهر  معابر  از  یکی  در  آسفالت  خرابی  مشکل 
پیگیری شد

روابط عمومی شهرداری زنجان نیز در واکنش به 
خرابی آسفالت در یکی از خیابانهای سطح شهر 
تصاویر  انتشار  پی  در  کرد:  اعالم  گزارشی  در 
خرابی  موضوع  طرح  و  شهر  معابر  از  یکی 
امور  و  عمرانی  معاون  سراغ  معبر  این  آسفالت 
زیربنایی شهرداری زنجان رفتیم و موضوع را از 

وی پیگیر شدیم. 
اینکه علت  بر  مبنی  ما  پاسخ سوال  در  انصاری 
باشد  تواند  معبر مذکور چه عواملی می  خرابی 
گفت:اجراي آسفالت معابر سطح شهر؛ با نظارت 
مشاور ذیصالح و انجام آزمایش های استاندارد 
هاي  بررسي  در   . است  یافته  انجام  مستمر 
پیمانکاران  از  یکي  کار  در  ایراداتي  یافته  انجام 
مشخص گردیده که با توجه به تعهد اخذ شده 
بر  مبني  شهرداري  قرارداد  طرف  پیمانکاران  از 
؛  سال   ۵ مدت  به  کار  انجام   حسن  تضمین 
پیمانکار مذکور ملزم به رفع نواقص شده است.

ها  پروژه  انجام  کیفی  رویکرد  به  اشاره  با  وی 
افزود: ضمنا شایان ذکر است با توجه به رویکرد 
مدیریت شهري در تاکید بر انجام پایدار و کیفي 
پیمانکار فعال تا  پروژه ها ؛ رفع نواقص توسط 
نواقص   رفع  تکمیل  ولیکن  انجام  ممکن  حد 
خواهد  صورت  جوي  شرایط  شدن  مساعد  با 
قراردادهاي  انعقاد  زمان  در  خوشبختانه  گرفت. 
مربوطه تدابیر الزم جهت جلوگیري از هدر رفت 
منابع عمومي کامال لحاظ گردیده است . با کمال 
اندرویدی  اپلیکشن  و  تلفنی ۱۳۷  امتنان سامانه 
دریافت  آماده  شهرداري  شهروند«  »چشم 
گزارشات شهروندان گرامي  از مشکالت شهري 

مي باشد.
کالم آخر:

گروه رسانه ای آوای میهن تالش کرد با فیروز 
گفتگویی  خصوص  این  در  زنجان  شهردار  فر 
انجام دهد اما ظاهرا مشغله آقای شهردار آنقدر 
زیاد است که پاسخگوی مطالبه مردم ورسانه ها 
دارند  انتظار  مردم  اوصاف  این  تمام  با  نیست! 
اقدامات  خسارت  جبران  راستای  در  شهرداری 
مناسبی انجام دهد چرا که با شعار دادن نمیشود 

پروزه های عمرانی را مدیریت کرد.

شماره 405/دوشنبه 21 آذر ماه 1401
سال شانزدهم/4 صفحه/قیمت 6000 تومان  

17 جمادی االول   1444 - 12  دسامبر 2022

تنها نشریه منطقه ای استان های

 زنجان-قزوین-البرز-گیالن
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ترحم برای
 معلوالن ممنوع

بیش از600 هزار مترمربع آسفالت ریزی 

در معابر داخل روستاها  انجام شده است

فریاد مطالبه گری دانشجویان

 باید به شکل واقعی و درست سر داده شود

برنامه ریزی کمیته امداد 

برای اعزام 1000 مددجوی زنجانی به مشهد مقدس
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رهبر انقالب اسالمی :رهبر انقالب اسالمی :

با مهندسی فرهنگی، با مهندسی فرهنگی، 
گزاره های غلط را باید گزاره های غلط را باید 

شناخت واصالح کردشناخت واصالح کرد

صفحه  4

دکترهادی درزی 
رامندی سرپرست 

جدید خبرگزاری ایرنا 
زنجان شد
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اشتغال و مناسب سازی معابر، مطالبه معلوالن در استان زنجاناشتغال و مناسب سازی معابر، مطالبه معلوالن در استان زنجان
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