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تاکید نماینده مردم ماه نشان و ایجرود:

تقویت نیروهای کارشناسی در شهرستان ها

بدین وسیله شماره آگهی مزایده عمومی 
ســازمان ساماندهی مشــاغل شهری و 
فرآورده های کشاورزی شهرداری زنجان 
منتشــره در روزنامه زنگان امروز که در 
تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۳۹۹ چاپ شده است، 

۴۹-۹۹ می باشد که تصحیح گردید .
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 با توجه به اهمیت توسعه ارتباطات و فناوری 
ارتباطــات به ویژه در ایام کرونــا و بعد از آن و در 
شرایطی که نیاز مردم به اســتفاده از اینترنت رو به 
فزونی اســت، شــرکت مخابرات ایران اعالم کرده 
انتظــار دارد بخش حاکمیتی کشــور،  به یاری این 
شرکت بشتابد؛ شــرکتی که به عنوان یک شرکت 
خصوصی، عالوه بر عمل بــه تمام تعهدات خود، 
در شهرها و روســتاها میلیاردها تومان هزینه کرده 
است و آماده هزینه بیشتر برای توسعه شبکه شهری 
و روستایی در بخش تلفن ثابت و همراه و اینترنت 

است.
به گزارش زنگان امروز، این روزها، نام این شرکت 
دوباره برســر زبان ها افتاده است؛ از ۱۷ سال پیش 
و بعد از خصوصی شــدن این شرکت، بارها نظام 
حاکمیتــی که بانگ جدایی مخابــرات از دولت را 
می زند، نام شرکت مخابرات ایران را برسر زبان ها 
انداخته اســت و هر از گاهی اخبار و گزارش هایی 
که فاقد صحت و اصالت و به گونه ای در برگیرنده 
اتهام و تشــویش اذهان عمومی ست، در رسانه ها 

منتشر می شود.
هر بار با کمال تاسف به جای پاسخگویی به نیازهای 
جدید کشور و افزایش ظرفیت پهنای باند از سوی 
مسئولین،  مدام تالش می شود عامل کندی سرعت 
اینترنت و یا هرگونه کوتاهی در توســعه شــبکه 

مخابراتی کشور را مخابرات ایران معرفی کنند. هر بار 
شرکت مخابرات ایران در پاسخ به اتهامات ، بازنگری 

تعرفه ها را یادآور می شود.
آنچه طی این سالها از بعد از خصوصی شدن شرکت 
مخابرات ایران، باعث کاهش سودآوری و مخابرات 
ایران را با زیان های جبران ناپذیری مواجه ســاخته 
است ؛ عدم تغییر تعرفه ها و افزایش بی رویه قیمت 

تجهیزات مخابراتی است.
تعرفه خدمات مخابراتــی در تمام بخش ها اعم از 
صوت و دیتا از ســال ۱۳۸۲ تاکنون، یعنی ۱۷ سال 
افزایش نیافته اســت. این در حالی است که در این 
مدت عالوه بر تورم روزافزون ساالنه، میزان تعرفه 
تمام حامل های انرژی چندین برابر افزایش داشــته 
اســت. در حال حاضر، هزینه خالص نگهداری هر 
خط تلفن ثابت به جز هزینــه های جانبی، حدودا 
هر دوره ۷۵۰۰ تومان اســت که مبلغ حق اشتراک 
به صورت میانگین، بخش کوچکی از این هزینه در 

حدود ۳۶۰۰ تومان را پوشش می دهد.
لزوم توسعه شــبکه و جایگزینی تجهیزات جدید 
به جهت ضرورت تغییــر تکنولوژی، افزایش قابل 
توجه هزینه های ناشــی از اقــالم رفاهی کارکنان 
و بازنشســتگان ، از جمله مهم ترین اولویت های 
شــرکت مخابرات ایران است که با این روند نزولی 
درآمدی در شــرکت، نمی توان ایــن اولویت ها را 

محقق ساخت.
به طور کلی دالیل اصلی مشکالت شرکت مخابرات 

ایران در حال حاضر به شرح زیر اعالم شده است:
- عدم تغییر و حتی کاهش تعرفه تلفن ثابت 

- افزایش شدید هزینه ها به ویژه هزینه نیروی انسانی 
- افزایش شدید هزینه های توسعه به علت وابستگی 

به نرخ ارز 
- الوصولی باال از شــرکت ها و دستگاه ها و عدم 

حمایت قانونگذاران
- عــدم حمایت دســتگاه های متولــی دولتی  از 

مخابرات
الزم به توضیح است که در بخش هزینه های نیروی 
انســانی، تامین هزینه های بازنشســتگان که جزو 
تعهدات و اولویت های شرکت مخابرات ایران است، 
چالش بزرگی برای این شــرکت ایجاد کرده است. 
مجموع هزینه ساالنه بازنشستگان با احتساب بیمه 
تکمیلی و سایر هزینه ها ، ۱۱۰۰ میلیارد تومان و بیش 
از ۷۰۰ میلیارد تومان هم معوقات را شامل می شود.

عــالوه بر این هزینه های کارگــزاران طبق مصوبه 
مجلس، از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ ،شامل ۳۳۴ میلیارد 
تومان حقوق و دستمزد ساالنه و ۲۱۸ میلیارد تومان 

هزینه های دیگر ر ا شامل می شود.
این در حالی ست که زیان دهی شدید سرویس های 
تلفن ثابت نیز ، مشکلی به مشکالت عدیده شرکت 

مخابرات ایــران اضافه می کند، به طوری که ۵۸۵۰ 
تومان متوسط درآمد هر خط تلفن ثابت است ولی 
این خط برای شرکت حداقل۱۵۵۰۰ تومان هزینه در  

هر ماه در بر دارد .
تمامی این مسایل باعث شده شرکت مخابرات ایران 
در ارایه خدمات با مشــکالتی مواجه شــود؛ اما نه 
به دلیل خصوصی شــدن، بلکه به دلیل نگاه بخش 
حاکمیتی در حق این شــرکت است که بیش از ۱۷ 
ســال اجازه تعدیل تعرفه ها را نمی دهد، به طوری 
که این شرکت در حال حاضر آمادگی اجرای تعرفه 
های مصوب شورای اقتصاد در سال ۱۳۸۲ را علی 
رغم تورم ۱۰ برابری و هزینه های ۲۰ برابری دارد. 

بــه طور کلــی راهکارهایی که می تواند شــرکت 
مخابرات ایران را از این مشــکالت نجات دهد به 

شرح زیر می توان دسته بندی کرد:
-    قوانینی برای عدم پرداخت بدهی وضع شود و 
برای هزینه کارگزاران روستایی که بامصوبه مجلس به 

مخابرات اضافه شده ، منابعی پیش بینی شود 
-    سهم سنگین تسهیم درآمد ، حداقل برای مدتی 
مشخص با هدف توسعه شــبکه ملی اطالعات و 

ارتباطات روستایی کاهش یابد 
-    دستورالعمل تعرفه گذاری خدمات انحصاری ، 
مطابق قانون به شورای رقابت واگذار شودو کمیسون 

تنظیم مقررت آن را تصویب کند. 

-    تعرفه خدماتی که ســال هاتغییر نداشــته اند 
متناسب با تورم وسود معقول به روز شوند 

-    تعرفه تلفن ثابت به نحوی افزایش یابد که این 
سرویس پایه از زیان دهی خارج شود 

-    دولــت مکلف به پرداخــت بدهی های خود 
مربوط به قبل ازخصوصی سازی شود و برای خرید 

تجهیزات ، ارز با قیمت مناسی تامین شود.
بر این اساس،  با توجه به اهمیت توسعه ارتباطات و 
فناوری ارتباطات به ویژه  در ایام کرونا و بعد از آن 
و در شرایطی که نیاز مردم به استفاده از اینترنت رو 
به فزونی است انتظار داریم بخش حاکمیتی کشور،  
به یاری شرکت مخابرات ایران بشتابد؛ شرکتی که به 
عنوان یک شرکت خصوصی، عالوه بر عمل به تمام 
تعهدات خود، در شهرها و روستاها میلیاردها تومان 
هزینه کرده اســت و آماده هزینه بیشتر برای توسعه 
شبکه شهری و روســتایی در بخش تلفن ثابت و 
همراه و اینترنت است، ضمن اینکه شرکت های ارائه 
دهنده خدمات اینترنتی، سرمایه گذاری در شهرهای 
کوچک و روستاها را اقتصادی نمی دانند و رقابتی در 

این بخش ها شکل نگرفته است. 
بنابراین انتظار می رود که با تقویت بنیه مالی چنین 
شرکتی با سابقه و با تعهدات و ویژگیهای با اهمیتی 
که در کشور دارد؛ راه توسعه برای این اپراتور مهم و 
با اهمیت مخابراتی و ارتباطی در کشور ، هموار شود.

با حمایت  از توسعه زیرساخت های مخابراتی کشور؛

 پاسخگوی نیازهای فزاینده حوزه ارتباطات باشیم
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فرصتی برای طراحان و تولیدکنندگان

تشکیل انجمن مد و لباس در زنجان
2

کشت زعفران 
در زمین های 

ماه نشان

برگزاری مسابقه عکاسی چهار فصل 
3از آثار تاریخی سلطانیه

3

از سوی دکتر سید محسن لطیفی اعالم شد:

ویژه برنامه های 
شبکه استانی به 
مناسبت دهه فجر

»محالت زنجان« 
از دوربین زنگان امروز

رسم هستی 
در روزگار پرهیاهو؛

به بهانه ستایش از سرباز 
وظیفه شناس عابد اکبری

 اسداله درویش امیری|استاندار پیشین زنجان

بی تردید زمینه خطا و اشتباه  کوچک و بزرگ 
قابل بخششــش و غیر قابل بخشش برای همه 
انسانها وجود دارد و اساسا انسان جایزالخطاست. 
نکته قابل توجه و مهم با نگاه  انسانی و اسالمی 
آن اســت که وقتی خطایی مرتکب شــدیم با 
شــهامت و صداقت اشــتباه خود را بپذیریم و 

درصدد جبران برآییم.
بارها شاهد بودیم جامعه ایرانی عذرخواهی از 

خطا را به سرعت می پذیرد و می بخشد.
هر کســی در هر موقعیت و جایگاهی که باشد 
و نسبت به اشتباه و خطای خود اظهار ندامت و 
عذرخواهی کند همیشه مورد استقبال افکار عمومی  
قرار می گیرد به خصوص اگر این عذرخواهی از 

سر صداقت باشد نه با نیت فریب مردم.
اصوال مردم ایران از تکبر و خودخواهی بیزارند و 

از متکبران و خودخواهان متنفر و گریزانند
از ایــن رو اگر خطــاکاری صادقانه اعتراف به 
خطا و اشــتباه خود کنــد و از مردمی که مورد 
ظلم، ستم و اجحاف وبی مهری قرار گرفته اند 
پوزش بخواهد و عذرخواهی کند عموما« مورد 
اســتقبال قرار می گیرد. در همین جامعه بارها 
شاهد گذشت، عفو و بخشش در احکام قصاص 

بوده ایم.
در چند روز گذشته ملت شریف و صبور ایران 
شاهد سیلی زدن یکی از نمایندگان مجلس به 
صورت فرزندی معصوم و ســرباز وطن که به 

وظیفه قانونی خود عمل کرده است، بودند.
ای کاش جناب نماینده همانند سرداران بزرگ 
شــهیدان محمد بروجردی، قاســم سلیمانی، 
مهدی باکری و خرازی در اجرای وظیفه قانونی 
سربازان خود عمل می کرد و اندکی صبورانه و 
در جهت ایفای نقش قانونی به جای ســیلی به 
سرباز او را مورد تشویق وتکریم قرار می داد تا 
مردم لذت اجرای قانون را از سوی یک نماینده 

به چشم ببینند.
شوربختانه آقای نماینده در ابتدای ماجرا بجای 
پذیرش اشــتباه و خطای خود دســت به انکار 
زد و بعد نیز به توجیــه رفتار غلط و خارج از 
آداب خود پرداخت که این رفتار به شدت افکار 
عمومی را جریحه دار و عصبانی کرد. شاید این 
اتفاق از منظر متولیان اداره امور اتفاقی ســاده و 
گذرا باشد که اگر چنین باشد سخت در اشتباه اند.

 این حادثه چند نکته قابل توجه داشت؛
۱- حمایت قاطعانه حاضران در صحنه از سرباز 

و مقابله با نماینده مجلس.
۲- حمایت و پشتیبانی گسترده افکار عمومی 
در فضــای مجــازی از رفتــار و اقــدام عابد 

اکبری)سرباز(
۳- بدبینی غیر قابل انکار جامعه و مردم از رفتار 

دون شان و عملکرد نماینده مجلس
۴- درک صحیح و دقیق ســرباز وظیفه که در 
اولیــن اظهار نظر پس از حادثه با شــجاعت و 

صالبت می گوید 
من با خدای خودم عهد پیمان بستم که در این 
دو سال خدمت سربازی کامال« به وظیفه قانونی 

خود عمل کنم.
و ادامه می دهد؛ من یک جوان ۲۲ ســاله هستم 
که باید ۲ سال از بهترین سالهای عمرخود را در 
خدمت مقدس سربازی بگذرانم و تا زمانی که 
حق و قانون با من باشــد در اجرای قانون ابایی 

ندارم و حافظ قانون خواهم بود.
۵- درسی که ســرباز ایرانی به نماینده مجلس 
داد ای کاش ایشان )نماینده مجلس( هم همانند 
سرباز در مقابل قانون و اجرای قانون احساس 
وظیفه کند و خود را در این چهار ســال دوره 
نمایندگــی در مجلس مدافع منافع یک ملت و 

حافظ منافع ملی باشد.
البته تا زمانی که ما عیب خود را حسن می دانیم 
برای همیشــه معیــوب خواهیم مانــد و اگر 
ظالمی می دانســت ظالم است، عادل می گشت 
و شوربختانه ظاهرا تکبروخودخواهی خود را 
مرداب خوشبختی خود می بینیم؛ افکارعمومی 
انتظار دارد مقامات نیروی انتظامی باکمال افتخار 
از ســرباز تحت امر خود حمایت و پشتیبانی 

نماید و اورا مورد تفقد و تشویق قراردهد
درود بر شرف و انسانیت سرباز وظیفه شناس 

و قانون مدار.

یادداشت مهمان

اطالعیه
اعضا و صاحبان کارت امتیاز زمین های

فاز 2 و فاز 1 و پروژه زمرد
 شرکت تعاونی مسکن دانشگاه علوم پزشکی زنجان

جهت پیگیــری جمعی و تعیین تکلیف زمین هــای فوق الذکر لطفا در 
اسرع وقت به نشانی: زنجان- میدان 15 خرداد )چهارراه پایین( ضلع 

شمال غربی- پالک 19 مراجعه و یا با شماره تلفن های 
09924839547 - 09924817768

تماس حاصل فرمایید.

به سود شماست

تبلیغات در

زنــــــگــــان امـــــــــروز
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 مدیرعامل شرکت توزیع نیروي 
برق استان زنجان از افتتاح ۱۱۸۸پروژه 
توزیع برق با اعتباري بالغ بر ۷۰۶ میلیارد 
ریال همزمان با چهل و دومین سالگرد 
پیروزي انقالب اسالمي در استان زنجان 

خبر داد.
به گــزارش زنــگان امــروز، علیرضا 
علیزاده پیشــرفت هاي حاصل شده در 
صنعت برق کشور را یکي از بزرگترین 
دستاوردهاي انقالب اسالمي دانست و 
افزود: صنعت برق کشور در سال هاي 
نخســتین انقالب با وجود تحریم هاي 
گوناگــون و جنگ تحمیلــي که بارها 
زیرســاخت هاي این صنعت را هدف 
قرار داده بود با سختکوشي و توانمندي 
بزرگ مردان این صنعت هم اکنون سربلند 
در جایگاهــي قابل قبــول در منطقه و 
جهان قرار دارد و این سربلندي و عزت 

جز با سختکوشي حاصل نشده است.
علیزاده توزیع برق مطمئن و پایدار، با 
رویکرد اقتصادي و مشــتري مداري و 

همچنین گسترش اســتفاده از انرژي هاي تجدید 
پذیــر، گامــي در جهت ذخیره منابع براي نســل 
هاي آینده را از رســالت هاي اصلي شرکت توزیع 
برق اســتان زنجان بیــان کرد و افزود: شــرکت 
توزیع نیروي برق اســتان زنجان از ابتداي پیروزي 
شکوهمندانقالب اسالمي تاکنون هم راستا با سایر 
شرکت هاي برق کشور مسیر رشد و ترقي خودرا 
ســپري کرده است و درمقایسه با سایر کشورهاي 
منطقه وجهان در شاخص هاي مختلف کمي وکیفي 
داراي کارنامه درخشاني است، صنعت برق کشور 
هم اکنون در رتبه نخســت منطقه و رتبه پانزدهم 

جهان قرار دارد.
وي گفت: شرکت توزیع نیروي برق استان زنجان 
۳ شاخصه مهم را در چشم انداز استراتژیک ۱۴۰۴ 

شرکت توزیع نیروي برق استان زنجان ترسیم نموده 
است که، رســاندن میانگین خاموشي هر مشترک 
در ســال به ۱۴۰دقیقه، حــذف مراجعه حضوري 
متقاضایان و مشــترکان با اســتفاده از فناوري هاي 
نویــن و کاهش تلفات انرژي بــرق به کمتر از ۴ 
درصد، از هدف گذاري این استراتژي است و البته 
هم اکنون شرکت توزیع نیروي برق زنجان در سال 
۹۹عالوه بر ارائه ۱۰۰ درصدي خدمات به صورت 
غیر حضوري در هر کدام از این شاخصه ها جایگاه 
باالیي در سطح کشور دارد و مي توان گفت استان 
زنجان یکي از اســتان هاي سرآمد در صنعت برق 

است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان زنجان 
اضافه کرد: تعداد مشترکان برق استان زنجان در سال 

۵۷ حدود ۴۷هزار نفر بود که در ۴۲ ســال پس از 
پیروزي انقالب اســالمي این آمار با جهش حدود 
۱۰برابري به بیش از ۴۷۰هزار مشــترک در استان 
زنجان رسیده اســت، در سال ۵۶ فقط ۷ روستاي 
استان از نعمت برق برخوردار بود ولي خوشبختانه 
با پیــروزي انقالب اســالمي و نگاه ویــژه نظام 
مقدس جمهوري اســالمي به روستا ها شاهد رشد 
۱۲۸برابري و برخورداري ۱۰۰درصدي روستاهاي 

باالي ۱۰خانوار استان از نعمت برق هستیم.
علیرضا علیزاده با اشاره به اینکه کشاورزي در استان 
یکي از صنایع اصلي و مادر اســت گفت: پیش از 
انقالب فقط ۷ چاه آب در اســتان برق دار بود ولي 
اکنون بیش ۶۷۱۲ چاه آب کشــاورزي و صنعتي 
در استان برق دار هســتند و این یکي از مهم ترین 

دالیل پیشرفت کشاورزي استان نسبت 
به ســال هاي پیش از انقالب است که 
به آبادانــي روســتاها و رونق گرفتن 

کشاورزي در استان منجر شده است.
علیــزاده، صنعــت بــرق را زیربناي 
پیشــرفت هاي مختلف عنــوان کرد و 
گفت: هم اکنون بیــش از ۷۰درصد از 
برق استان در دو زمینه زیربنایي صنعت 
و کشاورزي مصرف مي شود که نشان 
دهنــده تاثیر گذاري صنعــت برق در 
توســعه صنعتي، رونق اقتصادي و رفاه 
اجتماعي استان زنجان است و مي توان 
گفت براي پیشرفت در هر زمینه اي باید 
نخست زیرساخت هاي انرژي برق را در 

آن جا برپا کرد.
وي بــا اشــاره بــه بهر ه بــرداري از 
۱۱۸۸پروژه توزیع برق در فجر امسال 
گفت: ایــن پروژه هاي در بخشــهاي 
مختلف توزیع بــرق در نقاط مختلف 
اســتان به بهره برداري خواهد رســید 
در حالي کــه در هفته دولت ۹۹ نیز ما 
شاهد بهره برداري از ۳۷۸ پروژه مختلف توزیع برق 
استان بودیم و این ۱۱۸۸ پروژه آمار افتتاح پروژ هاي 
شرکت توزیع را به بیش از ۱۵۵۰ پروژه در سال ۹۹ 
خواهد رساند که رکورد کم نظیري در صنعت برق 

کشور است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان زنجان 
افــزود: این ۱۱۸۸پروژه آماده افتتاح با اعتباري بالغ 
بر ۷۰۶ میلیــارد ریال به انجام رســیده که از این 
تعداد ۳۰۰ پروژه در شهرســتان زنجان، ۱۵۵پروژه 
در شهرستان ابهر، ۲۵۳پروژه در شهرستان خدابنده، 
۲۰۷پروژه در شهرســتان خرمــدره، ۵۴پروژه در 
شهرستان ایجرود، ۶۶پروژه در شهرستان سلطانیه، 
۸۲ پــروژه در شهرســتان طارم و ۷۱ پــروژه در 

شهرستان ماهنشان به بهره برداري خواهد رسید.

همزمان با دهه فجر انقالب اسالمی در سال99

1188پروژه توزيع برق زنجان به بهره برداری می رسد پلیس ایجرود 50 دستگاه 
کارتخوان قاچاق را کشف 

و ضبط کرد
 فرمانده انتظامی شهرستان ایجرود، 
گفت: ۵۰ دســتگاه کارتخــوان قاچاق از 
سوی ماموران پلیس آگاهی این شهرستان 

کشف و ضبط شد.
افزود:  راد،  معصومــی  ســرهنگ محمد 
ماموران پلیــس آگاه این شهرســتان در 
راســتای مبارزه با قاچــاق کاال موفق به 
شناسایی و توقیف یک دستگاه خودروی 
ســواری پیکان، حامــل کاالی قاچاق در 

مسیر ارتباطی بیجار - زنجان، شدند.
وی، اظهار داشت: ماموران پلیس آگاهی 
در بازرســی از داخــل ایــن خودروی 
ســواری، این تعداد دستگاه کارت  خوان 
قاچاق را کشــف کردند که کارشناســان 
ارزش آنهــا را مبلغ ۲ میلیــارد ریال بر 

آورد کردند.
انتظامی شهرستان ایجرود، گفت:  فرمانده 
در ایــن رابطه یــک نفر به عنــوان متهم 
دســتگیر و پس از تشکیل و تکمیل پرنده 
بــه اداره کل تعزیرات حکومتی اســتان 
زنجان معرفی شــد تا مورد اعمال قانون 

قرار گیرد.
 فرمانــده انتظامــی شهرســتان ایجرود، 
همچنین از کشــف و ضبط ۳۲ دســتگاه 
ماینر و ۳۲ دســتگاه پــاور و متعلقات آن 
از یــک واحد تولیدی خبــر داد و گفت: 
ماموران پلیس آگاهی شهرســتان ایجرود 
از نگهداری و اســتفاده غیرمجاز دستگاه 
های  استخراج ارز دیجیتال در یک واحد 
تولیدی مطلــع و بالفاصله موضوع را در 

دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: ماموران پس از کسب اطالعات 
الزم در هماهنگــی با مقــام قضایی این 
شهرســتان از این واحد تولیدی بازدید و 
در بازرســی صورت گرفته این تجهیزات 
قاچــاق که به صــورت غیرمجاز و بدون 
مجــوز در زمینه اســتخراج ارز دیجیتال 
استفاد ه می شد را کشف و ضبط کردند.

 فرمانــده انتظامی شهرســتان ایجرود با 
بیان اینکه که بنا به اظهارات کارشناســان، 
ارزش دســتگاه های کشف و ضبط شده، 
نزدیک ۲ میلیارد ریال است از شهروندان 
خواســت تا به منظور کمــک به کاهش 
قطعی برق، موارد اســتفاده افراد خاطی از 
ماینر را با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ با 
پلیس در میان بگذارند تا اقدامات قانونی 

الزم به عمل آید.

خبـرخبــر

فرنشین امور مالیاتی استان زنجان عنوان کرد
رشد 12 درصدی تعیین مالیات 

به روش مقطوع در زنجان
 فرنشین امور مالیاتی استان زنجان از 
رشــد ۱۲ درصدی استقبال مودیان استان از 
تعیین مالیات به روش مقطوع برای عملکرد 

سال گذشته نسبت به سال ۹۷ خبر داد.
میرحیدر رضوی در گفت وگو با ایســنا، با 
اشاره به تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های 
مستقیم و تعیین مالیات مقطوع، اظهار کرد: 
در پایان امردادماه امســال که آخرین مهلت 
ارائه اظهارنامه اشــخاص حقیقی بود، تعداد 
۲۰ هــزار و ۲۴۹ فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون 
مالیات های مستقیم )تعیین مالیات به روش 
مقطوع( از ســوی مودیان مالیاتی )مشاغل 
اشخاص حقیقی( اســتان زنجان تکمیل و 

ارسال شده است.
وی افــزود: با توجه به قانــون مالیات های 
مســتقیم مصوب تیرماه ۱۳۹۴، برای کوتاه 
کردن مسیر رسیدگی و قطعیت پرونده های 
مالیاتی، ظرفیت های مختلفی به وجود آمده 
که مهم تریــن آن، تبصره مــاده ۱۰۰ قانون 

مالیات های مستقیم است.
این مســوول با بیان اینکه در ســال کنونی 
عالوه  بر مودیان گروه ســوم، مشاغل گروه 
دوم و همه مشاغل مشارکتی که در سال ۹۸ 
شرکای آنان تغییر نکرده بود، می توانستند از 
تسهیالت مقرر در دستورالعمل تبصره ماده 
۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم استفاده کند، 
ادامه  داد: تسهیالت در نظر گرفته شده برای 
مودیان در دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ قانون 
مالیات های مستقیم موجب رشد ۱۲ درصدی 
استفاده از این تسهیالت از سوی مودیان استان 
نسبت به سال گذشته شــده است. رضوی 
تصریح کرد: برای عملکرد ســال گذشته تا 
پایان امردادماه امسال تعداد ۳۹ هزار ۱۸۶ فقره 
اظهارنامه مالیاتی گروه اول، دوم، گروه سوم و 
مشموالن تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های 
مستقیم توسط مودیان مالیاتی تسلیم شد که 
این تعداد در ســال گذشته به میزان ۳۸ هزار 
و ۴۵۸ فقره اظهارنامه بوده که نشــان دهنده 
افزایش میــزان دریافــت اظهارنامه مالیاتی 
صاحبان مشــاغل و همکاری بیشتر مودیان 

مالیاتی در استان در سال کنونی است.
وی یادآور شــد: اجرای طرح جامع مالیاتی 
در استان و هوشمندســازی نظام مالیاتی و 
همچنین تسهیالت اعطایی از سوی سازمان 
امور مالیاتی کشور موجب مشارکت بیشتر 
مردم اســتان در امر تسلیم اظهارنامه مالیاتی 

اشخاص حقیقی شده است.

 معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی استان زنجان گفت: انجمن مد 

و لباس در زنجان تشکیل می شود.
به گزارش زنگان امروز، ایرج داوودبیگی افزود: 
به منظور گسترش فعالیت ها در بحث طراحی و 
نیز توجه به تولید آثار ایرانی - اسالمی، انجمن 

مد و لباس در زنجان تشکیل می شود.
وی تصریح کرد: تشــکیل ایــن انجمن فرصت 
خوبی برای طراحــان و تولیدکننــدگان ایجاد 
می کنــد که با در کنار هم قرار گرفتن، محصولی 
را به مــردم عرضه کنند که هم مورد نیاز جامعه 
باشــد و هم اقشار مختلف جامعه از آن استفاده 

کنند.
داوودبیگــی ادامــه داد: در همــه رویدادها و 
جشــنواره ها هدف مان این اســت که از توان و 

ظرفیت مؤسســات و بخش هایــی که در حوزه 
مد و لباس فعال اند، اســتفاده کنیم و هر کســی 
این همــت را در خود می بیند کــه می تواند با 
ما همکاری کند و بخشــی از کارها را بر عهده 

بگیرد، دستش را به گرمی می فشاریم.
معاون هنــری و ســینمایی اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان زنجان یادآور شد: برگزاری 
کارگاه های آموزشــی و نشســت های علمی به 
منظور ارتقای سطح علمی طراحان مد و لباس، 
برگزاری جشــنواره های مد و لباس در ســطح 
استان و در بخش های تخصصی، اقوام، حجاب 
و عفــاف و ...، تالش در راســتای جمع آوری 
طرح ها و آثار تولید شــده استان در گذشته که 
دارای ارزش معنــوی و هنری اســت، از دیگر 

اهداف تشکیل این انجمن به شمار می رود.

وی با اشاره به فعالیت دیگر انجمن ها در استان 
گفت: انجمن هنرهای تجسمی، سینمای جوان، 
انجمن های  از  نمایش  موســیقی،  خوشنویسی، 

فعال زنجان است.
داوودبیگی، از برگزاری جشــنواره های مختلف 
بــا همــکاری انجمن هــای هنری خبــر داد و 
افــزود: برگزاری جشــنواره موســیقی مجازی 
از فعالیت هــای انجمــن موســیقی و برگزاری 
جشنواره تئاتر به صورت مجازی از فعالیت های 

انجمن نمایش است.
معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان زنجان، توانمند کردن انجمن های 
هنری را یکی از اولویت های این اداره کل عنوان 
و خاطرنشان کرد: خوشبختانه انجمن های استان 

از انجمن های فعال در سطح کشور است.

فرصتی برای طراحان و تولیدکنندگان

تشکیل انجمن مد و لباس در زنجان

 رییس کل دادگســتری استان زنجان با 
بیان این کــه تقویت بخش خصوصی در حوزه 
بهداشت امری ضروری است گفت: مشکالت 
بیمارســتان بهمــن باید با جدیــت پیگیری و 
برطرف شود تا مردم بتوانند از خدمات درمانی 

این بیمارستان بهره مند شوند.
به گزارش تســنیم، بیمارســتان بهمن از جمله 
بیمارســتان های خصوصی مجهز در این استان 
است که فعالیت خود را از اوایل دهه ۹۰ آغاز 
کرده اســت اما در طول ماه های گذشته انحالل 
این بیمارستان بعد از گذشت کم تر از یک دهه 
فعالیت مطرح شــد و ۲۶ آذر ماه ســال کنونی 
نیز فریدون طاهری، سرپرست بیمارستان بهمن 
اســتان زنجان در گفت و گو با این رسانه ضمن 

تایید خبر اعالم کرد بیمارســتان بهمن به علت 
بار ســنگین بدهی مالی در حــال واگذاری و 
منحل شــدن است و ادامه کار این بیمارستان با 

شرایط پیش آمده دیگر ناممکن است.
در این زمینه اسماعیل صادقی نیارکی در دیدار 
با عضو کمســیون بهداشت و درمان مجلس، با 
بیان اینکه در حوزه بهداشــت و درمان اســتان 
مشــکالتی وجود دارد اظهار داشت: مشکالت 
بیمارســتان بهمــن باید با جدیــت پیگیری و 
برطرف شود تا مردم بتوانند از خدمات درمانی 
این بیمارســتان بهره مند شوند. بنابراین تقویت 
بخش خصوصی در ایــن حوزه یک ضرورت 

اساسی است.
وی با بیان این که مردم در بحث بیمه پایه نیز با 

مشکالتی مواجه هستند، افزود: حوزه پزشکی، 
حوزه پر هزینه ای است و دولت به تنهایی قادر 
نیســت تصدی گری تمام امــور را انجام دهد 
بنابرایــن باید فکری برای حل این مشــکالت 

انجام شود.
رییس کل دادگســتری اســتان زنجان در ادامه 
ســخنان خود با بیان این کــه در حوزه اقتصاد 
مقاومتی استان زنجان ظرفیت های بسیار مناسبی 
در جذب ســرمایه گذار و حوزه سرمایه گذاری 
در بخش صنعت کشــاورزی و دیگر صنایع را 
دارد، گفت: الزم است از ارائه مجوز راه اندازی 
و آغــاز فعالیت صنایع مزاحــم و تهدید کننده 
منابع آبی و خاکی در استان پرهیز شود تا محیط 

زیست در معرض خطر قرار نگیرد.

وی بــا بیــان اینکه تالش نماینــدگان مجلس 
شورای اســالمی و مجمع نمایندگان استان در 
تصویب قانون شــورا های حــل اختالف برای 
ادامه فعالیت جای تقدیر دارد تصریح کرد: این 
امر اقدام ارزشمندی بود که سبب شد تا عالوه 
بر صالحیت شوراهای حل اختالف، وضعیت 
استخدام کارکنان این مرکز نیز تعیین و تکلیف 

شد.
حجت االسالم صادقی نیارکی با تاکید بر اینکه 
در سطح استان مشکالتی در حوزه آب و تغییر 
کاربری اراضی ملی وجــود دارد بیان کرد: در 
برخی استان ها در رســیدگی به مسئله مذکور 
گاهی ســلیقه ای عمل شــده و عدالت رعایت 
نمی شــود بنابراین نیاز است تا قانون گذار برای 

ساماندهی و حل این معضالت و تصویب رویه 
واحد، ورود و اقدام اساسی را انجام دهد چراکه 
علی رغم اینکه قوانین نباید متعارض باشند بلکه 
باید در مرحله نخست شفاف و گره گشا باشد 

و سپس قوانین به نفع مردم اجرا شود.
وی با انتقاد از تعطیلی فرودگاه زنجان و اینکه 
چرا در استان اقدامات و پیگیری های الزم برای 
حل مشــکالت این فرودگاه انجام نمی شــود، 
گفت: تعطیلی فرودگاه ســبب ورود خسارت 
به مردم و بیت المال اســت بــا این حال انتظار 
می رود مجمع نمایندگان مردم استان در مجلس 
شورای اســالمی پیگیری های الزم از مسوولین 
امر برای حل مشــکل و بهره بــرداری الزم از 

فرودگاه این استان را داشته باشند.

دستور فوری رییس کل دادگستری برای رسیدگی به مشکالت بیمارستان بهمن 

 فتــح الــه حقیقی از طرح آبرســانی به 
روســتاهای قره گول و برون قشــالق از توابع 
شهرستان ماهنشان بازدید و از نزدیک در جریان 

روند پیشرفت این طرح قرار گرفت.
به گزارش زنگان امروز، مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب اســتان زنجان در این بازدید گفت: 

طرح آبرســانی بــه این دو روســتا ۹۰ درصد 
پیشــرفت داشته و تا اســفند ماه سال کنونی به 

بهره برداری می رسد.
علیرضا جزء قاســمی اظهار کرد: برای اجرای 
طرح آبرسانی به روســتاهای قره گول و برون 
قشــالق تا کنون ۲۰ میلیارد ریال هزینه شــده 

است و برای تکمیل آن ۸ میلیارد دیگر نیز هزینه 
خواهد شد.

وی افزود: با اجرای این طرح ۳۰۰ خانوار شامل 
هزار نفر در دو روستای قره گول و برون قشالق 
از نعمت آب آشامیدنی بهداشتی، سالم و پایدار 

بهره مند می شوند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان 
بیــان کرد: این طرح شــامل حفر و تجهیز یک 
حلقه چاه با دبی ۱۵ لیتر بر ثانیه، ساخت ۱۲.۵ 
کیلومتر خط انتقال، ســاخت مخزن ذخیره آب 
با ظرفیت ۳۰۰ متر مکعب و ایستگاه پمپاژ بین 

راهی می باشد.

بازدید استاندار زنجان از طرح آبرسانی به روستاهای قره گول و برون قشالق
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 فرنشــین صدا و ســیمای مرکز زنجان در 
آستانه والدت باســعادت دخت گرامی نبی مکرم 
اسالم حضرت فاطمه زهرا)س( و آغاز جشن های 
ملی- مردمی دهه مبارک فجر به تشریح برنامه های 

این مرکز پرداخت.
به گزارش زنگان امروز سید محسن لطیفی با اشاره 
به برنامه ریزی صورت گرفته اظهار کرد: همزمان 
بــا دهه فجر برنامه های متنوعــی با رویکرد تبیین 
دســتاوردهای انقالب و  نظــام مقدس جمهوری 
اســالمی، مباحث گام دوم، چلــه دوم انقالب و 
روزشــمار انقالب در زنجان آماده پخش از شبکه 
اشراق، شبکه اســتانی صدا، بخش های خبری و 

معاونت فضای مجازی شده است.
وی در باره برنامه های شبکه استانی اشراق گفت: » 
سالم بر فجر « عنوان برنامه زنده صبحگاهی است 
که از ساعت۸ صبح به مدت۵۵ دقیقه با حضور ائمه 
جمعه، فرمانداران و مسوولین به انعکاس خدمات  
و توانمندی  دســتگاه های خدمات رسان، تشریح 
روند تحوالت توسعه و عمران در مناطق مختلف 
استان و برنامه های آتی در باره رشد و توسعه می 

پردازد.
همچنیــن برنامــه زنــده » فجــر بایرامــی « از 
ساعت۲۱هرشب به مدت۶۰دقیقه  بارویکردی شاد 
و مفرح، با دعوت از مبارزان انقالب و بیان خاطرات 

آن دوران، به تشریح دستاوردهای علمی و فناوری 
پس از پیروزی انقالب اسالمی؛ معرفی محققین و 

کار آفرینان موفق خواهد پرداخت.
رییس رسانه استانی از پخش۱۰ برنامه » انقالب۵۷ 
زنجان« ، ۱۰ برنامه » ورزش استان در بعد از انقالب« 
، ۱۹برنامه »روز شمار انقالب«، جشنواره سینمایی 
ویژه فجر، ۲۲ مستند تاریخی و سریال تلویزیونی 
تبریز در مه و دهها نماهنگ و سرود انقالبی خبر داد 
و افزود: دیگر برنامه های روتین هم با توجه به این 

روزها رنگ و بوی دهه فجر خواهند داشت.
رییس رسانه استانی در باره برنامه های شبکه استانی 
صدا افزود: برنامه »دســتاورد« با حضور معاونین 
اســتاندار و مدیران کل ادارات با تبیین پیشــرفت 
های صورت گرفته در مناطق مختلف پاسخگوی 
مطالبــات و پرســش های شــنوندگان خواهــد 
بود. دســتاورد در۱۰برنامه ۲۵ دقیقه ای ســاعت   

۱۱.۳۰دقیقه پخش خواهد شد.
همچنین بمنظور بازخوانی رویدادهای سال۵۷ در 
زنجــان برنامه » بغض خیس« در ۱۰ قســمت ۱۵ 

دقیقه ای از ساعت ۱۸:۱۵ پخش می شود.
وی سپس به دیگر برنامه های شبکه استانی رادیو در 
این باره اشاره کرده و گفت :  جنگ رادیویی» ظفر 
گونلری« در ۱۰ قسمت ۵۵  دقیقه ای ساعت ۱۶ ، 
برنامه » زنگ انقالب« در ۱۰ برنامه ۲۵ دقیقه ای  از 

ساعت ۱۸:۴۵ ،  مستند ۱۰ قسمتی با عنوان انقالب 
۵۷ بــه مدت ۳۰ دقیقه هر روز  ســاعت ۲۰:۳۰ ، 
۱۰نمایش ۳۰دقیقه ای با عنوان »میهمانی الله ها« هر 
روز ساعت ۲۲:۳۰ ، ده موردمینی فیچر۵دقیقه ای با 
موضوع دستاوردهای علمی، آموزشی و اقتصادی و 
» ویژه برنامه روز ۲۲ بهمن« هم به مدت ۹۰ دقیقه با 
پخش سرودهای انقالبی، بخش کارشناسی، صدای 
شما و مسابقه تلفنی، آهنگ ها و سرودهای خاطره 
انگیز روزهای پیروزی انقالب  در کنار پخش گزیده 
بیانات امام راحــل و مقام معظم رهبری همچنین 
پخش تصاویر ارسالی مخاطبان از رادیو نمای مرکز 
از دیگر برنامه های معاونت صدا برای روزهای دهه 

فجر می باشد .
فرنشین صداوسیمای اســتان  از تولید۱۲ گزارش 
موضوعی ۳دقیقه ای درباره توانمندیهای اســتان 
در معاونــت اطالعات و اخبار مرکــز خبر داد و 
افزود: عالوه بــر این ۵مورد گفتگوی زنده خبری 
به مدت۲۰ دقیقه، ۸۵ مورد خبر مکتوب ارســالی 
بــه واحد مرکز ی خبر، اخبار ویژه طرح های قابل 
افتتاح در دهه فجر هم در بخش های خبری استان 
پخش خواهد شــد. لطیفی افــزود: به منظور ارائه 
آخریــن اخبار مصوبات مجلــس، تمهیدات الزم 
جهت برقراری ارتباط زنده تصویری و اینترنتی با 
نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسالمی 

انجام شــده است. رییس رســانه استانی از پخش 
گزارش ویژه پیشــرفت های صنایع برق استان از 
بخش خبری ساعت۱۴ شبکه اول سیما همزمان با 

۲۲ بهمن خبر داد. فرنشین صداوسیمای همچنین 
به برنامه های معاونت فضای مجازی اشاره کرده و 
افزود :  تولید۲۰ فتو کامنت، ۲۵ ویدئو،  ۱۰پوستر، 

۵پادکســت، ۲اینفوگرافیک و ۱۰ مــورد متن در 
معاونت فضای مجازی در دهه فجر از برنامه های 

مرکز در فضای مجازی می باشد.

از سوی دکتر سید محسن لطیفی اعالم شد:

ویژه برنامه های شبکه استانی به مناسبت دهه فجر

 رییس هیــات کوهنوردی و صعودهای 
ورزشــی اســتان زنجان، گفت: علــی نجفی، 
ســنگنورد برتر زنجانــی در اردوی آمادگی و 
انتخابی تیم ملی ســنگنوردی سرعت ساحلی 

مردان بزرگسال حضور دارد.
به گزارش زنگان امروز، حمید رکابی در گفت 
و گو بــا خبرنگار ایرنا با بیان اینکه این اردوی 
آمادی و انتخابی تیم ملی از ۲۱ دی ماه امسال با 
حضور سه ورزشکار از قزوین و یک ورزشکار 
از زنجان در تهران آغاز شده است، افزود: این 
اردوهــا ادامه دار بوده و در چند مرحله برگزار 

خواهد شد. وی اظهار داشــت: این سنگنورد 
زنجانــی در صورت نشــان دادن توانمندی و 
شایســتگی های باالی خود، مــی تواند جزو 
نفــرات برتر اعزامــی به بازی های آســیایی 

ساحلی که در چین برگزار می شود، باشد.
رکابی یادآور شــد: مســابقات درون اردویی 
ســرعت ســاحلی مــردان نیز بــا حضور ۲۱ 
ســنگنورد از استان های زنجان، تهران، فارس، 
قزوین، خوزســتان، اصفهان و خراسان رضوی 
از ۳۰ مهــر ماه بــه مدت ۲ روز در ســالن ۶ 
هزار نفری امام خمینی )ره( مجموعه ورزشــی 

انقالب زنجان برگزار شد که رضا علیپور، میالد 
علیپور و محمدرضا احتشــام نیا از سنگنوردان 
استان قزوین، به ترتیب عناوین نخست تا سوم 
را کســب کردنــد و علی نجفی نیــز در مکان 

چهارم جای گرفت.  
وی، افــزود: مهیــا دارابیان و النــاز رکابی از 
سنگنوردان شاخص زنجان نیز که در مسابقات 
درون اردویی انتخابی سنگنوردی ماده کامباین 
)ســرعت، بلدرینگ و سرطناب( که ۳۰ مهر تا 
یک آبان ماه در ســالن اختصاصی سنگنوردی 
مجموعه ورزشــی انقالب زنجان با حضور ۲۰ 

ورزشکار مرد از اســتان های زنجان، مرکزی، 
تهران، کرمــان، اصفهان، خوزســتان، همدان، 
قزوین، کرمانشاه و گلستان و با شرکت هشت 
ورزشــکار زن از استان های زنجان، هرمزگان، 
کرمان، همدان، اصفهان و تهران برگزار شــد با 
کســب عناوین نخســت و دوم به تیم ملی راه 

یافتند.
رییس هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی 
اســتان زنجان، اظهار داشــت: اردوی تیم ملی 
بانــوان که با هدف انتخابی المپیک که در چین 

برگزار خواهد شد هنوز آغاز نشده است.

سنگنورد زنجانی در اردوی تیم ملی

کشت زعفران در زمین های ماه نشان
 مدیر جهادکشاورزی شهرستان ماهنشان 
گفت: کشــت زعفران در ۱۷ هکتــار از اراضی 

ماهنشان انجام می شود.
به گزارش زنگان امروز، رضا عجملو در گفت و گو 
با خبرنگار فارس در زنجان اظهار کرد: پیش بینی 
کشــت جایگزین روشی مناســب برای افزایش 

بهره وری همراه با کاهش مصرف آب است. 
مدیر جهادکشاورزی شهرستان ماهنشان با اشاره 
به کشت محصول زعفران در شهرستان ماهنشان 
تصریح کرد: ســطح برداشــت زعفــران )کالله 

خشک( از مزارع ما هنشان ۱۷ هکتار است
وی با اشــاره به اینکه زعفران طالی ســرخ نام 
گرفته است، خاطر نشــان کرد: در آمدزایی این 
محصول در شهرستان بیش از ۲۷۰ میلیون تومان 

است.
عجملو تولید محصول زعفران در ماهنشان را ۴۵ 
کیلوگرم اعالم کرد و افزود: کشت این محصول 

در شهرستان ماه نشــان برای ۳۵ نفر اشتغال زایی 
ایجاد کرده است. مدیر جهادکشاورزی شهرستان 
ماهنشان با اشاره به استقبال اهالی و مناسب بودن 

بســتر کاشــت گیاهان دارویی در این شهرستان 
تاکید کــرد: تولیدکنندگان نیازمند حمایت جدی 

از طرف دولت هستند.

 فرنشــین میراثفرهنگي، گردشــگري و 
صنایعدستي اســتان زنجان، از برگزاري مسابقه 
عکاســي از آثار تاریخي شهرســتان سلطانیه به 

مناسبت دهه فجر خبر داد.
به گزارش زنــگان امروز، امیــر ارجمند گفت: 
شرکت کنندگان در این مسابقه باید آثار خود را 
از ۱۲ تا ۲۱ بهمن ماه به صفحه مجازي اینستاگرام 
اداره کل میراث فرهنگي، گردشــگري و صنایع 
دستي استان زنجان ارسال کرده و از نفرات برتر 

به همراه جوایز نفیس قدرداني خواهد شد.
وي افزود: این مسابقه با هدف آشنایي با میراث 
فرهنگي، معرفي بناها، آثار باســتاني، موزه ها و 
اهمیت حفظ میراث طبیعــي و فرهنگي برگزار 

مي شود.
ارجمند بیان کــرد: حضور عموم عالقه مندان در 
این مســابقه آزاد بوده و محدودیتي در ارســال 
تعداد عکســها وجــود نداشــته و عکس هاي 
ارســالي حتماً باید از جاذبه هاي گردشــگري 
و آثار تاریخي شــاخص شهرستان و با رعایت 
شئونات اسالمي ارسال شــوند. فرنشین میراث 

فرهنگي، گردشــگري و صنایع دســتي اســتان 
زنجان خاطرنشان کرد: شرکت کنندگان مجاز به 
ارسال چهار عکس از چهار فصل هر اثر تاریخي 

در شهرستان سلطانیه هستند و داوري و انتخاب 
آثار توسط گروهي از عکاسان حرفه اي رسانه ها 

انجام مي شود.

برگزاری مسابقه عکاسی چهار فصل 
از آثار تاريخی سلطانيه

روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان

با استناد مجوز شماره 990046 مورخه 99/11/5 کمسیون ماده 2  اداره کل امور اقتصادی 
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موج کرونا در حال بازگشت است
 نگرانی از افزایش ۴۰ درصدی بستری ها

 موج جدیدی از بیماری کووید ۱۹ در حال 
بازگشت اســت و اگر دیر بجنبیم، باید روزهای 
پایانی ســال را دوباره با هراس و وحشت سپری 

کنیم.
به گزارش خبرنگار مهر، آن طور که وزیر بهداشت 
عنوان داشــته اســت، اســتان مازندران دوباره به 
وضعیت خطر بازگشته و این نگرانی ها برای چند 
اســتان دیگر از جمله استان های تهران، اصفهان و 

برخی از مناطق جنوبی کشور نیز وجود دارد.
طاهره چنگیز رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 
با عنوان این مطلب که آمار کرونا در استان با شیب 
مالیم در حال افزایش اســت، افزود: امیدوارم با 
نظارت بیشتر این شیب مالیم کنترل شود. اصفهان 

شهر نارنجی و قرمز ندارد.
وی با اشــاره به همکاری دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان با بســیج در طرح شــهید ســلیمانی و 
غربالگری بیش از سه میلیون نفر در استان، گفت: 
بیــش از ۸۰۰ تیم کار نظارتی را در بین اقشــار و 

محالت مختلف انجام می دهند.
در همین حال، رعایت قرنطینه ها در کنترل بیماری 
خیلی مهم است و اگر این قرنطینه به خوبی انجام 

نشود گرفتاری ما بیشتر خواهد شد.
بابک عشــرتی معاون بهداشــتی دانشگاه علوم 
پزشکی ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر، با عنوان 
این مطلب که عفونت زایی ویروس نسبت به قبل 
شدت یافته است، گفت: اطالعات ما نشان می دهد 
اگر قرار باشد ویروس جدید در جامعه گسترش 
پیدا کند، دست کم باید منتظر افزایش ۴۰ درصدی 
موارد ابتالء باشــیم و این نگرانی دور از انتظار و 
واقعیت نیست. از سوی دیگر، در این شرایط اگر 
سرعت بازگشــت ما به حالت عادی سریع باشد، 

افزایش تعداد مبتالیان تا ۴۰ درصد بدون شک رخ 
خواهد داد و بــا وقوع آن، اتفاقات ماه آبان چه از 
نظر افزایش تعداد بســتری ها و چه از نظر تعداد 

جانباختگان بار دیگر تکرار خواهد شد.
سعید نمکی وزیر بهداشت، با توجه به رفت و آمد 
مردم و اســتفاده از وسایل نقلیه عمومی در تهران 
و حضــور در مراکز خرید، گفت: ممکن اســت 

شــعله های بیماری در تهران روشن شده باشد، از 
همیــن رو، یکی از مهم تریــن اقدامات ما در این 
شرایط، افزایش تست به ویژه تست سریع است و 
بخش خصوصی در تهران نیز در این زمینه می تواند 
به ما کمک کند اما به شــرطی که تست سریع به 
طور صحیح، نمونه گیری شــود و بعد در سیستم 

ثبت و گزارش شود.

ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت گفت: 
متأســفانه در شــهر تهران رعایت پروتکل های 
بهداشــتی از ۸۲ درصد به ۳۹ درصد رسیده و این 
به معنی خطر بازگشت دوباره بیماری کرونا است.

وی با ســفارش به مردم برای رعایت پروتکل ها 
و خودداری از تجمع و آمد و شــد غیرضروری 
و اجتنــاب از حضور در مکان هــای بدون تهویه 

مناسب، افزود: اگر روزهای باقی مانده از زمستان را 
بتوانیم به سالمت بگذرانیم و روند کاهش بیماری 
ادامه داشــته باشد، مردم روزهای عید را می توانند 
آزادتر و آســوده تر بگذرانند در غیر این صورت، 

مجبور به اعمال محدودیت ها خواهیم شد.
در همین حال، ســیما ســادات الری سخنگوی 
وزارت بهداشــت، با عنوان این مطلب که نگران 
افتــادن به تله عادی انگاری شــرایط کرونایی در 
کشور هستیم، ادامه داد: ما به هیچ وجه نباید مسیر 
عادی انگاری را در روابط شخصی و اجتماعی در 

پیش بگیریم.
وی با عنوان این مطلب که وضعیت بیماری به هیچ 
وجه به ثبات نرسیده و همچنان ناپایدار، حساس و 
شکننده است، افزود: کاهش رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی می تواند مقدمه شروع موج دوباره بیماری 

در کشور باشد.
در حالی که فقط ۵۰ روز تا پایان ســال و عبور از 
روزهای سخت زمستانی باقی مانده است، متأسفانه 
روند نزولی رعایت پروتکل های بهداشــتی، زنگ 
خطر بازگشت دوباره بیماری کرونا را به صدا در 
آورده اســت. این هشدار می تواند شرایط سال نو 
را برای مردم مثل نوروز ۹۸ کند که مجبور بودیم 
در خانه بمانیم. در حالی که دست اندرکاران حوزه 
سالمت بر این باورند که اگر به سالمت از زمستان 
عبور کنیم، نــوروز را با دغدغه کمتری می توانیم 

جشن بگیریم.
یادمــان باشــد که مــا هنــوز نتوانســته ایم کار 
واکسیناســیون را آغاز کنیــم و بنابراین، رعایت 
پروتکل های بهداشتی، باید همچنان با وسواس و 
شدت بیشتری دنبال شود. هر چند که با واکسن هم 

نباید از پروتکل ها غافل شد.

نیکوتین، مقصر متاستاز 
سلول های سرطانی سینه 

به ریه ها
 متخصصان علوم پزشــکی در آمریکا 
با انجام آزمایشــات جدیــدی دریافته اند که 
نیکوتین، باعث گسترش سلول های سرطانی 

سینه به ریه ها می شود.
به گزارش ایسنا، این یافته توجیه می کند که 
چرا ســیگاری های فعلی و نیز افرادی که در 
گذشته سیگاری بوده اند ممکن است در تالش 
برای مبارزه با ســرطان سینه با موانعی مواجه 
شــوند. در حالی که ارتباط سیگار کشیدن با 
سرطان کامال ثابت شده است اما نقش نیکوتین 
در متاستاز سلول های سرطانی سینه به ریه ها، 

تاکنون مشخص نشده بود.
اکنــون مطالعه جدید متخصصان دانشــکده 
پزشــکی ویک فارســت در آمریکا که روی 
حدود ۱۱۰۰ بیمار مبتال به سرطان پستان انجام 
شده، نشان می دهد که قرار گرفتن در معرض 
نیکوتین، محیطــی در ریه ها ایجاد می کند که 
برای متاستاز سلول های سرطانی مناسب است.
به گفته آنها در افراد سیگاری یا سیگاری های 
قبلی، شیوع متاستاز ریه در مقایسه با بیمارانی 

که هرگز سیگاری نبوده اند، بیشتر است.
بنابر گزارش یــواس نیوز، این آزمایشــات 
همچنین نشــان داد که ترکیبی موســوم به 
 Rhodiola که در گیاه )salidroside( سالیدروسید
rosea یافت می شود دارای خواص ضدالتهابی، 
ضدسرطانی و ضدویروسی است که می تواند 
در موش های آزمایشگاهی، متاستاز سلول های 
سرطانی ریه را به میزان قابل توجهی کاهش 
دهد، هرچند این مطالعه فعال روی حیوانات 
آزمایشــگاهی صورت گرفته و برای تایید آن 
در نمونه های انسانی، انجام آزمایشات بیشتر و 

دقیق تر مورد نیاز است.

خطرات مواد ضدعفونی کننده 
دست برای چشم ها

 استفاده از مواد ضد عفونی کننده دست 
می تواند با آسیب چشمی در افراد مختلف به 

ویژه در کودکان همراه باشد.
به گزارش ایسنا، افزایش قابل توجه استفاده از 
مواد ضد عفونی کننده حاوی الکل در دوران 
همــه گیری کووید-۱۹ بــا برخی پیامدهای 
خطرناک و ناخواســته همراه است که از آن 
جمله می توان به آســیب چشمی در کودکان 
اشاره کرد. پزشکان با بررسی اطالعات مرکز 
کنترل مسمومیت فرانسه و بیمارستان اطفال 
پاریس دریافتند که آسیب چشمی بچه های 
زیر ۱۸ ســال در یک دوره پنج ماهه در سال 
گذشته در مقایسه با ســال ۲۰۱۹ هفت برابر 
شــده است. دکتر »ســونال تولی« سخنگوی 
آکادمی چشم پزشــکی آمریکا که یافته های 
این مطالعه را بررسی کرده است، گفت: آسیب 
چشــمی ناشی از قرار گرفتن در معرض ضد 
عفونی کننده دست یک مشکل شناخته شده 
اســت. این نگرانی نه تنها برای کودکان بلکه 
برای بزرگساالن و کادر درمان نیز وجود دارد.

همچنین به گفته کارشناســان هنــدی، مواد 
ضد عفونی کننده دســت بیشــتر از اتانول یا 
ایزوپروپیل الکل )۶۰ تا ۹۵ درصد( تشــکیل 
شده اند که برای ســاختارهای ظریف مانند 

بافت حساس چشم، سمی هستند.
بــه همین ترتیب قرار گرفتن در معرض مواد 
ضد عفونی کننده ممکن است به دلیل ایجاد 
زخــم قرنیه منجر به نابینایی شــود. افزایش 
استفاده از این محصوالت در طول همه گیری 
کووید-۱۹، کودکان را در برابر آســیب های 

ناشی از چشم آسیب پذیرتر کرده است.

خبــر

 یک متخصص تغذیه با اشاره به مضرات 
چربــی های ترانس برای بدن گفت: چربی های 
اشباع نشده مانند اسیدهای چرب امگا ۳، ۶ و ۹ 
برای بدن بسیار مفید هستند و از بروز بسیاری از 

بیماری ها هم جلوگیری می کند.
شهاب اولیایی در گفتگو با خبرنگار مهر در باره 
چربی های ترانس و ادعــای بعضی از تبلیغات 
مبنی بر عدم وجود این نوع از چربی در بعضی از 
روغن ها، گفت: اسید چرب ترانس در واقع جز 
چربی های اشباع نشده است که البته به صورت 
طبیعی و غیر طبیعی یافت می شود، اسید چرب 
غیر اشــباع دو نوع دارد و در صنعت اسیدهای 
چرب غیر اشــباع را به فرم جامد تبدیل می کنند 
یعنی روغن هایی را که مایع هستند به جامد تبدیل 
می کنند که قابلیت نگهداری و حرارت بیشتری را 

داشته باشد.
ایــن متخصص تغذیه افزود: تغییراتی که در این 

نوع از روغن های مایــع در اثر این فرایند اتفاق 
می افتد و با توجه به تغییر نوع فرم شیمیایی سبب 
بروز مشکالتی می شــود و از حالت چربی های 
مفیــد تبدیل به مضر می شــوند البته مقداری از 
اســیدهای چرب ترانس در محصوالت حیوانی 
پرچرب مثل گوشت، شــیر و فراورده های لبنی 

پرچرب هم وجود دارد.
وی بیــان کرد: از جمله مضــرات چربی ترانس 
 LDL برای بدن افزایش کلســترول خون یا همان
 HDL و کاهش کلســترول خوب خــون یا همان
است همچنین سبب فشــار خون، بیماری های 
قلبی و عروقی، ســکته های مغزی و خطر ابتالء 
به ناباروری، دیابت نوع دو، سنگ کیسه صفرا، و 

برخی از سرطان های مرتبط می شود.
اولیایی عنوان کرد: فرم اســیدهای چرب ترانس 
فقــط به این صورت نیســت و گاهــی اوقات 
افزایش دما و زمان سرخ کردن نیز می تواند میزان 

اســیدهای چرب ترانس را باال ببرد و همینطور 
رادیکال هــای آزاد بنابراین ایــن را باید در نظر 
داشــت که ســرخ کردن غذاها در مدت زمان 

طوالنی می تواند مضر باشد.
ایــن متخصــص تغذیه با اشــاره بــه اینکه از 
روغن های چرب ترانس در شیرینی پزی و تولید 
مارگارین هــا، کره های گیاهی، غذاهای فســت 
فود، ســیب زمینی ســرخ کرده استفاده می شود 
تصریح کرد: مصرف اســیدهای چرب ترانس و 
روغن هایی که حاوی این نوع اسید چرب هستند 

تا حد امکان بپرهیزیم.
اولیایی در ادامه در باره اســیدهای چرب امگا ۳، 
۶ و ۹ اظهــار کرد: این نوع از اســیدهای چرب 
در دسته اسیدهای چرب غیراشباع قرار دارند که 
مصرف آنها می تواند از بروز مشــکالت قلبی و 
چربی خون جلوگیری کنند بنابراین اســتفاده از 
آنها را متخصصان تغذیه سفارش می کنند گفتنی 

اســت این نوع از اسیدهای چرب به دلیل اینکه 
منبــع دریافت آنها منابع غذایی هســتند و بدن 
قادر به توانایی ســاخت آنها نیست اسید چرب 

ضروری گفته می شود.
وی گفت: به طور کلی از هریک از این اسیدهای 
چرب اشباع نشــده باید به میزان کافی دریافت 
کنیم اما نوع رژیم غذایی ما به شــکلی است که 
بیشتر اسیدهای چرب امگا ۶ را دریافت می کنیم 

و امگا ۳ کمتر دریافت می شود.
این متخصص تغذیه با اشــاره بــه منابع غذایی 
سرشار از این اسیدهای چرب اظهار داشت: ماهی 
سالمون و ساردین جز منابعی هستند که حاوی 
مقدار زیادی از اســید چرب امگا ۳ هستند، بذر 
کتان و روغن آن و گردو جز منابع خوب امگا ۳ 
هستند که اگر دقت کنید می بینید که این مواد در 
سبد غذایی ما کمتر یافت می شوند بنابراین امگا ۳ 

هم کم مصرف می شود.

اولیایی عنوان کرد: اســیدهای چرب امگا ۶ در 
روغن سویا، روغن ذرت و آفتابگردان وجود دارد 
که در برنامه غذایی ما بســیار وجود دارد گفتنی 
است؛ اسیدهای چرب امگا ۹ نیز که باعث کاهش 
کلسترول بد می شود و خواص ضد التهابی دارد 
در روغــن زیتون، روغن کانــوال و روغن بادام 
وجود دارد همه این اسیدهای چرب سالم هستند 
اما برنامه غذایی ما به شکلی است که بیشتر امگا 
۶ مصرف می کنیم و همین عدم تعادل می تواند 
منجر به اختالل و بروز بیماری شــود و باید از 
منابع اسیدهای چرب امگا ۳ و ۹ نیز استفاده کنیم.
وی در آخر تاکید کرد: افراد باید همه روغن ها را 
به طور متنوع و به شکل چرخشی استفاده نمایند 
روغن ذرت، روغن آفتابگردان و زیتون و کانوال 
به شکل متناسب البته نسبت به عدم مصرف و یا 
محدودیــت روغن های جامد و حیوانی نیز باید 

توجه ویژه ای داشته باشند.

یک متخصص تغذیه عنوان کرد؛

اسیدهای چرب ضروری برای بدن | منابع غذایی دریافت چربی های مفید

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۲۷۱۰۰۰۰۰۲۰۳ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو زنجان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای آیت دوست طلب فرزند اشرف به شماره شناسنامه ۷۳۶ صادره از زنجان در یک 
باب ساختمان به مساحت۳۷ متر مربع در قسمتی از پالک باقیمانده ۱۰۰۷ فرعی از ۵۲۹۹ اصلی واقع 
در بخش دو زنجان خریداری از مالک رسمی آقای منصور محمدی محرز گردیده است. بنابراین به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

مجتبی محمد لو- رییس ثبت و امالک

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۲۷۰۰۱۰۰۰۲۰۵ مورخه ۱۳۹۸/۳/۲۶هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه 
یک  زنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم پروین امینی فرزند حسنعلی به شماره شناسنامه 
۵۳۵ ششــدانگ یک قطعه باغ  به مســاحت ۲۵۰۸۳/۲۴ متر مربع پالک۱۶ فرعی از ۲۰ اصلی واقع در 
بخش ۷ زنجان خریداری از مالک رسمی آقای رزاق بهرامی محرز گردیده است. بنابراین به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

 ثبت و امالک ناحیه یک زنجان

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۲۷۰۰۵۰۰۰۱۴۱ مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۱ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ماه نشان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد علی مطلبی فرزند نصرت اله به شماره شناسنامه ۴۱۴ 
ششدانگ زمین مزروعی به ۱۰۷۸۸۲,۹۳ متر مربع پالک۳ اصلی بخش ۶ زنجان واقع در  دندی برابر سند 
رسمی شماره ۹۹۴۹- ۱۳۴۲/۹/۱۴ دفتر اسناد رسمی شماره دو زنجان و برابر گواهی حصر وراثت شماره 
۱۵۹۸ ریاست محترم دادگاه صلح زنجان و گواهی حصر وراثت ۸۸-۳۲۴-۱۳۸۸/۱۱/۲۹ ریاست محترم 
شعبه دوم شورای حل اختالف دندی محرز گردیده است.  بنابراین به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۱۱/۱۱تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
حمید رضا ملکی -رییس ثبت و امالک

 عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: شاهد 
افزایش دوباره بیماران در بیمارســتان ها هســتیم، 
علت اصلی این افزایش بی توجهی مردم به رعایت 
پروتکل های بهداشتی است و اگر با همین روند جلو 
برویم احتماال در اسفند ماه شاهد خیز جدید و موج 

چهارم انتشار کرونا در ایران خواهیم بود.
مینو محرز در گفت و گــو با خبرنگار ایرنا افزود: 
روند افزایش بیماری کووید۱۹ و انتشــار ویروس 
کرونا در ایران بســیار نگران کننده اســت و تعداد 
بیماران بستری که به بیمارستان ها مراجعه می کنند و 
نیز بیماران سرپایی رو به افزایش است، علت اصلی 
آن هم افزایش دورهمی ها، تجمعات و مســافرت 
هاست و اینکه میزان رعایت پروتکل های بهداشتی 
در بین مردم کاهش یافته و رفت و آمدها در اماکن 

عمومی بیشتر شده است.
وی گفت: ویروس جهش یافته انگلیســی هم در 

کشــور وجود دارد اما علت اصلی افزایش دوباره 
موارد ابتال به کرونا مستقیما ربطی به ویروس جدید 
ندارد و به علت رعایت نشــدن اصول بهداشتی در 

سطح جامعه و در بین مردم است.
عضو ســتاد ملی مقابله با کرونا دربــاره ویروس 
جهش یافته انگلیسی توضیح داد: ویروس جهش 
یافته انگلیسی در ایران هم دیده شده و حتما وجود 
دارد، مگر می شــود نباشد، شاید از مدتها قبل هم 
بوده است. به هر حال انگلیس تنها کشوری که به 
طور مرتب و مداوم ویروس را ژنوتایپ می کند و 
تغییرات جهش ویروس را رصد می کند و در این 
مورد سیستم قوی برای آزمایش مداوم نوع ویروس 
دارد، هیچ جــای دنیا به انــدازه انگیس ژنوتایپ 
ویروس کرونا را انجام نمی دهد به همین علت هم 

توانستند جهش ویروس را شناسایی کنند.
محرز گفت: ویــروس جهش یافته کرونا اکنون به 

آمریکا، ایران و همه جای دنیا رفته اســت چون به 
هر حال مسافرت ها وجود دارد. در ایران هم رفت 
و آمد و پروازهــا به انگلیس و از انگلیس به ایران 
همیشــه بوده است. البته امیدواریم این ویروس در 
ایران خیلی پخش نشود اما اگر گسترش پیدا کند، 

نگرانی ها بیشتر می شود.
وی اظهار داشت: در هر صورت افزایش موارد ابتال 
به کرونا هنوز ربطی به جهش ویروس و انتشــار 
ویروس جهش یافته انگلیســی در ایــران ندارد و 
چه این ویروس در ایران پخش شــده باشد یا نه، 
برای مقابله با این اپیدمی هنوز حرف اول را رعایت 
پروتکل های بهداشــتی شامل زدن ماسک در همه 
اماکن عمومی، شســتن مداوم دست ها و رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی مردم به میزان بیش از ۱.۵ 
متر دارد و تا زمانی که واکسیناسیون گسترده مردم 
انجام نشــود باید این اصول بهداشتی ضروری در 

بین مردم رعایت شــود. به گزارش ایرنا،  ویروس 
کرونا عامل بیماری کووید ۱۹ از اواخر سال ۲۰۱۹ 
در شهر ووهان چین مشاهده و در مدت کوتاهی در 
همه جهان منتشر شد؛ به طوری که سازمان بهداشت 
جهانی در اســفند ۹۸ )فوریه ۲۰۲۰( بروز پاندمی 

)همه گیری جهانی( این بیماری را تأیید کرد.
ویروس کرونا با دست آلوده یا عطسه، سرفه و حتی 
قطرات تنفسی از طریق دهان، بینی و چشم به افراد 
منتقل می شــود. تنگی نفس، خستگی و بدن درد، 
اختالل در بویایی وچشایی و مشکالت گوارشی از 
جمله عالئم بیماری کووید ۱۹ اســت. بیش از ۸۰ 
درصد مبتالیان به ویروس نیز دچار بیماری خفیف 
می شوند. جهش ویروس کرونا در انگلستان و آفریقا 
که موجب افزایش سرایت،  بیماری زایی و مرگ و 
میر آن شــده، نگرانی های جدیدی را در جهان به 

وجود آورده است.

محرز: خطر موج چهارم کرونا در اسفند جدی است

آگهی فقدان سند
کارت سبز خودرو وانت دو کابین مزدا به 
شماره ۳۴8 د ۳۴ - ایران 8۷ رنگ طوسی 
متالیک مدل ۱۳۷6 بنزینی ظرفیت ۴ نفر، 
۴ ســیلندر و ۲ محور به شماره موتور 
 ۷6۱6  D 00۷۱ ۲۲8۳۷5 و شماره شاسی
به نام لیال هدایتی فر به شماره شناسنامه 
۳86 و کد ملی ۴۲8۴۹۲۲08۴ صادره از 
زنجان مفقود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط است.
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یک مسوول در سازمان بورس:
بازار سوم فرابورس 

راه اندازی می شود
 سرپرست 
پژوهش  مرکــز 
بورس  ســازمان 
اصالحات  گفت: 
دستورالعمل های 
پذیرش، عرضه و 
نقل و انتقال اوراق 
نحوه  و  بهــادار 

انجام معامالت اوراق بهــادار در فرابورس 
ایران، به منظور ایجاد بازار هدف مصوب شد.
به گزارش ســازمان بورس و اوراق بهادار، 
مریم صفاریــان اظهار داشــت: اصالحات 
دســتورالعمل های پذیرش، عرضه و نقل و 
انتقال اوراق بهــادار و نحوه انجام معامالت 
اوراق بهادار در فرابــورس ایران، به منظور 
ایجاد بازار هدف مصوب شــد. با ابالغ این 
مصوبــات، بــازار هدف به عنــوان یکی از 
بازارهای فرابورس ایران متشکل از دو تابلوی 

اصلی و فرعی ایجاد خواهد شد.
سرپرست مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات 
اسالمی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: 
شرکت های دارای چشم انداز روشن از رشد 
و سودآوری که شرایط پذیرش در بازارهای 
اول و دوم فرابــورس را ندارند، می توانند بر 
پایه شــرایط پیش بینی شده در مقررات که 
نســبت به شــرایط پذیرش در دو بازار یاد 
شده ساده تر است، در این بازار و هر یک از 
تابلوهای آن پذیرش شده و اوراق بهادار آنها 
با شرایط متفاوتی که برای هر تابلو متناسب 
با ویژگی شرکت های پذیرفته شده در آن در 

نظر گرفته شده است، معامله شوند.
وی گفت: بازار هدف، به منظور رفع موانع و 
مشکالت شناسایی شده در بازار شرکت های 
کوچک و متوسط فرابورس ایجاد و جایگزین 

این بازار خواهد شد.
صفاریان در پایان خاطرنشــان کرد: به دلیل 
ماهیت شرکت های پذیرفته شــده در بازار 
هدف، صرفاً ســرمایه گذاران واجد شرایط 
اعم از اشــخاص حقیقــی و حقوقی که بر 
پایه ضوابط و معیارهایی از قبیل سواد مالی، 
تجربه کاری و سابقه فعالیت در بازار سرمایه 

می توانند در این بازار فعالیت کنند.

خبر

 شورای رقابت در حالی قرعه کشی 
را راه حلی برای مدیریت نابسامانی های 
بــازار خودرو معرفی کرد که این تصمیم 
با توزیع رانت گسترده در میان سوداگران، 
نیاز متقاضیان واقعی خودرو را هم تامین 

نکرده است.
به گزارش خبرنگار مهــر، بازار خودرو 
از اواسط ســال ۹۷ دچار نابسامانی شد 
و قیمت خودرو در بازار آزاد به نســبت 
قیمت هــای مصوب کارخانه به شــدت 
افزایش یافت. این افزایش قیمت خودرو 
به حدی بود که برخی از خودروها با دو 
برابر قیمت مصوب کارخانه در بازار آزاد 
به فروش می رســیدند. در نتیجه افزایش 
شکاف بین قیمت مصوب و آزاد خودرو، 
بســیاری از افراد با انگیزه نوسان گیری و 
حفظ دارایی های سرمایه ای خود به خیل 
متقاضیــان دریافت خــودرو از کارخانه 
پیوســتند به طوری که متقاضیان واقعی 
خــودرو در تنگنا قرار گرفتند و برخی از 
آن ها بــرای تأمین خودرو مورد نیاز خود 
مجبــور به رجوع به بــازار آزاد و خرید 
خودرو به قیمت های باال شــدند که این 
امر در کنار اثــر روانی افزایش قیمت ها، 
موجب افزایش نارضایتــی مردم از بازار 

خودرو شد.
در این هنگام دولت و شورای رقابت برای 
مدیریت بازار خودرو و رســاندن تعداد 
محدودی خودرو به متقاضیان پر تعداد، 
روش قرعه کشــی را در دستور کار قرار 
دادند تا به این روش مشکل عدم تناسب 
بین عرضــه و تقاضا بازار خودرو را حل 

کنند.
بر این پایه دو خودروســاز بزرگ کشور 
شــروع به ثبت نام جداگانه قرعه کشــی 
خودرو در بازه های زمانی مختلف کردند 
و محدودیت هایــی هم بــرای ثبت نام 
کنندگان قرار دادند اما در عمل نتوانستند 
که تقاضا سرمایه ای بازار را مدیریت کنند 
و بــرای همین هم فــردی که برنده یک 
خودرو می شــد، می توانست همان زمان 

خودرو خــود را به صــورت وکالتی به 
فروش برساند و از رانت و سود چند ده 

میلیون تومانی آن استفاده کند.
در همین زمینه چندی پیش سیدمحسن 
دهنوی، عضو هیأت رییســه مجلس با 
حضور در یک برنامه تلویزیونی با انتقاد 
از رانت توزیع شــده در بــازار خودرو 
گفت: وضعیتی که امروز در قرعه کشی 
خودرو وجود دارد شــبیه سیستم التاری 
اســت و برای همیــن تعــداد ثبت نام 
کنندگان محصوالت ایــران خودرو به ۴ 
برابر محصوالت سایپا رسیده است چون 
محصوالت ایران خودرو اختالف قیمت 

بیشتری دارند.
وی افزود: با شیوه قرعه کشی بازار خودرو 
به یک بازار سرمایه ای تبدیل شده است و 
برای همین هم در سال گذشته حدود ۸۵ 
هزار میلیارد تومان رانت در جیب دالالن 

رفته است.

بی توجهی شــورای رقابت به عوامل 
اصلی نابسامانی بازار خودرو

در حالی با قرعه کشــی خــودرو رانت 
زیادی به جیــب دالالن رفت که دولت 
بدون توجه به ریشــه های شکاف قیمتی 
موجود در بازار خــودرو، صرفاً به تغییر 
روش توزیــع خودرو پرداخــت و البته 
ســازوکاری کارآمد هم برای جلوگیری 
از ورود تقاضا سرمایه ای به بازار در نظر 
نگرفت. بر این پایه در اجرای روش قرعه 
کشــی خودرو، عماًل برای عوامل اصلی 
بروز شــکاف قیمتی در بــازار همچون 
ورود تقاضا ســرمایه ای و کاهش تولید 
خودرو، تدبیر جدی اندیشیده نشد و برای 
همین هم در ماه های بعد از شروع قرعه 
کشــی، تغییر خاصی در قیمت بازار آزاد 
خودروها ایجاد نشــد مگر مواردی که با 
کاهش قیمت دالر، انتظارات تورمی مردم 
نیز با تغییر مواجه شد که این موضوع هم 

اساســاً در اختیار سیاست گذاران خودرو 
کشور نبود.

تداوم ورود تقاضا ســرمایه ای به بازار 
خودرو با وجود قرعه کشی

در همین زمینه میالد بیگی، کارشــناس 
صنعت خودرو در گفت وگو با مهر درباره 
اجرای سیاست قرعه کشی خودرو گفت: 
در ابتدا روش فروش خودرو به صورت 
عادی در اختیار خودروســازان بود و در 
این روش هر کسی که زودتر وارد سایت 
خودروسازان می شد، می توانست ثبت نام 
کنــد اما از آن جایی کــه از زمانی به بعد 
شکاف بین قیمت خودرو درب کارخانه با 
بازار آزاد زیاد شد، عماًل زود ثبت نام کردن 
معنی کسب سود ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی 
را می داد که این موضوع مشکالتی را برای 

مردم ایجاد کرد.
وی ادامه داد: این وســط شورای رقابت 
تصمیم گرفت که بــه علت موضوع که 

همان اختالف بین قیمت کارخانه و بازار 
آزاد خودروها بود، کاری نداشــته باشد و 
صرفاً عدالت را در این تعریف کند که همه 
بتوانند از شانس یکسان برای خرید خودرو 
بهره مند باشــند. این کارشــناس صنعت 
خودرو با اشــاره به پیامدهای در دستور 
کار قرار گرفتن روش قرعه کشــی خاطر 
نشان کرد: از آن جایی که اختالف قیمت 
بین کارخانه و بازار همچنان وجود داشت، 
افراد مختلف که خودرو می خواســتند یا 
نمی خواســتند هم در قرعه کشی ها ثبت 
نام کردند تا از ســود ناشــی از اختالف 
قیمت استفاده کنند و به این ترتیب تقاضا 

سرمایه ای در بازار آزاد تداوم یافت
ُدور خوردن قانــون و محدودیت های 

ناکارآمد قرعه کشی
بیگی با انتقاد از شــرایط ثبت نام در قرعه 
کشی های خودرو گفت: ثبت نام در قرعه 
کشــی هیچ هزینه ای نداشته و هنوز هم 

ندارد و افراد بــدون هیچ پرداخت پولی 
می توانند در قرعه کشی ثبت نام کنند در 
ایــن میان فقط موانعی همچــون الزام به 
نداشــتن پالک ثبتی و ممنوعیت فروش 
خــودرو وجود دارد کــه آن هم در عمل 
کارآمد نیست. وی اضافه کرد: هم اکنون 
متقاضیان خودرو به نام اعضای خانواده در 
ثبت نام ها شرکت می کنند و بعد از تحویل 
گرفتن خودرو هم آن را به صورت وکالتی 
می فروشند و به این شیوه محدودیت ها را 

دور می زنند.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: هم 
اکنون فروش وکالتی خودرو امکان پذیر 
است اما ریسک آن زیاد است زیرا وقتی 
شناســنامه مالکیت خودرو به اسم فردی 
باشــد، تکلیف قانونی مشخص است اما 
وقتی فضا غیر شفاف شد و فروش وکالتی 
زیاد شد، دعاوی مختلفی شکل می گیرد که 
برای مردم و قوه قضائیه مشکالت مختلفی 

را پدید می آورد.
آیا شورای رقابت در تصمیمات خود 

تجدید نظر می کند؟
بی توجهــی شــورای رقابت بــه ورود 
تقاضاهای ســرمایه ای به بــازار خودرو 
موجب شده اســت تا تقاضا موجود در 
بازار خودرو به شدت افزایش پیدا کند و 
در ایــن میان متقاضیان واقعی خودرو که 
برای اشتغال یا تأمین رفاه خانواده خود به 
خودرو نیاز دارند از دست یابی به خودرو 
با قیمت مناسب باز بمانند، موضوعی که 
تغییر روش توزیع خودرو و در دستور کار 
قرار گفتن قرعه کشی هم نتوانست به حل 

آن کمک کند.
بر این پایه به نظر می رســد که وقت آن 
فرا رسیده است که سیاست گذاران بازار 
خودرو همچون شورای رقابت با آسیب 
شناســی دقیق از ماهیت بازار به سمت 
حذف رانت گام بردارند تا به این شــیوه 
از حجم تقاضا موجود در بازار کاسته شده 
و تنها متقاضیان واقعــی خودرو در بازار 

حضور یابند.

قرعه کشی، تجویز اشتباه شورای رقابت برای بازار خودرو
 بی توجهی شورای رقابت به عوامل اصلی نابسامانی بازار خودرو

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره ۱۳۹۸۶۰۳۲۷۰۰۱۰۰۰۵۵۲ مورخه ۱۳۹۸/۹/۳ هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک ناحیه یک زنجــان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای فتح اله بابایی فرزند انعام اله به 
شماره شناسنامه ۳۹۶۸ عرصه شش صدم جفت از یک جفت از ۳۶ جفت پالک ۱۸۷ اصلی واقع در 
بخش هفت زنجان خریداری از مالک رسمی آقای علی قاسمی محرز گردیده است. بنابراین به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

محمد رضا حسنی- رییس ثبت و امالک

آگهی فقدان سند مالکیت
سند مالکیت کاداستری ششدانگ یکباب عمارت به پالک ثبتی ۴ فرعی از ۱۳۵۱ 
اصلی واقع در بخش یک زنجان به شماره چاپی ۷۶۸۲۵۹- سری ج به نشانی زنجان، 
خیابان بعثت، کوچه سیالب، پالک ۱۱/۱ به نام غنی افشاری صادر و تسلیم گردیده 
اســت. سپس نامبرده با ارائه دو برگ استشهادیه مصدق، مدعی مفقود شدن سند 
مالکیت به علت سهل انگاری گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده 
اســت که مراتب به استناد ماده ۱۲۰ اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی میگردد 
تا هر کس به نحوی از انحاء ادعایی نسبت به ملک مذکور دارد یا معامالتی به نفع 
ایشان انجام شده است، از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز ضمن مراجعه به 
این اداره اعتراض خود را با ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید . در 
غیر اینصورت ســند مالکیت المثنی به نام متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد. در 
ضمن پالک مذکور به موجب سند رهنی شــماره ۱۶۶۹۵۹- ۱۳۹۵/۶/۲۵دفتر ۷ 

زنجان در رهن بانک می باشد.

مجتبی محمد لو- سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو زنجان

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره ۱۳۹۸۶۰۳۲۷۰۰۱۰۰۰۴۵۷ مورخه ۱۳۹۸/۷/۲۸ و ۱۳۹۸۶۰۳۲۷۰۰۱۰۰۰۴۵۹ مورخه ۱۳۹۸/۷/۲۸ 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک ناحیه یک زنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زینب نصیری فرزند حبیب اله به شماره شناسنامه 
۸۴۵ صادره از زنجان و آقای حبیب اله نصیری فرزند پنجعلی شماره شناسنامه ۵۶۱ و کد ملی ۴۲۸۱۴۹۶۸۸۲ هر یک 
نسبت به اعیانی سه دانگ مشاع از اعیانی ششدانگ یک باب عمارت به مساحت۹۸,۶۳ متر مربع  پالک ۱۷۵۲۸ فرعی از 
۴۲ مفروز و مجزی شده از پالک ۱۲ فرعی  واقع در بخش هفت زنجان محرز گردیده است. به موجب نامه شماره ۱۷۸ 
مورخه ۱۳۹۸/۷/۱۷ تولیت موقوفه خاص مرحوم ناصر خدیوی عرصه موقوفه می باشد . بنابراین به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
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روابط عمومی اداره کل پست استان زنجان

اداره کل پست استان زنجان در نظر دارد خدمات نظافت و باربری خود را مطابق با شرایط عمومی، فني و طرح قرارداد، از طریق 
مناقصه عمومِی یک مرحله ای واگذار نماید. بنابراین از اشخاص حقوقي واجد شرایط و دارای صالحیت از مراجع ذیصالح ، که موضوع 
اصلي فعالیت آنها با موضوع مناقصه مطابقت دارد، دعوت مي گردد، با مراجعه به نشانی سامانه ستاد ) https://eproc.setadiran.ir( اسناد 

مناقصه را دریافت نمایند: 
1-  مهلت دریافت )فروش( اسناد: ازتاریخ اولین روز درج آگهي99/11/11 تا 99/11/18 به مدت 7 روز. 

2- ارائه پاکت ها: به مدت10روز از آخرین روز فروش اسناد )99/11/18( تا ساعت14/30روز چهارشنبه مورخه 99/11/29.
)https://eproc.setadiran.ir ( 3- محل خرید اسناد : محل دریافت اسناد صرفاً سامانه ستاد ایران؛

4- سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ سپرده شــرکت در مناقصه 870.000.000 )هشتصد و هفتاد میلیون ریال( است که به دو 
روش ذیل مي باشد:

4/1- ارایه ضمانت نامه بانکي از یکي از بانکها یا مؤسسات مالي معتبِر تحت نظارت بانک مرکزی با اعتبار حداقل سه ماهه و قابل تمدید.
4/2- فیش واریزی بابت سپرده شرکت در مناقصه به حساب شماره زیر ، نزد بانک مرکزی،  به نام سپرده جاری ستاد شرکت ملی پست؛

     IR250100004001047706372416 : شماره حساب سپرده شرکت در مناقصه 
     391047768283100811200065000001  : شناسه واریز اداره کل پست استان زنجان

* با عنایت به شرایط و مدت زمان استرداد وجوه سپرده از بانک مرکزی ، در صورت واریز مبلغ سپرده به صورت نقدی، رعایت تشریفات 
قانونی مستلزم صرف زمان طوالنی خواهد بود؛ بنابراین ترجیحاً ضمانت نامه بانکی ارایه شود.

5- هزینه های درج آگهي ها و دیگر هزینه های مرتبط با برگزاری مناقصه، به عهده برنده مناقصه مي باشد.
6- زمان بازگشــائي پاکات: 11/30 صبح روز پنجشــنبه مورخ 99/11/30 در سالن جلســات اداره کل پست استان زنجان خواهد بود. 
)توضیح اینکه پاکات قیمت )ج( شرکتهایی مفتوح خواهد شد که حّد نصاب و صالحیت الزم را در ارزیابی کمیته فنی اخذ نموده باشند، 
ضمن اینکه بر مبنای مقررات ناظر بر آئین نامه معامالت شرکت ملی پست؛ مناقصه گذار بر پایه صرفه و صالح شرکت ملی پست در 

رّد و قبول پیشنهادات مختار است(.
7- پیشنهاد دهندگان الزاماً باید دارای گواهینامه صالحیِت معتبر از ادارات کار و امور اجتماعی باشند.

8- )حضور پیشنهاد دهندگان یا نماینده تام االختیار آنها؛ در نشست بازگشایي پاکت های قیمت، بالمانع است(. 
تاریخ انتشار اگهی نوبت اول : 99/11/11- تاریخ انتشار اگهی نوبت دوم : 99/11/12.

آگهی مناقصه عمومی)یک مرحله ای( 
شــــمــــاره

 99/1/زن

آگهی ابالغ اجراییه مربوط به پرونده اجرایی شماره ۹۹0۱۲۷8
بدین وسیله به یکی وراث مرحوم سید محمدرضا صفوی فرزند سید محمد به شماره ملی ۴۲۸۰۸۷۹۰۶۰، خانم سیده رقیه صفوی نام پدر: سید محمد شماره 
شناسنامه: ۵ به نشانی: زنجان- خیابان امام کوچه گونیه کوچه شهید احمد جعفری پالک ۳ ابالغ می شود که خانم فرزانه بازرگانی با وکالت سید حبیب محمدی 
جهت وصول تعداد ۱۲۴ عد د سکه بهار آزادی تسعیر شده به مبلغ ۱۶,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت مهریه و مبلغ ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت حقوق دولتی به استناد 
سند ازدواج ۱۳۲۹۸ مورخه ۱۳۷۴/۹/۲۶ علیه شما اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه ۹۹۰۱۲۷۸ در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخه 
۹۹/۸/۱۷ مامور پست، محل اقامت شما به شرح متن سند و ثبت شده در اجراییه شناخته نشده و بنابراین بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده ۱۸ آیین نامه اجرا 
مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب 

می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدم ننمایید، عملیات اجرایی جریان خواهد یافت.
مینا تقیلو- رییس اداره اجرای اسناد رسمی زنجان

آگهی مزایده اموال منقول)خودرو(
به موجب پرونده اجرایی کالسه 9900405 یک دستگاه خودرو پژو206 مدل 1388 به شماره انتظامی ایران 87- 131س 21 رنگ خاکستری متالیک ، تیپ SD TU5 ، استهالک 
مطلوب، شماره موتور 13387006277 شماره شاسیNAAP41FDX91256666 متعلق به آقای مصطفی رضایی بازداشت گردیده و مستقر در پارکینگ بنیان طبق نظر مورخه 
99/7/26 کارشناس ارزیاب به شرح ذیل ارزیابی شده است. خودرو در محل پارکینگ در فضایی سرپوشیده و مسقف توقیف شده است و در لحظه بازدید از خودرو به علت خالی 
شدن باتری روشن کردن موتور وسیله جهت تست فنی موتور و سیستم قوای محرکه آن میسر نشد منبع انبساط آب خالی بوده ، سطوح اتاق و بدنه دارای بعضی از نقاط غر افتادگی 
و در جلو دارای تصادف موضعی می باشد.در مجموع سطوح اتاق و بدنه با توجه به مدل آن در وضعیت مطلوب می باشد. الستیک های جلو و عقب با قابلیت استفاده به طور 
متوسط0/75 درصد دارای زاپاس جک و آچار چرخ دارای سیستم صوتی تودوزی و داشبرد سالم شیشه ها و چراغ های جلو و عقب و آینه ها سالم می باشد. در مجموع با لحاظ 
نمودن شرایط کنونی به مبلغ 1/112/000/000 ریال )یک میلیارد و یکصد و دوازده میلیون ریال( تعیین می گردد. خودرو فوق از ساعت 9 تا 12 روز دوشنبه مورخه 1399/11/27 
در اداره اجرای اسناد رسمی زنجان به نشانی زنجان، خیابان صفا کوچه گنج خانلو از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 1/112/000/000) یک میلیارد و یکصد و دوازده 
میلیون ریال( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی و به شرح ذیل به فروش می رسد. شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت 
و یا چک تضمینی بانک ملی با شماره شناسه 14007196437 و حضور خریدار و یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است و برنده مزایده مکلف ما به تفاوت مبلغ فروش را ظرف 
مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده 
و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت مزایده از درجه اعتبار ساقط و آگهی مزایده تجدید خواهد شد. کلیه هزینه های قانونی و همچنین حق حراج مازاد بر مبلغ پایه 
مزایده به عهده برنده مزایده است نحوه اخذ نیم عشر و حق مزایده وفق آیین نامه اجرای اسناد رسمی الزم االجرا و آیین نامه اصالحی اخیر التصویب می باشد. در ضمن چنانچه 
روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان زمان و مکان مقرر برگزار خواهد شد. برابر اعالم بستانکار به شماره 85015270 مورخه 1399/11/4 

خودرو دارای پوشش بیمه شخص ثالث تا تاریخ 1399/12/29 می باشد.
تاریخ انتشار: روز شنبه 1399/11/11 

مینا تقیلو- رییس اداره اجرای اسناد رسمی زنجان

نوبت اول

هميشه کارهای خود را بنويسيد و آنها را طبقه بندی کنيد؛ 
سپس از مهمترين آنها شروع کنيد
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عکاســی از زمان پیدایش آن تا به امروز 
دارای ســبک ها و گرایش های مختلف 
و متفاوتی است ، که با توجه به تغییرات 
صورت گرفته در طول این ها ســالها در 
سطح جامعه جهانی تعداد این سبک ها نیز 
دچار تغییر و تحول شــده است، از جمله 
سبک های مهم در عکاسی، عکاسی شهری 

است.
امروزه اصطالحات  عکاســی خیابانی  و 
عکاسی شهری  بیشــتر به جای یکدیگر 
استفاده می شــوند، که هر دو به هنر ثبت 
مناظر شهری و افراد درون آن اشاره دارند. 
با این حال، عکاسی شهری هنوز هم واژه ی 
جدیدی محسوب می شود که در یک دهه ی 
گذشته رواج یافته و نقش و جایگاه آن در 
تاریخ عکاسی ممکن است کمی گیج کننده 
و تعریف نشــده باشد به طور کلی وقتی 
کسی به عکاسی خیابانی، مستند یا پرتره 
اشاره می کند افراد متوجه مقصود می شوند، 
درحالــی که به نظر می رســد اصطالح 
عکاسی شهری به حیطه ای نامعلوم از تنها 
نوع خاصی از پرتره نگاری و مناظر شهری  

محدود می شود. 
تفاوت بین عکاســی خیابانی و عکاسی 

شهری
  تعریف عکاســی خیابانــی نوعی ثبت 
تصاویر از موضوعات مختلف به شیوه ی 
صریح و بی هوا در مناظر شهری عمومی 
اســت. این رویکرد در طــول دوره ی به 
اصطالح طالیی عکاسی، از دهه ی ۱۸۹۰ 
تا ۱۹۷۰، بسیار بارز بود. در طی این دوره 
دوربین های قابل حمــل، با کیفیت باال، 
بیش از پیش در دسترس قرار گرفتند و از 
این رو رواج عمومی گسترده تری یافتند. 

بنابراین عکاسان، دیگر توسط دوربین های 
قطع متوسط خود محدود نمی شدند .و در 
نهایت آنها آسوده خاطر، به سوی خیابان 
روانه شدند، جایی که دنیایی کامال جدید 

منتظر بود تا کشف و عکاسی شود.
 برخی از بزرگان عکاسی عموما از مردم 
عکاسی کردند در حالی که دیگر عکاسان 
خیابانی مطرح بر چشــم اندازهای خیابان 
متمرکز شدند، تقریبا با حذف کامل مردم 
از عکسهایشان . اینجاست که انشعابی اولیه 
اتفاق می افتد و در نهایت به دو جهت گیری 
متفاوت می انجامد؛ عکاسی خیابانی جدید 
و سنتی. عکاسی خیابانی جدید به سمت 
ثبت مردم در موقعیت های مختلف و تمرکز 
بر افرادی خاص مثــل گداها و بی نوایان 
رفت، ولی شــروع کرد به نادیده گرفتن 
جنبه های پیش تر و مهمی چون اطالعات 
معماری، فضای کلی شهر و توان فضاهای 
این عکاسی خیابانی سنتی  فراواقعی آن. 
است که به آنچه ما امروز عکاسی شهری 

می نامیم تکامل پیدا کرد.
در عکاســی شــهری هنرمند عکاس در 
محیط های مختلف شهری از خیابان ها، 
کوچه هــا ، آدم ها و محله های مختلف 
عکاسی میکند تا مردم و محیط شهری را 
از نگاه عکاسانه ، نقادانه و زیبایی شناسانه 
به تصویر بکشد. محله فاطمیه زنجان یکی 
از محله های حاشیه شهر می باشد که در 
قســمت غربی و ورودی از سمت جاده 
تبریز قرار دارد محله ای با مردمان مهربان 
و کمبودهای خدماتی و رفاهی شهری که 
نیازمند توجه بیشتر مسولین به این محله می 
باشد تا بتوانند از حداقل خدمات شهری 

بهرمند باشند.

»محالت زنجان« 
از دوربین زنگان امروز

عکاسی شهری 
و لزوم توجه 

به آن
ناصرمحمدی|دبیر سرویس عکس
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تاکید نماینده مردم ماه نشان و ایجرود:

تقویت نیروهای کارشناسی در شهرستان ها
 نماینده مردم ماه نشان و ایجرود در مجلس 
شــورای اســالمی با تاکید بر تقویــت نیروهای 
کارشناسی در شهرستان ها، گفت: هر جا که فکر 
جمعی و گروهی را تقویت کردیم، کارها سرعت 
پیدا کرده و نتیجه قابل قبولی به  دست آمده است.
به گزارش زنگان امروز، سید مرتضی خاتمی در 
دیدار با رؤسای اداره های شهرستان های ماه نشان 
و ایجرود با بیان اینکــه کمبود اعتبارات عمرانی 
بر کل کشــور سایه انداخته و استان زنجان هم از 
این موضوع مستثنی نیســت، اظهار کرد: بخشی 
از ضعف اقدامات به دلیل نارســایی های اعتباری 
اســت، هرچند واقعیت این است که هر جا فکر 
جمعی و گروهی را تقویت کردیم، کارها سرعت 
پیدا کرده و نتیجه قابل قبولی به دست آمده است.
وی تصریح کرد: هر جا نارسایی و نقصی وجود 
دارد، ناشــی از آن است که یک اداره، ارگان و یا 
یک سازمان محوریت الزم برای اجرای یک طرح 
را نــدارد، هر چند محوریت، قانون خاصی ندارد 
و صرفاً منوط بــه اراده جمعی مدیران و تقویت 
هماهنگی بین بخشی است، از این رو همه مدیران 

می توانند در این زمینه همت کنند.
نماینــده مردم ماه نشــان و ایجــرود، گریزی به 
سکونت گاه های غیررسمی مناطق شهرستان های 
ماه نشــان و ایجرود زد و گفت: سکونت گاه های 
در معرض خطر، مشکل جدی همه خانواده های 

ساکن در مناطق روستایی است؛ چراکه طبق آمار، 
حدود نیمی از ســکونت گاه های روستایی بافت 
غیرمقاوم دارند و بایــد بپذیریم که این میزان در 
برابر هرگونه بالیای طبیعی از جمله ســیل، زلزله 
و ... در معرض آسیب بوده، بنابراین نباید از این 

موضوع به سادگی رد شد.
خاتمی با تاکید بر اینکه به یقین ضعف اعتبارات 
وجــود دارد اما باید به ایــن موضوع به جدیت 
پرداخته شــود که روســتاهایی که بافت فرسوده 
دارند از کدام محل اعتبارات باید اســتفاده کنند 
و به نظر می رســد سهم استان زنجان از اعتبارات 
حوادث در بافت های فرســوده نامتناسب است، 
تاکیــد کرد: اعتبارات بــا عناوین مختلفی وجود 
دارد که هر مدیر در استان باید در حیطه وظایف 

دستگاهی خود این موضوع را پیگیری کند.
این مسوول با اشاره به بازنگری ها، طرح تفصیلی 
و الحــاق به محدوده هــا، یادآور شــد: در باره 
زیرســاخت های اماکن که محور اصلی آن بنیاد 
مسکن است، باید گزارشــی از عملکرد خود و 
دســتگاه های ذی مدخل ارائه دهد تا کوتاهی های 
احتمالی هر دستگاه مشخص شود اما اقداماتی که 
بنیاد مسکن انجام داده، قابل قبول ارزیابی می شود، 
بنابراین در بحث جابه جایی ها عامل زمان بســیار 
مهم است و باید در اولویت قرار گیرد؛ چرا که با 
گذشت زمان بسیاری از متغیرها دگرگون می شود 

و ممکن است کل زحمات و اقدامات بی اثر شود.
وی با بیان اینکه هر چند زمین هم برای ســاخت 
مسکن آماده باشد، عده ای توانایی ساخت و ساز 
را نخواهند داشــت، عنوان کرد: در نظام اداری، 
مدیران باید به مســووالن استانی و حتی کشوری 
نواقص را منعکس کرده و چالش ها، موانع و عدم 
موفقیت ها از پایین به باال به نظر مدیران ارشــد 
برسد تا از غفلت ها و فرصت سوزی ها پیشگیری 

شود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اسالمی با اشــاره به اهمیت ساماندهی فاضالب، 
تاکید کرد: در این حوزه در استان اتفاق های قابل 
قبولی رخ داده اســت، هر چنــد انتظار اقدامات 
بهنگام و مؤثرتر را از کارگروه ســالمت و امنیت 
غذایی استان در برخی از زمینه های حساس مانند 
دفع خطر فاضالب انسانی داریم و معتقدیم باید 
به این موضوع ها با قید فوریت نگاه شده و به  جد 

و با سرعت دنبال شود.
خاتمی با بیان اینکه تامین آب شرب سالم یکی از 
شاخص های مهم حیات انسانی است، خاطرنشان 
کرد: برای جلوگیری از دفع فاضالب انسانی باید 
به صورت اورژانسی عمل کرد؛ چراکه بی توجهی 
به این موضوع برای ســالمت مردم و سفره های 
زیرزمینی خســارت های جبران ناپذیری به  دنبال 

خواهد داشت.

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

شماره۱۳۹۹/۱۰/۱۱-۱۳۹۹۶۰۳۲۷۰۰۲۰۰۲۷۹۰کالســه۱۳۹۹۱۱۴۴۲۷۰۰۲۰۰۰۱۸۱ رای   برابــر 
هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک ابهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم جواد محبی فرزند 
حسینعلی بشماره شناسنامه۵۷۹۴صادره از خرمدره در یک باب عمارت به مساحت۱۱۱.۳۰متر مربع از 
پالک۴۳۳فرعی از ۶۹اصلی واقع در ابهر بخش سه زنجان)ابهر صائین قلعه خیابان امام کوچه شهید جعفری(

خریداری از مالک رســمی)عادله،ملیحه و نرگس همگی مستعاله از وراث حسین علی مستعاله( محرز 
گردیده است.بنابراین به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله۱۵روز آگهی میشود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خودرا به مراجع قضایی نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم و 

صول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۱۱/۱۱ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۱۱/۲۶

حسین کاظمی - رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان ابهر

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

شماره۱۳۹۹/۱۰/۱۱-۱۳۹۹۶۰۳۲۷۰۰۲۰۰۲۷۸۱کالسه۱۳۹۹۱۱۴۴۲۷۰۰۲۰۰۰۲۴۲هیات  رای  برابر 
اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزع ثبت ملک ابهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم حسین محمودلی فرزند قدرت به 
شماره شناسنامه۱۴۳صادره از خرمدره در یک باب عمارت به مساحت۱۷۹/۲۴متر مربع ازپالک۸۲۶۱فرعی 
از-۱۲۲اصلی واقع در ابهر بخش سه زنجان)ابهر شناط خیابان توحید شرقی کوچه ابراهیمی باالتر از لوله 
گاز(خریداری از مالک رسمی)بنیاد مستضعفان اسالمی(محرز گردیده است.بنابراین به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله۱۵روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرا به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم و صول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۱۱/۱۱ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۱۱/۲۶

حسین کاظمی - رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان ابهر

آگهی ماده ۲ قانون الحاق موادی 
به قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن

هیات قانون ســاماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن مستقر در اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان 
خدابنده موضوع ماده ۸ آئین نامه اجرائی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه 
مســکن تصرفات مالکانه ومفروزی اشــخاص ذیل را برابر رای صادره تایید نموده اســت.  ۱- آقای علی 
صفدرغالمی فرزند امین علی به شماره شناسنامه ۱۴۰۳ صادره از خدابنده در محدوده پالک ۱۱۹۲  فرعی 
از ۱۲۹ اصلی واقع در شهر گرماب بخش ۴ زنجان قطعه ۸۸۹ برای ششدانگ عرصه واعیان یکباب عمارت 
به مساحت ۱۹۳/۴۷ متر مربع برابر رای شماره ۲۹۵۶ مورخ ۹۹/۰۹/۱۸ مراتب در اجرای ماده ۲ قانون الحاق 
وماده ۱۰ آئین نامه اجرائی آن به اطالع میرساند کسانیکه نسبت به اصل ملک اعتراض دارند از تاریخ الصاق ظرف 
مدت بیست روز اعتراض خود رابه صورت مکتوب به اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان خدابنده تسلیم واز تاریخ 
تسلیم اعتراض باید ظرف مدت یکماه به مرجع ذیصالح قضائی مراجعه وگواهی تقدیم دادخواست را به اداره 
ثبت اسناد وامالک خدابنده تسلیم ورسید اخذ نماید، در غیر اینصورت متصرف یا نماینده قانونی وی می تواند 
به دادگاه مربوطه مراجعه وگواهی عدم وصول اعتراض را دریافت وبه اداره ثبت تحویل نماید در اینصورت عملیات 
ثبتی با رعایت مقررات تعقیب خواهد شد. ضمنا صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
علیرضا محمدی رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان خدابنده

تمام باشــگاه ها از جمله اســتخرهای ورزشی 
همزمان با شیوع ویروس کرونا از اسفندماه سال 
گذشته تعطیل هستند که طبق دستورالعمل ستاد 
ملی کرونا با توجه به وضعیت کرونایی استان ها 
بازگشــایی می شــوند اما این در حالی است که 
باشــگاه های استان زنجان به ویژه استخرها بنا به 
آنچه که عدم موافقت ستاد کرونای استان اعالم 

شده، اجازه بازگشایی ندارند.
به گزارش موج رســا، ورزش های آبی از جمله 
شنا عالوه بر اینکه مورد تاکید پیامبر اکرم)ص( 
اســت، جزء ورزش ها و فعالیت های پرهیجان 
بوده که جوانان زیادی را عالقه مند به خود کرده 
اســت و شــنا و واترپلوی زنجان همواره جزء 

مطرح ترین رشته ها در سطح کشور بوده است.
با وجود اینکه شنای اســتان زنجان در مقطعی 
به دلیــل اختالفات بــه جود آمــده در هیات 
با رکود مواجه شــد اما پــس از این توقف و با 
تالش و پیگیری فراوان اعضای هیات و مربیان، 
ورزشکاران و دلسوزان، این رشته ورزشی دوباره 
احیا شده بود اما شیوع ویروس کرونا و متعاقب 
آن تعطیلی تمام استخرهای ورزشی، روند رو به 
رشد ورزش های آبی اســتان زنجان را با تعلیق 
مواجه کرد که ســبب بر باد رفتن برنامه ریزی ها 
و اقدامــات متولیــان و همچنیــن بی انگیزگی 

ورزشکاران و مربیان این رشته ها شده است.
*  تعطیلی اســتخرها ســبب نیمه کاره ماندن 

ساخت ساختمان هیات شنای زنجان شد
حامد دبســتانی، دبیر هیات شــنا، شــیرجه و 
واترپلوی شهرســتان زنجــان در گفت وگو با 
خبرنگار موج رســا؛ با بیان اینکه اســتخرهای 
ورزشــی از ابتدای شــیوع کرونا در اسفند سال 
۹۸ تاکنون تعطیل هســتند، گفت: در طول ۴۰ 
سال گذشته هیچ کسی نیامده بود که بتواند برای 
هیات شنا، ساختمان بنا کند اما این هیات بر پایه 
فعالیت ها و مســابقاتی که در سال های گذشته 
برگزار می کرد، مبالغــی را جمع کرده بود و در 
حال ساخت ساختمانی در جنب استخر امجدیه 
برای دفتر ریاست هیات، دفتر برگزاری مسابقات، 
ســالن کنفرانس و جلسات، خوابگاه ۱۰۰ نفری 
و میهمانسرا بود که شوربختانه تعطیلی ها سبب 

نیمه کاره ماندن این عملیات شد.
وی با بیان اینکه استان زنجان هر سال حداقل ۵ 
مسابقه کشوری را برگزار می کرد، اظهار داشت: 
ورزشــکارانف مربیان و داورانی کــه از تهران 
می آمدند سبب افزایش هزینه ها می شد بنابراین 
میهمانسرا را برا اسکان آن ها ایجاد می کردیم اما 

نیمه کاره ماند.
دبســتانی با بیان اینکه زنجان، میزبانی ۴ مسابقه 
کشوری را از اسفندماه سال گذشته درخواست 

داده بود، خاطرنشــان کرد: بــرای اولین بار نیز 
لیگ اســتانی شنا را سال گذشته در بخش آقایان 
وخانم ها برگزار کردیم و تعداد شرکت کنندگان به 
اندازه ای بود که از دوره بعدی می خواستیم لیگ 
را در دو بخش دســته برتر و دسته یک، برگزار 
کنیم زیرا تعداد ورزشکاران زیاد بود و مسابقات 

از ساعت ۷ صبح تا ۱۱ شب برگزار می شد.
دبیر هیات شنا، شــیرجه و واترپلوی شهرستان 
زنجان گفــت: در لیگ اســتانی، تقریبــاً تمام 
استخرهای اســتان هرکدام حداقل ۱۰ نفر آورده 
بودند و کیفیت مسابقات در حدی بود که حتی 
از شهرستان های استان های دیگر مانند تاکستان 
نیز درخواســت شرکت در مسابقات لیگ استان 
را داشتند اما به ان ها اعالم کردیم که لیگ ما فقط 

استانی است.
*  ۱۰۰۰ شناگر در اســتان دور هم بودند که 

پراکنده شدند
وی بــا بیــان اینکه همــت و تــالش مربیان، 
ورزشــکاران و متولیان شنا در استان سبب شده 
که حدود ۱۰۰۰ شناگر از ۵ تا ۲۵ سال در استان 
داریــم که تمرین کرده و آموزش می بینند، اظهار 
داشت: در فصل تابستان که آمار از این هم باالتر 
می شد اما به دلیل شیوع کرونا و تعطیلی استخرها 
تمام تمرینات و کالس های آموزشی آن ها تعطیل 
شــده است. بچه ها هم تمایل خیلی زیادی برای 
برگشــت دارند اما یک سال بدون تمرین بوده و 
شوربختانه پراکنده شدند و مشخصات برخی از 

ورزشکاران نیز موجود نیست.
دبســتانی بــا اشــاره بــه تــالش، زحمت و 
آینده نگری های هیات شنا خاطرنشان کرد: برخی 
مســائل در هیات شنای استان سبب شده بود که 
۱.۵ سال نتوانیم آنطور که باید کار کنیم و زنجان 
که همواره جزء سه تیم برتر کشور می شد در بین 
تیم های پنجم و ششم قرار گرفت اما در سال های 
گذشــته، تمرکز بر ورزشکاران کمتر از ۱۰ سال 
در سیاست هیات بود که نتیجه اش را نیز دیدیم 
و آینده نگری صورت گرفته ســبب شده بود پنج 
تیم کمتر ۱۰ سال با حدود ۷۰ نفر ورزشکار را به 
عنوان تیم الف ایجاد کنیم و همچنین با پشتوانه ای 
که داشتیم تعداد ورزشکاران در این رده سنی به 
۱۵۰ نفر می رسید اما شوربختانه تمام این شناگران 

پراکنده شدند.
*  ستاد کرونای استان زنجان سختگیرانه عمل 

می کند
وی در باره زمان بازگشایی استخرهای ورزشی 
بیــان کــرد: اداره کل ورزش و جوانان اســتان 
زنجان امروز )سه شــنبه ۷ بهمن مــاه( نامه ای به 
ســتاد کرونا داده اما علی رغم مجوز بازگشایی و 
اعالم فدراسیون، ستاد کرونای استان زنجان خیلی 
سختگیرانه عمل می کند در حالی که فدراسیون 
قباًل نیز نامه ای ارســال کرده بود که زنجان، جزء 
۱۰ پایگاه قهرمانی کشــور اســت که می تواند 
اســتخرهایش بازگشایی شود اما ۹ پایگاه کشور 

باز شده و فقط زنجان تعطیل است!
دبیر هیات شنا، شــیرجه و واترپلوی شهرستان 
زنجان گفت: در استان تهران عالوه بر استخرهای 
پایگاه قهرمانی، دیگر اســتخرها هم باز شده اما 

شوربختانه در زنجان باز نشد.
وی با بیان اینکه در پیگیری ها از اداره کل ورزش 
و جوانان گفتند که ســتاد کرونای اســتان اجازه 
بازگشایی نمی دهد، اظهار داشت: شوربختانه نه 
تنها استخر که حتی به باشگاه هایی مانند بدنسازی 

نیز مجوز بازگشایی داده نمی شود.
دبســتانی با بیان اینکه قایقرانی، واترپلو و شنای 
اســتان زنجان از رشــته های مطرح کشور بوده 
و جنذیــن ملی پــوش در این رشــته ها داریم، 
خاطرنشــان کرد: تیم واترپلوی زرین معدن آسیا 
زنجان ســه ســال قبل، نایب قهرمان مسابقات 
باشگاه های آسیا شــد در حالی که این اسپانسر 
را به ســختی پیدا کرده بودیم و در همان سال، 
دانشــگاه آزاد اســالمی، خریدار این تیم بود و 
می خواســت افتخار نایب قهرمانی آسیا را به نام 

خود بزند اما اجازه چنین کاری داده نشد.
دبیر هیات شنا، شــیرجه و واترپلوی شهرستان 
زنجان گفت: هر ســال ۳ یا ۴ نفر از شــناگران 
زنجانی در تیم ملی داریــم و در واترپلو نیز ۱۰ 
نفر دعوت شده داریم ضمن اینکه افتخار کسب 
مقام های قهرمانی و نایب قهرمانی مسابقات کشور 
در کارنامه ورزشــکاران زنجانی قرار دارد و تیم 
زنجان سال گذشته در المپیاد ورزشی به مقام اول 

دست یافت.
وی با اشــاره به نظرسنجی فدراســیون از تمام 

استان ها برای میزبانی مسابقات، خاطرنشان کرد: 
زنجان در این نظرسنجی به عنوان بهترین برگزار 
کننده مسابقات شنا انتخاب شده بود که این نشان 
از اعتماد فدراســیون به زنجان دارد که میزبانی 

مشابقات را به زنجان می دهد
دبســتانی با بیان اینکه قرار بود در اسفندماه سال 
گذشته ۳ مســابقه در زنجان برگزار شود، اظهار 
داشت: شوربختانه تعطیلی استخرها سبب لغو این 

مسابقات شد.
*  شنای زنجان علی رغم کمبود امکانات جزء 

سه تیم برتر کشور است
حامد خوش خطی، مربی شــنا و مســوول لیگ 
شنای استان زنجان نیز در گفت وگو با خبرنگار 
موج رسا؛ با بیان اینکه شنا و واترپلوی زنجان از 
رشته های مطرح ورزشی در کشور است، گفت: 
هرچند مدتــی اُفت کرده بود امــا دوباره رونق 
گرفت و با وجود اینکه حتی یک استخر استاندارد 
نداریم اما زنجان در سال های قبل، جزء سه تیم 
اول کشور بود و تیم هایی که در رده بیستم کشور 
هســتند در دورافتاده ترین مناطق شان نیز استخر 
دارنــد و امکانات در زنجان، زیر صفر آســیایی 
اســت اما با این وجود، مربیــان با علم و تجربه 
و عشــقو عالقه خود و همچنین پشتکار بچه ها، 

زنجان را در سطح کشور مطرح می کردند.
وی اظهار داشــت: شنای اســتان زنجان از سال 
گذشــته دوباره راه افتاده بــود و چند مدال در 
المپیاد شنا به دست اورد اما شیوع کرونا و تعطیلی 

استخرها سبب توقف این موفقیت ها شد.
خوش خطــی با بیان اینکه شــاید اگــر دوباره 
استخرها باز شود، تعدادی از ورزشکاران به این 
سمت نیایند، خاطرنشان کرد: بنا به دالیل مختلفی 
از جمله مشکالت اقتصادی و معیشتی و همچنین 
باال رفتن ســن ورزشکاران، مسیر زندگی برخی 
از این ها تغییر پیدا کرد در حالی که برنامه ریزی 
داشتیم و به صورت حرفه ای از نظر تمرین، تغذیه 
و بدنسازی بر روی ورزشکاران کار می کردیم و 
حتی برای تحقق اهداف امسال، درس و تحصیل 
ورزشکاران نیز سال گذشته لطمه خورده بود اما 

ویروس کرونا کل سیستم را بر هم زد.
وی با بیان اینکه ستاد کرونای استان زنجان، اجازه 
بازگشایی اســتخرها را نمی دهد، افزود: با اینکه 

از فدراسیون درخواست شــده که استخرها در 
پایگاه های قهرمانی کشــور دایر شوند تا حداقل 
قهرمانان در آن تمرین کنند ولی باز هم در زنجان 

قبول نکرده اند.
مربی شنای استان زنجان با بیان اینکه شیوع کرونا 
و تعطیلی استخرها کاری که به روال اتفاده بود را 
خراب کرد، گفت: با کمک ورزشکاران، مربیان و 
متولیان، شنای استان را راه انداخته بودیم و لیگ 
هم برگزار کردیم که از اکثر شهرستان ها شرکت 
کرده بودند و تمام اســتخرهای استان، ورزشکار 
اعزام کرده بودند و شــنای اســتان به روی ریل 
افتــاده بود اما کرونا امد و تمــام این برنامه ها را 

از بین برد.
وی با بیان اینکه جمع کردن دوباره ورزشکاران 
و مربیان، سخت است، اظهار داشت: هیچ کس با 
ان حقوق هایی که داده می شد نمی امد اما مربیان با 

عشق و عالقه به تیم می آمدند.
خوش خطی از تناقض در گتفار مسووالن انتقاد 
کرد و ابراز کرد: یکی می گوید مجوز بازگشایی 
داده شــده اما دیگــری می گوید باشــگاه ها و 
استخرها بسته هستند و در واقع هر کس دستور 

خود را می دهد.
مسوول لیگ شنای استان زنجان گفت: شناگران 
در شــهرهای دیگر تمرین می کنند اما در زنجان 
تعطیل است و حتی در زنجان گفتیم حداقل یک 
استخر قهرمانی را باز کنید تا ۱۵ نفر در ان تمرین 

کنند که شوربختانه این را هم قوبل نکردند.
وی اظهار داشت: جمع کردن دوباره ورزشکاران 
و مربیان در کنار هم بسیار سخت است و اینکه 
بخواهی دوباره به آن ها انگیزه بدهی طول می کشد 

و حداقل شاید ۵ سال ما را به عقب انداخت
خوش خطی خاطرنشــان کرد: دیگر رشته های 
ورزشی نیز تعطیل هستند اما شاید بتوان مکمل 
آن ها را در بیرون هم انجام داد اما رشــته در شنا 
حتما باید اســتخر، باز باشد و ورزشکاران به هر 
اندازه بدنســازی کرده و به کوهنوردی بروند نیز 

باز هم اگر در داخل آب نباشند، ارزشی ندارد.
وی خاطرنشان کرد: برای مسابقات کشوری هم 
نمی تــوان تیمی اعزام کرد و حتی اگر تیم بدهیم 

نیز بدون تمرین و آماده سازی، بی معناست.
*  تابع تصمیمات ستاد کرونای استان هستیم

محمدعلی حمزه پور، معاون ورزشــی اداره کل 
ورزش و جوانان استان زنجان نیز در گفت وگو با 
خبرنگار موج رسا؛ اظهار داشت: امروز )سه شنبه 
۷ بهمن ماه( نامه ای به ســتاد کرونای استان زده 
و درخواست بازگشــایی باشگاه های ورزشی و 

استخرها را کرده ایم.
وی با اشاره به فعالیت استخرها در دیگر استان ها 
گفت: رونوشــت نامه آن استان ها را نیز به ستاد 
کرونای اســتان ارسال کرده ایم اما باید ببینیم چه 

پاسخی می دهند.
حمزه پــور تاکیــد کرد: در هر صــورت ما تابع 
تصمیمات و مصوبات ستاد کرونای استان هستیم.
معاون ورزشی اداره کل ورزش وج وانان استان 
زنجان در پاســخ به اینکه آیا نباید استخرها در 
وضعیت زرد باز باشند، گفت: در نهایت، تصمیم 
با ستاد کرونای استان است و هر چه اعالم کنند 

آن را اجرا می کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در صورت مجوز بازگشایی 
باشگاه ها و استخرها بر پایه پروتکل های بهداشتی 

ویژه ای فعالیت خواهند کرد.
حمزه پور اظهار  داشت: معاونت بهداشت وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی در نامه  ای 
خطاب به معاونــت ورزش قهرمانــی وزارت 
ورزش و جوانان، نحوه بازگشــایی باشگاه های 
ورزشــی از جمله اســتخرها را اعــالم کرده و 
هم اکنون باشــگاه های ورزشی در دیگر استان ها 
طبق آئین نامه مذکور اقدام به فعالیت می کنند اما 
در اســتان زنجان تاکنون این مجوز صادر نشده 

است.
وی افزود: منتظر پاســخ مسووالن ستاد کرونا و 
یا دانشگاه علوم پزشکی استان جهت بازگشایی 

باشگاه های ورزشی ز جمله استخرها هستیم.
این اظهارات در حالی است که مسووالن دانشگاه 
علوم پزشکی اســتان زنجان با تایید نامه مذکور 
اعالم کردند که آئین نامه مربوط به نحوه بازگشایی 
باشگاه های ورزشی، تاالرهای پذیرایی، مهدهای 
کودک و شــهربازی ها با رعایــت پروتکل های 
بهداشــتی اعالم شــده که در اســرع وقت و با 
تصویب نهایی به دستگاه  های مربوطه شان ابالغ 

خواهد شد.
مسووالن بهداشتی استان گفتند: اصناف و مشاغل 
مختلف در یک سال گذشته با مشکالتی مواجه 
شده اند اما حفظ سالمتی جامعه در اولویت قرار 
دارد و به زودی با تصویب و تصمیم نهایی، نحوه 
بازگشایی و فعالیت باشگاه های ورزشی از جمله 

استخرها ابالغ خواهد شد.
این مســووالن خاطرنشان کردند: سختگیری در 
آغاز فعالیت مشاغل مختلف از این جهت است 
که جامعه با پیک چهارم شیوع کرونا مواجه نشود.

تعطیلی استخرها صدای فعاالن ورزش های آبی زنجان را درآورد

 یک بام و دو هوای مسووالن
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وضعیت آب و هوای زنجان:

-9
3

قصد جان می کند این عید و بهارم بی تو 
این هچ عیدی و بهاری است هک دارم بی تو 

گیرم این باغ ، ُگالُگل بشکوفد رنگین 
هب هچ کار آیدم ای گل ! هب هچ کارم بی تو ؟

با تو رتسم هب جنونم بکشد کار ، ای یار 
من هک رد عشق چنین شیفته وارم بی تو 

هب گل روی تواش رد بگشایم ورهن 
نکند رخنه بهاری هب حصارم بی تو 

گیرم از هیمه زمرد هب نفس رویانده است 
بازهم باز بهارش نشمارم بی تو 

با غمت صبر سپردم هب قراری هک اگر 
هم هب دادم رنسی ، جان بسپارم بی تو 
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چهارسو

تراژدی ناتمام نماد شهری زنجان
  تفکر بولدزری، مانع توسعه

 مدتی است، یکی از نمادهای معروف که 
هویت تاریخی شــهر زنجان را تشکیل می دهد، 
تخریب و بر پایه اعالم متولیان شهری مقرر شده 
تا المان جدیدی ساخته شود اما این مهم نه تنها به 
وقوع نپیوسته، بلکه پرسش های بی پاسخی را برای 

شهروندان ایجاد کرده است.
نمادهای شهری )المان( به عنوان عنصر شاخص 
از شهر ابزاری ارزشمند برای معرفی هویت شهر 
هســتند المان هــا می توانند آینه ای تمــام نما، از 
هویت و فرهنگ شــهر باشند، اما به نظر می رسد 
در سالهای گذشته شاخص ها و نمادهای ایرانی- 
اســالمی، در طراحی معماری شهرها کمتر مورد 

توجه قرار گرفته است.
در مباحث شهری، المان ها عناصری مهم از لحاظ 
معماری و طراحی هســتند که در داخل شــهر و 
در حیطه یک تجربه قراردادی مابین شــهروندان، 
معناگذاری می شــوند و از آنجا که بیانگر هویت 
شهر، کشور و حتی مذهب در یک ساختار نمایان 
هستند، در خوانش شــهروندان از شهر و محیط 

زیستی شان تاثیر مستقیم بر جای می گذارند.
از طرفی به کارگیری المان هایی با مفاهیم خاص 
دینی که بیان کننده هویت تاریخی، فرهنگی و دینی 
باشد، در فضاهای شــهری موجب ارتباط بیشتر 
شــهروندان با آن و هویت بخشی به ساکنان شهر 

می شود.
این در حالی است که المان ها از گذشته های دور 
تا کنون و در شــهر زنجان نیز دستخوش تغییرات 
بوده که این موضوع در باره میدان ۱۵خرداد نمایان 
اســت که با گذشت هشت ماه تخریب هنوز هیچ 
اقدامی بــرای طراحی و ایجاد المــان جایگزین 
از سوی مسئووالن شــهری انجام نگرفته است و 
پرسشی که برای شــهروندان زنجانی ایجاد شده 
اینکه چرا این المان تاریخی به یکباره تخریب شد 
و با تلی از خاک سیما و منظر شهری را ناخوشایند 

کرده است.
المان الله ۱۵ خرداد یکی از قدیمی ترین المان های 
شهر زنجان بود که در دهه ۶۰ ساخته شد، قدمتی 
نزدیک به ۴۰ ســال داشت و دارای هویت دینی و 
ارزش فرهنگی برای مردم شهر محسوب می شد 
و در واقع یکی از نمادهای شــاخص شهر بود که 
رویدادهای آن بر ذهن همه مردم شهر نقش بسته 

بود.
المانی که خاطرات جمعی شهروندان شهر زنجان 
را شامل می شد و مردم خاطرات زیادی از آن میدان 
و المان به یاد دارند و تبدیل شدن آن به این بخش 

از شهر جلوه ای نامطلوب داده کرده است.
ماجرای تخریب المان ۱۵ خرداد شهر زنجان 

خردادماه سال کنونی بود نماد میدان ۱۵ خرداد که 
المانی از الله و شهید و ایثار بود، تخریب شد و بنا 
به گفته یکی از اعضای شــورای شهر زنجان این 

تخریب بدون مصوبه رســمی شورای شهر انجام 
شد اما رییس شورای شهر زنجان در گفت وگو با 
رسانه ها به این موضوع اشاره کرد که این عملیات 
سال گذشته با مصوبه کمیته فرهنگی شورای شهر 
برای ساخت المانی متناسب با میدان ۱۵خرداد اجرا 
می شود و برای اجرای طرح نیز ۵۰۰ میلیون تومان 

اعتبار در نظر گرفته شد.
اظهارات عباس راشاد، رییس شورای شهر زنجان 
در حالی اســت که ۱۶ دی سال کنونی نیز حبیب 
یگانه، شهردار زنجان در نشست علنی شورای شهر 
زنجان گفت: افزایش نرخ ارز و قیمت ها در بازار 
چالش جدی در اجرای پروژه ها و مبالغ پیش بینی 
شــده در بودجه ایجاد کــرد، از طرفی در بودجه 
امســال برای اجرای پروژه المان میدان ۱۵ خرداد 

اعتباری در نظر گرفته نشده است.
او در واکنش به نارضایتی اعضای شــورای شهر 
نســبت به اجرایی نشــدن پروژه المان میدان ۱۵ 
خرداد افزود: این طرح ســال گذشته مصوب شد 
و قرار بود شهرداری نسبت به اجرای آن اقدام کند 
که طبق برآوردهای انجام گرفته آگهی برای اجرای 
آن صادر شد اما به دلیل عدم استقبال پیمانکاران در 

ابتدای سال این پروژه به مرحله اجرا نرسید.

وی اضافه کرد: با توجه به اهمیت المان میدان ۱۵ 
خرداد، شورای شــهر زنجان درخواست تخریب 
میدان و اجرای المان طراحی شــده در سال ۹۹ را 
داشــتن و پس ازانجام این کار از سوی نهادهای 
مختلف از جمله بنیاد شــهید، راه و شهرســازی 
و نیروی انتظامی با شــهرداری زنجــان به دلیل 
حساســیت هایی کــه المان قبلی داشــت و لزوم 
جاگذاری المان بعدی و طراحی هایی که باید انجام 

می شد مکاتباتی انجام شد.
وی اظهار داشــت: بر همین اســاس با توجه به 
مشکالت بودجه ای در نهایت طبق تصمیم شورای 
شهر و اهمیت واقعه ۱۵ خرداد در پیروزی انقالب 
اســالمی قرار بر این شد که طراحی این میدان به 
صورت مناســب و در شان این رخداد مهم انجام 

شود.
یگانه به این مهم اشاره داشت که طبق نامه ارسالی 
در تیر امسال از سوی شورای شهر مبنی بر این که 
شــهرداری زنجان برابر هویت آن میدان نسبت به 
طراحی المان اقدام کند، ســازمان سیما و منظر و 
فضاهای سبز شــهری طی مراحل قانونی و اخذ 
مجوزهای الزم تا رســیدن به مرحله اجرای طرح 

و عقد قرارداد اقداماتی را انجام داد.

شــهردار زنجان گفت: طبــق آخرین تصمیمات 
ارائه شــده برای حل مشکل قانونی اجرای پروژه 
المــان میدان ۱۵ خــرداد قرار بر این شــد که به 
صورت مشــارکتی با یکی از پیمانکاران قرارداد و 
مشارکت نامه ای تنظیم شود تا همین مبنای اجرای 

کار باشد.
به گفته مالیی یگانه بر این پایه الیحه ای به شورای 
شــهر با عنوان ترک تشریفات ارســال شده تا به 
صورت همزمان طراحی و اجرای المان میدان ۱۵ 

خرداد به شرکت مذکور محول شود.
این مسوول یادآوری کرد: در زمان حاضر مصوبه 
طرح ۱۵ خرداد با مخالفت کمیته تطبیق مواجه شده 

و تا به امروز مصوبه این پروژه تایید نشده است.
 پیگیر موضوع ساخت المان هستیم

رییس شورای اسالمی شهر زنجان نیز در این باره 
گفت:  طبق پیگیری انجام گرفته اســتاندار زنجان 
قول مساعد برای حل مشکل و آغاز ساخت المان 

۱۵ خرداد را داده است.
عباس راشاد با اشاره به اینکه وجود المان در شهر، 
بسیار مهم است و باید به آن توجه شود اضافه کرد: 
گاهی بحث مجسمه ها که رئال است، با المان که 
یک عنصر انتزاعی است، اشتباه گرفته می شود، در 

صورتی که اینطور نیســت و  ما در زنجان باید به 
سمت المان سازی برویم.

او با تاکید بر اینکه تصمیم بر تغییر مجسمه میدان 
۱۵ خرداد نیز در ســال ۹۷ یعنی ۲ سال قبل اتخاذ 
شده اســت، گفت: در آن زمان شورا به این نتیجه 
رسید که به علت عدم تناسب اسم میدان و مجسمه 
یا باید مجسمه برداشته شود و یا نام میدان عوض 

شد که در نهایت تصمیم به برداشتن مجسمه شد.
راشــاد با اشاره به اینکه در ســال کنونی نیز یک 
طراح بسیار حرفه ای برای ساخت المان ۱۵ خرداد 
انتخاب شــده اســت، افزود: خیلی از افراد طراح 
خوبی هســتند اما نمی توانند طرح را عملیاتی و 
اجرایی کنند، به همین خاطر کســی انتخاب شده 

است که از این توانایی برخوردار باشد.
رییس  شورای اسالمی شهر زنجان با اشاره به رد 
مصوبه شورای شــهر در کمیته تطبیق خاطرنشان 
کرد: پیگیر موضوع ســاخت المان هستیم و این 
موضــوع را از وزارت کشــور و مجلس پیگیری 
می کنیم که البته طبــق آخرین صحبت های انجام 
شــده بین نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس 
با استاندار زنجان، استاندار قول مساعد برای حل 

موضوع را داده است.

 تفکر بولدزری، مانع توسعه
عضو هیات علمی گروه شهرســازی و معماری 
دانشــگاه آزاد اســالمی واحد زنجان نیز در این 
باره گفت: نگرانی صرفــا مربوط به تخریب یک 
المان شهری نیســت، فهم و درک توسعه شهری 
دغدغه اصلی محسوب می شود که چند نکته بابت 
تخریب نوستالژی المانی میدان پانزده خرداد زنجان 

وجود دارد.ل
مهران فرامرزی افزود: به این مهم باید توجه داشت 
که چند سال طول می کشد تا یک المان به عنوان 
تصویر ذهنی شهروندان شــکل بگیرد و از آن به 
عنوان نشــانه محلی بهره برده و طرحواره ذهنی 

مردم قلمداد شود.
وی با بیان اینکه این المــان به گونه ای در جوار 
شــهدای مزار پایین زنجان به عنــوان نماد ایثار و 
شــهادت محسوب می شــد اضافه کرد: محالت 
منتسب به منطقه چهارراه پایین )اشاقی چهارراه( 
همگی دارای همین نشانه مشترک بودند که حاصل 
شــکل گیری تجربه شــخصی افراد و خاطرات 

جمعی انها از این نشانه محلی بود.
این کارشــناس ادامه داد: شوربختانه تخریب این 
نشانه محلی، نشــان دهنده عدم درک صحیح از 
مفاهیمی همچون بازآفرینی محالت شهری است 
و بطور مشــخص این نشانه ها باید تقویت و باز 

زنده سازی شوند و نه تخریب.
وی با اشــاره به اینکه برای بازآفرینی باید نمادها 
و المــان های جدید در دیگــر فضاها مکان یابی 
می شــد، اظهار داشــت:  نوع پروژه های شهری 
زنجان نشان دهنده نبود طرح، برنامه و چشم انداز 

مشخص است.
فرامرزی افزود: به عنوان مثال پروژه های طراحی 
المان و نمادهای شهری باید زیرمجموعه برنامه ها 
و طرح های بازآفرینی شهری باشد، نه اینکه یک 
فرد یا نهادی یک شبه تصمیم به تخریب و ساخت 
المان جدید مبادرت کنــد، چنانچه این خاطرات 
و طرح واره های ذهنی یک شــبه شکل نگرفته و 

حدود ۴۰ سال اندوخته هویتی داشته است.
وی خاطرنشان کرد: تفکر بولدزری زمینه نابودی 
منابع مادی و معنوی شــهروندان می شــود، عدم 
تخصص در حوزه مطالعات شهری و شهرسازی 
و نبود آموزش آن موجب هدررفت سرمایه های 

شهروندان شده است.
حال با گذشت چند ماه از تخریب این المان و پایان 
ســال کنونی پرسشی که همچنان ذهن شهروندان 
زنجانی را به خود مشغول کرده، این است که چرا 
پروژه تخریب شد و تا چه زمانی المان جایگزین 
ساخته خواهد شد که در صورت چنین امری زمان 
زیادی به طول می کشد تا خاطرات زنجانی ها با 

وضعیت جدید، سازگار شود.
منبع:ایرنا/زنجان

 رییس اداره نظارت بر امور حیات وحش 
اداره کل حفاظت محیط زیســت استان زنجان 
نسبت به ورود احتمالی گرگ ها به داخل شهرها 
به دلیل نیافتن غذا در بیرون از شهر هشدار داد و 
گفت: شهروندان باید مراقب ورود گرگ ها باشند.

پرویز رستمی در گفت وگو با خبرنگار موج رسا، با 
اشاره به سرمای هوا در فصل زمستان اظهار داشت: 
گرگ ها به دلیل ســرمای هوه در بیرون از شهرها 
غذایی پیدا نمی کنند  واحتمال ورود آن ها به داخا 

شهر وجود دارد.
وی با بیان اینکه ماندگاری چند ســاعته پسماند، 
مشکل اساسی در داخل شهرها است، خاطرنشان 
کرد: اول اینکه پسماند و زباله ها باید محصور شوند 
و دوم اینکه پسماندها باید در ساعتی که شهرداری 

جهت جمع آوری می آید به بیرون گذاشته شود.
رســتمی با تاکید بر اینکه در صورتی که غذا در 
دسترس نباشــد، گرگ هم وارد شهر نمی شود، 
افزود: از طرفی اگر غذا در دســترس حیوانات از 
جمله گرگ باشد و از طرفی نیز به دلیل اینکه در 
بیرون از شــهر موفق به یافتن غذا نشده، مجبور 

است که به داخل شهر بیاید.
رییس اداره نظارت و امور حیات وحش اداره کل 

حفاظت محیط زیست استان زنجان با بیان اینکه 
حیوان در حالت عادی حمله نمی کند، گفت: اما 
اگر هار باشــد و یا جان خود را در خطر ببیند به 
انسان حمله خواهد کرد که ممکن است حوادث 

ناگواری پیش آید.
این مسوول در باره مزاحمت سگ های ولگرد در 
داخل شهرها اظهار داشت: جمع آوری سگ های 
ولگرد، دســتورالعمل مخصوص خود را دارد و 
محیط زیست در این دستورالعمل نسبت به نحوه 

جمع آوری سگ ها عضو ناظر است.
وی خاطرنشان کرد: طبق دستورالعمل و حسب 
وظیفه، جمع آوری سگ های ولگرد در شهرها به 
شهرداری ها، در  روستاها به دهیاران و در بخش ها 
به بخشــداری ها مربوط بوده و دستورالعمل ان 

مشخص است.
رستمی با بیان اینکه اجرای دستورالعمل جمع آوری 
سگ های ولگرد، بودجه زیادی می خواهد، افزود: 
زنده گیــری، جمع آوری، عقیم ســازی و مرگ با 
ترحم، بودجه و امکانات زیادی می طلبد و با تیر 

هم که نمی توان زد.
رییس اداره نظارت بر امــور حیات وحش اداره 
کل حفاظت محیط زیست استان زنجان با اشاره 

به عدم صدور پروانه شکار در سال کنونی گفت: 
امسال هیچگونه پروانه شکار به هیچکس داده نشد 
و این موضوع، فصلی نبوده و مربوط به کل سال 

است.
وی اظهار داشــت: امسال دستور آمد که تا پایان 
سال، هیچگونه مجوزی برای شکار صادر نخواهد 

شد.
رستمی خاطرنشان کرد: خوشبختانه تاکنون هیچ 
مــوردی از ابتالی پرندگان به آنفوالنزا و یا دیگر 

بیماری ها در استان وجود ندارد.

 در گفت وگو با یک مسوول در محیط زیست زنجان اعالم شد؛
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