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عضو هیئت علمی دانشگاه 
پیام نور زنجان پژوهشگر برتر شیمی کشور شد
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان خبر داد:

اصالح و توسعه 44 کیلومتر 
شبکه توزیع آب در خدابنده

آغاز سال نوی مسیحی به هموطنان 
مسیحی و ارمنی خجسته باد

رییس اتاق بازرگانی زنجان در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خبر داد:

راه اندازی دفتر تجاری زنجان در چهار کشور
2

وزیر بهداشت با بیان اینکه ویروس جهش یافته 
کرونا را به شدت پیگیری و رصد می کنیم و تا این 
لحظه ردپایی از ویروس جهش یافته انگلیسی در 
کشور نداریم، در عین حال درباره چگونگی تامین 

واکسن کرونا توضیح داد.
به گزارش ایسنا، دکتر سعید نمکی با تبریک سال 
نو مسیحی به هموطنان مسیحی گفت:  پیشاپیش 
سال نو مسیحی را به هموطنان مسیحی تبریک می 
گویــم.   یکی از نگرانی من و همکارانم این بوده 
که به محض کاهــش مرگ و میر و موارد ابتال و 
بستری کرونا با عادی انگاری پروتکل ها تضعیف 
شوند و میزان رعایت پروتکل ها پایین بیاید و به 

شرایط نامطلوب بعد از اردیبهشت برگردیم.
وی با اشــاره به وضعیت کرونا در برخی استانها 
گفت: به عنوان مثال در اســتان قم میزان کاهش 
موارد بستری و مرگ و میر کرونا با همکاری مردم 
در رعایت پروتکل ها کاهش یافته و میزان رعایت 
پروتکل ها در این اســتان به شکل قابل توجهی 
افزایش پیدا کرده و به همین میزان، روند مرگ و 
میرها و بستری ها را به صورت معکوس کاهش 

یافته می بینیم.
نمکی از محل رصدخانه طرح شهید سردار قاسم 
سلیمانی برای مدیریت و کنترل کرونا، گفت: در 
استان یزد میزان رعایت پروتکل ها از استاندارد و 
متوسط کشــوری باالتر رفته و به همین صورت 
میزان مرگ و میر و بستری ناشی از کرونا را کاهش 
یافته می بینیم. در عین حال در اســتان مازندران 
می بینید که رعایت پروتکل ها به مراتب از متوسط 
کشوری پاین تر است و به همین میزان گرفتاری 
ما در ابتال، بستری و مرگ و میر هم افزیش یافته 
و هــم رو به افزایش اســت. بنابراین یک ارتباط 
تنگاتنــگ و معنی داری میان رعایت پروتکل ها و 
میزان ابتال، مرگ و میر و بستری ناشی از بیماری 
وجــود دارد. براین اســاس از هموطنان عزیز و 
مدیران دانشگاه های علوم پزشکی، عزیزانمان در 
بسیج، هالل احمر و همه کسانی که کمک می کنند، 
این اســت که مبادا دچار غفلت عادی انگاری و 
ساده پنداری شده و دوباره به دام سهمگین بیماری 

گرفتار شویم.
وی افزود: در طرح مزین به نام سردار شهید اسالم، 
بیش از ۵۶۰ هزار نفر را در تیم های رهگیری مان 
داریم که در اینجا سهم عزیزانمان در سازمان بسیج 
حدود ۳۰ درصد و عزیزان مان در نظام سالمت و 

دانشگاه های علوم پزشکی حدود ۳۲ درصد و بقیه 
سهم دیگر سازمان هایی که کمک کردند و بخش 
خصوصی و سازمان هالل احمر است. در تیم های 
مراقبتی حود ۳۶ هزار نفر به ما کمک می کنند که 
سهم بخش ســالمت ۶۷ درصد و ۲۹ درصد هم 
سهم سازمان بســیج و دیگر سازمان ها است. در 
تیم های نظارتی هــم حدود ۱۱ هزار تیم نظارتی 
داریم که در این بین وزن همکاری دســتگاه های 
مختلف مشخص است. در حوزه تیم های حمایتی 
حــدودا ۲۵ هزار تیم حمایتی  را در کل کشــور 
داریم که بیشــترین سهم را ســازمان بسیج با ۶۰ 
درصد دارند و مابقی سهم دیگر دستگاه هاست که 
حمایت ها را در افراد گرفتار و مبتال چه در منزل 
و چه در جاهای دیگر مانند نقاهگاه ها و...  انجام 
می دهند. همچنین تعدادی واحد جدید حمایتی و 
ارائه خدمت اضافه شدند که شهرداری ها از جمله 
شــهرداری تهران و کالن شهرها و... بسیار کمک 

کردند.
هنوز ردپایی از ویروس جهش یافته کرونا در 

کشور نداریم
وی درباره ردیابی ویــروس جهش یافته کرونا، 
گفت: ما این حرکت را به شــدت دنبال می کنیم 
و عزیزانمان در تمام دانشــگاه های علوم پزشکی 
در حال رصد این موضوع هستند. سه روز قبل به 
ما خبر دادند که یک گروه سه نفره از هموطنان ما 
که از انگلیس آمدند و در یکی از استان های شمال 
شرق کشور حضور دارند، با اینکه با PCR منفی 
وارد کشــور شــدند،   اما یکی از آنها عالمت دار 
شــده اســت که بالفاصله ردیابی کردیم و حتی 
آژانسی که آنها را از مرکز استان به شهرستان برده 
بود ردیابی و همه را ایزوله کردیم. دیشب ساعت 
۱۲ به بعد نیمه شــب بود که به من خبر دادند که 
خوشبختانه هر سه مورد منفی است و به جرات 
می توانیم بگوییم که تا این لحظه ردپایی از ویروس 
جهش یافته انگلیسی در کشور نداریم و هموطنان 

نگران نباشند.
نمکی تاکید کرد: البته باید توجه کنیم که ویروس 
ووهان توانســت از ووهان چین به قطب جنوب 

ســفر کند و به این معنا نیست که همه دروازه ها 
را به روی این ویروس بستیم و هرگز وارد کشور 
نخواهد شــد، بلکه این ویروس جهش یافته هم 
اکنون قسمت های عمده ای از اروپا را گرفتار کرده، 
قسمت هایی از کشــورهای غیراروپایی را گرفتار 
کرده و هر آن ممکن است با ویروس جهش یافته 

ای چه در داخل و چه وارداتی مواجه شویم.
وی گفت: بهتریــن راه مبارزه با هرگونه ویروس 
جهش یافته و غیر جهش یافته، همین راهکارهایی 
اســت که تا امروز رفتیم؛ رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی، رعایت همه پروتکل هایی که تا امروز 

ارائه کرده ایم.
درخواست وزیر بهداشــت درباره چگونگی 

برگزاری آیین روزهای فاطمیه
نمکی درباره برگزاری آییــن روزهای فاطمیه و 
بزرگداشت شهید ســردار حاج قاسم سلیمانی، 
گفت: یکی از دغدغه های این روزهای همکارانم 
که شرایط نفس کشیدنی به دلیل کاهش بستری و 
مرگ و میر حاصل شده، برگزاری آیین عزاداری 

بانوی بزرگ اســالم حضرت فاطمه )س( است؛ 
چــه آیین خانگی و چه غیر خانگی. تقاضای من 
و همکارانم این است که برای احترام به روح آن 
بانوی بزرگوار هم که شده باید اصولی را رعایت 
کنیم تا فردی از افراد این کشــور دچار گرفتاری 
نشــود و این همان درخواستی است که در آیین 
عزاداری سید الشــهدا )ع( از مردم خواستیم. این 
تقاضای دوباره ای اســت کــه در  برگزاری این 
آیین ها دقت کنیم که مبادا دچار گرفتاری غیرقابل 

کنترل شویم.
وی ادامه داد: آیین بزرگداشت شهید رشید اسالم، 
سردار حاج قاسم سلیمانی است که خوشبختانه 
وقتی با فرمانده ســپاه پاسداران صحبت کردیم با 
متانت و وقار بر اجرای پروتکل ها و شیوه نامه های 
بهداشــتی تاکیــد کردند و گفتند کــه ما با همه 
همکاران مان مطیع پروتکل های بهداشتی هستیم که 
باعث افتخار همه ما و همکارانمان در نظام سالمت 
شد. امروز همه همکاران و یاران شهید سلیمانی که 
روزی کوچه به کوچه به دنبال ویروس سهمگینی 

به نــام داعش بود تا آن را ریشــه کن کند، امروز 
همکاران بسیجی و یاران شهید قاسم سلیمانی و 
عزیزان ما دارند خانه بــه خانه به دنبال ویروس 
کووید-۱۹ می گردند تا با شیوه حاج قاسم آن را 
ریشه کن کنند. به همین دلیل تقاضای ما این است 
که برای بزرگداشت روح آن شهید پروتکل ها را 
رعایت کنیم تا مبادا خدایی نکرده به دام سهمگین 
دوباره بیماری بیفتیم. از تمام کسانی که همکاری 
می کنند سپاســگزارم و امیدوارم با همین شــیوه 

بتوانیم راه را ادامه دهیم.
باکاهش بیماری و مرگ و میر ناشی از آن، دچار 

سستی نشوید
نمکی گفت: امروز از همکارانم در دانشگاه های 
علوم پزشکی کتبا تقاضا کردم که مبادا با کاهش 
بیماری و کاهش بســتری و مرگ و میرها دچار 
سستی شویم. ما باید خانه به خانه برویم و آخرین 
حلقه های ویروس را هم بشــکنیم تا مبادا دوباره 
شــاهد خیزی از ویروس در گوشه ای از مملکت 
باشیم. عزیزان ما در اســتان مازنداران باید دقت 
بیشتری کنند. در نقاط نارنجی که امکان قرمز شدن 
را داریم، به شــدت باید  بــه کانون های آلوده و 
شکستن زنجیره ها و شناسایی خوشه های جدید 
حمله کنند و با افزایش تست و رفتن خانه به خانه 
و بیماریابی، در کنار دیگر عزیزان این راه را ادامه 

دهیم.
از منابع مطمئن واکسن می خریم

وزیر بهداشت با تبریک اولین تست واکسن ایرانی 
کرونا، گفت: اولین تست انسانی واکسن کرونا هم 
در کشــور دیروز انجام شد و در نشست مفصلی 
در ایــن زمینه صحبت می کنیم. در زمینه واردات 
واکســن خارجی هم همه وقت مان را گذاشتیم. 
وقتی از تزریق واکســن در فاز انسانی مژده می 
دهیم به این معنی نیست که بخواهیم مردم مان را 
منتظر واکســن تولید داخلی نگه داریم. البته بنده 
و نزدیکانم زمانی واکسیناسیون را انجام می دهیم 
کــه تمام مردم ایــران و گروه های هــدف آن را 
تزریق کرده باشــند و ما به نوبت واکسن ملی و 
تولید داخلی می رسیم، اما برای مردم کشورمان در 
صددیم که حتمــا از منابع مطمئن و جاهایی که 
واکسن کرونا تســت هایش را پاس کرده و آماده 
تزریق بدون دغدغه برای انسان برای پیشگیری را 
دارد، تهیه کنیم و خریداری می کنیم که مژده آن را 

هم به مردم خواهیم داد.

وزیر بهداشت:

مردم را منتظر واکسن داخلی کرونا نگه نمی داریم 
 از منابع مطمئن واکسن می خریم 

آغاز سرشماری پستانداران  
انگوران ماه نشان 

2

فرماندار خرمدره: 

خرم دره ۹ هزار 
حاشیه نشین دارد

رییس اداره سالمت و تندرستی اداره کل آموزش و پرورش زنجان:

بیش از ۹۳ درصد دانش 
آموزان زنجانی تحت پوشش 

پروژه کوچ قرار گرفتند

2

2
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 رییس نظارت بر امور حیات وحش اداره 
کل حفاظت محیط زیســت استان زنجان، گفت: 
سرشماری پســتانداران در منطقه حفاظت شده و 
پناهگاه حیات وحش، انگوران شهرستان ماهنشان 

از توابع این استان آغاز شد.
پرویز رستمی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 
قوچ و میش و کل و بز از شاخص ترین گونه های 
جانوری پستاندار منطقه انگوران است و در واقع 
شــمارش قوچ و میش که از نژاد ارمنی هســتند، 
بیشــترین هدف از اجرای این طرح سرشــماری 

است.
وی، وســعت منطقه انگوران را حدود ۱۲۳ هزار 
هکتــار )نزدیک ۳۰ هزار هکتــار پناهگاه حیات 
وحــش و مابقی به عنوان منطقه حفاظت  شــده(  
اعالم کــرد و اظهار داشــت: قریــب ۳۰ نفر از 
کارشناسان و محیط بانان اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان زنجان در قالب بیش از ۱۰ گروه به 
مدت ســه روز کاری سرشماری را انجام خواهند 

داد.
رستمی یادآور شد: سرشماری پستانداران منطقه 
شــکار ممنوع خرمنه ســر در شهرستان طارم نیز 
اواخــر آذر ماه امســال به مدت ۲ روز از ســوی 
کارشناسان و محیط بانان، انجام گرفت که هدف 

اصلی نیز شمارش کل و بزهای این منطقه بود.  
وی افزود: هنوز تعداد پستانداران شمارش شده در 
منطقه خرمنه سر طارم، جمع بندی نشده است و 
پس از پایان سرشماری در منطقه حفاظت شده و 
پناهگاه حیات وحش انگوران، نســبت به این کار 

اقدام خواهد شد.
رییس نظــارت بر امور حیات وحــش اداره کل 
حفاظت محیط زیســت اســتان زنجــان گفت: 
زیســتگاه اصلی کل و بز در منطقه شکار ممنوع 
خرمنه سر طارم و قسمت هایی از منطقه حفاظت 
شده و پناهگاه حیات وحش انگوران در شهرستان 

ماهنشان، است.  
به گزارش ایرنا، پارسال )۹۸( ۶۳۴ راس، سال ۹۷ 
به تعداد ۶۷۵ راس، ســال ۹۶ به تعداد ۵۵۶ راس 
و سال ۹۵ نیز ۲۸۰ راس کل و بز در منطقه شکار 
ممنوع خرمنه سر  مشاهده و سرشماری شد و سال 

۹۴ نیز جمعیت کل و بزهای منطقه شکار ممنوع 
خرمنه سر که وســعت آن حدود ۷۸ هزار هکتار 
است، قریب ۵۴۰ راس بود که بر اثر شیوع بیماری 
طاعون نشخوارکنندگان کوچک، تعداد ۱۲۶ راس 

از این گونه جانوری با ارزش ازبین رفت.  
منطقه شکار ممنوع خرمنه سر که از آبان سال ۸۱ 
جزو مناطق شکار ممنوع اعالم شد در شمال استان 
زنجان و دامنه جنوبی سلسله جبال البرز واقع شده 
و وسعت آن حدود ۷۷ هزار و ۸۸۵ هکتار بوده و 
دامنه تغییرات ارتفاعی آن نیز از ۳۰۰ تا دو هزار و 

۸۰۰ متر است.  

حیات وحش منطقه شــامل کل و بز، خرس قهوه 
ای، پلنگ، ســیاه گوش، گرگ، کفتار، گراز، کبک 
دری، کبک چیل، طرالن، دلیجه، شاه بوف، عقاب 
طالیی و انواع پاســری فرم ها و همچنین دارای 
گونــه های گیاهی نظیر ارس، بلــوط، گردو، بنه، 
ازگیل، زالزالک، ســیاه تلو، افرا، داغداغان، ولیک، 
آلبالو تلخه، بادام کوهی، راش و انواع گون است.  
منطقه حفاظت شده انگوران نیز با مساحت ۹۲۲۹۷ 
هکتار از سال ۱۳۴۹ تحت حفاظت بوده و منطقه 
ای کوهستانی و تپه ماهوری در شهرستان ماهنشان، 
دامنه ارتفاعی ۱۲۴۰ تا ۳۳۲۰ متر، بارندگی و دمای 
متوسط سالیانه ۴۵۰ میلیمتر و ۶ درجه سانتیگراد 
و دارای اقلیم هــای مدیترانه ای و نیمه مرطوب 

معتدل است.  
این منطقه زیستگاه مناسب برای قوچ و میش ارمنی 
و پازن )کل و بز( است دیگر گونه های جانوری 
منطقه نیز شــامل خرس قهوه ای، روباه معمولی، 
سیاه گوش، سمور سنگی، کبک دری، کبک چیل، 
باقرقره، سار، دال، شاه بوف، غاز خاکستری، تنجه، 
آنقــوت، حواصیل، خوتکا، اگــرت بزرگ، افعی 
زنجانی، الک پشت افغانی و ماهیانی از جمله سفید 

رودخانه ای، سس، زرده پر، اسبله است.
پوشــش گیاهی منطقــه نیز بطور عمــده از الله 
واژگون، درمنه، چوبک، گون، کاله میر حســن، 
الله، شــقایق، کما، مرزه، شکر تیغال، گل حسرت 
به همراه درختان و درختچه هایی نظیر بنه، بادام، 
خینجوک، شیرخشت، زرشــک، گردو و سنجد 

تشکیل شده است.

آغاز سرشماری پستانداران  انگوران ماه نشان  صدور ۱۴۹ مجوز مشاغل خانگی 
در حوزه صنایع دستی زنجان

 فرنشین میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی زنجان گفت: برای حمایت 
از تولید کاالی ایرانی در ســال جهش تولید 
و به منظور ترغیب و تشــویق فعاالن عرصه 
صنایع دستی جهت مشارکت مؤثر و فعال در 
این حوزه ۱۴۹مجوز مشــاغل خانگی برای 
متقاضیان فعالیت در حوزه صنایع دستی این 

استان در ۹ ماهه امسال صادر شد.
امیر ارجمند با بیان این مطلب به خبرنگاران 
افزود: در این مدت ۱۳۵ فقره مجوز مشاغل 
خانگی صنایع دســتی مســتقل و ۱۴ فقره 
مجوزهای مشاغل خانگی پشتیبان صادرشده 

است.
وی اظهار داشت: تسهیالت مشاغل خانگی با 
هدف تأمین مالی تولیدکنندگان صنایع دستی 
حقیقی و حقوقی فعال، حمایت از مشــاغل 
خانگــی و تولید و رونق صنایع دســتی در 
چهارچوب ضوابط تعیین شده به کارگاه های 
خانگی صنایع دســتی مســتقر در شــهر و 

روستاها پرداخت می شود.
فرنشین میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی زنجان یادآورشــد: تمامی متقاضیان 
مشاغل خانگی باید از طریق سامانه مشاغل 
خانگی نســبت به تکمیل فرم پرسشــنامه 
متناسب با شرایط خود اقدام کنند که با توجه 
به انتخاب رشــته فعالیــت و تکمیل فرایند 
ثبت نــام )الکترونیکی( بــرای متقاضیان کد 
رهگیری صادر می شود و اطالعات متقاضیان 
در کارتابل دستگاه های ذیربط با توجه به نوع 

فعالیت قابل مشاهده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه 
پیام نور زنجان پژوهشگر برتر 

شیمی کشور شد
 عضو هیئت علمی دانشــگاه پیام نور 
اســتان زنجان به  عنوان پژوهشگر برجسته 

علوم پایه کشور در رشته شیمی شد.
به گزارش ایسنا، عضو هیئت علمی دانشگاه 
پیام نور استان زنجان، اسماعیل وصالی شربیانی 
به عنوان پژوهشگر برتر کشور در رشته شیمی 

سال ۹۹ برگزیده شد.
اسماعیل وصالی شربیانی دارای دکتری شیمی 
گرایش آلی از دانشگاه تربیت مدرس در سال 
۱۳۸۴ اســت و حدود ۲۵۰ مقاله معتبر و ۶ 
کتاب علمی دو نوبت پژوهشــگر برتر سفر 
مطالعاتی در ســال ۱۳۹۶ به مادرید اسپانیا و 
ســردبیر دو مجله علمی و بین المللی را در 

کارنامه خود دارد.

خبـرخبــر

اصالح و توسعه ۴۴ کیلومتر 
شبکه توزیع آب در خدابنده

 مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
استان زنجان گفت: در ۹ ماهه سال کنونی ۴۴ 
کیلومتر از شبکه توزیع آب شهری و روستایی 
در شهرستان خدابنده اصالح و توسعه یافته 

است.
»علیرضا جزء قاسمی« اظهار کرد: امسال ۲۶ 
کیلومتر عملیات اصالح و توسعه شبکه توزیع 
آب در شهرهای قیدار، گرماب و زرین رود در 

شهرستان خدابنده اجرایی شده است.
وی بیان کرد: ۱۸ کیلومتر عملیات توســعه و 
ساخت شبکه توزیع آب در روستاهای کهال، 
حی و سقرچین از توابع این شهرستان اجرایی 

شده است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
زنجان تصریح کرد: شناســایی بیش از هزار 
و ۴۵۴ فقره کنتورهای معیوب و کشــف و 
شناســایی ۳۶ رشته انشعاب غیر مجاز نیز از 
دیگر اقدامات شرکت آب و فاضالب استان 

زنجان در شهرستان خدابنده بوده است.
جزء قاسمی افزود: امسال همچنین ۶۸۰ فقره 
انشعاب آب در شهرستان خدابنده واگذار شده 
است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵ 

درصد افزایش داشته است.
این مسوول با تاکید بر حفظ کیفیت آب گفت: 
در این راســتا ۵ باب مخزن به حجم ۲۵۰۰ 
متر مکعب، ۶ حلقه چاه، ۵۵ کیلومتر شــبکه 
و خط انتقــال در حوزه شــهری و ۴۰ باب 
مخزن ذخیره آب روستایی به حجم ۶۱۲۰ متر 

مکعب شستشو و گندزدایی شده است.
کارگاه آموزش ســواد آبی برای اعضای 
شورای اداری شهرستان خدابنده برگزار شد
کارگاه آموزش ســواد آبی با حضور فرماندار 
و اعضای شــورای اداری شهرستان خدابنده 
در سالن جلســات فرمانداری این شهرستان 

برگزارشد.
در این کارگاه فرماندار خدابنده با ابراز رضایت 
از عملکرد شــرکت آبفای اســتان زنجان در 
شهرستان خدابنده، از اجرای طرح های متعدد 
آبرسانی روستایی در این شهرستان تقدیر کرد.
بیگدلی با تاکید بر ضــرورت ارتقاء آموزش 
هــای عمومــی در زمینــه آب و فاضالب 
درخواست کرد فرهنگ سازی مصرف بهینه 
آب به ویژه در مناطق روستایی در دستور کار 

قرار گیرد.
در این کارگاه آموزشی، مدیر روابط عمومی 
شرکت آبفای استان زنجان نیز پیرامون مصرف 
بهینه آب و راه های پیشگیری از یخ زدگی و 
ترکیدگی کنتور های آب منازل در زمســتان، 

مطالبی را به حاضرین ارائه کرد.

 رییس اتاق بازرگانی زنجان، از راه اندازی 
دفتر تجاری و میز تجارت اتاق بازرگانی اســتان 

زنجان در چهار کشور خارجی خبر داد.
به گــزارش زنگان امروز، علــی یگانه فرد ظهر 
چهارشــنبه در نشست شورای گفتگوی دولت و 
بخــش خصوصی از راه انــدازی دفتر تجاری ئ 
میز تجارت اتاق بازرگانی استان زنجان در چهار 
کشــور خارجی خبرداد، گفت: تمام تالش اتاق 
بازرگانی زنجان شناسایی ظرفیت های خالی تولید 
و تولیدات در راســتای توســعه صادرات استان 

می باشد.
وی اظهار کــرد: طرح راه اندازی میز مشــترک 
تجاری زنجان و ویتنام نیز عملیاتی شــده است 

و دفتر در شهر هانوی استقرار پیدا کرده است.
رییس اتاق بازرگانی زنجان، گفت: همکاری ها با 
سفارت ازبکستان در راستای سرمایه گذاری های 

مشترک در بخش پرورش ماهی و آبزیان، گلخانه، 
نســاجی و خدمات فنی مهندسی صورت گرفته 
و این ســفارت آمادگی دیدار با مقامات استان و 

حضور در استان زنجان اعالم کرده است.
یگانــه فرد تاکید کرد: اتــاق بازرگانی زنجان در 
کمیسیون مرتبط اتاق بین الملل با پاکستان عضو 

شده است.
وی افــزود: همچنیــن همــکاری مشــترک با 
کنســولگری ایران در کربال و مذاکره برای ایجاد 
دفتر در این شــهر نیز در حال پیگیری و عملیاتی 
شدن اســت و پیگیر نشست ای به صورت وبینار 

برای توسعه همکاری ها هستیم.
رییس اتاق بازرگانی زنجــان تصریح کرد: اتاق 
بازرگانــی زنجان در کمیســیون مرتبط اتاق بین 
الملل با پاکستان عضو شده و همچنین همکاری 
مشترک با کنســولگری ایران در کربال و مذاکره 

برای ایجاد دفتر در این شهر نیز در حال پیگیری 
و عملیاتی شدن است.

یگانه فرد گفت: میز تجارت مشترک زنجان و هند 
نیز عملیاتی شــده تا در راستای صادرات استان 

بهره برداری شود.
وی ابراز کرد: میز تجارت مشترک زنجان و هند 
نیز عملیاتی شــده تا در راستای صادرات استان 
بهره برداری شــود و موضوع شــیالت و آبزی 
پــروری به عنوان یکی از محورهای دیده شــده 
در بحث صادرات ذیل نقشــه راه تجارت استان 
زنجان مورد بررســی قرار گرفته و ظرفیت های 
صادراتی اســتان در این بخش نیــز به صورت 

کارشناسی احصا شده است.
رییس اتاق بازرگانی استان زنجان، بر لزوم اهتمام 
بیشتر دســتگاه های دولتی بر حضور نمایندگان 
خود در جلسات کارشناسی اتاق بازرگانی زنجان 

تاکید کرد و گفت: اتاق با همکاری گمرک اقدام 
به جذب یک مشاور در زمینه گمرک و ترخیص 
کاال نموده تا به صــورت رایگان اطالعات مورد 
نیاز تجار و فعــاالن اقتصادی در این زمینه را در 

اختیار آنها قرار دهد.
یگانه فرد از راه اندازی دفتر همکاری های مشترک 
در شهر دوشنبه در کشور تاجیکستان با همکاری 
اتاق مشترک ایران و تاجیکستان خبر داد و گفت: 
با ایجاد این دفتــر در بحث واردات خاک روی، 
نمونه های خاک از این کشور در ۱۰ روزآینده به 

استان زنجان ارسال می شود.
وی از راه انــدازی میز مشــترک زنجان و عمان 
و راه اندازی دفتر تجاری در این کشــور خبر داد 
و گفت: این دفتر در اختیــار واحدهای تولیدی 
و صادراتی اســتان زنجان قرار خواهد گرفت تا 

توسعه صادرات به این کشور تسریع پیدا کند.

رییس اتاق بازرگانی زنجان در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خبر داد:

راه اندازی دفتر تجاری زنجان در چهار کشور

 رییس اداره سالمت و تندرستی اداره کل 
آموزش و پرورش زنجان گفت: تاکنون بیش از 
۹۳ درصد دانش آموزان این استان در پروژه کوچ 
) کنتــرل وزن و چاقی ( غربالگری شــده اند و 
داده های اولیه جمع آوری و در ســامانه سناد در 

حال ثبت است.
 محمد عباســی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افــزود: با همکاری ها و اقدامــات الزم تاکنون 
پروژه کوچ )کنتــرل وزن و چاقی( برای دانش 
آموزان استان اجرایی شــده و بحث غربالگری 
گروه های هدف نیز در مهر و آبان امسال به پایان 

رسیده است.
وی اضافه کــرد: در زمان حاضــر مرحله دوم 
فرآیند کوچ، مداخــالت الزم بوده که در حال 

انجام اســت و تالش می شود با افزایش آگاهی 
عوامل سهیم و مؤثر در نظام تعلیم و تربیت اعم 
از دانــش آموزان، معلمان، مدیران و خانواده ها، 
جلوگیری از عوارض و پیامدهای منفی ناشی از 

اضافه وزن و چاقی انجام گیرد.
به گفته عباســی، در این مرحله شناسایی دانش 
آموزان دارای اضافه وزن و چاق، ارائه مشــاوره 
ها و ســفارش های تغذیه ای و فعالیت بدنی با 
ترویج ســبک زندگی سالم و فعال، زمینه تحقق 
شعار » دانش آموز سالم، مدرسه سالم و جامعه 

سالم » مهیا می شود.
این مســوول ادامه داد: بر این پایه دانش آموزان 
به لحاظ شــاخص »بی ام آی« یا همان سنجش 
توده بدنی مورد ارزیابــی قرار می گیرند که در 

صورت نرمال بــودن مراقبت های الزم انجام و 
افــرد دارای وزن باال و یا خیلــی الغر نیز برای 
دریافت خدمــات مورد نیاز بــه مراکز درمانی 
ارجاع و برخی دیگر نیز از سوی مربیان مشاوره 

های الزم را دریافت می کنند.
وی اظهار داشــت: با توجه به شرایط کرونایی 
کشور و ارائه آموزش ها در بستر شبکه شاد، این 
مهم نیز از این طریق و به واسطه دیگر شبکه های 
آموزشــی برای گروه های هدف به ویژه آگاهی 
والدین نیز انجام گرفت تا نسبت به اجرای بهینه 

این طرح اقدام شود.
عباســی افزود: هــر چند در اجــرای این طرح 
مشکالتی وجود داشت، اما به تدریج این مسائل 
نیز برطرف شد، نباید از این مهم غافل شد که به 

دلیل وضعیت کرونایی تعدادی از دانش آموزان 
هم به دلیل دسترسی نداشتن به فضای مجازی از 
این آموزش ها محروم ماندند که تالش می شود 

این مهم نیز با ارائه راهکارهایی برطرف شود.
وی با بیان اینکه در ایران نیز بر پایه پیمایش ملی 
در سال ۹۴، شــیوع اضافه وزن، چاقی و چاقی 
شــکمی در دانش آموزان هفت تا ۱۸ ســال به 
ترتیب ۹ و ۱۱ و ۲۱ درصد گزارش شده   است، 
اضافه کرد: معاونت تربیت بدنی و ســالمت بنا 
به احســاس نیاز و نقش کلیــدی، تاثیرگذار و 
جامعه آماری وسیع متشــکل از دانش آموزان، 
اولیا و کارکنان، پروژه کنترل وزن و چاقی دانش 
آموزان را در دســتور کار خود قرار داد تا در این 
زمینه آگاهی های الزم را به دانش آموزان و اولیا 

بدهد. به گفته این مسوول، هدف کلی این پروژه 
افزایــش دانش و بهبود نگرش و کمک به دانش 
آموزان در مدیریت وزن و داشتن سبک زندگی 

فعال و سالم است.
رییس اداره سالمت و تندرستی اداره کل آموزش 
و پــرورش زنجان ادامــه داد: طبق برنامه ریزی 
اعالم شده مدیران مدرســه مسوول  و معاونان 
پرورشــی نیز به به عنوان مســووالن و دبیری 
اجرای این طرح هســتند، معلمان پایه در مقطع 
ابتدایــی و یکــی از معلمان منتخــب در مقطع 
متوســطه نیز مشارکت داشته  و عالوه بر آن نیز  
مربیان تربیت بدنی  و بهداشت  هم نظارت های 

الزم را انجام می دهند.
وی خاطر نشان کرد: این طرح در سال تحصیلی 

جدید  و با توجه به شرایط کرونایی موفقیت آمیز 
بوده و ارزیابی تدام اجرای  آن برای ســال های 
آینده می تواند  چشم انداز بهتری را در اهداف 

ترسیم شده بوجود آورد.
به گفته این مســوول، طبــق  برنامه ریزی انجام 
گرفته همه دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی 
این اســتان شــامل حدود ۲۰۰ هزار نفر امسال 
تحت پوشش طرح کوچ )کنترل وزن و چاقی( 

قرار گرفته اند.
بر پایه آخرین آمار اعالم شــده از سوی معاون 
ســالمت و تربیــت بدنــی وزارت آموزش و 
پرورش، اطالعات وضعیت جسمانی ۱۳ میلیون 
دانش آموز به منظور کنترل وزن و چاقی آنها در 
قالب طرح کوچ در سامانه سناد ثبت شده است.

رییس اداره سالمت و تندرستی اداره کل آموزش و پرورش زنجان:

بیش از ۹۳ درصد دانش آموزان زنجانی تحت پوشش پروژه کوچ قرار گرفتند

 فرماندار خرم دره گفت: این شهرســتان 
۹۰۰۰ حاشیه نشین دارد.

حجــت محمدی صبح دیــروز )۱۰ دی ماه( در 
نشســت قرارگاه کرونای شهرستان خرم دره، با 
اشاره به کاهش بستری های بیماران کرونایی در 
شهرستان، اظهار کرد: در سایه همکاری مردم و 
تعامل آن ها با مسووالن هم اکنون شاهد وضعیت 

نارنجی هستیم.
وی با بیان اینکه رانندگان وســایل حمل و نقل 
عمومی با توجه بــه اینکه روزانه با افراد زیادی 
ســر و کار دارد باید در رعایــت پروتکل های 
بهداشــتی اهتمام ویژه ای داشــته باشند، اضافه 
کرد: رعایت پروتکل ها به ویژه زدن ماســک در 

همه خودروهای شخصی نیز اجباری است و در 
صورت تخطی خاطیان جریمه می شوند.

محمــدی بــا تاکید بــر اینکــه باید پتانســیل 
دســتگاه های اجرایی در کمک رسانی به حوزه 
بهداشت و درمان ســنجیده شود، تصریح کرد: 
خوشبختانه از زمان شیوع کرونا تاکنون خیرین 
شهرســتان همکاری مطلوبــی در کمک به تنها 
بیمارستان شهرســتان داشــتند تا جایی که در 
روزهای گذشــته یکی از خیریــن ۵۰۰ میلیون 
تومان به توســعه یکی از بخش های بیمارستان 

کمک کرد.
فرماندار خــرم دره با یــادآوری اینکه موضوع 
نقاهت گاه یکی از نکات کلیدی در طرح شــهید 

سلیمانی است، عنوان کرد: سهمیه در نظر گرفته 
شــده برای نقاهت گاه در شهرستان ۵۰۰ تخت 
است که در این زمینه عالوه بر سالن ورزشی از 
ظرفیت حوزه علمیه و خانه معلم نیز بهره گیری 

خواهد شد.
این مســوول با اشاره به اینکه یکی از ملزوماتی 
که در مبــارزه با کرونا در خــرم دره باید به آن 
توجه ویژه شود، فرهنگ سازی است، ادامه داد: 
فرهنگ ســازی از کلیدهای اصلی پیشگیری از 

کرونا است.
فرماندار خرم دره با اشــاره بــه اینکه ۸۲ درصد 
جمعیت خرم دره شهری و ۱۸ درصد نیز روستایی 
است، متذکر شــد: خرم دره از مهاجرپذیرترین 

شــهرهای استان محسوب می شود که همین امر 
سبب حاکمیت خرده فرهنگ های متفاوت شده 
است. محمدی با اشاره به اینکه حاکمیت خرده 
فرهنگ ها و مهاجرنشــینی مشــکالتی را در پی 
دارد، یادآور شد: حاشیه نشینی مهم ترین سوغات 
مهاجرپذیری اســت و هم اکنون خرم دره ۹۰۰۰ 

حاشیه نشین دارد.
وی با بیان اینکه خوشبختانه با تالش های انجام 
شــده خرم دره در دو سال گذشته رتبه های اول 
و دوم کاهــش معضالت اجتماعــی را به خود 
اختصاص داده اســت، خاطر نشان کرد: تامین 
امنیت یکی از برنامه های اولویت دار شهرســتان 

است.

فرماندار خرمدره: 

خرم دره ۹ هزار حاشیه نشین دارد
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با شرایط پرداخت مبلغ پیشنهادی به صورت ویژه

با شرایط پرداخت مبلغ پیشنهادی به صورت ویژه

اداره کل راه و شهرسازي استان زنجان در نظر دارد ۱2 قطعه از امالک خود را از طریق مزایده به صورت نقدي )پرداخت در سه مرحله( به فروش برساند. 
متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر  و شرکت در مزایده به سایت اینترنتي به نشانی  www.setadiran.ir  و www.zanjan.mrud.ir مراجعه نمایند.

لیست امالک مزایده نوبت دوم  سال ۱3۹۹
5 درصد قیمت کارشناسی )ریال(قیمت کارشناسی )ریال(توضیحاتنشانیکاربریمساحت )متر مربع(شماره  پالکردیف

بلوک ۱ غربی، طبقه همکف از پالک ثبتی ۱
مسکونی 38/۱876۱۱27/۹2 اصلی بخش 7 زنجان

)شش دانگ اعیانی(
کوی پونک، مجتمع مسکونی اکباتان )هوجستان(، 

بلوک ۱ غربی، طبقه همکف
واگذاری به صورت اعیانی و در قالب قرارداد خواهد بود و پس 

6،۴00،000،000320،000،000از اخذ سند اعیانی انتقال سند صورت خواهد گرفت.

بلوک ۱ شرقی، طبقه همکف از پالک ثبتی 2
مسکونی 38/۱876۱۱28/۱7 اصلی بخش 7 زنجان

)شش دانگ اعیانی(
کوی پونک، مجتمع مسکونی اکباتان )هوجستان(، 

بلوک ۱ شرقی، طبقه همکف
واگذاری به صورت اعیانی و در قالب قرارداد خواهد بود و پس 

6،۴۱0،000،000320،500،000از اخذ سند اعیانی انتقال سند صورت خواهد گرفت.

بلوک دایره، طبقه همکف از پالک ثبتی 38/۱876۱ 3
مسکونی 66/۱6اصلی بخش 7 زنجان

)شش دانگ اعیانی(
کوی پونک، مجتمع مسکونی اکباتان )هوجستان(، 

بلوک دایره، طبقه همکف
واگذاری به صورت اعیانی و در قالب قرارداد خواهد بود و پس 

۱،550،000،00077،500،000از اخذ سند اعیانی انتقال سند صورت خواهد گرفت.

بلوک 3 غربی، طبقه همکف از پالک ثبتی ۴
مسکونی 38/۱876۱۱0۱/8 اصلی بخش 7 زنجان

)شش دانگ اعیانی(
کوی پونک، مجتمع مسکونی اکباتان )هوجستان(، 

بلوک 3 غربی، طبقه همکف
واگذاری به صورت اعیانی و در قالب قرارداد خواهد بود و پس 

5،۴50،000،000272،500،000از اخذ سند اعیانی انتقال سند صورت خواهد گرفت.

۹،530،0۱۱،250۴76،500،563آزادگان، خیابان رشید شمالیمسکونی )شش دانگ(۴3/6۱56/۱2۱2۱83/3۴ اصلی بخش 7 زنجان5

مسکونی ۴2/۴5۹5/627۱5۹/۴6 اصلی بخش 7 زنجان6
)شش دانگ(

اراضی پایین کوه، مجتمع مسکونی آفتاب، بلوک 
5۴،780،000،00023۹،000،000، طبقه سوم، واحد ۱۴

35،235،000،000۱،76۱،750،000بهارستان، بهار 7مسکونی )شش دانگ(52۱3/56326۱ اصلی بخش ۱ زنجان7

۱۴،۴35،۴00،00072۱،770،000بهارستانتجاری )شش دانگ(52۱3/27568/7۴ اصلی بخش ۱ زنجان8

22،۹86،200،000۱،۱۴۹،3۱0،000پونک، جنب مجتمع هوجستانتجاری )شش دانگ(38/۱876۱/22۹۱560/۴۹ اصلی بخش 7 زنجان۹

36،۱۱6،000،000۱،805،800،000پونکتجاری )شش دانگ(38/6۹۱۱/۱۹60۹۹0/2۹ اصلی بخش 7 زنجان۱0

قطعه اول تفکیکی از پالک ثبتی قسمتی از ۱۱
واگذاری در قالب قرارداد خواهد بود و پس از اخذ سند جاده گاوازنگ، سایت اداریتجاری )شش دانگ(۴3/3۹5۱282/۹6 اصلی بخش 7 زنجان

82،058،۴00،000۴،۱02،۹20،000تک برگی انتقال سند صورت خواهد گرفت.

۱6،۴00،000،000820،000،000اراضی پایین کوه، میثاق ۱3، جنب مسجد امام رضا )ع(تجاری )شش دانگ(۴2/۴02۹/557۹80 اصلی بخش 7 زنجان۱2

اداره کل راه و شهرسازي استان زنجان در نظر دارد یک قطعه از امالک خود را از طریق مزایده به صورت نقدي به فروش برساند. 
متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر  و شرکت در مزایده به سایت اینترنتي به نشانی  www.setadiran.ir  و www.zanjan.mrud.ir مراجعه نمایند.

لیست امالک مزایده نوبت اول  سال ۱3۹۹

مساحت شماره  پالکردیف
5 درصد قیمت کارشناسی قیمت کارشناسی )ریال(توضیحاتنشانیکاربری)متر مربع(

)ریال(

کاربری خدماتی ۱۴3/20۴23۴۴/۴6
)شش دانگ(

روستای حصار تقاطع جاده کرسف قدیم و 
جاده همدان کارخانه آسفالت حصار خدابنده

پالک ثبتی دارای سند با کاربری مجتمع 
3۹5۹2070۱00۱۹7۹603505خدماتی -رفاهی 

آگهی مزايده امالک تجاري و مسکونی اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان

آگهی مزايده ملک اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان

1- وصول پیشنهادات صرفًا از تاریخ 1399/10/10 لغایت 1399/10/21 امکان پذیر بوده 
و ارائه پیشنهادات خارج از تاریخ ذکر شده به هیچ عنوان امکان پذیر نمی باشد. 

2- بازگشایی پاکت های حاوی پیشنهادها رأس ساعت 10 صبح به تاریخ 1399/10/22 
در ســاختمان شــماره یک راه و شهرســازی واقع در اراضی پایین کوه، نبش میالد 21 

خواهد بود.
 3- شــرکت در مزایده و ارائه پیشــنهادات صرفًا از طریق ســامانه ســتاد به نشــانی

https://setadiran.ir خواهد بود.
4- واریز مبلغ پیشنهادی توسط برنده مزایده پس از کسر 5 درصد سپرده شرکت در مزایده 
در 3 مرحله، مرحله اول 40 درصد مانده مبلغ پیشنهادی حداکثر تا تاریخ 1399/10/30، 
مرحله دوم 30 درصد مانده مبلغ پیشــنهادی حداکثر تا تاریخ 1399/11/18، مرحله سوم 

30 درصد مانده مبلغ پیشنهادی حداکثر تا تاریخ 1399/12/06.  
5- سپرده شــرکت در مزایده ترجیحًا به صورت چک رمزدار یا ضمانت نامه بانکی بوده 

و اصل آن تحویل معاونت امالک و حقوقی )اداره امور حقوقی اتاق 31( گردد. همچنین 
در صورت واریز ســپرده مذکور به حساب اعالمی بازگرداندن مبلغ به اشخاصی که برنده 

نگردیده اند حداقل یک ماه زمان خواهد برد.  
6- جهت رفع هرگونه ابهام و اجتناب از اشتباه در نحوه ی نگارش پیشنهاد قیمت و ارسال 

آن، مطالب داخل اسناد را به دقت مطالعه فرمایید. 
7- در صورت داشــتن هرگونه سؤال در ساعات اداری به معاونت امالک و حقوقی اداره 

کل راه و شهرسازی استان زنجان مراجعه نمایید. 
8- تعداد 4 واحد مســکونی واقع در مجتمع اکباتان )پروژه هوجستان( به صورت قرارداد 
واگذاری می باشد و سند اعیانی واحدهای مذکور پس از اخذ پایانکار برای پروژه همزمان 
بــا دیگر واحد های پروژه مذکور به فرد برنده منتقل خواهد شــد و برنده باید کلیه مبالغ 
پیشــنهادی را به حساب ســازمان واریز نموده و هیچ مبلغی نزد برنده این واحدها باقی 

نخواهد ماند. 

اقدامتاریخروز

انتشار آگهی در روزنامه و شروع مشاهده و ارسال پیشنهادات از طریق سامانه ستاد۱3۹۹/۱0/۱0چهارشنبه

آخرین فرصت تکمیل اسناد و شرکت در مزایده از طریق سامانه ستاد۱3۹۹/۱0/2۱یکشنبه

بازگشایی پاکت ها رأس ساعت ۱0 صبح در ساختمان شماره یک راه و شهرسازی۱3۹۹/۱0/22دوشنبه

ابالغ به برنده نفر اول و شروع فرصت 7 روزه جهت واریز مرحله اول مبالغ پیشنهادی۱3۹۹/۱0/23سه شنبه

ابالغ به نفر دوم )در صورت عدم واریز وجه مبلغ پیشنهادی مرحله اول توسط نفر اول( ۱3۹۹/۱۱/0۴چهارشنبه
شروع مهلت 7 روزه برای نفر دوم  جهت واریز مرحله اول مبلغ پیشنهادی

  تذکرات مهم:

1- وصول پیشــنهادات صرفًا از تاریخ 1399/10/10 تا 1399/10/21 امکان پذیر بوده و 
ارائه پیشنهادات خارج از تاریخ ذکر شده به هیچ عنوان امکان پذیر نمی باشد. 

2- بازگشایی پاکت های حاوی پیشنهادها رأس ساعت 10 صبح به تاریخ 1399/10/22 
در ســاختمان شــماره یک راه و شهرســازی واقع در اراضی پایین کوه، نبش میالد 21 

خواهد بود.
 3- شــرکت در مزایده و ارائه پیشــنهادات صرفًا از طریق ســامانه ســتاد به نشــانی

https://setadiran.ir  خواهد بود.
4- واریز مبلغ پیشــنهادی توســط برنده یا برندگان مزایده ظرف مدت 10 روز از تاریخ 

ابالغ واریز گردد در غیر این صورت سپرده به نفع دولت ضبط خواهد شد 
5- سپرده شــرکت در مزایده ترجیحًا به صورت چک رمزدار یا ضمانت نامه بانکی ارائه 
گردد. همچنین در صورت واریز ســپرده مذکور به حســاب اعالمی بازگرداندن مبلغ به 

اشخاصی که برنده نگردیده اند حداقل یک ماه زمان خواهد برد.  
6- جهت رفع هرگونه ابهام و اجتناب از اشــتباه در نحوه¬ی نگارش پیشــنهاد قیمت و 

ارسال آن، مطالب داخل اسناد را به دقت مطالعه فرمایید. 
7- در صورت داشتن هرگونه سؤال در ساعات اداری به ادره کل راه و شهرسازی استان 

زنجان واقع در اراضی پایین کوه به آقای جواد محمدی  مراجعه نمایید. 

اقداممورخهروز

انتشار آگهی در روزنامه و شروع مشاهده و ارسال پیشنهادات از طریق سامانه ستاد۱3۹۹/۱0/۱0چهار شنبه

آخرین فرصت تکمیل اسناد و شرکت در مزایده از طریق سامانه ستاد۱3۹۹/۱0/2۱یک شنبه

بازگشایی پاکت ها رأس ساعت ۱0 صبح در ساختمان شماره یک راه و شهرسازی۱3۹۹/۱0/22دو شنبه

  تقويم مزايده

  تقويم مزايده  تذکرات مهم:

آگهی ماده 2 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی 
وحمايت از تولید وعرضه مسکن

هیات قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن مستقر در اداره ثبت اسناد 
وامالک شهرستان خدابنده موضوع ماده 8 آئین نامه اجرائی قانون الحاق موادی به 
قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن تصرفات مالکانه ومفروزی اشخاص 

ذیل را برابر رای صادره تایید نموده است. 
1- آقای احمد بابالو  فرزند علی اصغر به شماره شناسنامه 196 صادره از خدابنده  
درمحدوده پالک 636  فرعی از 25 اصلی واقع در شهر نوبهار بخش 4 زنجان قطعه 
868  برای ششدانگ عرصه واعیان یکباب عمارت به مساحت 369/85 متر مربع برابر 

رای شماره 2743 مورخ 99/07/10
2- آقای سید رضا جعفری فرزند سید حمزه به شماره شناسنامه 2152 صادره از 
خدابنــده درمحدوده پالک 637  فرعی از 25 اصلی واقع در شــهر نوبهار بخش 4 

زنجان قطعه 869 برای ششدانگ عرصه واعیان یکباب عمارت به مساحت 326/52 
متر مربع برابر رای شماره 2742 مورخ 99/07/10

3- آقای محسن بابالو فرزند علی اصغر به شماره شناسنامه 339 صادره از خدابنده 
درمحدوده پالک 638  فرعی از 25 اصلی واقع در شهر نوبهار بخش 4 زنجان قطعه 
867  برای ششدانگ عرصه واعیان یکباب عمارت به مساحت 423/28 متر مربع برابر 

رای شماره 2744 مورخ 99/07/10
4- آقای جواد سرمســتی فرزند قندعلی به شماره شناسنامه 3 صادره از خدابنده 
درمحدوده پالک 639  فرعی از 25 اصلی واقع در شهر نوبهار بخش 4 زنجان قطعه 
871 برای ششدانگ عرصه واعیان یکباب عمارت به مساحت 218/15 متر مربع برابر 

رای شماره 2747 مورخ 99/07/10
5- آقای علی اله بابالو فرزند یداله به شــماره شناســنامه 203 صادره از خدابنده 
درمحدوده پالک 640  فرعی از 25 اصلی واقع در شهر نوبهار بخش 4 زنجان قطعه 
408  برای ششدانگ عرصه واعیان یکباب عمارت به مساحت 165/06 متر مربع برابر 

رای شماره 2835 مورخ 99/08/10
6- آقای شرین علی بیگدلی فرزند لطف اله به شماره شناسنامه 7 صادره از خدابنده 
درمحدوده پالک 641  فرعی از 25 اصلی واقع در شهر نوبهار بخش 4 زنجان قطعه 
695  برای ششدانگ عرصه واعیان یکباب عمارت به مساحت 310/13 متر مربع برابر 

رای شماره 2834 مورخ 99/08/10
7- آقای علیرضا خرقانی فرزند علی عباس به شــماره شناســنامه 2234 صادره از 
خدابنــده درمحدوده پالک 642  فرعی از 25 اصلی واقع در شــهر نوبهار بخش 4 
زنجان قطعه 195 برای ششدانگ عرصه واعیان یکباب عمارت به مساحت 152/04 

متر مربع برابر رای شماره 2833 مورخ 99/08/10
8- آقای بیت اله ازدک فرزند عباس به شــماره شناسنامه 2604 صادره از خدابنده 
درمحدوده پالک 643  فرعی از 25 اصلی واقع در شهر نوبهار بخش 4 زنجان قطعه 
866 برای ششدانگ عرصه واعیان یکباب عمارت به مساحت 496/74 متر مربع برابر 

رای شماره 2867 مورخ 99/08/20

9- آقای محمد بیگدلی فرزند خلیل به شــماره شناسنامه 367 صادره از خدابنده 
درمحدوده پالک 644  فرعی از 25 اصلی واقع در شهر نوبهار بخش 4 زنجان قطعه 
870 برای ششدانگ عرصه واعیان یکباب عمارت به مساحت 169/92 متر مربع برابر 
رای شماره 2866 مورخ 99/08/20 ، مراتب در اجرای ماده 2 قانون الحاق وماده 10 
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 دادخواســت 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
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آب

از سوی وزیر نیرو از 
مدیرعامل شرکت آب 

منطقه ای زنجان تقدیرشد

 در نشســت ای که به صورت ویدئو 
کنفرانس و با حضور مدیران عامل صنعت آب 
و برق استان و به ریاست دکتر مهرداد سلطانی، 
معاون امورهماهنگی و عمرانی استاندار زنجان 
به نمایندگی از وزیر نیرو در ســالن امام علی 
)ع( برگزارشد،از از دست اندرکاران و مدیران 
صنعت آب و برق زنجان بدلیل همت و تالش 
بی وقفه در راستای تکمیل پروژه های آب و 
برق در استان در قالب پویش »هرهفته-الف-
ب-ایران« ، با اهــدای لوح تقدیر و تندیس 

قدردانی شد.
به گــزارش زنگان امروز، در این نشســت، 
همچنین از کتاب »دلگرمی ها و همراهی ها« 
که مجموعه گرانبهایی از ابراز لطف و محبت  
مقام معظم رهبری به دســت اندرکاران این 
پویش ، رییس جمهور و دیگر مسوولین نظام 
مقدس جمهوری اســالمی است، با حضور 

وزیر نیرو رونمایی شد

بازدید مدیرعامل 
شرکت آب منطقه ای زنجان 

از روندآزادسازی مسیر 
رودخانه زنجانرود

 مهندس اسماعیل افشــاری از روند 
عملیات آزادسازی و الیروبی مسیر رودخانه 
زنجانرود بازدید کرد و در جریان پیشرفت این 

طرح قرار گرفت.
بــه گزارش زنــگان امروز، در ایــن بازدید، 
مهندس علیرضا حاجی میری مدیرامورمنابع 
آب شهرســتان زنجان گزارشــی از تکمیل 
الیروبی رودخانه زنجان رود بطول ۱ کیلومتر 

از آمادگاه تا روستای کوشکن ارائه نمود .
وی تصریح کرد که مرحلــه بعدی الیروبی 
بطــول ۳.۵ کیلومتــر از رودخانــه منتهی به 
زنجانرود در روستای حسن ابدال خواهد بود.
مهندس افشاری مدیرعامل شرکت ، با تشکر 
از فعالیت ارزشمند امور منابع آب زنجان در 
الیروبــی این منطقه ، با تاکید بر آزادســازی 
مسیرهایی که به لحاظ زیست محیطی مشکل 
دارند ،اظهار داشــت :نقاطی که در آنها بحث 
ســیل جدی بوده و احتمال ایجاد خطر برای 
عمــوم را دارند در دســتور کار گذاشــته و 
آزادســازی تصرفات غیرقانونی را درالویت 

قرار دهند.

برگزاری نشست توجیهی 
کارکنان جدیدالورود شرکت 

آب منطقه ای زنجان
 نشست توجیهی کارکنان جدیدالورود 
این شرکت به ریاست مهندس »حسین مهدی 
نژاد« معاون منابع انســانی،مالی و پشــتیبانی 
شرکت و با حضور مدیران و کارشناسان این 
معاونت و همچنین کارکنان جدیدالورود در 
سالن مانیتورینگ شرکت آب منطقه ای زنجان 

برگزارشد.
به گزارش زنگان امروز، مهندس مهدی نژاد 
در این نشست با خوش آمدگویی به همکاران 
جدید با اشاره به هدف از برگزاری این دوره 
که با هدف آشــنایی و ارتقاء آگاهی کارکنان 
جدید الورود به شرکت آب منطقه ای زنجان 
برگزار می شود، اظهارکرد: قوانین امور اداری 
و آییــن نامه هــای ابالغــی وزرات نیرو و 
سازمان اســتخدامی کشور در این نشست به 
اختصار بیان خواهد شد تا همکاران جدید از 
حساســیت موضوع در انجام وظایف اداری 

خود آگاهی بیشتری داشته باشند.
 در ادامه، »حسین محمدی« مدیر منابع انسانی 
و پشتیبانی ،به موارد مهم تخلفات اداری اشاره 
کرد و لزوم رعایت تمامی موارد ابالغی توسط 

همه کارمندان را الزامی دانست.
همچنین در این نشســت، خانم »افســون 
خلیفه« کارشــناس امور رفاهی این شرکت 
در باره تســهیالت و مزایای رفاهی، بیمه ها 
و سامانه ارزشیابی کارمندان به ارایه مطلب 

پرداخت.

خبر

 اولین نشســت شــورای مدیران 
به ریاســت مهندس »اسماعیل افشاری« 
ای  منطقــه  آب  مدیرعامــل شــرکت 
زنجان، معاونین و کلیه مدیران ستادی و 
شهرســتانی به صورت ویدئو کنفرانس، 

برگزارگردید.
به گزارش زنگان امــروز، در ابتدای این 
نشست مهندس محمد حسین پور دبیر 
نشست با خیرمقدم به حاضرین و مدیرانی 
که بــه صورت ویدئــو کنفرانس دراین 
نشست حضور داشتند، دستور نشست را 

قرائت نمود.
حســین پور، بــا اشــاره به گــزارش 
عملکرد شــورا از سال ۹۵ تاکنون اظهار 
داشت:حاصل شــورا از سال ۹۵ تا حال 
حاضر ۴۳ دســتور نشست ۲۶ مصوبه و 

شش نشست می باشد.
وی سپس به تشریح رتبه های برتر کسب 
شده توسط معاونت ها و مدیریت های 
شــرکت پرداخت و ابراز داشت: کسب 
رتبه برتر معاونت منابع انســانی، مالی و 
پشتیبانی در شانزدهمین جشنواره شهید 
رجائی توسط اداره کل اقتصادی و دارائی ، 
کسب رتبه دوم و سوم دفتر روابط عمومی 
در بین شــرکت های صنعت آب و برق 
کشور، کسب رتبه برتر شورای فرهنگی 
در سطح شــرکتهای صنعت آب وبرق 
کشور،کسب رتبه برتر دفتر مطالعات پایه 
منابع آب در بین شرکت های آب منطقه 
ای و کســب رتبه چهارم در حوزه امر به 

معروف و نهی از منکر توسط شورای امر 
به معروف شــرکت از افتخارات شرکت 

آب منطقه ای زنجان می باشد.
دبیرشــورای مدیران شرکت آب منطقه 
معاونت  کــرد:  زنجان،خاطرنشــان  ای 
برنامه ریزی، ریاست بازرسی و مدیریت 

عملکرد،دفتر مدیریت مهندسی رودخانه 
ها و سواحل شــرکت و پایگاه مقاومت 
بســیج نیز تقدیرنامه های جداگانه ای از 

مراجع ذیربط دریافت نموده اند.
حســین پور، از کلیه دست اندرکاران در 
فعالیت های شرکت به خصوص مدافعان 

سنگر صیانت و حفاظت از منابع آب در 
شهرستانها برای ارائه مطلوب خدمت به 

مراجعین قدردانی نمود.
در ادامــه، هریک از مدیران ســتادی و 
شهرستانها به بیان خالصه ای از عملکرد 
اداره خود و همچنین چالش های پیش رو 

در عرصه فعالیت خود پرداختند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان 
نیز از کلیه همکاران شــرکت بواســطه 
تعامل ســازنده و حداکثری که در انجام 
امورمحوله دارنــد قدردانی کرد و گفت: 
این همــکاری ها و همراهــی ها منجر 

گردیده اســت که شاهد رشد و بالندگی 
شرکت باشیم.

افشــاری با تاکیــد به وجــود تفاهم  و 
همدلی بین کارکنــان ، وصول به موقع 
درآمدهــا ، کاهش چالش هــای برون 
سازمانی اعم از حل مشکالت تامین آب 
اراضی شیب دارطارم،تعیین سهم استان 
از سدتالوار،مدیریت کارگاهها با حداقل 
نقدینگی را از بازخوردهای مثبت آن بیان 

نمود.
وی با اشاره به استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ 
تصریح کرد: درصدد هستیم تا با ظرفیت 
حاصله بتوانیم طرحهای مراش و بلوبین 
را به مرحله آبگیری رســانده و با توجه 
به تعیین تکلیف فاز اول مطالعات کیفی 
مشمپا،دورنمای تامین آب شرب وضعیت 

شهرزنجان فراهم گردد.
رییس هیئت مدیــره به تقویت عملکرد 
شــرکت در پنجره واحد سرمایه گذاری 
و میزخدمت در قالب فرآیند الکترونیکی 
تاکید کــرد و افزود با افزایش فعالیت در 
پنجره واحد الکترونیکــی ،رتبه باالتر از 

وضع موجود مورد انتظار می باشد.
در پایان، مدیرعامل شرکت با تقدیراز کلیه 
معاونت ها و مدیران شرکت که با کسب 
رتبه و تقدیرنامه، عملکرد شرکت را ارتقاء 
داده اند، خاطر نشــان کرد که  از ظرفیت 
ها و پتانسیل باالی کارمندان جدیدالورود 
نیز در افزایش بهره وری شرکت حداکثر 

بهره مندی را داشته باشیم.

 به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد

اولین نشست شورای مديران شركت آب منطقه ای زنجان

 نشست ای با حضور معاون حراست کل 
وزارت نیرو و هیئت همراه، مدیر حراســت کل 
استان زنجان، فرنشین حراست و امور محرمانه 
شرکت مدیریت منابع آب ایران و اعضای هیئت 
مدیره شرکت آب منطقه ای زنجان در محل سالن 
جلسات شهید شهریاری این شرکت برگزار شد.

به گــزارش زنگان امروز، در ابتــدای این آیین، 
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای زنجان با 
تسلیت شــهادت بانوی دوعالم حضرت زهرای 
مرضیــه)س( و تقارن آن با ســالروز شــهادت 
سرباز وطن،سردار دلها، سپهبد شهید حاج قاسم 
سلیمانی، سیمای کلی منابع آب استان را تشریح 
کرد و اظهارداشــت: از ۷ دشــت استان فعاًل، ۵ 
دشت ممنوعه است و هرگونه برداشت آب برای 

مصارف کشاورزی ممنوع می باشد.
مهندس«اســماعیل افشــاری« متوسط افت آب 
زیرزمینی در دشــت های استان را ساالنه حدود 
۷۱ سانتی متر دانست و گفت: بیش از ۹۰ درصد 
آب شــرب استان  به منابع آب زیرزمینی وابسته 
است و انتظارداریم با بهره برداری از سدهای در 

دست اجرا،این وابستگی به نرم کشوری برسد.
افشاری، با بیان اینکه این شرکت سدهای مشمپا، 
بلوبین، مراش و تالوار را در دست اجرا دارد، ابراز 
داشــت: هم اکنون سد خاکی مشمپا  ۳۷ درصد، 
ســد بلوبین ۶۲ درصد، سد مراش ۶۲ درصد و 
سد تالوار هم ۹۹ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

مدیر عامل شــرکت آب منطقه ای تصریح کرد: 
در طرح آبرســانی مراش و بلوبین چندین شهر 
و روســتای پایین دســت تحت پوشش تامین 
آب مطمئن قرار خواهند گرفت که امیدواریم با 
ظرفیت های بودجه ای ایــن طرحها را هر چه 

سریعتربه جلو ببریم. وی در ادامه از زحمات بیش 
از ۴ ساله مهندس اکبر باقری در سمت مدیر سابق 
دفتر حراست شــرکت قدردانی کرد و برای وی 
در ســمت جدید معاونت حفاظت و بهره بردای 

آرزوی توفیق و خیر و برکت نمود.
افشــاری، همچنین برای مهندس ســید حسن 
ابراهیمی آرزوی موفقیت نمود و ماموریت جدید 
در پست مدیریت دفتر حراست را برای ایشان در 
جهت خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی 

،فرصتی مغتنم شمرد.
در ادامه، دکتر »خورشــیدی« معــاون حفاظت 
و فنــاوری و اطالعات مرکز حراســت وزارت 

نیرو با اشــاره به سالروز شهادت حضرت فاطمه 
زهرا)س( و تســلیت روزهای پیش رو، ایشان را 
جسم کلی این جهان دانســت و سعادت دنیا و 
آخرت را در تمســک جستن به این خاندان پاک 

عنوان نمود.
وی با ذکر ویژگی های ممتاز سردار دلها، ایشان را 
مخلص ترین نیروی والیت دانست و آرزو کرد 
که همه بتوانیم از ادامه دهندگان راه حاج قاســم 

باشیم.
 خورشیدی، معاون حفاظت فناوری و اطالعات 
وزارت نیرو در باره حمالت ســایبری و مراقبت 
های الزم در شرکت و بحث امنیت آن که اخیرا 

توســط وزیر نیرو ابالغ شــده است توضیحاتی 
ارائه نمود و افزود:بایــد از ظرفیت های بودجه 
در راستای امنیت حوزه اطالعات و بخش امنیت 

سایبری استفاده شود.
وی در باره جنگ نرم در حوزه ســایبری مطالبی 
عنوان داشــت و خاطرنشان کرد: نباید اجازه داد 
تا به ماهیت نظام و کشــور آسیب و خللی وارد 
شود. دکتر حسینی فرنشین دفتر حراست و امور 
محرمانه شــرکت مادرتخصصی منابع آب ایران 
نیز با تسلیت روزهای شهادت دخت نبی مکرم 
اســالم و همچنین شهادت حاج قاسم سلیمانی، 
اظهارداشــت: مدیران حراست شرکت های آب 

منطقه ای کشور از بهترین نیروهای آن شرکت ها 
انتخاب می شوند.

دکتر »صداقت« مدیرحراست کل استان زنجان با 
تاکید بر این موضوع که شــرکت آب منطقه ای 
زنجان یکی از حیاتی ترین شــرکت های استان 
است و از دیدگاه امنیتی، امنیتی ترین دستگاه از 
لحاظ داشــتن تاسیسات منابع آبی و دیگر موارد 
است، اظهارداشت: تامین آب مطمئن برای استان 
و برای نسل های آینده در گرو عملکرد مطلوب 

شرکت آب منطقه ای زنجان است.
وی با اشــاره به اینکه جنگ آینده جهان بر سر 
آب خواهد بود ، اولویت اول شرکت آب منطقه 
ای زنجــان را تمرکز بر حفاظت از آن دانســت  
وتصریح کرد: عملکرد آب منطقه ای و تاسیسات 

مربوطه از اهمیت باالیی برخوردار است. 
صداقت، وظیفه حراســت را همه جانبه و وسیع 
دانست و تاکید کرد:صیانت از دارائیهای مادی و 
معنوی شرکت بر عهده حراست آن شرکت است.
مدیر حراست کل استان زنجان گفت: مسوولیت، 
امانت و فرصتی است برای کسی که به آن واگذار 
می شــود بنابراین باید از این مجال استفاده کردو 
در جهت رفع نیازهای مردم و خدمت رســانی 
استفاده نمود. وی به حفاظت از بیت المال، دوری 
از تجســس در امورات شخصی کارکنان، ارتباط 
مناسب ومطلوب ، تعامل با کارکنان و مردم داری 

توسط نیروهای حراست تاکید نمود.
در پایان این آیین، با اهداء لوح تقدیر از خدمات 
مدیر ســابق دفتر حراست شرکت آب منطقه ای 
زنجان تقدیر شد و مهندس »سیدحسن ابراهیمی 
»به عنوان مدیر دفتر حراست شرکت آب منطقه ای 

زنجان معرفی گردید.

معرفی مدیر جدید دفتر حراست شرکت آب منطقه ای زنجان

 مدیر امور منابع آب خدابنده با 
اشاره به انسداد ۲۵ حلقه چاه غیرمجاز 
در این شهرستان گفت: انسداد چاه های 
غیرمجاز نقش موثری در جلوگیری از 

تشدید افت آب های زیرزمینی دارد.
کریم خدایی در گفت وگو با ایســنا، با 
اشاره به انسداد ۲۵ حلقه چاه غیرمجاز 
در خدابنــده، اظهار کــرد: تعدادی از 
ماموریت های امور منابع آب شهرستان 
در باره انســداد چاه هــای غیرمجاز در 
بخــش  مرکزی، ســجاس رود و بخش 

بزینه رود بوده است.

وی با بیان اینکه خدابنده شــامل ســه 
دشــت اســت که این ســه دشت در 
محدوده مطالعاتی ســجاس رود، قیدار 
و محدوده مطالعاتــی گل تپه زرین آباد 
اســت، تصریح کرد: این سه دشت، سه 
آبخــوان مهم دارد که طبق مطالعاتی که 
انجام شده است، هر سه آبخوان از سال 
۷۵ هر ساله در اثر حفر و بهره برداری از 
چاه های غیرمجاز به میزان نیم متر دچار 
افت آب های زیرزمینی می شود که قطعًا 
ادامه داشــتن این شرایط به نفع ساکنان 

منطقه نیست.

این مســوول با اشــاره به اینکه انتظار 
داریم از دستگاه های مربوطه برای حفظ 
و صیانت از منابع آب و نیز حفاظت از 
رودخانه ها با منابع امور آب شهرســتان 
همکاری های الزم را داشــته باشــند، 
عنوان کرد: یکــی از راه های جلوگیری 
از افت آب های زیرزمینی، جلوگیری از 
برداشت آب از چاه های غیرمجاز است 
که چاه هــای غیرمجاز در افت آب های 
زیرزمینی تاثیر چشم گیری داشته و دارد.
مدیر امور منابع آب شهرستان خدابنده 
به نقش برداشت بی رویه آب  از چاه های 

مجاز توسط کشــاورزان اشاره و تاکید 
کــرد: به کشــاورزان منطقه ســفارش 
می شــود طبق مفاد پروانه بهره برداری، 
آب برداشــت کنند تا منابع ارزشــمند 
آب های زیرزمینی برای همیشــه حفظ 
شــود؛ چراکه در صورت توجه نکردن 
بــه این موضوع با ابطــال و لغو پروانه 
بهره برداری را در پی خواهد داشــت. 
وی همچنیــن به نقــش بارندگی ها در 
افزایش  آب های زیرزمینی که ســاالنه 
اتفاق می افتد اشــاره کــرد و ادامه داد: 
بارندگی هایی که ساالنه در منطقه اتفاق 

می افتد در افزایــش  آب های زیرزمینی 
نقش موثری دارد، این در حالی اســت 

که ســال گذشــته چندان بارندگی در 
منطقه نداشتیم.

افت آب های زیرزمینی در خدابنده


