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فرنشین کمیته امداد استان:

فرهنگسازیزکات
نیازمندعزموهمت

همگانیاست

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان 
عنوان کرد:

پایداریآببرای
کشاورزانبارعایت

بهرهوریوالگویکشت

معاون راه و شهرسازی استان:

متقاضیانمسکن
اطالعاتخودرا
تکمیلکنند

امضایسهنماینده
استان؛پایطرحسوالاز

رییسجمهور

 طرح سؤال از رییس جمهور  )یکشنبه ۱۵ 
تیرماه( تقدیم هیأت رییسه مجلس شد و ساعاتی 
بعد اسامی امضاکنندگان این طرح نیز منتشر شد 
که در بین امضاکنندگان اسامی نمایندگان استان 

در مجلس نیز دیده می شود.
به گزارش زنگان امروز به نقل از همدلی زنجان؛ 
به گفته یکی از نمایندگان مجلس تعداد نمایندگان 
امضاءکننده سؤال از رییس جمهور به عدد ۲۰۰ 
رسیده است. از جمله محورهای طرح سؤال از 
رییس جمهور موضوع نوسانات در بازار مسکن و 
همچنین افزایش قیمت اقالم ضروری مورد نیاز 

مردم است.
متن طرح ســؤال از رییس جمهور بدین شرح 

است:
بسمه تعالی

هیأت رییسه مجلس شورای اسالمی
با سالم و احترام

با عنایت به مفاد اصل ۸۸ قانون اساســی و مواد 
۲۱۰ و ۲۱۱ قانــون آئین نامــه داخلی مجلس 
شورای اسالمی بدین وسیله سؤاالت اینجانبان 
در پنــج محور ذیــل از آقای حســن روحانی 
رییس جمهور محترم برای طی فرایند رسیدگی، 

ارجاع به کمیسیون تخصصی و ارائه ...

خبر ویژه

بیمارستان بهمن زنجان، میزبان مهربان بیماران کرونا

معاوندانشگاهعلومپزشکیاستان،خبرداد:

زنان زنجانی درصدر بیماران کرونایی
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 فرمانــدار طارم گفت: از زمان شــیوع 
بیماری کرونــا ویروس و تاثیــرات اقتصادی 
ناشــی از آن بر مالیات ارزش افزوده، اعتبارات 

دهیاری ها یک سوم کاهش داشته است.
ســتار صفری در نشســت با دهیاران طارم، با 
اشــاره به اقدامات انجام شــده توسط دهیاران 
در راســتای ارتقای ســالمت مردم روســتاها 
از زمان شــیوع بیماری کرونــا ویروس اعم از 
جمع آوری کمک های خیرین، ضدعفونی معابر، 
تهیه ماسک و مواد ضدعفونی کننده،اظهار کرد: 
اقدامات دهیاران در این زمینه بســیار چشمگیر 
و کمک کننده اســت که این امر نشان از نقش 

کلیدی دهیاران در روستاهاست.
صفری با بیــان این که طارم بــه دلیل اقدامات 
انجام شده توسط ستاد مقابله با کرونا ویروس و 
همراهی خوب مردم در وضعیت مطلوبی قرار 
داشــت و این بیماری به خوبی در شهرســتان 
مدیریت شده بود، افزود: شوربختانه بعد از ۱۷ 
خرداد، تعطیالت رسمی و افزایش آمد و شد و 

مســافرت ها، حضور مردم در مجالس عروسی 
خارج از شهرستان و کاهش حساسیت ها، باعث 

سیر صعودی و گسترش بیماری در طارم شد.
این مســوول با اشــاره به این که سیر صعودی 
بیمــاری افزایش مراجعات به سیســتم درمانی 
را در پی داشته اســت، یادآور شد: در صورت 
عدم رعایت پروتکل های بهداشــتی و افزایش 
بیماران نیازمند به بستری این دغدغه و نگرانی 
وجود دارد که سیستم بهداشت و درمان نتواند 

پاسخگوی مراجعات بیماران باشد.
فرماندار طارم بر استفاده مردم از ماسک، رعایت 
فاصله گــذاری اجتماعی و رعایــت نظافت و 
پروتکل های شــخصی تاکید کرد و افزود: این 
موارد بایســتی در گروه های آسیب پذیر، افراد 
باالی ۶۰ ســال، افراد دارای بیماری زمینه ای و 

زنان باردار با حساسیت بیشتری رعایت شود.
وی، بر تشکیل هسته های آموزشی و پیشگیری 
توســط دهیاران در روستاها تاکید کرد و گفت: 
دهیاران باید تــالش کنند مردم در روســتاها 

از تجّمعــات غیرضــروری پرهیز کــرده و بر 
برنامه هایــی که با تجمع همراه باشــند جهت 
داشته  نظارت  بهداشــتی  پروتکل های  رعایت 

باشند.
صفــری بــر همــکاری و کمک دهیــاران به 
دســتگاه های اجرایــی در پیشــبرد پروژه های 
عمرانــی تاکیــد و اظهار کرد: از زمان شــیوع 
بیماری کرونــا ویروس و تاثیــرات اقتصادی 
ناشــی از آن بر مالیات ارزش افزوده، اعتبارات 

دهیاری ها یک سوم کاهش داشته است.

 فرماندار شهرستان خدابنده گفت: دفع 
به موقع پســماند در برخی روســتاهای فاقد 
دهیاری این شهرستان، نیازمند تامین تجهیزات 

و ماشین آالت حمل زباله است.
ایوب بیگدلی با بیــان اینکه دهیاری ها متولی 
دفع بهداشــتی زباله ها و پسماند در روستاها 
افزود: در برخی روستاهای شهرستان  هستند، 
که فاقد دهیاری هستند با هماهنگی بخشداری 
ها، عملیــات جمع آوری پســماند انجام می 

شود.  
وی در باره جمع آوری پسماند در روستاهای 
فاقد دهیاری بخش افشــار شهرستان خدابنده، 
اظهار داشــت: برای حدود ۴۰ روستای فاقد 
دهیاری این بخش چهار ماشــین جمع آوری 
و حمــل زباله وجود دارد کــه البته این تعداد 
نسبت به شــمار روستاها کم است و به همین 
علت پسماند برخی از این روستاها که فاصله 

دورتری از مرکز بخش دارند، سه تا چهار روز 
یک بار انجام  می شود.  

بیگدلی با بیان اینکه جمع آوری پســماند در 
روستاهای بزرگ شهرستان خدابنده به صورت 
روزانه انجام می شود، گفت: جمع آوری و دفع 
زباله ها از مناطق روستایی در اغلب مناطق این 
شهرستان، باالی ۹۰ درصد به صورت اصولی 

و بهداشتی است.   
فرماندار خدابنده به ضرورت همکاری هر چه 
بیشتر روستاییان در جمع آوری و دفع اصولی 
پســماند تاکید کرد و افزود: رهــا کردن زباله 
در ورودی یا خروجی روســتاها و یا در معابر 
داخل روستا، عالوه بر ایجاد آلودگی، کار جمع 

آوری را نیز با مشکالتی مواجه می کند.  
به گــزارش ایرنــا، شهرســتان خدابنده ۲۲۹ 
روســتای دارای ســکنه دارد که از این تعداد 
۱۷۶ روســتا دارای دهیاری و ۵۳ روستا فاقد 

دهیاری هستند.  
شهرستان خدابنده با ۱۶۵ هزار نفر جمعیت در 

۸۵ کیلومتری جنوب زنجان واقع شده است.

    خبر اجتماعی

    خبر اجتماعی

فرماندار طارم  عنوان کرد؛

کاهشیکسومیاعتباراتدهیاریها

فرماندار خدابنده:

دفعبهموقعپسمانددرروستاهایخدابنده
نیازمندتامینتجهیزاتاست
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 معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان 
زنجان، گفت: بانوان زنجانی در اســتان زنجان 

بیشترین مبتالیان به بیماری کرونا هستند.
به گزارش زنگان امروز ، علیرضا آرمانی کیا در 
گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بیماری کرونا 

در استان به مرحله هشدار رسیده است، گفت: 
برای قطع زنجیره انتقال بیماری کرونا، شهروندان 
از کوچک تا بزرگ باید پروتکل های بهداشتی 

را رعایت کنند.
وی اظهــار کرد: در یک هفته گذشــته بانوان 

بیشترین ابتال به بیماری کرونا در استان زنجان 
بودند.

معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی استان 
زنجان، گفت: شهرهای زنجان، ابهر، خرمدره و 

ماهنشا ن در مرحله قرمز و هشدار قرار دارند.

آرمانی کیا تاکید کرد: ابتالی بانوان در اســتان 
زنجان بیش از ۱۰ تا درصد ۲۰ درصد بیشتر از 
آقایان شده و بانوان بهداشت را رعایت نمی کنند.

وی با بیان اینکه کادر درمانی خسته می شوند و 
باید نیروی جدید وارد کار شود، گفت: نیاز به 

کادر درمانی در استان بسیار جدی است.
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی استان 
زنجان، با بیان اینکه تخت های آی ســی یو در 
استان زنجان بیشتر شده است، گفت: تعداد این 
تخت ها به روزهای عادی بیشــتر شده است و 

در این میان به ازای هر تخت آی ســی یو به ۲ 
پرســتار نیاز داریم. آرمانی کیا ابراز داشت: در 
روزهای عادی به ازای هر تخت آی سی یو به 
هفت دهم پرستار نیاز داشتیم و امروز باید نیروی 

کادر درمانی سه برابر شود.

معاون دانشگاه علوم پزشکی استان ، خبر داد :

زنان زنجانی درصدر بیماران 
کرونایی

 فرنشین ثبت اسناد و امالک استان زنجان 
گفــت: مردم به دلیل آگاهی نداشــتن از مزایای 
ســند تک برگی، اســتقبال چندانــی از تعویض 
اســناد دفترچه ای با تک برگی نمی کنند در حالی 
که صدور اسناد تک برگی، گام مهمی در افزایش 
دقت برای شناسایی امالک و احراز ارتباط امالک 

با یکدیگر است.
نادر ناصری آذری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: استقبال و گرایش مردم به سمت دریافت 
اســناد تک برگی نیازمند فرهنگ سازی و مستلزم 

آگاهی از مزایای آن است.
وی اظهار داشت: در سندهای تک برگی به دلیل 
وجود نقشه با مختصات جغرافیایی محل وقوع، 
تشخیص موقعیت ملک به راحتی امکانپذیر بوده 
و صدور این سند با استفاده از اطالعات ۲ بانک 

جامع امالک و کاداستر صورت می گیرد.
ناصــری آذری، تثبیــت مالکیــت را وظیفه مهم 
و اصلی ســازمان ثبت اســناد و امالک خواند و 
تصریح کرد: حفظ جان و ســالمتی ملت، وظیفه 
حکومت است اما وظیفه دیگر در کنار آن حفظ 

اموال ملت است.
فرنشین ثبت اسناد و امالک استان زنجان با بیان 
اینکه ســند رســمی، مهمتر و معتبرتر از قولنامه 
و ســند عادی اســت، گفت: در سال های اخیر، 
سامانه ای برای تبدیل سندهای مالکیت دفترچه ای 
به ســند تک برگی ایجاد شده اما استقبال خوبی 

توسط مردم زنجان صورت نگرفته است.
وی با اشاره به اینکه از نظر شمار تعویض اسناد 
مالکیت، جزو استان های رده آخر کشور هستیم، 
خاطرنشــان کرد: انتظار می رود که مردم استقبال 
خوبی داشته باشند زیرا توسعه هر کشور، وابسته 

به سند مالکیت است.
ناصری آذری با اشــاره به مزایای اسناد تک برگی 
اظهار داشــت: امکان جعل در این اســناد صفر 
بــوده، موقعیت دقیق محل را نشــان می دهد و 
امکان صدور ســند مجدد برای آن محل به هیچ 
وجه وجود ندارد که از این طریق، جلوی فســاد 

نیز گرفته می شود.
وی با بیــان اینکه بیــش از ۹۸ درصد خدمات 
سازمان ثبت اسناد و امالک به صورت الکترونیکی 
ارائه می شــود، تصریح کرد: با درخواست کتبی 
مالکان برای دریافت ســند تک برگی، اسناد در 
بافت های غیرفرســوده در ۲ روز و در بافت های 

فرسوده حداکثر ظرف ۱۰ روز صادر می شود.
فرنشین ثبت اسناد و امالک استان زنجان گفت: 

اولویت های ســازمان در ســال کنونی مبارزه با 
فســاد، طرح تک برگی کردن اســناد دفترچه ای، 
سامانه شمیِم طرح کاداستر و اجرای اسناد رسمی 

به خصوص وصول مطالبات است.
وی اظهار داشــت: شــمیم، مخفف »شبکه ملی 
یکپارچه ملک« بوده و برای اهداف نقشه بردارِی 
کاداســتر با دقت پنج ســانتیمتری بــا ارتباط با 
ایستگاه های ثابت و برداشــت آنی که با ارتباط 
مخابراتی و ســیمکارت های متصل شده بر روی 
دســتگاه های متحرک و در راســتای پیاده سازی 
قانون حدنگار و یکپارچه ســازی نقشه های کلی 

انجام می شود.
ناصری آذری خاطرنشــان کــرد: در این طرح، 
تمام ســازمان ها و ادارات و حتی نقشــه برداران 
نظام مهندســی نیز با اســتفاده از امکانات شمیم 
و با ایجاد ارتبــاط و مجوزهای قانونی، اقدام به 

برداشت آنی قطعات خواهند کرد.
وی افزود: ایجاد شبکه ملی نقشه برداری آنالین 
با دقت مطالعاتی بســیار باال، دریافت نقشه های 
دقیق مسطحاتی )نمایش مسیرها بر روی نقشه( 

و کاداســتر با دقت کمتر از پنج ســانتیمتر برای 
رســیدن به اهداف ماده ۹ و ۱۰ قانون حدنگار، 
تثبیت دقیق و صحیح موقعیت امالک در کاداستر، 
جلوگیری از تداخل و تعارض امالک، اســتقرار 
صحیح پالک های ثبتی در موقعیت جهانی، دقیق 
بودن سامانه جامع امالک و کاداستر و نقش مهم 
آن در اجرای بهینه قانون کاداستر و حدنگاری از 

جمله مزایای طرح شمیم است.
ناصــری آذری ادامــه داد: اســتفاده در مواقــع 
بحرانی مانند ســیل، زلزله و جنگ برای احیای 
حد فاصل بین امــالک و پالک های ثبتی، امکان 
اســتفاده کاربران ثبتی از سرویس های این طرح 
با بهره گیری از گیرنده های GPS و تســریع در 
تکمیل طرح کاداســتر زراعی و روستایی نیز از 

دیگر مزایای شمیم است.
فرنشین ثبت اســناد و امالک اســتان زنجان با 
بیان اینکه در بســیاری از شــاخص ها رتبه های 
برتر کشــوری را داریم، گفت: شمار پرونده های 
اجرایی مختومه استان در سال گذشته سه هزارو 
۱۲۸ مورد بود که ۶۴.۲ درصد در مقایسه با یک 

هزارو ۹۰۴ مورد سال ۹۷ رشد داشته و رتبه اول 
کشوری را کسب کردیم.

وی اظهار داشــت: اســتان زنجان بــا ۳۹ مورد 
بازرسی از واحدهای ثبتی و رفع تداخل در ۱۲۰ 
پالک اصلی در سال گذشته در این ۲ شاخص نیز 

رتبه اول کشور را دارد.
معامالت  کرد: خالصه  ناصری آذری خاطرنشان 
ثبت شده در کمتر از ۲ روز نیز ۹۹.۴ درصد بود 
که با ۱.۱ درصد رشد نسبت به سال ۹۷ در رتبه 

دوم کشور قرار گرفتیم.
فرنشین ثبت اسناد و امالک استان زنجان افزود: 
شــمیمی کردن ۳۱.۶ درصد اســناد تک برگی، 
صدور ۹۶ فقره سند مالکیت اراضی کشاورزی، 
صدور ۳ فقره سند اراضی موات )زمین های بایر 
غیرآبادی(، وصول بیــش از ۴۸۲ میلیارد و ۶۰۰ 
میلیون ریال معوقات بانک ها، ثبت ۱۶۱ موسسه 
غیرتجاری، ۱۱ مورد بازدید از دفاتر ثبت ازدواج 
و صدور۱۲هزارو ۵۸۵ فقــره رای از هیات های 
تعییــن تکلیف نیز بخش دیگری از اقدامات این 

اداره کل در سال گذشته است.

فرنشین ثبت اسناد و امالک زنجان:

صدوراسنادتکبرگی
گاممهمیبرایشناساییامالکاست

امضای سه نماینده استان؛ 
پای طرح سوال 
از رییس جمهور

 طرح سؤال از رییس جمهور  )یکشنبه ۱۵ 
تیرماه( تقدیم هیأت رییسه مجلس شد و ساعاتی 
بعد اسامی امضاکنندگان این طرح نیز منتشر شد 
که در بین امضاکنندگان اسامی نمایندگان استان 

در مجلس نیز دیده می شود.
به گزارش زنگان امروز به نقل از همدلی زنجان؛ 
به گفته یکی از نمایندگان مجلس تعداد نمایندگان 
امضاءکننده سؤال از رییس جمهور به عدد ۲۰۰ 
رسیده است. از جمله محورهای طرح سؤال از 
رییس جمهور موضوع نوسانات در بازار مسکن 
و همچنیــن افزایش قیمت اقالم ضروری مورد 
نیاز مردم است. متن طرح سؤال از رییس جمهور 

بدین شرح است:
هیأت رییسه مجلس شورای اسالمی

با سالم و احترام
با عنایت به مفاد اصل ۸۸ قانون اساســی و مواد 
۲۱۰ و ۲۱۱ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای 
اســالمی بدین وسیله سؤاالت اینجانبان در پنج 
محور ذیل از آقای حسن روحانی رییس جمهور 
محتــرم بــرای در فرایند رســیدگی، ارجاع به 
کمیسیون تخصصی و ارائه پاسخ در صحن علنی 

مجلس در اولین فرصت ممکن تقدیم می گردد:
۱. چرا و به چه دلیل قیمت های ارز خارجی به 
ســرعت در حال افزایش و ارزش پول ملی در 

حال کاهش است؟
۲. علت از هم گســیختگی اوضاع بازار مسکن، 
خــودرو و تــورم عجیب و غریــب چندصد 
درصدی بازار مســکن چیست و چرا دولت در 
هفت سال گذشته هیچ اقدام جدی برای تأمین 
مســکن مردم و کنترل قیمت و کیفیت خودرو 

انجام نداده است؟
۳. در کجای برجام اشــتباه استراتژیک مرتکب 
شدید که آمریکا بدون کوچکترین هزینه از این 
توافق خارج و اروپا هم با پررویی تمام همچنان 
خواستار اجرای کامل برجام از سوی ایران است، 
بدون آنکه خود به تعهداتش عمل کند، حتی در 

حد عملیاتی کردن طرح حقیرانه اینستکس.
۴. قرار شــد دولت به خاطر مشکالت ناشی از 
بیماری کرونا به واحدهای تولیدی و بخش های 
آسیب دیده وام اعطا کرده و کمک نماید. اما صدای 
اعتراض همه بخش ها بلند اســت. دولت در این 

زمینه چه کاری کرده و چقدر کمک کرده است؟
۵. از فروردین ۹۷ که قیمت دالر دولتی ۴ هزار و 
۲۰۰ تومان اعالم شد تا امروز چند میلیارد دالر به 
این قیمت عرضه شده است؟ به چه کسانی داده 
شده و سرنوشت این دالرها چه شده است و چه 

تأثیری بر کنترل تورم داشته است؟
گفتنی است مصطفی طاهری،سید البرز حسینی و 
حسن شجاعی سه تن از نمایندگان استان زنجان؛ 

نامه فوق را امضا نموده اند.

خبـرخبــر

متقاضیان مسکن اطالعات 
خود را تکمیل کنند

 ریزش های جدید اعالم می شود

 معاون مســکن و ســاختمان راه و 
شهرســازی اســتان زنجان گفت: هم اکنون 
امکان ویرایش اطالعات برای متقاضیان سه 
مرحله طرح اقدام ملی مسکن تا اطالع ثانویه 

فراهم شده است.
سعید شــاهین فر در گفت و گو با خبرنگار 
موج رســا،  اظهار داشــت: مهلت ویرایش 
اطالعات متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن تا 
اطالع ثانویه تمدید شد و متقاضیان می توانند 

اطالعات خود را ویرایش کنند.
وی افزود: با توجه به درخواست های مکرر 
متقاضیان این تصمیم از ســوی وزارت راه 
و شهرســازی اتخاذ شده است و افرادی که 
پیامک ویرایش اطالعات را دریافت کردند، 

می توانند اطالعات خود را ویرایش کنند.
این مسوول خاطرنشان کرد: استعالمات این 
افراد انجام شــده و در وضعیــت در انتظار 
بررسی قرار دارند که می توانند ویرایش های 

الزم را انجام دهند.
معاون مســکن و ساختمان راه و شهرسازی 
اســتان زنجان تصریح کرد: بــرای ویرایش 
اطالعــات مراجعــه بــه بخش مشــاهده 
درخواست متقاضیان در سامانه مدیریت طرح 
اقدام ملی مسکن ضروری بوده و شامل همه 
ثبت نام کنندگان مرحلــه اول، دوم و ثبت نام 

پیامکی می شود.
شــاهین فر با بیان اینکه ویرایش اطالعات 
دیگر متقاضیان نیز که هنوز مورد بررســی 
قرار نگرفته است نیز انجام می شود، ادامه داد: 

مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
وی تصریح کرد: با توجه به ســهمیه در نظر 
گرفته شده برای استان زنجان اطالعات همه 
افراد بررســی شــده و در صورت نداشتن 

مغایرت، ثبت نام افراد قطعی می شود.
این مســوول بیان داشت: افراد ثبت نام کننده 
باید شرایط الزم را برای استفاده از طرح اقدام 
ملی مسکن داشته و فرم »ج« آنها سفید بوده 
و از تســهیالت دولتی مسکن استفاده نکرده 

باشند.

 جاده زنجــان - بیجار بــه عنوان یکی 
از پرترافیک ترین محورهای مواصالتی اســتان 
زنجان اســت که اتمام آن پس از گذشــت ۱۳ 

سال به اتمام نرسیده است.
به گزارش موج رســا، جــاده زنجان -بیجار به 
عنــوان یکی از راه های پر خطر اســتان زنجان 
محســوب می شود که همواره شــاهد حادثه و 
تصادف در آن هســتیم، بهســازی این جاده از 
چند سال گذشته آغاز شده و قرار است با چهار 
بانده شــدن میزان تصادفــات این جاده کاهش 
یابد اما هنوز به دلیــل کمبود اعتبارات این امر 
محقق نشــده است و تنها در بخش هایی از این 

پروژه پیشرفت هایی حاصل شده است.
ایــن جاده به عنــوان یکــی از پرترافیک ترین 
جاده های استان زنجان است که بهره برداری از 
آن با تسهیل آمد و شد، موجب  کاهش سوانح 

و افزایش ایمنی در جاده می شود.
معــاون مهندســی و ســاخت اداره کل راه و 
شهرســازی اســتان زنجــان در گفت و گــو با 
خبرنگار موج رسا، اظهار داشت: جاده زنجان- 
بیجار سه قطعه وجود دارد که قطعه نخست از 
سمت زنجان به طرف پلیس راه زنجان - بیجار 

ساخته شده و در حال بهره برداری است.
اصغر اسماعیلی افزود: قطعه دوم از کیلومتر ۸.۵ 
تا ۲۹.۵ توسط شرکت پایداران سازان افشار به 
طول ۲۱.۵ کیلومتر در حال ســاخت اســت و 
حــدود ۱۱ کیلومتر از این پروژه به بهره برداری 

رسیده است.
این مســوول خاطرنشان کرد: قطعه »دو B » به 
طول شــش کیلومتر به سمت شــهر زرین آباد 
ســال گذشته آسفالت شده در حال بهره برداری 

است.

معــاون مهندســی و ســاخت اداره کل راه و 
شهرسازی اســتان زنجان بیان داشت: مسیر از 
زنجان تا زرین آباد به صورت چهار خطه بوده 
و به عنوان بزرگراه محســوب می شود به طول 
۳۵ کیلومتر تا پایان سال به بهره برداری می رسد.
اســماعیلی ادامه داد: این پروژه نیز جزو شش 
پروژه ای اســت کــه از محل اعتبــارات ملی 

اعتبارات آن تامین می شود.
فرمانــدار ایجــرود نیــز از پیگیری هــای این 
شهرستان برای اتمام پروژه راهی زنجان- بیجار 
خبــرداد و گفت: هم اکنون ایــن پروژه دارای 

پیشرفت ۸۰ درصدی است.
فتحی می گوید: برای اجرای این پروژه تا کنون 
۹۰۰ میلیارد ریال هزینه شــده است و اتمام آن 

نیازمند  ۱۲۰ میلیارد ریال است.
عملیات چهاربانده کردن جاده زنجان -بیجار از 

سال ۸۶ آغاز شده است و در یک سال گذشته 
این پروژه فعال تر شده است.

این پروژه به عنوان یکی از طرح های تاثیرگذار 
در کاهش ترافیک رفــع حوادث در این منطقه 

اســت که جزو مطالبات مردمــی بوده و نقش 
موثری در توسعه شهرستان ایجرود دارد.

معاون وزیر راه و شهرســازی نیز شهریور سال 
گذشته در سفر به استان زنجان بزرگراه زنجان-

بیجار را مهمترین جاده میان زنجان و کردستان 
عنوان کرد و قول مســاعد برای بهره برداری آن 
داد اما با گذشت یک سال هنوز این قول معاون 

وزیر عملیاتی نشده است.

13سالانتظار
برایپایانپروژهراهیزنجان–بیجار
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دخانیات؛  صدرنشین کشفیات 
قاچاق در زنجان

 رییــس ســازمان صنعــت، معدن و 
تجارت زنجان گفت: دخانیات بیشترین کاالی 
کشف شــده قاچاق در سال گذشته را در استان 

ثبت کرده است.
ناصر فغفوری در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: 
سال گذشته تعداد پرونده های تشکیل شده در 
راســتای مبارزه با قاچاق کاال و ارز در اســتان 
زنجان از رشــد ۴۱ درصدی برخــوردار بوده 
است؛ به طوریکه ۸۳۶۶ مورد بازرسی در قالب 
گشت مشترک بین ارگان ها، گشت بهداشت و 
گشت بازرسان حوزه قاچاق سازمان در زمینه 

مبارزه با قاچاق کاال و ارز صورت گرفت.
وی افزود: از این تعداد ۲۶۷ مورد منجر به تشکیل 
پرونده شــد که این میزان در مقایسه با سال ۹۷ 
از رشد ۴۱ درصدی برخوردار بوده است. این 
مسوول با اشاره به افزایش ۴۷۳ درصدی ارزش 
ریالی کشــفیات، ادامــه داد: ارزش ریالی این 
کشــفیات بالغ بر ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال 
است و عمده کشفیات در بخش های مختلف در 
حوزه دخانیات ۱۴۶ مورد به ارزش یک میلیارد 
ریال کشف شــد که این میزان در سال ۹۷، ۹۷ 
مورد به ارزش ۵۰۰ میلیون ریال بود که از رشد 

۱۳۷ درصدی برخوردار بود.
فغفوری تصریح کرد: یکی دیگر از کشــفیات 
صورت گرفته در اســتان که از رشــد باالیی 
برخوردار بود؛ حوزه آرایشــی، بهداشــتی و 

خوراکی را شامل می شود.

 خبـــر

 فرماندار زنجان گفت: سه خانواده و یک 
دفتــر کارگزاری بورس در زنجان به دلیل نادیده 
گرفتن پروتکل های بهداشــتی به مراجع قضایی 

معرفی شدند.
به گزارش زنــگان امروز، فرماندار زنجان گفت: 
ســه خانواده و یک دفتر کارگــزاری بورس در 
زنجان بــه دلیل نادیــده گرفتــن پروتکل های 

بهداشتی به مراجع قضایی معرفی شدند.
رضا عســگری در گفت و گو بــا خبرنگار ایرنا 
افزود: با توجه به شــرایطی کــه در زنجان با آن 
مواجهیم و شاهد افزایش شمار بیماران کرونایی 
سرپایی، بســتری و فوتی هســتیم، تصمیماتی 
برای مدیریت وضعیت با هدف رعایت جدی تر 

پروتکل های بهداشتی گرفته شده است.
وی اظهار داشــت: در شــرایط کنونی چاره ای 
جز معرفی متخلفان به محاکم قضایی نیســت و 
دســتگاه قضایی نیز از همه ظرفیت های قانون 
مجازات اسالمی برای برخورد با متخلفان استفاده 

خواهد کرد.
عسگری با بیان اینکه در شرایط کنونی هر گونه 

دعوت به آیین عروسی یا ترحیم، در واقع دعوت 
به ابتالی به بیماری اســت، افزود: در یک مورد 
مصداقی تست کرونای پیرمردی که در یک آیین 
شرکت کرده بوده، مثبت شــد و به فاصله چند 

ساعت پس از بستری، فوت کرد.
وی گفت: بر پایه پایش و بررســی انجام شده، 
اعضای درجه یک، ۵۳ درصد مبتالیان به کرونا، 
دچار این بیماری بــوده اند و دیگر موارد نیز به 
طور عمده شــامل کسانی است که آیین و تجمع 
هایی از قبیل عروســی، ترحیم و یا مهمانی های 

خانوادگی شرکت کرده اند.
عســگری افزود: در بررسی های مصداقی انجام 
شده، در یک آیین عروسی تست ۵۰ نفر در یکی 
از روستاهای زنجان مثبت بوده است با اینکه قبل 
از برگزاری آیین، هشــدارها و تذکرات الزم از 
ســوی دهیاری، شورا و بهورز روستا به خانواده 

صاحب آیین داده شده بود.
وی ادامه داد: برای این خانواده اعالم جرم شده و 
الزم است جهت رسیدگی به پرونده، در محاکم 

قضایی حاضر شوند.

عسگری اظهار داشت: گزارش برگزاری ۲ مجلس 
ترحیــم نیز با وجود اعــالم ممنوعیت برگزاری 
چنین برنامه هایی، واصل شــد که برای خانواده 

های برگزار کننده آیین نیز اعالم جرم شد.
وی ادامه داد: یکی از کارگزاری های بورس نیز 
در شــهر زنجان به دلیل فراهم نکردن زمینه الزم 
بــرای رعایت فاصله اجتماعــی در محل دفتر و 
عدم افزایش ساعات کاری دفتر، به مرجع قضایی 

معرفی شد.
عســگری بــه ضــرورت رعایــت و اجــرای 
پروتکل هــای بهداشــتی در مراکــز تجمع مثل 
باشگاه ها، بانک ها و دیگر مراکز خدماتی اشاره 
کرد و گفت: بازرسی ها برای نظارت بر رعایت 
پروتکل های بهداشــتی در زنجان تشــدید شده 

است.
فرمانــدار زنجان گفت: از آنجا که شــهر زنجان 
در وضعیت قرمز شیوع بیماری کرونا قرار دارد، 
برگزاری هر گونــه برنامه و آیین جمعی ممنوع 
اســت و هر فعالیتی باید با مجوز مرکز بهداشت 

باشد.

فرماندار زنجان خبر داد؛

اعالم جرم علیه چند خانواده در زنجان 
به دلیل برگزاری آیین عروسی و عزا

اطالعیه تاسیس انجمن صنفي کارفرمایی نانوایان استان زنجان
به استناد ماده 131 قانون کار وآیين نامه مصوب 89/08/03 هيأت وزیران ، انجمن صنفي با عنوان فوق در شرف تاسيس مي باشد.از کليه کارفرمایان عضو در صنف 
مذکوراستان زنجــان دعوت مي شود در صورت تمایل به کاندیداتوري هيأت مدیره و بازرسان ، مدارک زیر راحداکثر تا تاریخ 99/04/24 به آدرس : زنجان- الهيه، 

45 متری بلوار والیت، باالتر از پمپ گاز ، به سمت جمعه بازار، نانوایی بربری سنتی، تحویل و رسيد دریافت نمایند. 
1- درخواست کتبي تقاضاي کاندیداتوري هيأت مدیره و بازرسان 2- کپي شناسنامه و کارت ملي 3- ارائه مجوز معتبر فعاليت)پروانه کسب (

4- ارائه مدرک دال برکارفرما بودن)ليست بيمه یا قرارداد کار(  همچنيـن مجمـــع عمــومي عـــادی انجمــن صنفي مذکـــور رأس ســـاعت 11 روز یکشنبه 
مورخه 99/05/12 نشانی : زنجان- الهيه، خيابان 35 متری عاصم زنجانی، مسجد حضرت ابوالفضل، برگـزار  مي شود از کارفرمایان در صنف مذکور دعوت مي شود 

در نشست شرکت نمایند.
دستور نشست : 

1- تصویب اساسنامه 2- انتخاب اعضاء اصلي و علي البدل هيأت مدیره . 3- انتخاب اعضاء اصلي و علي البدل بازرسان.
هیات موسس انجمن صنفي کارفرمایی نانوایان استان زنجان

آگهی ماده 2 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن
هيات قانون ساماندهی وحمایت از توليد وعرضه مسکن مستقر در اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان خدابنده موضوع ماده 8 آئين نامه اجرائی قانون الحاق موادی به 

قانون ساماندهی وحمایت از توليد وعرضه مسکن تصرفات مالکانه ومفروزی اشخاص ذیل را برابر رای صادره تایيد نموده است. 
1- آقای حبيب اله گنج خانی فرزند حســن به شــماره شناسنامه 4360124449 صادره از خدابنده متقاضی سند در محدوده پالک 2519 فرعی از 57  اصلی واقع در 

شهر سجاس بخش 5 زنجان قطعه 1402  برای ششدانگ عرصه واعيان یکباب عمارت به مساحت97/ 199 متر مربع برابر رای شماره 2443 مورخ 99/02/10
2-آقای حسن گنج خانی فرزند محرمعلی به شماره شناسنامه 50320 صادره از زنجان متقاضی سند در محدوده پالک 2503 فرعی از 57 اصلی واقع در شهر سجاس 

بخش 5 زنجان قطعه 1386 برای ششدانگ عرصه واعيان یکباب عمارت به مساحت 102/74 متر مربع برابر شماره 2307 مورخ 98/5/15
مراتب در اجرای ماده 2 قانون الحاق وماده 10 آئين نامه اجرائی آن به اطالع ميرساند کسانيکه نسبت به اصل ملک اعتراض دارند از تاریخ الصاق ظرف مدت بيست 
روز اعتراض خود رابه صورت مکتوب به اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان خدابنده تسليم واز تاریخ تسليم اعتراض باید ظرف مدت یکماه به مرجع ذیصالح قضائی 
مراجعه وگواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت اسناد وامالک خدابنده تسليم ورسيد اخذ نماید، در غير 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 عمليات ثبتی با رعایت مقررات تعقيب خواهد شد. ضمنا صدور سند 

مالکيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
علیرضا محمدی رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان خدابنده

دهیاری روستای خیرآباد بخش باغ حلی شهرستان سلطانیه در نظر دارد:
 اجرای عملیات جدول گذاری به مبلغ 3/914/144/737)سه میلیارد نهصدو چهارده میلیون و صدوچهل چهار هزار هفصدو سی 
هفت ریال ) را برابر مشخصات فنی و برآورد ارائه شده  در محل مشخص شده در اسناد و مدارک پیمان را از طریق مناقصه 
عمومی به پیمانکاران واجد شرایط حقیقی و حقوقی دارای صالحیت و گواهی نامه پیمانکاری  در رشته راه و باند و آبنیه واگذار 

نماید.  
بنابراین از کلیه متقاضیان  دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه در موعد مقرر به نشانی مشروحی ذیل  مراجعه نمایند. 

 1(  مدت دریافت اسناد مناقصه  از تاریخ 99/04/10 تا /99/04می باشد.
2(  مدت قبول پيشنهادات از تاریخ 99/04/21 تا پایان وقت داری99/04/30 می باشد.

3(  تاریخ برگزاری نشست قرائت پيشنهادها در مورخه 99/05/01راس ساعت 10:00 در محل دفتر امور مالی به عمرانی دهياری می باشد که پس از بررسی 
پيشنهادها و تشخيص برنده اعالم خواهد گردید

4(  محل دریافت اسناد مناقصه و محل تسليم  اسناد و پيشنهادات روستای خيراباد کوی شهریار دفتر دهياری خيراباد  شماره تماس    02435882860    یا   
دفتر امور مالی و عمرانی دهياری های بخشداری باغ حلی به شماره تماس 02435852018

5(  محل ارائه خدمت در روستای خيراباد  واقع در شهرستان سلطانيه  بخش باغ حلی  می باشد.
۶( اعتبار پروژه های مذکور از محل اعتبارات دهياری روستا تامين گردیده است و مدت انجام آن 4 ماه می باشد.

7( کليه متقاضيان می بایست  مبلغ 10 درصد مبلغ برآورد  را به عنوان تضمين شرکت در معامله به صورت تضمين بانکی  به همراه اسناد مناقصه تسليم نمایند. 
۸( کليه اسناد تحویلی و دیگر مشخصات و اسناد در زمان تسليم پيشنهادات  از طرف پيمانکار می بایست  به صورت مهر و موم باشد 

9( کليه پيمانکاران می بایست سه قرارداد اخير مرتبط را به همراه مدارک و تصاویر آن جهت بررسی در کميسيون معامالت ارائه نمایند.
1۰(  بهای پيشنهادی باید از جهت مبلغ مشخص و معين و بدون ابهام بوده و در پاکت الک و مهر شده ارائه گردد .

11(  کليه اسناد و مدارک و جزئيات اجرایی و نمونه قرارداد می بایست با مهر و امضای پيمان کار ارائه گردد .
12(  در صورتی که به ترتيب برندگان اول و دوم و ســوم مناقصه حاضر به عقد این انعقاد قرارداد نشــوند سپرده شرکت در مناقصه آنان ضبط و 

وصول خواهد شد.
13( دهياری ها در رد و با قبول پيشنهادات مختار بوده و به پيشنهادات فاقد امضاء مشروط مخدوش و پيشنهاداتی که بعد از تاریخ انقضا مدت زمان مقرر در 

فراخوان و اصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
14( شرکت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شروط  و تکاليف آیين نامه مالی دهياری می باشد .

15( شرکت در مناقصه و دادن پيشنهاد  به منزله قبول شروط و تکاليف دهياریها برای اتخاذ  تصميم در مورد پيشنهادهای ارائه شده مطابق با آیين نامه 
مالی دهياری ها می باشد .

1۶(  شرکت کنندگان در مناقصه به شرط رعایت سقف مجاز به انجام عمليات عمرانی می توانند در مناقصه شرکت نمایند 
17(  مبلغ 10 درصد کل قرارداد  به عنوان تضمين حسن انجام معامله در هنگام عقد قرارداد به صورت تضمين بانکی از پيمانکار اخذ  و یک ماه پس از 

تحویل موقت و درخواست کتبی پيمانکار  مسترد می گردد .
1۸( هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

نوبت دوم آگهی مناقصه عمومی

به چند کارگر ماهر 
ساندویچی

 با حقوق عالی در بلوار 
آزادی پیتزا برشته 

نیازمندیم
 0910 473 54 63

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله اي 
) همراه با ارزیابی کیفی ساده(

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري استان زنجان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله اي )همراه با ارزیابی کیفی 
ســاده( پروژه تکمیل عملیات احداث بند خاکی روستاي چهرآباد شهرستان زنجان به میزان )180،000 مترمکعب عملیات 
خاکی، 13،500 مترمکعب ســنگی، 116،500 کیلوگرم کارهاي فلزي و 2،130 مترمکعب کارهاي بتنی( را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاري مناقصه ) دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران 
و بازگشــایی پاکت ها( از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی www.setadiran.ir انجام 
خواهد شد. و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاي 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : 10 صبح روز سه شنبه تاریخ 99/4/17 می باشد.

آخرین مهلت دریافت اسناد از سایت : ساعت 19 روز شنبه تاریخ 99/4/21
آخرین مهلت ارائه پیشنهاد : ساعت 13:00 روز دوشنبه تاریخ 99/5/6

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 17 روز دوشنبه تاریخ 99/5/6 و مکان تحویل اسناد فیزیکی ، امور قراردادهاي اداره کل 
و مکان بازگشایی پاکت ها ، سالن جلسات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري)حضور مناقصه گران در نشست مجاز است(

 پیشنهاد دهندگان بایستی داراي گواهی صالحیت معتبر پیمانکاري در رشته کشاورزي یا ابنیه یا آب از سازمان مدیریت و 
برنامه ریزي باشند.

 جهت دریافت اطالعات بیشتر در باره اسناد مناقصه و ارایه پاکت ها به آدرس ذیل مراجعه فرمایید :
زنجــان - خیابان خرمشــهر، خیابان عدالت دوم غربــی، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري اســتان زنجان و تلفن تماس 

02433777949 - 02433777011

مبلغ برآورد عنوان پروژه
)به ریال(

مبلغ تضمین 
)به ریال(

تکميل عمليات اجرایی احداث بند خاکی حوزه آبخيز چهرآباد شهرستان
85،470،514،7894،275،000،000زنجان )به شرح فوق(

  هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

ت اول
نوب

   فرنشین شورای هماهنگی مبارزه با مواد 
مخدر اســتان زنجان، از جمع آوری ۲۹۴ معتاد 
متجاهر در اســتان خبر داد و اظهار کرد: در چهار 

مرحله جمع آوری معتادین انجام شد.
به گزارش زنگان امروز ، فاطمه رضایی در نشست 
مبارزه با مواد مخدر در محل اســتانداری زنجان، 
بر تقویت اقدامات پیشگیرانه مواد مخدر در استان 
تاکید کرد و گفت: با شیوع بیماری کرونا معتادین 

تحت اقدامات بسیاری خوبی قرار گرفتند.

وی از جمع آو ری ۲۹۴ معتاد متجاهر در اســتان 
خبر داد و اظهار کرد: در چهار مرحله جمع آوری 
معتادین انجام شد. فرنشــین شورای هماهنگی 
مبارزه با مواد مخدر استان زنجان، با بیان اینکه ۶۴ 
طرح و برنامه پیشگیری از مواد مخدر در استان طی 
ســال گذشته انجام شده است، گفت: طرح یاری 

گران زندگی در زنجان اجرا می شود.
رضایی با بیان اینکه پیشگیری از اعتیاد در مدارس 
توسط آموزش و پرورش استان زنجان با اقدامات 

الزم به خوبی جلو می رود، افزود: اولویت مهم در 
حوزه صیانت از خانواده ها در مقابله با آسیب های 

اجتماعی موضوع پیشگیری است.
وی ابراز داشت: اقدامات خوبی در استان در زمینه 
پیشــگیری از مواد مخدر انجام شده و کمیته های 
مختلفی در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 

فعال هستند.
وی، تصریح کرد: پس از درمان معتادین باید انگیزه 

زندگی برای بهبودیافتگان ایجاد شود.

طرح یاریگران زندگی در زنجان اجرا می شود

آگهی فقدان سند مالکیت
1. سند مالکیت کاداستری 64 سهم مشاع از 480 سهم ششدانگ یک باب مغازه پالک 224 فرعی از 4444 اصلی بخش 2 زنجان ذیل دفتر 184 صفحه 158 ثبت 
57577 به شماره چاپی 449241 سری ب 93 به نام خانم عصمت عابدی فرزند حسین به شماره ملی 4285765128 به شماره شناسنامه 6830 صادره از زنجان 

به نشانی: زنجان میدان پانزده خرداد، بابائیان، روبه روی مسجد زینب کبری )س( پالک 62 صادر و تسلیم گردیده است.
2. سند مالکیت کاداستری 64 سهم مشاع از 480 سهم ششدانگ زمین پالک 223 فرعی از 4444 اصلی بخش 2 زنجان ذیل دفتر 184 صفحه 184 ثبت 57612 
به شماره چاپی 360156 سری ب 93 به نام خانم عصمت عابدی فرزند حسین به شماره ملی 4285765128 به شماره شناسنامه 6830 صادره از زنجان به نشانی: 

زنجان میدان پانزده خرداد، بابائیان، روبه روی مسجد زینب کبری )س( پالک 62 صادر و تسلیم گردیده است.
 سپس آقای حمید امامی شهرآباد برابر وکالت نامه های شماره 2675 مورخه 99/3/21 دفتر 67 زنجان با ارایه دو برگ استشهادیه مصدق، مدعی مفقود شدن سند 
مالکیت گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده است که پس از طی تشریفات قانونی سند مالکیت المثنی به استناد ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون 
ثبت صادر و تسلیم خواهد شد.  بنابراین چنانچه سند اولیه جهت هر گونه معامله به آن دفترخانه ارایه گردید اخذ و از انجام هر گونه معامله خودداری و به این اداره 

ارسال نمایید.
رییس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو زنجان
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اذان ظهر

13:21

غروب آفتاب

20:37

اذان مغرب

20:58

نیمه شب

00:27

اذان صبح فردا

4:17

طلوع صبح فردا

6:04

وضعیت آب و هوای زنجان:

14
29

خیام ظلمتیان را، فضای نور کنی
هب ذهن ظلمت اگر لحظه ای خطور کنی
نشسته ام هب زعای چراغ مرده ی خود

بیا هک سوگ مرا، ای ستاره! سور کنی
ربای من، همه، آن لحظه است، لحظه ی قدر

هک چون شهاب، رد آافق شب عبور کنی

هنوز می شود از شب گذشت و روشن شد،
اگر تو- طالع موعود من!- عبور کنی

رتاکم همه ی ارباهی زاینده!
بیا هک یادی از این شوره زار دور کنی

کبورت افق آرزو! خوشا گذری
رباین رغیب، رب این ربج سوت و کور کنی

منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan

چهارسو

ارموز با حسین منزوی

دبیر تحریریه: فریده عاشوری
دبیر تاریخ و فرهنگ: حسن حسینعلی

مدیر اجرایی: علیرضا باالبلند
 دبیر عکس: ناصر محمدی

همکاران:  حمیدرضا بازرگانی 
  مهدی الماسی

 صاحب امتیاز و مدیر مسوول: مصطفی ارفعی
سردبیر: مسعود الماسی

نشانی: زنجان، کوی قائم، بعد از زیر گذر ، جنب رستوران تمدن، رو به روی هیات های پزشکی ورزشی استان ، کاشی 4817 طبقه اول- زنگ دوم 
تلفکس:  33464662-33469634-024شماره تلگرام : 09191436846 لیتوگرافی و چاپ : پیام رسانه 08134586731

محمد علی 
رستمی

استاد چاقوساز زنجانی

در   1329 )متولد  رستمی  محمدعلی 
زنجان( استاد کار چاقوساز زنجانی است.

او از 10 سالگی چاقوسازی را نزد استادانی 
چون »سید رضا جمالی« و »کریم آذری« 

آموخت.
خدمت  به   1351 سال  در  محمدعلی 
در  آن  از  پس  و  رفت  سربازی  مقدس 
آموزش و پرورش مشغول به کار شد. البته 
این به معنای کنار گذاشتن چاقوسازی 
نبود و او همزمان به چاقوسازی نیز می 

پرداخت.
از تولیدات استاد محمدعلی رستمی می 
توان به چاقوهای ضامن دار با دسته ای از 

ساخت گوزن اشاره کرد.

عکس:مهدی الماسی/ زنگان امروز
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