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جانشین فرمانده انتظامی استان :
هفت باند تهیه و توزیع مواد مخدر در زنجان متالشی شد

فرنشین فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تاکید کرد:

ضرورت ارتقای بهره وری 
در شورای اطالع رسانی 

  فرنشین فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی استان 
ضــرورت  بر  زنجــان 
ارتقــای بهــره وری در 
اطالع رسانی  شــورای 

استان زنجان تاکید کرد.
امروز  به گزارش زنگان 
به نقل از مهر ، فاطمه کرباسی در نشست شورای 
اطالع رسانی اســتان که با حضور معاون سیاسی 
امنیتی اســتاندار زنجان برگزار شد، از اختصاص 
اعتبار ۲ میلیارد ریالی برای تولید ۱۵۰ عنوان محتوا 
خبر داد و گفت: این مهم با پیشــنهاد  فرنشــین 
روابط عمومی استانداری زنجان به سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی و در راستای تبلیغ شعار سال محقق 
شــد. وی در باره برنامه ریزی برای اجرای کنگره 
۳۰۰۰ شهید استان زنجان و لزوم اجرای مطلوب 
این برنامه ، تاکید کرد: انتظار ما از دستگاه هایی که 
تعهدشان در باره یک درصد اعتبارات صدا و سیما 
عملی نشــده است، این اســت که در این زمینه 
بودجه مذکور را بــرای برگزاری هرچه بهتر این 

کنگره اختصاص دهند.
کرباســی به یکی دیگر از دغدغه های رسانه های 
اســتان یعنی نحوه توزیع آگهی اشــاره کرد و با 
یادآوری اینکه این توزیع توسط اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان بین رسانه های زنجان انجام 
می شود، افزود: استان زنجان  هم اکنون دارای سه 
روزنامه بوده و این سه نشریه نیز آگهی های خود را 

خارج از معیار توزیع شده، دریافت کرده اند.
وی با تاکید بر اینکه یکــی از ضرورت ها امروز 
جامعه، ارتقای بهره وری در شورای اطالع رسانی 
استان اســت، تصریح کرد: معتقدیم برای اینکه 
بتوانیم در زمینه بهره وری به نتایج بهتری دســت 
یابیم، بایــد این موضوع را با جدیت بیشــتری 

پیگیری کنیم.

 زنگان امروز منتشر می کند:خبر فرهنگی

سنت تاریخ نویسی زنجان
در دوره حکمرانی جهانشاه خان امیر افشار
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 حیــدری با بیان مطلب فــوق، گفت: از 
مهم ترین وظایف شهرداری ها ایجاد فضای زندگی 
مطلوب با افزایش کیفیت زندگی شهروندان است 
و در این مسیر الزم است برنامه ریزی دقیق وجود 
داشته باشــد، چرا که برنامه ریزی چراغ راه آینده 
و راهکاری برای مقابله با چالش های پیش روی 

مجموعه مدیریت شهری است.
وی افــزود: برنامه مصوب شــهرداری هیدج با 
رویکرد عملیاتی و توســعه ای و با هدف تحقق 
افزایش رضایتمندی شهروندان نقش اساسی را در 

حوزه ی خدمات رسانی شهرداری ایفا می کند.
وی در ادامه به اهمیت و جایگاه زیباسازی شهری 
اشــاره نمود و تصریح کرد: در طراحی شهری، 
ایجاد بسترهای مناسب در ارتقای نشاط شهری 
و اجتماعی و آرامش روحی شــهروندان، دارای 
اهمیت به سزایی است و توسعه فضاهای شاد و 
مفرح منطبق با نیازهای فرهنگی و روحی و روانی 
جامعه در جهت گسترش ارتباطات سالم اجتماعی 

از جمله وظایف مهم مدیریت شهری است.
افزایش نشاط اجتماعی، الزمه مدیریت شهری می 
باشــد و درهمین راستا یکی از ظرفیت های مهم 
در گسترش نشاط اجتماعی، اتخاذ تمهیدات الزم 
در ایجاد برنامه های فرهنگی و تفریحی است که 
درحال حاضر شهرداری هیدج با اجرای نقاشی 
های دیواری زیبا و زیباسازی، نورپردازی، طراحی 
و بهســازی پارک های محله ای و فضای ســبز 
شهری سعی در ایجاد و افزایش شادابی و نشاط 

اجتماعی دارد.
شــهردار هیدج افــزود: در روزهایی که جامعه 
با بیماری کرونا دســت و پنجه نــرم می کند و 
شهروندان به واســطه در خانه ماندن ها و مواجه 

بودن با مشــکالت اقتصادی و نگرانی از آینده، 
روزهای پرالتهابی را می گذرانند، بیش از گذشته، 
به نشــاط اجتماعــی و امیدآفرینی نیــاز دارند 
که بخشــی از آن باید در طراحی های شــهری، 
خودنمایی کند و بخش دیگر در قالب برنامه های 
شاد و با نشاط از طریق رسانه و فضای مجازی در 

اختیار خانواده ها قرار بگیرد.
وی تاکید کرد: توجه به اقداماتی که موجب نشاط 
 آفرینی در اجتماع می شــود، امــری ضروری و 
ثمربخش است و در آماج خبرهای تلخ کرونایی، 
می تواند امیدبخش و زندگی آفرین باشد، بی شک 
اجرای پروژه های ارتقای نشــاط اجتماعی شهر، 
چشم اندازی مهم پس از بحران کرونا و  مسوولیتی 
سنگین برعهده مدیریت شهری هیدج است و باید 
بــرای آن برنامه ریزی و تدبیر کرد چرا که جامعه 
شهری به افزایش نشاط اجتماعی نیاز دارد تا بتواند 

بخشی از آسیب هایی را که متحمل شده است، به 
فراموشی بسپارد و برای جبران لطماتی که دیده 
است، با روحیه ای تازه، پا به میدان بگذارد و بعد 
از به پایان رسیدن این اپیدمی تلخ و طاقت فرسا، با 
روحیه ای پرنشاط، جریان عادی زندگی را بپیماید، 
در این باره اجرای طرح های ورزشی، تفریحی و 
بانشاط، می تواند امید به زندگی را در شهروندان 
ارتقاء بخشــد که قطعا از برنامه های الویت دار 
شــورای اسالمی و شــهرداری هیدج در دوران 

پساکرونا خواهد بود.
حیــدری در پایــان از تمامی شــهروندان عزیز 
خواســت ضمن استفاده از ماسک در مکان های 
عمومی، به توصیه های پیشــگیرانه و بهداشتی 
در باره مقابله با شیوع بیماری کرونا توجه نموده 
و از برگزاری هرگونه تجمعات شــادی و احیانا 

سوگواری و عزاداری خودداری نمایند.

  استاندار زنجان گفت: گالیه ها و تندروی 
برخی افراد نباید تاثیری در کوتاهی وظایف داشته 
باشد بلکه مدیران باید با صبر و شکیبایی و ارائه 
پاسخ قانع کننده به مشــکالت مردم رسیدگی و 

آن ها را حل کنند.
فتح اله حقیقی روز پنجشنبه در ادامه مالقات ها و 
ارتباط های مستمر خود با اقشار مختلف مردم با 
حضور در سامد )سامانه الکترونیکی ارتباط مردم 
با دولت( که بیش از سه ساعت به طول انجامید، 
پاسخگوی تلفنی ۵۲ نفر از نقاط مختلف استان 
زنجان بود و دستورات الزم برای حل مسائل و 
مشکالت مطرح شده از سوی تماس گیرندکان را 

صادر کرد.
وی خطاب به مدیران اظهار داشت: مدیران باید 
در برابر انتقــاد و گالیه ها صبر و تحمل خود را 
باال بــرده و بر پایه عهدی که با خداوند و قانون 
بسته اند برای حل مشکالت مردم و جامعه تالش 

کنند.
حقیقی خاطرنشان کرد: در مواقعی که مراجعان 
و تماس گیرندگان، تقاضا و خواسته غیرقانونی و 
خارج از ُعرف دارند نیز از مدیران انتظار می رود 
با سعه صدر نسبت به پاسخگویی اقدام کرده و 

موارد غیرقانونی را به شهروندان تذکر دهند.
استاندار زنجان تصریح کرد: تمام تالش مدیریت 
ارشد و مدیران ســتادی و اجرایی استان زنجان 
برای رفع مشــکالت و دغدغه ها و حل مسائل 
شهروندان بوده و در صورتی که در داخل استان 
قابل حل نباشــد از مســؤوالن ملــی در مرکز، 
پیگیری می کنیم. وی با قدردانی از حضور مدیران 
دستگاه های اجرایی و فرمانداران شهرستان های 
تابعه در این برنامه، تاکید کرد: مسائل شخصی و 

موارد غیرقانونی که از سوی افراد، مطرح می شود 
را بایــد تحمل کرده و آنچه کــه وظیفه قانونی 

مدیران است انجام دهند.
در این ارتباط تلفنی، شــماری از مدیران ستادی 
و دســتگاه های اجرایــی اســتان و فرمانداران 
شهرســتان های تابعه برای تسهیل و تسریع در 
حل مسائل و مشکالت شــهروندان به صورت 

ویدئوکنفرانس حضور داشتند.
تماس هــای امــروز شــهروندان زنجانــی در 
بخش های مختلف مانند درخواســت شــغل، 
مسائل اجتماعی، مدیریت شــهری، پروژه های 
عمرانی، عدم توانایی در پرداخت تســهیالت و 
جریمه دیرکرد، کمک های مالی، بازنشستگان و 

واحدهای صنعتی بود. استاندار زنجان عالوه بر 
برگزاری منظم برنامه های مالقات مردمی با اقشار 
مختلف مردم، مدیران دســتگاه های اجرایی را 
مکلف کرده تا با حضور منظم در سامانه سامد، 

پاسخگوی پرسشات و مسائل مردم باشند.
به گزارش ایرنا، سامانه الکترونیکی ارتباط مردم با 
دولت با شماره ۱۱۱ این امکان را برای شهروندان 
فراهم کرده تا نظرات، پیشــنهادات، انتقادات و 
شکایات خود را از مجموعه دستگاه های دولتی 
منعکس کنند و دســتگاه های اجرایــی بر پایه 
نظامنامه مدیریت ارتباطات مردمی نهاد ریاست 
جمهوری موظف هســتند در کوتاه ترین زمان، 

پاسخگوی شهروندان باشند.

  فرماندار زنجان گفت: با وجود تشدید 
شــیوع ویروس کرونا در زنجــان تنها ۵۳.۲۸ 
درصــد از شــهروندان زنجانــی پروتکل های 

بهداشتی را رعایت می کنند.
رضا عســگری در گفت وگو با ایســنا، با بیان 
اینکه با وجود تشــدید شیوع ویروس کرونا در 
زنجان، تنها ۵۳.۲۸ درصد از شهروندان زنجانی 
پروتکل هــای بهداشــتی را رعایــت می کنند، 
اظهــار کرد: در دفاتر پیشــخوان دولت زنجان 
پروتکل های بهداشتی به خوبی رعایت نمی شود 
و فقــط ۶۴ درصد ایــن دفاتــر پروتکل های 

بهداشتی را رعایت می کنند.

وی با اشاره به اینکه وضعیت بیماری کرونا در 
استان به هشدار رسیده است، افزود: در بیش از 
۹۵ درصد واحدهای عرضهکننده موادغذایی از 

دستگاه کارت خوان استفاده می شود.
این  مســوول با بیــان اینکه بیــش از ۶۸.۸۲ 
درصد دستگاه های اجرایی زنجان، پروتکل های 
بهداشــتی را رعایت می کنند، تصریح کرد: در 
بازه زمانــی ۱ الی ۱۷ تیر از بیش از چهار هزار 
و ۶۰۰ مــورد از دســتگاه های اجرایی زنجان 
بازرســی انجام شــده اســت. فرماندار زنجان 
با اشــاره به رعایت پروتکل های بهداشــتی و 
فاصله گذاری اجتماعی در بیش از ۷۳.۵۳ درصد 

واحدهای صنفی و اماکن عرضه موادغذایی در 
زنجــان، ادامه داد:  هم اکنون تنها در ۴۰ درصد 
ناوگان های اتوبوســرانی و تاکســیرانی زنجان 

پروتکل های بهداشتی رعایت می شود.
عسگری به رعایت خوب پروتکل های بهداشتی 
و فاصلهگذاری اجتماعی در ارگان های ذی ربط 
پلیس و لزوم تقویت آن تاکید کرد و افزود: در 
بازه زمانی ۱ تــا ۱۶ تیرماه از بیش از پنج هزار 
و ۳۴۶ مــورد بازرســی از مراکز عرضه و طبخ 
مواد غذایی زنجان و یک هزار و ۲۵۱ مورد نیز 
بازرســی از اماکن عمومی انجام شده و در این 

باره ۴۴ واحد صنفی پلمب شده اند.

    خبر اجتماعی    خبر اجتماعی

شهردار هیدج : 

رویکرد شهرداری خدمت رسانی هرچه بهتر به شهروندان 
با اولویت اتمام پروژه های نیمه تمام شهری است

استاندار زنجان: 

مدیران با صبوری، مشکالت مردم را حل کنند
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نیمی از مردم زنجان پروتکل های بهداشتی را رعایت می کنند
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 در سایه اقدامات و تدابیر انجام شده، 
قیمت گوشــت مرغ گرم در استان زنجان به 
نرخ ۱۶۰ هزار ریــال در هر کیلوگرم کاهش 
یافت کــه این نــرخ در زنجان نســبت به 
اســتان های همجوار به نفع مصرف کنندگان 

رقم خورده است.
نرخ گوشــت مرغ گرم در بازار استان زنجان 
از تیرماه سال ۹۷ در نوســان بوده و از نیمه 
دوم همین سال که قیمت هر کیلوگرم از این 
فرآورده به بیش از ۱۷۰ هزار ریال در اســتان 
های همجوار رسید اما در زنجان با تالش های 
استاندار و مسووالن بر روی ۱۱۵ هزار ریال تا 

پایان همین سال )۱۳۹۸( ثابت ماند.
هم اکنون گوشــت گرم مرغ در استان با نرخ 
هــر کیلوگرم ۱۶۰ هزار ریــال برای مصرف 
کنندگان در اســتان زنجان عرضه می شود و 
این درحالی اســت که نرخ این فرآورده در 
زمان کنونی در اســتان های همسایه ۱۸۰ تا 

۱۹۰ هزار ریال است.  
 کاهش ۲۰ هزار ریالی نرخ گوشت مرغ گرم 
در بازار استان زنجان با تالش های مسووالن 

اســتانی محقق شده است که برخی از عرضه 
کنندگان این نرخ را معقول می دانند.

قیمت ۱۷۵ تا ۱۸۰ هزار ریال نرخ معقول برای 
هر کیلوگرم گوشت مرغ گرم است

رییس اتحادیه مرغ، تخم مرغ و ماهی فروشان 
شهرســتان زنجان گفت: تا چند روز گذشته 
نرخ هر کیلوگرم مصوب گوشت گرم مرغ در 

استان ۱۵۷ هزار و ۵۰۰ ریال تعیین شد.
ســید ناصر رمضانلــو اظهارداشــت: اما با 
هماهنگی جهادکشــاورزی و سازمان صنعت 
معدن و تجارت ایــن نرخ به ۱۶۰ هزار ریال 

در هر کیلوگرم افزایش یافت.
وی تاکید کرد:  هم اکنــون این فرآورده در 
اســتان های همجوار به نرخ هر کیلوگرم از 

۱۸۰ تا ۱۹۰ هزار ریال عرضه می شود.
رییس اتحادیه مرغ، تخم مرغ و ماهی فروشان 
شهرســتان زنجان گفت: روزانه ۴۰ تا ۵۰ تن 
گوشت مرغ گرم وارد بازار زنجان می شود و 
هیچ کمبودی در این زمینه نداریم و از طرفی 

نیز تقاضا برای این فرآورده کم است.
رمضانلو ادامه داد: بــا توجه به اینکه قیمت 

نهاده های طیــور از ۲۴ هــزار ریال به ۸۰ 
هزار ریال افزایش یافته اســت که برای سود 
مرغداران و متضرر نشدن این فعاالن اقتصادی 
نرخ گوشــت مرغ گرم در این استان ۱۷۵ تا 

۱۸۰ هزار ریال منطقی است.
سرویس  سلف  و  تاالر  تعطیلی  به  توجه  با 

دانشگاه ها تقاضای مرغ پایین است
اباســط محمودی یکی از عرضــه کنندگان 
گوشــت مرغ گرم در زنجــان، گفت: تقاضا 
همچون گذشــته برای این فرآورده خام دامی 

در استان وجود ندارد.
وی تاکیــد کرد:  هم اکنون تاالرها، ســلف 
سرویس دانشگاه و شــرکت ها تعطیل است 
و تعدادی از مصرف کننــدگان و متقاضیان 
گوشــت مرغ گــرم را در ایــن بخش ها از 
دست داده ایم. این عرضه کننده گوشت مرغ 
در زنجان افزود:  هــم اکنون خرده مصرف 

کنندگان مشتریان این فرآورده هستند.  
وی با بیان اینکه قیمت بیشــتر اقالم مصرفی 
افزایــش چندیــن برابــری یافته اســت، 
اظهارداشت: برخی از این اقالم غیرضروری را 

می توان از سبد خرید حذف کرد اما گوشت 
مرغ از اقالم ضروری است.  

محمودی یادآوری کرد: مسووالن ذیربط برای 
نرخ گوشــت مرغ گرم باید برنامه ای داشته 
باشــند تا تولید کننده را فعــال نگهدارند تا 
متضرر نشوند و سبد خرید مصرف کننده نیز 

خالی از این فرآورده نباشد.
بــه گفته وی، نرخ ۱۵۷ هــزار و ۵۰۰ ریالی 
گوشــت مرغ گرم در بازار فقــط یک روز 
اعمال شــد و بر پایه توافق به عمل آمده بین 
دســتگاه های اجرایی این نرخ به ۱۶۰ هزار 
ریال افزایش یافت و  هم اکنون با این قیمت 

عرضه می شود.
حمید ملکی یکی دیگر از مرغ فروشان زنجانی 
ادامه داد: روزانه یک تا یک و ۲۰۰ تن گوشت 
گــرم مرغ وارد مغازه می کنم و این میزان در 

یک روز به پایان می رسد.
وی اضافه کرد:  هم اکنــون نرخ ۱۶۰ هزار 
ریال برای این فرآورده مناســب است اما در 
اســتان های دیگر این رقم ۱۸۰ تا ۱۹۰ هزار 

ریال تعیین شده است.

این فروشنده زنجانی یادآوری کرد:  مسوولین 
دی ربــط باید برنامه ای داشــته باشــند تا 
مرغداران نیز متضرر نشــوند و مراعات حال 

مصرف کننده نیز لحاظ شود.
مرغ ۱۶۰ هزار ریالی گران است

فهیمه حســینی زاده که در حال خرید مرغ از 
مغازه اســت، می گوید: در گذشته هر زمانی 
کــه به بازار می آمدم ۲ تا چهار عدد مرغ می 
خریدم که اکنون یک مرغ یک و نیم کیلویی 

را به دشواری می توانم بخرم.
وی با بیان اینکه نرخ همه کاالها افزایش یافته 
اســت، گفت: این دلیل نمی شــود تا قیمت 
گوشت مرغ هم افزایش یابد تا سبدهای خرید 

خانواده ها خالی بماند چرا که با افزایش نرخ 
انواع اقالم این مواد به تدریج از ســبدهای 
خرید حذف شــده و اگر مرغ هم حذف شود 

خریدها به نان و پنیر خالصه می شود.
حسینی زاده تاکید کرد: باید مسووالن به فکر 
اقشار متوسط و کم درآمد جامعه باشند، قشر 
مرفه در هیچ شــرایطی تحت تاثیر گرانی و 
افزایش قیمت قرار نمی گیرد این ما هستیم که 

سفره های خود را کوچکتر می کنیم.
وی اظهار داشــت: قیمت هر کیلو مرغ ۱۶۰ 
هــزار ریالی هم برای مصرف کننده بســیار 
باالست مسووالن قیمت در بازار را مدیریت و 

بیشتر به فکر مصرف کننده ها باشند.

 پایان جدال اتحادیه ، استانداری و سازمان صمت زنجان

مرغ؛ ۱۶ هزار تومان

 جانشــین فرمانده انتظامی استان زنجان 
گفت: در طول ســه ماهه نخســت امسال هفت 
بالینــد تهیه و توزیع مواد مخــدر در زنجان از 
ســوی پلیس مبارزه با مواد مخدر این اســتان 

شناسایی و منهدم شد.
به گزارش زنگان امروز سرهنگ ایرج خانی پور 
شامگاه پنجشنبه در نشست کمیته مقابله با عرضه 
و ورود مواد مخدر که در محل استانداری زنجان 
برگزار شــد، افزود: در مدت یاد شده،  بیش از 
۵۱۳ کیلو گرم انواع مواد مخدر در زنجان کشف 
و ۹۸۱ نفر نیز در این رابطه دســتگیر شــدند و 
همچنین ۱۴۶ طرح پاکسازی در مناطق مختلف 

استان زنجان نیز انجام شد.
وی از افزایش ۳۶ درصدی جمع آوری معتادان 
متجاهر در زنجان، خبر داد و اظهار داشت: مواد 
مخدر، از معضالت اساســی جامعه و مهمترین 
دغدغه خانواده ها، محسوب می شود و به همین 
منظور پلیــس در مبارزه با این پدیده و مقابله با 
قاچاقچیان مواد از هیچ تالش و کوششــی دریغ 

نمی ورزد.
 خانی پــور با تاکید براینکه اعتیاد به عنوان یک 
آســیب اجتماعی بدون همت همگان، هیچ گاه 
بطور کامل ریشــه  کن نخواهد شد، افزود:  هم 
اکنون بخــش زیادی از جرایم و آســیب های 
اجتماعی،  رابطه مســتقیم و غیرمستقیم با مواد 
مخدر داشــته و اعتیاد به موادمخدر سرمنشــاء 
بسیاری از آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی 

است.
 جانشــین فرماندهــی انتظامی اســتان زنجان،  
آمــوزش و عزم همگانی را محور کلیدی مبارزه 
با مواد مخدر دانســت و گفت: اگر عزم و همت 
عمومی جامعه و دردمند کردن همه دستگاه های 
دولتی در زمینه آسیب های مواد مخدر در جامعه 
ایجاد نشود پلیس به تنهایی نمی تواند در بحث 
کنتــرل و مبارزه با مواد مخــدر و روانگردان ها 

موفق شود.
 خانــی پور با بیان اینکه تریاک بیشــترین مواد 
مخدر کشــف شده در این اســتان را شکل می 

دهد، افــزود: بهترین راه مقابله با پدیده شــوم 
اعتیاد و مواد مخــدر، انجام کارهای فرهنگی از 
طریق خانواده ها و متولیان امر اســت و شیوع 
مواد مخدر در هر جامعه آســیب های فراوانی به 
همراه دارد و عالوه بر خســارت های اقتصادی 
زیان های اجتماعی و فروپاشی خانواده ها را نیز 

به دنبال دارد.
وی، پیشــگیری را یــک اصل مهــم در زمینه 
کنتــرل وکاهش مصرف مواد مخــدر خواند و 
اظهار داشــت: در این راســتا اقدامات مقابله ای 
و پیشــگیرانه بسیار خوبی در سطح استان انجام 
گرفتــه و با برگــزاری کارگاه ها و کالس های 
آموزشی و نمایشگاه های تخصصی پیشگیری از 
اعتیاد در ســطح مدارس و دانشگاه ها و مساجد 
و محله های پر خطر و توضیح و تشریح آسیب 
های اجتماعی ناشــی از این بالی خانمان سوز، 
گام های موثری در راستای کاهش مصرف مواد 

مخدر شده است.
خانی پور افــزود: پلیس با قاطعیت نســبت به 

برخورد و مبارزه با هرگونــه حمل، نگهداری، 
خرید و فروش و قاچــاق مواد مخدر به عنوان 
بــالی خانمان ســوز جامعه اقدام مــی کند و 
برخورد نیروی انتظامی در این راســتا محکم و 

قاطع خواهد بوده و است.

 معاون سیاســی امنیتی اســتاندار زنجان 
گفت: سن ابتال به کرونا یک دهه کاهش یافته و 

سن مرگ در  کرونا هم کاهش یافته است.
خدابخش مرادی نافچــی ظهر روز )۱۸ تیر( در 
نشست شورای اطالع رسانی استان زنجان، اظهار 
کرد: کرونا موضوعی اســت که با زندگی مردم 
ســر و کار دارد و باید همزیســتی بــا کرونا به 
مردم آموزش داده و استفاده از ماسک و رعایت 

پروتکل ها باید مورد توجه باشد.
وی با اشاره به اینکه  هم اکنون زنجان، خرم دره، 
ابهر و ماهنشــان در وضعیــت قرمز قرار دارند، 
گفت: بقیه شهرستان ها هم نارنجی هستند.  هم 
روزنامه نگاران ،  خبرنگاران،  شــهرداران ،  اکنون 
دهیاران و  .... باید نسبت به حساس سازی جامعه 

اقدام کنند.
این  مســوول با بیان اینکه ســن ابتال به کرونا 
یک دهه کاهش یافته و ســن مــرگ در  کرونا 
هم کاهش یافته اســت، ادامــه داد: در روزهای 
گذشته در اســتان، روزی داشتیم که بیمارستان 
ولیعصــر )عج( زنجــان، اصال جا بــرای ارائه 
خدمات نداشت و تخت های آی سی یو هم، همه 

 پر بود. همچنان اطالع رســانی وظیفه اول ما در 
بحث پیشــگیری از کرونا بوده و  از افراد مبتال 
خواهش می شــود که ابتالی خود را اعالم کرده 
و اگر کارمندی اعالم نکنــد، به واحد تخلفات 

اداری خواهد رفت.
مرادی نافچی، با بیــان اینکه وظیفه اجتماعی هر 
دســتگاهی اطالع رســانی به جامعه هدف خود 
اســت، تصریح کــرد: هرکس باید بــه وظیفه 
اجتماعی خود عمل کند تا جامعه ســالم داشته 
باشیم. تکلیف امروز دستگاه های اجرایی ایجاد 
رضایت منــدی اســت و مدیران بایــد به طرق 
مختلف اطالع رســانی دقیــق را درباره خدمات 

داشته باشند.
وی بــا بیان اینکه اولویت امروز اطالع رســانی، 
خدمات به رســانه و مردم اســت و اگر کسی 
تخطی کند، باید با وی برخورد شود، خاطرنشان 
کرد: مشــکالت خبرنــگاران باید قبــل از روز 
خبرنگار حل شــود و یک روز در روز خبرنگار 

بگوییم مشکلی نداریم.
در ادامــه  رییس روابط عمومی دانشــگاه علوم 
پزشکی استان زنجان نیز درباره راه اندازی رادیو 

ســالمت، اظهار کرد: به دنبال این هســتیم که 
اصناف پروتکل های بهداشتی را به صورت کامل 
رعایت کنند. باید به این نکته نیز اشاره کرد که با 
وجود پیگیری استودیو سالمت راه اندازی نشده 

است. اســماعیل رحمانی در رابطه با وضعیت 
شیوع بیماری، افزود:  هم اکنون وضعیت جامعه 
به ســمت عادی انگاری رفته و باید نســبت به 

حساس سازی جامعه اقدام شود.

جانشین فرمانده انتظامی استان :

هفت باند تهیه و توزیع مواد مخدر در زنجان متالشی شد

معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان عنوان کرد

کاهش یک دهه ای سن ابتال به کرونا در زنجان

سینماهای زنجان 
نیاز به حمایت دارند

 مدیر امور ســینمایی حــوزه هنری 
زنجان گفت: همه پروتکل های بهداشتی در 

سینماهای استان رعایت می شود.
بــه گزارش زنگان امــروز ، میثم زنجانی در 
گفت وگــو با ایســنا، در رابطــه با وضعیت 
ســینماهای زنجان، اظهــار کــرد: از زمان 
بازگشایی مجدد سینماهای استان حمایت و 
تبلیغات خوبی صورت نگرفته است و از اینرو 
استقبال خوبی را شاهد نیستیم؛ قبل از تعطیلی 
مجدد تنهــا ۱۰ الی ۲۰ درصــد از ظرفیت 

سالن ها استفاده می شد.
وی در باره وضعیت اجــرای پروتکل های 
بهداشــتی، گفت: از زمان بازگشــایی، همه 
پروتکل های بهداشتی در سینماها اجرا شده 
بود؛ همچنین ســالن سینما در بین سانس ها 

ضدعفونی می شد.
این  مســوول تصریح کرد: افــرادی که در 
سینماها حضور داشتند نیز خود همه نکات 
بهداشتی را رعایت می کردند؛ چنانچه شخصی 
نیز ماسک یا دستکش به همراه نداشته باشد 
در سینما ماســک و مواد ضدعفونیکننده در 

اختیارش قرار می دادیم.
مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان زنجان 
ادامه داد: در پــی تعطیلی های چند ماه اخیر 
ســینماها، ضرر زیادی متحمل شدیم و این 
بازگشــایی نیز کمک چندانی بــه جبران آن 
نکرد. از طرفــی هنوز کمکی مبنی بر جبران 
این خسارات از سوی نهادی  مسوول دریافت 

نکرده ایم.

۱۹ باشگاه ورزشی 
در استان پلمب شد

  فرنشــین ورزش و جوانان اســتان 
زنجان، گفت: از زمان شــیوع بیماری کرونا 
ویروس تا ۱۵ تیرماه ۱۹ باشــگاه ورزشی در 
استان زنجان به علت عدم رعایت پروتکل های 

بهداشتی پلمب شده است.
علــی خلیلی در گفتگو بــا خبرنگار مهر، به 
بازرسی از اماکن ورزشــی در استان زنجان 
اشاره کرد و گفت: از ســوم خردادماه تا ۱۵ 
تیرماه در راستای کاهش و از بین رفتن بیماری 
کرونا بیش از ۳۳۵ بازرسی از مراکز ورزشی 

استان انجام گرفته است.
وی با بیان اینکه تمام باشگاههای ورزشی که 
بر پایه مصوبه ستاد کرونا به مدت یک هفته 
تعطیل است، گفت: باشگاههای که این مصوبه 

را رعایت نکنند پلمب می شوند.

خبـرخبــر

غرق شدن جوان ۱3 ساله 
در طارم

 فرمانده انتظامی شهرســتان طارم از 
غرق شــدن جوان ۱۳ ساله در رودخانه قزل 

اوزن این شهرستان خبر داد.
به گزارش زنگان امروز به نقل از پایگاه خبری 
پلیس، داود مــرادی اظهار کرد: در پی اعالم 
مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ مبنی بر یک 
مورد غرق شــدگی در داخل رودخانه قزل 
اوزن شهرستان طارم روستای سانسیز ماموران 
انتظامی و نیروهای امدادی ســریعا در محل 

حادثه حاضر شدند.
وی افزود: با حضور ماموران در محل حادثه 
مشــخص شــد جوان حدوداً ۱۳ ساله ای به 
منظور شنا کردن به داخل رودخانه رفته که به 
علت عدم مهارت در شنا دچار غرق شدگی 

شده است.
مرادی افزود: جسد فرد غرق شده برای سیر 

مراحل قانونی به پزشکی قانونی منتقل شد.
فرمانده انتظامی شهرستان طارم از شهروندان 
خواست تا خانواده ها هشدارهای الزم در باره 
غرق شــدگی را به فرزنــدان خود در فصل 
تابستان گوشــزد کنند تا دیگر شاهد چنین 

حوادث ناگوار نباشیم.

در راستای تشدید شیوع ویروس کرونا و حفظ 
سالمتی سربازان؛

تا اطالع ثانوی مدت 
آموزشی سربازان به یک ماه 

کاهش یافت
 معــاون وظیفه عمومــی فرماندهی 
انتظامی اســتان زنجان گفــت: طبق اعالمیه  
سازمان وظیفه عمومی ناجا، تا اطالع ثانوی 
مدت آموزشی رزم مقدماتی سربازان به مدت 

یک ماه است.
سرهنگ حسین عباسی در گفت وگو با ایسنا، 
در رابطه با آموزش رزم مقدماتی ســربازان، 
اظهار کرد: با توجه به ابالغ ستاد کل نیروهای 
مسلح، مدت آموزش رزم مقدماتی سربازان 
به دلیل تشدید شیوع ویروس کرونا و نیاز به 
رعایت حداکثری پروتکل های بهداشتی و در 
راستای حفظ سالمتی سربازان، به مدت یک 
ماه کاهش یافته و تا اطالع ثانوی به صورت 

یک ماهه استمرار خواهد داشت.
وی افزود: هرگونه تصمیم گیری در باره تغییر 
مدت زمان این دوره به شــرایط تداوم شیوع 
این بیماری در آینده بستگی دارد و در زمان 
مقرر تعیین تکلیف و اطالع رســانی خواهد 

شد.

 مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب استان 
زنجان گفت: ۴۴ پروژه آبرسانی بصورت مشارکتی، 
در سال ۹۸ توسط این شرکت و با مشارکت مردم 

و سازمان ها اجرایی شده است.
علیرضا جزء قاسمی اظهار داشت: این تعداد پروژه 
شامل حفر و تجهیز ۳ حلقه چاه، حفر و الیروبی 
دو حلقه قنات، دو مورد بهسازی چشمه تامین آب 

شرب و ساخت یک باب ایستگاه پمپاژ می باشد.
وی افزود: اجرای ۳۶ کیلومتر خط انتقال، ساخت 
هــزار و ۴7۰ متــر مکعب مخزن ذخیره ســازی 
آب، اجرای بیش از ۹۸ کیلومتر شــبکه توزیع آب 

شــرب، خرید بیش از ۱۰ میلیارد ریال تجهیزات 
و اختصاص ۵ میلیارد ریال جهت نیرورســانی به 
ایستگاه های پمپاژ از دیگر پروژه هایی است که در 
سال گذشته بصورت مشارکتی انجام گردیده است.
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب استان زنجان 
تصریح کرد: از این میــزان پروژه، اعتباری بالغ بر 
۴۰ میلیارد ریال توسط شرکت آب و فاضالب، ۱۸ 

میلیارد ریال از محل اعتبارات دهیاری ها، ۱۰ میلیارد 
ریال از محل خودیاری مردم، 7 میلیارد ریال توسط 
خیرین، یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال توســط 
قرارگاه بسیج ســازندگی و ۹۴۰ میلیون ریال نیز 
توسط بسیج سازندگی استان تامین گردیده است. 
وی هدف از اجرای طرح های مشــارکتی را رفع 
کمبود اعتبارات عمرانی، مشارکت دادن مردم در امر 

تامین، انتقال و توزیع آب شرب و همچنین ایجاد 
رابطه همدالنه بین مجموعه شرکت آب و فاضالب 
و مردم عنوان کرد تا از این طریق مشــترکین قدر 
نعمت الهی آب را بیش از پیش دانسته و در مصرف 

بهینه آن بکوشند.
جزء قاسمی گفت: امسال نیز ۶ پروژه مشارکتی در 
سطح استان در دست اجرا می باشد که این طرح ها 

در زمینه اجرای خط انتقال، شبکه توزیع آب شرب 
و ساخت مخازن ذخیره آب روستایی می باشد.

وی خاطر نشــان کرد: برای اجــرای این ۶ پروژه 
عــالوه بر اعتبارات شــرکت آب و فاضالب، ۱۰ 
میلیارد ریــال نیز از محل اعتبــارات دهیاری ها، 
مشارکت های مردمی، خیرین و بسیج سازندگی 

تامین خواهد شد.

اجرای 44 پروژه مشارکتی آب و فاضالب در استان زنجان



7
گان زن

 شنبه 21 تیر ماه  1399 / نمره 565 / سال سوم

 رییس اداره کل روابط عمومی بانک سپه خبرداد:
راه اندازی سامانه نوین 

بانکداری متمرکز بانک سپه
از بیستم تیر

 قطعی یک روزه و احتمال بروز اختالل 
یک هفته ای سامانه های بانک سپه

  رییــس اداره کل روابط عمومی بانک 
سپه گفت: با توجه به اســتقرار سامانه جدید 
بانکداری الکترونیک بانک سپه تمام درگاههای 
غیرحضوری ایــن بانک از ســاعت 12 روز 
پنجشنبه 19 تیرماه به مدت 24 ساعت قطع و تا 
یک هفته با اختالل احتمالی مواجه خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطالع رســانی بانک ســپه، 
غالمرضا اسکندری با بیان اینکه از نوزدهم تیرماه 
سال کنونی عملیات استقرار سامانه بانکداری 
متمرکز آغاز خواهد شــد گفت: بانک سپه به 
منظور خدمات رسانی مطلوب تر به مشتریان 
اقدام به ارتقای سیســتم ها و سامانه های خود 
کرده و در این مرحله کلیه حساب های سپرده ای 
بانک متمرکز شده و کلیه خدمات و محصوالت 
ریالی بانک از آن طریق ارائه خواهد شــد و در 
این راستا ســرویس ها و خدمات حضوری و 
غیــر حضوری بانک به صورت موقت  قطع و 

به سامانه جدید انتقال می یابد.
وی اضافــه کــرد: به دلیل اهمیــت مهاجرت 
مطلوب ســامانه ها و ســرویس ها، احتمال 
بــروز محدودیت هایی در بــاره ارائه خدمات 
و محصــوالت در درگاه هــای حضــوری و 
غیرحضــوری بانک در یک هفتــه آتی وجود 
خواهد داشــت که امری طبیعی است و نهایت 
مســاعی و تالش کلیه همکاران برآن است که 
سرویس های مناسب به مشتریان گرامی ارایه 

شود.
اســکندری با بیان اینکه استقرار هرچه بهتر و 
کاملتر این سامانه صبوری، همراهی و همکاری 
مشتریان محترم را می طلبد، اظهار داشت: این 
ســامانه تحولی نوین در عرصه بانکداری برای 

مشتریان به همراه خواهد داشت.

هالل احمر زنجان مسابقه 
»پوپک قصه گو« برای کودکان 

برگزار می کند
 معاون جوانان جمعیــت هالل احمر 
استان زنجان گفت: هالل احمر مسابقه »پوپک 
قصــه گو« را برای کودکان پنج تا هفت ســال 
به مناســبت 18 تیر روز ملی ادبیات کودکان و 

نوجوانان به صورت مجازی برگزار می کند.
فاطمه جمشــیدی در جمع خبرنگاران با بیان 
اینکه کتاب ارزشمندترین دارایی بشردر طول 
تاریخ محسوب می شود، افزود: کتاب کودک، 
نیروی معجزه گری است که آرزوی بزرگ انسان 
کوچک و توانایی و شــجاعت زیستن را در او 

تشویق  و ترغیب می کند. 
وی اظهارداشت: در یک کتاب، کودکان همیشه 
گرامی و بزرگ داشته شده و در آن رازی کشف 
نشــده یا موضوعی فراتر از دسترس یافت می 
شوداما در این راه نقش بزرگساالن بسیار پررنگ 
است.  معاون جوانان جمعیت هالل احمر استان 
زنجان گفت: والدین می توانند با اســتفاده از 
تجربیــات و درایت خود کودکان را با فرهنگ 
کتابخوانی از طریق خواندن قصه ها و داستان های 
مناسب، کودکان را با مفاهیم واالی انسانیت آشنا 
کــرده تا در آینده، این کــودکان بتوانند دنیایی 
سرشار از مهربانی، احترام و صلح و دوستی را 

در زندگی خود تجربه کنند.
جمشــیدی خاطرنشان کرد: ســازمان جوانان 
جمعیت هــالل احمر با توجه به اهداف واالی 
خود ، مسابقه  قصه گویی مجازی را به مناسبت 
18 تیرماه روز ملی ادبیات کودک و نوجوان با 

عنوان  پوپک قصه گو برگزار می کند.
وی یــادآوری کــرد: در این مســابقه کودکان 
قصه هایی را که پدر بزرگ یا مادر بزرگ هایشان 
برای آنها خوانده اند را با زبان شــیرین کودکانه 
بازگو کرده و والدین کــودکان نیز از بازگویی 

قصه ها توسط کودکان تصویربرداری می کنند.

 خبـــر

  رییس اتاق بازرگانی استان زنجان گفت: 
خروج از شرایط بحران اقتصادی در کشور نیازمند 
همکاری همه جانبه همه ارکان های دخیل است.

به گزارش زنگان امروز، علی یگانه فرد در نشست 
مشــترک با دبیر کمیســیون هماهنگی بانک های 
اســتان، با اشاره به برنامه های اتاق در حمایت از 
فعاالن اقتصادی در سال کنونی، اظهار کرد: یکی 
از ایــن اقدامات، ایجاد کمیته احیا در اتاق زنجان 
با هــدف بازگرداندن واحدهای تعطیل به چرخه 

تولید و اشتغال است.
وی با اشــاره به عمده مشکالت فعاالن اقتصادی 
و واحدهــای تولیدی در ســال های گذشــته و 
امسال، افزود: مشکالت بانکی و تامین نقدینگی 
را می توان عمده ترین این مشــکالت نام برد که 
در زمان شــیوع ویروس کرونا تشــدید شده و 
مشــکالت عدیده ای را برای واحدهای تولیدی 

ایجاد کرده است.
ایــن  مســوول رویکرد بانک ها در کشــورهای 
توســعه یافته با واحدهای تولیــدی را رویکردی 
حمایتی دانست و گفت: رویکرد حاکم در ایران 

نیز باید در راستای تولید، اشتغال، سرمایه گذاری و 
تولید ثروت و حمایت از واحدها باشد و بانک ها 

به نوعی از بنگاه داری اقتصادی خارج شوند.
 رییس اتاق بازرگانی استان زنجان تصریح کرد:  
هم اکنون کشــور درگیر بحران اقتصادی بوده و 
برای خروج از این شــرایط بایــد همه ارکان ها 
دست در دست هم بر مشکالت فائق آیند و  اتاق 
به دنبال حل مشکالت واحدهای تولیدی است و 
در همین راســتا نیز باید حمایت ها از سوی همه 

بخش ها صورت گیرد.
یگانه فرد با اشاره به این که نقشه راه صادراتی در 
اســتان به همت اتاق بازرگانی زنجان با شش ماه 
کار کارشناسی تدوین شده است، یادآور شد: باید 
با پرهیز از اقداماتی تاخیرزا چون بروکراسی های 
اداری در راســتای عملیاتی شــدن این نقشه راه 
گام برداشته شــود. اتاق بازرگانی زنجان به دنبال 
جذب سرمایه گذاری های جدید و حل مشکالت 
واحدهای تولیدی است و بخش بانکی می تواند 
حمایت های به سزایی را از واحدهای تولیدی به 
عمل آورد؛ البته در استان قدم های مثبتی برداشته 

شده اما نیازمند حمایت های بیشتر است.
وی عنوان کرد: اقدامات و تحریم ها بخشــی از 
مشکالت واحدهای تولیدی است و بیشتر از این 
مشــکالت، رویه ها و خودتحریمی های داخلی 
است، لطمات اساســی را به اقتصاد کشور وارد 
کرده است و می توان از ظرفیت بانک ها در کمیته 
احیــای واحدهای تولیدی برای حل مشــکالت 

اقتصادی استفاده خواهد شد.
در ادامه دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان 
زنجــان با بیان اینکه ضوابط و قوانین از نهادهای 
باالدستی به بانک ها ابالغ و انجام آن ها جز قوانین 
محسوب می شــود، اظهار کرد: فعاالن اقتصادی 
و واحدهای تولیدی دارای مشــکل، می توانند با 
تعامل و حضور در میز مذاکره مشکالت خود را 

پیگیری و حل کنند.
حســن دادگر با بیــان اینکه حضــور اتاق در 
جلسات کمیسیون هماهنگی بانک ها در استان، 
می تواند موثر واقع شــود، ادامــه داد: بانک های 
اســتان زنجان رتبه ســوم را در بخش تسهیل و 
رفع موانع تولید کشــور دارد، در حالی که رشد 

منابع بانک های اســتان درطول سال گذشته ۳8 
درصد بوده، تســهیالت پرداختی 4۳ درصد شد 

که حاکی از حمایت بانکی از واحدهای تولیدی 
است.

رییس اتاق بازرگانی زنجان عنوان کرد

خروج از بحران اقتصادی
 با همکاری همه جانبه بخش های مختلف

 نشست شورای هماهنگی مدیران منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان زنجان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان زنجان، صبح امروز نشست 
شــورای هماهنگی مدیــران منابــع طبیعی و 

آبخیزداری استان زنجان برگزار شد.
روســای ادارات منابع طبیعی شهرســتان های 
استان زنجان نیز به صورت ویدئو کنفرانس در 

این نشست حضور داشتند.
بررسی طرح 9 در 99 محور اصلی این نشست 

بود.
خلیل آقاجانلو  فرنشــین اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری اســتان با اشاره به این که امسال با 
عنوان جهش تولید از سوی مقام معظم رهبری 
نامگذاری شده است گفت: اجرای طرح 9 در 99 
که امسال سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کشور تدوین و به اســتان ها ابالغ نموده گامی 
موثر در رسیدن به این امر مهم می باشد. وی با 

بیــان این که در این طرح 9 محور کاری تدوین 
شده که اســتان ها اقدامات خود را بر پایه این 
محورها پایه ریزی می کنند افزود: توسعه دولت 
الکترونیک، توسعه زراعت چوب و ساماندهی 
بهره برداری محصوالت فرعی جنگلی و مرتعی، 
مدیریت و بهره برداری از مراتع، ارتقا پوشــش 
حفاظتی، توســعه و تقویت صندوق های منابع 
طبیعی، ذخیره گاه های جنگلی، تعیین و تکلیف 
مدیریت پارک های جنگلی، کاداستر اراضی ملی 
و اخذ حقوق دولتی و منابع اعتباری جزو این 9 

محور به شمار می روند.
آقاجانلو در ادامه خاطر نشان کرد: برای اجرای 
طرح جنگلکاری اقتصادی عالوه بر شهرســتان 
طارم مــی تــوان از ظرفیت شهرســتان های 

ماهنشان، سلطانیه و خرمدره نیز استفاده نمود.
 فرنشــین اداره کل منابع طبیعــی و آبخیزداری 
استان تاکید کرد: شناسایی پساب های شهرستان 
ها برای اجرای طــرح زارعت چوب مهمترین 

کاری اســت که روســای ادارت منابع طبیعی 
شهرســتان ها باید به آن متمرکز شوند چرا که 
اســتفاده از پساب برای کشاورزی توصیه نشده 
این در حالی اســت که بهره مندی از پتانســیل 
پســاب به منظور زراعت چوب می تواند موثر 

باشد.
وی خاطر نشــان کرد: اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری اســتان زنجــان آمادگی و همکاری 
خود را جهت اســتفاده از این ظرفیت اعالم می 
دارد. این مقام  مسوول به حوزه آبخیزداری نیز 
اشاره کرد و گفت: با تصویب اعتبارات از محل 
صندوق توسعه ملی برای عملیاتی کردن طرح 
های آبخیزداری و آبخوان داری باید فرصت را 
غنیمت شــمرده و روند اجرای این پروژه ها را 

هر چه زودتر کلید زد.
آقاجانلو همچنین اطالع رســانی اقدامات انجام 
شده در ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری تمامی 
شهرستان های استان زنجان را ضروری برشمرد.

خبر اجتماعی

نشست شورای هماهنگی مدیران منابع طبیعی استان
 برگزار شد

 معاون درمــان تامین اجتماعی 
اســتان زنجــان گفــت: هــم اکنون 
نیز  اجتماعی  تامیــن  بیمارســتان های 
همســو با بیمارســتان های دانشگاهی 
در ارائــه خدمات به بیمــاران مبتال به 
کووید 19 پیشقدم هستند، بطوریکه این 
ســازمان برای هر بیمار مبتال به کرونا، 
بیش ازپنج میلیون تومان به طور میانگین 

هزینه می کند.
دکتر جواد عابــدی افزود: در هفته های 
گذشــته بیماری کرونا در این اســتان 
شــیوع بیشــتری یافته و بر ایــن پایه 
بیمارســتان های تامین اجتماعی استان 
برای خدمات رسانی بهینه و همکاری 

های بین بخشی وارد عمل شده است.

وی اضافه کرد: تاکنون ۵۰ بیمار کرونایی 
امام حســین)ع( شهر  بیمارســتان  در 
زنجان پذیرش و بستری شده اند و در 
بیمارستان امید ابهر نیز از هفته گذشته با 
توجه به افزایش شمار مبتالیان به کرونا 

پذیرش این بیماران انجام می شود.
این مسؤول ادامه داد: تعداد تخت های 
بیمارســتان های تحت پوشــش تامین 
اجتماعی اســتان از 1۵ بــه ۶۰ تخت 
افزایش یافته و در واقــع مراکز اعم از 
بستری و سرپایی برای خدمت رسانی 
به بیماران و افراد مشــکوک به بیماری 
کرونــا با حداکثر توان در حال خدمات 

رسانی هستند.
وی اظهار داشت: اقدامات احتیاطی در 

مراکز درمانی ســازمان تامین اجتماعی 
اســتان زنجان بــرای مقابله با شــیوع 

ویروس کرونا ادامه دارد.
عابدی افــزود: تجهیز مراکــز به مواد 
ضدعفونــی کننده و اســتفاده کارکنان 
و مراجعه کننــدگان از این مواد و البته 
اتخــاذ تمامی تدابیــر الزم برای حفظ 
ایمنی مراجعه کننــدگان و کارکنان از 
جمله اقداماتی اســت که تا رفع کامل 

خطر این بیماری تداوم خواهد داشت.
این مســؤول ادامه داد: خوشــبختانه با 
کارهای انجام گرفته بیش از هفت نفر از 
متخصصان و فوق تخصص ها در رشته 
های جراحی عمومی، چشم پزشکی و 
داخلی برای بیمارستان امام حسین )ع( 

جذب شــده و این پزشکان مشغول به 
کار شده اند.

معــاون درمان تامین اجتماعی اســتان 
زنجان متخصص قلب و رادیولوژی را 
از مهمتریــن نیازهای این مرکز درمانی 
عنوان و خاطرنشان کرد: در دیدارهای 
جداگانه، موضوع به نمایندگان مجلس 
و مسؤوالن ارشــد استانداری یادآوری 
شده اســت و همچنان پیگیر حل این 

مشکل از مبادی رسمی هستیم.
 هــم اکنــون 2 بیمارســتان، یک پلی 
کلینیک و چهار درمانگاه تحت پوشش 
ســازمان تأمین اجتماعی در شهرهای 
زنجان، ابهر، خرمدره و خدابنده فعالیت 

می کنند.

معاون درمان تامین اجتماعی استان زنجان:

تامیناجتماعیبرایهربیمارکروناییبیشازپنجمیلیونتومانهزینهمیکند

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون  وماده 13آئين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي واراضي وساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 139960327003000340 مورخه 1399/04/19 هیات اول 
/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خدابنده تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای قندعلی مروتی فرزند محمد باقر  به شماره شناسنامه 1  صادره از 
خدابنده به کد ملی 4372226969  در ششدانگ یک واحد دامداری به مساحت 
6097/69 متر مربع به پالک 19 فرعی از 26 اصلی بخش 4 زنجان واقع در قریه 
کهل آباد خریداری از مالک رسمی احدی از وراث خانم قدم خیر مروتی  برابر سند 
رسمی شماره 40688 مورخه 1394/06/10 دفترخانه 27 خدابنده محرز گردیده 
است. بنابراین به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم وپس 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 مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/4/21 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/5/6                                      

عليرضا محمدی-   ریيس ثبت و اسناد وامالک 

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون  وماده 13آئين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي واراضي وساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره 139860327001000502 مورخه 1398/8/19 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي وســاختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقاي محمدرضا فالحی فرزند اکبر  به شماره شناسنامه 
999  در ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت 1028/63 متر مربع به 

پالک 8701 فرعي از 42 اصلي واقع در بخش 7 زنجان محرز گردیده است. 
بنابراین به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي 
شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دوماه 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 قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در 
صورت انقضاي مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.  
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/4/21 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/5/5                                      

مجتبی محمدلو - ریيس ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک
ناحيه یک زنجان

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون  وماده 13آئين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي واراضي وساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره 139860327001000504 مورخه 1398/8/19 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي وســاختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقاي حسن رمضانی فرزند صفدرعلی  به شماره شناسنامه 
39  در ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت 115/50 متر مربع پالک 
8700 فرعي از 42 اصلي واقع در بخش 7 زنجان محرز گردیده است. بنابراین 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در 
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
باشــند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دوماه اعتراض خود را 
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در 
صورت انقضاي مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.  
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/4/21- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/5/5                                      

مجتبی محمدلو - ریيس ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک
ناحيه یک زنجان

آگهی فقدان سند مالکيت
ســند مالکیت کاداستری به مقدار سی و یک سهم مشــاع از 192 سهم 
عرصه و اعیان به استثنای ثمنیه اعیانی یک باب عمارت به پالک ثبتی صفر 
فرعی از 3135 اصلی بخش 1 زنجان به شماره سریال 914587 به نشانی 
زنجان خیابان شهدا ساختمان امیر پالک 61 به نام آقای امیر هوشنگ علی 
بخشی فرد صادر و تسلیم گردیده است سپس خانم عصمت حسنلو با  ارایه 
وکالت نامه به شماره 32325-97/8/29 دفتر 30 زنجان از طرف مالک با ارایه 
دو برگ استشهادنامه مصدق مدعی فقدان سند به علت سهل انگاری بوده و 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده که مراتب به استناد ماده 120 
اصالحی آیین نامه قانون ثبت اعالم تا هر کس به نحوی از انحا نسبت به ملک 
مذکور حقی دارد یا معامالتی به نفع او شده از تاریخ انتشار آگهی به مدت 
10 روز ضمن مراجعه به این اداره اعتراض خود را با ارایه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله ارایه نماید در غیر اینصورت سند مالکیت المثنی به متقاضی 

تسلیم خواهد شد.
در ضمــن پالک مذکور برابــر نامه هــای 139705827085002470 - 
97/10/15 اداره اجرای اسناد رسمی و نامه شماره 1398011000129221 
- 98/3/20 شــعبه 10 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب زنجان در قید 

بازداشت می باشد.
محمدرضا حسنی - ریيس ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک 

ناحيه 2 زنجان

  رییــس ســازمان بســیج 
سازندگی استان زنجان گفت: مرحله 
جدید رزمایش کمک مومنانه از عید 
غدیر تا عید قربان در استان زنجان در 

فاز نخست اجرایی می شود.
فرهاد امندی در گفت و گو با خبرنگار 
موج رســا،اظهار داشت: مرحله دوم 
رزمایش کمک مواســات و همدلی 
در قالب کمک مومنانه در سه فاز در 

استان زنجان اجرایی می شود.
وی با بیان اینکه در این مرحله در فاز 

نخست در اعیاد قربان تا غدیر بسته های غذایی توزیع می شود، ادامه داد: همچنین در دهه اول محرم نیز 
این گروه ها فعال بوده و نسبت به توزیع بسته های غذایی اقدام می کنند.

این  مسوول فاز سوم این مرحله از رزمایش کمک مومنانه را دهه آخر ماه صفر عنوان کرد و گفت: فاز 
آخر این رزمایش به همت بسیجیان استان انجام و بسته های غذایی توزیع می شود.

 رییس سازمان جهاد سازندگی استان زنجان از جمع آوری کمک های نقدی در مرحله دوم رزمایش 
کمک مومنانه خبرداد و گفت: تالش می شــود تا این بســته ها در بین نیازمندانی که از قبل شناسایی 

شده اند، توزیع شود.
امندی از آغاز سمپاشی و گندزدائی نقاط مهم شهرستان ها از سوی گروه های جهادی خبرداد و گفت: 

این گروه ها در زمینه فرهنگ سازی و توزیع ماسک در نواحی فعالیت می کنند.

آغاز مرحله جدید رزمایش کمک مومنانه 
از عید غدیر در استان زنجان
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اذان ظهر

13:21

غروب آفتاب

20:36

اذان مغرب

20:57

نیمه شب

00:28

اذان صبح فردا

4:21

طلوع صبح فردا

6:07

وضعیت آب و هوای زنجان:

16
31

تو عاشقاهن رتین فصلی از کتاب منی
غنای ساده و معصوم شعر انب منی

رفیق رغبت خاموش روز خلوت من
حریف خواب و خیال شب شراب منی

ری تو روح نقره یی چشمه اهی بیدا
تو نبض آبی ردیاهچ اهی خواب منی

ــ سیاه و سرد و پذرینده ــ آسمان توام
ــ بلند و روشن و بخشنده ــ آفتاب منی

مرا بسوی تو جز عشق بی حساب مباد
چرا هک ماحصل رنج بی حساب منی

همیشه از همه رپسیده ام ، راهیی را
تو از زماهن کنون ، بهترین جواب منی

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

رسول رمضانخواه
استاد مسگر زنجانی

رسول رمضانخواه )متولد سال 1339 در 
زنجانی  استادکار مسگر  زنجان(  شهر 

است.
او از 10 سالگی نزد پدرش یعنی استاد 
های  دیگ  رمضانخواه« ساخت  »علی 
بزرگ مسی را آموخت و هم اکنون به 
ساخت  به  مسگری  استادکار  عنوان 
دیگچه، دیگ، قابلمه و .. مشغول است.

عکس:مهدی الماسی/ زنگان امروز

آگهي مزایده عمومي   -   شماره ) 99-1 (     
CNG شهرداري سلطانیه در نظر دارد عملیات مدیریت ،بهره برداری ،نگهداشت وتعمیرات تجهیزات وتاسیسات وابنیه  جایگاه
کوثر سلطانیه را از طریق مزایده به شرکت های واجدالشرایط بصورت اجاره واگذار نماید ، بنابراین از کلیه شرکت های دارای صالحیت 
ومورد تایید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی درخواست می شود در صورت تمایل به همکاری جهت در یافت اسناد شرکت در 

مزایده به واحد قرارداد های شهرداری مراجعه وجهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 35824040-024تماس حاصل نمایند .
CNG 1 . موضوع مزایده : عملیات مدیریت، بهره برداری ،نگهداشــت وتعمیرات تجهیزات وتاسیسات وابنیه  جایگاه

کوثر سلطانیه
2 . مهلت خرید اسناد :از تاریخ انتشار آگهي 1399/04/14لغایت  1399/04/22 میباشد .

3 . محل خرید اسناد : شهرداری سلطانیه
4 . مهلت قبول پیشنهادات : از تاریخ 1399/04/23 تا ساعت 12  روز سه شنبه  مورخ 1399/04/31

 5. محل تسلیم اسناد : دبیر خانه شهرداری سلطانیه
6 . میزان و نوع سپرده شركت در مزایده : مبلغ سپرده شرکت در مزایده 1/000/000/000ریال  به شرح مندرج در ذیل 

به یکي از طرق :
الف -  واریز وجه نقد به شماره حساب 511399515نزد بانك کشاورزی شعبه ي سلطانیه در وجه  شهرداري سلطانیه .

ب - ضمانت نامه بانکي به نفع کارفرما 
7 . شرکت درمزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداري موضوع ماده10 آیین نامه مالي شهرداري میباشد.

8 . هزینه انتشار هر نوبت آگهي و هزینه کارشناسی به عهده ي برنده مزایده خواهد بود .
 9. متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده مي بایست مبلغ 1/000/000 ریال  به حساب شماره 0106083889008  به نام شهرداري 

سلطانیه نزدبانك ملی شعبه سلطانیه  واریز و اصل فیش آن را ارائه نمایند .
10. پیشنهادات واصله راس ساعت  14 روز سه شنبه  مورخ 1399/04/31 در نشست کمیسیون معامالت بررسي خواهد شد .

11 . شهرداري در رد یا قبول  هر یك یا تمام پیشنهادات مختار میباشد .
*  سایر شروط مزایده و اختیارات و تكالیف طرفین در اسناد مزایده مندرج مي باشد .*

روابط عمومی شهرداری سلطانیه

نوبت دوم

 قلمتراش به نام زنجان شــناخته می شود 
و در واقع پیشکسوت ترین قلمتراش استان حاج 
جواد توسلیان معرف حضور اکثر زنجانی ها است. 

قلمتراش هایش در ایران شهرت دارند.
به گزارش زنگان امــروز به نقل از همدلی زنجان 
جواد توسلیان متولد سال ۱۳۲۵ در محله داود قلی 
شهر زنجان می باشــد. از سن ۸ سالگی شاگردی 
مغازه چاقوسازی استاد فتحعلی را نموده و سبک 

اولیه چاقوسازی را از ایشان آموخته است.
وی با اشاره به فعالیت ها و سابقه هنری می گوید:» از 
۷-۸ سالگی در مغازه چاقو سازی در بازار زنجان به 
شاگردی پیش استاد فتحعلی رفتم در آن زمان روزی 
۴ قزان مزد میگرفتم و بعد به ۶ قران افزایش یافت، 
خروس خوان عازم مغازه می شدم در سرما و گرما 

منتظر استاد و کلیدش که درکارگاه را بگشاید و تا 
عصر همانجا مشغول بودم، ساعت هشت تا ده شب 

هم در خیابان فردوسی در اکابر درس می خواندم.
استادکارم خیلی ســخت می گرفت و  همه فنون 
چاقو ســازی را هم یادم نمی داد بنابراین ابزار کار 
را خریدم و چهار سال شبانه در خانه کار می کردم 
و روزها در مغازه تا اینکه ۱۸ ســالم شد برای خود 
مغازه جدیدی زدم و مشغول به ساخت چاقو شدم، 
اوایل چاقوی معمولی  درســت می کردم، فروش 
انواع چاقو، قند شکن، ساطور، کاردهای آَشپزخانه 

و... پر رونق بود چراکه خبری از واردات نبود.
روزی دو تا پنج تا چاقو تولید می شد و هر قبضه 
۲۵ قران فروش می رفــت. زنجان در تولید چاقو 
هم خودکفا بــود و هم به دیگر اســتان ها چاقو 

می فروخت. در ۲۰ ســالگی یکی از خوشنویسان 
چیره دســت قزوینی به پیشــنهاد داد تا قلمتراش 
بسازم. با دقت قلمتراش را که تا آن موقع در داخل 
تولید نمی شد ساختم و خوشنویس قزوینی کارم را 

تایید کرد و من قلمتراش زنجانی شدم.«
ایــن هنرمند صنایع دســتی دربــاره جنس تیغه 
قلمتراش بیــان می کند: »جنس تیغه قلمتراش »در 
این قلمتراش دو تیغه از جنس فولد قرار داده شده 
و آبکاری بسیار خوبی روی آنها انجام گفته تا برش 
و تیزی تیغه ها در حد مطلوبی باشد و برای استفاده 
هنرمندان و هنرجویان رشته خوشنویسی مناسب 
باشــد.برش این تیغه ها و هندسه ساخت تیغه به 
نحوی اســت که کامال جوابگوی تراش قلم های 
ســایز کتابت تا مشــقی و دزفولی است و باید به 
این نکته دقت کرد عزیزان خوشنویسی که به دلیل 
ضعف در وســع مالی خرید قلمتراش را و گران 
بودن ان را بهانه کده و از تهیه قلمتراش سر باز می 
زنند و از کاتر و چاقو برای تراش استفاده می کنند 
دقت کنند این قلمتراش بسیار بسیار کارآمد تر از 

ابزار غیر تخصصی است.«
توسلیان درباره جنس دسته قلمتراش گفت: »دسته 
چاقو ها و قلمتراش ها از جنس شــاخ گاومیش و 
صدف دریایی می باشد که بر ارزش کار دوچندان 

می افزاید.«
 او درباره تبلیغ کارهایش می گوید: »دلیل شهرت 
کارهایم به خاطر  با کیفیت بودن آنهاست. کیفیت 
قلمتراش خیلی مهم است چون باید قلم را که دست 
کمی از استخوان ندارد به درستی و با ظرافت بتراشد 
و بیشتر تبلیغ من را مشتریانم انجام می دهند. مشتری 

هایی که رضایت آن ها روزی مرا بیشتر کرد.«
توســلیان ادامه می دهد: »پدر و مادرم معتقد بودند 
صنعت هنر است و همه فرزندانشان را از کودکی 
وادار بــه  آموختن صنعت می کردند. بازار کارمان 
خــوب بود خیلــی زحمت کشــیدیم و حاصل 
دسترنج مان را برداشت کردیم کسی که با دست کار 
می کند و سختی می کشد حتما روزی اش حالل 

است.

گفت وگو با پیشکسوت قلمتراش زنجان

 استادکارم 
خیلی سخت 
می گرفت و  
همه فنون 
چاقو سازی را 
یادم نمی داد
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