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چهارشنبه 27 اسفند ماه  1399 / نمره 738 / سال چهارم2
خبر

 رییس کل دادگستری استان زنجان گفت: به 
سارقان سابقه دار در روزهای نوروز مرخصی خروج 

از زندان داده نمی شود.
بنا به اعالم روابط عمومی دادگستری استان زنجان، 
حجت االسالم اسماعیل صادقی نیارکی در نشست 
مشترک شورای پیشگیری از وقوع جرم و شورای 
حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و صیانت 
از حقوق عامه استان، اظهار کرد: کسانی که بخواهند 
چهارشنبه آخر سال برخالف سفارش ها و مصوبات 
ســتاد ملی مبارزه با کرونا با انجام تجمعات برای 
شــهروندان مزاحمت و ناامنی ایجاد کنند، نیروی 
انتظامی نسبت به دستگیری هنجارشکنان و تحویل 
آن ها به مقامــات قضایی اقدام کنند و خودروهایی 
که در این راســتا توقیف شود، تا پایان تعطیالت به 
پارکینگ منتقل خواهند شــد و در این باره از همه 

دستگاه ها انتظار همراهی و همکاری داریم.
وی بر ضــرورت نظارت و اقدامات پیشــگیرانه 
دســتگاه های متولی در حوزه امور اراضی ملی در 
تعطیالت نوروز تاکید کرد و افزود: با توجه به اینکه 
تعطیالت نوروز را در پیش داریم، همه دستگاه های 
متولــی در حوزه حفظ حقــوق بیت المال در امور 
اراضی ملی باید نظارت ها و اقدامات پیشگیرانه در 
حوزه های تعرض به اراضی ملی و منابع طبیعی، حفر 
چاه های غیرمجاز و برداشت های غیرمجاز منابع آبی 

زیرزمینی، تعرض به حریم و بســتر رودخانه ها و 
تغییر کاربری در اراضی ملی توســط افراد سودجو 
و فرصت طلب بــه عمل آورند که بــرای این امر 
انعقاد تفاهم نامه بین یگان های مستقر در سازمان های 
متولی به منظور نظارت و بازرسی مستمر و منظم در 

روزهای نوروز انجام شود.
این مســوول با تاکید بر مرخصی ندادن به سارقان 

ســابقه دار در روزهای نوروز، ادامه داد: محکومان 
جرایــم مالی غیرعمد می توانند تعطیالت نوروز به 
مرخصی بروند. همچنین وی خطاب به دادســتان 
مرکز اســتان مبنی بر اعالم و دســتور به همکاران 
قضایی و دادستان  همه حوزه های قضایی به مرخصی 
ندادن به ســارقان ســابقه دار در زندان و شناسایی 
سارقان ســابقه دار که موجب بی نظمی، اخالل در 

امنیت و نظم عمومی مردم می شوند را خواستار شد.
صادقی نیارکــی از اعطای مرخصــی به تعداد قابل 
توجهی از مددجویان جرایم مالی غیرعمد مشمول 
اعطــای مرخصی در تعطیالت نــوروز خبر داد و 
گفت: باید از ظرفیت های قانونی و با توجه به شرایط 
کرونایی استفاده کرد؛ چراکه این افراد خطری برای 
جامعه نداشته و می توانند در آغاز سال نو و تعطیالت 

کنار خانواده های شان باشند.
رییس کل دادگستری استان زنجان با الزام دستگاه های 
متولی برای تامین کاالهای اساسی و مایحتاج مردم 
در پایان ســال و تعطیالت نــوروز، تصریح کرد: 
دستگاه های متولی نسبت به تامین کاالهای اساسی 
و مورد نیاز مردم اقدام و نظارت های الزم بر عرضه 

کاال و قیمت ها داشته باشند.
وی با سفارش به دستگاه های نظارتی مبنی بر اینکه 
نباید جرأت از مدیران شــجاع گرفته شود، یادآور 
شد: امروز ما نیازمند مدیران شجاع و جهادی هستیم 
اما تخلف از هیچ دستگاه و فردی پذیرفتنی نیست 
و اعمال نظارت نبایــد به تضعیف چنین مدیرانی 
بینجامد. این مسوول با تاکید بر پرهیز از اختالف بین 
دستگاه ها و سازمان ها، خاطرنشان کرد: در بروز این 
اختالفات مردم متضرر می شوند، بنابراین رفع موانع 
و ایرادات در ارائه خدمات به مردم در ســطح شهر 

باید مورد اهتمام و توجه مسووالن قرار گیرد.

رییس کل دادگستری استان زنجان:

دزدهایسابقهداردرروزهاینوروزاززندانمرخصنمیشوند رییس اتحادیه قنادان
و شیرینی فروشان زنجان:

قنادان فقط برای فروش 
روزانه شیرینی می پزند

 رییس اتحادیه قنادان و شیرینی فروشان 
زنجان گفت: با توجه به مشکالت سال قبل، 
هم اکنون قنادان فقط بــرای فروش روزانه 

شیرینی می پزند.
رســول محمــدی در گفت وگو با ایســنا، 
اظهار کرد: ســال گذشــته صنف قنادان و 
شیرینی فروشان بیش از صد درصد متضرر 
شدند و شــیرینی هایی که برای فروش در 
نوروز ۹۹ آماده شــده بود، به فروش نرفت 
و عالوه  بر زیان های مالی، واحدها مجبور به 

تعدیل نیرو شدند.
وی افزود: امسال با توجه به تداوم شرایط 
کرونایی، قنادان با احتیاط بیشتری شیرینی 
آماده کرده و فقــط برای فروش روزانه به 

صورت محدود طبخ می کنند.
این مســوول ادامــه داد: شــوربختانه با 
توجه به شــرایط کرونا و تــورم، فروش 
شــیرینی رفته رفته کمتر می شود و فقط در 
مناسبت ها فروش به روال معمول روزهای 
عادی و نه مانند مناسبت  سال های گذشته، 

بازمی گردد.
قنادان و شیرینی فروشــان  اتحادیه  رییس 
زنجان با اشــاره به قیمت هــای مصوب 
شــیرینی، تصریح کــرد: چند مــاه پیش 
قیمت هــا افزایش یافت ولی پیش از پایان 
سال افزایشی نداریم و شیرینی تر به ازای 
هر کیلوگــرم ۴۸ هزار تومان و شــیرینی 
خشک به ازای هر کیلوگرم ۳۳ هزار تومان 

عرضه می شود.
محمــدی با یادآوری اینکه هم اکنون ۱۳۵ 
واحد قنــادی و شیرینی فروشــی در این 
شــهر فعالیت دارد، خاطرنشــان کرد: اگر 
مشــکالت قنادان و شیرینی پزان در استان 
ادامه پیدا کند، قطعاً تعدیل نیروی انسانی 

فعال در این واحدها بیشتر خواهد شد.

خبـرخبــر

رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری زنجان خبر داد؛

خرید تجهیزات جدید 
برای ایمن تر شدن جان 

آتش  نشانان زنجانی

 رییس سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شــهرداری زنجان از خرید تجهیزات 
ایمنی جدید برای آتش نشانان زنجانی خبر 

داد.
مجید امیرفضلی در گفت وگو با فارس اظهار 
کرد: در راســتای حفظ جان آتش نشانان و 
ایمنی بیشــتر فعاالن این حوزه، تجهیزات 

آتش نشانی جدید خریداری شده است.
وی با اشــاره به خرید ۳0 دستگاه تنفسی، 
۳ دســتگاه تهویــه برقــی،  27 کاله ایمنی 
آتش نشانی و 20 سر نازل آتش نشانی، 6 ست 
تیفور و 2 ست چراغ قوه گفت: برای خرید 
ایــن تجهیزات یک میلیــارد و 700 میلیون 

تومان هزینه شده است.
امیرفضلی گفت: تهیــه تجهیزات حفاظت 
فردی برای آتش نشــانان گامــی بزرگ در 
راســتای حفظ جان آتش نشانان در حوادث 
مختلف اســت که امیدواریم با مســاعدت 
شهردار و اعضای شورا دیگر تجهیزات مورد 

نیاز سازمان نیز تأمین شود.
وی همچنین به موضوع آماده باش آتش نشانان 
در چهارشــنبه آخر سال اشاره کرد و گفت: 
امروز ۱20 آتش نشانان در همه ایستگاه های 
آتش نشــانی به همراه 2۵ خودرو آماده باش 

هستند. 
رییس سازمان آتش نشانی شهرداری زنجان 
ادامه داد: از همه همشهریان تقاضا می کنیم که 
به دلیل بیماری کرونا که تمام دنیا را فرا گرفته 
مراعات کنند و اگر سال های گذشته نگران 
مصدومیت بر اثر حوادث بودیم امسال عالوه 

بر آن نگران تجمعات و بیماری نیز هستیم. 
وی افزود: تقاضا می کنیم شهروندان برای قطع 
زنجیره بیماری و کاهش شــیوع آن مراعات 
کنند و مانند سال گذشته که همکاری بسیار 
خوبی داشــتند جشن به صورت محدود در 
کانون خانواده و با رعایت ایمنی برگزار شود.

 اســتاندار زنجان گفت: برای تنظیم بازار از 
توزیــع روغن نباتی و مرغ با هدف عادی شــدن 
شرایط در اســتان توزیع می شود، اینکه در جایی 
صف هایی بسیار محدود ایجاد شده، چندان جای 
نگرانی نیســت و در این میان نظارت ها تشــدید 

می شود.
فتح اله حقیقی دیروز در نشست ستاد تنظیم باراز 
اســتان با اشاره به مشکالت توزیع روغن نباتی در 
زنجان افزود: بر این پایه ســازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان موظف اســت، به صورت دقیق 
آماری از چگونگی روند توزیع این اقالم در ماههای 

گذشته تا اکنون را ارائه دهد.
این مسوول، با تاکید بر اینکه اشکال به وجود آمده 
نیز باید رفع شــود، ادامه داد: با تشــکیل تیم هایی 
در شهرســتان ها و با هدایــت معاونت اقتصادی 
اســتانداری زنجان از امروز به صورت ویژه در امر 
تنظیم بازار وارد عمل می شوند و حتی معاونان و 
مدیران کل استانداری نیز آمادگی دارند برای نظارت 

های بیشتر با این تیم ها همراه باشند.
وی، با اشــاره به اینکه نظــارت میدانی تیم های 
ویژه در امر تنظیم بازار بیش از گذشته تشدید می 
یابد، اظهار داشت: اتاق بازرگانی، بسیج اصناف و 
بازرسان صمت نیز باید بر این موضوع ورود جدی 

داشته باشند.
استاندار زنجان با بیان اینکه شان تعزیرات رسیدگی 
به پرونده های متشــکله اســت، ادامه داد: شرایط 
کنونی ایجاب می کند، همه دستگاه های متولی امر 
در باره تنظیم بازار و مشــکالت به وجود آمده به 

صورت میدانی وارد عمل شوند.
وی با بیان اینکه نیروی انتظامی، بســیج و دستگاه 
نظارتی استان نیز باید بر امر توزیع و خروج احتمالی 
کاالهای اساســی مردم از قبیل مرغ و روغن نباتی 
نظارت و کنترل جدی داشته باشند، گفت: در توزیع 
مایحتاج عمومی مردم هرگونه خللی خالف بوده 
و ایــن مهم در عرصه های دیگری نظیر پوشــاک 
نیز اهمیــت دارد و بر صنوف مربوطه باید نظارت 

بیشتری اعمال کند.
حقیقی افزود: هر گونه گرانفروشی و اختالف قیمت 
در استان مورد پذیرش نیست، بنابراین هر فردی به 
چنین کار مبادرت کند، واحد او تا پایان تعطیالت 
نوروزی پلمب می شود که این کار با نظر تعزیزات 

حکومتی انجام می گیرد.
وی اضافه کرد: بــر این مبنا از تعزیزات حکومتی 
استان نیز انتظار بر این است که بالفاصله به حکم  
صادره متخلفان اقدام کند، تا آثار و کارآیی الزم را به 
همراه داشته باشد، در این زمینه عالوه بر اینکه واحد 
متخلف بدون مصامحه و تعلل پلمب می شود، با 

مسوول صنف مربوطه نیز برخورد خواهد شد.
استاندار زنجان با تاکید بر اینکه با هر گونه احتکار 
به شــدت برخورد می شــود، گفت: بروز چنین 
رفتارهایی در ابعاد بزرگ و یا کوچک ظلم بوده و 

اجازه چنین کاری داده نخواهد شد.
حقیقی خاطرنشان کرد: هر گونه تعلل و سستی در 
امر نظارت و کنترل کاالهای اساســی مردم به هیچ 

عنوان قابل پذیرش نیست و باید به صورت قاطعانه 
ورود کرد و این مهم به صورت میدانی رصد خواهد 

شد.
وی همچنین با اشــاره به توزیع میوه شب عید از 
دیروز /سه شنبه/ به صورت گسترده در سطح شهر 
و مرکز تعیین شده گفت: این مهم بر اولویت های 
اعالم شده مبنی بر مناطق محروم مورد توجه قرار 

گیرد.
استاندار زنجان، با تاکید بر اینکه نباید در توزیع به 
موقع میوه شــب عید تعللی انجام گیرد، ادامه داد: 
عموم مردم این نوع محصول را بیشتر در روزهای 
پایانی عید نوروز خریداری می کنند و توزیع میوه 

پس از این زمان فایده ای ندارد.
حقیقی خاطرنشان کرد: در صورت عدم توزیع به 
موقع اقالم، شهروندان به دالیل مختلف مجبورند  
میوه شــب عیــد را با قیمت هــای متفاوت تری 
خریداری کنند و همین مساله به انباشت میوه های 

شب عید در استان منتهی می شود.

استاندار زنجان خبر داد؛ 

توزیع مرغ و روغن نباتی در بازار زنجان

 فرنشین امور استان های وزارت فرهنگ و 
ارشاد اســالمی گفت: از کل بودجه ساالنه حوزه 
فرهنگ و هنر در کشــور فقط حدود ۱۳ درصد 
آن در اختیار وزارت فرهنگ و اشاد اسالمی است 
و مابقی اعتبارات به دیگر نهادها و دســتگاههای 

فرهنگی اختصاص دارد.
به گزارش ایرنا علی غیاثی ندوشن در آیین تکریم 
و معارفه مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
زنجان افزود: با این وجــود، انتظارات بر وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان دستگاه  اصلی 
و متولی حوزه فرهنگ و هنر در کشــور، متمرکز 

اســت. وی اظهار داشــت: در نظام برنامه ریزی 
و قانــون گذاری ما در همــه دوره ها، فرهنگ و 
آموزش همــواره از نظر اعتباری جزو حوزه های 
آخر بوده است که امیدوارم توجه بیشتری به این 
بخش بشــود. غیاثی ندوشن با بیان اینکه در کنار 
محدودیت های مالی و اعتباری، شرایط ناشی از 
شــیوع کرونا نیز همه حوزه ها را تحت تاثیر قرار 
داد، گفــت: این موضوع در بخش فرهنگ و هنر 
که ذات فعالیت ها در آن، تجمع افراد و هنرمندان 

است، تاثیر بیشتری گذاشت. 
وی با بیــان اینکه در این شــرایط بهره گیری از 

فناوری های نوین برای اجرای برنامه های فرهنگی 
و هنری در دستور کار ما بوده است، افزود: قبل از 
کرونا، آن میزان آمادگی الزم را نداشتیم تا بتوانیم از 
این ظرفیت بهره ببریم، با این وجود در یک سال 
گذشته بسیاری از فعالیت های فرهنگی و هنری 
همچون جشــنواره های ملی فجر و برنامه های 
مختلف اســتانی با تکیه بر فضای مجازی برگزار 
شد. فرنشین امور اســتان های وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی گفت: ما در تالش هستیم تا با فراهم 
کردن زیرســاخت های مورد نیــاز، ریل گذاری 
مناسبی را در استان ها برای برگزاری برنامه های 

فرهنگی و هنری در فضای مجازی داشته باشیم.
غیاثی ندوشــن در بخش دیگری از سخنان خود 
با بیان اینکه زنجان از اســتان های بسیار خوب از 
جهت ظرفیت های فرهنگی و هنری است، اظهار 
داشت: این استان در حوزه بهره گیری از ظرفیت 
خیری در کتابخانه ســازی از استان های پیشرو 

کشور است.
در این آیین از فاطمه کرباســی، فرنشــین سابق 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان زنجان قدردانی و 
محمدربیع احمدخانی به عنوان فرنشین جدید این 

اداره کل معرفی شد.

فرنشین امور استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی:

فقط۱۳درصدبودجهفرهنگیبهوزارتفرهنگوارشاداسالمیاختصاصدارد

 دانشگاه علوم  پزشکی استان زنجان گفت: 
جشنواره بین المللی سالمت و هنر پذیرای آثار 

۳۵ کشور از سراسر دنیا بود.
به گزارش مهر، پرویــز قزلباش در آیین پایانی 
نخستین جشنواره بین المللی سالمت و هنر که 
در مرکز همایش هــای بین المللی روزبه زنجان 
برگزار شــد، با بیان اینکه برگزاری نخســتین 
جشــنواره بین المللی ســالمت و هنــر تجربه 
ارزشمندی برای این دانشگاه بود، افزود: بعد از 
اتمام مهلت ارســال آثار به این جشنواره، شاهد 
ارسال بیش از ۱۱ هزار اثر به دبیرخانه جشنواره 

مذکور بودیم.
وی با اشــاره بــه اینکه داوری آثار رســیده به 
نخستین جشــنواره بین المللی سالمت و هنر را 
۳2 داور ایرانــی و بین المللی بر عهده داشــتند 

که این خود حاکی از ظرفیت باالی جشــنواره 
مذکور بود، تصریح کرد: با اطالع رسانی صورت 
گرفته، شــاهد استقبال خوب کشــورها از این 
جشنواره در گام نخست بودیم که خود می تواند 

تجربه ارزشمندی برای ادوار بعدی باشد.
رییس دانشــگاه علوم پزشکی اســتان زنجان با 
یادآوری اینکه اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با 
شیوع ویروس کرونا از همان روزهای نخستین 
در اســتان زنجان انجام شــد و این اقدامات با 
جدیت تا به امروز تــداوم دارد، ادامه داد: همه 
ما به این موضوع آگاه هستیم که شیوع ویروس 
کرونا باعث ایجــاد تهدیدهایی و نیز به وجود 
آمدن فرصت هایی در جامعه شــد اما مهم ترین 
موضــوع در این زمینــه، نحوه مقابلــه با این 

تهدیدها و استفاده از فرصت ها است.

قزلباش با اشــاره به تجربه ارزشــمند دانشگاه 
علوم پزشــکی اســتان زنجان در باره برگزاری 
چندین دوره جشنواره بین المللی عکس سالمت 
روان، اظهار کرد: با توجه به ظرفیت های ایجاد 
شــده در جشــنواره بین المللی عکس سالمت 
روان، ســازمان بهداشــت جهانی حمایت های 
خوبی را از این جشــنواره به عمل آورد که این 
خود می تواند زمینه ساز برگزاری موفق جشنواره 

بین المللی سالمت و هنر باشد.
وی با تاکید بر اینکه نیاز مبرم به استفاده از زبان 
هنر که یکی از گویاترین زبان ها اســت، برای 
مقابله با کرونا هستیم، بیان کرد: بر همین اساس 
برنامه ریزی ها برای برگزاری نخستین جشنواره 
بین المللی ســالمت و هنر در هفت رشته و دو 
بخش حرفه ای و آماتور انجام شــد و امروز که 

شــاهد برگزاری آیین پایانی آن هستیم، بیش از 
۱۱ هزار اثر به دبیرخانه این جشــنواره ارســال 

شده است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان:

جشنوارهبینالمللیسالمتوهنراز۳۵کشوراثردریافتکرد

آن صبح نخستین بهاری که به شادی
می آورد از چلچله پیغام شمایید
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 قیمت اقالم اساسی در آستانه عید نوروز 
در بازار زنجان در سایه نظارت و کنترل کمرنگ 
مسووالن به حدی افزایش یافته که نشانی از شب 
عید در رخ شهروندان مشاهده نمی شود و این در 
حالی است که مسووالن هم به وجود کاالی کافی 

و هم به نظارت مستمر بر بازار تاکید دارند.
به گزارش موج رسا، چند سالی است که علی رغم 
نو شدن طبیعت و فرا رسیدن بهار و عید نوروز، 
حس و حال نوروزی در رخ شهروندان مشاهده 
نمی شــود که علت اصلی آن بــه گرانی بیش از 
حد و افسارگســیخته کاالها و پایین بودن درآمد 

خانوارها برمی گردد.
در پارســال و امسال، موضوع بسیار مهمی که در 
کنار گرانی، دسترســی مردم به کاالهای اساسی 
را تحت تاثیر قــرار داده، عدم وجود کاال و اقالم 
اساسی به میزان کافی در بازار است که روش های 
جدید َعرضه و فروش را به وجود آورده اســت. 
برای مثال؛ روغن، مرغ و شکر اقالمی هستند که 
در این مدت بر ســر زبان هــا بوده و به دغدغه و 
نگرانی اصلی شهروندان تبدیل شده است. روغن 
در بازار پیدا نمی شــود و اگــر به ندرت هم پیدا 
شود در کنار آن باید چند قلم کاالی تحمیلی نیز 
از فروشنده بخری تا بتوانی صاحب روغن شوی 
ضمن اینکه روغن نباتی ۵ کیلوگرمی که در اوایل 
امســال به قیمت ۵0 یا ۵۵ هزار تومان بود اکنون 
اگر به قیمت ۸۵ تا ۹0 هزار تومان پیدا شود سبب 

خوشحالی است.
مرغ، یکی دیگر از اقالم مصرفی خانوارها اســت 
که به دلیل باال بودن قیمت گوشت، مصرف باالیی 
دارد که قیمت آن نیز در سال های گذشته همواره 
در نوســان بوده و امروز طبق مصوبه ستاد تنظیم 
بازار کشــور به ازای هر کیلوگرم 20 هزار و ۴00 
تومان فروخته می شــود اما همین قلم کاال نیز با 
روش هایی ماننــد قطعه بندی به قیمت های باالتر 
فروخته شــده و شــیرین ترین تلخ کامی را برای 

شهروندان به ارمغان آورده است.
قیمت گوشــت قرمــز در این روزهــا، افزایش 
سرســام آوری داشته و شرایط به جایی رسیده که 
هیچ قیمت مشــخصی برای گوشت قرمز وجود 
ندارد و حساب قیمت ها از دست اتحادیه قصابان 

نیز خارج شده است.
*  قیمت گوشت قرمز در زنجان مشخص نیست
بهلول بیات، رییس اتحادیه قصابان استان زنجان 
در گفت وگــو با خبرنگار موج رســا؛ گفت: هم 
اکنون قیمت گوشــت قرمز در زنجان مشخص 

نیست.
وی تصریح کرد: امروز نمی توانم در مورد قیمت 
گوشــت قرمز چیزی بگویم چرا که چند روزی 
اســت که بازار گوشت، آشــفته بوده و قیمت ها 

مشخص نیست.
یکی از کســبه های منصف زنجانی که در توزیع 
گوشــت قرمز فعالیت دارد به خبرنگار موج رسا 
گفت: قیمت گوشت قرمز در بازار زنجان، نوسان 
شدیدی داشــته و قیمت واحدی برای آن وجود 

ندارد.
وی اظهار داشــت: هم اکنون، گوشت گوساله در 
بازار زنجان بیــن ۱2۵ تا ۱۴0 هزار تومان عرضه 

می شود.
این فعال صنفی با بیان اینکه گوشــت گوسفندی 
نیــز از ۱۴0 تا ۱7۵ هزار تومــان در بازار عرضه 
می شود، بیان کرد: قیمت گوسفند زنده به تازگی 
کمی افزایش پیدا کرد که ایــن موضوع، بهانه و 
فرصتی برای دالالن و ســودجویان شــده که در 
روزهای پایانی سال در بازار گوشت قرمز جوالن 

دهند.
*  افزایش قیمت شــیرینی به تبعیت از افزایش 

قیمت مواد اولیه است
رســول محمدی، رییس اتحادیه قنادان اســتان 
زنجــان نیز در گفت وگو با خبرنگار موج رســا؛ 
گفت: افزایــش یکباره قیمت مــواد اولیه باعث 

متضرر شدن و اختالل در کار قنادان شده است.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت مواد اولیه از جمله 

آرد، تخم مرغ، روغن، شکر و... باعث شده قنادان 
متضرر  شــوند، اظهار داشت: افزایش قیمت مواد 
اولیه ســبب افزایش قیمت شــیرینی ها نیز شده 
و افزایــش قیمت  مواد اولیــه، کار را برای قنادان 

سخت تر کرده است.
محمدی خاطرنشــان کرد: افزایش یکباره قیمت 
شــکر از 7 به بیش از ۱2 هــزار تومان و افزایش 
۵ تا ۵ برابری قیمت روغن باعث وقوع مشکالت 

مختلفی می شود.
*  افزایش 20 درصدی قیمت میوه در آســتانه 

عید نوروز در زنجان
سیدمرتضی هاشمی، رییس اتحادیه میوه و تره بار 
زنجان نیز در گفت وگو با خبرنگار موج رســا؛ از 
افزایش 20 درصدی قیمت میوه نسبت به 2 هفته 

گذشته در میدان میوه و تره بار خبر داد.
وی اظهارداشت: هم اکنون قیمت میوه نسبت به 2 
هفته گذشته 20 درصد افزایش یافته که نسبت به 

سال گذشته به بیش از ۴0 درصد می رسد.
هاشمی خاطرنشان کرد: هم اکنون در میدان میوه 
و تره بار، پرتقال تامســون ۱2 هزار تومان بوده و 
قیمت پرتقال خونی ۱۴ هزار تومان، سیب سفید 
ممتاز ۱۵ هزار تومان، سیب قرمز نیز بین 6 تا ۱0 

هزار تومان به فروش می رسد.
رییس اتحادیه میوه و تره بار زنجان گفت: قیمت 
کیــوی ۱00 گرمی، ۱7 هــزار تومان و کیوی 70 

گرمی نیز ۱۴ هزار تومان ارائه شده است.
وی بــا بیــان اینکه قیمــت خیــار گلخانه ای ۹ 
هزارتومان و خیار گوجه ای نیز 6 هزار تومان در 
میدان میوه و تره بار زنجان ارائه می شــود، افزود: 
قیمــت پیاز بین 2 هزار و 2 هزار و ۵00 تومان و 
قیمت سیب زمینی تازه ۵ هزار و سیب زمینی کهنه 
نیز بین 2 هزار تا 2۵00 تومان َعرضه شده است.

*  تفاوت قیمت مرغ در اســتان زنجان با دیگر 
استان ها دلیل برخی کمبودها است

سیدناصر موســوی، رییس اتحادیه مرغ فروشان 
زنجان نیز به خبرنگار موج رسا گفت: مشکالتی 
نسبت به کمبود مرغ در بازار وجود دارد اما خیلی 
حاد نیست و دلیل اصلی آن به تفاوت قیمت مرغ 

در زنجان با دیگر استان ها برمی گردد.
وی با بیان اینکه تالش مسووالن بر این است که 
بازار مرغ در آستانه عید نوروز، اشباع شود، افزود: 
روزانــه بین 2۵ تا ۳0 تُن مــرغ در زنجان پخش 
شده و به نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار به ازای هر 

کیلوگرم 20۴00 تومان عرضه می شود.
موسوی در پاسخ به اینکه مسووالن چه تمهیداتی 
جهت اشــباع بازار مــرغ اندیشــیده اند، گفت: 
مرغ فروشــان، زنجیره آخر عرضه بوده و معموالً 
مســووالن، تصمیمات را گرفته و به ما می گویند 

اجرا کنید.
رییس اتحادیه مرغ فروشــان زنجــان با گالیه از 
مسووالن کارگروه تنظیم بازار استان اظهار داشت: 
شــوربختانه در جلســاتی که مربــوط به مرغ و 
تخم مرغ است از اتحادیه، دعوت نمی شود و فقط 

خروجی تصمیمات را جهت اجرا ابالغ می کنند.
موســوی خاطرنشــان کرد: به همیــن دلیل از 
تمهیدات دولتمــردان، خبر ندارم و به تازگی نیز 
نشست کارگروه تنظیم بازار بوده که ما را دعوت 
نکرده بودند و به هر حال هر تصمیمی که گرفته 

می شود امیدواریم به خیر و صالح باشد.
وی، یکی دیگر از مشکالت مرغ را عدم رعایت 
قیمت مصوب در اســتان ها اطــراف بیان کرد و 
اظهار داشت: قیمت مرغ در استان های اطراف تا 
2۹ هزار تومان و حتی باالتر هم عرضه می شــود 
و یکی از مشــکالت اساســی این است که تمام 

استان ها قیمت مصوب مرغ را رعایت نمی کنند.
موسوی ابراز کرد: اگر تمام استان ها قیمت مصوب 
مرغ را رعایت می کردند ما هیچ مشکلی نداشتیم 
اما این مهم رعایت نمی شود و خرید با قیمت باال 
وجود دارد و طبیعی است که مرغ زنجان با قیمت 

باال به آن ها فروخته می شود.
*  افزایش 35 درصدی قیمت آجیل در زنجان

مرتضی انتصار، رییــس اتحادیه بنکداران، آجیل 
و خشــکبار اســتان زنجان نیز به خبرنگار موج 
رسا؛ گفت: هم اکنون قیمت آجیل نسبت به سال 

گذشته ۳۵ درصد افزایش یافته است.
وی اظهار داشــت: قیمت آجیــل از ۱60 تا 2۸0 

هزار تومان به دلیل تنوع نوع آن متغیر است.
انتصار با بیــان اینکه قیمت آجیل باال بوده و این 
موضوع موجب کاهش مشتری در این بازار شده 
اســت، بیان کرد: قیمت آجیل بر پایه نوع پسته، 

تخمه، ۴ مغز و ۵ مغز بودن، متغیر است.
رییس اتحادیه بنکداران، آجیل و خشکبار استان 
زنجــان از افزایش ۳۵ درصــدی قیمت آجیل به 
صورت میانگین نسبت به سال گذشته خبرداد و 
گفت: نسبت به ۳ سال گذشته میزان مشتری آجیل 

۴0 تا ۵0 درصد کاهش یافته است.
وی اظهار داشت: تعداد مشتریان نسبت به پارسال 
نیــز ۳0 درصد به دلیل کاهش قدرت خرید مردم 
کاهش یافته که این امر در میزان فروش، تاثیرگذار 

است.
تمام این کمبود و گرانی های بازار در حالی است 
که مسووالن همواره ابراز می کنند که کمبودی در 
بازار وجود نداشته و نظارت ها نیز مستمر و کامل 

است.
*  تولید گوشت قرمز، مازاد بر نیاز استان است

محمدعلی صادقی، مدیر بهبود امور دامی سازمان 
جهاد کشاورزی اســتان زنجان با تاکید بر اینکه 
نیاز استان به گوشت قرمز حدود ۱۵ هزار و 700 
تُن اســت به خبرنگار موج رسا؛ گفت: در تولید 
گوشت قرمز در استان حدود ۱0 درصد مازاد بر 

نیاز داریم.
وی با بیان اینکه واردات گوشــت قرمز متناسب 
با نیاز اســتان انجام می شود، اظهار داشت: ممکن 
اســت در مقطعی بیشتر و در مقطعی نیز واردات 

گوشت قرمز نداشته باشیم.
صادقی در مــورد راه انــدازی بزرگ ترین مرکز 
پرورش گوســفندی در استان زنجان گفت: هنوز 
این واحد راه اندازی نشــده و بر پایه برنامه ریزی 
انجام شده، نیمه اول ســال آینده فاز نخست این 

واحد راه اندازی می شود.
*  توزیع میوه شب عید

ناصر فغفوری، رییس ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان زنجان نیز در گفت وگو با خبرنگار 
موج رسا؛ از ذخیره سازی یک هزار تُن میوه شب 

عید در زنجان خبرداد و گفت: میوه تنظیم بازار از 
روز دوشنبه توزیع می شود.

وی اظهار داشت: میوه به اندازه کافی، ذخیره شده 
و مشکلی در تامین نیاز بازار وجود ندارد با اینکه 
تامین میوه به دلیل ممنوعیت صادرات به راحتی 

انجام می شود.
فغفوری با تاکیــد بر اینکه بــرای جلوگیری از 
افزایش قیمت ســیب و پرتقال، جلوی صادرات 
آن گرفته شد، تصریح کرد: به هر اندازه ای که نیاز 
داشته باشیم می توانیم از دیگر استان ها تهیه کنیم.

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
زنجان بــا تاکید بر اینکه هنــوز قیمت میوه های 
شب عید مشخص نشده است، عنوان کرد: تا روز 

یکشنبه، قیمت ها تعیین خواهد شد.
وی گفت: قیمت ســیب و پرتقال تنظیم بازار بر 

پایه قیمت بازار میوه و تره بار تعیین خواهد شد.
فغفوری خاطرنشــان کرد: میــوه تنظیم بازار به 
عنوان رقیب میوه فروشان نبوده و هدف از توزیع 
این میوه ها به منظور تنظیم قیمت های بازار است 
و تعــداد مراکز توزیع میوه نیز به اندازه کافی در 
نظر گرفته شــده تا از تجمع مردم هم جلوگیری 

شود.
*  نیاز بازار زنجان به مرغ گرم تامین شده است
امور  محمدرضــا آبی پور، معــاون هماهنگــی 
اقتصادی اقتصادی استاندار زنجان نیز با اشاره به 
روند توزیع مرغ در بازار زنجان به خبرنگار موج 
رسا؛ گفت: روزانه بین ۵0 تا ۹0 تُن مرغ در بازار 

استان زنجان توزیع می شود.
وی در مــورد کمبود مرغ در بازار زنجان و روند 
توزیع آن اظهار کرد: مرغ به اندازه کافی در استان 
زنجان وجود دارد و مشــکلی هم در این باره در 

زنجان نداریم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با 
بیان اینکه خوشبختانه تا به امروز، کنترل در بازار 
مرغ اتفاق افتاده است، بیان کرد: در قیمت  مرغ نیز 
مشکلی وجود ندارد و قیمت مصوب در بازار به 
صورت کامل رعایت می شــود و نظارت بر بازار 

نیز روزانه اتفاق می افتد.

وی در بــاره جوجه ریــزی مرغداری هــا نیــز 
خاطرنشان کرد: جوجه ریزی به اندازه کافی توسط 
مرغداران اتفاق اتفاده و مشکلی در این باره وجود 

ندارد.
آبی پور با بیان اینکه برخی از استان های همجوار 
قیمت ها را رعایــت نمی کنند افزود: این موضوع 
ارتباطی به اســتان زنجان ندارد و ما در استان به 
انــدازه کافی، تولید مــرغ داریم و هیچ تصمیمی 
مبنی بر افزایش قیمت مرغ در استان زنجان اتخاذ 

نشده است.
 *  نظارت بــر بازار زنجان هدفمند و با برنامه 

نیست
مظاهر یوســفی امیری، رییــس انجمن حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان اســتان زنجان با تاکید 
بر اینکه نظار ت ها در جامعه ملموس نیســت به 
خبرنگار موج رســا؛ گفت: نظارت بر بازار باید 

هدفمند و با برنامه باشد.
وی با بیان اینکه در حد توان، نظارت ها در استان 
زنجان انجام می شود، اظهار کرد: بازرسان گزارشی 
که از نظارت ها ارائه می دهند نشــان می دهد که 

نظارت ها با تمام توان انجام می شود.
یوسفی امیری با اشــاره به اینکه زمان نظارت ها 
بــر بازار افزایش یافته و به صورت مســتمر این 
نظارت ها انجام می شود تصریح کرد: بارها موضوع 
را مطرح کردم که مشکل نظارت ها اساسی است و 

باید برای حل آن ریشه ای عمل کرد.
رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
اســتان زنجان گفت: هم اکنون نگرانی ما در این 
حوزه این اســت که وقتی یــک صنف متخلف 
جریمه می شــود برای جبران جریمه اعمال شده، 
قیمت اجناس خود را افزایش می دهد و در واقع 
جریمه ها از جیب مصرف کننده پرداخت می شود.

وی ابراز کرد: این اتفاق به خاطر این اســت که 
نظارت ها در بازار به صورت هدفمند نیست و در 

واقع نظارت ها به صورت موردی انجام می شود.
یوســفی امیری با تاکید بر اینکه بعــد از اِعمال 
جریمه، واحد متخلف به حال خود رها می شود و 
پیگیری نمی شود که آیا این واحد صنفی به تخلف 
خود ادامه می دهد یا نه، ادامه داد: منکر این نیستیم 
که نظارت ها به کل وجود ندارد اما نکته مهم این 
است که تا زمانی که نظارت ها به صورت هدفمند 

نباشد، نتیجه ای کسب نخواهد شد.
وی با بیان اینکه هدف از بازرسی و نظارت ها این 
است که شــاهد کاهش تخلفات در بازار باشیم، 
ابراز کرد: بعد از اِعمال جریمه، پیگیری های ادامه 
ندارد و در واقع بررسی نمی شود که این جریمه ها 

منجر به کاهش جرایم شده یا نه.
رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
استان زنجان با اشاره به اینکه در بازرسی ها برای 
رسیدن به نتیجه مطلوب باید با برنامه حرکت کرد، 
گفت: تا زمانی که برنامه ریزی در بازرسی ها ایجاد 
نشود هر اندازه تعداد بازرسان افزایش یابد باز هم 

نتیجه رضایتمندی حاصل نمی شود.
*  مسووالن در کنار نظارت بر بازار، قیمت ها 

را کنترل کنند
حجت االســالم علی خاتمی، نماینده ولی فقیه 
در اســتان و امام جمعه زنجان نیز در خطبه های 
نماز جمعه 22 اســفندماه شهر زنجان با اشاره به 
فرمایشات اخیر رهبر معظم انقالب اسالمی مبنی 
بر نگرانی از وضعیت بازار و معیشت مردم، گفت: 
بنده نیز در جلســات مختلف این تذکرات را به 

مسووالن داده ام.
وی افزود: مســووالن بر بازار نظارت می کنند اما 
نظارت، کافی نیست چرا که در کنار نظارت باید 

قیمت ها نیز کنترل شود.
خاتمی با بیان اینکه احتمال دارد به دلیل بیماری 
کرونا عید امســال نیز مانند ســال گذشته باشد، 
تصریح کرد: مدیریت تشــریفات با مردم بوده اما 
نظارت و کنترل بر بازار بر عهده مسووالن است.

اســتاندار زنجان در این شــرایط باید به دغدغه 
جدی مردم در باره بازار و کنترل قیمت ها پاسخ 

دهد.

 گزارشی از افزایش افسارگسیخته قیمت اقالم اساسی در آستانه عید نوروز؛

گرانی افسارگسیخته و کمبود اقالم اساسی در بازار
 آقای استاندار! مطالبه جدی مردم زنجان کنترل قیمت ها است

 مهندس مروتعلی میری سیاهی،سرپرســت 
مخابــرات منطقه زنجان با اعــالم این خبر گفت: 
دربازدید استاندار زنجان از روستای زرده شهرستان 
طارم در 27بهمن ماه امسال،ارتباط رسانی این روستا 
مورد تاکید  نماینده عالی دولت در اســتان زنجان 
قرار گرفت که با تالش های کارشناســان مخابرات 
منطقــه زنجان،ارتباط این روســتا بــا راه اندازی 
mdu در روســتای زرده ،طبــق زمانبنــدی اعالم 

شده)2۵اسفندماه(برقرار شد.
به گزارش زنگان امروز، بر مبنای گفته سرپرســت 
مخابــرات منطقه زنجان؛۳2 شــماره تلفن همراه با 
اینترنت به ساکنین این روستا واگذار شد و به بهره 

برداری رسید.

 فرنشــین میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی استان زنجان از آغاز عملیات 
اجرایی مرمت کاروانسرای سنگی زنجان خبر 

داد.
به گــزارش مهر، امیــر ارجمند افــزود: در 
اقدام های مرمتی بدنه ســازی، بندکشــی بین 
آجرها، تعویض نورگیرهــا، مرمت آجرهای 
فرســوده، کف ســازی، اجزای کانال ناکش، 
استحکام بخشی پی و طاق ها، اندود طاق های 
و  مکانیکی  تأسیســات  ســاماندهی  داخلی، 
برقی، استحکام بخشــی و عایــق کاری انجام 

می شود.
وی ادامه داد: کاروانســراها به عنوان آثار ملی 
که بخشی از هویت گذشتگان و نحوه زندگی 

آن ها را به نســل های حاضــر و آینده معرفی 
می کنند از ارزش زیادی برخوردار هســتند، 
ازاین رو باید در حفظ، مرمت و نگهداری این 

بناها بیش ازپیش کوشا باشیم.
و  فرهنگی، گردشــگری  میــراث  فرنشــین 
صنایع دستی استان زنجان اضافه کرد: مصالح 
به کار گرفته شــده در این کاروانسرا عمدتًا از 
ســنگ اســت و به این دلیل به کاروانسرای 
ســنگی شــهرت یافته است که شــایان ذکر 
اســت تمامی کاروانسراهایی که در این مسیر 

ساخته شده است سنگی هستند.
فرهنگی، گردشــگری و  میــراث  فرنشــین 
صنایع دستی استان زنجان با بیان اینکه اهداف 
حفاظتی و صیانتی از مواریث فرهنگی استان 

هستند، گفت: این اداره کل در سال کنونی با 
نظارت مســتمر بر پروژه های مرمتی در نظر 
دارد تا بخش عمده ای از عملیات تخصصی و 
فنی ابنیه تاریخی انجام و برای بهره برداری در 

حوزه های فرهنگی و گردشگری آماده شود.
کاروانسرای ســنگی یکی از بناهای باارزش 
دوران صفــوی با قدمت ۳00 ســال اســت. 
این بنا به دســتور شاه عباس در مسیر جاده ی 
ابریشم برای استفاده مســافران و مهمانان از 
شــرق به غرب ایران ساخته شده اســت. این 
کاروانســرا با شــماره 2۱2۸ در فهرست آثار 
ملی ثبت شــده و از لحاظ کاربری تغییریافته 
و با مدیریت اداره  اوقاف تبدیل به سفره خانه  

سنتی شده است.

ارتباط تلفن همراه در روستای زرده شهرستان طارم 
با موفقیت برقرار شد

فرنشین میراث فرهنگی استان:

بنای تاریخی کاروانسرای سنگی زنجان بازسازی می شود

عید نوروز می رسد از راه
شادی از روی خانه می بارد
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انتصاب مدیر عامل شرکت 
آب منطقه ای زنجان به عنوان 
رییس کمیته ورزش صنعت آب 

و برق استان زنجان

 مهندس افشاری مدیر عامل شرکت 
آب منطقه ای زنجان در حضور مسوولین 
شــورای مرکــزی ورزش وزارت نیرو و 
فرنشــین دفتر مدیریت بحــران و پدافند 
غیرعامل و مدیران عامل صنعت آب و برق 
و جمعی از ورزشکاران صنعت آب و برق 
استان زنجان به عنوان ریئس کمیته ورزش 
صنعت آب و برق استان زنجان انتخاب شد.
به گزارش زنگان امروز، در نشستی که ۱7 
اسفند ماه سال کنونی در سالن اجتماعات 
شــرکت برق منطقــه ای زنجان با حضور 
مهندس حســین زاده مســوول شــورای 
مرکــزی ورزش وزارت نیــرو و مهندس 
جعفر زاده فرنشین دفتر مدیریت بحران و 
پدافند غیرعامل وزارت نیرو و مدیران عامل 
صنعــت آب و برق اســتان زنجان برگزار 
شد مهندس اسماعیل افشاری مدیر عامل 
شرکت آب منطقه ای زنجان به عنوان ریئس 
کمیته و یوسف باقری از کارشناسان شرکت 
آب منطقــه ای زنجان به عنوان دبیر کمیته 
ورزش صنعت آب و برق اســتان منصوب 

شدند.

بازدید مسووالن شهر گرماب به 
همراه مدیر امورمنابع خدابنده از 

معادن ماسه شویی این منطقه
 به گــزارش زنگان امروز، »خلجی« 
رییس دادگاه شــهرگرماب ، » موســوی 
»بخشدار افشار و » خدایی »مدیرامور منابع 
آب شهرستان خدابنده و برخی از مسوولین 
ادارات این شهر از معادن ماسه شویی فعال 
رودخانه در این منطقه بازدید و در جریان 

روند فعالیت این کارگاهها قرار گرفتند.
این گزارش حاکی اســت، در این دیدار که 
با حضور اهالی روستاهای منطقه و معدن 
داران صــورت گرفت ،خلجی با تشــکر 
از اقدامــات صورت گرفته توســط امور 
منابع آب شهرستان خدابنده برای الیروبی 
رودخانه ها با استفاده از فرصت کارگاه های 
ماسه شویی خواستار در نظر گرفتن مسایل 
زیست محیطی و مسایل اجتماعی در صدور 

مجوزها شد.

مدیر امور منابع آب شهرستان ابهر:
الیروبی رودخانه 

عمیدآباد-پیرسقا انجام شد
 الیروبی رودخانه عمیدآباد-پیرسقا 

توسط این امور انجام شد
به گزارش زنگان امروز، سیدحسن ابراهیمی 
اظهار کــرد: الیروبی و تســطیح رودخانه 
عمیدآباد-پیرسقا و ایجاد ترانشه دیواره ها 
که یکی از نکات و تذکرات مسوالن واحد 
رودخانه بود، توســط امور منابع آب ابهر 

بازگشایی و تسطیح گردید.
مدیرامورمنابع آب شهرستان ابهر، تصریح 
کــرد: این عملیات با پیگیــری مدیریت و 
کارشناسان این امور و با  استفاده از ماشین 
آالت و تجهیزات استیجاری شرکت اورشن 
از جمله لودر،بیل مکانیکی و ... انجام شد که 
ایجاد ترانشه در دیواره آن موجبات استحکام 

دیواره بستر رودخانه را فراهم آورد.

توسط معاون امورهماهنگی و عمرانی استانداری زنجان و رییس سازمان برنامه و بودجه استان؛خبــر

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان  تجلیل شد

 دورازدهمین نشســت شورای فنی 
اســتان با حضور اعضای این شورا و با 
دستور نشست ؛ تصمیم گیری در باره پروژه 
درخواست  طرح  اســتان،  خیرساز  های 
فسخ پیمان شرکت آب و فاضالب استان 
و اعالم نظر کارگروه پیمان و ضوابط فنی 

و تقدیر از دســتگاههای برتر بر پایه بند 
5 مصوبات دهمین نشســت شورای فنی 
استان، امروز سه شنبه 26 اسفندماه راس 
ساعت 8:30 در ســالن شهید شهریاری 

شرکت آب منطقه ای زنجان برگزارشد.
به گــزارش زنگان امروز، این نشســت 

که به ریاســت »مهرداد سلطانی« معاون 
استاندارزنجان  عمرانی  و  هماهنگی  امور 
برگزارشد و با حضور مدیران دستگاههای 
مدعو موارد و بندهای پیشــنهادی مورد 
بحث و بررســی قرار گرفــت و مقرر 
شد مصوبات این نشســت برای اجرا به 

دستگاههای ذیمدخل ارجاع گردد.
در پایــان این نشســت، از »اســماعیل 
بیات«  افشــاری« مدیرعامل و »ســعید 
مشــاور مدیرعامل این شــرکت در باره 
عملکرد مطلوب شــرکت آب منطقه ای 
زنجان در ارتبــاط با پروژه های عمرانی 

ملی که موفق به کســب رتبــه برتر در 
شاخص کیفیت اجرا در سال کنونی شده 
بود، با اهدا لوح تقدیر با امضای مشترک 
معاون امورهماهنگی و عمرانی استانداری 
و رییس ســازمان برنامه و بودجه استان 

زنجان، تجلیل شد.

 مدیرعامل شرکت آب  منطقه ای زنجان 
گفت: از ابتدای امســال تاکنون ۱2۸ حلقه چاه 
غیرمجاز در استان پر شده که سبب صرفه جویی 
حدود ۴ و نیم میلیون مترمکعب آب شده است.

به گزارش زنگان امروز، اســماعیل افشــاری با 
اشــاره به پر کردن چاه های غیرمجاز در استان، 
اظهار کرد: از ابتدای ســال تاکنــون ۱2۸حلقه 
چاه غیرمجاز در اســتان پر شــده که این اقدام 
ســبب حفظ و نگه داشت حدود ۴ و نیم میلیون 

مترمکعب آب شده است.
وی افزود: هم اکنون در ۵ دشــت از 7 دشــت 
اســتان، ممنوعیت برداشــت آب وجود دارد و 
ســطح تراز آبی در این دشت ها کاهش دارد که 
برداشــت بی رویه آب ســبب می شود که بیالن 
آبی منطقــه روز به روز کاهش یابد که این مهم 
می تواند مشــکالت بســیاری را برای دشت و 

منطقه ایجاد کند.
افشــاری ادامه داد: از کشاورزان و بهره برداران و 
آحاد مختلف مردم استان انتظار می رود با توجه به 

شروع سال آبی کم بارش و تغییر نوع بارش ها از 
برف به باران، حداکثر صرفه جویی را در مصرف 

آب در بخش های مختلف انجام دهند.
دبیر شورای حفاظت منابع آب استان با بیان اینکه 
در دشت ابهر حدود ۳0 متر و در دشت سجاس 
حدود ۱0 متر افت سطح سفره های آب زیرزمینی 
افت سطح آب اتفاق افتاده است، تصریح کرد: هم 
اکنون ۸0 درصد آب شرب و ۹۵ درصد نیاز آب 
صنعت از آب های زیرزمینی تامین می شود که از 
هر منظر به این موضوع توجه شــود برای آینده 

استان خطرناک است.
مدیرعامل شرکت آب  منطقه ای زنجان خاطرنشان 
کــرد: از طریق اصالح و تعدیل پروانه های بهره 
بردرای از منابع آب استان نیز که 76۳ فقره بوده 
حدود 20 میلیون متر مکعب صرفه جویی آب در 

مخازن زیرزمینی استان انجام شده است.
وی همچنین با اشاره به نصب ۱77 دستگاه کنتور 
هوشمند در سال ۹۹ بر روی چاههای کشاورزی 
و صنعت استان،افزود: از ابتدای سال ۹7 که این 

تعداد 2 هزار و 76 دستگاه بود، تاکنون به 2 هزار 
و ۵62 دستگاه افزایش یافته است

 بیســت و چهارمین نشســت شــورای 
حفاظت منابع آب شهرســتان زنجان به ریاست 
مصطفی صفابخش رییس اداره فنی فرمانداری و با 
حضور اعضای این شورا در محل سالن جلسات 

فرمانداری شهرستان زنجان برگزار گردید.
به گزارش زنگان امروز، در ابتدای نشست،علیرضا 
حاجی میری مدیر امور منابع آب زنجان با عرض 
تسلیت به مناسبت شهادت امام موسی کاظم )ع( 
با عرض خوش آمدگوئی و تقدیر و تشــکر از 
شــرکت کنندگان نشست، دســتورات نشست 
مذکور را که عبارت بود از؛ ۱-گزارش اقدامات 
انجام شــده در باره مصوبات نشســت قبلی2- 
گزارش اقدامات انجام شــده در باره آزادسازی 

رودخانه زنجانرود را قرائت نمود.
حاجی میری، در باره دستورات نشست توضیح 
و گزارشــی از اقدامات انجام شــده مصوبات 
نشســت قبل و اقدامات بی سابقه انجام شده در 

باره آزادســازی رودخانه زنجانرود در محدوده 
شــهری و همچنین آزادســازی مسیل روستای 
حســن ابدال که با توجه به قرارگیری مسیل در 
محدوده روستا مخاطره آمیز بود ارائه نمودند. در 
ادامه نشست، مدیران و نمایندگان دیگر ادرات نیز 
در باره دستورات نشست و اقدامات انجام شده 

و مصوبات نشست قبل و نیز مشکالت مربوطه 
در حــوزه کاری خود را که مرتبط با بحث منابع 
آبی شهرستان اســت، ارائه نمودند. در پایان نیز 
با حضــور آ مهندس عبدی پور و صحبت های 
ایشان موضوعات مطروحه جمع بندی و نشست 

پایان یافت.

 از فعــاالن، مروجیــن و خادمین نماز 
شرکت آب منطقه ای زنجان تجلیل شد.

آیین تجلیــل از فعاالن، مروجیــن و خادمین 
نماز شــرکت آب منطقه ای زنجان با حضور 
مدیرعامل،معاونین و مدیران شرکت آب منطقه 
ای زنجان و همچنین نمازگزاران این شرکت در 

نمازخانه شهید مهدی خلیفه برگزار شد.
به گزارش زنگان امروز، »حجت االسالم صبری 
نیا« امام جماعت این شرکت در این آیین اظهار 
داشت: این آیین در راستای ترویج فرهنگ نماز 
و تجلیل از مروجیــن و فعاالن عرصه نماز در 

شرکت برگزار شد.
وی با اشــاره به مسئله نماز و جایگاه عبادت و 
بندگی افزود: بدون نماز و بندگی روح انســان 
پاک و مطهر نمی شــود، نمــاز اوج بندگی به 
خداست، روح و روان انسان را آرامش می دهد 
و اگر می خواهیم به آرامش برسیم با یاد و نام 

خدا دلها آرام می گیرد.
حجت االسالم صبری نیا با قدردانی و تشکر از  
تالش های مدیر عامل شــرکت آب منطقه ای 
زنجان، جهت ترویج و گسترش مسائل مذهبی 
و اقامه نماز اول وقت در میان کارکنان و پرسنل 
این شــرکت، افزود: برنامه ریــزی مدیران باید 

به   گونه  ای تنظیم شود که فرهنگ کار با فرهنگ 
توحیدی و نماز عجین شود.

»اســماعیل افشــاری« مدیرعامل شرکت آب 
منطقــه ای زنجان نیــز در این آییــن نماز را 
به   عنوان یک الگو برتر فرهنگ  سازی عنوان کرد 
و خاطرنشان ســاخت: مسائل دینی در زندگی 
فــردی و اجتماعی نقش بارز و موثری ایفا می 
کند و سازمان و واحدهایی مؤفق خواهند بود 

که بتوانند فرهنگ سازی بهتر و قوی  تری داشته 
باشد.

در پایان این آیین به نمایندگی از دیگر همکاران 
شــرکت از حمزه علی محمــدی، محمدعلی 
محمدی،علی سهرابی ســعید بیات و یعقوب 
مصطفوی به عنوان فعاالن، مروجین و خادمین 
نماز شــرکت آب منطقه ای زنجان با اهدا لوح 

تقدیر، تجلیل شد

 آیین تکریم و تجلیل از بازنشســتگان 
شرکت آب منطقه ای زنجان برگزار شد.

به گزارش زنگان امروز، آیین تکریم و تجلیل 
از بازنشستگان این شرکت با حضور »اسماعیل 
افشــاری« رییس هیات مدیــره ومدیرعامل ، 
معاونین ، مدیــران و همــکاران و با حضور 
۱0 نفر از پرســنل این شرکت که به تازگی به 
کسوت بازنشستگی نائل آمده بودند با رعایت 

پروتکل های بهداشتی، برگزار شد.

در این آیین، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای 
زنجان بــا قدردانی از تالشــهای بــی وقفه 
همکاران، از ایشــان خواست تا نسبت به ارائه 
دانش ســازمانی و ثبت تجارب ارزشمندشان 
اهتمام ورزنــد، و از این طریق با اســتفاده از 
انتقادات، پیشــنهادات و تجربیات آنها استفاده 

حداکثری را داشته باشیم.
در پایان از زحمات ۳0 ساله همکاران بازنشسته 

با اهداء لوح تقدیر، تجلیل شد.

برگزاریبیستوچهارمیننشستشورایامسال128حلقهچاهغیرمجازدراستانپُرشدهاست
حفاظتمنابعآبشهرستانزنجان

ازفعاالن،مروجانوخادماننماز
شرکتآبمنطقهایزنجانتجلیلشد

 مدیــر امــور منابــع آب طــارم از 
آزادســازی حدود یک و نیم کیلومتر از خط 

بستر رودخانه قزل اوزن خبر داد.
به گــزارش زنگان امــروز، »مجتبی کریمی« 
گفت: آزادســازی حدود یک و نیم کیلومتر 
از طول خط بســتر رودخانه قــزل اوزن در 

راســتای صیانت از حریم و بســتر رودخانه 
های شهرســتان طــارم و در جهــت انجام 
وظایف حکومتی و اعمــال تبصره ۴ ماده 2 
قانون توزیع عادالنه آب در شهرســتان طارم 

انجام گردید.
وی افزود: تصرف حریم و بســتر رودخانه ها 

از طریــق ســاخت و ســازهای غیرقانونی، 
برداشــت غیرمجاز مصالح شــن و ماسه از 
داخل حریم و بســتر رودخانه هــا وهرگونه 
تخریب ایــن مجاری آبهای ســطحی نوعی 
جــرم تلقی می شــود و پیگردهای قضایی را 

به دنبال دارد.

مدیر امور منابع آب طارم  خبر داد؛

آزادسازیحدود1/5کیلومترازخطبستررودخانهقزلاوزن

آیینتکریموتجلیلازبازنشستگان
شرکتآبمنطقهایزنجانبرگزارشد

 نشست مشــترک بررســی عملکرد 
کارگروه نظام نامه کیفیت منابع آب در حوضه 
آبریز دریاچه نمک با حضور اعضای کارگروه 
های نظام نامه استان های زنجان، تهران،همدان، 
ســمنان، مرکزی، البرز، قزوین و قم در قالب 

وبینار یک روزه برگزار شد.

در این همایش وضعیت کیفی منابع آب حوضه 
آبریز فالت مرکزی دریاچه نمک و مصارف و 
منبع آبهای سطحی و زیرزمینی و تهدیدات کیفی 
منابع آب مورد بررسی قرار گرفت. نشست با 
مدیریت مهندس رجائی فرنشین نظام های بهره 

برداری و خانم دکتر مرندی برگزار گردید.

نشستمشترکبررسیعملکردکارگروهنظام
نامهکیفیتمنابعآباستانزنجانبرگزارشد

آن دشت طراوت زده آن جنگل هشیار
آن گنبد گردنده آرام شمایید
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در آیینی انجام شد؛ 
تجلیل از مددجویان 

شرکت کننده در دوره های 
آموزشی طرح ملی یاس  

 با حضور فرنشین کمیته امداد استان 
استان  احمر  وسرپرســت جمعیت هالل 
زنجان از خواهــران تحت حمایت کمیته 
امــداد که در دوره هــای آموزش مهارت 
های کمک های اولیه ،پیشگیری از آسیب 
های اجتماعی،  مهارتهای زندگی ومشاوره 
گروهی طرح ملی یاس»یاران آسیب ستیز«  

شرکت نموده بودند تجلیل شدند.
به گــزارش زنگان امروز،  هدایت صفری 
فرنشــین کمیته امداد استان زنجان در این 
آیین که با حضور سرپرست جمعیت هالل 
احمر اســتان زنجان  در ســالن جلسات 
حضرت خدیجه کبــری )س ( اداره کل 
کمیته امداد اســتان برگزار گردید گفت : 
طرح ملی یاس اقدام مشترک کمیته امداد 
امام خمینــی )ره( وجمعیت هالل احمر 
به منظور ارایه آمــوزش به دختران مجرد 
در محدوه ســنی ۳0 الی ۴0 ســال تحت 
حمایت امداد در باره شیوه های مواجهه با 

بحران وبالیای طبیعی می باشد.
 وی اهداف طرح ملی یاس )یاران آسیب 
ســتیز (را پذیرش مســوولیت اجتماعی 
وحضــور در عرصــه هــای اجتماعــی 
فعالیــت هــای جمعی  ومشــارکت در 
وهمچنیــن ایجاد انگیــزه در زمینه امداد 
رسانی وآشنایی با حوادث وسوانح ونحوه 
مقابله با آنها وترویج فرهنگ خود امدادی 
ودگــر امدادی که در نهایت باعث تقویت 
روحیه مدافعه گری در زمان آرامش شده 
وتوانمندی رفتــاری ، ارتباطی وفرهنگی 
شــرکت کنندگان در دوره آموزشی را در 

پی خواهد داشت . 
در پایــان این آیین  از مددجویان برگزیده 
در دوره های آموزشی طرح ملی یاس که 
بــا همکاری جمعیت هالل احمر اســتان 
برگزار گردیده بود توســط فرنشین کمیته 

امداد استان تجلیل شد.

فرنشین کمیته امداد 
استان زنجان خبر داد ؛

پرداخت بیش از 101 میلیارد 
تومان تسهیالت اشتغال 

زایی برای مددجویان زنجانی 
 با ایجاد فرصت های شغلی جدید 
برای مددجویان کمیته امداد استان زنجان 
با اعتباری بیش از ۱0۱ میلیارد تومان تحقق 
۱00 درصدی برنامه های اشتغال این نهاد 

در سال جهش تولید رقم خورد 
به گزارش زنــگان امروز، هدایت صفری 
فرنشــین کمیتــه امداد اســتان زنجان در 
نشســت شــورای مدیران ایــن هفت با 
تبریک عید مبعث حضرت رســول اکرم 
)ص( گفــت: راهبرد اصلــی کمیته امداد 
توانمندســازی وایجــاد درآمــد با ثبات 
برای خانــواده های تحت حمایت بوده و 
درسالهای گذشته رویکرد امداد به سمت 
ایجاد اشتغال برای مددجویان وتوانمندی 

این خانواده ها است.
وی با اشاره به اینکه در سال جهش تولید 
شــاهد تحقق ۱00 درصــدی برنامه های 
اشــتغال کمیته امداد استان زنجان هستیم 
افزود : با ســرمایه گــذاری بیش از ۱0۱ 
میلیارد تومانی در حوزه اشتغال وخودکفایی 
از ابتدای ســال کنونی فرصت های شغلی 
خوبی به همراه کاریابی در قالب دو کالن 
پروژه هدایت شغلی وراهبری شغلی برای 
مددجویان تحــت حمایت این نهاد ایجاد 
شده است .وتا پیایان سال کنونی ارتقاء هم 

خواهد یافت .
فرنشین کمیته امداد استان زنجان حرکت 
امداد را به سمت ســازمان خالق ونوآور 
بیــان کرد وگفــت : مدیریت سیســتمی 
ومدیریت جامع نگر واستفاده از روشهای 
نوین والکترونیکی وخدمات غیر حضوری 
برای جامعه هدف این نهاد از اهداف امداد 

هوشمند وکارآمد می باشد .
صفــری کمیته امدادرا ســرمایه اجتماعی 
نظام عنوان کرد وافزود : معتمدین وخیران 
به عنوان ســرمایه های اجتماعی وشرکای 
استراتژیک کمیته امداد هستند که در همه 
برنامه های این نهاد مشارکت فعال دارند.

وی بــه عملکرد مراکز نیکوکاری فعال در 
اســتان اشــاره کرد وافزود : هدف مراکز 
نیکوکاری خدمت رسانی فوری وبارویکرد 

مردمی به نیازمندان محله است . 
در این نشست حجت االسالم والمسلمین 
ملکی رییس هیات عامل مرکز نیکوکاری 
شهید رجایی شــهر خرم دره گزارشی از 
اقدامات و عملکــرد این مرکز نیکوکاری 

ارائه داد.
در پایان این نشست از رییس هیات عامل 
مرکز نیکوکاری شــهید رجایی خرم دره 
توسط فرنشــین کمیته امداد استان زنجان 
وهمکاران فعال در این حوزه با اهداء لوح 

تقدیر تجلیل به عمل آمد. 

خبر

 افزایش مشارکت خیران نشان دهنده اعتماد 
مردمــی به کارکردهای اثربخش این نهاد در حوزه 
محرومیت زدایی بوده و امروز  کمیته امداد به عنوان 
دستگاه نوآور و معتمد خیرین خدمات خود را با 
راهبرد توانمندســازی و ایجاد درآمد با ثبات برای 
خانواده های عزیز تحت حمایت به اقشار ضعیف 

و نیازمند جامعه عرضه می کند.
به گزارش زنگان امروز، هدایت صفری، فرنشین 
کمیته امداد استان زنجان در بازدید از اداره سجاسرود 
که همزمان با سالروز بعثت نبی مکرم اسالم)ص( 
انجام شد، با تبریک عید هدایت و رستگاری و اشاره 
به برخی از فعالیت های این نهاد در حوزه خدمت 
رسانی به مددجویان تحت حمایت در طول سال 
کنونی، گفت :  در سایۀ کارتیمی، برنامه محوری، 
کار، همت و تالش جهادی کارگزاران محرومیت 
زدایی این نهاد در ابعاد درون سازمانی و تعامالت 
اثربخش و مشارکت مطلوب خیران نیک اندیش در 
ابعاد برون سازمانی برنامه های هدف گذاری شده 
کمیته امداد استان زنجان در بخش های مختلف  در 
سال کنونی به صورت کامل محقق شده است. وی 

با بیان اینکه افزایش شــاخص مشارکتهای مردمی 
در برنامه های اجرایی کمیته امداد استان زنجان از 
عوامل مهم در تحقق برنامه های هدف گذاری شده 
این نهاد در بخش های مختلف بوده است، افزود: 
افزایش مشارکت خیران نشان دهنده ارتقاء اعتماد 
مردمــی به کارکردهای اثربخش این نهاد در حوزه 
محرومیت زدایی بوده و امروز  کمیته امداد به عنوان 
دستگاه نوآور و معتمد خیرین خدمات خود را با 
راهبرد توانمندســازی و ایجاد درآمد با ثبات برای 
خانواده های عزیز تحت حمایت به اقشار ضعیف 

و نیازمند عرضه می کند.
صفری بهره گیری بیشــتر از ظرفیت دستگاههای 
مختلف  و خیران عزیز در حوزه خدمت رســانی 
به جامعه هدف این نهــاد را اصلی ترین اولویت 
کمیته امداد اســتان زنجان عنوان کرد و ادامه داد: 
با همیــن رویکرد و همت و تــالش مجموعه و 
همراهی خیران بــا وجود چالش های اقتصادی و              
محدودیت های ناشی از شیوع ویروس منحوس 
کرونا فرآیند خدمت رســانی به جامعه هدف این 
نهاد متوقف نشــده و  در همــه بخش ها به ویژه 

در حوزه توانمندســازی خانواده های عزیز تحت 
حمایت هدفمند تر و اثربخش تر از گذشته انجام 

می شود.
وی همچنیــن تأکیدکرد: بر همین اســاس تالش 
جهادی در حوزه اشــتغالزایی برای جامعه هدف و 
فراهم کردن زمینه درآمدزایــی برای خانواده های 
عزیز تحت حمایت با هدف عزت بخشی و تکریم 
نیازمندان باید به صورت مســووالنه تری استمرار 

یابد.
صفری در ادامه به ضرورت شــتاب بخشــی به 
عملیاتی کــردن رویکرد ها و روش های نوین در 
فرآیند خدمت رسانی به خانواده های عزیز تحت 
حمایت تأکید کرد و افزود: پذیرش درخواست های 
مددجویان تحت حمایت به صورت الکترونیکی  و 
ارائه  خدمات غیر حضــوری به منظور مدیریت 
و کاهش مراجعــات و افزایش چاالکی و چابکی 
سازمانی و سرعت بخشی به فرآیند خدمت رسانی 
به جامعه هدف باید به صورت جهادی تر از گذشته 

دنبال شود.
گفتنی است حضور در آیین ملبس شدن تعدادی 

از طــالب علــوم دینی حوزه علمیه امام حســن 
مجتبی)ع( سجاسرود به لباس مقدس روحانیت که 
با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 

زنجان، ائمه جمعه اســتان و مدیران و مسووالن 
استانی و شهرستانی در شهر سجاس برگزار شد، از 
برنامه های دیگر سفر یکروزه فرنشین کمیته امداد 

 بر پایه آمارهای موجود ســه هزار و ۸66 
فقره تسهیالت قرض الحســنه در قالب اشتغال 
و کارآفرینی، ضروری و کارگشــایی، تحصیلی و 
آموزش، مســکن و ودیعه مسکن از ابتدای سال 
کنونــی تاکنون  از طریق صنــدوق امداد والیت 
به مددجویان تحت حمایت  کمیته امداد اســتان 
زنجان و دیگر اقشــار نیازمند این استان پرداخت 

شده است.
به گزارش زنگان امروز، هدایت صفری، فرنشین 
کمیته امداد اســتان زنجان گزارشــی از عملکرد 

صندوق امــداد والیت این اســتان در پرداخت 
تسهیالت قرض الحسنه به جامعه هدف این نهاد 
ارائــه کرد و گفت: به منظــور فراهم کردن زمینه 
خدمت رســانی اثربخش به خانــواده های عزیز 
تحت حمایت و دیگر اقشــار نیازمند بخشــی از 
خدمات کمیته امداد از طریق صندوق امداد والیت 
به صورت معوض به جامعه هدف این نهاد عرضه 

می شود.
وی با بیان اینکه با ارائه خدمات معوض به خانواده 
های عزیز تحت حمایت از طریق صندوق امداد 

والیت هم افزایی الزم در تأمین منابع برای خدمت 
رســانی موثر و هدفمند به جامعه هدف این نهاد 
انجام می شــود، افزود: بر پایــه آمارهای موجود 
سه هزار و ۸66 فقره تسهیالت قرض الحسنه در 
ســرفصل های مورد نیاز جامعه هدف این نهاد از 
ابتدای سال کنونی تاکنون از طریق صندوق امداد 
والیــت به مددجویان تحت حمایت  کمیته امداد 
اســتان زنجان و دیگر اقشــار نیازمند این استان 

پرداخت شده است.
صفری در ادامه تسهیالت قرض الحسنه پرداختی 

به خانواده های عزیز تحت حمایت و دیگر اقشار 
نیازمند استان از ابتدای سال کنونی تاکنون از طریق 
صندوق امداد والیت استان زنجان را ۳۳ میلیارد و 
۴22 میلیون تومان اعالم و اضافه کرد: تسهیالت 
قرض الحســنه پرداختی از سوی طریق صندوق 
امداد والیت از ابتدای ســال کنونــی تاکنون در 
قالب کارگشایی و ضروری، اشتغال و کارآفرینی، 
آموزش کســب و کار، امور تحصیلی و فرهنگی، 

مسکن و ودیعه مسکن بوده است.
وی با اشاره به اینکه بهره گیری از سپرده خیران در 

ارائه خدمات معوض به خانواده های عزیز تحت 
حمایت از راهبردهای دیگر صندوق امداد والیت 
اســت، افزود: تالش می کنیم با جریان سازی و 
گفتمان ســازی در حوزه ترویج  فرهنگ قرض 
الحسنه در سطح جامعه و زمینه سازی برای سپرده 
گــذاری خیران نزد صندوق امــداد والیت منابع 
مردمی و خیرخواهانه در این بخش نیز در حوزه 
خدمت رســانی به خانــواده های تحت حمایت 
جاری شــده و در حــوزه کاری این نهاد اثرگذار 

شود. 

فرنشین کمیته امداد استان زنجان:

افزایش مشارکت خیران زنجانی 
نشان دهنده اعتماد مردمی به کارکردهای کمیته امداد است

 بر پایه آمارهای موجود عایدی طرح های 
اشتغال فرشبافی ایجاد شده از طریق کمیته امداد 
استان زنجان برای مددجویان تحت حمایت این 
نهاد، در ۱۱ ماهه سال کنونی بیش از ۱6 میلیارد 

و ۴۳7 میلیون تومان بوده است.
به گزارش زنگان امروز، هدایت صفری، فرنشین 
کمیته امداد اســتان زنجان گزارشی از فعالیت 
طرح های اشتغال فرشــبافی مددجویان تحت 
حمایت این نهاد در ۱۱ ماهه ســال کنونی ارائه 
کرد و گفت: یکــی از راهبردهای اصلی کمیته 
امداد اســتان زنجان در حوزه خدمت رسانی به 
خانواده های عزیز تحت حمایت توانمندسازی 
و ایجاد درآمد باثبات بــرای جامعه هدف این 

نهاد با محوریت اشتغال است.
وی با بیان اینکه فعالیت های اشتغالزایی این نهاد 
برای مددجویان تحت حمایت درقالب ایجاد و 
توسعه مشاغل خرد و زودبازده و بر پایه دو الگو 

و کالن پروژۀ راهبری شــغلی و هدایت شغلی  
انجام می شــود، افزود: بر همین اساس تالش 
می کنیم با بهره گیری از ظرفیت های موجود و 
مزیت های نسبی مناطق مختلف و راه اندازی و 
ایجاد مشاغل و کسب و کار زودبازده خروجی 
فعالیت های اشتغالزایی این نهاد منجر به درآمد 
پایدار برای خانــواده های عزیز تحت حمایت 
و در نهایت اســتقالل اقتصادی و معیشتی آنان 

شود.  
صفری همچنین ادامــه داد: با همین رویکرد و 
اقدامات اثربخش  و سرمایه گذاری کمیته امداد 
استان زنجان در حوزه توسعه مشاغل زود بازده 
در قالب کسب و کار های کوچک و خانگی هم 
اکنون بیش از 2000 مددجوی عزیز زنجانی بر 
پایه استعداد سنجی و مشاوره شغلی ارائه شده 
به آنان در رشته فرشبافی مشغول فعالیت هستند.  
وی از تولیــد دو هــزار و 22۹ تختــه فرش و 

تابلو فرش از طریق مجریان طرح های اشتغال 
فرشبافی تحت حمایت کمیته امداد استان زنجان 
در ۱۱ ماهه سال کنونی خبر داد و  اضافه کرد: بر 
پایه آمارهای موجود عایدی طرح های اشتغال 
فرشبافی ایجاد شده از طریق کمیته امداد استان 
زنجان برای مددجویان تحت حمایت این نهاد، 
در ۱۱ ماهه ســال کنونی بیش از ۱6 میلیارد و 

۴۳7 میلیون تومان بوده است.
صفری همچنین ادامــه داد: به منظور کمک به 
پایدارسازی طرح های اشتغال فرشبافی و ارائه 
مشــاوره شــغلی و فنی به طرح های اشتغال 
فرشبافی، پشــتیبانی های الزم از طریق نظارت 
کارشناسان فنی اشــتغال این نهاد نیز انجام می 
شود و با همین رویکرد تالش می کنیم با ارتقاء 
کمــی و کیفی نظارت های فنــی بر طرح های 
اشــتغال فرشبافی، بهره وری طرح های اشتغال 

ایجاد شده افزایش یابد.

در 11 ماهه سال کنونی محقق شد؛

عایدی16.5میلیاردتومانیطرحفرشبافیبرایمددجویانزنجانی
 دو هزار و 229 تخته فرش توسط مددجویان زنجانی بافته شده است

 نشست ویدئو کنفرانسی نقش روحانیون 
ومهندسین پهنه در احیاء وترویج فرهنگ زکات 
با حضور حضرت آیت اله تقوی رییس شورای 
عالی زکات کشــورونماینده معــزز ولی فقیه در 
وزارت جهاد کشاورزی وسید مرتضی بختیاری 
رییس کمیته امداد کشــور  با حضور مدیران کل 

کمیته امداداستانها برگزارشد
به گزارش زنگان امروز، هدایت صفری فرنشین 
کمیته امداد استان زنجان در این نشست با تبریک 
حلول ماه مبارک شعبان واعیاد شعبانیه گفت:ما در  
کمیته امداد افتخار داریم  ماذون از ولی فقیه نسبت 
به جمع آوری زکات اهتمام داشته و امدادگران این 
نهــاد این کار را فراتر از  وظیفه اداری  وبه عنوان 
یک وظیفه  اعتقادی ،دینی  ودلی قلمدادمی کنند  
وبا این نگاه هیچ گاه احساس خستگی نمی کنند.

وی با اشاره به پیام مقام معظم رهبری در اجالس 
سراسری زکات که فرموده اند:»ما مسووالن نظام 
جمهوری اســالمی باید از کم کاری خود در این 
باره آمــرزش خدا را طلب نموده وبه عفو او پناه 
ببریم«گفــت: پیام حضرت آقــا وظیفه همه مارا  

ســنگین تر کرده است .واگر به دنبال این هستیم 
کــه زکات در جامعه به عنوان یک گفتمان غالب 
نهادینه  شــود نباید به موضــوع زکات نگاه تک 
بعدی وصرفاً درآمدی داشته باشیم  چون معتقدیم 
آثار وفواید پایین دستی زکات کمک به نیازمندان 
وپروژه های عمرانی است .نگاه با الدستی زکات 

برکت در جامعه وکارآمــد کردن مال وتبدیل به 
رزق کردن آن است .

فرنشین کمیته امداد استان زنجان با اشاره به رشد 
۹۸درصدی وتحقق ۱60درصدی زکات در استان 
زنجان گفت:  دستگاههای تبلیغی ، تبیینی و رسانه 
ها به ویژه رســانه ملی باید به عنوان یک وظیفه 

وتعهد جریان ســازی وگفتمان سازی را که یک 
فرهنگ غالب اســت در جامعــه ترویج دهند تا 
دبیرخانه زکات  در جمع آوری این فریضه الهی 

تنها نباشد .
وی پیشنهادهایی را نیز در جهت ترویج واحیاء 
فرهنگ زکات در جامعه ارائه دادند که از جمله 

آنها اســتفاده از مبلغین ومسوولین زکات کمیته 
امداد در دوره های تخصصی جهاد کشــاورزی 
سراســر کشــور برای تبیین موضــوع به ویژه 
مهندسین پهنه، اولویت جدی به زکات دهندگان 
برتر استانی مانند کشــاورزان نمونه در تحویل 
ادوات کشــاورزی، نهادهای دامی که در ماده ۵ 
قانون زکات نیز آمده است  و ایجاد مشوق های 
مادی ومعنوی برای مهندســین پهنه برای ایجاد 

انگیزه بیشتر در آنهاست. 
صفری تاکید کرد: برای ســال آینده باید سامانه 
محاسبه زکات توســط کمیته امداد امام خمینی 
)ره( وجهاد کشاورزی در مراکز خرید گندم برای 
شناســایی وجمــع آوری زکات دهندگان ایجاد 
و بانک اطالعات جامع وبروز شــده از زمینهای 

کشاورزی تهیه وتدوین شود.
فرنشین کمیته امداد استان به ایجاد مراکز نیکوکاری 
تخصصی در جهاد کشاورزی تمام استانها اشاره 
کردوافزود: با ایجاد مراکز نیکوکاری تخصصی در 
سازمان جهاد کشاورزی کمک بزرگی در نهادینه 

شدن فرهنگ زکات در جامعه خواهد شد. 

رشد98درصدیجمعآوریزکاتدراستانزنجان

از طریق صندوق امداد والیت انجام شد؛

پرداختنزدیکبه33.5میلیاردتومانتسهیالتقرضالحسنهبهمددجویانزنجانی

خورشید گر از بام فلک عشق فشاند
خورشید شما عشق شما بام شمایید
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رفهنگ و هنر

وزیر میراث و گردشگری اعالم کرد

پلمب اقامتگاه هایی که تور غیرمجاز می پذیرند
 با تعییــن تکلیف وضعیت حدودی آمد و 
شدهای جاده ای بین  شهری در نوروز، وزیر میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز اعالم کرد: 
تورهای گردشــگری باید در تعطیالت نوروز با 
رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی برگزار شوند. 
هتل ها، اماکن اقامتی و گردشگری و بوم گردی ها 

نیز حق پذیرش تور بدون کد مجاز را ندارند.
به گزارش ایسنا، کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی 
ستاد ملی مدیریت کرونا با صدور اطالعیه ای تاکید 
کرد که مســافرت »از« و »به« شهرهای نارنجی و 
قرمز از 2۵ اســفندماه ۹۹ تا ۱۵ فروردین ماه ۱۴00 
ممنوع است. همچنین از مردم خواسته شد سفر را 
به زمان مناسب دیگری موکول کنند، اما چنان چه 
قصد سفر ضروری دارند حتی  المقدور با خودرو 
شخصی مسافرت کنند، از وضعیت سالمت خود و 
خانواده اطمینان کامل داشته و بعد برنامه ریزی سفر 
کنند، دستورالعمل رعایت سالمت و بهداشت در 
سفر را که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی ابالغ شده به صورت جدی رعایت کنند، 

در صورت اعالم تغییر روند بیماری در شــهرها، 
ظرف کمترین زمان ممکن افراد غیربومی اقدام به 
بازگشت کنند و افرادی  که از وضعیت بیماری خود 
اطالع دارند )تســت مثبت( به هیچ عنوان اقدام به 

آمد و شد و عزیمت به مسافرت نکنند.
به دنبال اعالم این وضعیت، علی اصغر مونســان 
ـ وزیر میــراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دستی ـ نیز از مدیران اســتان ها درخواست کرد: 
در روزهــای نوروز نظارت  دقیقی روی هتل ها به 
ویژه بوم گردی ها داشته باشند و بر پایه بخشنامه ای 
که قرار است معاونت گردشگری به سراسر کشور 
ابالغ کند، جلــو تورهای غیرمجاز را بگیرند و به 
هتل هــا، اماکن اقامتی و گردشــگری و همچنین 
بوم گردی ها اعالم شود که حق پذیرش تور بدون 

کد مجاز را ندارند.
او که در شورای معاونان و مدیران این وزارتخانه 
ســخن می گفت، افزود: از معاونت گردشــگری 
تقاضا دارم روی این موضوع نظارت دقیقی داشته 
باشــد و در صورت پذیرش تورهــای غیرمجاز 

گردشگری توســط مراکز اقامتی و گردشگری و 
هتل ها، بالفاصله آن مرکز متخلف پلمب شود.

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
پیش تر با ارائه طرح »ســفر هوشمند« به ستاد ملی 
مقابله با کرونا اعالم کرده بود ســفر فقط با تور و 
در صورت رزرو اقامتگاه مجاز امکان پذیر اســت. 
هرچند ســتاد کرونا فعال درباره سفر به شهرهای 

زرد و آبی با این شرایط اظهارنظری نکرده است.
ایــن وزارتخانه همچنیــن به بهانه ســامان دهی 
ســفرهای نوروزی در دوران کرونا، سامانه »ثبت 
تور« را راه اندازی کرده اســت که مجوز تورها از 
طریق آن صادر می شود. این سامانه بیشتر با هدف 
جلوگیری از فعالیت غیرقانونی اشخاص حقیقی 
و حقوقی بدون مجوز، ســاماندهی انواع تورهای 
داخلی و خارجی، جلوگیری از برگزاری تورهای 
غیرمجاز، تسهیل در رسیدگی به شکایات، شفافیت 
تعهدات بــرای ارتقای کیفیت خدمــات،  ایجاد 
آمار و اطالعات دقیق ســفر و حمایت از دفاتر و 
شرکت های خدمات مسافرتی و گردشگری دارای 

مجوز بند ب )اجرای تورهای مسافرتی( راه اندازی 
شده است.

اسماعیل براتـ  معاون اداره کل نظارت و ارزیابی 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
ـ نیز تاکید کرده اســت: تمام شرکت های خدمات 
مســافرتی و گردشگری ملزم به ثبت تور و اعالم 
جزئیات مسیر و مقاصد تورهای داخلی و خارجی 
در این سامانه هستند، در غیر این صورت عواقب و 
مسوولیت عدم ثبت تور و هرگونه مشکالت بعدی 
ناشی از این امر در وهله نخست با دفاتر و مجریان 
تور خواهد بود. مردم و مســافران نیز باید از دفاتر 
خدمات مسافرتی این مطالبه را داشته و تورهایی 
را که در سامانه ثبت شــده و دارای کد رهگیری 
اســت خریداری کنند. اجرای درست این طرح و 
دستور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی به همکاری و هماهنگی پلیس راهور ناجا 
و نیروی انتظامی بستگی دارد؛ چرا که درصورت 
کنترل نکردن کد رهگیری و مجوز تورها و صرفا 
اقدام به پلمب یا ممانعت از فعالیت مراکز اقامتی 

که تورهــای غیرمجاز را پذیرفته انــد، گمانه زنی 
می شــود که تورهای غیرمجاز به استفاده از مراکز 

اقامتی غیرمجاز گرایش بیشتری پیدا کنند و بازار 
کار اقامتگاه های بدون مجوز داغ تر شود.

به چند کارگر ماهر 
ساندویچی

 با حقوق عالی در بلوار 
آزادی پیتزا برشته 

نیازمندیم
 0910 473 54 63

شرکت آب و فاضالب استان زنجان در نظر دارد انجام پروژه ها با اطالعات ذیل را  از طریق مناقصه 
عمومی به  شرکتهای حائز شرایط واگذار نماید. 

 1- نــام و نشــانی مناقصه گزار: شــرکت آب و فاضالب اســتان زنجــان به نشــانی: زنجان کمربندی شــمالی- ابتدای زیباشــهر 
کد پستی 4514978757

2-عنوان و مشخصات کلي پروژه ها:
 

شماره 
محل تامین برآورد اولیه)ریال(نام و محل پروژهمناقصه

اعتبار

تضمین شرکت در 
فرآیند ارجاع کار 

)ریال(

نگهداری ، تعمیرات و  رفع حوادث کلیه تاسیسات 99-58
منابع جاری  4/502/329/802آبرسانی شهر ستان خرمدره )شهری و روستایی(

225/116/490شرکت

نگهداری ، تعمیرات و  رفع حوادث کلیه تاسیسات 99-59
منابع جاری 7/112/129/352آبرسانی شهر ستان طارم )شهری و روستایی(

303/363/880شرکت

نگهداری ، تعمیرات و  رفع حوادث کلیه تاسیسات 99-60
منابع جاری 8/512/860/951آبرسانی شهر ستان ابهر )شهری و روستایی(

345/385/828شرکت

نگهداری ، تعمیرات و  رفع حوادث کلیه تاسیسات 99-61
منابع جاری 7/011/653/278آبرسانی شهر ستان ماهنشان )شهری و روستایی(

300/349/598شرکت

نگهداری ، تعمیرات و  رفع حوادث کلیه تاسیسات 99-62
منابع جاری 4/518/011/148آبرسانی شهر ستان سلطانیه )شهری و روستایی(

225/540/334شرکت

نگهداری ، تعمیرات و  رفع حوادث کلیه تاسیسات 99-63
منابع جاری 17/053/318/321آبرسانی شهر ستان خدابنده )شهری و روستایی(

601/599/549شرکت

3- صالحیت مورد نیاز: حداقل رتبه 6 بهره برداری از تاسیســات آب شــرب در رسته تامین، انتقال و توزیع آب از شرکت مهندسی آبفای کشور و همچنین 
شرکتهایی که کلیه مراحل تشخیص صالحیت فوق را طی نموده و نام آنها در سایت www.nww.ir درج شده است یا دارندگان حداقل رتبه 5 آب یا تاسیسات 
از ســازمان برنامه و بودجه یا »دارندگان رتبه امور تاسیســات از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی که دارای قرارداد مشابه در طی 5 سال اخیر باشند« مجاز به 

شرکت در مناقصه می باشند.
4- تاریخ ونشــانی دریافت اسناد مناقصه: اسناد مناقصات فوق از مورخه 99/12/27  لغایت 1400/01/07 در سایتهای http://iets.mporg.ir و  
www.znabfa.irبه صورت رایگان جهت دریافت موجود است و مناقصه گر می بایست جهت شرکت در مناقصه ، نسبت به دانلود اسناد مناقصه اقدام نماید .

5- نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست به یکی از صور درج شده در آیین نامه تضمین برای معامالت 
دولتی و کسر از مطالبات ارائه گردد که جزئیات به صورت مشروح در اسناد مناقصه توضیح داده شده است. 

6- مدت اعتبار پیشنهادها : مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه بوده و قابل تمدید تا 3 ماه دیگر می باشد.
  http://iets.mporg.ir , www.znabfa.ir , http://tender.nww.ir : 7- سایت های ثبت آگهی

8- مهلت تحویل پاکات مناقصه : مهلت تحویل پاکات مناقصات فوق حداکثر تا ساعت 10 مورخه 1400/01/18 می باشد.          
9- مکان تحویل پاکات: دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان زنجان به نشانی زنجان کمربندی شمالی- ابتدای زیباشهر

کد پستی:4514978757 
10- زمان گشــایش پاکات : پاکات مناقصات فوق در ســاعت 11 مورخه 1400/01/18 در سالن جلسات شرکت آب و فاضالب استان زنجان بازگشایی 

خواهد شد.
11- دیگر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

12- به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش و همچنین پیشنهاداتی که پس از مهلت مقرر در فراخوان واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
13- هزینه آگهی ها به تناسب بر عهده برنده هر مناقصه خواهد بود.

نوبت دومآگهی تجدید سوم مناقصات عمومی یک مرحله ای 

هرگونه اتالف قابل توجه آب)شکستگی لوله ها،باز بودن لوله ها،هدر روی آب در هر نقطه(را به مرکز ارتباطات مردمی)122(اطالع دهید.

 دفتر روابط عمومی شركت آب و فاضالب استان زنجان

 معاون سیمای مرکز زنجان، با بیان اینکه 
شــبکه ی اشــراق، رنگین کمانی از برنامه های 
متنوع بــرای نوروز ۱۴00 تدارک دیده اســت، 
گفت: تالش می کنیم تا در این شرایط کرونایی، 
پاسخگوی مخاطبان با هر نوع سلیقه و ذایقه ای 

باشیم.
سید محمد آل یاسین در گفتگو با زنگان امروز اظهار 
کرد: شبکه ی اشراق با ویژه برنامه های اعیاد شعبانیه 
که شامل بخش های شاد و متنوع و موسیقی محور 

است، به استقبال سال نو خواهد رفت.
وی از پخش ویژه برنامه  ی تحویل ســال در این 
شــبکه خبر داد و افزود: این برنامه که از ساعت 
۱۱ الی ۱۴ پخش خواهد شد، شامل بخش های 
مختلفی از جمله اجرای گروه های موسیقی محلی، 
نمایش های طنز، دعوت از میهمانان هنرمند، ادیب 

و ورزشکار می باشد.
آل یاسین با اشــاره به اینکه ویژه برنامه ی تحویل 
سال نو در یک فضای بانشاط خارج از استودیو 
بصورت زنده پخش خواهد شــد، گفت: ارتباط 
مستقیم با حرم های مطهر امام رضا)ع(، حضرت 
معصومــه)س(، امامزاده ســید ابراهیــم)ع( و 
همچنین مزار شهدای گمنام در گاوازنگ از دیگر 

بخش های این ویژه برنامه است.
معاون سیمای مرکز زنجان »یاز نفسی« را عنوان 
ویژه برنامه ی نوروزی شبانگاهی شبکه ی اشراق 
اعالم کرد و افزود: این ویژه برنامه هر شــب به 
مــدت 7۵ دقیقه از ســاعت 2۱:۴۵ الی 2۳ و با 
هدف بازگویی آداب و رسوم و سنت های نوروز 
در مناطق مختلف اســتان و همچنین منطقه ی 

آذربایجان پخش خواهد شد.
وی از پخش ۳سریال طنز توسط شبکه ی اشراق 

در نوروز خبر داد و اظهار کرد: دو سریال آذری 
و یک سریال خارجی با عنوان »مدیر کل« برای 

پخش در این روزها، در نظر گرفته شده است.
آل یاســین با بیان اینکه برنامه ی زنده ی خانواده 
با رویکرد نوروز بصورت روزانه پخش خواهد 
شــد، ادامه داد: برنامه ی »اتل متــل« برای رده ی 
ســنی کودک در تعطیالت نوروز ۱۴00 پخش 
خواهد شد.  وی از اضافه شدن بخش صبحگاهی 
مسابقه ی »اولدوز« خبر داد و گفت: این مسابقه ی 
پــر مخاطــب، در حال حاضر فقــط در بخش 
شبانگاهی و در ساعت 20:۳0 پخش می شود ولی 
برای ایام نوروز، بخش صبحگاهی نیز در ساعت 

۱0:۳0 صبح اضافه شده است.
معاون ســیمای مرکز زنجــان، پخش ۵۵ عنوان 
برنامه ی روتین را از هدف گذاریهای شــبکه ی 
اشراق برای سال ۱۴00 اعالم کرد و گفت: تالش 

میکنیم تا نهضت مستندســازی کــه با قوت در 
این شبکه آغاز شــده است، در سال جدید سیر 

صعودی و پرشتاب داشته باشد.
وی با بیان اینکه زنجان، قطب تولید صنایع دستی 
فلزی در کشور است، افزود: شبکه ی اشراق در 
سال ۹۹ موفق به تولید مستند فاخری با محوریت 
معرفی صنایع دستی ملیله، مس، چاقو و انگشتر 
شده است که هم اکنون در حال تدوین می باشد 
و در ســال جدید از شبکه های سراسری پخش 

خواهد شد.
آل یاسین از تولید مستندی با هدف معرفی گوسفند 
چندقلوزای افشار خبر داد و گفت: قابلیت ایجاد 
اشتغال و راندمان باالی اقتصادی که پرورش این 
نوع گوسفند دارد، بسیار درخور توجه است و در 
تالشــیم تا این مستند در سال جدید، در جدول 

پخش شبکه های سراسری قرار گیرد.

شبکه ی اشراق در نوروز ۱۴۰۰
 رنگین کمانی از برنامه های متنوع برای پاسخگویی به نیازهای مختلف مخاطبان 

 محمدرضا شفیعی  کدکنی که شعر پروین 
اعتصامی را شعر خرد و عاطفه می داند، از نخستین 
شــعر »پروین« که او را مسحور کرد و هنوز هم 

مسحور آن شعر است می گوید.
به گزارش ایســنا، به مناسبت صدوچهاردهمین 
زادروز پروین اعتصامی، دیدگاه محمدرضا شفیعی 
کدکنی درباره این شاعر فقید با گذری بر کتاب »با 

چراغ و آینه« بازخوانی شده است.
این شــاعر، پژوهشگر و اســتاد دانشگاه تهران 
درباره پروین اعتصامی چنین نوشته است: »ما این 
بیماری و دورافتادگی را در اثر تقلید کورکورانه از 
نظریه های نقد فرنگی داریم و تا به عالج فلسفی 
آن برنخیزیــم این بیماری مهلک، روزبه روز بدنه 

خالقیت فرهنگی ما را نزارتر می کند.
در میان هــزاران عامل پیچ درپیچ ناشــناخته که 
راز موفقیت شــاهکارهای ادبی جهان را تشکیل 
می دهد، مسحور اســتعاره های تجریدی شدن و 
خالقیت هنری و ادبی را در ایجاد مشتی استعاره 
پادرهوا دانستن، اگر بیماری نیست پس چیست؟ 

چند سال قبل یکی از روزنامه های معلوم الحال این 
پرســش را مطرح کرده بود که »آیا فروغ شاعرتر 
است یا پروین؟« و بخش عظیمی از متشاعرچه های 
روزنامگی رای داده بودند که پروین اصال شــاعر 
نیست. حتی بعضی از اهل ادب و کسانی که یک 
سطر از شعر فروغ را نخوانده اند و اگر خوانده اند 
نفهمیده اند، تحت تاثیر جــو زمانه تصریح کرده 

بودند که فروغ بزرگ تر اســت از پروین یا جایی 
که فروغ شاعر است چه جای صحبت پروین؟ 

در یــک جامعــه بیمار که بــا یــک مویز نقد 
مدرن گرمیش می شــود و با یک غوره رئالیســم 
سوسیالیستی سردیش می کند، چگونه می توان در 

باب پروین و جایگاه او سخن گفت؟
شعر پروین، شعر خرد و عاطفه است و نیازی به 
استعاره های تجریدی و تشبیهات عجیب و غریب 
ندارد. اولین بار که دیــوان پروین اعتصامی را در 
نوجوانی به دست آوردم، حالتی داشتم که به هیچ 
وجه قابل توصیف نیست. نخستین شعری که از او 
مرا مسحور خویش کرد، شعری بود که به مناسبت 
جشن فارغ التحصیلی در مدرســه سروده بود و 

چنین آغاز می شد: »ای درخت آرزو خوش زی که 
بار آورده ای/ غنچه بی باد صبا گل بی بهار آورده ای 
باغبانان تو را امسال سالی خرم است/ زین همایون 

میوه کز هر شاخسار آورده ای 
نمی دانم در این ابیات چه نهفته که هم اینک پس 
از قریب چهل وپنج ســال هنوز هم مسحور این 
کلماتم. ممکن است بگویید: »»طعم وقت« توست 
که ضمیمه این کلمات شده است« اما »وقت« من 
با بسیاری شعرهای دیگر هم گره خورده است و 

چنین طعمی را به وجود نیاورده است!
گیرم من این سخن را بپذیرم، درباره آن صدها هزار 
خواننده ای که در این هفتادساله مسحور دیوان او 
شــده اند، چه باید گفت؟ جز این که بگوییم نبوغ 

فرمول بردار نیست و آدم های ساده لوح، با کشف 
جدول ضرب وزن و قافیه یا اســتعاره و تشــبیه، 
خیال می کنند به راز خالقیت های بزرگ پی برده اند 

و عمر خود را در آن راه به هدر می دهند.«
رخشــنده اعتصامی معروف به پروین اعتصامی، 

شاعر در 2۵ اسفندماه ۱2۸۵ در تبریز متولد شد. او 
از کودکی فارسی، انگلیسی و عربی را نزد پدرش 
آموخت و از همان کودکی زیر نظر استادانی مثل 
دهخدا و ملک الشــعرا بهار سرودن شعر را آغاز 

کرد. 

وقتیشفیعیکدکنیمسحور»پروین«شد

چند گویی که چو هنگام بهار آید
گل بیاراید و بادام به بار آید
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون  وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 139960327003001344 مورخه 1399/11/27 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 زمان حسینی تبار فرزند عصمت اله  به شماره شناسنامه 1085  صادره از قیدار به کد ملی 
4370394104  در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت 3500515 متر مربع از پالک 260 فرعی 
از 32 اصلی بخش 4 زنجان واقع در قریه زرین گل و خریداری از مالک رسمی آقای عصمت اله حسینی تبار برابر 
قولنامه مورخه 97/12/12  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: 1399/12/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/01/14

علیرضا محمدی رییس ثبت و اسناد وامالک خدابنده

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون  وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 139960327003001429 مورخه 1399/12/19 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 شرکت گاز به شناسه ملی 10460091534 در ششدانگ یک واحد ایستگاه تقلیل فشار گاز به 
مساحت 104/60 مترمربع از پالک 135 فرعی از 55 اصلی  بخش 4 زنجان واقع در قریه گمش تپه خریداری از 
مالک رسمی آقای وجیه اله سرخوش برابر قرارداد عادی 94/8/18 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: 1399/12/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/01/14

علیرضا محمدی رییس ثبت و اسناد وامالک خدابنده

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون  وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960327003001433 مورخه 1399/12/19 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 شرکت گاز به شماره شناسه 10460091534 صادره از در ششدانگ یک واحد ایستگاه تقلیل فشار گاز به 
مساحت 106/91 مترمربع از پالک 5 فرعی از 114 اصلی  بخش 5 زنجان واقع در قریه چراغ حصاری خریداری از مالک 
رسمی آقای محمدحسن امینی فرزند حیدر برابر قرارداد عادی 96/10/21 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: 1399/12/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/01/14

علیرضا محمدی رییس ثبت و اسناد وامالک خدابنده

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون  وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 139960327003001348 مورخه 1399/12/02 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 شرکت گاز به شناسه ملی 10460091534 در ششدانگ یک واحد ایستگاه تقلیل فشار گاز به 
مساحت 108/9 مترمربع از پالک 19 فرعی از 118 اصلی  بخش 4 زنجان واقع در قریه قمچقای خریداری از مالک 
رسمی آقای پنجعلی قربانی برابر قرارداد عادی 94/5/25 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: 1399/12/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/01/14

علیرضا محمدی رییس ثبت و اسناد وامالک خدابنده

آگهی مزایده
به موجب پرونده اجرائی کالسه 9900385 یک دستگاه اتومبیل پراید به شماره 91 ن 881 ایران 88  متعلق به آقای 
امیر بیگدلی که طبق نظر کارشناس رســمی به مبلغ 366/670/000 ریال ارزیابی شده، از ساعت 9 الی 12 مورخ 

1400/01/14 روز پنجشنبه در اداره ثبت خدابنده واقع در ابتدای جاده گوندره از طریق مزایده به فروش می رسد. 
مشــخصات فنی خودرو: نوع سواری پراید 131 به شماره شاسی NAS411100E1029320 رنگ سفید مدل 
1393 دارای تصادف شدید بوده واز قسمتهای گلگیر عقب چپ وراست وگلگیرراست جلو وجلو پنجره ودرب موتور 
ودرب جلو چپ بازسازی شده کل سقف برش داده شده واز ستونها تعویض شده الستیکها مستهلک وبیمه تا 4/5 
1400 معتبر است سوخت رسانی تک گانه بنزینی وضع ظاهری ضعیف دارای خالفی 5/000/000 ریال ودارای 

دستور بازداشت وتوقیف از اجرای احکام مدنی شعبه 1 می باشد. 
مزایده از مبلغ پایه کارشناسی شروع وبه باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود وکلیه هزینه های قانونی 
به عهده برنده مزایده است. نیم عشر وحق مزایده نقدا وصول خواهد شد. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی 
اعالم گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ســاعت ومکان مقرر برگزار خواهد شــد. ضمنا درصورت 
شــرکت درمزایده رعایت ماده 136 آیین نامه اصالحی جدید )شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد مبلغ 
پایه کارشناســی به حساب سپرده ثبت وحضور خریدار یا نماینده قانونی او در نشست مزایده است( رای شرکت 

کنندگان الزامی می باشد.
علیرضا محمدی رییس اداره ثبت واسناد وامالک شهرستان خدابنده

 آتش سوزی در یکی از شرکت های شهرک 
صنعتی اشــراق زنجان ابعاد مختلفی از کم کاری 
مدیران شهرک صنعتی و مسووالن استان را نمایان 

کرد.
به گزارش تســنیم، در حالی که خبر حادثه آتش 
ســوزی شــرکت »داواخگر« زنجان در سکوت 
خبری و بی توجهی مسووالن مسکوت ماند شب 
گذشــته کارگر دوم این واحد نیز بعد از تحمل 
درد و رنج فراوان در ســن 2۴ سالگی فوت شد 
و همچنان برای این حادثه ناگوار هیچ مســوولی 
اظهار نظر شــفافی ندارد، این درحالی است که 
خدابخش مرادی نافچی معاون سیاســی، امنیتی 
و اجتماعی اســتانداری زنجان در شــب وقوع 
حادثه در مقابــل دوربین خبرنگاران به شــکل 
کامال خونسرد وضعیت مصدومان را نگران کننده 

ندانست.
با همه این  ها با وجود گذشت چندین روز از زمان 
وقــوع این حادثه که موجــب از بین رفتن کامل 
واحد تولیدی مذکــور و مصدومیت تعدادی از 
کارگران و نهایتا فوت دو تن از آنان شد همچنان 
ابعــاد و دالیل وقوع حادثه اعالم نمی شــود، اما 
آنچه مشهود است این است که واحد داواخگر، 
مهندس ایمنی نداشــته و به هیچ عنوان رعایت 

مسائل ایمنی در آن انجام نمی پذیرفته است.
از آن ســوی ماجــرای امنیت کارگــران تنها 
محدود به این واحد و حادثه اسفناک نمی شود، 
به نظر می رســد آینده نگــری و رعایت اصول 
ایمنی در شهرک صنعتی استان زنجان زیر صفر 
اســت. اگرچه بر پایه قانون باید یک ایســتگاه 
آتش نشــانی در این شهرک مستقر باشد اما هم 
اکنون هیچ ایســتگاه فعالی در آن محل وجود 
ندارد و آتش نشــانی شهر زنجان بر پایه وظیفه 
انســانی در راســتای اطفا حریق مربوطه اقدام 
کرده اســت که همــان تاخیر در دیر رســیدن 
نیروی آتش نشــانی سبب شد حال بسیاری از 

مصدومان وخیم شود.
البته که مشــکل ایمنی تنها مسئله مربوط به این 
حادثه نیســت و مسووالن شهرک صنعتی زنجان 

مدت هاست در مقابل پاسخ به مشکالت سکوت 
کــرده و بهانه ها و دالیل مختلفــی را برای انجام 
ندادن مصاحبه عنوان می کنند و زخم سربسته نبود 
مدیریت درســت در شهرک های صنعتی نهایتا با 
حادثه آتش سوزی و از دست دادن جان دو جوان 
ســر باز کرده است اما این آســیب تنها دامنگیر 
جامعه کارگری است و مدیران عالی رتبه استانی 
می توانند همچنان سکوت ادامه دار خود را از سر 
بگیرند چرا که دیواری کوتاه تر از دیوار کارگران 

وجود ندارد.

حال پرسش این اســت که آیا نیروهای امدادی 
در زمان مناســبی به محل حادثه رســیده اند؟ با 
وجود اینکه شــهرک صنعتی یــک محل مهم و 
استراتژیک اســت اما چرا شهرک صنعتی اشراق 
زنجان ایستگاه مجهزی برای خدمت ندارد؟ تا چه 
زمانی باید کارگران قربانی شــوند تا مسووالن به 

فکر عملیاتی کردن وظایف خود بیفتند؟
 نبود تجهیزات آتشنشانی در شهرک صنعتی 

مجید امیر فضلی، رییس آتش نشانی شهر زنجان 
در گفت وگو با تســنیم با بیان اینکه آتش نشانی 

شهری وظیفه قانونی برای رفتن به شهرک صنعتی 
ندارد، اظهار داشت: ما آتش نشانی شهر هستیم و 
وظیفه داریم در حوزه شهر خدمت کنیم، با توجه 
به اینکه شهرک صنعتی در حوزه شهر اعالم نشده 
اســت ما با خدمت رســانی در آن حادثه وظیفه 

انسانی خود را انجام داده ایم.
وی افــزود: قانونــا شــهرک های صنعتــی باید 
آتش نشانی داشته باشــد اما شوربختانه در انجام 
امور مربوطه قصور شــده و شهرک صنعتی یک 
ماشــین دارد که آن هم عمدتا خراب است و یا 

کار نمی کنــد و نیرویی که به عنــوان نگهبان در 
آن محل حضور دارد اصال آتش نشــان نیست و 

نگهبان است.
رییس آتش نشــانی شــهر زنجان با بیــان اینکه 
نزدیک ترین ایســتگاه به محل حادثه ایســتگاه 
الهیه است، گفت: به محض تماس با آتش نشانی 
نیروهای ما به ســرعت به محل اعزام شدند و در 
کوتاه ترین زمان ممکــن عملیات را انجام دادند، 
اگر نیروهای ما نبودند و آن آتش مهار نمی  شــد 
یک کوچه در شــهرک صنعتی از بین می رفت و 

این افتخاری شد برای شهرداری زنجان که حادثه 
بزرگتری رخ نداد.

 نبود درمانگاه در شهرک صنعتی 
اصغر جعفــری روحی، رییس اورژانس اســتان 
زنجان در گفت وگو با تســنیم اظهار کرد: سه نفر 
از مصدومان در کمتر از 2۴ ساعت از زمان وقوع 
حادثه به علت درصد باالی ســوختگی به تهران 
اعزام شدند و شوربختانه هرچه درصد سوختگی 
باال باشد امکان مرگ و میر خیلی بیشتر است اما 
بــه علت اینکه مصدومان مربوطه به تهران منتقل 
شده اند ما اطالع درستی از وضعیت آنان نداریم و 

مابقی مصدومان وضعیت خوبی دارند.
وی با بیان اینکه اورژانس زودتر از مابقی ارگان ها 
به محل حادثه رســیده است، افزود: مستقر بودن 
پایگاه اورژانس در شهرک های صنعتی برای اینکه 
صرفا بــرای کارگران خدمات دهــی انجام دهند 
جزو وظایف اورژانس نیست و باید خود شهرک 

صنعتی درمانگاه و آمبوالنس داشته باشد.
با تمام آنچه گفته شد قصور شکل گرفته از سوی 
شــهرک های صنعتی در قبــال جامعه کارگری 
کــه قربانیان اصلی حوادث کاری هســتند قابل 
بخشش نیست چرا که مســوول و سرمایه گذار 
اگر مال خود را از دست دهد، این کارگر است 
که جان بر کف برای حقــوق ناچیزی که حتی 
مطابقتــی با حقــوق قانون کار نــدارد در حال 
کار اســت و حادثه ای که رخ داد تنها نمی تواند 
یک هشــدار باشــد چرا که خانواده های زیادی 
را داغ دیــده دختران و پســران جوان خود کرد 
و این مســووالن مربوطه هســتند که باید پاسخ 
قانع کننده ای داشته باشند. نکته جالب اینجاست 
که در همان شــب حادثه مسووالن استانی برای 
دیدار مصدومان رفته  انــد ولی گویا این عیادت 
جنبه تبلیغاتی برای آقایان داشــته است. پرسش 
دوباره این اســت که آقای اســتاندار وضعیت 
آتش نشانی در استان زنجان اصال مناسب نیست؛ 
شــما در مدت 2۸ ماهه که در اســتان حضور 
داشــته اید چه اقداماتی برای تجهیز آتش نشانی 

و دریافت اعتبار از مرکز انجام داده اید؟

 واکاوی آتش سوزی در یکی از شرکت های شهرک صنعتی زنجان 

چرا »اشراق« آتش نشانی ندارد؟

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون  وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960327003001428 مورخه 1399/12/19 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 شرکت گاز به شماره شناسه 10460091534 در ششدانگ یک واحد ایستگاه تقلیل فشار گاز به مساحت 
111/37 مترمربع از پالک 175 فرعی از 58 اصلی  بخش 4 زنجان واقع در قریه آغوزلو خریداری از مالک رسمی آقای 
علی حسین رستمخانی فرزند میرزا حسین برابر قرارداد عادی 97/7/2 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: 1399/12/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/01/14

علیرضا محمدی رییس ثبت و اسناد وامالک خدابنده

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون  وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 139960327003001426 مورخه 1399/12/19 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 شرکت گاز به شماره شناسه 10460091534 در ششدانگ یک واحد ایستگاه تقلیل فشار گاز 
به مساحت 110/87 مترمربع از پالک 294 فرعی از 65 اصلی  بخش 4 زنجان واقع در قریه حسام آباد خریداری از 
مالک رسمی آقای بیرامعلی روحی برابر قرارداد عادی 93/5/31 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: 1399/12/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/01/14

علیرضا محمدی رییس ثبت و اسناد وامالک خدابنده

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون  وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960327003001427 مورخه 1399/12/19 هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خدابنده تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی شرکت گاز به شماره شناسه 10460091534 در ششدانگ یک واحد ایستگاه تقلیل 
فشار گاز به مساحت 108 مترمربع از پالک 3 فرعی از 78 اصلی  بخش 4 زنجان واقع در قریه دوالب خریداری 
از مالک رسمی آقای سید هاشم و سید لطیف موسوی و سیفعلی میرزایی برابر قرارداد 94/12/6محرز 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: 1399/12/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/01/14

علیرضا محمدی رییس ثبت و اسناد وامالک خدابنده

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون  وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 139960327003001430 مورخه 1399/12/19 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 شرکت گاز به شماره شناسه 10460091534 در ششدانگ یک واحد ایستگاه تقلیل فشار گاز به 
مساحت 333 مترمربع از پالک 17 فرعی از 54 اصلی  بخش 4 زنجان واقع در قریه دالیر علیا خریداری از مالک 
رسمی آقای حاج علی خدابنده لو فرزند ابراهیم برابر قرارداد عادی 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: 1399/12/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/01/14

علیرضا محمدی رییس ثبت و اسناد وامالک خدابنده

عشق از نفس گرم شما تازه کند جان
افسانه بهرام و گل اندام شمایید
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اذان ظهر
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غروب آفتاب
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اذان مغرب

18:43

نیمه شب

23:42

اذان صبح فردا

4:57

طلوع صبح فردا

6:22

وضعیت آب و هوای زنجان:

6
18

مرا هب باغ و بهاران هچ کار دور از تو؟
مرا هچ کار هب باغ و بهار دور از تو؟

بهار آمده اّما هن سوی من هک نسیم
زند هب خرمن عمرم، شرار دور از تو

هب سرو و گل نگراید دل شکستهٔ من
هک سر هب سینه زند سوگوار دور از تو

هم از بهار مگر عشق، عذر من خواهد
اگر ز گل شده ام شرمسار دور از تو

هب غنچه ماند و الهل، بهار خاطر من
ر دور از تو شکفته تنگ دل و داغدا

نسیمی از نفست سوی من فرست هک باز
گرفته آینه ام را غبار دور از تو

منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan

ارموز با حسین منزوی

دبیر تحریریه: فریده عاشوری
دبیر حقوقی: مصطفی علیمحمدی

 دبیر عکس: ناصر محمدیمدیر اجرایی: علیرضا باالبلند
دبیر گردشگری: علیرضا حمزه لو

 صاحب امتیاز و مدیرمسوول: 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

دبیر فرهنگ و هنر : سودابه باقری

گان دوربین زن

زنجان نوروزی شد
 عکس ها: ایرنا | زنجان با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال مردم زنجان در تب و تاب آمادگی برای ورود به سال نو هستند

مدیریت درمان تامین اجتماعی استان زنجان در نظر دارد اموال 
اسقاطی  به شرح و با جزئیات مندرج در پیوست مزایده را با بهره گیری از 
ســامانه تدارکات الکترونیک دولت )setadiran.ir( و با شماره مزایده 

109900544300007را به  صورت الکترونیکی به فروش برساند.
 زمان انتشار در سایت روز سه شنبه  99/12/26 ساعت8/00

 آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت  روز 1400/01/07 ساعت 12.
 تاریــخ بازدید از ســاعت 9صبح  تــا 12عصر )از تاریــخ 99/12/26 

تا99/12/30(.
 زمان بازگشایی  مزایده روز  1400/01/08 ساعت10.

 زمان اعالم به برنده 1400/1/08 ساعت 11/00.
نشانی : زنجان اعتمادیه خ دکتر امیر اعلم غضنفریان خیابان سوم غربی ، 

ساختمان مدیریت درمان.
شماره تماس : 02433420104

مدیریت درمان تامین اجتماعی استان زنجان

آگهیمزایدهعمومی
بهشماره109900544300007

فروشاموالاسقاطی
)فرابریدادههابهشرحمزایدهبهشمارهفوق(


