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شنبه 14 فروردین ماه  1400 / نمره 739 / سال چهارم2
خبر

 رییس ســازمان جهادکشــاورزی استان 
زنجــان گفت: پس از حل مشــکل مرغ داران با 
افزایش قیمت مرغ گرم، عرضه آن به بازار بیشتر 

می شود.
جواد تاراســی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
از روزهای پایانی ســال گذشته به علت تفاوت 
قیمت هایی که بین استان زنجان و دیگر استان ها 
وجود داشــت، با وجود توزیع مرغ بیشتر، شاهد 
تشــکیل صف بودیم و شــهروندان از وضعیت 

موجــود ناراضی بودند. وی با بیان اینکه از هفتم 
فروردین ماه امســال توزیع مرغ در استان بیشتر 
شده، به طوری که توزیع مرغ دو برابر شده است، 
افزود: هفتم فروردین ماه امســال مقدار ۱۲۵ تن 
مرغ کامل با نرخ ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان و حدود 
۳۳ تــن مرغ قطعه بندی با نــرخ مصوب ابالغی 

سازمان حمایت در سطح استان توزیع شد.
این مســوول ادامه داد: توزیع گوشــت مرغ بر 
پایه نیاز بازار انجام می شــود و اگر مرغ داری ها 

در اســتان نسبت به ارائه گوشــت مرغ به بازار 
خــودداری کننــد، بــه تعزیــرات حکومتی و 
دســتگاه های نظارتی معرفی می شــود و این در 
حالی اســت که شــهروندان نیز می توانند برای 
برخورد با واحدهای های خرده فروشــی که مرغ 
گرم را گران تــر عرضه می کنند با شــماره ۱۲۴ 

بازرسی تماس بگیرند.
رییس  سازمان جهادکشــاورزی استان زنجان با 
اشاره به وضعیت توزیع، تصریح کرد: نیاز استان 

به گوشــت مرغ روزانه بیش از ۸۰ تن اســت و 
با وجود تعــداد باالی مرغ داری ها و تولید آن ها، 
مشــکلی در تامین گوشت مرغ در استان زنجان 

نداریم.
تاراسی خاطرنشــان کرد: سه برابر نیاز در داخل 
استان گوشــت مرغ تولید می شود. از امروز پس 
از افزایش قیمــت مصوب مرغ زنده و مرغ گرم 
به وفور در بازار عرضه می شــود و مرغ داری ها 
همکاری خوبی با سازمان جهادکشاورزی دارند.

 معاون سیاســی امنیتی اســتاندار زنجان 
گفــت: از ۱6 فروردیــن ماه ثبت نــام داوطلبان 
شوراهای اسالمی روســتا در استان زنجان آغاز 

می شود.
خدابخش مرادی در گفت و گو با خبرنگار  موج 
داوطلبان شوراهای  ثبت نام  اظهارداشــت:  رسا، 
اسالمی روســتا از ۱6 فروردین ماه امسال آغاز 
می شود و داوطلبان باید در زمان مقرر نسبت به 

ثبت نام خود اقدام کنند.
وی گفت: مهلت ثبت نام داوطلبان در شوراهای 

اسالمی روســتا به مدت هفت روزه بوده و این 
زمان تمدید نمی شود.

این مســوول خاطرنشــان کرد: دعوت می کنیم 
افرادی که دارای توان و بضاعتی برای عضویت 
در شوراهای اسالمی روســتاها هستند، در این 

دوره انتخابات شرکت کنند.
معاون سیاسی امنیتی اســتاندار زنجان ادامه داد: 
ثبت نام داوطلبان شــوراهای اســالمی روستا از 
۱6 فروردیــن با همان فرآیند برگزاری انتخابات 

شوراهای اسالمی شهر انجام می شود.

مرادی بیان داشت: داوطلبان این دوره انتخابات 
شوراهای اســالمی روســتا می توانند از طریق 
تلفن همراه، رایانه،مراجعه به دفاتر پیشــخوان و 

بخشداری ها ثبت نام خود را انجام دهند.
وی تصریــح کرد: ضروری اســت داوطلبان به 
هنگام مراجعه به دفاتر پیشــخوان یا بخشداری 
مــدارک الزم را به همراه داشــته و ثبت نام را به 

روزهای آخر موکول نکنند.
این مســوول با بیان اینکه اجــرای مر قانون در 
انتخابات شــوراهای اســالمی شــهر و روستا 

و ریاســت جمهوری وظیفه برگــزار کنندگان 
انتخابات اســت، افزود: از داوطلبان درخواست 
داریم به موارد قانونی از زمان ثبت نام تا برگزاری 

انتخابات توجه کنند.

رییس سازمان جهادکشاورزی استان زنجان عنوان کرد

افزایش عرضه مرغ پس از افزایش قیمت مدیرعامل شرکت آب  فاضالب استان خبر داد:
اختصاص یک دستگاه 
واتر جت به شهرهای 

ماه نشان و دندی
 مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
اســتان زنجان گفت: یک دستگاه خودروی 
واتر جت به ارزش ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
ریال خریداری و به شــهرهای ماهنشــان 
و دنــدی که از خدمــات بخش فاضالب 

برخوردارند اختصاص یافت.
علیرضا جزء قاســمی اظهار داشــت: این 
خودرو جهت استفاده در عملیات شستشو 
و رفع انسداد شبکه فاضالب در این دو شهر 

مورد استفاده قرار می گیرد.
وی در ادامــه از مشــترکین فاضــالب در 
شهرهای ماه نشان و دندی درخواست کرد 
با نصب انشعاب فاضالب با بهره مندی از 
ظرفیت ایجاد شــده در این زمینه، به حفظ 
بیشتر محیط زیست و پیشگیری از آلودگی 

منابع آب زیرزمینی کمک نمایند.
جزء قاسمی بیان داشــت: خدمات بخش 
فاضالب در اســتان روز بــه روز در حال 
توســعه بوده و تا کنون سه دســتگاه واتر 
جت برای استفاده در شهرهای زنجان، ابهر، 

ماه نشان و دندی اختصاص یافته است.

موزه  ها و اماکن تاریخی زنجان 
و ابهر تعطیل شد

 فرنشین میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی استان زنجان گفت: موزه  ها و 

اماکن تاریخی زنجان و ابهر تعطیل شد.
به گزارش مهر، امیر ارجمند گفت: با توجه 
به مصوبات هشتاد و پنجمین نشست ستاد 
اســتانی مبارزه با کرونا ویروس در اســتان 
به ریاســت حقیقی استاندار زنجان و اعالم 
وضعیــت جدیــد رنگ بندی تعــدادی از 
شهرهای کشــور، وضعیت شهرستان های 
زنجان و ابهر در استان زنجان نیز در محدوده 
رنگ نارنجی کرونایی اعالم شــده و در این 
شرایط موزه ها و اماکن تاریخ که در مشاغل 
سطح شغلی شماره سه قرار دارند مجاز به 

فعالیت نیستند.
وی افزود: در همین اساس موزه های زنجان 
شامل موزه ذوالفقاری، موزه رختشویخانه در 
شهرســتان زنجان و موزه مردم شناسی پیر 
زهرنوش در شهرستان ابهر و اماکن تاریخی 
تحت پوشش اداره کل تا اطالع بعدی تعطیل 
اعالم می شوند و در صورت تغییر وضعیت 
و بازگشایی دوباره اطالع رسانی خواهد شد.

خبـرخبــر

 معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
استان خبر داد؛

آغاز واکسیناسیون 
بیماران خاص 

و سخت درمان در زنجان

 معــاون درمــان دانشــگاه علوم 
پزشکی استان زنجان گفت: مرحله نخست 
واکسیناســیون بیماران خاص و ســخت 

درمان در استان زنجان آغاز شده است.
بــه گــزارش زنــگان امــروز علیرضــا 
آرمانی کیــان در گفت وگــو با ایســنا، در 
رابطــه با واکسیناســیون بیمــاران خاص 
و صعب العــالج در اســتان، اظهــار کرد: 
ابالغی وزارت  با دستورالعمل های  مطابق 
بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تزریق 
واکســن کووید - ۱۹ به بیماران خاص و 
صعب العالج استان زنجان از روز شنبه )۷ 
فروردین ماه( آغاز شده و همچنان در حال 

انجام است. 
وی افزود: تزریق واکســن کووید - ۱۹ به 
بیماران خاص و صعب العالج اســتان در 
مراکز تعیین شــده معاونت درمان دانشگاه 
علوم پزشکی استان با همکاری خیریه های 
سالمت و معاونت بهداشت دانشگاه علوم 

پزشکی استان در حال انجام است.
این مســوول در رابطه بــا اولویت تزریق 
واکســن کرونا، تصریح کــرد: در مرحله 
نخســت واکسیناســیون کوویــد-۱۹ به 
بیماران دیالیزی، پیونــد ریه، پیوند قلب، 
ســی اف، بیمــاران نقص سیســتم ایمنی 
اولیه، تاالســمی، هموفیلی باالی ۱۸ سال 
و بیماران پیوند کلیه باالی ۵۰ ســال انجام 

می شود.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان 
خاطرنشان کرد: واکسیناسیون بیماران مبتال 
به بیماری های ام اس و ســرطان نیز ظرف 

چند روز آتی آغاز خواهد شد.

 معاون دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان 
گفت: تمام شهرســتانهای اســتان زنجان درگیر 

کرونای انگلیسی شدند.
به گزارش زنگان امروز، محمد رضا صائینی ظهر 
چهارشــنبه در نشســت خبری با خبرنگاران در 
پاسخ به پرســش خبرنگار مهر در باره وضعیت 
بیماری کرونای انگلیسی در استان زنجان، گفت: 
هشت شهرســتان اســتان زنجان درگیر بیماری 

کرونای انگلیسی شدند.

وی بــا بیان اینکــه رعایت بهداشــت فردی و 
اجتماعی در اســتان کاهش یافته اســت، اظهار 
کرد: باید رعایت پروتکل های بهداشتی در استان 

تقویت شود.
معاون دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با بیان 
اینکه شهرستانها زنجان و ابهر در وضعیت نارنجی 
قرار دارند، گفت: در این میان شهرستانهای طارم، 
ایجرود، سلطانیه، خرمدره و خدابنده در وضعیت 
زرد بوده و شهرســتان ماهنشان در وضعیت آبی 

قرار دارد.
صائینــی تاکید کرد: ویــروس کرونا به ویژه نوع 
جهش یافته آن کودکان و روســتاهایخ استان را 

تهدید می کند.
وی بــا بیان اینکه درد بــدن، تب، لرز و بی حالی 
از نشــانه های ویروس کرونا است، ابراز داشت: 
در این میان عالئم گوارشــی در کودکان بیش از 

گذشته مشاهده می شود.
معاون بهداشــت دانشــگاه علوم پزشکی استان 

زنجان تصریح کرد: هم اکنون وضعیت کرونایی 
اســتان نگران کننده اســت چرا که این بیماری 

خطرناک و بسیار وحشی است.
صائینی گفت: به ازای هر یک هزار نفر جمعیت 
۱.۵ تخت بیمارستانی در کشور وجود دارد و این 

در استان دو تخت است.
وی بر لزوم تداوم محدودیت های آمد و شــد در 
اســتان تاکید کرد و ابراز داشت: باید دورهمی ها 

در استان جمع شود.

معاون دانشگاه علوم پزشکی استان خبر داد؛ 

تمام شهرستان های زنجان 
درگير کرونای انگليسی شدند

 مدیــر گروه بهداشــت دانشــگاه علوم 
پزشــکی و خدمات بهداشــتی و درمانی استان 
زنجان گفت: از ابتدای طرح سالمت نوروزی ۲۵ 
اسفند سال گذشته تا نهم فروردین سال کنونی، 
۱۲ هزار و 66۰ مورد بازرســی در قالب ۱۰ تیم 
متشکل از کارشناسان بهداشت محیط و حرفه ای 

در سطح استان انجام گرفته است.
 جلیل نصیری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با 
اشاره به اینکه در این بازدیدها ۳۳ مورد از اماکن 
و مراکز متخلف به مراکز قضائی معرفی شدند، 
افزود: ۱۹ باب از اماکن نیز به دلیل عدم رعایت 
موازین بهداشــتی و پروتکل های پیشگیری از 
کرونا پلمب و از ادامــه فعالیت آنها جلوگیری 

شد.   
بــه گفتــه وی، در این بازرســی ها مقدار ۸۸۳ 
کیلوگرم/ لیتر مواد غذایی فاسد و تاریخ گذشته 

نیز ضبط و معدوم شــد. این مسوول ادامه داد: 
در طرح بســیج ســالمت نوروزی از ۲۵ اسفند 
سال گذشته همزمان در تمامی شهرهای استان و 
مراکز بین راهی، با اولویت مراکز پرخطر از جمله 
رســتوران ها، مراکز خرید و جمعی آغاز شده و 
تیم های بازرســان بهداشت محیط و حرفه ای با 
نظارت بر رعایت اصول بهداشتی و پروتکل های 
پیشــگیری از کرونا، جهت حفظ ســالمت هم 

استانی ها در حال فعالیت هستند.  
وی با اشــاره به اینکه در بازه زمانی یاد شــده، 
هفت هزارو ۲۳۰ مورد بازرسی از مراکز تهیه و 
توزیع و عرضه و فروش موادغذایی انجام گرفته 
است، اضافه کرد: نظارت بر رعایت پروتکل های 
بهداشــتی در پایانــه درون و برون شــهری و 
جایگاه های سوخت ۵۰۰ مورد، بازدید از مراکز 
اقامتی ۵۷ مورد، کل مراکز تهیه و توزیع و فروش 

موادغذایی پلمب شــده ۱۰ مورد و بازرسی از 
مراکز اقامتی ۵۷ مورد بوده است.

مدیر گروه بهداشت دانشــگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان با اشاره 
به بازدید از مراکز تهیــه و توزیع موادغذایی از 
جمله شیرینی و آجیل فروشی، رستوران و اغذیه 
فروشــی ها، مراکز بین راهی و ... صدور اخطار 
کتبــی به مراکز متخلف در بــاره رعایت اصول 
بهداشــتی گفت: بازرســی ها در قالب تیم های 
مشترک با بازرسان تعزیرات حکومتی، صنعت و 
معدن و تجارت، میراث فرهنگی و گردشگری و 

دیگر دستگاه های مربوطه انجام می گیرد.     
نصیــری بازدید از صنوف حســاس و بحرانی 
در مناطق مختلف اســتان، نظــارت بر فعالیت 
پاســاژها، مراکز خرید و تجمعی و ... را از دیگر 

فعالیت های انجام گرفته ذکر کرد. 

وی با بیان اینکه نظارت های بهداشــتی روزهای 
نوروز تا ۲۰ فروردین ادامه دارد، اظهار داشت هر 
فرد می تواند به عنوان یک بازرس بهداشت بوده 
و در صورت مشــاهده هرگونه تخلف بهداشتی 
مراتب را با ســامانه ۱۹۰ یــا ۳۳۰۱۹۰ در میان 
بگذارند تا در اسرع وقت توسط تیم های نظارتی 

مورد پیگیری قرار گیرد.
این  مسوول یادآوری کرد: عموم می توانند یا با 
اسکن کد رهگیری )QR( نصب شده در معرض 
دید مشتریان، تمامی مراکز و اماکن و پاسخ دادن 
به پرسش های مرتبط عوامل بهداشتی را در ارائه 

خدمات یاری کنند.
وی خاطرنشــان کــرد: امیدواریم بــا همیاری 
و مشــارکت یکدیگر، رعایت شــیوه نامه های 
بهداشتی سالی بدون کرونا را در سال ۱۴۰۰ رقم 

زده شود.

مدیر گروه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان:

بیش از ۱۲ هزار بازرسی طرح نوروزی در زنجان انجام شد

 فرنشــین بنیاد مســکن انقالب اسالمی 
استان زنجان گفت:  تولید مسکن ،رفع محرومیت 
از مناطق روستایی و اصالح برخی قوانین برای 
رسیدن به رونق اقتصادی و تحقق منویات رهبر 
معظم انقالب، که ۱۴۰۰ را سال تولید، پشتیبانی و 

مانع زدایی نامیدند، ضروری است.
بــه گزارش زنگان امروز، رضا خواجه ای با بیان 
اینکه، نامگذاری ســال کنونی بــا عنوان »تولید، 
پشتیبانی ها و مانع زادیی ها« از سوی رهبر معظم 
انقالب، گامی برای توسعه و جهش تولید است، 
ادامه  داد: حمایت  از تولید، پشــتیبانی ها و رفع 
موانع، نیازمنــد تالش، همفکری و برنامه عملی 
اســت که باید با تالش و همت همه دستگاهها 

تحقق یابد.

وی یکــی از اولویت های مهم  این نهاد انقالبی  
در سال کنونی  را تأمین و تولید  مسکن بر شمرد 
و افزود: تامین مســکن گامی مهم در دست یابی 
به توسعه پایدار است که در حال حاظر این نهاد 
انقالبی به این موضوع توجه جدی دارد به طوری 
که در راستای سیاست ها و راهبردهای توسعه ای 
مسکن کشور گام برداشته و مطابق با رویکردهای 
و راهبردهای حمایتی از اقشــار ضعیف جامعه 

حرکت کرده است.
فرنشین بنیاد مسکن استان یادآور شد: خوشبختانه 
استان زنجان در زمینه اجرای طرح توسعه پایدار 
منظومه های روستایی، تثبیت جمعیت روستائی 
و ایجاد اشــتغال پایدار، اجرای طرح های هادی 
و مقاوم سازی مســکن روستایی و شهری و ... 

گام های ویژه ای برداشــته اســت و همواره با 
ارزش آفرینی و داشتن فکری نو و دانش محور با 
گرایش فنی و مهندسی توانسته پتانسیل و ظرفیت 

های جدیدی را برای توسعه استان ایجاد نماید.
خواجــه ای با اشــاره به اینکه، تامین مســکن 
محرومان و اقشــار کم درآمد اعم از روســتایی 
و شــهری از طریق تولید و ســاخت واحدهای 
مســکونی با فراهم نمودن مشارکت و همکاری 
مردم، خیرین یا اخذ تسهیالت بانکی از اهمیت 
ویژه ای برخوردار اســت،  خاطر نشان کرد: این 
نهــاد انقالبی با روحیه جهادی و انقالبی گونه و 
با بهره گیری از حداقل امکانات خدمات بســیار 
خوبی را در حوزه های مختلف عمرانی به کشور 

ارائه کرده است.

فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان عنوان کرد: در راستای تحقق شعار سال؛

تولید مسکن و رفع محرومیت از مناطق روستایی در اولویت است

 معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان خبر داد؛

آغاز ثبت نام داوطلبان شوراهای اسالمی روستا از 16 فروردین
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شنبه 14 فروردین ماه  1400 / نمره 739 / سال چهارم

خزانــه دار کل جمعیت هالل احمــر جمهوری 
اســالمی ایران گفت: در تالش بــرای خرید ۵۰ 
دستگاه خودوری امدادی هستیم که از این تعداد 
۲۷ دســتگاه خریداری و به ناوگان های امدادی 

هالل احمر کشور اضافه شد.
به گزارش روز ســه شنبه روابط عمومی جمعیت 
هالل احمر استان زنجان ماندگار مرادی فر شامگاه 
ســه شنبه در حاشیه بازدید از پایگاه های امدادی 
و نجات بین شــهری استان زنجان با تبریک سال 
نو و اعیاد شعبانیه افزود: تجهیز پایگاه ها یکی از 
مشکالت عمده ای که در استان ها وجود دارد چرا 
که خودروها بروز نبوده و  خودروهای امدادی و 
تجهیزات فرسوده شده است که  این مهم نیازمند 

اعتبار ویژه ای است.
وی تاکید کرد: به منظور رفع  این مشکالت امسال 
برای خرید ۵۰ دســتگاه خودوری امدادی اقدام 
کرده ایم  که  از این تعداد ۲۷ دســتگاه خریداری 

شده است.
خزانــه دار کل هــالل احمر جمهوری اســالمی 
ایران گفت: امســال نیز مابقی این ناوگان امدادی 

خریداری و بین استان ها توزیع خواهد شد.
مرادی فر اظهارداشت: سال گذشته اعتباری برای 
تعمیر خودروهــای  امدادی و شــارژ انبارهای 
امدادی بین اســتانها توزیع شــد و امسال نیز در 
تالش هستیم تا اعتباری را دریافت و برای استانها 

توزیع کنیم.
وی خاطرنشــان کرد: نگاه جمعیت هالل احمر 
جمهوری اســالمی ایران به استانهاست از جمله 
استانهایی که از امکانات محروم هستند ویژه است.
خزانــه دار کل جمعیت هالل احمــر جمهوری 
اسالمی ایران گفت: رییس این مجموعه در تالش 
است تا استانهای کم برخوردار بتوانند امکانات و 
تجهیزات امدادی خود را به حد استاندارد برسانند 

و در امدادرسانی نقش آفرینی کنند.
بــه گفته مرادی فر،  اســتان زنجــان پایگاه های 

امدادی منظم و امدادگران بسیار باتجربه و خوبی 
درارد و امکانات نیز مطلوب است.

وی ادامه دارد: در مقطعی که دوره شیوع بیماری 
کرونا هســتیم آمادگی در امدادگران استان زنجان 

بسیار باال، استاندار و قابل قبول است.
خزانــه دار کل جمعیت هالل احمــر جمهوری 
اسالمی ایران با بیان اینکه هالل احمرمجموعه ای 
امداد محور گفت:  بقا و ادامه فعالیت این مجموعه 
آن مبتنی بر فعالیت ها و وجود امدادگران داوطلب 
است و مسووالن هالل این اولویت مهم را درک 
کرده اند و همه تالش خود را معطوف کرده اند تا 
امدادگران هالل احمر راضی باشند و روز به روز 

به تعداد آنها اضافه شود.

مرادی فر به اقدامات انجام شده در باره امدادگران 
داوطلب هالل احمر اشاره کرد و افزود:  کارهای 
خوبی سال گذشــته برای قشر انجام دادیم که از 
جمله این مــوارد امدادگرانی که بــه درجه ایثار 
رسیدند قرارداد مســتقیم با جمعیت هالل احمر 
دارند و اســتخدام ساعتی شدند، حقوق و مزایای 
دریافتی و پاداش آنها امسال ۲۰ درصد نسبت به 

سال گذشته افزایش یافته است.
وی تاکید کرد: مقرر شده در به کارگیری و جذب 
نیرو در جمعیت هالل احمر و مجوزهای استخدام 
در شرایط مساوی  اولویت با امدادگران داوطلب 

هالل احمر باشد.
خزانــه دار کل جمعیت هالل احمــر جمهوری 

اسالمی ایران  گفت: از دیگر اقدامات انجام شده 
بــرای امدادگران داوطلب این مجموعه ســامانه 
پرداخت کمک هزینه ایاب و ذهاب تعریف شده 
که بهمن ماه سال گذشته همه ایاب و ذهاب آنها 
یکجا پرداخت شد و بعد از این نیز ماهانه حقوق و 
مزایای امدادگران به صورت متمرکز توسط استانها 

پرداخت خواهد شد.
مرادی فر یادآوری کرد: سال گذشته با مشکالت 
بودجــه ای مواجه بودیم که نتوانســتیم خیلی از 
برنامــه ها را اجرایی کنیــم اما پرداخت حقوق و 
توجه به رفاه کارکنــان در هالل احمر از اولویت 
های بســیار مهم ماســت که باالی ۸۵ درصد از 
بودجه  ایــن مجموعه به پرداختی های کارمندان 

اختصاص داده شده است.
وی خاطرنشــان کرد: با توجه بــه تورم موجود، 
مشــکالت و پایین بودن حقــوق کارکنان هالل 
احمر این رقم نمی تواند مشکالت را رفع کند اما 
در سال گذشته بر پایه قانون بودجه و ماده واحد 
موجود پرداخت های مناســبتی، حقوق و مزایا و 
اضافه کاری ها و پاداش ها به موقع پرداخت شد.

خزانــه دار کل جمعیت هالل احمــر جمهوری 
اسالمی ایران با تاکید بر اینکه تا جایی که اعتبارات 
و بودجه کمک دهنده و جوابگو بود پرداخت ها 
انجام شده اســت، گفت: قرار است بودجه ای به 
هالل احمر تخصیص یابد که با محقق شدن این 
اعتبارات پرداخت ها انجام خواهد شــد و وضع 

مالی هال احمر امسال نسبت به سال گذشته بهتر 
خواهد شــد، ســعی خواهیم کرد پرداختی های 

کارکنان به موقع انجام شود.
مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان زنجان نیز 
در ادامه این بازدید ها با تبریک ســال نو و اعیاد 
شعبانیه افزود: به لحاظ ناوگان خودرویی به ویژه 

ماشین های کمک دار کمبود داریم.
 سید قاسم موسوی اظهارداشت: با توجه به شرایط 
خاص استان که از ابتدا تا انتهای آزادراه زنجان- 
تهران و زنجان - تبریز در حوزه استان زنجان که 
حجم باالی آمد و شد ها در این مسیرهای ارتباطی 

را داریم.
وی تاکید کرد: با توجه به این موضوع نیاز داریم 
که ۲ پایگاه امداد و نجات بین شــهری به تعداد 
پایگاه های این مسیر اضافه شود و سازمان امداد 
و نجات جمعیت هالل احمر جمهوری اســالمی 

ایران نیز موافق این موضوع است.
گفتنی اســت خزانه دار کل جمعیت هالل احمر 
جمهوری اســالمی ایران در سفر یک روزه خود 
به اســتان زنجان، از پایگاه هــای امداد و نجات 
غزال شهرستان خرم دره و ابهر در آزادراه زنجان-
تهران، پایگاه امداد و نجات بین شهری شمالغرب 
و این پایگاه در آزادراه زنجان - تبریز و پایایی در 

شهرستان ایجرود بازدید کردند.
مدیــر عامل جمعیت هالل احمر اســتان زنجان 
گزارشــی از وضعیت انبارهای امــداد و نجات 
و پایگاه های بین شــهری، تجهیزات و وضعیت 

نیروی انسانی استان ارائه کردند.
معــاون برنامــه و بودجه جمعیت هــالل احمر 
جمهوری اسالمی، مدیر عامل جعیت هالل احمر 
استان، مسوول دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل 
احمر اســتان، معاون امداد و نجــات، خزانه دار، 
مسوول حراســت، روسای هالل احمر شهرستان 
های ابهر، خــرم دره، ایجــرود و زنجان در این 

بازدید ها حضور داشتند.

خزانه دار کل جمعیت هالل احمر:

50 دستگاه خودروی امدادی به ناوگان هالل احمر اضافه می شود

با آغاز بهره برداری از ســامانه نســخه نویسی الکترونیک و حذف 
تدریجی دفترچــه کاغذی درمان و با  توجه بــه اینکه در اجرای 
ایــن طــرح، در آینده نزدیک امکان تشــکیل و مشــاهده پرونده 
الکترونیک ســالمت بیمه شده در ســامانه خدمات غیرحضوری 
ســازمان تامین اجتماعی فراهم خواهد شــد، از همه بیمه شدگان 
اصلی،  بازنشستگان و یکایک مستمریبگیران تحت پوشش سازمان 
تامین اجتماعی درخواست می شود در اسرع وقت در این سامانه به 
نشانی  es.tamin.ir   ثبت نام کرده و شماره تلفن همراه متعلق و 
در اختیار خود را جهت ارتباطات بعدی و دریافت پیام های مرتبط 

با پرونده الکترونیک سالمت، در سامانه ثبت کنند.
 روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان زنجان

قابل توجه تمامی بیمه شدگان، 
بازنشستگان و مستمری بگیران تحت 

شهرداری زنجان در نظر دارد نسبت به واگذاری »عملیات تدارک و اجرای لوله های پنج الیه دمای باال به پوشش سازمان تامین اجتماعی
همراه متعلقات در پروژه ســبزه میدان زنجان شامل ذوب برف بخشی از کف محوطه، گرمایش از کف و 
آبرسانی ســرد و گرم واحدهای تجاری« را با برگزاری مناقصه عمومی برابر شرایط قید شده در اسناد از طریق 
ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد 
www. قیمت مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی

setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت 
مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. مناقصه گران می توانند از تاریخ 

1400/01/14 تا 1400/01/18 جهت دریافت اسناد به سامانه ستاد ایران مراجعه نمایند.
مديريت ارتباطات و امور بين الملل شهرداری زنجان

شماره 1-1400  آگهی مناقصه عمومی       

 عملیات تخریــب اراضی ملی و ییالقی 
روستای کلکش با حضور به موقع نیروهای منابع 

طبیعی شهرستان زنجان، متوقف شد.
به گزارش زنگان امروز، خلیل آقاجانلو فرنشین 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان، از توقف 
عملیات تخریب و تصرف اراضی ملی و مراتع 

در یکی از روستاهای شهرستان زنجان خبر داد.
وی افزود: در راســتای پیشــگیری از تخریب 
و تصرفــات اراضی ملی به ویــژه در روزهای 
نوروزی و تاکیدات دادستان محترم استان مبنی 
بر لزوم جدیت بیشــتر و افزایش گشت در این 

روزها جهت مقابله با اقدام غیر قانونی برخی افراد 
در تخریب و تصرف غیر قانونی اراضی ملی، با 
گزارش یکی از اهالی روســتای کلکش مبنی بر 
تخریب و جاده کشی در اراضی ملی این روستا، 
بالفاصله واحد گشت به محل اعزام و با مشاهده 
تخریب عرصه های ملی- ساخت راه توسط یک 

بولدزر آن را توقیف کردمد.
گفتنی است که متخلفین پس از مشاهده گشت 
های منابع طبیعی از محل متواری شــدند و هم 
اکنــون اقدامات مربوط به دســتگیری متخلفان 

توسط مراجع قانونی در حال پیگیری است.

آقاجانلو در ادامه تاکید کرد: با هماهنگی با مراجع 
قضایی عملیات ســاخت و ســاز و تخریب و 
تصرف مراتع و اراضی ملی در این روستا متوقف 
و بــا ضبط ادوات تخریب و بولدزر، پرونده این 
تخلف به دادگستری ارسال شد تا مراحل قانونی 

خود را طی کند.
فرنشین منابع طبیعی و آبخیزداری استان، یادآور 
شــد: طبق ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری 
از جنگل ها و مراتع کشــور، هرگونه تخریب و 
تصرف اراضی ملی ممنوع بوده و پیگرد قانونی 

دارد.

 رییس سازمان بســیج سازندگی استان 
زنجان گفت: ۱۱۰ گروه جهــادی در روزهای 
نوروز در مناطق محروم اســتان زنجان خدمات 

رسانی کردند.
فرشاد پیری در گفت و گو با خبرنگارموج رسا،  
اظهار داشــت: اردوهای جهادی ویژه روزهای 
نوروز هر ســال از ۲۰ اسفند تا ۲۰ فروردین در 
سراسر کشــور و به تبع آن در استان زنجان نیز 

برگزار می شود.
وی افزود: امســال با توجه به شــیوع ویروس 
منحوس کرونا، برنامه هــای گروه های جهادی 
حمایت از خانواده های نیازمند درگیر کرونا در 

قالب طرح شهید حاج قاسم سلیمانی بود.
این مســوول بیان داشــت: امســال با رعایت 
پروتکل های بهداشتی ۱۱۰ گروه جهادی در این 
روزها به تعداد ۱۷۰ اردوی جهادی در روزهای 

نوروز خدمات رسانی کردند.
رییس ســازمان بسیج ســازندگی استان زنجان 
ادامه داد: گروه های جهادی با توزیع بســته های 
معیشتی و بهداشتی و دیگر نیازمندی ها به آسیب 
دیدگان بیماری کرونا و خانواده های نیازمندان، 
در عرصه هــای عمرانی در مناطق محروم و کم 
برخوردار شهري و روســتایي خدمات رسانی 

کردند.

پیری از ســاخت، تکمیل و مرمــت خانه های 
محروم توسط گروه های جهادی خبرداد و گفت: 
مرمت مدرسه، مسجد و آبرسانی شرب از دیگر 

اقدامات گروه های جهادی محسوب می شود.
وی با اشــاره به تشکیل قرارگاه های جهادی در 
استان و شهرستان ها، یادآور شد: این قرارگاه های 
جهادی متشــکل از حداقل ۵ گروه جهادی که 
امیدواریــم در دهه پنجم انقالب اســالمی به 
عنوان دهه پیشــرفت و عدالت، خدمت رسانی  
گروه های جهــادی که به صورت انقالبی، خود 
جوش و فی ســبیل اله اســت، در عرصه های 

مختلف ادامه یابد.

 نشست پایانی شورای مدیران با حضور 
مهنــدس علیــزاده مدیرعامــل و رییس هیأت 
مدیره بــه همراه  اعضای هیئت مدیره و مدیران 
دفاترمستقل و امورهای اجرایی توزیع برق زنجان 
به صورت حضوری محدود و ویدئو کنفرانسی با 

امور های دهگانه استان زنجان برگزار شد.
به گزارش زنگان امروز، در این نشست ، گزارش 
عملکرد یکساله تمامی واحدهای شرکت توزیع 
نیروی برق استان زنجان علیرغم تحت تاثیر قرار 
گرفتن فرآیند خدمات مشترکین و اجرای پروژه 
های مختلف در  شــرایط همــه گیری ویروس 
کرونا در کشور  و نیز استقرار طرح های مختلف 

ملی حوزه صنعت برق ، تشریح شد.
مهندس علیــزاده با قدردانــی از زحمات تمام 
پرســنل شرکت توزیع برق زنجان در طول سال 
گذشته، تاکید کرد: سال ۹۹ به دلیل شرایط خاص 
کرونایی، سال ســختی بود، ولی اپیدمی  کرونا، 
کنار بدی های زیادی که به مردم وارد کرده است، 
خوبی هایی هم داشت، وی اشاره کرد: با شروع 
ویروس کرونا اقدامات این شرکت در جهت ارائه 
۱۰۰ درصد خدمات به صورت غیرحضوری آغاز 
شد و در پایان سال شاهد موفقیت در این حوزه 
و حتی در حوزه هوشمندسازی مراکز اتفاقات با 
هدف تسریع در تامین روشنایی و رفع خاموشی 

هستیم.
مدرعامــل با اشــاره به افتخارات این شــرکت 
در طول ســال، تصریح کرد:در حوزه های بهره 
بــرداری و خدمات مشــترکین در طول چندماه 
گام های بلندی برداشته شد. وی ادامه داد:توزیع 

برق زنجان در کوتاه تریــن زمان در طرح های 
چاوش)رفع ضعف ولتاژ(،هما)هوشمندســازی 
مراکز اتفاقات( و ســنم )ایجاد سیستم طراحی و 
نظارت مکانیزه( جزو شــرکت های پیشرو بوده 

است.
وی خاطرنشان ســاخت:برق رسانی روستایی، 
تبدیل ۵۰۰ کیلومتر شــبکه ســیم مسی به کابل 
خودنگهدار، هوشمندســازی کنتور ها و قرائت 
از راه دور در قالــب طرح فهام، ارائه ۱۰۰ درصد 
خدمات به صورت غیر حضوری، اجرای طرح 
برق امید و راه اندازی سیستم پاسخگویی تلفنی 
۱۵۲۱ و  اپلیکیشــن برق من و پوشــش دهی 
مناسب با هدف خدمت رســانی به مردم فهیم 
اســتان زنجان از اقدامات توزیع برق زنجان در 

سال ۹۹ است.
مهندس علیزاده کسب مقام های برتر در جشنواره 
های استانی نظیر جشنواره شهید رجایی و وزارتی 
نظیر روابط عمومی برتر و کسب مقام سوم بین 
۳۹ شــرکت توزیع برق در سطح کشور را مایه 

افتخار دانست .
مدیرعامــل توزیع برق تاکید کرد:همراهی و هم 
زبانی همکاران نقش بســزایی در کســب این 
افتخارات داشته است، ولی افتخار اصلی ما بدنبال 

کسب رضایت مردم محقق می شود.
در پایــان آیین از ۳۰  ســال تــالش و زحمت 
بازنشســتگان توزیع برق زنجان با اهدای لوح 
سپاس از سوی مهندس علیزاده مدیرعامل توزیع 

برق زنجان قدردانی شد

فرنشین منابع طبیعی و آبخیزداری استان :

عملیات تخریب اراضی ملی کلکش متوقف شد

در نوروز 1400 انجام گرفت؛

فعالیت 110 گروه جهادی مناطق محروم استان زنجان
درنشست پایان سال شورای مدیران توزیع برق استان زنجان عنوان شد:

همدلی پرسنل صنعت برق استان موجب کسب 
افتخارات سال ۱۳۹۹ شد
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* از چه سالي وارد فوتبال شديد؟
با سالم و با تشکر ازدعوت به مصاحبه و تبریک 
سال نو به هموطنان عزیز،  سالي توام با سالمتي ، 

کامیابي توام با سعادت آرزو مندم.
بــازي فوتبال از بازیهــاي دوران کودکي من بود 
و بســیار به این رشته ورزشــي عالقه مند بودم . 
ابتدا در تیم شــهرداري سیرجان عضو شدم  و از 
۱۳ ســالگي به صورت حرفه اي در رشته فوتبال 
مشغول به فعالیت شدم و افتخار پوشیدن پیراهن 
تیم ملــي در رده هاي مختلف ســني نوجوانان، 

جوانان، بزرگساالن نصیبم گردید.
در سوچي روسیه به عنوان بهترین بازیکن کفش 

طال گرفتم.
در ســال ۱۳۹۹ با زدن ۲۲ گل عنوان خانم گلي 

نصیبم شد
در دو سال گذشته جزو گلزنان دوم و سوم بودم.

از سال ۱۳۹۴ عضو باشــگاه شهرداري سیرجان 
بوده و در تمامي این ســالها ۲ بار قهرماني ، ۲ بار 
نائب قهرمان و ۲ بار هم ســکوي سوم نصیبمان 
شده که ماندن روي ســکوي برتر کشور بمدت 
چند سال کار ســختي بود که چیزي جز حمایت 
هاي شهردار و اعضاي شوراي شهر و مدیر عامل 

باشگاه سیرجان نبوده است.
* در چه رشته اي تحصيل کرده ايد؟

 کارشناس ارشد رشته فیزیولوژي هستم.
* جايگاه فوتبال زنان در کشور چگونه است؟

شوربختانه ما از رنکینگ فیفا بعلت عدم برگزاري 
اردوهاي ملي و نداشتن بازیهاي تدارکاتي، خارج 
شــده ایم. امیدوارم با برگزاري لیگ خوبي که در 
سال ۹۹ داشتیم اردوهاي تیم ملي هر چه سریعتر 
تشکیل و بازیهاي تدارکاتي برگزار گردد تا یکبار 

دیگر به رنکینگ برگردیم. 
* وضعيت فوتبال زنان در استان زنجان چگونه 

است؟
زنجان ؛ خاموشــي کامل ، هیچ چراغي از فوتبال 
بانــوان در زنجان هم اکنون روشــن نیســت ، 
نــه زمیني براي تمرین بانوان و نــه برنامه ریزي 
براي جلوگیري از بین رفتن اســتعدادهاي استان. 
ضرورت دارد از استعدادها و ظرفیتهاي موجود به 

نحو احسن بهره برداري میشد.
ما بازیکنان ایــده آلي داریم که بعلت بي توجهي 
، در سایر اســتانها نقش آفریني مي کنند و سایر 
اســتانها از ظرفیت بازیکنان اســتان زنجان بهره 

برداري مي نمایند.
* چگونه شــد از بين رشــته هاي مختلف به 

سمت فوتبال رفتيد؟
من ورزشم را با بســکتبال شروع کردم اما عالقه 
وافري بــه فوتبال داشــتم. بعــد از مدتي مطلع 
شــدم تمرینات فوتســال در زنجان وجود دارد. 
به تمرینات رفتم و پس از مدت کوتاهي توســط 
مربي ام به اردوهاي ملي معرفي شــدم و کمتر از 

چند ماه به عضویت تیم ملي در آمدم.
* در اين رشته با چه محدوديت هايي روبه رو 

هستيد؟ مشکالت و موانع کدامند؟
عدم برابري در اســتفاده یکسان زنان و مردان از 
امکانات مختص این ورزش، عدم حضور رسانه 

ها در مسابقات و عدم پخش تلویزیوني. 
* فوتبال زنان در ايــران و جهان چه تفاوتي 

دارد؟
ما در آغاز راهیم و خیلي الک پشــت وار در حال 
حرکت هســتیم. در حالیکه سرعت رقیبان ما در 

جهان بسیار باالســت و این سرعت و رشد کم، 
رقابت ها را براي ما بســیار سخت تر میکند. تیم 
هاي ژاپن ، کره و چین با ســرعت در حال برنامه 
ریزي میباشند و کار ما در آسیا سخت تر خواهد 

بود.
* عملکرد مســووالن ورزشــي در اين رشته 

چگونه بوده است؟
در ســال هاي حضور آقاي کفاشیان توجه بسیار 
زیادي به فوتبال بانوان شــد اما بعد از ایشان فقط 
رکــود و در جا زدن بود. امیــدوارم در انتخابات 
جدید صورت گرفته اتفاقات خوبي براي فوتبال 

بانوان کشور رقم بخورد.
* نقش اقتصاد و اسپانسر در اين رشته ورزشي 

چيست؟
بســیار مهم است. سیرجان یک شــهر معدني و 
صنعتي اســت بخاطر همین اســت که در تمامي 
رده هاي سني در لیگ برتر حضور دارند. جوانان، 
نوجوانان امید گل گهــر همه در لیگ برتر و تیم 

بزرگساالنشان نیز در لیگ برتر میباشد.
اگــر حامي بزرگ مالي چــون گل گهر نبود آنها 
نمیتوانســتند در همه رده ها حمایت شوند. البته 
در اســتان ما هم منابع وجود دارد اما شوربختانه 
نگاه مدیران به سمت ورزش آن هم ورزش بانوان 
جدي نیست. انشــااله این نگرش تقویت گردد.
یعني حضور قدرتمند بخش خصوصي در چرخه 

فوتبال زنان در استان.
* يــک فوتباليســت خوب و حرفــه اي چه 

ويژگي هايي بايد داشته باشد؟
سالمت اخالق و رفتار مهمترین رکن براي حرفه 
اي شدن اســت. توجه به اخالق قبل از توجه به 
جسم است. بعد از سالمت اخالق و رفتار، برنامه 
ریزي بــراي تمرینات براي اوقات فراغت همه و 

همه الزمه زندگي حرفه اي است.
باید در کنــار ورزش به بقیه مباحث مهم زندگي 
بخصوص خانواده وتحصیالت اهمیت داده شود.

* به عنوان خانــم گل فوتبال ايران وقتي گل 
ميزنيد چه احساسي داريد؟

همیشه تمام تالشم را براي موفقیت تیمم نموده ام، 
گاهي ثمره تالشــم یک گل بــوده و گاهي پاس 
گل و گاهي حتي بازي بــدون توپ براي ایجاد 
فضاي بهتر براي ســایر هم تیمي هایم. همه اینها 
وقتي تیم برنده میشود حس به ثمر رساندن همان 
گل را دارد در حقیقــت حس خوب موفقیت بعد 

از تالش.
 * استعداد يابي در اين رشته چگونه است؟

در شــهر ســیرجان که کامال به صورت حرفه اي 
توســط ســرکار خانم نجاتي به صورت آکادمي 
کامال برنامه ریزي شــده در حال انجام است، اما 
در اســتان ما به صورت موردي و گاهي صرفا بر 

پایه عالقه و پشتکار یک مربي صورت میگیرد.
*  آيا از ميان تيم هاي خارجي دعوتي داشــته 

ايد؟
سال گذشته به یک باشگاه اروپایي معرفي شدم اما 
شرایط براي حضورم زیاد مطلوب نبود. صبر مي کنم 

تا شرایط بهتري نصیبم گردد.
* چه برنامه هايي براي آينده ورزشــي خود 

داريد؟
من در کنار بازیکن بــودن دوره هاي مربیگري را 
هم گذرانده ام و مدرک مربیگري B آســیا را در 
فوتبال دارم و دوست دارم تمامي چیزهایي که از 
مربیان آموخته ام را به دیگران آموزش بدهم ولي 

هم اکنون ترجیح میدهــم فوتبال بازي کنم تا در 
آینده ببینم چه پیش خواهد آمد.

* نقش آموزش در رشته شما چه اهميتي دارد؟
نقش آموزش بسیار کلیدي و مهم است و باید در 

سنین زیر ۱۰ سال انجام شود.
* اگر مسوول اين رشــته در ايران بوديد چه 

اولويتهايي داشتيد؟

تاســیس و حمایت آکادمیــک از تمامي مدارس 
فوتبال در سراســر ایران و برگزاري مســابقات 

مختلف در رده هاي سني در طول سال.
* اســتعداد و توانايي هاي ارثي و شخصي در 

اين رشته چقدر اهميت دارد؟
فوتبال به نظرم اســتعداد ذاتي مي خواهد و تالش 
براي به کمال رساندن آن استعداد ذاتي بسیار مهم 

است.
* افق و آينده اين رشته ورزشي  را در کشور 

چگونه مي بينيد؟
امیدوارم که توجه هر چه بیشــتر مسووالن به این 
رشــته جلب شود. چون بانوان ایراني حرف هاي 
زیادي براي گفتن دارند. تیم فوتســال ما قهرمان 

آسیا شد. پس ما پتانسیلش را داریم و میتوانیم.

* اگر فوتباليست نمي شديد دوست داشتيد در 
چه حيطه اي فعاليت کنيد؟

اگر یک بــار دیگر به عقب بر مي گشــتم و حق 
انتخاب داشــتم فوتبال را انتخاب مي کردم و وارد 

هیچ رشته دیگري نمي شدم.
* تعريفتان از تيم شهرداري سيرجان؟

مي توانم بگویم تیم شهرداري سیرجان براي تمامي 

خانوم گل زنجاني 
فوتبال ايران

هميشه تمام تالشم را برای موفقيت تيمم نموده ام، گاهی ثمره 
تالشم يک گل بوده و گاهی پاس گل و گاهی حتی بازی بدون 

توپ برای ايجاد فضای بهتر برای ساير هم تيمی هايم. همه اينها 
وقتی تيم برنده می شود حس به ثمر رساندن همان گل را دارد 

در حقيقت حس خوب موفقيت بعد از تالش.
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باشــگاهي که در زمینه فوتبال بانوان در سراســر 
کشــور کار مي کنند یک الگو رفتاري و سازماني 
باشــد. نگاه ویژه کادر فني باشــگاه ســیرجان و 
مدیران باشــگاه به فوتبال پایه و ساختن بازیکن، 
ســیرجان را تبدیل به قطب بازیکن سازي کرده 
اســت. همانطور که شاهد هستیم بازیکن هاي کم 
سن در سیرجان هستند، تالش مي کنند با اعتمادي 

کــه کادر فني به آنان مي کند خــود را به ترکیب 
اصلي برسانند.

* وضعيت تيم شهرداري سيرجان از نظر مالي 
چه طور است؟

شــاید تیم ســیرجان از نظر شــرایط مالي نتواند 
با باشــگاههاي بزرگ ســپاهان و ذوب آهن و یا 
شــهرداري بم رقابت کند و ضعیفتر اســت اما با 

برنامه ریــزي که مدیران باشــگاه و کادر فني در 
این چند ساله داشــته اند توانستند با بهینه سازي 
هزینه گام هاي بســیار بلندي را بردارند. همانطور 
که مي بینید ما از ســال ۹۴ تاکنون همواره بر روي 
ســکو بوده ایم چه قهرماني، چــه نایب قهرماني 
و چه ســومي، با این که بضاعت مالي پایین تري 

نسبت به تیمهاي بزرگ داشتیم.

* دوســت داريد در تيم ديگري جز شهرداري 
سيرجان بازي کنيد؟

اینکه بخواهم در تیم دیگري بازي کنم، به شرایط 
خودم و خانواده همچنین شرایط و پیشنهاد باشگاه 
جدید بســتگي دارد. امسال )ســال ۹۹( قرار بود 
براي تیم سپاهان بازي کنم اما رضایتنامه نداشتم. 
چند سالي است براي تیم شهرداري سیرجان بازي 

مي کنم و مردم این شــهر را خیلي دوســت دارم. 
نگاه ویژه شــوراي شهر و مسووالن شهرداري به 
فوتبال زنان براي من بسیار قابل احترام است. سر 
تمرینات تیم هیچ وقت احساس تنهایي نکردیم و 
تنها نبودیم، همیشه مسووالن شهرداري و شوراي 

شهر در تمرینات حضور داشتند.
* به لژيونر شدن فکر مي کنيد؟

مســلما هر فوتبالیســتي براي خودش یک سري 
اهداف و آرزوها دارد. آرزویم نیز لژیونر شــدن 
اســت اما نه به هر قیمتي، باید شرایط را سنجید 
و سپس تصمیم گرفت. سال گذشته یک موقعیت 
براي لژیون شــدنم فراهم شــد اما با مشورت با 
خانواده و چند نفر از فدراســیون تصمیم گرفتم 
لژیونر نشوم. اگر شرایط خوبي پیش بیاید دوست 

دارم این اتفاق براي من رخ دهد و لژیونر شوم.
* حس و حالتان از خانم گلي ليگ شــدن چه 

طور است و چه قدر برايش تالش کرديد؟
هیچ وقت در کل لیگ خودم را خانم گل ندانستم 
و همواره براي برد تیم و قهرماني سیرجان تالش 
کردم. هیچ وقت از تالش براي گلزني دســت بر 
نداشتم زیرا میدانســتم زماني که از تالش دست 
بردارم حریفانم به من میرســند. خوشــحالم که 
توانســتم از 6۴ گل تیمم ۲۲ گل را به ثمر برسانم 
و به عنوان خانــم گل این دوره از رقابتهاي لیگ 

شناخته شوم.
* از قهرماني در ليگ برايمان بگوييد.

از اینکه شهرداري ســیرجان قهرمان لیگ امسال 
)سال ۹۹( شد خیلي خوشحال هستم.

در تیم ما بازیکنان جوان و توانمندي حضور دارند 
و به نظر کارشناســان فوتبــال از نظر تاکتیکي در 
سطح بســیار خوبي قرار دارند و عنوان قهرماني 
شایســته تیم شهرداري ســیرجان بوده است. در 
مرحله مقدماتي لیگ ۱۰ بازي داشتیم و توانستیم 
با کســب ۳۱ امتیــاز و به عنوان تنهــا تیم بدون 
باخت، به مرحله پایاني صعــود کنیم. در مرحله 
پایاني لیگ برتــر بانوان، 6 بازي انجام دادیم و با 

کسب ۴۳ امتیاز به قهرماني رسیدیم.
* کرونــا چه تأثيري بر فوتبــال زنان و ليگ 

گذاشت؟
کرونا باعث شــد مســابقات لیــگ ۹۹ دیر آغاز 
بشــود. همچنین لیگ ۹۸ نیز ناتمــام باقي بماند. 
مسابقات لیگ امســال در دو گروه برگزار شد و 
مرحله پایاني مرحله بســیار حساسي بود و جاي 
هیچ اشــتباهي براي تیمي وجود نداشت. به نظر 
من تمامي باشــگاهها تالش کردند تا پروتکلهاي 
بهداشــتي را رعایت کنند و بازیکنان در سالمت 

کامل لیگ را به پایان برسانند.
* سال 99 برايتان چه طور سالي بود؟

ســال ۹۹ متأسفانه سال پر فراز و نشیبي براي من 
بود.سال را با مصدومیت شدید آغاز کردم اما تمام 
تــالش خود گفتم تا هر چه ســریعتر به آمادگي 

کامل خود برسم و به تیمم کمک کنم.
* بهترين و بدترين اتفاق سال 99؟

بهترین اتفاق ســال ۹۹ براي من قهرماني تیم در 
لیگ و خانم گلي لیگ بود. بدترین اتفاق هم فکر 
میکنم میتوانست این باشد در هفته آخر خانم گلي 

لیگ را از دست بدهم.
* از سال 1400 چه مي خواهيد؟

امیدوارم که در ســال ۱۴۰۰ ویروس کرونا کنترل 
شــود و مردم در ســالمت کامل بهســر ببرند. 
همچنین من و دیگر ورزشــکاران بتوانیم هرچه 

ســریعتر تمرینات خود را آغاز کنیــم. امیدوارم 
مسووالن سازمان لیگ هرچه سریعتر برنامه لیگ 
آینــده را اعــالم کنند تا مثل ســال ۹۹ که خیلي 
بالتکلیف بودیم و لیگ در شرایط مناسبي شروع 
شد نشــود و بتوانیم با برنامهریزیهاي بهتر شاهد 

لیگي درخور باشیم.
* آيا فوتبال مردان را پيگيري مي کنيد؟

بله؛ من لیگ برتــر فوتبال آقایان را دنبال مي کنم. 
البتــه که لیگ هــاي اروپایي براي مــن جذابیت 
بیشــتري دارند؛ زیرا کیفیت خیلي باالتري دارند. 
نتایج بازي هاي اســتقالل و گل گهر سیرجان را 
با جدیت و تعصب فراواني دنبال میکنم همچنین 
امیــدوارم که تیم گل گهر تا پایان لیگ به جایگاه 
مناســبي در جدول برسد که درخور مردم خوب 
سیرجان باشد. در بین تیمهاي خارجي نیز بازیهاي 

یووه و رئال را دنبال مي کنم.
* براي بهتر شــدن ليگ بانوان چه پيشنهاداتي 

داريد؟
به نظر من براي بهتر شدن وضعیت فوتبال بانوان 
باید پوشــش فوتبال بانوان از طریق رســانهها را 
داشته باشیم تا فوتبال بانوان از طریق عموم مردم 
جامعه دیده شــود، در این صــورت فوتبال زنان 
سریعتر میتواند پیشــرفت کند. همچنین امیدوارم 
که باشــگاههاي بزرگ به ســمت تیمــداري در 
فوتبال زنان روي بیاورند تا بانوان بتوانم پرقدرتتر 
در لیگ حضور پیدا کند. بــه آینده فوتبال بانوان 
خوشبین هســتم. امیدوارم هرچه سریعتر اتفاقات 

خوبي را شاهد باشیم.
* تــا چه زماني فوتباليســت بــودن را ادامه 
مي دهيد و بعد از بازيکن بودن دوســت داري 

مربي شويد؟
باید ببینم شرایط تحصیلي، بدني و خانوادگي در 
آینده براي من چطور است. خیلي دوست دارم که 
به صورت حرفهاي زندگي کنم. بهترین اســتفاده 
را از دوران بازیکني ببرم. براي بعد از تمام شــدن 
دوران بازیکني مربي گري را دوســت دارم ادامه 
دهم و چنانچه قبال گفتم مدرک مربیگري B آسیا 
را نیز دارم. اما تمرکز اصلي من تا چندین ســال 

آینده روي بازیکني است.
و سخن پاياني؟

از هم وطنان عزیزم، باالخص مردم عزیز اســتانم 
، مردم خونگرم ســیرجان، عوامل رســانه ملي به 
ویژه شبکه اشراق، شــبکه ورزش، شبکه خبر و 
خبرگزاریهــا و نشــریات سراســري و محلي و 
عزیزاني کــه از طریق پیامک ، تلفني و حضوري 
ابراز محبــت فرمودند صمیمانه سپاســگزارم و 

نیازمند دعاي خیر شما عزیزان مي باشم.
تشکر و ســپاس ویژه از مربیانم در طول ۹ سال 
گذشته.  بي شک موفقیتهاي من حاصل توجهات 
ایزد منــان و حمایتهاي پدر و مادر عزیزم ، بویژه 
هدایتهــا و حمایتهاي ویژه پــدرم که همواره در 
کنارم بوده و مشــوق خوبــي در این عرصه بوده 

است. 
در ضمــن در آبان ماه ۹۹ با  توجــه به قهرماني 
تیم شــهرداري ســیرجان، در جام باشــگاه هاي 
آسیا حضور خواهیم داشت و نیازمند دعاي خیر 

هموطنان عزیز مي باشیم.
از روزنامه زنــگان امروز و تمامي همکارانتان نیز 
قدرداني ویژه دارم که بــه ورزش بانوان به ویژه 
فوتبال مي پردازید و مشــوق همه ورزشــکاران 

هستید.

دوست دارم 
لژيونر شوم 

نه به هر قيمتي
گفتگوی اختصاصی زنگان امروز 

با افسانه چترنور بازيکن 22 ساله تيم ملی

                                                                            گفتگو: سودابه باقری 
من در کنار بازيکن بودن دوره های مربيگری را هم گذرانده ام و 
مدرک مربيگری B آسيا را در فوتبال دارم و دوست دارم تمامی 

چيزهايی که از مربيان آموخته ام را به ديگران آموزش بدهم ولی 
هم اکنون ترجيح می دهم فوتبال بازی کنم تا در آينده ببينم چه 

پيش خواهد آمد
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مهدی هاشمی:

بازیگر نمی شدم، دوست داشتم راننده ترانزیت شوم
 مهدی هاشمی معتقد است در تاریک ترین 
لحظات هم می توان روزنه ای به نور پیدا کرد که این 

روزنه می تواند خواندن شعر یا ورزش کردن باشد.
در سلسله نشست های تاریخ شفاهی، موزه سینما 
این بار میزبان »مهدی هاشمی« بازیگر پیشکسوت 
سینما، تئاتر و تلویزیون بود. بخش هایی از این گفتگو 
که برای اولین بار در نوروز منتشــر شده را در زیر 

می خوانید.
به گزارش ایســنا، مهدی هاشــمی با بیان اینکه در 
لنگرود به دنیا آمده است، گفت: تابستان ها از پدرمان 
می خواستیم ما را به چمخاله که دریا داشت ببرد تا 

شنا کنیم. از کودکی شنا کردن را دوست داشتم.
وی با بیان اینکه در ســال ۱۳۵۲ در رشته هنرهای 
نمایشی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران 
فارغ التحصیل شد، ادامه داد: در دانشگاه با داریوش 
فرهنگ که از آبادان آمده بود، آشــنا شدم.)مردی از 
جنوب و جوانی از شــمال( این آشــنایی برای من 
بسیار سازنده بود و من برای این دوستی همیشه از او 
تشکر می کنم .البته من و داریوش باهم تفاوت هایی 
هم داشــتیم او بسیار بیرونی و چاالک و من گوشه 

گیر بودم.
هاشمی خاطرنشان کرد: در اردیبهشت سال ۵۸ که 
چهار ماه از انقالب گذشــته بود تئاتر»دایره گچی 
قفقازی« نوشته برتولت برشت را تمرین می کردیم 
که داریوش فرهنگ کارگردانی آن را برعهده داشت 
و فاطمه معتمدآریا، گالب آدینه، سوسن تسلیمی و 
... در آن بازی می کردنــد و من هم نقش آزداک را 
داشتم . نمایش بسیار مهمی بود و در تاالر وحدت 
به روی صحنه رفت. فرح اصولی هنرمند نقاش که 

بعدها همسر زنده یاد خسرو سینایی شد به او گفت 
بــازی من را در این نمایش ببیند و بعد از آن از من 
تست گرفتند و فیلم »زنده باد...« اولین فیلم سینمایی 

من شد.
وی با تشکر از علی رفیعی، کیانوش عیاری ، بهرام 
بیضایی و داریوش فرهنگ بیان داشت: کارگردان ها 
هر کدام تفکر و سلیقه خود را دارند و من بازیگری 
هســتم که برای بازی جدیدم بازی های قبلی را از 
ذهنم پاک می کنم و خودم را از گذشته خالی می کنم 
و در اختیار جدید قــرار می دهم. من معتقدم یک 
بازیگر باید تا جایی که می تواند َمنیت را از خود دور 
کند و َمنیت خود را مطلق نکند زیرا این امر بازیگر 
و دیگران را در درازمدت در سیاست، هنر و زندگی 

نابود می کند.
هاشمی در ادامه خاطرنشان کرد: در کمدی از یک 
حدی بیشــتر خجالت می کشــم بازی کنم و برای 
بازی هایم در نقش های کمدی حد و اندازه می گذارم 
و به همه کارگردان ها هم گفتم که اگر از حد تعیین 

شده بازی بخواهند باید سراغ جری لوئیس بروند.
وی درباره همکاری اش با کیانوش عیاری نیز توضیح 
داد: من سه همکاری با عیاری داشتم که دو سریال 
»روزگار قریب« و »هزاران چشــم« )که نقش یک 
نابینا را داشتم( و فیلم سینمایی »خانه پدری« که یک 
حرف اساســی تاریخی را بیان می کند. در این فیلم 
بچه به کمک پــدرش خواهرش را دفن می کنند و 
زمانی که پدر پیر می شود و جنازه را دوباره می بیند 
که فقط یک دسته مو باقی مانده است، قلبش می گیرد 

و بی هوش می شود.
هاشمی همچنین گفت: یادم می آید یک بار از عزیز 

ســاعتی عکاس بزرگ و فیلمبردار خوب سینمای 
ایران که در چند فیلم باهم همکاری داشتیم، پرسش 
کردم که چندین دهه اســت باهم همکاری داریم 
نظرت درباره من چیســت؟ و او در پاســخ به من 
گفت در این اوضاع بهم ریخته که هر لحظه ممکن 
است زندگی یک هنرمند قطع شود از اینکه خودت 
را با ورزش ، روحیه شــاد و اخالق خوب تا اینجا 
رساندی و توانستی با کارگردان های خوب کار کنی، 

خوشحال باش.
وی با بیان اینکه خیلی طرفدار شادی است، افزود: 
خداوند بزرگ ما را برای شــادی آفریده اســت که 
شــاید به هزاران دلیل شادی روز به روز کمتر شود 
اما من همیشه سعی دارم شادی بدوی را در خودم 

حفظ کنم.
هاشمی با بیان اینکه رانندگی کامیون و ترانزینت را 
خیلی دوســت داشته است، گفت: رانندگی شغلی 
اســت که آدم را به هیچ جا وصل نمی کند و آدم در 
اختیار تنهایی خود است. بازیگری من را به سمت 
جمع برد و خیلی خوشحال هستم از اینکه این اتفاق 

افتاد.
وی در پایان بیان داشــت: در دودناک ترین فضاها 
سعی کنید روزنه ای به سمت روشنی و پاکیزگی پیدا 
کنید و به دنبال آن بروید. این کار می تواند با ورزش 
و خواندن شعرهای تعالی دهنده از بزرگانی همچون 
حافظ، موالنا و ســعدی و ... باشــد. در کشورمان 
گنجینه هایــی وجــود دارد که می توانیــم با درون 

پاکیزه مان با آلودگی های بیرون مبارزه کنیم.
این گفتگو ۲ ساعت به طول انجامید که نسخه کامل 
آن در بخش تاریخ شفاهی آرشیو موزه سینمای ایران 

نگهداری می شود.
آن طور که موزه سینمای ایران اعالم کرده است؛ به 
عنوان مجموعه ای فرهنگی و تاریخی که روایتگر سیر 
تاریخ و تحوالت سینمای ایران است خود را موظف 

می داند نظرات و دیدگاه های سینماگران باتجربه و 
پیشکســوت را جمع آوری کرده تا نسل های آینده 
با نگاه و مســیر زندگی و نحوه خلق وشکل گیری 
آثار هنرمندان و صاحب نظران هنر ســینما آشــنا 

شوند و انتشــار این مطالب به معنای تایید و یا رد 
نظر اشخاص نیست و صرفا جنبه پژوهشی و ضبط 
تاریخ شفاهی داشته وهدف پرداختن به سرگذشت و 

تاریخ سینمای ایران است.

شهرداری خرمدره در نظر دارد جهت انجام برخی فعالیت های واحد خدمات شهری به مساحت تقریبی150 هکتار سطوح 
خدماتی در ســال1400 از طریق مناقصه عمومی اقدام نمایند بنابراین از کلیه شــرکت ها و پیمانکاران واجد صالحیت دعوت 
می گردد جهت دریافت اســناد مناقصه مربوط به ســامانه ستاد ایران مراجعه نمایند.جهت کسب اطالعات بیشتر به واحد امور 
قراردادهای شــهرداری واقع در خیابان امام میدان معلم ساختمان شهرداری مراجعه وبا شماره تلفن 1007 تا 02435531002 

داخلی 153 تماس حاصل فرمایند.

میزان سپردهبرآورد اولیهمورد مناقصهردیف

3.374.839.036 ریال67.496.780.721 ریالانجام وظایف مربوط به خدمات شهری1

1- میزان قیمت پایه 67.496.780.721 ریال می باشد.
2- میزان سپرده شرکت در مناقصه 3.374.839.036 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا اوراق مشارکت بی نام و یا

وجه واریزی به شماره حساب 0106197370008 به نام شهرداری خرمدره می باشد.
3- محل دریافت اسناد از تاریخ 99/12/26 تا 1400/01/19  از سامانه ستاد

4- مهلت قبول پیشــنهادات تا پایان وقت اداری 1400/01/29 واحد حراست شهرداری )الزم به توضیح است شرکت 
کنندگان عالوه بر بارگذاری مدارک و قیمت پیشنهادی در سامانه ستاد بایستی پاکت های خویش را به صورت فیزیکی به 

دبیر خانه حراست شهرداری تحویل نمایند(.
5- شرکت درمناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و شهرداری به استناد بند 

6 ماده 5 آیین نامه شهرداریها در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
7- هزینه درج آگهی و هرگونه کارشناسی احتمالی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

8- مشروح شرایط مناقصه در اسناد مناقصه درج شده است.
9- ساعت روز و محل قرائت پیشنهادها: ساعت10 صبح مورخه 1400/01/30 در محل دفتر شهردار می باشد.

10- ســپرده نفرات اول، دوم و سوم تا انجام تشــریفات قانونی مناقصه و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد ضمنا در صورت 
انصراف هریک از شرکت کنندگان سپرده آنان به ترتیب به استناد ماده 8 آیین نامه مالی شهرداریها به نفع شهرداری ضبط 

و از نفر دوم و سوم به ترتیب دعوت به عقد قرارداد خواهد شد.

مرحله دوم نوبت دومآگهی مناقصه

نوری آرا  - شهردارخرمدره

تاریخ چاپ: 1400/01/14

اداره کل فرهنگ وارشــاد اسالمی اســتان زنجان در نظر دارد، پیمانکاری تامین 11 نفر نیروی انسانی برای انجام 
»امورخدماتی، پشتیبانی، تاسیسات، نظافت فضای اداری ومراقبت ونگهداری فضای سبز« در سال 1400 
را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. بنابراین از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط 
و دارای صالحیت قانونی ورتبه بندی فعالیت از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان زنجان و3 سال سابقه کار مرتبط، 
 دعوت می شود جهت آگاهی از شرایط عمومی مناقصه و ارسال اسناد و مدارک با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)www.setadiran.ir( و با شماره مناقصه 2000003258000001 اقدام نمایند.
زمان انتشار آگهی در سایت: ساعت 12:00 مورخه  1400/01/14
مهلت دریافت اسناد مناقصه : ساعت 14:00 مورخه 1400/01/21

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : ساعت 14:15 مورخه 1400/01/31
زمان بازگشایی پاکت   ها : 11 صبح روز چهار شنبه مورخه 1400/02/01

 زمان اعالم برنده مناقصه : 1400/02/01
زمان عقد قرارداد : 1400/02/05

نشانی اداره کل : میدان استقالل ، اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی استان زنجان
www.zanjan.farhang.gov.ir : نشانی اینترنتی اداره کل 

نمابر : 024-33559191
تلفن اداره کل : 024-33548001-2

شرایط عمومی  و برخی توضیحات
- ضمناً رعایت موارد زیر الزامی است :

1- برگزاری مناقصه صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد و کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل: 
دریافت اسناد مناقصه، آگاهی از شرایط عمومی ، پرداخت تضمین فرآیند ارجاع کار و ارسال قیمت پیشنهادی و اطالع از وضعیت 

برنده مناقصه از طریق سامانه مذکور امکان پذیر می باشد.
2- کلیه اطالعات مناقصه در سامانه مذکور قابل مشاهده ودریافت می باشد

3- مناقصه گران الزاماً بایستی اطالعات و اسناد و مدارک پاکت های » الف ، ب ، ج« را عالوه بر بارگذاری در سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت ، به صورت فیزیکی نیز تحویل دفتر مدیریت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان زنجان دهند.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی استان زنجان

 موزه باســتان شناســی زنجــان واقع در 
عمارت تاریخی ذوالفقاری این شهر، مومیایی های 
کشف شده از یک معدن نمک تاریخی را در خود 
جای داده اســت؛ مومیایی هایی موسوم به »مردان 
نمکــی« که قدمت برخی از آن به بیش از ۲ هزار 

سال می رسد.
بــه گزارش ایرنا، تاکنــون 6 مرد نمکی از همین 
معدن کشف شده است که کاوشگران حدس می 
زنند همه آنان در معدن نمک مشغول معدنکاری 
بوده اند که بر اثر ریزش، زیر آوار نمک مانده و در 

همان جا مدفون شده اند.
مدفون شدن در نمک باعث شده است که موارد 
قابل توجهی از پیکر، لبــاس و لوازم مومیایی ها 
حفظ شــود به طوری که به گفته فرنشین میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان، 
تا کنــون هیچ اثری از لباس مــردم عادی دوران 
هخامنشــی در اختیار نبود تا آنکه با کشف یک 

مومیایی مدفون شده در معدن نمک چهرآباد آثار 
ارزشــمندی در این زمینه به دست آمد که قدمت 

آنها به ۲ هزار و ۳۵۰ سال می رسد.
یحیی رحمتی افزود: طبق کاوش های انجام یافته در 
محوطه معدن تارخی چهرآباد مشخص شده است 
که این معدن از حدود نیمه هزاره اول شناســایی 
شده است. وی ادامه داد: بر پایه آزمایش های سال 
یابی کربن مشــخص شد که ســه مورد از مردان 
نمکی مربوط به دوره هخامنشی با قدمت حدود ۲ 
هزار و ۳۰۰ سال، ۲ مورد از مردان نمکی مربوط 
به دوره ساســانی، با قدمت حدود ۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰ 

سال قبل است.
رحمتی خاطرنشــان کرد: با توجه به شــواهد و 
مدارک موجــود، ریزش تونل های معدن چهرآباد، 
دســت کم دوبار رخ داده است؛ نخستین بار در 
حدود ۲ هزار و ۳۰۰ سال پیش و سپس با گذشت 
چندین قرن دوباره حادثه ای دیگر در معدن نمک 

رخ داده و در نتیجه آن مردان دیگری کشــته و در 
آن مدفون شده  اند.

بــه گزارش ایرنا، کاوشــها در محوطه باســتانی 
چهرآباد زنجان از ســال ۸۳ آغاز شده است و از 
سال ۸۹ تا کنون اداره کل میراث فرهنگی زنجان 
کاوش در این محوطه تاریخی را با مشــارکت و 
همکاری موزه و دانشگاه بوخوم آلمان دنبال می 

کند.
مرد نمکی شماره چهار که متعلق به پسری ۱6 ساله 
است، سالم ترین و کامل ترین مومیایی کشف شده 
از معدن نمک چهرآباد، با قدمتی ۲۳۰۰ ساله)دروه 

هخامنشان( است.
فرنشین میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان زنجان به پروژه پاکسازی بقایای معدنی از 
روی بقایای انسانی مردان نمکی در سال گذشته 
خبر داد و گفت: با انجام این عملیات پاکســازی، 
شناســنامه مرمتی کاملتری برای این مومیایی ها 

تهیه شــد که عالوه بر اطالعات باستان شناسی، 
اطالعاتی درباره ابعاد و اندازه، نحوه آسیب دیدگی، 
رنگ سنجی و بررسی بیولوژیکی را نیز در بر دارد.  
امیر ارجمند اظهار داشت: در آزمایش های انجام 
گرفته در عملیات حفظ و مرمت اشیا، عکس اثر 
قبل و بعد از مرمت، طرح های آســیب شناســی 
نیز درج شد که برای بازدید کنندگان بسیار مفید 

خواهد بود.
وی با بیان اینکه موزه مردان نمکی واقع در عمارت 
ذالفقاری ززنجان همواره جزو اماکن پربازدید در 
میان جاذبه های گردشگری این استان است، گفت: 
پسر ۱6 ساله مربوط به دوره هخامنشی که از کامل 
ترین نمونه های مردان نمکی کشف شده است، 
به همراه ۲ مرد نمکی دیگر در این موزه نگهداری 

می شوند.
به گزارش ایرنا، هم اکنون از 6 مومیایی کشــف 
شــده، آثار ۲ مرد نمکی به دلیل متالشی بودن در 

مخزن اشیای ›مردان نمکی‹ در موزه باستان شناسی 
زنجان نگهداری می شــود و سه مومیایی ›مردان 
نمکی‹ در همین موزه و یک مومیایی نیز در موزه 

ملی ایران در معرض بازدیدکنندگان قرار دارد.
گفتنی است مرد نمکی نگهداری شده در موزه ملی 

ایران نیز متعلق به دوره ساسانی است.
موزه باســتان شناســی زنجان واقع در عمارت 
تاریخی ذوالفقاری این شــهر، عالوه بر مومیایی 
های ›مــردان نمکی‹، دارای ســه بخش پیش از 
تاریخ، تاریخی و بخش اســالمی است که در هر 
یک از آنها اشــیای مربوط به هر دوره به نمایش 

گذاشته شده است.
در بخش پیش از تاریخ، اشیای دوره پیش از تاریخ 
کشف شــده در استان زنجان از محوطه های تپه 
نور ســلطانیه مربوط به هزاره پنجم قبل از میالد 
و تپه خالصه خرمدره مربوط به هزاره ششم قبل 
از میالد و ســها چای تپه مربوط به هزاره چهارم 

قبل از میالد نگهداری می شــود. این اشیا شامل 
انواع کاسه های سفالین ساده و منقوش، انواع ابزار 
سنگی بنام میکرولیت و ابزار استخوانی و پیکرک 

های حیوانی است.
بخش تاریخی دارای انواع ظروف ســفالین عصر 
آهن کشــف شده در اســتان زنجان شامل انواع 
سفالهای خاکســتری و نخودی، ظروف سفالین 
لعابدار دوره اشکانی، انواع خمره های ذخیره آرد، 
انواع ابزار جنگی از جنس مفرغ شامل سرگرز و 
پیکان، ســرپیکان و شمشیر های ساده و منقوش 

است.
در بخــش تاریخ اســالم نیز انواع اشــیای دوره 
اسالمی شــامل پی سوزهای ساده و لعابدار دوره 
ایلخانی، ظروف مسی قلمزنی، کاشی های ستاره 
ای و زرین فام کشف شده از گنبد سلطانیه، سکه 
های دوره های مختلف تاریخی از دوره تاریخی 

تاپایان دوره اسالمی نگهداری می شود.

مردان نمکی، مومیایی های ۲هزار ساله در موزه باستان شناسی زنجان

شناسه آگهی 1116204 می باشد

نوبت اول
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شنبه 14 فروردین ماه  1400 / نمره 739 / سال چهارم

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

فقدان برگ سبز
برگ سبز خودرو پژو تیپ 2۰۶ مدل 13۹۰ هاچ بک به شماره موتور 1۴1۹۰۰۰۴۴۵۴ و 
شماره شاسی NAAP۰3ED1BJ۴۹۹77۹ متعلق به آقای میالد جلیلی فرزند حسینعلی 

به کد ملی ۵3۹۰۰۴7۴27 گم شده و از درجه اعتبار ساقط است .

 استاندار زنجان گفت: در شرایط عادی هالل 
احمر شان و جایگاه ویژه خود را دارد هیچ دستگاه 
و نهادی این جایگاه را ندارد، هم اکنون نیز با اضافه 
شدن بیماری کرونا، نقش هالل احمر استراتژیک و 

فوق العاده است.
  EOC فتح الــه حقیقی در جریان یازدیــد از مرکز 
جمعیت هالل  احمر استان زنجان با تبریک سال 
جدید افزود: امیدوارم ســالی توام با رفاه و آسایش 

در انتظار باشد.
وی اظهارداشت: ما به جهت تشکر از عزیزانی که 
امروز به جای اینکه در کنار خانواده خود باشند در 

حال خدمت به هموطنان هستند، هستیم.
استاندار زنجان با بیان اینکه بیش از  یک سال است 
که همه عزیزان ما و کارمندان عزیز ما درگیر کرونا 
ویروس هستند که این مهم معنی و مفهوم خودش 

را دارد.
حقیقی ادامه داد: علی رغم اینکه خانواده نیاز دارند 
که در کنار آنان باشیم،  هالل احمری ها خدمت به 
مردم بزرگوار استان و کشورمان را انتخاب کرده اند 

که جای تقدیر و تشکر دارد.
وی افزود: بنده وظیفه خود دانستم که به محضر این 
عزیزان برسیم و از حضور و اقدامات آنان تقدیر و 

قدردانی کنیم.
استاندار زنجان گفت: در شرایط عادی هالل احمر 
و جایگاه ویژه خودش را دارد، هیچ دستگاه و نهادی 

در دنیا شان و جایگاه هالل احمر را ندارد.
حقیقی تاکید کرد: هم اکنون با اضافه شدن  بیماری 
کرونا ویروس موضوع و نقش هالل احمر نقشــه 

استراتژیک و فوق العاده است.
وی یادآوری کرد: الحمدهلل هالل احمری ها تالش 
می کنند و زحمت می کشند و بنده ویژه از تالش 

آنها تقدیر و تشکر می کنم.
اســتاندار زنجان  با بیان اینکه سالم ما را خدمت 
رییس جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران 
برسانید و از انتصاب آقای دکتر سید قاسم موسوی 
ویژه تشکر کنید، اضافه کرد: هر آنچه که در استان 
زنجان از دســت ما بر بیاید که در زمان مدیر عامل 
سابق اقای میرزایی انجام شده و هم در زمان آقای 

دکتر موســوی  مدیر عامل فعلی هــالل احمر در 
خدمت خواهیم بود.

حقیقی ابراز امیدواری کرد، که کمک و مساعدت 
هالل احمر ها از مرکز بتواند شرایط هالل احمر این 
استان را که یکی از استان هایی می باشد که نقش آن 
بسیار پررنگ و پربار است بیشتر از وضع فعلی باشد 

و بتواند وظایف خودشان عمل کنند.
وی ادامه داد: از این جهت که هالل احمر اســتان 
زنجان جایگاه ویژه ای دارد عالوه بر شرایط فیزیکی 
کرونا ویروس، جمعیت هالل احمر در این راستا در 
کنــار دیگر ارگانها و نهادها  اقدامات قابل توجهی 

انجام داد.
استاندار زنجان گفت: همان طور که مطلع هستید 
بزرگترین تجمع در روزهای محرم روز تاسوعا یوم 
العباس است که بیش از 6۰۰ هزار نفر در این استان 

جمع می شوند.
حقیقــی افزود:  نصف جمعیت از زنجان و نصف 
جمعیت از دیگر استان ها و کشورهای خارجی در 
این تجمع عظیم حضور می یابند که با برنامه ریزی 

و مدیریت دقیق یک نفر نیز جمع نشد.
وی با بیان اینکه البته در این باره ستاد تشکیل دادیم 
و روی این موضوع کار ویژه ای به مدت ســه ماه 
انجام دادیم، افزود:  توانستیم  با   ۳۵۰   میلیارد تومان 
بســته های معیشــتی تهیه و در یوم العباس برای 
خانواده های کم برخوردار آســیب دیده از کرونا 

ویروس توزیع کنیم.
استاندار زنجان گفت: یک بخش ویژه از سوی این 

موضوع مربوط به جمعیت هالل احمر استان بود.
اســتاندار زنجان در ســومین روز از نوروز        ۱۴۰۰        
همراه مشاور و فرنشین حوزه استاندار و فرماندار 
شهرستان زنجان از مرکز EOC جمعیت هالل احمر 

استان بازدید کرد.
فتح اله حقیقی با بازدید از مرکز کنترل و هماهنگی 
عملیات اســتان، با هماهنگی ایــن مرکز ارتباط 
مستقیمی از طریق ویدئو کنفرانس با مرکز کنترل و 
هماهنگی عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت 

هالل احمر جمهوری اسالمی ایران برقرار  شد.
استاندار زنجان با مسوول امور پایگاه های سازمان 

امــداد و نجات جمعیت هــالل احمر جمهوری 
اسالمی ایران گفت و گو کرد.

گفتنی است، در دومین روز از فروردین امسال نیز 
معاون هماهنگی امور عمرانی، فرنشــین مدیریت 

بحران و فرنشــین  میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی اســتان زنجان از مرکز EOC جمعیت 

هالل احمر استان زنجان بازدید کردند.

استاندار زنجان :

هیچ  دستگاه و نهادی در دنیا جایگاه هالل احمر  را 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

 نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه 
زنجان گفــت: هالل احمر مجموعه ای خدمات 

رسان، فراملی و فراجناحی است.
حجت االسالم علی خاتمی در جریان بازدید از 
پایگاه امداد و نجات جاده ای شمالغرب و دیدار 
با امدادگران با تبریک والدت با سعادت حضرت 
علی اکبر علیه السالم و ســال جدید افزود: این 
جوان اسالم تجلی خلق و خوی و چهره نورانی 

پیامبر گرامی اسالم است.
وی تاکیــد کرد: مجموعه هــالل احمر خدمات 
رسان فراجناحی و فراوری است هر جا که آسیب 
و خطری بوده نخستین گروهی که خود را برای 

امداد می رساند، هالل احمر است.

نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه زنجان 
گفت: خدمات رسانی هالل احمر بدون توجه به 
دین و انســان و غیر اســتان بودن  است چرا که 

خدمت را وظیفه خود می داند.
حجت االسالم خاتمی خاطرنشان کرد: خدمت 
داوطلبانه امدادگران هالل احمر خدمتی است که  
موجب رضایت و خشنودی خداوند متعال است.

وی تاکید کرد: امدادگــران هالل احمر با انگیزه  
وارد عرصه خدمت وارد عرصه شده اند.

خاتمی ابراز امیدواری کرد: هیچ حادثه، ســیل و 
حادثه ای در کشور اتفاق نیفتد و اینکه امدادگران 
با نیت و انگیزه خدمت وارد مجموعه هالل احمر 
شده اند، همچنان اجر و پاداش نصب آنها می شود.

 مدیر عامل جمعیت هالل احمر اســتان 
زنجان گفــت: هالل احمر ســازمانی پاســخ 
دهنده بــه حوادث اســت بنابرایــن خدمات 
و زحمــات بیشــتر در حوادث جــاده ای و 
 طبیعــی بر عهــده امدادگران داوطلب اســت.
به گزارش زنگان امروز سید قاسم موسوی نیز 
دیدار نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه 
زنجان با امدادگران با تبریک سال نو و و والدت 
با سعادت حضرت علی اکبر علیه السالم افزود: 
پایگاه  امداد و نجات هالل احمر در شمالغرب 
به عنــوان نمایندگی دیگر پایــگاه های امداد 
جاده ای اســت و حضور نماینده ولی فقیه در 
اســتان و امام جمعه زنجان در جمع امدادگران 

 موجب دلگرمی بیشــتر این فعاالن می شــود.
وی با بیان اینکه امیدواریم هیچ حادثه ای اتفاق 
نیفتد، یادآوری کرد: در سطح استان زنجان ۱۱ 
پایگاه در اســتان داریم کــه تجهیزات  موجود 
 در ایــن پایگاه ها متوســط به باال می باشــد.
مدیر عامل جمعیت هالل احمر اســتان زنجان 
گفت: پایگاه های امداد و نجات هالل احمر در 
آزادراه های زنجــان - قزوین، زنجان - تبریز، 
جاده هــای زنجان - بیجار، قیــدار - همدان، 
ماهنشــان، طارم و ارمغانخانه اســت که شبانه 
 روزی پوشــش امدادی در حــوادث را دارند. 
بــر  عــالوه  کــرد:  خاطرنشــان  موســوی 
دیگــر  احمــر  هــالل  جــاده ای  حــوادث 

 حــوادث طبیعــی را نیز پوشــش مــی دهد.
وی بــا تاکید بــر اینکه، جمعیــت هالل احمر 
ســازمانی پاســخ دهنــده به حوادث اســت، 
اضافــه کرد: خدمــات و زحمات بیشــتر در 
حوادث جــاده ای و طبیعی بر عهده امدادگران 
 داوطلب در پایگاه های امداد و  نجات اســت.
مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان زنجان گفت: 
با خدمات بی ادعا و بی منت امدادگران داوطلب 
 در  ماموریت هــای خود موفق عمل کرده ایم.
 نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان 
از تیم های آنســت، انبارها و تجهیزات امدادی 
پایگاه امداد و نجات جاده ای شمالغرب بازدید 

کرد.

 نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان:

هالل احمر فراجناحی و فرا ملی است
مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان زنجان:

هالل احمر سازمانی پاسخ دهنده به حوادث است

خواندن همه کتاب های 
خوب مانند گفتگو با 
بهترین ذهن های قرن 
های گذشته است
“رنه دکارت”
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اذان ظهر

13:19

غروب آفتاب

19:39

اذان مغرب

19:58

نیمه شب

00:36

اذان صبح فردا

5:30

طلوع صبح فردا

6:57

وضعیت آب و هوای زنجان:

6
18

نگفت و گفت: چرا چشم اهیت آن دو کبود
بدل شده ست بدین ربهک اهی خون آلود؟

ردنگ کرد و نکرد آنچنان هک چلچله ای
رپی هب آب زد و اننشسته بال گشود

گاه کرد و نکرد آنچنان هب گوهش چشم ن
هک هم ردود رد آن خفته بود و هم بدرود

گاه عجیب اگرهچ چیه نپرسید آن ن
تمام بهت و تحّیر، تمام رپسش بود

رد این دو سال هچ زخمی زدی هب خود؟ رپسید
گرفته پاسخ خود هم بدون گفت و شنود

هچ زخم؟آه، هچ زخمی است زخم خنجر خویش
کشنده زخم هب تدریج، زخم بی بهبود

منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan
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 صاحب امتیاز و مدیرمسوول: مصطفی ارفعی
سردبیر: مسعود الماسی
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گان دوربین زن

 محالت زنجان از دریچه دوربین زنگان امروز )۴(

محلـه محمـدیه
تخریب یا تدبیر؟ چاره کدام است؟

در منتهی الیه سمت جنوب غربی شهرمان محله محمدیه واقع شده است. شهرک 
محمدیه در کنار محله سایان قرار گرفته که  حدود 400 نفر در آن ساکن می باشند 

و زندگی می کنند. از نظر امکانات شهری آسفالت کوچه ها و خیابان ها و تابلوهای 
راهنمای معابر  وضعیت نسبتا مطلوبی دارد ، ولی با این وجود فاقد برخی امکانات 
خدماتی و رفاهی می باشد، از جمله: نبود فضای سبز ، پارک بازی برای کودکان ، 
درمانگاه و ... اما چیزی که بیش از همه اهالی این محله را آزار می دهد نبود سند ثبتی 

برای منازل آنها می باشد که شوربختانه در چند ماه گذشته خانه های زیادی که بدون 
مجوز توسط اهالی با هزاران بدبختی ساخته شده بود توسط شهرداری تخریب شد. 
و تمامی آنچه که این اهالی به زحمت و با بدهی و وام صرف ساختن سرپناهی کرده 

بودند به فنا رفت.

 عکس ها: ناصر محمدی 


