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دکتر یگانه شهردار زنجان:

 پیشرفت شهر با مشارکت شهروندان امکان پذیر است

87

به خاطر قانون منع قطع گَون
 اکتشاف معدن در زنجان ممنوع!

اظهارات مهم رییس 
سازمان اداری و استخدامی 

درباره تعطیلی ادارات و 
دورکاری در شرایط بحران

 رییس ســازمان اداری و اســتخدامی 
کشــور با بیان اینکه دورکاری کارمندان دولت 
زمانی امکان پذیر است که زیرساخت های آن 
فراهم باشــد، گفت: درباره کاهش نیروی کار 
دستگاه های اجرایی در صورتی که شرایط شیوع 
کرونا مثل فروردین ماه بحرانی شــود، تصمیم 

گیری خواهیم کرد.
به گزارش زنگان امروز به نقل از فارس، جمشید 
انصاری پنجشنبه هفته گذشته )۱۲ تیرماه(  در 
نشست ســتاد هماهنگی پیشگیری و مقابله با 
کرونای کردســتان در ســنندج اظهار داشت:  
بحران کرونا تجربه ای است و حساسیت به این 

ویروس با گذشت زمان عادی انگاشته شود.
وی خاطرنشان کرد: کادر درمان در این بزنگاه 
مهم به بهترین شیوه عمل و خوش درخشید و 
با عملکرد مناســب زمینه رضایتمندی مردم از 

مجموعه بهداشت و سالمت را فراهم کرد.
معاون رئیس جمهور و رییس سازمان اداری و 
استخدامی کشور با بیان اینکه اگر موضوع کرونا 
عادی سازی شود، خسارات جبران ناپذیری را 
در پی دارد، تصریح کرد: حفظ سالمت مردم در 
این شرایط قبل از هر دستگاه و سازمانی به نوع 

رفتار خود مردم بستگی دارد.

خبر ویژه
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در راستای اجرای مصوبات ستاد ملی کرونا

  ۴۶۱ واحد صنفی 
در زنجان پلمب شد
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دادگستری زنجان در 
نصب پابند الکترونیکی 
رتبه نخست کشور را دارد

فرنشین میراث فرهنگی استان عنوان کرد:
اجرای طرح 

»یک روستا یک محصول« 
در زنجان

 زنگان امروز منتشر می کند:

نگاهی به 
ویراست جدید 
مجموعه آثار 
حسین منزوی

انتقاد استاندار زنجان از تخلف در دستگاههای اجرایی و اداری استان 

بورس بازی مدیران و کارمندان 
در ساعات اداری

2

برای مبارزه با کرونا

دانشجویان زنجانی هم 
به صحنه آمدند

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای  )نوبت اول(
فروش یک قطعه از امالک شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد فروش یک 
قطعه ملک مازاد بر نیازخود به مساحت تقریبی 7289/22 مترمربع که دارای 1819 مترمربع سوله با عنوان انبار سرد سیب 
زمینی و 65 مترمربع سرایداری را طریق برگزاری مزایده عمومی یک مرحله ای از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مزایده از »دریافت اسناد مزایده تا ارایه پیشنهاد و بازگشایی نرخ های پیشنهادی« از طریق درگاه 
ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است شرکت کنندگان در 
صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )توکن( را جهت شرکت در مزایده 

محقق سازند.
1. شماره فراخوان و تاریخ انتشار آگهی مزایده در سامانه:  2099001571000001 روز شنبه مورخه 1399/4/14

2. نام و نشــانی برگزار کننده مزایده: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان به نشانی زنجان، انصاریه، نبش 
گلستان یکم، پالک 66.

3. هزینه خرید اسناد مزایده: مبلغ 500.000 ریال می باشد که از درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
انجام می گیرد.

4. مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سامانه: از روز شنبه مورخه 99/4/14 )5 روز کاری( تا ساعت 18 روز  چهارشنبه 
مورخه 99/4/18.

5. آخرین مهلت ارایه نرخ پیشنهادی- بارگذاری در سامانه به صورت PDF : تا ساعت 14 روز د وشنبه مورخه 
99/4/30 می باشد. 

* الزم به ذکر است پیشنهادهای ارسالی باید حداقل 60 روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند.
6. تاریخ گشایش پیشنهادها: روز سه شنبه مورخه 99/4/31ساعت 10 صبح در سالن جلسات استان می باشد.

7. مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده: 1.463.000.000 ریال که به دو صورت ضمانت نامه بانکی و یا فیش واریزی 
شــماره حساب شبای IR  870100004001039706374385 نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نام خزانه داری نزد 
بانک مرکزی از طریق دستور پرداخت ساتنا شناسه واریزی 30 کاراکتری 942263500100000000000000000068 قابل ارایه 

می باشد.
8. نشانی و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : اصل تضمین شرکت در مزایده )الف( عالوه بر 
بارگزاری در سامانه، می بایستی به صورت فیزیکی و در پاکت دربسته و ممهور، حداکثر تا پایان وقت اداری )ساعت 14( روز دوشنبه 
مورخه 99/4/30 به اداره حراست/دبیرخانه کمیسیون معامالت برگزار کننده مزایده در نشانی فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود.
9. شرکت کارکنان دولت در مزایده طبق مصوبه )قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوبه مورخه 22 دی ماه 1377( منع قانونی دارد.

* متقاضیان شرکت در مزایده می توانند قبل از ارایه نرخ پیشنهادی، از ملک موضوع مزایده در زمان تعیین شده )از تاریخ 99/4/19 
تا 99/4/30( بازدید نمایند.

در ضمن برای کسب اطالعات بیشتر می توانید ضمن تماس با شماره تلفن 33771200-024 به نشانی 
اینترنتی شرکت www.assc.ir  نیز مراجعه فرمایند.

شماره تماس پشتیبانی سامانه: 41934-021 و مسوول سامانه استان زنجان به شماره 33144494-024 می باشد

روابط عمومی شرکت خدمات حمایت کشاورزی 

شرکت خدمات حمایت کشاورزی  وزارت جهاد کشاورزی

شــرکت ایران ترانسفو در نظر دارد شش دستگاه خودروی خود به شرح زیر را از طریق 
مزایده به فروش برساند.

1. پژو 405 ، بژ - متالیک، مدل 1387
2. پژو 405 ، نقره ای- متالیک، مدل 1384

3. پژو 405 ، مشکی - متالیک، مدل 1389
4. پژو 405 ، نوک مدادی - متالیک ، مدل 1382

5. پراید 141 ، بژ - متالیک ، مدل 1384
6. پراید، اطلسی- متالیک ، مدل 1384

بنابراین متقاضیان می توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی جهت بازدید و اخذ اطالعات 
بیشــتر از ساعت 9 تا 14 به نشانی ذیل و جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده به وب سایت ایران ترانسفو 

مراجعه نمایند.  
 شرکت ایران ترانسفو در رد یا قبول پیشنهادها به طور تفکیکی و کلی و به هر عنوان مختار می باشد.

نشانی: زنجان، کیلومتر 4 جاده تهران شرکت ایران ترانسفو 
تلفن: 6-33790761-024 )داخلی 2386(

www.iran-transfo.com :وب سایت

آگهی مزایده
شماره 99/1-1
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 افزایش نقدینگی در کشــور و شرایط 
خاص اقتصادی و تحریم باعث گردیده مردم 
در بخش بورس هجوم آورده و به امید کسب 
سود و درآمد ســرمایه های سرگردان خود را 

وارد بورس کنند.
در این میان بورس بــازی بالی جان ادارات 
دولتی و حاکمیتی شــده و کارمندان در وقت 
اداری در مقابل رایانه شــان ،مشغول بررسی 
قیمت ها و شــاخص های بورس هستند و به 

اصطالح بورس بازی میکنند.
نامطلوب سیســتم اداری و اجرایی  وضعیت 
در کشــور همین مورد را کم داشت و در این 
میان بیچاره مردمــان و ارباب رجوعی که به 
دنبال حل مشکالتشان راهی ادارات میشوند و 
کارکنان بورس باز را میبینند که مشغول خرید 

و فروش سهام هستند.
در زنجان نیز علیرغم تذکر فرنشین دادگستری 
زنجان در دو هفته گذشــته؛این بار اســتاندار 
زنجان بــه میدان آمده و از بــورس بازی در 

ادارات و میان کارکنان انتقاد نموده و از مدیر 
بورس خواستار معرفی این افراد شده است.فتح 
اهلل حقیقی در شورای هماهنگی بانکهای استان 

چنین گفته است:
 در زمینه فعالیت در بورس مشــکالتی داریم، 
چرا که برخی از مدیران و کارمندان در ساعت 
اداری در بــورس معامله می کنند، گفت: مدیر 

بورس باید این موارد را اطالع دهد.
اســتاندار زنجان ادامه داد: اســتان زنجان در 
نســبت منابع به مصارف در رتبه هشتم قرار 
دارد و در موضوع تبصره ۱۸ با وجود اینکه ۵۰ 
درصد اعتبارات جذب شده است در رتبه ششم 
قرار گرفته اســت اما به لحاظ جمعیتی در این 
رتبه نیستیم و این رتبه بسیار خوب و رضایت 

بخش است.
اســتاندار زنجان با اشــاره به اینکه جذب ۹ 
درصدی اعتبارات هم نیازمند توضیح است و 
باید با توضیحات مردم را به نسبت به بیمه های 
اجباری ارجاع دهیم، تصریح کرد: ۱۲ هزار و 

۱۲۶ نفر بیمه اجباری و بازنشستگی در استان 
وجود دارد که نشان از رونق، پویایی، تکاپو و 

اشتغال در واحدهای تولیدی است.
وی با اشــاره بــه اینکه رشــد ۴۷ درصدی 
تسهیالت پرداخت شده توسط بانک ها نشان از 
کیفی تر شــدن این مهم دارد، عنوان کرد: باید 
مردم مطلع شوند چراکه این موضوع بسیار مهم 

بوده و این کارها ارزشمند است.
حقیقــی با بیان اینکه در رابطه با تبصره ۱۸ در 
تالش برای جذب اعتبارات هســتیم تا جذب 
حداکثری انجام شــود، بیان کــرد: همچنین 
سازمان صمت و مســؤوالن بانکی استان در 
موردن اقدام عملــی، آخرین نتیجه و راهکار 

برای تبصره ۱۸ گزارش ارائه دهند.
اســتاندار زنجان با اشــاره به اینکه در مورد 
ســرمایه در گردش واحدها از طریق ارزیابی 
وثیقه ها باید بررسی دقیق و جامعی شود، تاکید 
کرد: باید با سوء استفاده کنندگان از موقعیت به 
وجود آمده که واحد تولیدی آنها تعطیل شده و 

یا هیچ واحدی ندارند باید برخورد شود و نباید 
کسی خالف قانون عمل کند.

وی با اشاره به اینکه در زمینه فعالیت در بورس 
مشــکالتی داریم چرا که برخی از مدیران و 
کارمندان در ســاعت اداری در بورس معامله 
می کنند، گفت: مدیر بورس باید این موارد را 

اطالع دهد.
حقیقی با اشاره به اینکه مدیر بورس در مورد 
استان راهکار  داشتن حساب کارگزاری ها در 
ارائه کند، ادامه داد: این مهم در نشســت ای به 
صورت کارشناسی شــده مصوب و اجرایی 

شود.
استاندار زنجان افزود:: در دیدار با رئیس بانک 
صادرات ایران مقرر شد طرح های عملیاتی با 
حضور مســؤوالن استانی ارائه کنیم تا مدیران 

بانک ها در استان حضور داشته باشند.
وی با بیان اینکه پروژه هایی که ارزش افزوده 
ایجاد کند و در بازار رقابت پذیر و آورده داشته 
کشوری خوبی جذب شود.پایه استعدادهای نوین استان باشد تا تسهیالت باشد، باید ارائه شود، گفت: چنین پروژه هایی بر 

انتقاد استاندار زنجان از تخلف در دستگاههای اجرایی و اداری استان 

بورس بازی مدیران و کارمندان در ساعات اداری

 تعدادی از دانشــجویان دانشــگاه علوم 
پزشکی اســتان زنجان شامگاه پنجشنبه با هدف 
حساس سازی جامعه نسبت به اهمیت پیشگیری 
و مسؤولیت همگانی در مقابله با ویروس کرونا، 
با لباس هــای مخصوص حفاظت فردی مدافعان 
سالمت و با در دست داشتن پالکاردهای حاوی 
پیام های کرونایی در هســته مرکزی شهر آمد و 

شد کردند.
 به گزارش زنگان امروز به نقل از ایرنا ، ویروس 
منحوس کرونا همچنان در سراســر گیتی قربانی 
می گیرد، هر لحظه که می گذرد بر شمار مبتالیان 
نیز افزوده می شــود و این وضعیت ناخوشایند 
بسیاری از کسب و کارها و حتی اقتصاد جهانی 

را تحت تاثیر خود قرار داده است.
این در حالی اســت که کشــورمان نیــز از این 
میهمــان ناخوانده در امان نمانده و با گذشــت 
چهــار ماه از ورود آن تعدادی از اســتان ها هم 
اکنون در وضعیت قرمز و یا هشــدار  قرار گرفته 
انــد بطوریکه بنا بر آمارهای وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشــکی تا ظهر روز دوازدهم 
تیر جــاری ۲۳۲ هزار و ۸۶۳ نفر در کشــور به 
طور قطعی به ویروس کرونا مبتال شــده اند و با 

فوت ۱۴۸ نفر در ۲۴ ساعت گذشته، تعداد جان 
باختگان کرونا در کشــور به ۱۱ هزار و ۱۰۶ نفر 

رسید.
بر پایه اعالم دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشــتی و درمانی اســتان زنجان نیز شــمار 
مبتالیان و بیماران بستری در بیمارستان های این 
اســتان در هفته های گذشته روند افزایشی یافته، 
بطوریکه ظرفیت بخش آی ســی یو این مراکز 

درمانی بطور کامل تکمیل شده است.
بر این پایه و برای آگاهســازی و حساس سازی 
شهروندان زنجانی نسبت به اهمیت پیشگیری و 
مســؤولیت همگانی در مقابله با ویروس کرونا، 
تبیین اقدامات پیشگیرانه و خود مراقبتی فردی و 
سازمانی در اهمیت فاصله گذاری، رعایت توصیه 
ها و دســتورالعمل های بهداشــتنی و اجتناب 
از عــادی انگاری خطر ویــروس تعداد ۶ نفر از 
دانشجویان علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی 
و درمانی زنجان به نمایندگی از دانشــجویان، با 
لباس های مخصوص حفاظــت فردی مدافعان 
ســالمت از مرکز خدمات جامع سالمت سوسن 
علیمردایان واقع در » چهارراه ســعدی« تا پیاده 
راه سبزه میدان » درمانگاه دیابت« حرکت کردند.

این دانشــجویان با در دست داشتن پالکاردهایی 
حاوی پیام هایی از قبیل دیگر تخت در بیمارستان 
های شــهر نداریم«، والدین عریــز زنگ خطر 
کرونــا  برای کودکان هم بصدا در آمده اســت« 
» من پرســتارم تحمل این لباس برایم ســخت 

شده است«« کرونا از آنچه فکر می کنید، به شما 
نزدیک تر است«، » کرونا واکسن و درمان قطعی 
ندارد«،  تنها راه مصون ماندن، مراقبت«، نسبت به 
توجه و یادآوری از عواقب ابتالی به این بیماری 

مبادرت  کردند.

برای مبارزه با کرونا

دانشجویان زنجانی هم به صحنه آمدند یک مسوول در منابع طبیعی استان عنوان کرد؛
تداوم حفاظت از انفال 

در گرو آموزش جوامع محلی
 رئیــس اداره آمــوزش، ترویــج و 
مشارکت های مردمی اداره کل منابع طبیعی 
استان زنجان گفت: تداوم حفاظت از انفال 

در گرو آموزش جوامع محلی است.
بــه گزارش روابط عمومــی اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری اســتان زنجان، رئیس 
اداره آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی 
اداره کل منابع طبیعی استان زنجان گفت: با 
توجه به افزایش پوشش گیاهی در مراتع و 
جلوگیری از آتش سوزی ها تیم ترویجی و 
آموزشی منابع طبیعی استان زنجان در مناطق 
حســاس به آتش سوزی با برگزاری کارگاه 
های آموزشی جوامع محلی و دهیاران را از 

این امر مهم آگاه می کنند.
وی افزود: برگزاری کارگاه های آموزشــی  
مدیریــت چــرای دام و مدیریــت علوفه 
افزایشــی در ترســالی برای مقابله با آتش 
ســوزی احتمالی مراتع در دستور کار قرار 

دارد.
ایده لویی خاطر نشــان کرد: مناطقی که بر 
اثر افزایش علوفه نیازمند آگاهی بخشــی و 
ترویج جهت پیشگیری از حریق و تخریب 

مراتع بود کارگاه آموزشی برگزار شد.
به گفته این مقام مسوول کارشناسان ترویجی 
زنجان با اعزام به روستاهای کوسه لر، گرنه، 
خوئین، حلب، ارکوئین و ازمرز شهرســتان 
ایجــرود با نشســت صمیمانه مســوولین 
بخشــداری و جهادکشــاورزی، دهیاران و 
شــوراهای اســالمی اقدامات اثرگذاری در 
عرصه های ملی به روستائیان و حوزه نشینان 

برای پیشگیری از حریق انجام داده اند.
رئیــس اداره آموزش، ترویج و مشــارکت 
های مردمی اداره کل منابع طبیعی اســتان با 
بیان این که تالش بر این است با هماهنگی 
های انجام گرفته این کارگاه های آموزشی و 
فرهنگ سازی در باره حفاظت از انفال ادامه 
داشته باشــد گفت: تا کنون 5 هزار بروشور 
پیشــگیرانه ترویجی با طراحی جدید برای 
توزیــع در مناطق بحرانی و حســاس آتش 

سوزی آماده سازی شده است.
ایده لویی با اشاره به این که فرهنگ سازی 
و اطالع رسانی به منظور پیشگیری از وقوع 
آتش ســوزی های احتمالی در عرصه های 
منابع طبیعی مؤثر  است، تاکید کرد: تا مردم 
به حفظ و حراســت از منابع طبیعی معتقد 
نباشــند و به اهمیت حیاتی آن برای خود و 
آیندگان خویش آگاهی نیابند، اقدامات ما نیز 

به تنهایی کارساز نخواهد بود.

خبـرخبــر

مرگ عابر در تصادف با 
اتوبوس  در زنجان

 جانشــین رئیس پلیــس راه زنجان 
گفت: برخورد یک دستگاه اتوبوس با عابر 

پیاده در زنجان مرگ عابر را رقم زد.
به گزارش زنگان امروز، ســرهنگ عظیمی 
جانشین رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی 
اســتان زنجــان، در گفت و گو با باشــگاه 
خبرنگاران جوان گفت: این تصادف ساعت 
۱۰ و نیم شــب پنجشــنبه در اثر برخورد 
اتوبوس با عابر پیاده در جاده ابهر به تاکستان 
رخ داد. او افــزود: در این حادثه عابر پیاده 

جان خود را از دست داده است.
جانشین رئیس پلیس راه زنجان به رانندگان 
توصیــه کرد: با رعایت ســرعت مطمئنه و 
جوانب احتیاط در جاده های اســتان زنجان 

آمد و شد کنند.

رییس اتحادیه آرایشگران زنانه زنجان:
پذیرش عروس 

در سالن های زیبایی 
ممنوع است

رییــس    
آرایشگران  اتحادیه 
گفت:  زنجان  زنانه 
زیبایی  ســالن های 
که اقدام به پذیرش 
طبق  کنند،  عروس 
پلمــب  دســتور 

خواهد شد.
طلعت نهاوندیان در 
ایسنا،  با  گفت وگو 

اظهارکرد: شــوربختانه آرایشگران از جمله 
صنوفی بودند که پس از شیوع بیماری کرونا 
دچار ضرو زیان شدند و این روزها نیز بازار 
کسادی دارند و بسیاری از مردم از تردد به این 

مراکز خودداری می کنند.
وی تصریح کــرد: شــوربختانه در هفته های 
گذشــته عده ای از جوانان که برای برگزاری 
آیین عروســی اقدام کرده بودند، از خدمات 
ســالن های زیبایی بهره بردند ولی این روزها 
شــرایط تغییر کرده و اعالم شــده اســت، 
سالن های زیبایی که اقدام به پذیرش عروس 

کنند، طبق دستور پلمب خواهد شد.
این مســوول با بیان اینکه همه فعاالن در این 
صنف باید پروتکل های بهداشتی را رعایت 
کنند، افزود: البته آرایشــگران با مشتریان در 
ارتباط مستقیم هســتند ولی تذکر داده ایم که 

همه موارد باید رعایت شود.

 رییس هیات بدنســازی و پــرورش اندام 
اســتان زنجان گفت: اگر پروتکل های بهداشــتی 
و مصوبات ســتاد ملی مبارزه با کرونا از ســوی 
باشــگاهداران جدی گرفته نشود در این صورت 
شــاهد تعطیلی دوباره باشــگاه های بدنسازی و 

پرورش اندام خواهیم شد.
مهــران زرگری در گفت و گو بــا خبرنگار ایرنا 
افزود: الزم است باشگاهداران برای تعطیل نشدن 
باشــگاه های بدنسازی و پرورش اندام با دقت هر 
چه تمام پروتکل های بهداشــتی را رعایت کرده 
و به ارتقاء ســطح سالمت باشــگاه ها و مربیان و 

ورزشکاران توجه جدی تر داشته باشند تا مشکلی 
از بابت انتقال ویروس کرونا پیش نیاید.

وی اظهار داشت: هم اکنون باشگاه های بدنسازی 
و پرورش اندام زنجان با توجه به شیوع مجدد این 
بیماری در آستانه تعطیلی قرار گرفته اند که فقط با 
رعایت دقیق و جدی پروتکل های بهداشــتی می 

توان از این کار پیشگیری کرد.
زرگــری با بیان اینکه اوج گیری ویروس کرونا در 
زنجان، موجب تعطیلی مدارس فوتبال این استان 
شــده اســت که با ادامه این روند تعطیلی باشگاه 
های بدنســازی و پررش اندام نیــز دور از ذهن 

نیست، افزود: شوربختانه چند تن از باشگاهداران 
باشگاه های بدنســازی و پرورش اندام این استان، 
پروتکل های بهداشــتی را رعایت نمی کنند که با 
ادامه این سهل انگاری، به دیگر باشگاه ها صدمه 
و آسیب خواهند زد. وی تصریح کرد: الزم است 
فعاالن در این عرصه ورزشــی اعم از باشگاهدار، 
مربی و ورزشکار هنگام ورود به باشگاه از ماسک 
استفاده کنند تا سهم خود در پیشگیری از شیوع این 

ویرس و ابتال به این بیماری، ایفا کنند.
رییس هیات بدنسازی و پرورش اندام استان زنجان 
گفت: از متولیان باشگاه ها انتظار می رود با درک 

این شرایط ویژه نسبت به تامین مواد گندزدا و ضد 
عفونی کننده، صابون مایع و همچنین دستکش و 
ماســک در محیط باشگاه اقدام کنند تا زمینه برای 

سالمت خود و ورزشکاران، فراهم باشد.
زرگری افــزود: هرچند تهیه و تامیــن این اقالم 
بهداشتی برای باشگاهداران با توجه به درآمد پایینی 
که دارند ســخت و مشکل آفرین است اما این کار 
و هزینه تحمیل شــده به آنان بطور قطع و یقین با 

صرفه تر از تعطیلی باشگاه ها خواهد بود.
وی اظهار داشــت: بهتر اســت خــود مربیان و 
ورزشــکاران نیز برای ورود به باشگاه ها و انجام 

تمرینــات روزانــه به حتم ماســک، دســتکش 
مخصوص تمرینــی، اســپری ضدعفونی کننده 
دست و حوله شــخصی به همراه داشته باشند تا 

باشگاهداران بیش از این متضرر نشوند.
زرگری تصریح کرد: تعداد ورزشــکاران در اکثر 
باشگاه های بدنسازی و پرورش اندام استان زنجان 
به یک سوم رسیده است که کفاف هزینه ها از جمله 
پرداخت اجاره بها و دستمزد مربیان را هم نمی دهد 
به همین علت نیز برخی باشگاهداران تنها راه چاره 
برای فرار از بدهی های تحمیل شده را در فروش 
تجهیزات و بستن درب باشگاه خود می بینند که 

این نیز خوب نیست. وی از موجران خواست، با 
توجه به شیوع مجدد ویروس کرونا، باشگاه های 
ورزشی زنجان را که با مشکالت عدیده مالی بسیار 
مواجه هستند دریافته و رعایت حال باشگاه داران 

زنجان را در این شرایط کرونایی بکنند.
زرگری اظهار داشت: شوربختانه برخی باشگاه داران 
زنجان به منظور جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر، 
به اجبار وســایل و تجهیزات ورزشی خود را به 
نصــف بها و حتی کمتر، فروختــه و به رغم میل 
باطنی درب باشــگاه های ورزشــی خود را می 
بندند کــه در صورت حمایت های مالی می توان 
از این کار پیشگیری کرد. وی از متولیان امر ورزش 
استان زنجان خواســت در ارایه تسهیالت بانکی 
به باشــگاه داران تسریع داشته باشند تا آنان بتوانند 
دستمزد عقب افتاده مربیان و موجران را پرداخت 
کنند و بیش از این در تامین معیشــت خانواده و 

هزینه های زندگی در سختی و مشکل نباشند.

رییس هیات بدنسازی و پرورش اندام استان زنجان :

رعایت نکردن دستورهای بهداشتی باشگاه های بدنسازی را به تعطیلی می کشاند

 فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: در سه 
ماهه نخست امسال ۴۶۱ واحد صنفی- خدماتی 
در راســتای مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا و 
به منظور پیشگیری از ابتالی افراد به این بیماری 

منحوس، در استان پلمب شد.
به گزارش زنگان امروز، سردار رحیم جهانبخش 
در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: از این تعداد 
واحد پلمب شــده از سوی پلیس اماکن عمومی 
زنجان، ۳۱ باب قهوه سرا و کافی شاپ، ۴۲۳ باب 
سفره خانه و قهوه خانه و هفت مورد نیز مربوط به 

باغ و باغ تاالر بود.  
وی اظهار داشت: با صاحبان برخی از این واحدها، 
برخورد صنفی صورت گرفت اما شماری از آنان 
نیز به منظور اعمال قانون به مراجع قضایی معرفی 

شدند.
سردار جهانبخش افزود: پلیس این استان از زمان 
شیوع بیماری کرونا تاکنون موفق به کشف و ضبط 
بیش از سه میلیون ماسک و دستکش،  ۱۶ هزار لیتر 
الکل،  ۳5 هزار لیتر مواد ضدعفونی کننده و ۱5۰ 

هزار شیلد محافظ از متخلفان شد و در این رابطه 
5۱ نفر دستگیر و تحویل مقامات قضایی زنجان 

شدند تا مورد اعمال قانون قرار گیرند.
وی بــا بیان اینکه پلیس نظارت بر اماکن عمومی 
زنجان با تشکیل اکیپ های تلفیقی با دانشگاه علوم 
پزشکی این اســتان در هفته گذشته بیش از ۶۰۰ 
مورد بازرســی از اماکن عمومی انجام داد، اظهار 
داشت: در این بازرسی ها به ۱۴۰ واحد تذکر کتبی 
و ۱۷ واحد نیز اخطار پلمب داده شد و بیش از ۱۰ 

واحد نیز پلمب شد.
ســردار جهانبخش افزود: از زمان شیوع بیماری 
ویروس کرونا تاکنون در این اســتان با همکاری 
پلیس نظارت بــر اماکن عمومی بیش از ۲5 هزار 
و ۳۸۴ واحد با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و 
سازمان صنعت، معدن و تجارت بازدید انجام شده 
است که در این بازرسی ها بیش از ۱۲ هزار و ۴5۷ 
فقره تذکر و یک  هزار و ۲۶۰  واحد نیز اخطاریه 

دریافت کردند.
فرمانــده انتظامی اســتان زنجــان از عموم مردم 

خواســت در صورت مشاهده هرگونه تخلف از 
سوی واحد صنفی و خدماتی، موشوع را بالفاصله 
بــا پلیس ۱۱۰ در میان بگذارند تا اقدامات قانونی 

بالم به عمل آید.
سردار جهانبخش افزود: با توجه به شیوع بیماری 
ویروس کرونا از صاحبان مشاغل انتظار می رود 

از ماسک استفاده کرده و فاصله اجتماعی را نیز به 
جد رعایت کنند و پلیس موظف است در راستای 
اجرای مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا با هرگونه 
تخلف برخورد قانونی کرده و واحد مربوط پلمب 
و فرد خاطی نیز به مراجع قضایی معرفی خواهد 

شد.

در راستای اجرای مصوبات ستاد ملی کرونا

  ۴۶۱ واحد صنفی در زنجان پلمب شد
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راه دسترسی به چشمه کوثر 
شهر آببر ترمیم می شود

 مدیر کل مدیریت بحران اســتانداری 
زنجان در بازدید از راه دسترسی به چشمه کوثر 
و تاسیسات آبرسانی خسارت دیده از سیالب 
اخیــر در این مکان گفت: کلیه ماشــین آالت 
ســنگین مورد نیاز جهت ترمیم راه دسترسی، 
ســاخت آبگیر دائمی و ترمیم تاج سد چشمه 
کوثر توسط اداره راهداری و حمل و نقل جاده 

ای استان تامین می شود.
صفی اله کرامتی با اشاره به خسارت های وارده 
به تاسیسات آبرسانی شهر آببر در چشمه کوثر 
گفت: اعتبارات الزم برای جبران این خسارت 

های از محل اعتبارات بحران تامین می شود.
وی افزود: 300 متر از راه دسترســی به چشمه 
کوثر و خط انتقال این چشمه به صورت کامل 

تخریب شده و نیاز به  بازسازی کلی دارد.
مدیر کل مدیریت بحران اســتانداری زنجان 
گفت: ســیالبی که خســارت های جدی در 
چشــمه کوثر به بار آورده است، در چند سال 
اخیر بی ســابقه بوده و نیاز به رسیدگی جدی 

و فوری دارد.
کرامتی خاطرنشــان ســاخت: انجام اقدامات 
جبرانــی جهت تامین آب پایدار شــهر آببر و  
اختصاص منابع جایگزین توسط شرکت آب 
و فاضالب اســتان زنجان در اسرع وقت انجام 
گردیده و هیچ نگرانی از بابت تامین آب شرب 

شهروندان آببری وجود ندارد.
فرماندار شهرستان طارم نیز در این بازدید ضمن 
تشریح اقدامات انجام شــده جهت کمک به 
جبران خســارتهای وارده بر تاسیسات چشمه 
کوثر گفت: شــهروندان شــهر آببر با رعایت 
الگوی مصرف، نقش بــی بدیلی در کمک به 

تامین آب شرب پایدار برای همگان دارند.
ستار صفری با اشــاره به مصوبه استانی برای 
تحویل چاه اکتشافی شــهر آببر از سوی امور 
منابــع آب به شــرکت آب و فاضالب جهت 
اســتفاده در مواقع بحرانی گفت: تا کنون هیچ 
اقدامی از ســوی امور منابع آب در این زمینه 

انجام نشده است.
وی افزود: سیالب، خسارت های گسترده ای به 
تاسیسات چشمه کوثر وارد ساخته است که با 
ترمیم راه دسترسی به این چشمه، شرکت آب و 
فاضالب عملیات ساخت آبگیر دائمی و ترمیم 

تاج سد کوثر را آغاز خواهد کرد.

 خبـــر

آگهی مزایده اموال غیر منقول
به موجب پرونده اجرایی کالسه 9500085 سه شعیر از 8 شعیر مشاع از 96 شعیر شش دانگ پالک 4773/2 اصلی بخش 1 زنجان که ذیل ثبت 4311 دفتر 34 صفحه 383 
به مساحت 328 مترمربع به نام آقای بهرامعلی محمدی سند صادر شده است، به نشانی: زنجان- خیابان 17 شهریور پالک 169 که طبق سند محدود به این حدود می باشد: 
شماال دیواریست به زمین شماره 5410 شرقا: دیواریست به زمین شماره 4773 اصلی جنوبا: به طول 19/10 متر پی است به قطعه اول )که در مسیر تعریض خیابان 17 شهریور 
قرار گرفته است( غربا: اول به طول 11/92 متر به دیوار عمارت 4757 دوم در ضلع شمالی مجاور به طول 3 متر دیوار به دیوار عمارت نامبرده سوم به طول 4/80 متر به عمارت 
4760 اصلی می باشد که طبق چک شماره 9019/801982 مورخه 94/9/10 عهده بانک ملی شعبه خ 17 شهریور زنجان به مبلغ 1.500.000.000 ریال اصل طلب )باقیمانده 
طلب به مبلغ 738.895.134 ریال( بابت طلب آقای علی باباخانی با رعایت مستثنیات دین بازداشت شده )بازداشت کننده اصل( و به موجب اخرین استعالم انجام شده دارای 

بازداشت مازاد به ترتیب ذیل می باشد:
2. به موجب دستور شماره 9510112407105116 مورخه 95/10/6 شعبه پنجم اجرای احکام مدنی دادگستری زنجان و به موجب نامه وارده شماره 98/11/14-85014500 
در قبال مبلغ 250.000.000 ریال )بازداشت کننده اول( 3. به موجب چک شماره 886683/55 مورخه 95/10/1 صادره از بانک ملت شعبه میدان پایین زنجان در قبال مبلغ 
200.000.000 ریال طلب آقای ابوالفضل باقری زرندی پرونده کالسه 9500678 به انضمام حقوق دولتی پرونده )بازداشت کننده دوم( 4. به موجب چک شماره 801979 مورخه 
95/7/10 صادره از بانک ملی شعبه فرودگاه زنجان در قبال مبلغ 250.000.000 ریال طلب آقای سید مجید آقامیری پرونده کالسه 9500706 به انضمام حقوق دولتی پرونده 
)بازداشت کننده مازاد سوم( 5. به موجب چک شماره 1/789545 مورخه 95/10/18 عهده بانک سپه شعبه بازار زنجان در قبال مبلغ 185.000.000 ریال طلب آقای سید مهدی 
آقامیری پرونده شماره 9500707 به انضمام حقوق دولتی پرونده )بازداشت کننده مازاد چهارم( 6. به موجب دستور شماره 9510112605115167 مورخه 95/11/9 صادره از 
اجرای احکام شورای حل اختالف زنجان به موجب نامه وارده شماره 850001076-99/2/08 به مبلغ 480.821.330 ریال در قبال طلب آقای علی باباخانی )بازاشت کننده مازاد 
پنجم( 7. به موجب چک شماره 2497/991690 - 95/10/30 صادره از بانک تجارت باجه بازار زنجان در قبال مبلغ 150.000.000 ریال در بابت طلب آقای وحید عبدی کالسه 
مشاره 9500746 به انضمام حقوق دولتی پرونده )بازداشت کننده مازاد ششم( 8. به موجب چک شماره 2497/991689 مورخه 95/10/30 عهده بانک تجارت باجه بازار زنجان 
در قبال مبلغ 150.000.000 ریال بابت طلب آقای وحید عبدی پرونده کالسه 9500745 به انضمام حقوق دولتی پرونده )بازداشت کننده مازاد هفتم( 9. به موجب دستور شماره 
1/952239 مورخه 95/12/7 صادره از شعبه اول اجرای احکام زنجان در قبال مبلغ 303.000.000 ریال )بازداشت کننده مازاد هشتم( و طبق نظر کارشناس رسمی شش دانگ 
عرصه با حدود مطابق اصالحات پرونده ساختمانی ذیل االشاره در وضعیت کنونی مطابق سند 325/7 مترمربع می باشد و ارزش شش دانگ عرصه و اعیان پالک فوق با در نظر 
گرفتن ارزش سرقفلی مغازه ها، به مبلغ 80.560.000.000 ریال )هشتاد میلیارد و پانصدو و شصت میلیون ریال( و یک شعیر مشاع از نود و شش شعیر به مبلغ 839.167.000 
ریال )هشتصد و سی نه میلیون و یکصد و شصت و هفت هزار ریال( ارزیابی شده است. اعیانی ملک در وضعیت فعلی در سه طبقه شامل: همکف دو باب چهار دهنه مغازه )یک 
باب دو دهانه نمایشگاه اتومبیل سینا و یک باب دو دهانه نمایشگاه اتومبیل پارس(، طبقات اول و دوم هر کدام 4 واحد آپارتمانی می باشد که در زمان بازدید مورد بهره برداری بودند. 
مساحت اعیانی ها طبق گواهی پایان کار به شماره 7/6/15331 مورخه 79/2/6 بدین شرح می باشد: طبقه همکف شامل راه پله به مساحت 12/55 مترمربع و مغازه به مساحت 
303/70 مترمربع نیم طبقه به مساحت 35 مترمربع طبقه اول به مساحت 222 مترمربع و طبقه دوم به مساحت 222 مترمربع. اسکلت ساختمان فلزی، سقف تیر آهن و طاق 
ضربی می باشد. در مغازه ها فرش کف سنگ پالک، دیوارها تا ارتفاع حدود 1/20 متر سنگ و مابقی سفیدکاری و رنگ آمیزی و اندود سقف پالستر گچ به انضمام ابزار گچی و 
رنگ آمیزی، درب مغازه شرقی از نوع فلزی و درب مغازه غربی از نوع شیشه سکوریت و کرکره از نوع مشبک فلزی می باشد، در سرویس بهداشتی و آبدارخانه فرش کف سرامیک 
و دیوارها کاشیکاری می باشد. در آپارتمان ها پالستر دیوارهای داخلی گچ . رنگ آمیزی، کف سنگ و سرامیک، پنجره ها از نوع فلزی، دربهای داخلی از نوع چوبی روکشدار با رنگ 
آمیزی، کف آبدارخانه و سرویس بهداشتی سرامیک و دیوار کاشیکاری در پایین دست و مابقی پالستر گچ و رنگ آمیزی شده می باشد. ساختمان فاقد آسانسور بوده و راه دسترسی 
صرفا راه پله مشرف به خیابان می باشد. نمای ساختمان سنگ گرانیت و درب و پنجره خارجی فلزی- عایق رطوبتی پشت بام ایزوگام . سیستم گرمایش بخاری گازی و دارای 
انشعاب آب و 3 انشعاب برق و یک انشعاب گاز مشترک می باشد. برابر وارده شماره 85016285 - 98/12/14 مامور اجرا پالک مذکور به صورت مسکونی، تجاری و اداری می باشد 
که در طبقه دوم یک واحد به صورت مسکونی در تصرف بدهکار می باشد. پالک فوق از ساعت 9 تا 12 روز دوشنبه مورخه 99/4/30 در اداره اجرای اسناد رسمی زنجان واقع در 
زنجان- خیابان کارگر )صفا( کوچه شهید گنج خانلو از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از سه شعیر مشاع از پالک فوق به مبلغ 2.517.501.000 ریال )دو میلیارد و پانصدو 
هفده میلیون و پانصد و یک هزار ریال( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. متقاضیان خرید ده درصد از مبلغ پایه مزایده را به صورت چک تضمینی در وجه اداره 
اجرای اسناد رسمی زنجان ارایه نموده و مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده 
فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید 
می گردد. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های 
مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد و همچنین حق حراج مازاد بر مبلغ پایه مزایده به عهده برنده مزایده است. 
در ضمن چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. به موجب اخطار شماره 99/2/25-8500788 

و نامه وارده به شماره 85002747-99/3/10 پالک مذکور فاقد پوشش بیمه ای است.  تاریخ انتشار : روز شنبه مورخه 99/4/14 
مینا تقیلو - رییس اداره اجرای اسناد رسمی زنجان

 قانون منع قطع َگون اکتشاف معادن زنجان 
را متوقف کرد

به گزارش زنــگان امروز، رییس ســازمان نظام 
مهندســی معدن اســتان زنجان گفــت: بعضی 
پوشش های گیاهی از جمله َگَون، جزو گونه های 
ممنوع القطع قرار گرفته امــا با وجود این قانون، 
بسیاری از اکتشاف معادن این استان متوقف شده 

است.
رضا کشاورزی دیروز در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا با بیان اینکه فعالیت معادن در زنجان با ســه 
مشــکل عمده مواجه اســت، اظهار داشت: این 
مشکالت شامل استعالم های منابع طبیعی و محیط 
زیســت، نیازمندی بخش معدن و صنایع معدنی 
به تکنولوژی های روز و صادرات مواد معدنی و 

تکمیل زنجیره تولید است.
وی خاطرنشان کرد: ۱۵۶ مورد استعالم اکتشاف 
معادن در خردادماه سال کنونی صورت گرفته که 
از سوی منابع طبیعی برای کمتر از ۱0 درصد این 

استعالم ها جواب مثبت صادر شده است.
کشــاورزی تصریح کرد: اکتشاف، پایه استخراج 
معادن بوده و با این روند، فعالیت معدنی استان با 

تعطیلی مواجه می شود.
رییس سازمان نظام مهندسی معدن استان زنجان 
بــا بیان اینکه قانون منع قطع گیاه گون در ســال 
۱3۷۱ مصوب شده است، گفت: در آن زمان حتی 
یک نفر از نمایندگان مجلس شــورای اسالمی، 
تحصیالت مرتبط با معدن نداشــته و وضع این 

قانون، غیرکارشناسی و غیرتخصصی بوده است.

وی با بیان اینکه اکثر مراتع استان های شمال غرب 
از جمله زنجان، گون است، خاطرنشان کرد: قانون 
را نمی شــود تغییر داد اما معــدن را هم نمی توان 
تعطیل کرد زیرا معدن، ظرفیتی است که باید برای 
ایجاد اشــتغال و توســعه اقتصادی از آن استفاده 

شود.
کشاورزی، مشــکل بعدی را تکنولوژی های روز 
خواند و اظهار داشــت: هر مجموعه ای، نیازمند 
تکنولوژی روز بوده و این امر، راندمان معدنکاران 
را افزایش می دهد اما شوربختانه با نوسانات ارزی 

نمی توان ماشین آالت سنگین را وارد کرد.
وی گفت: صنایع معدنی بسیاری وجود دارد که 
مواد اولیه آن را معدندار باید تامین کند در حالی 
که زنجیره تولید در استان ها به خصوص زنجان، 

صفر است.
کشاورزی اظهار داشت: ما فقط صادرکننده مواد 
خام هســتیم که اگر از بخش خصوصی به ویژه با 
تسهیل در صدور مجوزها حمایت شود می توان 
واحدهــای خاک صنعتی را بــرای جلوگیری از 

خام فروشی، ایجاد کرد.
رییــس ســازمان نظام مهندســی معدن اســتان 
زنجــان گفت: رییس قوه قضائیــه اعالم کرده از 
بخشــنامه هایی که مانع مسیر جهش تولید شوند، 
جلوگیری می کنیم در حالی که یک رای از دیوان 
عالی کشور در باره حقوق عرفی معادن برای یکی 
از معادن در استان آذربایجان شرقی صادر شده که 

آن را به تمام کشور، تعمیم داده اند.
وی افزود: با این رای نمی توان مجوز ســینه کار 

معــدن را از منابــع طبیعی گرفت زیــرا این امر 
مشروط به جلب رضایت تمام روستاییان بوده و 

این امر نیز امکانپذیر نیست.
کشــاورزی اظهــار داشــت: مجمــوع اعضای 

تشکیل دهنده سازمان نظام مهندسی معدن استان 
زنجــان ۹۸3 نفر بوده کــه 3۲۲ نفر دارای پروانه 

اشتغال هستند.
وی خاطرنشــان کرد: 3۹۷ نفر از اعضای سازمان 

در رشته معدن، ۲۵۸ نفر در زمین شناسی، ۵0 نفر 
متالوژی اســتخراجی، ۱۱۷ نفر در نقشه برداری و 
۱۶۱ نفر نیز در دیگر رشــته های مرتبط با معدن، 

عضو این سازمان هستند.

به خاطر قانون منع قطع َگون

 اکتشاف معدن در زنجان ممنوع!

تولیدی فرش نقش و نگار آموزش فرش ، تابلوفرش و گلیم 
در انواع طرح های مختلف بصورت مبتدی و حرفه ای  

)خانم( به دو روش کد و نقشه خوانی 
*به چند نفر بافنده ماهر و نیمه ماهر نیازمندیم

  0919 059 58 95
 36 73 32 33 با مدیریت خانم نوروزی 

خ فردوسی ، خ ضیائی ، جنب شعبه نفت ، پ 126 

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 برابر اطالعات مشروحه ذیل را از طریق 
مناقصه عمومی به یکی ازشرکت های تشخیص صالحیت شده سازمان برنامه و بودجه واگذار نماید. 
 1-نام و نشــانی مناقصه گزار: شرکت آب و فاضالب استان زنجان به آدرس: زنجان کمربندی شمالی- ابتدای زیباشهر 

کد پستی 4514978757
2-عنوان و مشخصات کلي مناقصه :

 

شماره 
رشته ومحل تامین اعتباربرآورد اولیه )ریال(موضوعمناقصه

پایه مورد نیاز

تضمین 
شرکت در 

فرآیند ارجاع 
کار)ریال(

99-24

اجرای شبکه 
باقیمانده جمع آوری 

فاضالب و تکمیل 
تصفیه خانه فاضالب 

روستای پری

18/106/214/112

اسناد خزانه اسالمی به تاریخ 
سررسید 1400/05/19 و سود 

ساالنه 15درصد و مابقی بر اساس 
اعتبارات ابالغی شرکت مهندسی 

به صورت اسناد خزانه اسالمی 

حداقل پایه 5 
در رشته آب یا 

تاسیسات از سازمان 
مدیریت و برنامه 

ریزی کشور

905/400/000

3-تاریخ وآدرس دریافت اسناد مناقصه : اسناد مناقصه از  ساعت 11صبح مورخ   99/04/11  لغایت تا ساعت  11مورخ 99/04/18 در سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir جهت دریافت موجود است و معامله از ثبت و دریافت اسناد تا ارسال پاکات توسط مناقصه 

گران ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی انجام خواهد شد . 
*نکته مهم*: مناقصه گران جهت شرکت در مناقصه حتماَ می بایست در بازه ی زمانی فوق نسبت به دریافت اسناد فقط از سایت سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به شماره سامانه : 20990012300000017 اقدام نمایند ، در غیر این صورت امکان شرکت در مناقصه فوق برای ایشان وجود نخواهد 

داشت .
4- 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 ارائه گردد که جزئیات به صورت مشروح در اسناد مناقصه توضیح داده شده است . 
5-مدت اعتبار پیشنهادها : مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه از تاریخ آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها بوده و قابل تمدید تا 3 ماه دیگر می باشد .

 http://iets.mporg.ir http://znabfa.ir , http://tender.nww.ir : 6-سایتهای ثبت آگهی 
7-مهلت تحویل پاکات مناقصه : پاکات مناقصه باید حداکثر تا ساعت 11 صبح  مورخ  99/04/29   از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

ارائه گردد و به پاکاتی که خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد .
تذکر : مناقصه گران می بایست اصل تضمین شرکت در مناقصه را عالوه بر ثبت در سامانه ستاد ، در یک پاکت دربسته تا یک ساعت قبل از بازگشایی 

پاکات به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان تحویل نمایند .
www.setadiran.ir 8- مکان تحویل اسناد : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی به آدرس

9-زمان گشــایش پاکات : پاکات مناقصه درســاعت 11 صبح  مورخ  99/04/30   در سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان زنجان 
بازگشایی خواهد شد.

10 - شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول اختیارات وتکالیف دستگاه مناقصه گزار موضوع ماده 10 آیین نامه معامالت دولتی می باشد. شرکت 
آبفا در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .

11 - عالوه بر صالحیت پیمانکاری ، داشتن صالحیت ایمنی برای شرکت در مناقصه الزامی می باشد .
12- به این قرارداد 20درصد پیش پرداخت تعلق می گیرد .

13- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .
14- به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش و همچنین پیشنهاداتی که پس از مهلت مقرر در فراخوان واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

15- هزینه کلیه آگهی ها به عهده برنده مناقصه مي باشد .

ت اولآگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
نوب

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 عمومي شرکت آب و فاضالب استان زنجان

 رییس کل دادگستری استان زنجان گفت: 
دستگاه قضایی زنجان در صدور آرای نصب پابند 
الکترونیکی، رتبه اول کشور را دارد که یک موفقیت 

برای استان در کاهش جمعیت کیفری است.
حجت االسالم اسماعیل صدقی نیارکی در نشست 
بررسی قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری 

اظهار داشت: اقدامات صورت گرفته در دادگستری 
کل استان زنجان در جهت کاهش جمعیت کیفری 
زندان ها و نتایج حاصل از آن مرهون زحمات تمام 

قضات است.
وی خاطرنشــان کرد: دادگســتری استان زنجان 
در اجرای برنامه تحولی قوه قضاییه در اســتفاده 

از  مجازات های جایگزین حبس نیز رتبه ســوم 
کشور را کسب کرده که تمام این موفقیت ها مطابق 

سیاست های قوه قضاییه در دوره تحول است.
حجت االســالم صادقی نیارکی افزود: زنجان در 
رسیدگی به پرونده های فساد نیز در سال ۹۸ پرکار 
بود کــه این امر منجر به رضایت عمومی مردم از 

دستگاه قضایی شده است.
وی تصریح کــرد: مبارزه با فســاد هم مطابق با 
منویات رهبر معظم انقالب و هم با سیاست های 
قوه قضاییه است که ما هم در همین راستا مبارزه با 

فساد را با شتاب بیشتر ادامه خواهیم داد.
حجت االســالم صادقی نیارکی با اشاره به اجرای 

قانون جدید کاهش مجــازات حبس تعزیری در 
دادگســتری کل اســتان زنجان گفت: از امروز /
پنجشنبه ۱۲ تیرماه/ قانون جدید کاهش مجازات 
حبس تعزیزی، اجرایی خواهد شد و این قانون به 
طور کامل، منطبق با منویات رهبر معظم انقالب و 

رویکرد نظام است.

دادگستری زنجان در نصب پابند الکترونیکی رتبه نخست کشور را دارد

آگهی فقدان سند مالکیت
ســند مالکیت کاداستری شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به پالک 13258 
فرعی 43 اصلی بخش 7 زنجان به شــماره چاپی 675105 به نشانی: شهرک 
کارمندان فاز 3 خیابان 4 شرقی پالک 867 واحد 5 یه نام ناصر میرزایی صادر 
و تسلیم گردیده است سپس مالک با ارایه دو برگ استشهادیه مصدق، مدعی 
مفقود شدن سند مالکیت گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده 
اســت که مراتب به استناد تبصره 1 ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت 
آگهی می گردد تا هر کس به نحوی از انحا ادعایی نسبت به ملک مذکور دارند یا 
معامالتی به نفع آنها انجام شده است از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 10 روز 
ضمن مراجعه به این اداره اعتراض خود را با ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
تسلیم نماید در غیر اینصورت سند مالکیت المثنی به متقاضی تسلیم خواهد شد.
مجتبی محمدلو- رییس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9900388
بدین وســیله به آقای جعفر نجفی، نام پدر: نعمت اله، شــماره شناسنامه: 
4270015950، شــماره ملی: 4270015950، متولــد 1368/2/1 ابالغ 
می شود که آقای امیر نجاری جهت وصول مبلغ 20.000.000 ریال به استناد 
چک شماره 032043-9405 - 99/3/1 عهده بانک قوامین زنجان علیه شما 
اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه 9900388 در این اداره تشکیل 
شده و به علت عدم شناسایی نشانی که در گواهی عدم پرداخت درج گردیده 
است، بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اجرائیه فقط 
یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه 
ظرف مدت 10 روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت 

به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید؛ عملیات اجرایی جریان خواهد یافت.
مینا تقیلو - رییس اداره اجرای اسناد رسمی زنجان
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اذان ظهر

13:20

غروب آفتاب

20:38

اذان مغرب

20:59

نیمه شب

00:26

اذان صبح فردا

4:15

طلوع صبح فردا

6:03

وضعیت آب و هوای زنجان:

12
28

می کو؟هک ات شهابش از این گور بگذرد
ات آفتابش از شب انگور، بگذرد

آتش هب دار می زند و گیر و دار آن
وقتی طنابی از تب منصور بگذرد

روح مرا هب روح تو، زندیک می کند
ی تو، از دور بگذرد حّتی اگر صدا

گاه رد آن سوی پلک توست رعیان رتین ن
گیرم هک چشم مست تو، مستور بگذرد
تو، بی سالم می گذری از کنار عشق

ات او چنان رغیبه ی مهجور بگذرد،
اّما امید من هب سالم تو آمده است

شاید هک دور این گره کور، بگذرد
منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan

چهارسو

ارموز با حسین منزوی

معاون سردبیر: جواد کریمی
دبیر تاریخ و فرهنگ: حسن حسینعلی

دبیر تحریریه: فریده عاشوری
مدیر اجرایی: علیرضا باالبلند

 دبیر عکس: ناصر محمدی
 همکاران: حمیدرضا بازرگانی ، مهدی الماسی

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

نشانی: زنجان، کوی قائم، بعد از زیر گذر ، جنب رستوران تمدن، رو به روی هیات های پزشکی ورزشی استان ، کاشی 481۷ طبقه اول- زنگ دوم 
تلفکس:  33464662-33469634-024شماره تلگرام : 09191436846 لیتوگرافی و چاپ : پیام رسانه 08134586۷31

شــهردار زنجان از پیگیری و پیشرفت پروژه های 
عمرانی و خدماتی مدیریت شهری زنجان در سه 
ماهه نخست ســال ۹۹خبر داد و افزود علی رغم 
شیوع گســترده ویروس کرونا در کشور و برخی 
محدودیت های ایجاد شده شهرداری زنجان جهش 
خوبی در راستای خدمت رســانی به شهروندان  

داشته است.
 دکتر حبیــب یگانه در گفتگو با زنــگان امروز،  
نارضایتی شهروندان از وضعیت روکش آسفالت 
و معابر شهر زنجان را یکی از اصلی ترین مطالبات 
مردم شــهر عنوان کــرد و گفت بــا همکاری و 
همراهی شــورای اسالمی شــهر زنجان بودجه 
آسفالت اصالح و افزایش یافته است که شهرداری 
با توان و سرعت باالتری به اصالح روکش آسفالت 

معابر اقدام خواهد کرد.
 عدم همکاری شرکت های حفار

 شهردار زنجان با اشاره به مجوزهای غیرکارشناسی 
صادر شده برای حفاری در معابر شهر در سال های 
گذشته گفت شوربختانه بدون بررسی کارشناسی 
مجوز حفــاری ۳۶ کیلومتر از معابر شــهر برای 
اجرای طرح فاضالب شهری و حدود ۱۰۰ کیلومتر 
مجوز حفــاری برای اجرای فیبر نوری در ســال 
گذشته صادر شده که با توجه به عدم اجرای کامل 
تعهدات پیمانکاران و شــرکتهای مربوطه بخش 
اعظمی از روکش آسفالت شهر از بین رفته است 
همچنین سال پیش زمستان سختی را سپری کردیم 
و شهرداری برای پیشگیری از یخبندان چندین بار 
اقدام به نمک پاشی معابر شهر کرد  که این نمک 
پاشی ها نیز به تخریب  روکش آسفالت معابر منجر 

می شود.
 شهرک های اقماری

 حبیب یگانه گفت وســعت شهر زنجان حدود ۶ 
هزار و ۲۰۰ هکتار اســت که حدود ۱۲۰۰ هکتار 
از مساحت را معابر شهری تشکیل می دهند و اگر 
شهرداری سالیانه بتواند ۱۰۰ هکتار از این معابر را 
تعویض یا ترمیم روکش آسفالت نماید معابر شهر 
۱۲ سال یکبار به نوبت روکش آسفالت خواهد شد  
با توجه به حفاری ها و تخریب آسفالت در زمستان 

سرد زنجان این مشکل دو چندان شده است. 

 یگانــه یکی دیگر از مشــکالت 
شــهرداری را در اجرای آســفالت 
ریزی عدم همکاری شــرکت های 
پیمانکار در شــهرک های اقماری 
دانســت و اضافه کرد که به جز دو 
شهرک اقماری زیباشهر و کوی الهیه 
ترمیم آسفالت معابر  دیگر شهرک 
به عهده شــهرداری  اقماری  های 
زنجان نیست و این شرکت ها باید 
اقدام به ترمیم نوارهای حفاری در 
شــهرک ها  نمایند. که شوربختانه 
هیچکدام به تعهــدات خود پایبند 
نبوده و شــهرداری زنجان به اجبار 
برخی از معابر این شهرک ها را نیز 
ترمیم می کند . شــوربختانه بخش 
اعظمی از بودجه مربوط را به خود 
بودجه  یگانه  می دهــد  اختصاص 
مصوب امســال را بــرای اجرای 
روکش هــای آســفالتی و ترمیم 
نوارهای حفاری ناکافی دانســته و 

افــزود بودجه مذکور صرفاً ۴۰ درصد اعتبار مورد 
نیاز آسفالت معابر شهری را تامین می نمود و افزود 
خوشــبختانه با همراهی اعضای محترم شــورای 
اسالمی شهر زنجان این بودجه تا حدودی اصالح 

گردیده است.
مبارزه با ویروس کرونا 

شــهردار زنجان بــا تقدیر از مدافعان ســالمت 
پزشکان، پرستاران و کادر درمان که در خط مقدم 
مبارزه بــا ویروس منحوس کرونا قــرار دارند از 
زحمات و خدمات پرســنل خدوم شهرداری در 
حوزه های مختلف من جمله ســازمان آرامستان 
،خدمات شهری، پاکبانان، ســازمان حمل و نقل 
بار و مسافر ،سازمان آتش نشانی، سازمان میادین 
و تمام همکاران درگیر با موضوع تشــکر نمود و 
افزود شــهرداری زنجان عالوه بر خدمات جاری 
خود بــا عملیات ضد عفونــی روزانه و هدفمند 
مطابق دســتورالعمل و پروتکل هــای ابالغی از 
سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا با تمام قوا در کنار 
مدافعان سالمت بوده است همچنین شهردار زنجان 

از تالش های داوطلبــان گروه های جهادی اعم از 
نیروی سپاه بسیج و نیروهای مردمی ارتش، نیروی 
انتظامی، طالب و تشــکل های مردم نهاد قدردانی 

نمود.
آرامستان زنجان 

شهردار زنجان پیرامون پیگیری تکمیل بخش های 
مختلف آرامستان گفت آرامستان جدید زنجان که 
از سال گذشته برای تدفین اموات در شهر زنجان 
در نظر گرفته شــده با توجه به وســعت آن روند 
مطلوبی در پیگیری و اجرای عملیات عمرانی دارد 
در همین زمینه با شــیوع ویروس کرونا و تدفین 
اموات در این آرامســتان،  شــهرداری توانسته در 
مدت کوتاهی بســیاری از کمبودها را تکمیل و به 
سطح قابل قبولی برســاند و هم اکنون نیز بخش 
های مختلف این آرامســتان در حال تکمیل است 
یگانه افزود برای رفاه حال شهروندان در روزهای 
آخر هفته سرویس های ویژه حمل و نقل عمومی 
نیز برای ایاب ذهاب همشــهریان در مســیر ویژه 
آرامســتان پیش بینی شــده  که خوشبختانه مدتی 

است فعالیت خود را آغاز نموده و شهروندان عزیز 
بدون مشکل می تواند با توجه به مسافت طوالنی 
تا آرامستان به راحتی با اتوبوس های این مسیر آمد 

و شد نمایند.
معبر پادگان 

شــهردار زنجان بازگشایی معابر پادگان را یکی از 
پروژه های مهم شهرداری عنوان کرد و گفت این 
معابر با همراهی فرماندهی محترم تیپ ۲۱۶ زرهی 
در حال پیگیری جهت بازگشایی است و به زودی 
شاهد انجام ادامه عملیات عمرانی خواهیم بود که 
این امر مــی تواند از ترافیک بزرگراه ۲۲ بهمن به 
میزان قابل توجهی بکاهد و دسترســی شــرق به 

غرب و بالعکس شهر را آسان تر نماید
پارک بانوان غرب

 حبیب یگانه پــارک بانوان غرب زنجان را نیز  از 
پروژه های مهم شــهرداری در این محدوده شهر  
عنــوان کرد و گفت با توجه به جمعیت باالیی که 
در شــهرکهای اقماری غرب زنجان ساکن هستند 
و کمبود فضای ســبز الزم برای خانواده های این 

مناطق ، پــارک بانوان غرب زنجان 
در حال ساخت است و در مراحل 

نهایی قرار دارد 
شــهردار زنجان با اشاره به بازبینی 
در وضعیــت پــارک مذکور اعالم 
کرد می خواهیــم پارک باکیفیتی را 
برای مردم شریف ســاکن در این 
منطقه مهیا کنیم و شهروندان عزیز 
ساکن در غرب زنجان بتوانند برای 
ورزش و تفریح روزانه  از این پارک 
استفاده نمایند و بدون شک یکی از 
طرح هایی خواهد بود که با استقبال 

همشهریان همراه خواهد شد.
یگانه با اشاره به اینکه پروژه سبزه 
میدان از شــهریورماه سال گذشته 
آغــاز گردیده و قرار اســت پس 
از مدت دو ســال یعنــی در پایان 
شــهریور ســال ۱۴۰۰ به مرحله 
بهره بــرداری برســد، اضافه نمود 
شــوربختانه در قرارداد منعقد شده 
صرفاً عملیات عمرانی پروژه پیش بینی شده است 
و بخش مهمی از اجرای عملیات مربوط به مبلمان 
شهری، نورپردازی و کاشت فضای سبز در قرارداد 
فوق پیش بینی نگردیده است بنابراین اگر بخواهیم 
موارد مذکور را نیز به قرارداد و تعهدات پیمانکار 
اضافــه نماییم قطعاً موجب طوالنی شــدن زمان 
اجرای پروژه و باال رفتن مبلغ قرارداد و هزینه های 
اجرای پروژه مذکور خواهد گردید . یگانه در ادامه 
به مشکالت مربوط به تملک امالک و اراضی واقع 
در زیر پروژه ساخت طرح بزرگ سبزمیدان اشاره 
کرد و گفت علیرغــم اجرای عملیات عمرانی در 
سال گذشــته شوربختانه بخشی از تملکات مورد 
نیاز جهت اجــرای طرح عملیاتی نشــده و باید 
نسبت به تملک ۱۴ پالک با هزینه ای بالغ بر ۴۰۰ 
میلیارد ریال اقدام شــود که این موضوع عالوه بر 
نیاز به تامین منابع مالی الزم محتاج پیگیری های 
قضایی و حقوقــی به دلیل عدم موافقت برخی از 
مالکان امالک مذکــور و در نتیجه باال رفتن زمان 
و هزینه اجرای کار خواهد گردید این موضوع در 

حالی است که در صورت تاخیر، شهرداری جهت 
تحویل محل اجــرای پروژه، به صورت روزانه به 

پیمانکارجریمه نیز پرداخت نماید.
 وی افزود هم اکنــون به جهت باال رفتن قیمت 
مواد و مصالح و نیز اضافه نمودن شرح خدمات 
جدید به موضوع قرارداد و نیز اعتبار الزم جهت 
تملکات امالک واقع در طرح هزینه اجرای پروژه 
از مبلغ قرارداد اولیه که  ۶۴۰ میلیارد ریال بوده  به 
بیش از ۱۵۰۰ میلیارد ریال افزایش خواهد یافت 
که در این زمینه قطعاً مساعدت و یاری مسوولین 
محترم استانی به خصوص استاندار محترم، مدیر 
کل محترم راه و شهرســازی، فرماندار محترم و 
دیگر مدیران  اســتانی من جمله مدیران محترم 
شرکت های خدمات رسان جهت کمک به تامین 
مالی و کاســتن از هزینه های زائد و غیرضروری 
در پروژه را می طلبد . یگانه با بیان اینکه همکاری 
و همیاری کلیه مسوولین و مدیران ارشد استانی 
می تواند باعث بهره بــرداری از این پروژه موفق 
گردد، یادآور شد برای اولین بار در استان ساخته 
شــده  و ایجاد کانال مشــترک تاسیساتی در این 
پروژه طراحی و در دســت اجرا می باشد که به 
نوبه خود می تواند پایلوت و الگوی مناسبی برای 
اجرای این کانال در دیگر شــهرک ها و پروژه ها 

باشد.
مشارکت شهروندان 

شــهردار زنجان با استقبال از همراهی و مشارکت 
شهروندان در مدیریت شهری گفت در شیوه های 
مدرن مدیریت شــهری و شــهروندان از جایگاه 
باالیی برخوردارند و با مشارکت خود در مدیریت 
شهر می توانند مجموعه شهرداری را برای داشتن 
شــهری آباد به پیش برانند آگاهی شــهروندان از 
حقوق شهروندی و در نظر گرفتن شرایط هر شهر 

می تواند به توسعه شهر بیانجامد
 حبیب یگانه افزود مشارکت یکی از عناصر اصلی  
برای دستیابی به توسعه شهری است و شهرداری 
از شهروندانی که با مطالبه گری و مشارکت به فکر 
پیشرفت شهر خود هستند استقبال می کند چرا که 
مشارکت شهروندان در امور شهر یک امر ضروری 

است.

گفتگوی اختصاصی زنگان امروز با دکتر یگانه شهردار زنجان در روز شهرداری ها :

 پیشرفت شهر با مشارکت شهروندان امکان پذیر است

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

روابط عمومی شهرداری سلطانیه

ت اول
نوب

 فرنشــین میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دســتی استان زنجان از اجرای طرح »یک 
روستا یک محصول« در زنجان خبر داد و گفت: 
این طرح در روســتاهای بدون بیــکار اجرایی 

می شود.
امیر ارجمند در گفت وگو با فارس اظهار کرد: یکی 
از راه های حمایت از توســعه اقتصادی روستاها، 
حمایت از محصول محوری در روســتا و جلب 
مشارکت اهالی برای گرایش به شغل مشترک به 
منظور کســب درآمد و ثروت بیشتر و گسترش 

مزیت های روستا است.
فرنشــین میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دســتی اســتان زنجان افزود: برخی ظرفیت ها و 
توانمندی های روســتایی از جمله چاقوسازی، 
البسه محلی، گلیم بافی، سرمه دوزی، حصیربافی، 
جاجیم بافــی، گیوه بافی، گلیم بافی، مســگری، 
سفالگری شناسایی شده و با ارائه طرح از سوی 
متقاضیان، حمایت های مالــی الزم از آنها انجام 

می شود.
وی تصریح کرد: اجرای طرح یک روســتا یک 
محصول در یک روســتای شهرستان سلطانیه، ۶ 
روستای شهرستان ایجرود، سه روستای ماهنشان، 
چهار روستای شهرســتان زنجان،  دو روستای 
شهرستان طارم، یک روستای شهرستان خدابنده، 
سه روســتای شهرســتان ابهر و طرح روستای 
بدون بیکار در ۶ روستای شهرستان ایجرود، سه 
روستای ماهنشان، ۱۰ روستای شهرستان طارم و 

یک روستای شهرستان ابهر انجام می شود.
ارجمنــد ادامه داد: یکی از سیاســت های اصلی 

صندوق کارآفرینی در سال کنونی توجه ویژه به 
تسهیالت اشتغال روستایی است که این تسهیالت 

از صندوق توسعه ملی پرداخت می شود.
فرنشــین میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی اســتان زنجان گفت: در این طرح تالش 
داریم افراد در ســنین ۱۸ تا ۵۵ سال که می توانند 
در تولید نقش آفرینی کنند را شناسایی و چنانچه 
مهارتی داشته باشند برای آغاز کسب و کار به آن ها 

تسهیالت  ارائه شود.
وی با بیــان اینکه اجرای طرح روســتای بدون 
بیکار و طرح یک روســتا یک محصول از جمله 
راهبردهای دولت در ســال های اخیر برای بهبود 
معیشــت و زندگــی مردم  مناطق روســتایی و 
عشایری در استان زنجان بوده است، افزود:  امید 
مــی رود، این طرح ها بتواند زمینه ســاز افزایش 
درآمد روستاییان و پدیده مهاجرت معکوس در 

دراز مدت شود.
ارجمند همچنین از پرداخت تسهیالت به هنرمندان 
فعال حوزه صنایع دســتی خبــر داد و گفت: در 
راســتای همکاری و مساعدت با هنرمندان فعال 
حوزه صنایع دســتی در زمینه مشاغل خانگی و 
طرح های پشــتیبان، پس از هم اندیشی، تعامل و 
جلسات مکرر با اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و صندوق کارآفرینی امید از اعتبارات سال گذشته 
یک میلیارد ریال تسهیالت کم بهره باقی مانده بود 
که به صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی پرداخت 

می شود.
فرنشــین میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دســتی استان زنجان گفت: در سال گذشته، ۱۲۹ 

طرح مشــاغل خانگی با تأیید کارگروه اشتغال 
استان موفق به دریافت تسهیالت مشاغل خانگی 
به مبلغ ۳۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات توسعه 

مشاغل خانگی از بانک های عامل شده اند.
ارجمند افزود: اشــتغالزایی ایجاد شــده از محل 
پرداخت تسهیالت به ۲۸۹ نفر در قالب ۱۵۰ طرح 
صنایع دســتی، ۱۲۹ فقره مجوز مشاغل خانگی 
صادر شده مستقل و ۱۰ فقره مجوزهای مشاغل 
خانگی صادر شده پشتیبان در سال ۹۸ است که با 
این اقدامات شمار صنعتگران دارای بیمه در استان 

زنجان به یک هزار و ۱۳۸ نفر رسیده است.
فرنشین میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
زنجان گفت: در سال گذشته، در مجموع بیش از 
۶۱میلیارد ریال تسهیالت به هنرمندان صنایع دستی 

استان پرداخت شد.

    خبر فرهنگی

فرنشین میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان عنوان کرد:

اجرای طرح »یک روستا یک محصول« در زنجان
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