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- رویه 3
یک مسوول در شهرداری زنجان:

شهروندان زنجانی در جریان لحظه ای اخبار ترافیکی قرار می گیرند

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان زنجان:
سازمان همیاری 

شهرداری ها حیاط خلوت 
هیچ ارگانی نیست

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان:
مجوزهای سرمایه گذاری

در استان زنجان 
یک روزه صادر می شود

- رویه 2   - رویه 3  
رییس کل دادگستری استان زنجان مطرح کرد:

عزم جدی دستگاه قضایی استان برای کاهش آمار طالق

 وزیر جهاد کشاورزی گفت: نوسانات 
قیمت محصوالت کشــاورزی در بازار داخلی 
را می تــوان با وضع و تغییر عوارض صادرات 
محصول کنترل کــرد، به جای اینکه به یکباره 
صــادرات یک محصول ممنوع و چندی دیگر 

بدون هیچ محدودیتی از سر گرفته شود.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی وزارت جهاد 
کشــاورزی، محمود حجتی در حاشیه نشست 
هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشــاره به 
محصوالت  قیمت گــذاری  مســئولیت  اینکه 
کشاورزی با وزارت صنعت، معدن و تجارت 
است، اظهار کرد: این روزها سیب زمینی صادر 

نمی شــود، اما پیگیر آن هســتم که با تولید و 
رساندن آن به بازار، قیمت آن تعدیل شود.

وی درباره افزایش قیمت محصوالت لبنی نیز، 
اظهار کرد: تولید لبنیــات افزایش پیدا کرده و 
قیمت آن را هم ســازمان حمایت برآورد کرده 
است، شیر را دامداران با قیمت مصوب عرضه 
می کنند، اما تا رســیدن به بــازار باید نظارت 
بیشــتری صورت گیرد تا قیمت آن به صورت 

غیرمتعارف افزایش نیابد.
حجتی افزود: هزینه تولید دامداران با توجه به 
شــرایط اقتصادی باال رفته است، نباید انتظار 
داشت که دامدار محصولش را زیر قیمت تمام 

شــده ارایه کند که به ایــن ترتیب تولید انجام 
نشدنی است.

وزیر جهاد کشــاورزی اضافه کرد: هزینه های 
تولید شیر ۲۶ درصد وابسته به نهاده هایی است 
که از خارج کشور تأمین می شود و ۷۴ درصد 
هزینه ها از جمله تأمین علوفه در داخل کشور 
اســت که افزایش هزینه های داخلی از جمله 
قیمت یونجه و ذرت، هزینه های تولید کشاورز 
را افزایش می دهد، ضمن اینکه این قیمت های 
تمام شــده فعلی نیز به تأیید سازمان حمایت 
رسیده است و اگر مشکلی هست باید با آن ها 

مطرح شود.

یک عضو اتاق بازرگانی ایران بر این باور 
است دلیل اصلی کاهشی شدن قیمت ها در بازار 
خودرو در چند مدت اخیر، تغییر رویکرد دالالن 

این بازار است.
جمشید عدالتیان شهریاری در گفت وگو با ایسنا، 
اظهار کرد: قبل از آنچــه اخیراً اتفاق افتاده، باید 
نگاهی بــه روند ماه های اخیر این بازار داشــته 
باشیم. با خروج آمریکا از برجام، عماًل بسیاری از 
بازارهای اقتصادی ما با مشکالتی مواجه شدند و 

در این بین بازار خودرو نیز مستثنی نبود.
وی ادامه داد: خودروســازان مــا برای تکمیل 
خودروهایشان به قطعاتی نیاز داشتند که باید از 

خارج از کشور تأمین می شد و تحریم ها در ابعاد 
مختلف باعث شد روند ورود این قطعات محدود 
شده یا با مشکالت جدی مواجه شود. نتیجه این 
امر باقی ماندن تعدادی از خودروها در خط تولید 
و نرسیدنشان به بازار بود. کاهش عرضه در بازار 

باعث افزایش قیمت ها شد.
این اقتصاددان با بیان اینکه افزایشی شدن نرخ ها 
باعث فعال شــدن دالل ها در بازار خودرو شد، 
توضیح داد: در سال های اخیر هرگز قیمت کارخانه 
از قیمت بازار فاصله ای به این میزان نداشت و این 
امر نشان می دهد بخش قابل توجهی از افزایش 
قیمت ها در بــازار خودرو حباب بوده و به دلیل 

سودجویی دالالن اتفاق افتاده است.
عدالتیان اضافه کرد: به نظر می رسد که با وجود 
افزایش قیمت هایی که در ماه های گذشته اتفاق 
افتاده، همچنان قیمت کارخانه بســیار پایین تر 
از نرخی اســت که در بازار وجود دارد و روند 
 کاهشــی قیمت ها در بــازار خــودرو می تواند

ادامه یابد.
وی گفت: به نظر می رسد خودروسازان توانستند 
بخشــی از قطعات مــورد نیاز بــرای تحویل 
خودروهای جدیــد را تأمین کنند و صرف این 
مساله که عرضه خودرو در بازار داخلی تسهیل 

شود، فشار روانی موجود را کاهش داد.

 مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت از اســتراتژی 
این وزارتخانه برای داشــتن حدود ۳ یا ۴ برند 
ملــی در کالس جهانی در صنعت لوازم خانگی 
تا ســال ۱۴۰۴ خبرداده اســت. بــه گفته وی، 
جایگزین کردن محصــوالت کره ای با کاالهای 
صنعتی ایرانــی بطور موازی، تعمیق ســاخت 
داخل تولیدات، راه اندازی شبکه تأمین قطعات و 
خودکفایی باال در تولید محصوالت گازسوز، از 

جمله برنامه ها است.
متن گفت وگوی عباس هاشــمی در این زمینه 
با پایگاه اطالع رســانی وزارت صنعت، معدن و 

تجارت )صمت(؛ به شرح زیر است: 
بر طبق استراتژی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
پیش بینی شده است تا افق ۱۴۰۴، حداکثر حدود 
چهار برند ملی در صنعت لوازم خانگی کشــور 
ایجاد و به حضور برندهای متعدد نظم داده شده 
و از آشفتگی برندهای کوچک بدون پشتوانه و 
ناشناخته بیرون بیاییم. برندهای ملی مورد نظر در 
سطح کالس جهانی به تولید و صادرات بپردازند.

جایگزین کردن محصوالت کره ای با ایرانی
وی افزود: در پنج ســال گذشته وزارت صمت 
بــا تولیدکننــدگان کره ای وارد مذاکره شــده و 
با اعالم اســتراتژی صنعت کشــور همزمان با 
ایجاد جذابیت هایــی زمینه را برای حضور مؤثر 
تولیدکنندگان معتبر جهانی مهیا کرد. در نهایت 
پس از اقدامات مقدماتی در ایران، خطوط تولید 

مستقر و تولید محقق شد.
در این زمینه صد درصد ســرمایه گذاری توسط 
طرف ایرانی انجام شد ولیکن طرف های خارجی 
موظف بودند بر پایه سیاســتی که داشتند؛ اجزا، 
قطعات و مواد اولیه را به موقع تأمین و در ایران 

تولید صورت بگیرد.
ال جی و سامســونگ در تولید یخچال، فریزر، 
ماشین لباسشــویی و تلویزیون این کار را انجام 

دادنــد و ایــن روند تا زمــان اعمال 
محدودیت هــای جهانی ادامه داشــته 
اســت؛ از آنجا کــه طرف های کره ای 
بســیار محتاط هســتند برخالف میل 
باطنی شــان، محدودیت هــای بانکی، 
نقــل و انتقاالت ارز و محدودیت های 
کشــتیرانی و...باعث شــد که آنها به 
راحتــی نتوانند مــواد اولیه و قطعات 
مورد نظر خــود را به طــرف ایرانی 
برسانند اما خوشبختانه چون دو طرف 
فعاالنه روی ایــن زمینه کار می کردند 
تا امروز این مســئله ادامه پیدا کرده و 
حدوداً تا شــش ماه آینده هم مشکل 
حادی در تولیــد ندارند ولی با توجه 
به محدودیت هــای مختلف، تحمیل 
هزینه های مضاعــف و غیر متعارف، 
محدودیت های ارزی داخل کشــور و 
سخت شدن واردات برخی مواد اولیه 
و قطعات، فرایند تولید لوازم خانگی را 

تا حدودی کند کرده است.
هــم اکنون به موازات تالشــی که بــرای روان 
کردن واردات قطعات وارداتی انجام می شــود، 
طرف های ایرانی به دنبــال جایگزین کردن آنها 
هستند و مصمم هستند با بومی سازی حداکثری 
تحــت برند ملی و برنامه ای کــه برای عرضه و 
تولید لوازم خانگی ارائه دادیم، به تولید بپردازند.

باید تا سال ۱۴۰۴، حداکثر تا چهار برند ملی قوی 
در کالس جهانی در لوازم خانگی داشــته باشیم 

که هم اکنون به موازات تولید محصوالت کره ای 
ال جی و سامسونگ، تولیدکنندگان به دنبال منابع 
جایگزیــن برای تولید محصــوالت با کیفیت و 

دامنه تنوع مناسب هستند.
تعمیق ساخت داخل

هــم اکنــون برنامه ریزی برای تعمیق ســاخت 
داخل و بومی ســازی حداکثری بــرای گذر از 
محدودیت ها و جلوگیری از کمبود لوازم خانگی 

در بازار صورت گرفته و بازار با مشکل عمده ای 
از لحاظ کمبود مواجه نخواهد بود.

در تولید لوازم خانگی با مشکل روبرو نیستیم
تولید قطعات صفر تا صد الزاماً اقتصادی نبوده و 
نباید در داخل انجام شود و بخشی از آن ها برون 
سپاری می شــود و بسته به مختصات قطعه، این 

موضوع متفاوت است.
در دنیا ظرفیت های اقتصادی تعریف دارد و تمام 

آنها تعیین می کند که تولید انجام بشود 
یا نــه؟ اما به صورت کلــی در لوازم 
گازسوز ما عمق ســاخت تولیداتمان 
بیــش از ۹۰ درصد اســت. در لوازم 
برقی نیز بستگی به نوع محصول بین 
۶۰ تــا ۷۰ درصد متغیر اســت و ما 
عمق ســاخت داخل داریم. بعضی از 
قطعات هســتند که تولید آنها منطقی 
نیست و در دنیا ظرفیت های اقتصادی 
باال اســت و بســیاری از شرکت های 
تولیدی با یکدیگر به صورت همکاری 
مشترک )جوینت ونچر( با ظرفیت های 
اقتصــادی تولیــد می کنند یا ســطح 
تکنولــوژی در بعضی از قطعات دائمًا 
در حال تغییر اســت و سرمایه گذاری 
برای تولیــد آن خیلی برای واحدهای 
بخش خصوصی اقتصادی نیســت و 
ضرورتی هم برای تولید وجود ندارد. 
مهم و شرط اصلی این است محصول 
نهایی که تولید می شــود، با استاندار 
ملی و گواهینامه های جهانی کیفیت تطابق داشته 
و شــرط قیمت مناسب و قابل رقابت جهانی را 

داشته باشد.
راه اندازی شبکه تأمین قطعات

ما وقتی می گوئیم برند ملی، به دنبال شبکه تأمین 
قطعات هستیم و راه اندازی آن را شروع کرده ایم 
و این شبکه بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری 
و تاکید وزیر صنعت بر تعمیق ساخت داخل، به 

عنوان پروژه اقتصاد مقاومتی در صنایع مختلف 
پیگیری می شود.

برگزاری نمایشگاه توانمندی های ساخت داخل
تمامی اجــزا قطعات وارداتــی در کنار نمایش 
توانمندی های ســاخت داخل به نمایش گذاشته 
می شــود که اینها نیازمندی های صنعت داخلی 
است. قطعه ســازها و بازدیدکننده های صنعتی، 
نیازی که برای آن قطعات پیش بینی شــده است 
را بررســی و برآورد خود لحــاظ کرده و تعامل 

مناسبی برقرار می شود.
وقتی می گوییم برند ملی ضرورتی ندارد که تمام 
قطعات آن داخلی باشــد، اگرچه همه ما تالش 
خود را می کنیم که بیشترین عمق ساخت داخل 
را داشــته باشــیم ولی مهم این است برندی که 
تولید شود بتواند رضایت و وفاداری مشتری را با 
عرضه کافی و قیمت های مناسب و با کیفیت قابل 
قبول، تأمین کرده و قابلیت صادرات داشته باشد.

حمایت وزارت صنعت از قطعه سازان
حقوق ورودی محصوالت لــوازم خانگی را از 
۴۰ درصد بــه ۵۵ درصد افزایش دادیم؛ در عین 
حال، یکی از برنامه های وزارت صنعت حمایت 
از قطعه ســازان است در این راســتا ساماندهی 
تعرفه قطعات متناســب با تعرفه محصول کامل، 
از اهمیت برخوردار بوده اســت. ســعی داریم 

تولیدات قطعه سازی را توانمندتر کنیم.
تأمین ارز لوازم خانگی

در ســال ۹۸ تولیــد لوازم خانگــی در اولویت 
برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار 
گرفته اســت و اهمیت تأمین ارز صنعت لوازم 

خانگی به بانک مرکزی نیز اعالم شده است.
همچنین بازســازی و نوســازی واحدها، ارتقا 
بهــره وری، افزایش دانش مدیریتــی و کارکنان 
واحدهای تولیدی و بهبود فضای کسب و کار، از 
برنامه هایی است که در سال گذشته پیگیری شده 

و این پیگیری ها امسال هم ادامه دارد.

یک مسوول در وزارت صنعت خبر داد:

لوازم خانگی ایرانی جایگزین کره ای ها می شود

رویه 2  

 معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 
استان زنجان گفت: توتون، سیگار ارگانیک و 

برگ خاص غیرواقعی است.
محمدرضا صایینی در گفت وگو با ایسنا، در 
رابطه با غیرواقعی بودن ســیگار ارگانیک و 
برگ خاص، اظهار کــرد: هیچ عنوانی با نام 
سیگار ارگانیک و برگ خاص صحت ندارد 
و تبلیغاتی که در این زمینه انجام می شــود، 
غیرواقعی اســت که منجر بــه فریب افکار 

عمومی می شود.
وی در رابطــه با تبلیغ برخــی از واحدهای 
صنفی فعال در حوزه دخانیات، افزود: تبلیغات 
غیرواقعی برخی از واحدهای صنفی فعال در 
حوزه دخانیات غیرواقعی و غیربهداشتی است 
که منجر به فریب افکار عمومی می شــود که 
باید از این واحدها تعهد گرفته شود و باید از 
تابلو ها، موارد ظاهری و عناوین مشخص مانند 
محل فروش مواد دخانی در مغازه های فروش 

دخانیات استفاده شود تا منجر به فریب افکار 
عمومی نشود.

صایینــی در رابطه با اقدامات قانونی صورت 
گرفتــه در رابطه با غیرواقعی بودن ســیگار 
ارگانیــک و برگ خاص، تصریح کرد: بعد از 
اینکه اخطاریه های بهداشتی را به این واحد ها 
داده و پــس از پایان مهلت داده شــده به این 
واحد ها، واحد هایی کــه اقدامات نکردند را 
معرفی کرده ایم تا اقدامات قانونی الزم صورت 
گیرد که اکنون پرونــده این واحد ها، مراحل 

قانونی اش را در دادگاه طی کرده است.
وی در رابطــه با زمان بر بودن روند قانونی این 
پرونده، خاطرنشان کرد: اصلی ترین موضوع در 
رابطه با سیگار ارگانیک و برگ خاص، مجوزی 
است که به آن داده شده است و اصناف نیز باید 
اقدامات قانونی را دراین زمینه پیگیری کند و 
بازرسی های الزم را انجام دهد تا روند پیگیری 

این مساله سریع تر پیش رود.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان:

سیگار ارگانیک و برگ خاص 
غیرواقعی است

رویه 3  

وزیر جهاد کشاورزی:

سیب زمینی صادر نمی شود| پیگیر هستم قیمت آن تعدیل شود
یک عضو اتاق بازرگانی ایران:

دالل های بازار خودرو، فروشنده شده اند

دستگیری باند حفاری غیرمجاز در زنجان
رویه 3  

مدیرکل تعاون روستایی استان زنجان خبر داد:

خرید توافقی 850 تن سیر از کشاورزان طارمی
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یک مسوول در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان:
پروژه های بزرگ استان را 

غیربومی ها اجرا می کنند
 مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی اســتان زنجان گفــت: پروژه های 

بزرگ استان را غیربومی ها اجرا می کنند.
محمود محمدی مشفق در گفت وگو با ایسنا، با 
اشاره به برگزاری ســومین جلسه شورای فنی، 
اظهار کرد: تعداد مصوبات ســال گذشــته 65 
مصوبه بود که از این میزان 41 مصوبه معادل 63 
درصد محقق شده است و از این میزان 18 درصد 
در دســت پیگیری بوده و 18 درصد نیز تحقق 

نیافته است.
این مســوول با بیان اینکــه اطالعات مربوط به 
مصوبات سال گذشته می تواند چراغ راهی برای 
مصوبات ســال جدید باشــد، ادامه داد: یکی از 
مصوبات این جلسه توجه به ارزش های معماری 
روستا و ارائه مشــوق ها توسط بنیاد مسکن در 

بحث مقاوم سازی مساکن روستایی است.
وی افزود: پیشــنهاد می شــود مجمــع انجمن 
پیمانکاران عمرانی اســتان، ساز و کار و معیاری 
را در نظــر بگیرنــد تا در انتهای ســال بتوان از 

پیمانکاران خوب و برتر تقدیر شود.
محمدی مشفق با اشاره به اینکه برای نخستین بار 
در اســتان میزان بهره مندی از توان مشــاوران و 
پیمانکاران بومی در مدیریت نظام فنی و اجرایی 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی زنجان سنجش 
شده اســت، تصریح کرد: 48 درصد پروژه ها به 
لحاظ تعداد )معادل 14.5 درصد به لحاظ اعتبار( 
مشاور طراح بومی و 52 درصد پروژه ها به لحاظ 
تعداد )معادل 85.5 درصد به لحاظ اعتبار( مشاور 
طراح غیر بومی دارد. همچنین 64 درصد پروژه ها 
به لحــاظ تعداد )معــادل 21.6 درصد به لحاظ 
اعتبار( مشاور ناظر بومی و 36 درصد پروژه ها به 
لحاظ تعداد )معادل ٧8.4 درصد به لحاظ اعتبار( 

مشاور ناظر غیربومی دارد.
مدیر نظــام فنی و اجرایی ســازمان مدیریت و 
برنامه ریــزی زنجــان با بیان اینکــه 56 درصد 
پروژه هــا به لحاظ تعداد و 18 درصد پروژه ها به 
لحاظ اعتبار توسط  پیمانکاران بومی اجرا شده اند، 
خاطرنشان کرد: تفاوت دو عدد اخیر حاکی از آن 
است پروژه های بزرگ استان توسط پیمانکاران 

بومی اجرا نمی شوند.

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان زنجان:
370 کیلوگرم مواد مخدر 

از نوع تریاک در استان زنجان 
کشف شد

 رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان 
زنجان با اشــاره به اینکه بیشترین کشفیات مواد 
مخدر در استان زنجان از نوع تریاک است گفت: 
امســال 3٧0 کیلوگرم توسط پلیس کشف شده 

است.
سعید بابابی با اشاره به کمبود کمپ ترک اعتیاد در 
استان زنجان اظهار کرد: اقدامت الزم در راستای 
رها ســازی معتادانی که توسط پلیس امسال به 
کمپهای ترک اعتیاد تحویل داده می شــود انجام 

شده است.
وی افزود: امسال معتادانی که به مرکز ترک اعتیاد 
تحویل داده شده رها سازی نشدند و تعدادی از 
افرادی که از کمپ آزاد شــدند با دستور قضایی 
بوده و تعدادی نیز به دلیل مشکالت پزشکی آزاد 

شدند. 
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان زنجان 
با بیان اینکه کمپ دو اسب جوابگو نیست و در 
تالش هستیم کمپ دیگری با استفاده از تبصره 
ماده 16 در زنجان ایجاد کنیم بیان کرد: ٧0 تا 80 
درصد معتادان متجاهری که توسط پلیس دستگیر 

شدند در کمپ نگهدار می شود.
وی در مورد کشفیات مواد مخدر در استان زنجان 
عنوان کرد: بیشترین کشفیات مواد مخدر در استان 
زنجان از نوع تریاک است که امسال بیش از 3٧0 
کیلوگرم تریاک توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر 

کشف شده است.

برگزاری آزمون های 
مدرسه های سمپاد از امروز

 رییــس مرکز ســنجش و پایش کیفیت 
آموزشی وزارت آموزش  و پرورش از برگزاری 
آزمون های ورودی مدارس استعدادهای درخشان 

در 30 و 31 خرداد خبر داد.
خسرو ســاکی در گفت وگو با ایســنا، در این 
بــاره اظهار کــرد: آزمون ورودی مدرســه های 
استعدادهای درخشان در پایه هفتم با 1٧4 هزار و 
342 شرکت کننده در ۹61 حوزه اجرایی در روز 

پنج شنبه 30 خرداد ماه برگزار می شود.
وی افزود: آزمون ورودی مدارس اســتعدادهای 
درخشان و نمونه دولتی پایه دهم نیز با 262 هزار 
و 525 شرکت کننده در 1420 حوزه اجرایی روز 
جمعه 31 خرداد در سطح کشور برگزار می شود.

رییس مرکز ســنجش و پایش کیفیت آموزشی 
وزارت آمــوزش و پرورش با بیــان اینکه این 
آزمون به صورت مشترک از سوی مرکز پرورش 
استعدادهای درخشــان و مرکز سنجش وزارت 
آموزش و پرورش برگزار می شود گفت: آمادگی 
کامل برای برگزاری ایــن آزمون ها وجود دارد، 
تمهیدات فراهم شده و مشــکلی در این زمینه 

نداریم.

خبـر

استاندار زنجان:
حمایت و توجه جدی دولت 

به بخش خصوصی 
بایسته است

 استاندار زنجان به حمایت و توجه جدی 
دولت به بخش خصوصی تأکید کرد وگفت: باید 

حمایت از تولیدکنندگان موردتوجه قرار گیرد.
به گزارش مهر، فتح اله حقیقی در نشســت ستاد 
اقتصاد مقاومتی در محل اســتانداری زنجان، بر 
تقویت ایجاد آرامش و امید، توسعه رونق تولید 
و تثبیت اشتغال در استان تأکید کرد و افزود: در 
استان بر تحقق این سه امر بسیار مهم تأکید داریم.
وی بابیان اینکه 40 پروژه محوری در قالب نقشه 
راه در اســتان زنجان اجرا می شــود، اظهار کرد: 

هیئت اندیشه ورز در استان تشکیل شده است.
استاندار زنجان بابیان اینکه برای توسعه اشتغال 
و رونق تولید در اســتان جلسه ستاد رفع موانع 
تولید در واحدهای تولیدی برگزار می شود، گفت: 
جلســات محوری تولید در واحدهای تولیدی 
استان زنجان برای رفع مشکالت برگزار می شود.

حقیقی با بیــان اینکه افزایــش 20٧ درصد ی 
صــادرات غیر نفتی یکی از بــر نامه های موفق 
واحدهای تولیدی استان زنجان است، تاکید کرد: 
هر دســتگاه اجرایی موظف به ارائه پنج برنامه 
عملیاتی برای اجرا در استان است که رسانه ها این 

موضوعات را پیگیری می کنند.
وی بابیان اینکه در اســتان زنجان 11 جلســه 
رفــع موانع تولید در واحدهای تولیدی اســتان 
برگزارشده اســت، افزود: ماه عسل این جلسات 

رفع مشکالت واحدهای تولیدی بوده است.
استاندار زنجان تأکید کرد: تعداد بیمه شدگان بیمه 
اجباری در استان زنجان در سال ۹5 حدود 105 
هزار نفر بود که در حال حاضر به 112 هزار نفر 
رسیده و این نشان می دهد برای 112 هزار نفر در 

استان اشتغال ایجادشده است.
حقیقی گفت: امروز بیش از گذشته باید به مسائل 
اقتصادی و تحقق رونق تولید به عنوان شعار سال، 

اهتمام داشته باشیم.
وی تصریــح کرد: بــا تفویض اختیــارات به 
اســتانداران، امروز بسیاری از مشکالت درزمینه 
مصوبــات کارگــروه رفع موانع تولیــد از میان 

برداشته شده است.
حقیقی با اشاره به پرداخت 6 هزار و 500 میلیارد 
تومان تســهیالت درسال ۹٧ برای حفظ اشتغال 
استان گفت: 6 واحد صنعتی هم با برطرف شدن 

مشکالت به چرخه تولید برگشته است.
استاندار زنجان به حمایت و توجه جدی دولت 
به بخــش خصوصی تأکید کــرد وگفت: باید 
حمایت از تولیدکنندگان موردتوجه قرار گیرد 
و در استان حمایت الزم را از بخش خصوصی 

داریم.

وزیر دفاع بیان کرد:
لزوم استفاده بهینه 

از ظرفیت دانشگاه ها 
در زمینه توسعه تولید ملی

 وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح 
گفت: دانشگاه ها ظرفیت های ارزشمندی درزمینه 
توســعه و ارتقاء اقتصاد مقاومتی و تولیدی ملی 
دارند و باید از این ظرفیت استفاده بهینه صورت 

گیرد.
به گــزارش مهر، امیر ســرتیپ امیر حاتمی در 
نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان زنجان بابیان 
اینکه همه بخش های جامعه باید برای توسعه و 
نهادینه کردن اقتصاد مقاومتی و تولید ملی تالش 
کنند، افزود: دانشگاه ها ظرفیت های ارزشمندی در 
زمینه توســعه و ارتقا اقتصاد مقاومتی و تولیدی 
ملــی دارند و باید از این ظرفیت اســتفاده بهینه 

صورت بگیرد.
وی بــا تاکید بــر اینکه اراده و امیــد برای حل 
مشــکالت و چالش هــا در حوزه های مختلف 
از اهداف مهم مدیران در برنامه ریزی ها اســت 
برگزاری منظم جلسات اقتصاد مقاومتی را در این 
راستا عنوان کرد و ادامه داد: امید به حل مشکالت 
از نکات قابل توجه در بین مدیران استانی است 
و ظرفیت قابل توجهی در این حوزه ازجمله در 

دانشگاه ها وجود دارد.
حاتمی گفت: جلسات اقتصاد مقاومتی استان به 
صورت مطلوب برگزار می شود که این امر نشان 
از وجود همدلی و هم افزایی قابل توجه در استان 
زنجان در همه حوزه ها است و دقت و زمان بندی 
مناسب نقطه قوت این برنامه ها و عملیاتی شدن 

آنها است.
وزیر دفاع با اشــاره بــه اینکه حمایت از بخش 
خصوصی و تولید ملی در استان به شکل مطلوب 
پیگیری می شــود، گفت: برنامه ریزی قابل قبول 
در اقتصاد مقاومتی اســتان زنجان وجود دارد و 
استاندار زنجان این موارد را به صورت قابل قبولی 

پیگیری می کند.
حاتمی با اشــاره به درخواست مسئوالن استانی 
برای تفویض اختیارات وزارت خانه ها به ادارات 
و دســتگاه های اســتانی، گفت: نکته مهم این 
تفویض اختیار هماهنگی بین بخشی است که نیاز 

به توجه در مرکز دارد.
وی بابیان اینکه باور به رفع مشکالت در استان 
عامل مهم در راه تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و 
رونق تولید است، افزود: اگر به مسائل مطرح شده 
توجه شود هم مشکالت استان زنجان حل خواهد 

شد و به استان های دیگر کمک خواهد شد.

خبـر رییس کل دادگستری استان زنجان مطرح کرد:

عزم جدی دستگاه قضایی استان برای کاهش آمار طالق
 رییس کل دادگســتری اســتان 
زنجان از عزم جدی دستگاه قضایی استان 

زنجان برای کاهش آمار طالق خبر داد.
به گزارش موج رســا، حجت االســالم 
اسمعیل صادقی نیارکی امروز به مناسبت 
فرارســیدن هفته قوه قضاییه در نشست 
خبری با اصحاب رسانه استان زنجان با 
بیان  اینکه در این هفته برنامه های متوع 
و متراکمی را خواهیم داشت، اظهار کرد: 
همــه ما باید رهروان اهــداف و مقاصد 
شهدا باشیم و این موضوع در حد شعار 

نباشد.
وی با اشــاره به شــهادت ٧2 یار اصیل 
انقالب اسالمی و نظام ابراز کرد: دشمنان 
شهید بهشــتی و یاران اصیل انقالب را 
نشــانه گرفت اما ایــن انقالب به برکت 
خون شهدا و یاری خداوند متعال آسیب 

نمی بیند.
رییــس کل دادگســتری اســتان زنجان 
حضور در گلزار شــهدا، دیدار با نماینده 
ولی فقیه در اســتان، حضور در مساجد، 

دیدار چهــره به چهره با مردم، حضور در صدا و 
ســیما و ارائه گزارش، آگاهی بخشی به طبقات 
مختلف مردم، حضور در زندانهای استان و دیدار 
چهــره به چهره با زندانیــان، حضور در همایش 
سراســری قوه قضاییــه و دیدار بــا رهبر معظم 
انقالب را از جمله برنامه های این هفته عنوان کرد 
و گفــت: ما باید گزارش اقدمات خود را به مردم 
اطالع دهیم و بنا به اندیشه امام خمینی)ره( مردم 

ولی نعمت هستند.
وی رســانه ها را حلقه ارتبــاط مردم با حاکمیت 
دانســت و عنــوان کرد: مــردم حــق دارند از 
موضوعات باخبر شوند و باید اطالع رسانی ها به 

مردم دقیق باشد تا رضایت مردم جلب شود.
حجت االســالم صادقی نیارکی بــا تاکید بر اینکه 
باید مراقب باشــیم تا انتشــار برخی اخبار سبب 
ناامیدی مردم نشود، خاطرنشان کرد: این موضوع 
بــا مطالبه گری فــرق دارد چرا کــه مطالبه گری 
نه تنهــا اعتماد و امید مــردم را افزایش می دهد، 
بلکه مســئوالن را به کار و تالش و پاسخگویی 

وامی دارد.
وی با بیــان اینکه باید خــود را خدمت گذار و 

مســئول بدانیم، ادامه داد: نباید در انجام وظایف 
کوتاهی کنیم و باید خودمان را یک سرباز بدانیم 

که در خدمت مردم است.
عالی ترین مقام قضایی اســتان زنجان اشاره ای به 
برخی تغییرات در بدنه دســتگاه قضایی اســتان 
زنجان در شهرســتانها داشــت و عنوان کرد: بنا 
بــه اقتضائاتی برخــی تغییرات را در روســای 
دادگستریهای شهرستانها و دادستانها انجام دادیم 
تا نفرات جدیــد با انــرژی مضاعف و حرکت 

جهادی کارها را پیش ببرند.
وی با تاکید بر اینکه از زمان حضورم در استان تا 
به امروز تاکیدم حفظ ارتباط با مردم بوده اســت، 
ابراز کرد: از 6 ماهه دوم سال گذشته تاکنون 222۹ 

مورد مالقات مردمی داشتیم.
حجت االسالم صادقی نیارکی به رسیدگی دستگاه 
قضایی استان به 2٧٧ هزار و 123 پرونده در نقاط 
مختلف مجموعه قضایی استان در طول یک سال 
اشــاره کرد و افزود: این آمار این چنین است که 
ممکن است یک پرونده در چند بخش از دستگاه 
قضایی وارد شده و تکرار شود که براین اساس ما 
نسبت به سال گذشته با افزایش ۹ درصدی ورود 

پرونده ها به دســتگاه قضایی استان مواجه هستیم 
که باید در این خصوص تدابیر ویژه داشته باشیم 
و این موضوع از نظر بنــده نیازمند تحلیل دقیق 
است. وی با اشــاره به اینکه از این میزان پرونده 
121 هزار و 880 فقره ورودی یکتاســت، اضافه 
کرد: تعداد ورودی های یکتــا برابر با 53 درصد 
کل پرونده هاســت که نشــان می دهد 50 درصد 

پرونده های ما تکرار می شود.
این مقام عالی قضایی با بیان اینکه همکاران بنده 
به 225 هزار و ٧13 فقره در طوول یکک ســال 
رســیدگی کردند، افزود: یــک کار مضاعفی در 
دستگاه قضایی اســتان در خصوص رسیدگی به 
پرونده ها انجام شده چرا که امکانات ما به اندازه ۹ 
درصد افزایش نیافته که شاهد افزایش ۹ درصدی 

ورودی پرونده ها هستیم.
وی با اشاره به فعالت 140 قاضی در استان زنجان 
بیان کرد: 35 درصد محکومیت ها در پرونده های 
مختومه شــده مربوط به جزای نقدی بوده و 21 
درصد احــکام محکومیت ها را حبس تشــکیل 
می دهد که این نشان می دهد دستگاه قضایی استان 
توفیقات خوبــی در مجازاتهای جایگزین حبس 

داشته است.
حجت االسالم صادقی نیارکی با بیان اینکه 
48 هزار و ٧58 پرونده در شوراهای حل 
اختالف استان مورد رسیدگی قرار گرفته 
است، ادامه داد: این رسیدگی ها با حذف 

تشریفات زائد انجام می شود.
وی جرم نخست استان را خشونت های 
کالمی عنــوان کرد و گفــت: در بخش 
کیفری 10 جرم نخســت استان را احصا 
کردیم که به دنبال این هستیم تا با کنترل 
و جلوگیــری از وقوع این جرمها آمارها 

قدمهای اساسی در این زمینه برداریم.
رییس کل دادگســتری اســتان زنجان با 
اشاره به اینکه استان در بحث خشونتهای 
رفتاری از قتل عمدی رنج می برد، اظهار 
کرد: با توجه به اینکه آمار قتل در استان 
زنجــان باال بــود، این موضــوع به یک 
دغدغه برای ما تبدیل شد و برای کاهش 
این موضوع اجرای احکام صادر شــده 
را در این خصوص در دســتور کار قرار 
دادیم که منجر به کاهش آمار در سال ۹8 
شد. وی با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی استان 
در مبارزه با فساد عنوان کرد: ورود پررنگ دستگاه 
قضایی در این حوزه منجر به تشکیل 63 پرونده 

در زمینه فساد دستگاه های دولتی شد.
این مقام مسئول در خصوص اقدمات انجام شده 
در حوزه اقتصاد مقاومتی گفت: ٧1 واحد تولیدی 
مشــکالتی عدیده ای داشــتند که برای 61 مورد 

اقدامات حمایتی انجام دادیم.
وی با اشــاره بــه کاهــش 24 درصــدی آمار 
پرونده های طالق و طالقهای ثبت شده بیان کرد: 
در نیمه دوم ســال ۹6 پرونده های ورودی طالق 
1024 مــورد بود که در 6 ماهه دوم ســال ۹٧ به 

میزان ٧82 مورد رسید.
حجت االسالم صادقی نیارکی با اشاره به استفاده 
از پابند الکترونیکی در اســتان زنجان عنوان کرد: 
هم  اکنون برای 36 نفر پابند الکترونیکی استفاده 
می شــود که از این حیث در کشور رتبه نخست 
را داریــم که منجر به برکات و آثار خوبی در این 
زمینه شــده است چرا که استفاده از این روش در 
حبس اجتماعی افــراد اصللح گرایانه و بازدارنده 

است.

 مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های 
استان زنجان گفت: سازمان همیاری شهرداری ها 

حیاط خلوت هیچ ارگانی نیست.
به گزارش ایســنا، ســعید امیدی در اولین جلسه 
مشترک شورای اسالمی شهر ابهر و مدیران سازمان 
همیاری شــهرداری های اســتان با اشاره به اینکه 
توسعه متوازن اســتان زمانی دارای معنا و مفهوم 

اســت که همه شهرهای استان توسعه و پیشرفت 
متوازن داشــته باشند، اظهار کرد: خوشبختانه ابهر 
در حوزه شهری پیشرفت و توسعه مطلوبی داشته 

است.
وی با اشــاره به رسالت اصلی سازمان همیاری ها 
شــهرداری های اســتان، گفــت: هم افزایی بین 
شــهرداری ها هدف اصلی این ســازمان بوده و 

این رویکــرد در زمینه های اجتماعی، اقتصادی و 
عمرانی پیگیری می شود.

این مســئول، گام دیگــر این ســازمان را ایجاد 
همکاری های مشترک برای توسعه متوازن شهرهای 
اســتان برای ارزش افزایی سهام شــهرداری ها و 
زدودن ذهنیت و دیدگاه های سیاسی از این سازمان 
عنــوان کرد و گفت: این ســازمان حیاط خلوت 
برخی از ارگان ها نیست و با مشارکت شهرداری ها 
و همه مســئوالن در چارچوب وظایف خود که 
گسترش طرح های عمرانی و گردشگری و توسعه 
شهری و ... است، به انجام وظیفه خواهد پرداخت.
در ادامه این جلسه نیز رئیس شورای اسالمی شهر 
ابهر با بیان اینکه الزمه برآورده شــدن انتظارات 
مدیران استانی از مدیریت شهری و نیز انتظارات 
مجموعه مدیریت شهری از مدیران استانی داشتن 
تعامل و هم اندیشی است، گفت: برگزاری چنین 
نشســت هایی زمینه را برای مطرح کردن ایده ها و 
تبادل نظر و بیان تجربیــات و تصمیمات فراهم 

می کند.
حجت اله عسگری اظهار کرد: امیدوارم خروجی 
این نشست ها به نفع شهر بوده و رضایت مندی و 

خرسندی شهروندان را فراهم آورد.
این مسئول، در بحث انعقاد قرارداد با پیمانکاران 

کیفیت کار و اســتفاده از مصالــح مقاوم و دارای 
کیفیت را اولویت اول شــورا و شهرداری عنوان 
کرد و گفت: پیمانــکاران باید با مد نظر قراردادن 
این مهــم بتوانند ضمن جلب نظــر صاحبکاران 

رضایت مندی شهروندان را مهیا کنند.
در ادامه این جلســه نیز عضو شــورای اسالمی 
شهر ابهر با اظهار اینکه نباید فعالیت های سازمان 
همیاری ها صرفــاً متمرکز در مرکز اســتان بوده 
و محدود به شــهر خاصی باشد، گفت: متأسفانه 
به دلیل وجود سابقه و ذهنیت های سیاسی در این 
سازمان که در ادوار گذشته دچار آن شده بود این 
ســازمان را از مســیر وظایف ذاتی و اصلی خود 
خــارج و حضور آن را در پروژه های عمرانی کم 

رنگ کرده بود.
مصطفی محمودی ادامه داد: خوشبختانه با مدیریت 
و درایت صحیح این سازمان به مسیر اصلی خود 

بازگشته است.
وی با بیان اینکه حضور ســازمان همیاری ها در 
اجــرای پروژه های مختلف به لحــاظ کیفیت و 
قیمت باید دارای توجیه و قابلیت دفاع باشــد و 
در ایــن زمینه با تعامالت در رســیدن به منافع و 
مصالح عمرانی شــهر تمام تالش خود را به کار 

خواهیم بست.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان زنجان:

سازمان همیاری شهرداری ها حیاط خلوت هیچ ارگانی نیست

 مســوول روابط عمومی ســازمان آتش 
نشانی و خدمات ایمنی شهرداری زنجان گفت: 
کارگــروه ایمنی بازار بــزرگ و تاریخی زنجان 
باهدف پیشــگیری از بروز حوادث غیرمترقبه و 

ارتقای سطح ایمنی این محل تشکیل می شود.
حســن غفاری در گفت وگو بــا خبرنگار ایرنا 
افزود: با توجه به بازدید مدیرعامل آتش نشانی 
شــهرداری از بــازار بزرگ زنجــان که یکی از 
شــریان های اصلی اقتصاد این شــهر محسوب 
می شــود، برای جلوگیری از هــر گونه حادثه 
ارتقای ســطح ایمنی آن مورد توجه قرار گرفته 

است.
وی اظهار داشــت: حادثه دلخراش آتش سوزی 
در بازار تاریخی تبریز، نیز موجب شد تا سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری زنجان با 
تشکیل کارگروه تخصصی نسبت به ارائه طرح 
ایمنی بازار بزرگ و تاریخی شهر زنجان اقدامات 

الزم را انجام دهد.  

غفاری افزود: بررســی های انجام شده در بازار 
تاریخی شــهر زنجان از وجــود نواقص ایمنی 
بسیار در این مجموعه تاریخی و فرهنگی شهر 
حکایــت دارد و لذا حفظ و نگهــداری این اثر 
بزرگ مستلزم توجه به اصول ایمنی در زمینه های 

مختلف است.
مسوول روابط عمومی ســازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شــهرداری زنجــان ادامه داد: بر 
این اســاس ایمنی برق و ســیم کشی استاندارد 
در مغازه ها، حجره ها و کاروانسراهای بازار و از 
طرفی ایمنی گاز شــهری و نحوه صحیح نصب 
وســایل گازی در مکان های یاد شــده اهمیت 

بسزایی دارد.
وی خاطرنشــان کرد: توجه به عــرض معابر، 
چیدمان وسایل، جلوگیری از سد معبر برای باز 
بودن مســیر تردد  خودروهای امدادی در حین 
وقوع حادثه و از طرفی آموزش کســبه بازار در 
خصوص اصول مقدمات مهــار آتش نیز مورد 

توجه قرار گرفته اســت کــه در کارگروه ایمنی 
بازار لحاظ خواهد شد.

مجموعــه تاریخی بازار زنجــان در قلب بافت 
قدیمــی این شــهر قرار دارد و بر اســاس متون 
تاریخی ساخت آن در سال 1205 هجری قمری 
در دوران حکومت آقامحمد خان قاجار آغاز شده 
و در ســال 1213 هجری قمری مقارن حکومت 
فتحعلی شــاه قاجار پایان یافته اســت. البته در 
دوره های بعد نیــز بناهایی به بازار زنجان افزوده 

شــد که از جمله آنها می توان به ساخت چندین 
سرا، مسجد، گرمابه و مجموعه بازار باال مشتمل 
بر بازار قیصریه، بازار بزازها، راســته های حجت 

االسالم، امامزاده و عبدالعلی بیک اشاره کرد.
هم اکنون 6 ایستگاه آتش نشانی در سطح شهر 
زنجان فعال اســت و تالش می شود با توجه به 

نیاز شهر این تعداد افزایش یابد.
شــهر زنجان به عنوان مرکز استان با سه منطقه 

شهرداری 430 هزار نفر جمعیت دارد.

 کارگروه ایمنی بازار بزرگ زنجان 
تشکیل می شود
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مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان:
مجوزهای سرمایه گذاری 

در استان زنجان 
یک روزه صادر می شود

 مدیر کل امور اقتصادی و دارایی اســتان 
زنجان گفت: مجوزهای سرمایه گذاری در استان 

زنجان یکروزه صادر می شود.
به گزارش مهر، ســید ابوالفضل عباســچیان در 
جمع مدیران اســتان در محل استانداری زنجان، 
افزود: در اســتان زنجان در فضای کسب و کار 
اقدامات مؤثری انجام شــده و فضای خوبی را 

شاهد هستیم.
وی اظهار کرد: در فضای کســب و کار اســتان 
زنجان در پنج دوره متوالی رتبه سوم کشوری را 

به خود اختصاص داده است.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی اســتان زنجان 
گفت: نقشه راه سرمایه گذاری فضای کسب و کار 
استان زنجان را تسهیل می کند، برای ورود سرمایه 

گذار به استان باید زیرساخت ها فراهم شود.
عباسچیان تاکید کرد: نقشــه راه سرمایه گذاری 
برای بهبود محیط کســب و کار مهم است و در 
سال گذشــته اقدامات زیادی برای بهبود محیط 

کسب و کار انجام گرفته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اســتان زنجان 
تصریح کرد: میزان تهاتر صورت گرفته در سال 
گذشته نسبت به ســال ۹۶ در حدود سه درصد 

افزایش داشته است.
عباسچیان ابراز کرد: پنجره واحد استان زنجان در 
اختیار ۲۴ استان کشور قرار گرفته و استعالمات 
بین دســتگاهی از طریق این پنجره واحد انجام 
می شود که زمان استعالم در استان زنجان کاهش 
خوبی داشته است. وی گفت: مجوزهای سرمایه 
گذاری در عرض یک روز در استان زنجان صادر 
می شود. استان زنجان به عنوان استان پایلوت در 
کشور برای اجرای این طرح تعیین شده و این امر 

در ورود سرمایه گذار به استان بسیار مؤثر است.

سرکنسول ایران در اربیل عراق:
اولویت های صادراتی

استان زنجان معرفی شود
 سرکنســول ایران در اربیل عراق گفت: 
انتظار ما از اتاق بازرگانی زنجان این اســت که 

اولویت های صادراتی این استان معرفی شود.
مرتضی عبادی با بیان اینکه کنسولگری ایران در 
تالش برای برقراری ارتباط بین دو طرف است، 
ادامه داد: کنسولگری اگر ظرفیت های صادراتی 

زنجان را بشناسد، بهتر اقدام می کند.
عبــادی با بیــان اینکه نمایشــگاه فــروش در 
شهرســتان های بزرگ اقلیم را می تــوان برای 
زنجانی ها فراهم کــرد، افزود: در حوزه صنعت، 
ســاختمان و ... نیز این آمادگی وجود دارد تا در 
مناطقی چون موصل نمایشگاه برای زنجانی ها و 

ایرانی ها ایجاد کرد.
وی آمادگــی کنســول ایــران بــرای برگزاری 
نمایشــگاه های اختصاصی در دیگر مناطق چون 
کرکوک را نیز برای زنجانی ها میســر دانست و 
خاطرنشــان کرد: برگزاری نمایشگاه هایی چون 
نمایشگاه اربیل مؤثر در سهولت دو طرف خواهد 
بود. دیدار اختصاصی تجــار و فعاالن اقتصادی 
استان زنجان به همت اتاق با سرکنسول سفارت 
جمهوری اسالمی ایران در اربیل عراق برگزار شد.
در این دیدار که در حاشیه نمایشگاه اختصاصی 
جمهوری اســالمی ایران در اربیل عراق برگزار 
شــد، دو طرف دیدگاه ها و نظرات خود پیرامون 
این نمایشگاه و راه های تسهیل تجارت با اقلیم 

کردستان را بررسی کردند.
در این دیدار، سرکنســول ایران در اربیل عراق، 
حضور زنجانی ها در این نمایشگاه را مثبت ارزیابی 
و اظهار کرد: تجار کردســتانی نیز از محصوالت 
ایرانی استقبال خوبی داشتند که این عالقه مندی 

نسبت به زنجانی ها بسیار خوب بوده است.
در این جلســه همچنین فعاالن اقتصادی استان 
هر کدام جداگانه نظرات خــود را پیرامون این 
نمایشگاه و تجارت در اقلیم کردستان عراق ابراز 

کردند.

دستگیری باند حفاری غیرمجاز 
در زنجان

 فرمانده یــگان حفاظت میراث فرهنگی 
زنجان از دســتگیری باند حفاری غیر مجاز در 

سلطانیه خبرداد.
ســرهنگ ابوالفضل مرادی در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: ســاعت ۱۰ صبح سه شنبه زمانی 
کــه باند حفاری غیر مجــازی در یکی از منازل 
مسکونی سلطانیه مشغول کندن زمین بودند تا به 
خیال خود یک شــبه ره صد ساله را طی کنند، 
یگان حفاظت میراث فرهنگی زنجان با همکاری 

نیروی انتظامی  سر بزنگاه دستگیرشان کردند.  
وی گفت: در این عملیات ۸ حفار غیر مجاز در 
سلطانیه دستگیر شدند که ۷ نفر از آنها از اهالی 
آذربایجان شرقی و یک نفر از  اهالی سلطانیه بود.
این مســئول خاطرنشــان کرد: این افراد با یک 
فلزیاب و تعدادی اداوات حفاری توسط ماموران 
همیشه هوشیار زنجان و نیروی انتظامی دستگیر 

شدند.
به گفته فرمانده یگان حفاظت استان زنجان، چند 
قطعه سفال ایلخانی به دســت آمده از حفاری 

ضبط شد.

خبـر

نماینده مردم ماه نشان و ایجرود در مجلس:
دولت تحولی در اقتصاد 

ایجاد کند
 نماینده مــردم ماه نشــان و ایجرود در 
مجلس شورای اســالمی گفت: دولت فرمانده 
اقتصاد مقاومتی اســت و باید تحولی در اقتصاد 

ایجاد کند.
به گزارش مهر، مرتضی خاتمی در نشست ستاد 
اقتصاد مقاومتی در محل اســتانداری زنجان، بر 
فراهم کردن بسترهای الزم برای تولید در استان 
تأکید کرد و افزود: ســرمایه گــذار برای ایجاد 

اشتغال و تولید نیاز به حمایت و محافظت دارد.
وی اظهار کرد: باید مسیرهای تحول را با دقت و 
برنامه ریزی طی کنیم و به توسعه پایدار و اشتغال 

برسیم.
نماینده مردم ماه نشان و ایجرود در مجلس شورای 
اسالمی گفت: برای توسعه تولید و اشتغال باید 
حمایت الزم از ســرمایه گذاران انجام شــود و 

جلوی قاچاق کاال گرفته شود.
خاتمی با بیان اینکه باید زیر ســاخت های الزم 
برای رونق تولید در استان فراهم و از تولید کننده 
حمایت شود، ابراز کرد: برگزاری رفع موانع تولید 
در استان باعث می شود مشکالت واحدهای تولید 

احصا و حل شود.
وی افزود: دولت فرمانده اقتصاد مقاومتی است و 
باید تحولی در اقتصاد ایجاد کند و برنامه ریزی 
خوبــی را در بخش هــای مختلف برای تحقق 

اقتصاد مقاومتی داشته باشیم.
نماینده مردم ماه نشــان و ایجرود تصریح کرد: 
ضریب بازگشــت درآمد در اســتان زنجان ۴۰ 
درصد است، این استان با داشتن درآمد مناسب، 
استان محرومی اســت و باید درآمد بیشتری به 

استان بازگردد.

یک مسوول در شهرداری زنجان:
شهروندان زنجانی 

در جریان لحظه ای اخبار 
ترافیکی قرار می گیرند

 سرپرســت حوزه ترافیک و حمل ونقل 
شــهرداری زنجــان گفت: همزمان با ســاخت 
ساختمان مرکز کنترل ترافیک این شهر استودیو 
صدا نیز با به روزترین تجهیزات اماده سازی شده 
تا امکان پخش مستقیم و لحظه ای اخبار ترافیکی 

و شهری فراهم شود.
ســمانه شــاددل در گفــت و گو بــا خبرنگار 
 ایرنــا افــزود: تفاهــم نامــه ای بین ســازمان 
فرهنگی و اجتماعی و حــوزه ترافیک و حمل 
ونقل شهرداری در راستای همکاری های مشترک 
منعقد شد که این موضوع موارد مختلف را شامل 

می شود.
وی اظهار داشت: طبق این تفاهمنامه در راستای 
ارتقای فرهنگ ترافیکی و استفاده از ظرفیت های 
سازمان فرهنگی و اجتماعی، حوزه حمل و نقل 
و ترافیک اجــرای برنامه های فرهنگی با هدف 

آگاهسازی بیشتر انجام یم گیرد.
این مسئول ادامه داد: منسجم کردن هر چه بیشتر 
بهتر برنامه های فرهنگی ترافیکی، ترویج فرهنگ 
ترافیکی همچنین اطالع رسانی و آگاهی الزم به 
همشهریان در خصوص مسائل فرهنگی ترافیکی 

از جمله برنامه های مورد توجه است.
وی اضافه کرد: هماهنگی بیش از پیش با اهداف 
از قبل تعین شده بین سازمان فرهنگی اجتماعی و 
حوزه حمل و نقل و ترافیک از دیگر برنامه های 
مد نظر در این تفاهم اســت که تحقق آنها نتایج 

خوبی را رقم می زند.
سرپرست حوزه ترافیک و حمل ونقل شهرداری 
زنجان خاطر نشان تالش می شود جهت استفاده 
حداکثری از ظرفیت اســتودیو صــدا این مرکز 
کنترل ترافیک این شهر در اختیار سازمان فرهنگی 

و اجتماعی شهرداری قرار بگیرد.

ورود 1356 پرونده 
به تعزیرات حکومتی زنجان

 مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان 
گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱35۶ پرونده وارد 

تعزیرات حکومتی استان زنجان شده است.
مرتضی ممیــزی در گفت وگو با ایســنا، اظهار 
کرد: از ابتدای امســال تاکنون ۱35۶ پرونده وارد 

تعزیرات حکومتی استان زنجان شده است.
این مســوول ادامــه داد: پرونده هــای وارده به 
تعزیرات حکومتی در بخش های مختلف بوده که 
از ایــن آمار ۱۱۹ پرونده مربوط به قاچاق کاال و 

ارز بوده است.
وی افزود: محکومیت کل پرونده ها ۷3 میلیارد و 
۲۶۰ میلیون ریال و میزان وصولی جریمه ها نیز 

۱۷ میلیارد و ۲۶۲ میلیون ریال است.
ممیزی از کشف یک محموله قاچاق و مختومه 
شدن پرونده آن در تعزیرات حکومتی خبر داد و 
گفت: اخیرا ۲۱۰۴ متر پرده قاچاق در شهرستان 
خدابنده از یک دســتگاه کامیون کشف و ضبط 
شد. این محموله از شــهرهای مرزی به سمت 
تهران بارگیری شد و یک متهم داشت که به علت 
عدم ارائه مدارک مثبتــه گمرکی و قاچاق بودن 

محموله رای مربوطه صادر شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان تصریح 
کرد: طبق رای صادره، قاچاقچی پرونده به ضبط 
کاال و پرداخــت یک میلیارد و ۶۴5 میلیون ریال 

جریمه محکوم شده است.

خبـر مدیرکل تعاون روستایی استان زنجان خبر داد:

خرید توافقی 850 تن سیر از کشاورزان طارمی
 مدیرکل تعاون روستایی استان زنجان، از 
خرید توافقی ۸5۰ تن سیر از کشاورزان طارمی 

خبر داد.
محمود نوری در گفت وگو با ایســنا، با اشــاره 
به اتمام خرید توافقی ســیر طــارم، اظهار کرد: 
شهرســتان طــارم دارای ظرفیت هــای بــاال و 
بالقــوه در عرصه هــای مختلف  قابلیت هــای 
کشاورزی اســت و به یکی از قطب های اصلی 
تولید کننده محصول »سیر« در کشور تبدیل شده 

است.
این مســوول ادامه داد: سیر یکی از محصوالت 
مهم و زراعی شهرستان طارم محسوب می شود 
و بخش قابل توجهی از کشــاورزان شهرســتان 
طارم از طریق کشت و فروش این محصول امرار 
معاش می کنند. در همین راســتا و برای حمایت 
از کشاورزان این شهرستان، اتحادیه تعاونی های 
روستایی اســتان زنجان نسبت به خرید توافقی 

حدود ۸5۰ تن از این محصول اقدام کرد.
وی با اشاره به این که قیمت خرید توافقی سیر با 
توجه به کیفیت محصول از درجه یک تا درجه 
ســه از حدود ۱۷ هزار ریال تــا ۲5 هزار ریال 

متغیر بود، افزود: مجموع خرید این محصول از 
زارعان طارمی نزدیک به ۱۷ میلیارد ریال برآورد 

شده است.
نوری تصریح کرد: سیر تولیدی شهرستان طارم 
بــه دلیل کیفیــت مطلوب، هر ســال به مناطق 
مختلف کشور و کشــور های همسایه از جمله 
عراق، کشورهای آســیای میانه و روسیه صادر 
می شود. امسال نیز مانند سنوات گذشته، اتحادیه 
اســتان اقدامات الزم را برای بازاریابی محصول 
در داخل و بازارهای صادراتی خارج از کشــور 

انجام داده است.
مدیرکل تعاون روســتایی استان زنجان با اشاره 
به این که بخشــی از محصول خریداری شــده 
پس از فرآوری، ســورت و بســته بندی توسط 
یکی از صادرکنندگان به کشــور روسیه ارسال 
شده اســت، یادآور شد: با توجه به حجم باالی 
تولید محصول سیر در منطقه طارم و محدودیت 
در منابع اتحادیه تعاونی های روســتایی استان، 
همچنیــن به خاطــر نبود خریدهــای حمایتی، 
تضمینــی و بازار بالقــوه تقاضــای محصول، 
اتحادیه همــه تالش خود را بــه کار گرفت تا 

در راســتای حمایت از کشاورزان منطقه، تنظیم 
بازار محصول و جلوگیری از ســوء استفاده های 

احتمالی ســود جویان و واسطه گران، بخشی از 
محصول ارزشمند آنان خریداری کند.

 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
زنجان با ارائه راهکارهای مناســب جهت کاهش 
مصرف آب گفت: با توجه به ورود فصل گرما و 
افزایش مصرف آب ، دســتگاه های اجرایی نیز با 
صرفه جویی در مصرف آب باید در نهادینه کردن 

فرهنگ استفاده صحیح از منابع آبی بکوشند.
علیرضا جزء قاســمی در گفت و گو با خبرنگار 
موج رسا، با اشاره به راهکارهای کاهش مصرف 
در ادارات و نهاد های عمومی اظهار کرد: استفاده از 
شیرآالت و تجهیزات کاهنده مصرف آب و بازدید 
منظم از تاسیسات مصرف آب )شیرآالت، فالش 
تانــک و غیره( تعمیر و یا تعویض آن در صورت 

خرابی در کاهش هدررفت آب موثر است.
وی تصریح کرد: جلوگیری از شستشوی خودرو 
در ادارات و نهادها و عدم اســتفاده از آب شرب 
برای شستشوی فضای اداری از دیگر راهکارهای 

موثر در زمینه کاهش هدرفت آب است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان زنجان 
افزود: عدم اســتفاده از آب نماهــا و فواره ها در 

مراکز اداری و تفریحی وابسته حتی اگر به صورت 
بازچرخانی عمل می کنند، عدم اســتفاده از آب 
شرب برای آبیاری فضاهای سبز در مراکز دولتی و 
الزام به نصب شیرهای کم مصرف و وسایل کاهنده 
مصرف آب از جمله راهکارهای موثر در کاهش 

مصرف آب می باشد.
وی با بیان اینکه تمامی دستگاه های اجرایی باید در 
نهادینه کردن فرهنگ اســتفاده صحیح از منابع آبی 
تالش کنند، تصریح کرد: شرکت آب و فاضالب به 
تنهایی نمی تواند در این زمینه موفق باشــد و برای 
نهادینه کردن فرهنگ صرفه جویی نیازمند یاری همه 

دستگاه های دولتی و شهروندان عزیز هستیم.
جزء قاسمی گفت: با نصب ســایبان روی کولر 
های آبــی ۱۰ تا ۱5 درصد در مصرف آب صرفه 
جویی می شــود چرا که در زیر سایبان قرار دادن 
کولر ضمن کاهش مصرف انرژی از تابش مستقیم 
نور خورشید و هدررفت مقدار زیادی آب ناشی از 

تبخیر جلوگیری می کند.
وی اضافه کرد: عالوه  بر این استفاده از کولرهایی 

به رنگ سفید که بیشــترین بازتابش نور را دارد 
می تواند تاثیر زیادی در نحوه مدیریت مصرف آب 
داشته باشــد، همچنین اطمینان از سالمت شناور 
کولر جهت جلوگیری از سرریز آب، عایق بندی 
کانال کولر جهت جلوگیری از هدرروی ســرما، 
افزایش راندمان کولر و همچنین عدم استفاده از دور 
تند کولر همگی مواردی است که دست اندرکاران 

حوزه مدیریت مصرف بر آن تاکید دارند.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان زنجان 
گفت: استفاده از کلیدهای ترموستات و نصب آنها 
یکی دیگر از روشــهای موثر در کاهش مصرف 

انرژی و آب است.
وی افزود: کلیدهای هوشمند این توانایی را دارند 
که با توجه به اندازه گیری دمای محیط، روشن و 
خاموش شــده و از مصرف بیهوده آب و انرژی 

جلوگیری کنند
جزء قاســمی خاطر نشان کرد: موضوع مدیریت 
مصرف به عنوان یک مســاله مهــم و حیاتی در 
سراسر جهان به ویژه کشورهایی همچون ایران که 

با بحران کم آبی دست  و پنجه نرم می کنند شناخته 
شــده و مربوط به فصل خاصی نیست و باید در 

تمام ایام سال مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: برای تحقق این امر نیز الزم 
است یک اتحاد همگانی در تمام سطوح صورت 

بگیرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان:

دستگاههای اجرایی در نهادینه کردن فرهنگ استفاده صحیح از منابع آبی بکوشند

پادشاه قارچ ها؛ معجزه ای برای درمان بسیاری از بیماری ها
 کارشناس طب سنتی گفت: قارچ گانودرما، 
معجزه ای برای بهبود درمان بســیاری از بیماری ها 

است.
ناصــر صابری در گفت وگو با ایســنا، در رابطه با 
قارچ گانودرما، اظهار کرد: قارچ گانودرما به نام های 
مختلفی شناخته شده اســت که از جمله نام های 
رسمی این قارچ، »لینگ زی« در چین، »ری شی« در 
ژاپن و »یونگ زهی« در کره و نام های دیگری مانند 
قارچ جان افزا، قارچ قدرت وحی، قارچ جادویی و 
پادشاه گیاهان دارویی نامیده شده است که چینی ها 
این قارچ را نماد شــانس، ســالمتی، طول عمر و 

جاودانگی می دانند.
وی در رابطــه با اثرات درمانی گانودرما، افزود: در 
طب چینی قارچ گانودرما از حدود ۲۰۰۰ سال پیش 
تاکنون از ریشه و قارچ گانودرما برای کاهش درد 
و درمان طیف وســیعی از بیماری ها مورد استفاده 
دارویی قرار می گرفته است که نوع قرمز و بنفش 
آن در عین حال نایاب و در عین حال اثرات درمانی 

قوی تری دارد.
صابــری در ادامــه تصریح کرد: قــارچ گانودرما 
خاصیت های زیادی دارد که از جمله این ها، درمان 
کبد چرب )به خصوص در مراحل اولیه بیماری( که 
به علت وجود آنتی اکسیدان های موجود در قارچ 
و مبارزه با رادیکال های آزاد موجود در سلول های 

کبدی اتفاق می افتد و تقویت سیســتم ایمنی بدن 
با افزایش ســنتز اســیدهای نوکلئیک و خاصیت 
ضد سرطانی با توســعه اینتر لوکین ها و تحریک 
سلول های سفید خون و هم چنین اثر پرتو درمانی و 

شیمی درمانی بر سلول های سرطانی دارد.
وی اظهارکرد: این قارچ با افزایش سطح انسولیت 
پالســما به درمان دیابت کمک می کند و موجب 
بهبود عملکرد کلیه ها می شود. گانودرما تاثیراتی بر 
ایجاد انرژی، رفع استرس و آرامش بخشی می گذارد 
و به کاهش وزن کمک می کند و اثرات ضدالتهابی 
در درمان بیماری های روماتیسمی و نقرس اثرات 
قابــل توجهی دارد و به درمــان آلرژی )دارویی و 
غذایی( و مهار واکنش های آلرژیک از جمله آسم و 

التهابات پوستی است.
کارشناس طب ســنتی در رابطه با دیگر خواص 
قارچ جان افزا، افزود: قارچ جان افزا اثرات تحریکی 
در مغز بیماران مبتال به آلزایمر و هانتینگتون داشته 
و در درمان این بیماران تاثیر دارد. همچنین اثرات 
قابل توجهی برفشارخون از طریق اسید گانودریک 
موجود در قارچ و کاهش کلســترول خون دارد و 
می توان توسط لوســیون های پوستی گانودرما در 
کاهش رفع چین و چروک پوســت، جلوگیری از 

پیری زودرس و بهبود جوش وآکنه موثر یاشد.
صابــری در رابطه با عــوارض جانی و موارد منع 

مصرف قارچ گانودرما، خاطرنشان کرد: زیاده روی 
در مصرف قارچ گانودرمــا باعث عوارضی مانند 
سرگیجه، خشکی دهان، اسهال و یبوست، خارش 
بدن، خونریــزی بینی و واکنش هــای آلرژیک و 
تنفسی می شود و مصرف این قارچ در افرادی که 
دارای پرفشاری خون هستند و از دارو های کاهنده 
فشارخون استفاده می کنند مضر است، زیرا باعث 

افت شــدید فشارخون می شــود و افراد مبتال به 
ترومبوسیتوپنی )کمبود پالکت( با توجه به وجود 
آدنوزین در قــارچ گانودرما در این بیماران باعث 
خونریزی معده  شده و در بیماران مبتال به بیماری 
اتوایمیون )خود ایمنی( نیز باعث تشــدید بیماری 
می شــود و در زنان باردار و شیرده نیز مصرف این 

قارچ منع شده است.

 مدیرامور زراعت جهاد کشاورزی استان 
زنجان با اشــاره به اینکه ۱۰۰تن محصول کلزا به 
مرکز خرید شهرستان طارم تحویل داده شده است 
گفت: مطالبات کلزا کاران طارم بدون هیچ مشکلی 

به صورت مستمر پرداخت می شود.
حسین عامری در گفت وگو با خبرنگار موج رسا،  
با اشاره به برداشــت محصول کلزا در شهرستان 
طارم اظهار کرد: کار برداشــت محصول کلزا در 
شهرستان طارم به اتمام رســیده و اقدامات الزم 
در خصوص خرید تضمینی از کشاورزان در حال 

انجام است.
وی با اشــاره به اینکــه ۱۰۰ تن محصول کلزا به 
مرکز خرید تضمینی شهرستان طارم تحویل داده 

شده است تصریح کرد: مشکلی هم در خصوص 
پرداخت مطالبات کلزاکاران در شهرســتان طارم 

وجود ندارد.
مدیر امور زراعت جهاد کشــاورزی استان زنجان 
با اشاره به میزان تولید کلزا امسال در استان زنجان 
بیان کرد: بر پایه برآوردهای انجام شــده امســال 
حدود دو هزار و ۲۰۰ تن کلزا در اســتان زنجان 

تولید می شود.
وی با اشــاره به اینکه پیش بینی شده امسال میزان 
تولید کلزا نسبت به ســال گذشته افزایش داشته 
باشد گفت: بر این اساس میزان تولید این محصول 
در سطح استان زنجان بیش از 5۰ درصد افزایش 

خواهد داشت.

عامری با اشــاره به اینکه امسال قیمت خرید این 
محصول 3 هزار ۴3۹ تومان تعیین شــده اســت 
افزود: بخشی از مطالبات کلزا کاران در شهرستان 
طارم پرداخت شــده و رونــد پرداخت مطالبات 
کشــاورزان در این شهرســتان ادامه دارد و هیچ 

مشکلی در خصوص وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه رعایت دســتورالعمل کشت 
و تولید کلزا که نتیجــه فعالیت های تحقیقاتی و 
تجربیات کاربردی سالیان گذشته است و دستیابی 
به پتانســیل تولید ارقام توصیه شــده کلزا در هر 
منطقه را به دنبال خواهد داشت، خاطرنشان کرد: 
کلزا را باید ۶ هفته  قبل از شــروع شدن یخبندان 
)دمای کمتر از ۴- درجه سانتیگراد( کشت کرد تا 

با رسیدن به مرحله هشت برگی )رزت(، به تنش 
سرمای زمستانه مقاوم شود.

این مســوول با اشــاره به نقش مهم کشت کلزا 
در توســعه صنعت زنبورداری افزود: کشت کلزا 
همچنین ســبب افزایش مواد آلی خاک و بهبود 

حاصلخیزی خاک می شود.
وی با اشــاره به ارائه مشــاوره و نظارت مستمر 
کارشناســان در تمام مراحل کاشــت، داشت و 
برداشت کلزا در استان زنجان عنوان کرد: هر کدام 
از کارشناسان پهنه ها سطح مشخصی از مزارع کلزا 
را تحت نظارت خود داشته و با بازدیدهای مستمر 

مشاوره های الزم را به کشاورزان ارائه می کنند.
عامری خاطرنشــان کرد: به منظور اطالع رسانی 
و آگاهی بخشــی به کشاورزان در راستای توسعه 
کشت کلزا در استان اقدام به برگزاری کارگاه های 
آموزشــی و همایش هــای مختلــف در تمــام 
شهرستانهای استان شــده و در این راستا از تمام 

ابزارهای اطالع رسانی بهره گرفته می شود.

مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی استان زنجان:

افزایش 40 تا 50 درصدی تولید کلزا در استان زنجان
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وضعیت آب و هوای زنجان:
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ای یاد دور دست که دل میبری هنوز
چون آتش نهفته به خاکستری هنوز

هر چند خط کشیده بر آیینه ات زمان
در چشمم از تمامی خوبان سری هنوز

سودای دلنشین نخستین و آخرین
عمرم گذشته است و توام در سری هنوز

ای چلچراغ کهنه که ز آنسوی سالها
از هر چراغ تازه فروزان تری هنوز
بالین و بسترم همه از گل بپا کنی

شب بر حریم خوابم اگر بگذری هنوز
ای نازنین درخت نخستین گناه من

از میوه های وسوسه بار آوری هنوز
آن سیب های راه به پرهیز بسته را

در سایه سار زلف تو می پروری هنوز
وآن سفره ی شبانه ی نان و شراب را
بر میزهای خواب تو می گستری هنوز

با جرعه ای ز بوی تو از خویش می روم
امروز با حسین منزویآه ای شراب کهنه که در ساغری هنوز منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ورزشی

Zanganemrooz@gmail.com   @zandgan
گردشگری و میراث

شیدا خرمشاهی: جنگل های انبوه و سرسبز اطراف 
کالردشت به همراه رودخانه سردآبرود و کوه های 
اطــراف، این منطقه را به یکــی از نقاط پرطرفدار 

گردشگری در کشورمان تبدیل کرده است.
شهر رویایی کالردشت در نزدیکی شهر چالوس 
در استان مازندران قرار گرفته است. این سرزمین 
سرسبز با اینکه دریا ندارد، ولی زیبایی های زیادی 
دارد و مانند تصویری از یک رویا می ماند. جنگل های 
انبوه پیرامون این منطقه به همراه رودخانه سردآبرود 
و کوه های پیرامون، کالردشــت را به یکی از نقاط 
پرطرفدار گردشگری در کشــورمان تبدیل کرده 
است. همچنین کالردشــت روستاهای زیادی نیز 
دارد که هرکدام به نوبه خود زیبایی وصف ناپذیری 
دارند. با ما همراه باشید تا شما را به با دیدنی های 

این سرزمین زیبا آشنا سازیم.
جاده کالردشت به عباس آباد

جاده کالردشت به عباس آباد یکی از قشنگ ترین 
و رویایی ترین جاده های ایران اســت که بیشــتر 
هموطنان از آن خاطره های زیادی دارند. این جاده 
از طبیعــت بکر و بی نظیری برخوردار اســت، به 
گونه ای که با عبور از آن، صحنه هایی را مشــاهده 
خواهید کــرد که برای همیشــه در ذهن تان باقی 
می مانند. در طول این جاده استراحتگاه های زیادی 
برای گردشگران تعبیه شده است که برخی از آن ها 
غذاهای خوش طعم شــمالی را سرو می کنند. اگر 
هنوز وقت نکرده اید به این جاده زیبا ســر بزنید، 

پیشنهاد می کنیم همین آخر هفته اقدام کنید.
دریاچه ولشت

دریاچه ولشــت یکــی از پرطرفدارترین جاهای 
دیدنی کالردشت است که در شمال شرقی آن واقع 
شده است. این دریاچه یکی از ۹ دریاچه در ایران 
است که بر اثر ساخت سد پدید آمده اند و همچنین 
جزو ۱۰ دریاچه آب شیرین کشور به شمار می رود. 
جاده رسیدن به این دریاچه بسیار تماشایی و مملو 
از درختان کاج است. پیرامون دریاچه نیز از طبیعت 

بســیار زیبایی برخوردار اســت و هر بیننده ای را 
مجذوب خود می کند. امکان ماهیگیری نیز در این 
دریاچه برای گردشگران فراهم شده است. آب تنی، 
شنا و قایق ســواری در این دریاچه می تواند برای 

هرکسی، تجربه ای لذتبخش و به یادماندنی باشد.
دهکده مازیچال

دهکــده مازیچال در ارتفاع ۲۶۰۰ متری از ســطح 
دریا در ۲۰ کیلومتری شــهر زیبای کالر دشت قرار 
گرفته است. این روستای بی نظیر به خاطر اقیانوس 
تمام نشدنی ابرهایش و چشــم انداز وسیعی که از 
دریــای نیلگون خزر گرفته تــا جنگل های زیبای 
مازندران در ارتفاعات آن می توان دید، مانند سرزمینی 
بهشــتی می ماند. صدای زنگولــه گله ها، غذاهای 
محلی، اقیانوس ابر و هوای بی نظیر هر گردشگری را 
مجذوب این دهکده رویایی می کند. اگر به مازیچال 

رفتید حتما نان های داغ و تازه تنوری که به دســت 
زنان این روستا پخته می شود را امتحان کنید.

کاخ اجابیت
کاخ اجابیت یا اُجابت، قصری قدیمی اســت که 
قدمت آن به دوران پهلوی می رسد. این قصر یک 
بنای دو طبقه است که به سبک اروپایی تزیین شده 
و لوسترهای بسیار لوکسی از سقف های آن آویزان 
اســت. محوطه پیرامون کاخ نیز مملو از درختان 
سرو سر به آسمان کشیده است که باعث به وجود 
آوردن منظره ای تماشایی شــده اند. این کاخ قبال 
کاربرد موزه داشته است، ولی اکنون در اختیار نهاد 

ریاست  جمهوری است.
روستای کردیچال

کردیچال از روســتاهای زیبای کالردشت است و 
عنــوان »مروارید کالردشــت« را از آن خود کرده 

است. طبیعت فوق العاده دیدنی این روستا، آن را به 
یکی از نقاط پر طرفدار گردشگری در کشور تبدیل 

کرده است.
علم کوه

قله علم کوه در ۲۰ کیلومتری جنوب غربی شــهر 
کالردشــت در اســتان مازندران واقع شده است. 
ایــن قله که بعد از قلــه دماوند، دومین قله مرتفع 
ایران به شــمار می رود، عنوان »آلپ ایران« را نیز با 
خود حمل می کند. علم کوه به ســبب برخورداری 
از قابلیت های مناسب کوهنوردی و چشم اندازهای 
بی نظیر، هر ساله پذیرای طبیعت گردان، کوهنوردان 
و صخره نوردان زیادی از اقصی نقاط کشور است. 
گونه های جانــوری زیادی از جملــه بز، خرس 
قهوه ای، پلنگ، گرگ، شــغال، روباه، کبک دری و 
انواع گونه های گیاهی متنوع را در راه رسیدن به این 

قله می توانید نظاره گر باشید.
سنگ سماور

این سنگ شگفت انگیز و عجیب در راه صعود به 
علم کوه قرار گرفته است. این سنگ در واقع تخته 
ســنگ بزرگ و خارق العاده ای است که به صورت 
عمودی در ارتفاع نزدیک به ۴۵۰۰ متری واقع شده 
و از عجایب علم کوه و شهر کالردشت محسوب 

می شود.
روستای هریجان

هریجان، از روستاهای دیدنی کالردشت در استان 
مازندران اســت. این روستا از نقاط خوش آب و 
هوای کالردشــت اســت که علفزارهای وسیع و 
آبشاری بلند و دیدنی دارد. بهترین زمان بازدید از 
این روستای زیبا، اردیبهشت ماه است که گیاهان 
بهاری روییده اند و آبشارهای روستا پرآب شده اند.

مجتمع تفریحی باغ چمن
مجتمع تفریحــی و پذیرایی باغ چمن، در شــهر 
زیبای کالردشت یا پایتخت اکوتوریسم ایران واقع 
شده است. این مجموعه با امکانات مناسب اقامتی 
در کنار طبیعت زیبای رودخانه خروشان سردآبرود 
برای گردشگران و مسافران این منطقه فراهم شده 
اســت. ازجمله امکانات ایــن مجموعه می توان به 
هتل، کافی شــاپ، دریاچه ماهیگیــری، پارکینگ، 
اسب ســواری، دوچرخه ســواری، امکان بازدید از 
مجموعه شیالت و پرورش ماهی، محوطه پیاده روی 
متصل به جنگل، محوطه بازی و آالچیق اشاره کرد.

روستای سیاه بیشه
روستای سیاه بیشه، روستایی پنهان در جاده چالوس 
در کالردشت است که برای دیدن آن باید در بین 
راه توقف کرد. در هر فصلی از سال از این روستا 
عبور کنید، خودتان را میان مه و ابری غلیظ خواهید 
دید. چشم اندازهای بسیار زیبای این روستا می تواند 
چندین ساعت گردشگران را مجبور به ماندن کند 
و خاطره ای مفرح و سرشــار از نشاط را در ذهن 

آن ها ثبت کند. 
رودخانه سردآبرود

رودخانه سردآبرود دارای آب صاف و زاللی است 
و با شیب تندی از کوه های علم کوه و تخت سلیمان 
سرچشــمه می گیرد. این رودخانه پس از عبور از 
محله های مختلف کالردشــت تــا دریای خزر، 
چشم اندازهای بدیع و زیبایی پیرامون مسیر حرکت 
خود پدید می آورد که چشــم هر بیننده ای را خیره 

خود می سازد.
تپه باستانی کالر

کالر نام شــهر و تپه ای باســتانی در کالردشــت 
کنونی اســت. این تپه باستانی یکی از دیدنی های 
تاریخی شهر کالردشت است که نقش برجسته ای 
در روشن کردن ابهامات باستان شناسی در حاشیه 
جنوبی دریای خزر دارد و به همین جهت نام دیگر 

آن »بهشت کاوشگران« است.

دیدنی های کالردشت؛ تصویری از یک رویا در مازندران

عملیات برداشت گیالس از سطح 137 هکتار از باغ های این شهرستان آغازشده است و برداشت گیالس در روستای شیت شهرستان طارم به روایت تصویر
پیش بینی می شود از این سطح 500 تن محصول برداشت و روانه بازار شود. 
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