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- رویه 3
در سال گذشته محقق شد؛

کسب رتبه نخست هیات کوهنوردی زنجان در کشور

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان:
هیچ موردی انسانی از بیماری 

تب کریمه کنگو در زنجان 
مشاهده نشده است

استاندار زنجان:
ادغام نشست ها

مدیران را چابک می کند

- رویه 2   - رویه 2  

آینده مبهم فعالیت داروخانه های زنجان
رویه 2  

 مدیــرکل تعزیرات حکومتی اســتان 
زنجان، از کشف احتکار انبار برنج، قند و شکر 

خبر داد.
مرتضی ممیزی در گفت وگو با ایســنا، اظهار 
کرد: به استناد ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی و 
ماده 60 قانون نظام صنفی احتکار، نگه داری یا 
اختفای کاال به صورت عمده تخلف محسوب 
شده و مراجع ذیربط با متخلفان در این حوزه 

برخورد می کنند.
وی با اشــاره به اینکه مبارزه با احتکار کاال از 
سال قبل در پی افزایش قیمت برخی از کاالها 
آغاز شده و در این باره پرونده هایی نیز تشکیل 
و رسیدگی شده است، گفت: از جمله احتکارها 

مربوط به برنج، لوازم خانگی و ... بوده است.
ممیزی از کشف احتکار انبار برنج، قند و شکر 

خبر داد و تصریح کرد: احتکار 23 هزار و 500 
کیلوگرمی برنج و 600 کیلوگرمی قند و شکر 

در بازدید سرزده از این انبار کشف شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با بیان 
اینکه پرونده مربوط به احتکار کشف شده در 
شعب تعزیرات حکومتی استان  بررسی شد، 
یادآور شد: با توجه به اینکه تخلف احتکار نیز 
تایید و طبق حکــم صادره واحد متخلف نیز 
به پرداخت یک میلیــارد و 100 میلیون ریال 

محکوم شد.
وی خاطرنشان کرد: کاالهای احتکار شده نیز 
به صورت دقیق با حضور نماینده تعزیرات در 
همه انبارها حضور داشته و کاالها بررسی شدند 
و انبارها فک پلمــب و کاالها در حال توزیع 

است.

کشف انبار احتکار کاالی 
اساسی در زنجان

وجود 30 گروه طبیعت گردی 
و کوهنوردی غیرمجاز 

در زنجان
رویه 4  

 یک کارشناس اقتصادی دالیل دخالت 
دولــت در اقتصاد را تشــریح و تصریح کرد: 
حضور پررنگ دولت در اقتصاد موجب خروج 
بخــش خصوصی خواهد شــد که تخصیص 
نــاکارا و غیربهینه منابــع و در نتیجه کاهش 

کارایی اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
مهرداد رحمانی - اســتاد دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد تاکستان - در گفت وگو با ایسنا، درباره 
لزوم دخالــت دولت در اقتصــاد اظهار کرد: 
دولت بایــد مواقعی در اقتصــاد دخالت کند 
که مکانیســم بازار به تنهایی قادر به تخصیص 
بهینه منابع و ایجاد کارایی در اقتصاد نباشــد، 
البته ناتوانی مکانیسم بازار خودش شرط الزم 
و نه کافی برای دخالت دولت در اقتصاد است؛ 
شــرط کافی برای دخالت دولت این است که 
دولت با نقش آفرینی خود نارسایی های موجود 

را کاهش دهد.
وی ادامه داد: به طورکلی چند دلیل برای دخالت 
دولت در اقتصاد وجود دارد که تولید کاالها و 
خدمات عمومی، توزیــع مجدد درآمد، ایجاد 
ثبات اقتصاد، انحصار طبیعی و عوامل مثبت و 

منفی خارجی از جمله این عوامل است.
تولید کاال و خدمــات عمومی از مهم ترین 

دالیل دخالت دولت در اقتصاد
این اســتاد دانشــگاه با بیان اینکه تولید کاال و 
خدمــات عمومــی یکــی از مهم ترین دالیل 
دخالت دولت در اقتصاد است، عنوان کرد: کاال 
و خدمات عمومی، کاال و خدماتی هستند که 
نمی توان مصــرف آن را برای افراد منع کرد و 
مصرف یک فرد مانع مصرف دیگری نخواهد 
بود؛ در نتیجه بنگاه هایی که در اقتصاد فعالیت 
دارند و هدف شــان حداکثرسازی سود است 
و هیــچ انگیزه ای برای ارائــه کاال و خدمات 
عمومی ندارند که البته این به معنی بی اهمیت 

بودن کاال و خدمات عمومی نیست.
رحمانی تصریح کرد: بنگاه های ارایه خدمات 
نمی توانند درآمدی برای خود تعریف و سود 
کســب کنند، به همین دلیل باید صرفا هزینه 
و زیان کنند، در نتیجــه بنگاه های خصوصی 
انگیــزه، تمایــل و رغبتی بــرای ارایه کاال و 
خدمات عمومی ندارند و این وظیفه، بر دوش 
دولت خواهد بود که این کاال و خدمات را ارائه 
دهد؛ از جمله کاال و خدمات عمومی می توان 
به امنیت، وجود هوای پاک، محیط زیست پاک، 
وجود جاده ها در سطح کشور و فضاهای سبز 

شهری اشاره کرد.
توزیع دوبــاره درآمدها دلیل دخالت دولت 

در اقتصاد
وی با اشاره به اینکه توزیع دوباره درآمدها از 

دیگر دالیل دخالت دولت ها در اقتصاد است، 
عنــوان کرد: درآمد افراد در هر اقتصادی با هم 
یکسان نیست؛ اگر فاصله درآمدی بین افراد در 
دهک های درآمدی خیلی شــدید و حاد نباشد 
دولت آن کشور دغدغه ای به نام توزیع مجدد 

درآمد را حس نخواهد کرد.
ایــن کارشــناس اقتصــادی اضافه کــرد: در 
کشورهای درحال توسعه و یا کمتر توسعه یافته، 
فاصله طبقاتی باالست و درآمد افراد ثروتمند 
کــه در دهک های باالی درآمــدی قرار دارند 
بعضــاً چند ده برابر افراد فقیری اســت که در 
دهک های پاییــن قرار دارنــد، به همین دلیل 
دولت ســعی می کند که وجوهی از ثروتمندان 
به عنوان مالیــات اخذ و بخشــی از آن را در 
قالب یارانه چه به صورت نقد و چه به صورت 
غیرنقــدی و کاالیی در بین افــراد فقیر که در 
دهک های پایین درآمدی هستند توزیع کند تا 
از این طریق شکاف طبقاتی بین ثروتمندان و 

فقرا را کاهش دهد.
ثبات اقتصادی از دیگر دالیل دخالت دولت 

در اقتصاد
وی ایجــاد ثبات اقتصــادی را از دیگر دالیل 
دخالت دولت در اقتصاد عنوان و تصریح کرد: 
طبیعتا در اقتصاد دوره های رونق و رکود وجود 
داشــته و دولت رفتارهای متفاوتی را در این 
دوره ها دارد، برای نمونه وقتی اقتصاد در دوره 
رکود قرار می گیرد و تقاضا کاهش پیدا می کند 
دولت میزان مخارج خــود را افزایش می دهد 
تا طول و عمق ایــن دوره ها را کاهش دهد و 
اقتصاد را سریع تر به رونق بازگرداند پس ایجاد 
ثبات اقتصادی نیز یکی از دالیل دخالت دولت 

در اقتصاد است.
عوامل خارجی یکی از دالیل دیگر دخالت 

دولت در اقتصاد
رحمانــی با اشــاره به اینکه عوامــل مثبت و 
منفی خارجی از دیگــر دالیل دخالت دولت 
در اقتصاد هســتند، خاطرنشان کرد: در اقتصاد 
وقتی که بنگاه ها در راستای حداکثرسازی خود 
اقدام بــه فعالیت های اقتصادی می کنند ممکن 
است یکســری اثرات مثبت یا منفی خارجی 
ناشــی از فعالیت این بنگاه ها به همراه داشته 
باشــد برای نمونه اگر یک کارخانه سیمانی را 
در نظر بگیریم که در حومه شــهری داشته و 
تولید داشته باشــد فعالیت این بنگاه می تواند 
باعث ایجاد آلودگی های زیست محیطی را در 
این منطقه سبب شود و سالمت شهروندان را 

در این ناحیه به مخاطره اندازد.
وی افزود: در این شــرایط دولت می بایســت 
دخالــت و از طریق ایجــاد الزامات قانونی و 

برقــراری مقررات الزم این بنــگاه را ملزم به 
رعایت اســتانداردهای زیست محیطی کند تا 
سالمت شهروندان به مخاطره نیفتد و از طرفی 
از این بنگاه وجوهی را به عنوان مالیات اخذ و 
اقدام به ایجاد فضای ســبز در آن ناحیه کند تا 
بتواند بخشی از آلودگی های زیست محیطی را 

جبران کند.
این استاد دانشگاه یادآور می شود: اگر بنگاهی 
اثــر مثبت خارجی داشــته باشــد دولت باید 
مداخله کند تا واحد تولیدی از طریق پرداخت 

یارانه برای ادامه فعالیت تشویق شود.
انحصار حقیقی از جمله دالیل دخالت دولت 

در اقتصاد
وی اظهار کرد: دلیل آخر برای دخالت دولت 
در اقتصاد انحصــار حقیقی یا انحصار طبیعی 
است؛ در برخی از بازارها بنگاه ها اگر مقیاس 
تولید خــود را بزرگ تر کنند بــا بازدهی باال 
نســبت به تولید فزاینده مواجه خواهند بود و 
می توانند ســود خود را افزایش دهند به همین 
دلیل برای یک بنگاه این توجیه اقتصادی وجود 
دارد که در گذر زمــان تولید خود را بزرگ تر 
کنــد؛ به گونه ای که در بلندمدت تبدیل به یک 

انحصارگر مطلق در آن بازار شود.
رحمانی تصریح کرد: حضور پررنگ دولت در 
اقتصاد موجب خروج بخش خصوصی از این 
بخش خواهد شــد که تخصیص ناکارا و غیر 
بهینه منابع و درنتیجه کاهش کارایی اقتصادی 

را به دنبال خواهد داشت.
وی بیان کرد: تغییر ســطح نسبی قیمت ها هم 
یکی از عواملی است که باعث می شود بگوییم 
دولت باید دخالت محدودی در اقتصاد داشته 

باشــد به طوری که گاهی شــاهد هســتیم که 
دولت برای تعیین کــف قیمت برای حمایت 
از تولیدکنندگان و یا تعیین سقف قیمت برای 
حمایــت از مصرف کنندگان اقــدام به تغییر 
سطح نسبی قیمت ها می کند و این هم به نوعی 
تخصیص نابهینه منابــع را در اقتصاد به دنبال 

دارد.
افزایش تصدی گری، دولت آن را از وظایف 

اصلی خود غافل می کند
این کارشــناس اقتصادی عنوان کرد: افزایش 
تصدی گری دولت در اقتصاد باعث می شــود 
دولت از وظایف اصلی و ذاتی خود غافل بماند 
پس تا جایی که ممکن است باید تصدی گری 
و بنگاه داری را در اقتصاد کاهش دهد و دنبال 

وظایف نظارتی و حاکمیتی خود باشد.
وی تشــریح کرد: در این حالت دولت وظیفه 
دارد با نقش آفرینــی و مداخله خود از طریق 
ایجاد قوانین و مقررات درجه حصار را کاهش 
دهد و ایجاد رقابــت کند، چون رقابت باعث 
حداکثرســازی منافع مصرف کنندگان در یک 
اقتصاد می شود و انحصار منافع مصرف کنندگان 
در اقتصاد را نیز به شدت کاهش خواهد داد و 
صرفا منافع آن تولیدکننده انحصارگر را حداکثر 

می کند.
رحمانی عنوان کرد: هدف دولت چنین است 
که منافع مصرف کننــدگان و رفاه اجتماعی را 
افزایش دهد که در چنین شرایطی الزاما باید در 
اقتصاد دخالت کند و با ایجاد قوانین و مقررات 
جلوی انحصار را بگیرد و بازارها را به سمت 
رقابتی شدن بیشتر ســوق دهد تا بتواند منافع 

مصرف کنندگان را حداکثر کند.

 بــار دیگــر دولت موظــف به حذف 
دهک های باالی درآمدی از جمع یارانه بگیران 
اســت و آئین نامه آن را نیز تصویب کرده ولی 
همانگونه که سال های قبل اجرا نشد، تضمینی 
برای عملی شــدن این مهم وجود ندارد و این 
را ثروتمنــدان یارانه بگیــر با توجــه به تجربه 
ســال های گذشته به خوبی می دانند و احساس 

خطری نمی کنند.
به گزارش ایســنا، طبق بنــد )1( تبصره )14( 
قانــون بودجه 13۹۸، دولت موظف اســت با 
اســتفاده از همه بانک های اطالعاتی در اختیار 
نسبت به شناســایی و حذف سه دهک باالی 
درآمدی از فهرســت یارانه بگیران اقدام کنند. 
بر این اســاس اخیراً، هیأت دولــت آئین نامه 
مربوطه را برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه 

ابالغ کرد.
گرچه این مصوبه الزم االجرا است اما تضمینی 
برای آن و حذف ســه دهک بــاالی درآمدی 
نیست؛ چراکه در ســال های گذشته بارها این 
تکلیف برعهده دولت گذاشته شده تا سه دهک 
باالی درآمدی از جمع یارانه بگیران حذف کند 

اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاده است.
هم اکنون بیش از ۷۸ میلیون نفر در سال یارانه 
نقدی دریافت می کنند که این تعداد قابل توجه 
از جمعیــت ایران، حجم ســنگینی از منابع را 
از ســال 13۸۹ که قانون هدفمندی یارانه ها به 
مرحله اجرا درآمده صرف خود کرده است؛ به 
طوری که بالغ بــر 340 هزار میلیارد تومان در 
این چند ســال به پرداخت یارانه های نقدی به 
مجموعه ای کــه در آن ثروتمند و نیازمند قرار 

دارند اختصاص پیدا کرده است.
رقــم 45 هزار و 500 تومانی در حالی در طول 
این سال ها پرداخت شده که به گفته مسووالن 
اکنون ارزش آن به زیر 20 هزار تومان رســیده 
اســت ولی همین رقم ناچیــز را نیز دولت به 
ثروتمندان هر ماه می پردازد و مصوبات مجلس 
برای حذف دهک های باالی درآمدی به جایی 

نرسیده است.
این در حالی اســت کــه در ایــن رابطه، تنها 
اقداماتــی که انجام شــد حــذف یارانه حدود 
چهار میلیون نفر بود که با توجه به خطاهای که 
صورت گرفته و اعتراضاتی که از سوی حذف 
شدگان مطرح شد، نزدیک به یک میلیون نفر به 

جمع یارانه بگیران برگشتند.
در سال گذشته نیز با وجود این تکلیف اتفاقی 
نیفتــاد و به اذعان مســووالن دولتی و گزارش 
مجلس یارانه کســی قطع نشد و ثروتمندان به 

دریافت 45 هزار و 500 تومان ادامه دادند.
از این رو با توجه بــه اینکه به صراحت اعالم 
می شود بانک های اطالعاتی قوی برای شناسایی 
افراد پردرآمد وجود نداشــته و ممکن اســت 
افــراد نیازمند طی این غربالگری آســیب ببیند 
به نظر نمی رســد در سال ۹۸ نیز مصوبه حذف 
ســه دهک باالی درآمدی اجرایی شود، چراکه 
راهکار مشــخص و دقیقی برای این مسئله از 
سوی دولت ارائه نشده و تاکنون در این رابطه 
اعالمی نداشــته است، در این شــرایط تکرار 
ماجــرای مصوبات روی کاغذ حذف دهک هی 
باالیی و پرداخت های چنــد هزار میلیاردی به 

افراد ثروتمند دور از ذهن نیست.

خطری یارانه بگیران پولدار را چرا دولت در اقتصاد دخالت می کند؟
تهدید نمی کند!

مشکل کم آبی در روستای 
رویه 3  کمرکوه طارم
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معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان:
هیچ موردی انسانی از بیماری 

تب کریمه کنگو در زنجان 
مشاهده نشده است

 معاون بهداشــت دانشگاه علوم پزشکی 
استان زنجان  گفت: هیچ موردی انسانی از بیماری 

تب کریمه کنگو در زنجان مشاهده نشده است .
محمدرضا صائینی در گفت وگو با خبرنگار موج 
رســا، با اشاره به بیماری تب کریمه کنگو اظهار 
کرد: ما در استان زنجان هیچ مورد انسانی از این 

بیماری را نداشتیم.
وی با بیان اینکه برخی از دامهای از استان آلوده به 
این بیماری هستند، ابراز کرد: مردم باید گوشت 
خریداری شــده باید 24 ســاعت پیش سرما را 

گذرانده باشد.
معاون بهداشت دانشــگاه علوم پزشکی استان 
زنجــان با بیان اینکه بعــد از ذبح دام تا مصرف 
گوشت 24 ساعت ماندگاری در سرما نیاز است، 
عنوان کرد: اکنون این موضوع با پیگیری های ما و 

دستورات دامپزشکی استان انجام می شود.
وی بیان کرد: کسانی که به صورت قربانی و برای 
مصرف دامی را ذبح می کنند نیز باید توجه داشته 
باشند که گوشت تازه مصرف نکرده و 24 ساعت 

ماندگاری در سرما را رعایت کنند.
صائینی با تاکید بر اینکه جمود نعشی باید بعد از 
ذبح دام اتفاق بیفتد، خاطرنشان کرد: این جمود 
نعشی با موادی که ازاد می کند، باعث می شود که 

ویروس از بین برود.
وی بیماری تب کریمه را یک بیماری مشکترک 
بین انســان و حیوان دانست و گفت: انتقال این 
این بیماری از طریق ذبح دام، گوشت آلوده و کنه 

روی حیوان منتقل می شود.
معاون بهداشت دانشــگاه علوم پزشکی استان 
با تاکید بر انجام نظارتهــای دقیق تصریح کرد: 
اقدامــات خوبی برای جلوگیری از شــیوع این 

بیماری در استان انجام می شود.

عامل آتش سوزی زمین های 
ملی جاده تهم دستگیر شد

 معــاون یگان حفاظــت اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان زنجان از آتش سوزی 

بیش از 10 هکتار از زمین های  ملی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان عباس لطفی از آتش سوزی 
بیش از 10 هکتــار از زمین های  ملی خبر داد و 
گفــت: این حادثه در منطقه طاهر آباد جاده تهم 

روز جمعه 21 تیرماه رخ داده است.
وی افزود: اهالی با ســامانه 1504 و آتش سوزی 
در این منطقه را گــزارش دادند که ماموران یگان 
حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
بالفاصله در صحنه حاضر شدند و پس از 2 ساعت 

تالش بی وقفه موفق به  مهار آتش شدند.
معاون یگان حفاظــت اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان علت این حادثه را بی احتیاطی 
گردشگری که مشغول چاق کردن قلیان بود اعالم 
کرد و افزود: ذغال روشن پس از افتادن در اراضی 
ملی شعله ور شده و موجب سوختن حدود 10 

هکتار از این زمین های شد.
لطفی ادامه داد: خوشبختانه پس از تالش ماموران 
یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان یک نفر در این زمینه دستگیر و به مراجع 

قضایی معرفی شد.

کشف 3 تن قاچاق چوب در زنجان
معاون یگان حفاظــت اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان زنجان از کشف و ضبط قاچاق 
انواع چوب جنگلی و ممنوع القطع در مسیر تهم- 

چورزق خبرداد.
عباس لطفی از کشف و ضبط قاچاق انواع چوب 
جنگلی و ممنوع القطع خبــرداد گفت: ماموران 
یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری 
اســتان در هنگام گشــت زنی و کمین در جاده 
تهم - چورزق به یک دســتگاه خودروی نیسان 

مشکوک شده و آن را توقیف می کنند.
وی افزود: پس از بازرسی بار نیسان 3 تن چوب 
جنگلــی قاچاق از نوع چنار جنگلی و گردو که 

قطع آنان ممنوع می باشد کشف و ضبط شد.
به گفته این مقام مسوول بار قاچاق کشف شده در 
نخستین فرصت به پارکینگ اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان منتقل شد و راننده نیسان نیز 
پس از دستگیری به مراجع قضایی معرفی گردید.

همایش پیاده روی کارکنان و 
بازنشستگان شرکت آب و فاضالب 

استان زنجان برگزار شد
 همایش پیاده روی کارکنان و بازنشستگان 
شــرکت آب و فاضالب استان زنجان در پارک 
گلستان زنجان و با استقبال گسترده خانواده های 

کارکنان و بازنشستگان این شرکت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 
اســتان زنجان در این همایش شرکت کنندگان 
فاصله 2 کیلومتری پارک گلستان تا اردوگاه امام 

خمینی)ره( را پیمودند.
اجرای مسابقه های ورزشی از جمله طناب کشی، 
تنیس روی میز و اجرای برنامه های فرهنگی از 

دیگر بخش های این همایش یک روزه بود.
همچنین در این همایش از نفرات برتر با اهدای 

جوایزی تقدیر شد.

خبـر

اهدای سه ارگان حیاتی 
جوان خرم دره  ای

 مسوول شبکه فراهم آوری پیوند اعضای 
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی زنجان گفت: 
سه ارگان حیاتی بدن جوان 38 ساله زنجانی که 
در اثر سانحه رانندگی دچار مرگ مغزی شده بود، 

اهدا شد.
شهریار امام وردی درگفت وگو با ایسنا، در رابطه 
با دهمین پیوند عضو در اســتان زنجان، افزود: 
جوان 38 ساله خرم دره ای بر اثر سانحه رانندگی 
دچار مرگ مغزی شده بود پس از کسب رضایت 
از خانواده آن مرحوم، کلیه ها، کبد و نســوج به 

بیماران نیازمند پیوند عضو اهدا شد.
مسوول شبکه فراهم آوری پیوند اعضای دانشگاه 
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان 
زنجان، تصریح  کرد: اهدای عضو این بیمار مرگ 
مغزی، دهمین مورد اهدای عضو در استان است. 
اهدای نسوج به بیماران نیازمند، کیفیت زندگی 

53 نفر از گیرندگان را بهبود بخشید.
وی خاطرنشان کرد: وقتی که مرگ مغزی بیمار 
مورد تردید قرار می گیرد سعی می شود تا اعضای 
حیاتی بیمار حفظ شــود تا در صورت رضایت 

خانواده وی، اعضای وی به نیازمندان اهدا شود.

دریافت استعالم معادن 
قبل از اخذ پروانه اکتشافی 

الزامی است
 فعاالن در عرصه معدنی قبل از اخذ پروانه 
اکتشاف ملزم به دریافت استعالم از اداره کل منابع 

طبیعی و آبخیزداری می باشند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان زنجان، وضعیت زیست  محیطی 
جهان حاکی از آن است که بحران های ناشی از 
اضمحالل منابع طبیعی )دریاچه ها، رودخانه ها، 
جنگل ها و... ( به شدت جامعه بشری را تهدید 
کرده و در شرایطی که برخی فعالیت های معدنی با 
ورود آسیب جدی به منابع طبیعی و جنگل زدایی 
همراه هســتند، اتخاذ تدابیر حفاظتی و نظارتی 
مسووالن ذی ربط بیش از پیش ضرورت می یابد.

با رعایت ضوابــط قانونی در زمینه فعالیت های 
معدنی و همچنین ایجاد هماهنگی های الزم میان 
ســازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها، 
ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، 
می توان تعادل مناســبی در زمینه انجام فعالیت 

معدنی همگام با حفظ منابع طبیعی ایجاد کرد.
به همین منظور و در راســتای حفاظت ازمنابع 
خدادادی وهمچنین افزایش توان علمی و اجرایی 
کارشناسان اســتعدادیابی و معادن ادارات منابع 

طبیعی ، کارگاه های آموزشی برگزار شد.
در این دوره از کالس های آموزشی که با حضور 
جمعی از کارشناســان منابع طبیعی شهرســتان 
های تابعه اســتان به مدت دو روز برگزار شد، 
کارشناسان با نحوه  چگونگی پاسخ به استعالم 

معادن آشنا شدند.
این دوره آموزشــی بیشــتربا هدف وحدت و 
یکپارچگی کارشناسان شهرســتان ها در مورد 

استعالم معادن برگزار شد.
به گفته کارشناســان صمت اســتان  323معدن 
با پروانه معتبر در اســتان وجــود دارد که از این 
تعداد هم اکنون 110 معدن به صورت رســمی  
و با دریافت اســتعالم از اداره کل منابع طبیعی و 

آبخیزداری استان فعال است.
گفتنی اســت که تمامی معادن قبــل از دریافت 
مجوز اکتشاف باید از منابع طبیعی و آبخیزداری 

نیز استعالم داشته باشند.

بیماری های قلبی عروقی؛ 
بیشترین عامل مرگ و میر 

زنجانی ها
 مدیرکل ثبت احوال استان زنجان گفت: 
بیماری های قلبی و عروقی بیشــترین آمار را در 

مرگ و میر زنجانی ها دارد.
سیدعلی شــفیعی در گفت وگو با ایسنا، با بیان 
اینکه ثبت وقایع چهارگانه به صورت مســتمر 
انجام می شود، اظهار کرد: سه عامل عمده مرگ 
و میر در اســتان زنجان شامل بیماری های قلبی 
و عروقــی، بیماری های ســرطانی و تومورها و 

بیماری های دستگاه های تنفسی است.
این مســوول ادامــه داد: 44.2 درصد از مرگ و 
میر در استان زنجان مربوط به بیماری های قلبی 
و عروقی، 11.5 درصد مربوط به ســرطان ها و 
تومورهــا و 10 درصد مربوط بــه بیماری های 
دستگاه تنفسی است. وی با اشاره به نام هایی که 
بیشترین فراوانی را برای انتخاب داشته اند، افزود: 
زهرا، فاطمه، حلما، ریحانه و نازنین زهرا نام های 
پرطرفــدار در بین والدین بــرای کودکان دختر 
بوده و امیرعلی، ابوالفضل، امیرحسین، امیرعباس 
و علی نیــز نام های محبوب و منتخب مادران و 

پدران برای فرزندان پسر است.
شفیعی با بیان اینکه بیشترین فراوانی والدت ها در 
فصل بهار متعلق به مادران در گروه سنی 25 تا 29 
ســال است، تصریح کرد: 27.9 درصد والدت ها 

در زنجان در این رنج سنی است.
مدیرکل ثبت احوال استان زنجان با اشاره به تولد 
چندقلوها، خاطرنشــان کرد: در بهار امسال 149 
واقعه چندقلوزایی در اســتان زنجان ثبت شده 
است و از این تعداد 67 واقعه والدت دوقلوزایی 

و پنج واقعه سه قلوزایی بوده است.

خبـر

آینده مبهم فعالیت داروخانه های زنجان
همچنان  زنجانی  داروســازان   
با بدهی ســازمان های بیمه ای روبرو 
هســتند و از طرفــی کمبودهای های 
دارویی و فعالیت داروخانه های دولتی 

را با مشکل جدی مواجه کرده است.
رییس انجمن داروسازان استان زنجان 
در گفــت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 
هم اکنون تأمیــن اجتماعی پنج ماه به 
داروخانه هــا بدهکار اســت و دراین 
میان بیمه ســالمت از آذر سال گذشته 
اما فروردین امسال  پرداختی نداشــته 
 و بخشــی از اردیبهشــت را پرداخت 

کرده اند.
دکتر مهــدی بیگدلی افزود: ســازمان 
پرداخت  درصــدی  ســالمت  بیمــه 
 کــرده و بــه این مهــم بایــد توجه 
داشــت که داروســازی موفق اســت 
که بتواند منابع خوب اعتباری داشــته 
باشد، ریسک کند و خریدهای الزم را 

انجام دهد.
این دارو ســاز ادامه داد: باوجود سخنان متولیان 
مبنی بر کمبودهای دارویی؛ این مهم بیش از 20 
قلم بوده و اینکه وقتــی دارویی نیز به صورت 
قطره چکانی توزیع شــده جزو همین محسوب 

می شود.
وی اضافــه کرد: با این حســاب می توان گفت 
که بین 40 تا 50 قلــم داروی عادی کم داریم؛ 
باید در نظر داشــت که این مهم با نبود یا فقدان 
متفاوت اســت و بــر این مبنــا حداقل 25 قلم 
داروهای داروخانــه خصوصی و عمومی نایاب 
بــوده و حداقل نزدیک بــه 20 تا به 30 قلم نیز 

کمیاب یعنی »سهمیه ای« شده است.
بیگدلی افــزود: از طرفی توزیــع داروهایی که 
توســط کارخانه ها در داروخانه انجام می گیرد 
به دلیل بروز مشکالت کنونی مشکل خط تولید 

دارو مشــکل ماده اولیه و مواد جانبی راکد می 
شــود و به نوبه خود مشــکالت را مضاعف تر 

می کند.
وی اضافه کرد: در چنین شــرایطی داروســاز 
باید ســرمایه ای هنگفتی داشته باشد تا دپوی 6 
ماهه ای را از اتمامی اقالم دارویی داشــته باشد 
و از طرفی بدهی ســازمان های بیمه ای مطالبات 
چالش اساسی است که در چنین شرایطی نباید 

بیش از 2 ماه تأخیری باشد.
رییس انجمن داروســازا ن اســتان زنجان ادامه 
داد: تأخیر طوالنی مــدت مطالبات داروخانه ها 
از ســوی سازمان های بیمه ی ضربه اساسی را به 
اقتصاد ایــن صنف وارد می کند و این مهم توان 
تأمین به موقع اقالم دارویی را به مراتب کاهش 

می دهد.

وی اظهــار داشــت: تــداوم این مســاله نتایج 
ناخوشــایندی به دنبال دارد، زیــرا که خدمات 
رســانی به بیمــاران را با مشــکل مواجه و به 

سالمت جامعه آسیب وارد می کند.
بیگدلی افزود: بیشتر داروخانه های استان در نیمه 
دوم امسال گذشته برای ادامه حیات خود مجبور 
به گرفتن تسهیالت از سوی بانک ها شدند، چرا 
که از ابتدای این ســال وضعیت نامناسب توزیع 
دار از سوی شــرکت های توزیع کننده دارویی، 
پرداخت های به هنگام معضــالت را به مراتب 
افزایش داد و در واقع تداوم آن نیز فشار زیادی 

را به این واحدها وارد کرد.
وی اضافه کرد: هر چنــد در زمان کنونی برای 
داروهای داروخانه ها گشــایش هایی ایجاد شده 
اما این امر موقتی اســت، زیــرا وضعیت بغرنج 

حاکم برای ایــن واحدها در نیمه دوم 
امسال نیز دور از انتظار نیست.

رییس انجمن داروسازان استان زنجان 
ادامه داد: بســیاری از داروخانه ها باید 
به صــورت نقــدی اقالم مــورد نیاز 
خود را در بازه زمانی بســیار کوتاه از 
شــرکت های دارویی خریداری کنند و 
از طرفی بدهی سازمان های بیمه ای نیز 

مشکل ساز شده است.
وی اظهار داشــت: از طرفی هر ســه 
ماه یکبار نیز ســود چند قلم داروخانه 
کاهش پیدا می کند بــه ظاهر به عموم 
گفته می شــود که داروی مــورد نظر 
گران نشــده در حالی کــه پنج درصد 
سود داروخانه ها را کاهش داده اند که 
در مجموع می توان گفت که وضعیت 
جالبی برای داروخانه ها متصور نیست.
بیگدلــی افزود: هم اکنــون 85 درصد 
داروســازان جذب داروخانه ها هستند 
و از طرفی دولت حدود نیمی از بازار 
دارویی کشــور را به داروخانه و بیمارستان های 
دولتی اختصاص داده که حداقل می تواند بخشی 

از داروهای غیر خاص را حاکمیتی کند.
وی یــادآور شــد: بهتــر اســت داروخانه های 
 دولتی ســطح شــهر جمع آوری شــود؛ زیرا، 
داروخانه هــای  را  خدمــات   همــان 
خصوصی ارایه می کنند و چه لزومی دارد استان 
زنجان که هیچ داروی شیمی درمانی ویژه ای را 
نمی رساند بر این پایه حجم انها را کاهش داده و 
به داروخانه های خصوصی به ویژه تازه تأسیس 

سوق داده شوند.
به گفتــه این داروســاز در زمــان کنونی 130 
داروخانه خصوصی، دولتی بیمارستانی در استان 
فعالیت می کنند که از این تعداد 70 داروخانه در 

شهر زنجان واقع شده است.

 192 میلیــارد ریــال از محــل اعتبارات 
عمرانی اســتان زنجان برای جبران خسارت های 
سیل و بازسازی مناطق آسیب دیده ناشی از این 

حادثه غیرمترقبه به این استان ابالغ شده است.
معــاون برنامه و بودجــه ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی اســتان زنجان در جلســه شــورای 
برنامه ریزی و توســعه اســتان با بیان این مطلب 
افزود: 123 میلیارد ریال نیز برای جبران صدمات 
وارده بــه تجهیــزات راه و شهرســازی، آب و 

کشاورزی استان ابالغ شده است.
احمد خداوردی اظهار داشت: این اعتبارات افزون 

بر 168 میلیارد ریال اعتبارات هزینه ای است که به 
خسارت های وارد شده به بخش کشاورزی ابالغ 

شده بود.
وی با اشاره به اصالح آیین نامه شورای برنامه ریزی 
و توسعه استان ها خاطرنشان کرد: با توجه به تاکید 
دولت مبنی بر کاهش تعداد جلسات کارگروه ها، 

تعدادی از کارگروه ها با یکدیگر ادغام شده اند.
خداوردی اظهار داشــت: با این ادغام ها وظایف، 
حذف یا کاهش نمی یابد بلکه فقط کارگروه ها در 

یکدیگر ادغام می شوند.
معاون ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان 

زنجان گفت: چهار کارگروه جدید تشکیل یافته 
که جلســات آن ها از ابتدای امرداد امسال برگزار 

می شود.
نرخ تورم استان زنجان باالی 3۶ درصد است

معــاون آمــار و اطالعات ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی اســتان زنجان نیز با ارائه گزارشی از 
وضعیت تورم اســتان و کشور، گفت: نرخ تورم 
کشور در طول سال های 52 تا 97 به غیر از چند 
سال در بقیه ســال ها 2 رقمی و باالی 50 درصد 

بوده است.
ایرج امینی افزود: میزان نقدینگی کشور نیز در این 

مدت از 70 هزار میلیارد تومان به یک هزار و 800 
هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی خاطرنشــان کرد: نرخ تورم استان زنجان در 
خرداد ســال جاری در مناطق شهری 36.6 و در 

مناطق روستایی 36.2 درصد بوده است.
پنجمین نشست شــورای برنامه ریزی و توسعه 
استان در سال 98 به ریاست استاندار زنجان و با 
محوریت اصالح آیین نامه این شورا تشکیل شد 
که هر یک از اعضا نظرات و پیشــنهادهای خود 
را نســبت به اصالح آیین نامه و ادغام کارگروه ها 

بیان کردند.

معاون برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان:

۱۹۲ میلیارد ریال برای بازسازی مناطق سیل زده زنجان ابالغ شد

 استاندار زنجان گفت: ادغام جلسات، مدیران 
را چابک می کند.

به گزارش ایسنا، فتح اله حقیقی در پنجمین نشست 
شورای برنامه ریزی استان، با اشاره به گزارش ارایه 
شــده در رابطه با گزارش اعالم  شــده در رابطه با 
بودجه ابالغی برای خسارت سیل، اظهار کرد: برای 
هزینه کرد و تخصیــص این بودجه باید هماهنگی 
کامل با ستاد مرکزی بازسازی انجام شود و در رابطه 
با وظایفی که به بخش ها و دستگاه های مختلف برای 

بازسازی محول شده بود، بررسی انجام شود.
این مسوول در رابطه با آیین نامه ادغام جلسات، ادامه 
داد: یکــی از بهترین کارهایی که تصمیم بر اجرای 
آن گرفته شــده ادغام نشست هاســت؛ چراکه این 

ادغام سبب می شود که مدیران با داشتن زمان زیاد، 
چابک تر شده و اقدام عملیاتی بیشتری انجام می دهند 
و زمان بیشتری را در بین اقشار مختلف مردم حضور 

خواهند داشت.
وی با بیان اینکه وقتی تعداد نشســت ها زیاد باشد، 
سطح کیفی دستور نشست ها کاهش می یابد، افزود: 
اصل بحث ادغام خوب اســت ولــی نباید به این 
مهم به صورت بخشــی نگاه شود و شرح وظایف 
استانداران نیز باید در این ادغام ها مورد توجه قرار 

گیرد تا وظایف نادیده گرفته نشده و حذف نشود.
حقیقی با بیان اینکه موازی کاری در رابطه با حوزه 
اجتماعی وجود دارد به همیــن دلیل ادغام در این 
بخش بایستگی باالیی دارد، تصریح کرد :برای وجود 

هماهنگی در کشــور باید همه ادغام ها در کشور به 
طور یکســان باشد به همین دلیل انتظار می رود که 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در این رابطه 
با دیگر ســازمان های مدیریت و برنامه ریزی دیگر 

استان ها هماهنگی به عمل آورد.
نماینــده عالی دولت در اســتان زنجان تاکید کرد: 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید توجه داشته باشد 
که موارد پیشنهادی برای ادغام و یا حذف نشست ها 
را در ابتدا با دســتگاه های مربوطه بررسی و سپس 
تصویب کند تا دوباره مشکلی پیش نیاید همچنین 
باید توجه داشــت که جلســات و کارگروه های 
حاکمیتی نیز امکان حذف نــدارد و برگزاری این 

نشست ها بایسته است.

اســتاندار زنجان در رابطه با گزارش ارایه  شــده با 
موضوع تورم استان، یادآور شد: وقتی از علم تفسیر 
عددی می شود، مشکل پیش می آید باید توجه داشت 
که دانستن صرف آمار کافی نیست بلکه باید از این 
آمار اســتفاده عملی کرد تا بتوان به نتیجه مطلوب 
رسید عالوه بر آن در استان صاحب نظران خوبی در 
رابطه با این حوزه جود دارند که استفاده از نطرات 

آنان اهمیت باالیی دارد.
این مســوول با بیان اینکه کارگروه تنظیم بازار باید 
قوی و منسجم عمل کند، خاطرنشــان کرد: بازار 
نیازمند نظارت مســتمر اســت؛ چراکــه خرید و 
فروش های زیاد در حوزه مسکن خود سبب می شود 

که قیمت افزایش یابد.

 بعــد از بارندگی  و ایجاد ســیالب ها در 
فروردین امسال 100 واحد مسکونی استان زنجان 
آسیب دید که کار بازســازی و آوار برداری آن ها 

آغاز شده است.
ســجاد صنعتی منفرد در جمع خبرنگاران افزود: 
این خانه ها که حدود پنج هزار تن آوار است در 
15 روستا قرار داشــته است، با توجه به اولویت 
بندی بنیاد مسکن؛ آواربرداری از مناطق سیل زده 
در شهرســتان های خدابنده، ماهنشان و ابهر که 
خســارت بیشتری در این زمینه داشتند آغاز شده 

است.

این مسوول، با تشریح شرایط و قوانین مربوط به 
بازسازی خانه های تخریب شده، گفت: طبق قانون 
آواربرداری از یک واحد مســکونی تنها به شرط 
رضایت مالک و حضورش در زمان تخریب واحد 

انجام می شود.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان 
با اشاره به بایستگی استفاده از فرصت فصل کار، 
خاطرنشــان کرد: با رایزنی هــا و تعامل با دیگر 
دستگاه های متولی در استان از جمله بانک های 
عامل پرداخت کننده تســهیالت، کار بازســازی 

بالفاصله بعد از آواربرداری انجام خواهد شد.

گفتنی اســت 160 میلیارد ریال تسهیالت برای 
جبران خســارت های وارده شــده به واحدهای 
مسکونی روســتایی و شهری این استان پرداخت 

می شود.
تا کنون و بعد از خســارت به 5هزار و 866 منزل 
مسکونی ناشی از بارندگی فروردین امسال، فقط 
13 متقاضی موفق به دریافت تسهیالت بانکی در 

زنجان شده اند.
بنیاد مسکن توانسته است از 380 فقره تسهیالت 
مصوب در این حوزه تا کنون 305 واحد مسکونی 

را برای پرداخت تســهیالت به بانک های عامل 
استان معرفی کند.

از واحدهایی که در بارندگی ها خسارت دیده اند 
32 درصد تعمیری بوده و 68 درصد واحدها هم 

احداثی بوده و نیازمند بازسازی مجدد هستند.
در اســتان زنجان بیش از ســه هزار و 100 واحد 
روستایی و 500 واحد شــهری باالی 50 درصد 

آسیب دیدگی در بارندگی های امسال داشتند.
همچنین یکهزار و 800 واحد مسکونی استان نیز 
کمتر از 50 درصد آســیب دیده اند و تنها نیاز به 

تعمیرات دارند.

فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان:

۱۰۰ واحد مسکونی آسیب دیده از سیل زنجان آوار برداری شد

استاندار زنجان:

ادغام نشست ها
مدیران را چابک می کند
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 دبیر هیــات کوهنــوردی و صعودهای 
ورزشی استان، از کسب رتبه نخست توسط هیات 

کوهنوردی زنجان در سال گذشته خبر داد.
به گزارش ایسنا، معبود توحیدی نژاد در نشست 
خبری با بیان اینکه پارســال توانســتیم بر پایه 
ارزیابی های فدراسیون کوهنوردی و صعودهای 
ورزشی، عنوان نخســت را در کشور از آن خود 
کنیم، افزود: در ایــن ارزیابی، هیات کوهنوردی 
اســتان زنجان همه آیتم های فدراســیون اعم از 
توسعه رفتارهای سازمانی، توسعه سخت افزاری و 
توسعه ورزش همگانی، قهرمانی و نیروی انسانی 

را مدنظر داشت.
وی با یــادآوری اینکــه هیات کوهنــوردی و 
صعودهای ورزشی استان زنجان در سال گذشته 
عملکرد قابــل قبولی در بخش بانوان داشــت، 
تصریح کرد: خوشبختانه همه این اقدامات دست 
به دســت هم داد تا زنجان در این رشته با کسب 
709 امتیاز باالتر از همه استان ها در رتبه اول کشور 
قرار گیرد. بعد از زنجان نیز استان های اصفهان و 
تهران با کسب 699 و 671 امتیاز به ترتیب دوم و 

سوم شدند.
این فعال ورزشی با اشاره به اینکه شوربختانه همه 
زیرساخت های برای رشــته های کوهنوردی در 
استان فراهم نیست و همین امر باعث می شود که 
نتوانیم به موفقیت صد درصدی که همان کسب 
800 امتیاز است، دســت یابیم، ادامه داد: امکان 
فعالیت در رشــته هایی چون یخ نوردی و اسکی 
کوهســتان هم اکنون در زنجان وجود ندارد اما 

خوشــبختانه عملکرد جهشی در دیگر بخش ها 
باعث کسب رتبه نخست در کشور شده است.

توحیدی نژاد بــا بیان اینکه تعداد ورزشــکاران 
سازمان یافته این هیات بی 800 تا 1000 نفر است، 
اظهار کرد: باور راسخ به این مهم داریم که تعداد 
ورزشکاران کوهنورد استان بیش از این آمار است 
اما با توجه به اینکه این ورزشکاران به صورت آزاد 
در این عرصه فعالیت کرده و کارت ورزشی برای 
آن ها صادر نشده است، به همین خاطر در فهرست 
ورزشکاران سازمان یافته این هیئت قرار ندارند که 

بنا داریم این ساماندهی را انجام دهیم.
دبیر هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان 
زنجان در ادامه با اشــاره به اینکه پارسال چندین 
اعزام را به رقابت های آسیایی و جهانی داشتیم که 
ماحصل آن کسب مدال طال توسط محیا دارابیان 
در رشته بولدرینگ سنگنوردی و در رقابت های 
آسیایی قزاقستان بود، گفت: میزبانی از دو رویداد 
مهم المپیاد استعدادهای برتر ورزشی کشور و نیز 

رقابت های جام فجر در سال گذشته انجام شد.
وی از انجــام دو صعــود برون مرزی توســط 
ورزشکاران زنجانی به قله آرارات و خان تانگری 
خبر داد و با اشاره به اینکه از چندین رشته ای که 
در این فدراسیون وجود دارد، هیئت زنجان فقط 
در دو رشته کوهنوردی و سنگنوردی فعال است، 
افزود: حسین مقدم یکی از کوهنوردان ارزشمند 
کشورمان است که به دلیل مشکالت مالی، سال 
گذشته نتوانست صعود برون مرزی داشته باشد و 

این ورزشکار اکنون مربی تیم ملی است.

 روســتای کمرکوه یکی از روستاهای 
بخش چورزق شهرســتان طارم است که این 
روزها با مشــکل کم آبی دســت و پنجه نرم 

می کند.
به گزارش ایســنا، آب آشــامیدنی از نیازهای 
اساســی انسان است و امروز وجود منابع آب 
بیشــتر در کشــورها، یک امتیاز بزرگ برای 
توسعه و پیشرفت آن کشور محسوب می شود 
و حتی در عرصه سیاســی و اجتماعی نیز آب 

نقش بسیار بااهمیتی را دارا است.
یکــی از اصلی ترین دغدغه های دولت، تامین 
به ویژه  زیرســاخت های جمعیت روســتایی 
تامین آب شرب و بهداشتی روستاییان است. 
ایــن موضوع به لحــاظ اهمیــت، جایگاهی 
بی بدیلی در حفظ ســالمت، کارآمدی ساکنان 
مناطق روســتایی، عدم مهاجرت و توســعه 
پایدار بخش روستایی کشور داشته و خواهد 

داشت.
در برنامه های پنج ساله توسعه کشور، به ویژه 
برنامــه پنجم )مــاده 194(، توســعه پایدار 
روســتاها به عنوان یکی از اصلی ترین اهداف 
دولت مورد توجه بوده است.  بحران آب یکی 
از بحران هایی اســت که همه ساله روستاییان 
در نقاط مختلف کشــور با آن دست و پنجه 
نرم می کنند که اســتان زنجان نیز از این قاعده 

به لحاظ تعداد باالی روستاها مستثنی نیست. 
شهرستان طارم یکی از شهرستان زیبای استان 
زنجان اســت که دارای 97 روســتا است که 
همه ساله با فرا رســبدن فصل گرما برخی از 
روســتاهای آن دچار مشکالتی در حوزه آب 
می شــود. یکی از روستاهایی که این روزها با 
این مشکل دست و پنجه نرم می کند، روستای 

کمرکوه طارم است.
روســتای کمرکــوه در ۵0 کیلومتــری مرکز 
شهرستان و  در بخش چورزق طارم واقع شده 
است که حدود ۲79 نفر جمعیت دارد و شغل 

اکثر مردم آن نیز فرش بافی و دامداری است.
مشکل آب به وجود آمده سبب شده است که 
مردم این روستا روزانه تنها نیم تا یک ساعت 
آب داشته باشــند و برای گذران زندگی خود 
مجبور شوند آب را در تانکرها ذخیره کنند که 
همین امر نیز مشــکالتی از لحاظ بهداشتی به 

دنبال دارد.
این روستا دارای 89 مشترک است که روزانه 
40 مترمکعب آب شــرب در این روستا تولید 
می شــود. بنا به گفته اهالی و سرپرست آبفار 
شهرســتان در 1۵ کیلومتری روستا چشمه ای 
قرار دارد که بیش از ۲00 میلیون تومان هزینه 
می خواهد که در صــورت تأمین و تخصیص 

مشکل آب آشامیدنی روستا حل خواهد شد.

گدایی یک پدیده اجتماعی نوظهوري نیســت، 
بلکه قدمت آن به تاریخ شکل گیري انسان می 
رســد، همیشــه در طول تاریخ فقر و نابرابري 
اجتماعی از جامعه جداناپذیر ویک روي سکه 
می باشــد، ثروت و دارایی نیز روي دیگر آن 
اســت. به عبارت دیگــر، گدایی به عنوان یک 
اجتماعی  اجتماعی حاصل ساختارهاي  آسیب 
و اقتصادي جامعه و زاییده فقر و نابرابري هاي 
اجتماعی اســت. گدایی یک فعالیت ســازمان 
یافته است که فرد در آن گدایی را به کارکردن 
ترجیح می دهد، هــر چند که توانایی کارکردن 

را دارد.
گدا، فردي اســت که به طور علنی و آشکار از 
دیگران در خواســت کمک می کند. گدایی را 
می توان عملی دانســت که شخص گدا بدون 
نداشتن اســتحقاق و شایستگی واقعی مقداري 
وجه و یــا کمک غیرنقــدي از دیگري تقاضا 
می کند. گاهی اوقات عمل گدایی تحت پوشش 
فروشــندگی دستفروشی  مانند  اعمال دیگري 
و.... انجــام می گیرد. گداها روش هاي مختلفی 
دارند، ولی پایه آن مبتنی بر جلب محبت مردم 

است.
گدایی هماننــد دیگر جرایم، معلول توســعه 
شــهري و شهرنشینی است که مالزم با صنعتی 
شــدن و افزایش مهاجرت از روســتا به شهر 
اســت. مهاجرت و توســعه شهرنشینی سبب 
گســترش جمعیت کالنشهرها و حاشیه نشینی 
گردیده و به نظر آســیب شناســان با گسترش 
شــهرها تمایــل به رفتــار مجرمانــه افزایش 
می یابد. بلکه هرچه شهرنشــینی گسترش یابد، 
تعداد افــرادي که به گدایــی روي می آورند، 
افزایــش خواهد یافت. گدایــی نه تنها جرم و 
آســیب اجتماعی اســت، بلکه خود منجر به 
نابهنجاري هاي اجتماعی دیگر از جمله فروش 
مواد مخدر، اعتیاد، ولگردي، اشــاعه فســاد و 
روســپیگري می گردد و به طــور قطع با تراکم 
جمعیت در شهرها ارتباط تنگاتنگی دارد. رشد 
سریع جمعیت و بالطبع رشد سریع شهرنشیني، 
جابه جایي توده هاي وسیع جمعیت و مهاجرت 
به شهرهاي بزرگ و پیدایش شهرهایي با رشد 
قارچ گونه و شــهرک هاي اقماري و حاشــیه 
نشــیني پیرامون کالن شهرها، افزایش نابرابري 
اجتماعي و شــکاف طبقاتي در کالن شهرها، 
دگرگونــي در ســاخت و کارکــرد خانواده، 
فروپاشــي الگوهاو هنجارهاي ســنتي رفتار و 
افزایش تنش هاي اجتماعي، پیامدهاي اجتماعي 

ناگوار را در زندگي شــهري جوامع معاصر بر 
جاي گذاشته است.

گدایی به عنوان یک پدیده زشــت اجتماعي، 
مخرب و با انواع مدها و روش ها، در ســطح 
جوامع مختلف همواره وجود داشــته و دارد و 
حتي در برخي از جوامع شوربختانه به صورت 

یک فرهنگ درآمده است.
این در حالي است که شهر 
زنجان نیــز از وجود گداها 
بي بهــره نبوده و با گذر در 
خیابان هاي شلوغ و رفت و 
آمد شهري، مي توان حضور 
ایــن طیــف را در ســنین 

مختلف مشاهده کرد.
شــهر زنجان به عنوان مرکز 
استان ســه منطقه شهرداري 
نفر جمعیت  و 430 هــزار 
دارد در شــش ماهه نخست 
امســال در حدود 17۲ نفر 
گدا در زنجان شناســایی و 
جمع آوری گردیده که 1۲0 

نفر از این تعداد را مردان و ۵۲ نفررا زن تشکیل 
می دهند  و 80 درصد گداهای شــهر زنجان را 

افــراد غیر بومي و ما بقي را بومي می باشــند. 
بــر همین پایه 80 درصد گداهای بومي شــهر 
زنجان مردان هستند همین بررسي ها بیانگر آن 
است که بیشتر زنان گدای فعال در شهر زنجان 
خود و یا همسرانشان به اعتیاد مبتال هستند که 
این موضوع یک واقعیت انکار ناپذیر اســت. 
گدایی  امر  در  شــوربختانه 
از کــودکان نیز بــه عنوان 
به  رسیدن  براي  وســیله اي 
مقاصد شــخصي اســتفاده 

می گردد.
پدیده  یک  عنوان  به  گدایی 
شــکل گیري  با  اجتماعــی 
و  متولــد گردید  بشــریت 
فقر  بــه واســطه  تاکنــون 
است.  یافته  تداوم  اقتصادي 
جمله  از  اجتماعی  نهادهاي 
بهزیستی  خانواده و سازمان 
راهکار  اند  نتوانسته  تاکنون 
مناســبی در جهت مقابله با 

آن طراحی کنند. 
بنابراین با این وجود، این پدیده در شــهرها به 
ویژه در شهرهاي بزرگ از معضالت اجتماعی 

گریبانگیر بوده که گداها با شیوه هاي گوناگون 
و با ســوء اســتفاده از احساســات و عواطف 
انســانی، به دنبال کسب منافع شخصی هستند.
یکی از این روشــهای فریبنده و گوناگون برای 
جلب توجه مخاطبان اســتفاده از کودک، برای 
ترغیب حس انسان دوســتانه و دلسوزی افراد  

برای کمک کردن می باشد.
همین مساله، موجب ترویج فرهنگ گداپروری 
در شهر زنجان شده که نیازمند اصالح و تغییر 

نگرش در این زمینه هستیم.
کالم آخــر اینکه گدایی واقعیــت تلخ جامعه 
ایران و به ویژه زنجان اســت کــه دولتمردان 
و مدیران کشــور و مدیــران اســتانی باید با 
 برنامــه ریزي و همــت واال و با پشــتکاري 
مثال زدنی راهکار اجرایی در جهت کاهش آن 

پیدا نمایند. 
ایــن راهکارها مــی تواند مــواردی از قبیل: 
آموزش و فرهنگ سازی ، ایجاد اشتغال جهت 
فقرزدایی ، پوشش بیمه اي اقشار آسیب پذیر به 
ویژه سالمندان و از کارافتاده ، استفاده ازظرفیت 
خیرین برای نگهداری از قشــر آسیب پذیر به 
ویژه کــودکان و ایجاد و ســاخت پناهگاه در 

الیه های مختلف اجتماعی و شهر باشد.

در سال گذشته محقق شد؛

کسب رتبه نخست 
هیات کوهنوردی زنجان در کشور

مشکل کم آبی 
در روستای کمرکوه طارم

آگهی اصالحی موضوع ماده ۳ قانون وماده۱۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی

پیرو آگهی شــماره ۲۴۲ مورخه ۲۹ دی ماه۱۳۹۷ و شــماره ۲۶۱ مورخه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ روزنامه زنگان امروز و 
شماره ۸۸۳ مورخه ۲۹ دی ماه ۱۳۹۷ و شماره ۸۸۹۶ مورخه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ روزنامه قدس زندگی و به موجب 
رأی اصالحــی شــماره  ۱۳۹۸۶۰۳۲۷۰۰۱۰۰۰۱۷۴ مورخه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ هیات قانون تعیین تکلیف میزان 
مالکیت چهار و هفتاد و دوصدم)۴/۷۲( شعیر مشاع از ۹۶ شعیر پالک ۱۴۴ اصلی بخش ۷ زنجان صحیح می باشد. 

مجتبی محمدلو- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زنجان منطقه یک

آگهی موضوع ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مسکن 
نظر به اینکه آقای محمد غفاری مقدم فرزند شمس الدین بشماره شناسنامه ۵۵۲ کد ملی ۴۲۸۲۸۲۸۱۵۳ و محمدرسول 
غفاری مقدم فرزند شمس الدین بشماره شناسنامه ۱۷۱۱ و کد ملی ۴۲۸۲۸۲۵۹۸۷ بالمناصفه تحت کالسه ۴۷۲۴ قطعه 
الحاقی بشماره رأی ۳۰۳۰ مورخه ۳۰ بهمن ۹۷ تقاضای صدور سند مالکیت یک باب عمارت را در شهر ارمغان خانه پالک 
فرعی ۸۲۶ از ۸۱ اصلی بخش ۷ زنجان را نموده اند لذا مراتب به شرح زیر آگهی میگردد تا چنانچه کسی اعتراضی داشته 
باشد مطابق ماده ۱۰ آیین نامه ظرف مدت ۱۰ روز از انتشار آگهی اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسلیم و از تاریخ تسلیم 
اعتراض ظرف مدت یک ماه در مراجع قضایی نسبت به طرح دعوی اقدام نمایید و گواهی آن را به ثبت محل تقدیم نماید.

مجتبی محمدلو - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زنجان منطقه یک

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شــماره ۱۳۹۸۶۰۳۲۷۰۰۱۰۰۰۰۶۵ مورخه ۴ اردیبهشــت ماه ۱۳۹۸ هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک 
زنجان تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای مرتضی قیداری فرزند احمد به شماره شناسنامه ۵۵۵۵۸ صادره 
از در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۲۲.۲۴ متر مربع پالک ۸۶۸۰ فرعی از ۴۲ اصلی واقع در بخش ۷ 
زنجان خریداری از مالک رسمی خانم جمیله رضا زاده محرز گردیده است. بنابراین به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 

اول : ۲۳ تیر ماه ۱۳۹۸تاریخ انتشار نوبت دوم : ۷ امرداد ماه ۱۳۹۸
مجتبی محمدلو- رییس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابر رأی شماره ۱۳۹۷۶۰۳۲۷۰۰۱۰۰۱۷۱۷ مورخه ۱۵ دی ماه ۱۳۹۷ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان 
تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای اسداله محمدی فرزند قوچعلی به شماره شناسنامه ۳۳۱ صادره از زنجان 
در ششدانگ یک باب عمارت به مساحت ۲۲/۹۴متر مربع پالک ۱۷۱۲۱ فرعی از ۴۱/۷ اصلی مفروض و مجزی 
شده از پالک ۵۸۸/۱۲۱۲فرعی واقع در بخش ۷ زنجان خریداری از مالک رسمی بنیاد مستضعفان محرز گردیده 
است. بنابراین به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول : ۲۳ تیر ماه ۱۳۹۸تاریخ انتشار نوبت دوم : ۷ امرداد ماه ۱۳۹۸

مجتبی محمدلو- رییس ثبت اسناد و امالک

گدایی؛ پدیده ای به دیرینگی تاریخ شکل گیري انسان
 داود پرنقوشی- دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی)برنامه ریزی شهری(

 رقابت هــای فراملی کیک بوکســینگ 
بخش مردان که از روز پنجشــنبه /۲0 تیر/ به 
مدت ۲ روز به میزبانی زنجان برگزار شــد، با 

قهرمانی تیم زنجان خاتمه یافت.
رییس هیات ورزش های رزمی اســتان زنجان 
به خبرنگار ایرنا گفت: در این رقابت ها که در 
10 وزن مختلف و در رده های ســنی نونهاالن، 
نوجوانان، جوانان، بزرگساالن و پیشکسوتان در 
ســالن 6 هزار نفری امام خمینی )ره( مجموعه 
ورزشی انقالب زنجان برگزار شد تیم زنجان با 
کسب 10 نشــان طال، 11 نقره و 14 برنز مقام 
نخست را کسب کرد و تیم آذربایجان غریی با 
8 طال، 1۲ نقره و 16 برنز و آذربایجان شــرقی 
نیــز با 4 طال، 7 نقره و 9 برنز به ترتیب دوم و 

سوم شدند.
علی بیگدلی با بیان اینکــه چهار تیم خارجی 
در مســابقه های فراملی کیک بوکسینگ مردان 
حضــور داشــتند و مالک بــرای قهرمانی نیز 
تعداد طالهای کســب شده بود، اظهار داشت: 
در بخش ســوپر فایت )مبــارزه( این پیکارها، 
افغانستان به ۵ نشان طال، جمهوری آذربایجان 
به 3 نشان طال و پاکستان به ۲ نشان طال، 4 نقره 

و سه برنز، دست یافتند.
وی با اشــاره به اینکه مســابقه ها در ۲ نوبت 

صبــح و بعدازظهر و با حضور نزدیک له 3۵0 
ورزشکار داخلی و خارجی برگزار شد، افزود: 
30 داور نیز این مسابقه ها  را قضاوت کردند و 
به نفرات نخســت نیز مدال، حکم قهرمانی و 

کمربند طالیی اهدا شد.
بیگدلی خاطرنشــان کرد:  تیم های جمهوری 
آذربایجان، عراق، افغانســتان و پاکســتان در 
این رقابت ها حاضــر بودند و تیم های اوگاندا، 
فیلیپیــن و آمریکا، نیز به رغم اعالم آمادگی در 

این پیکارها حضور نیافتند.
نیز طی  بانوان  مســابقه های کیک بوکســینگ 
روزهای 18 و 19 تیر ماه در سالن 6 هزار نفری 
زنجان برگزار شد و تیم تهران در این رقابت ها 
با کسب ۵۲ نشان )۲3 نشان طال، ۲۲ نشان نقره 
و هفت نشان برنز( به مقام قهرمانی رسید و تیم 
اصفهان با کســب پنج نشان طال، چهار نقره و 
پنج برنز و تیم زنجان نیز با پنج نشان طال، چهار 
نقره و سه برنز، به ترتیب عناوین دوم و سوم را 

به دست آوردند.
قرار بود مســابقه های فراملی کیک بوکســینگ 
بانوان و مردان از چهارم تیرماه جاری به مدت 
چهار روز در شــهر زنجان برگزار شود که به 
علت دیر صادر شــدن مجوز بــرون مرزی به 

تاخیر افتاد.

زنجان قهرمان مسابق های  فراملی 
کیک بوکسینگ مردان شد

مودیان محترم اشخاص حقوقی و صاحبان امالک اجاری
آخرین مهلت ارایه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی از طریق سامانه 

www.tax.gov.ir پایان تیرماه 1398 می باشد.
روابط عمومی امور مالیاتی استان زنجان
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گدایی به عنوان یک پدیده 

اجتماعی با شکل گیري 
بشریت متولد گردید و 
تاکنون به واسطه فقر 

اقتصادي تداوم یافته است. 
نهادهاي اجتماعی تاکنون 

نتوانسته اند راهکار مناسبی 
در جهت مقابله با آن 

طراحی کنند
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وضعیت آب و هوای زنجان:
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در این مشهد که هم بالین طوس و طابران خفته است
جهان جان و باالتر از آن ، جاِن جهان خفته است

از این جا بردمد خورشید و اقطار جهان گیرد
زمینی که در آن هشتم امام شیعیان خفته است
سریر ارتضا را ، اوست سلطان و رضا نامش

کسی که قاصر از توصیف اوصافش زبان ، خفته است
حریم کبریایش را چه گویم تا کنم تصویر ؟

به مدح او قلم از کار مانده است و بیان خفته است
عجب نبود اگر که اِنس و جانش آستان بوسند

که این جا سرور و فرمانروای انس و جان خفته است
امام هشتم آری آن که هشته حشمت و جاهش

سریر عّزت و شوکت به فرق فرقدان خفته است
چنان شاهی که خاک مدفن پاکش به یُمن او

فروَشد سروری و برتری بر آسمان ، خفته است
نهاده قدسیان بر خاک افالکیش پیشانی

چه عّزت ها و شوکت ها که در این آستان خفته است
به هر حاجت که روی آری بدو ، خواهی گرفت آن را

در این جا قبله ی حاجات پیدا و نهان خفته است
ز رنج رایگان بگذر، بنه بر آستانش سر

که در وی راز نامکشوف گنِج شایگان خفته است
دعای حفظ جان و ِحرز اّمید جهان این جاست

که خود روح االمین گویی در این بیت االمان خفته است
در این َمعَجر اگر دستی زدی، دست از فلک بُردی

در این خاک ُمراد ، آری شفیع آهوان خفته است
از این مهد شکر پرور بََرد شعرم شکر، هرچند

امروز با حسین منزویدر این جا آن که خورد از دست مأمون شوکران خفته است منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ورزشی

Zanganemrooz@gmail.com   @zandgan
گردشگری و میراث

 رییس هیات کوهنــوردی و صعودهای 
ورزشــی شهرســتان زنجان، از وجود 30 گروه 
طبیعت گــردی و کوهنوردی غیرمجاز در زنجان 

خبر داد.
 به گــزارش ایســنا، فرشــته وطن دوســت در 
نشســت خبری با بیان اینکه هیات کوهنوردی 
زنجان با توجــه به قدمت دیرینــه ای که دارد، 
همــواره در رتبه هــای باالی جــدول ارزیابی 
فدراســیون قــرار دارد، افــزود: بــا توجــه به 
کوهســتانی بودن زنجان، مردم این استان عالقه 
زیادی به کوهنوردی داشــته و از دیرباز به این 
نوع فعالیت اقدام می کردند و امروز ماحصل همه 
این اقدامات منجر به کســب رتبه اول در کشور 

شده است.
وی با تاکید بر اینکه از امســال مقرر شده است 

عــالوه بر تــداوم میزبانی هایی که در گذشــته 
داشــتیم، اقدام به برگــزاری همایش های علمی 
در راســتای توان افزایی علمی فعاالن این عرصه 
کنیم، تصریح کرد: امســال سه اولویت را برای 
فعالیت هــای موثر خود در هیــات کوهنوردی 
و صعودهای ورزشــی اســتان زنجــان در نظر 
گرفته ایم که نخســتین اولویت مربوط به ایمنی 
 در کوهســتان اســت کــه این امــر باید جدی 

گرفته شود.
این فعال ورزشــی از آموزش بــه عنوان دومین 
اولویت این هیات برای امســال یاد کرد و ادامه 
داد: باور راســخ به این مهــم داریم که آموزش 
در هــر فعالیتی حــرف نخســت را می زند، به 
همین خاطر در نظــر داریم عالوه بر دوره هایی 
که از ســوی فدراسیون برگزار می شود، اقدام به 

برگزاری کالس های آموزشی با توجه به شرایط 
منطقه کنیم که در همین راســتا امسال طرح »هر 
کوهنورد یک امدادگر« را نیز اجرا خواهیم کرد.

وطن دوســت با اشــاره بــه اینکــه حفاظت از 
کوهستان به عنوان سومین اولویت این هیئت در 
سال جاری به شمار می رود، اظهار کرد: حفاظت 
از کوهستان از آن جهت دارای اهمیت است که 
تا زمانی که کوهستان نباشد، کوهنوردی نیز قادر 
به فعالیــت در این عرصه نخواهد بود، به همین 
خاطر بنا داریم در سال جاری همه برنامه ها را با 

رویکرد حفظ کوهستان برگزار کنیم.
رییس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشــی 
شهرســتان زنجان با بیان اینکه امروز فدراسیون 
از ظرفیت هایی که در اســتان زنجــان دارد، در 
بخش های مختلف استفاده می کند و این می تواند 

فرصتــی مغتنم برای کوهنوردی زنجان باشــد، 
افزود: ما بر این باوریم برای اینکه بتوان در کارها 
موفق بود، باید از نیروی جوان استفاده کرد، البته 
این در شرایطی اســت که تجارب پیشکسوتان 
در این عرصه را نیز در کنار این موضوع داشــته 

باشیم.
وی از وجود گروه هایی که بدون داشــتن مجوز 
اقــدام به طبیعت گردی و کوهنوردی می کنند، به 
عنوان یکی از چالش هــای جدی این هیات یاد 
کرد و گفت: شــوربختانه هم اکنــون 30 گروه 
طبیعت گردی و کوهنوردی بدون داشــتن مجوز 
اقدام به فعالیــت در این عرصه می کنند، این در 
حالی اســت که فقط 5 گروه در اســتان زنجان 
اقدام به کســب مجوز کرده اند و مجوز 2 گروه 

دیگر نیز در شرف صادر شدن است.

زهرا آذرنیوش: روستای عروسان از توابع خور و 
بیابانک در شهرستان نایین اصفهان قرار دارد. این 
روستا یکی از زیباترین و جذاب ترین روستاهای 
ایران است و در مســیر گردشگران کویری قرار 

دارد و سفر به آن روح را نوازش می کند.
روستای عروسان جزو شهرستان نایین در استان 
اصفهان اســت. این روستا دارای جمعیت بسیار 
کمی اســت، به طوری که در سرشــماری سال 
۱3۸5 جمعیت آن حدود 2۷0 نفر گزارش شده 
است. این روستا در دهستان بیابانک قرار گرفته 
که دارای ۹20 متر ارتفاع از ســطح دریا اســت. 
آب و هوای این منطقه گرم و خشــک و دارای 
شرایط کویری اســت. رودخانه فصلی فراخ، از 
دو کیلومتری جنوب روســتا عبور می کند و کوه 
دوانبارو و روســتای گرمه نیز در شمال آن قرار 
دارند. این روســتا یکی از زیباترین روســتاهای 
استان اصفهان است که طبیعت گردان بسیاری از 

آن استقبال می کنند.
روســتای عروسان در فاصله 50 کیلومتری کویر 
نمک قرار دارد. این روســتا دارای چشــم انداز 
فوق العاده زیبایی است. روســتا به دلیل داشتن 
دشت های شنی روان و گسترده و آسمانی در دل 
کویر با غروبی نارنجی رنگ و شبی با ستارگانی 
درخشــان که گویی می توان آن ها را در دســت 
گرفت و سکوت بی نظیری که در آن وجود دارد، 
آرامشی بی بدیل را نصیب گردشگرانی می کند که 
شب را در این روستا می گذرانند. طلوع صبح این 
روستا نیز بســیار دل انگیز است. نور خورشیدی 
که بر نخل های روستا می تابد، صحنه ای شورانگیز 
را در مقابل چشــمانی پر از امید ترسیم می کند. 
زیبایی های کویر نمک این منطقه خود داســتانی 
جداگانه را می طلبد که کویرنوردان ماجراجو را به 

سمت خود جذب می کند.
روســتا به دلیل نزدیکی به کویر نمک و داشتن 
شرایط خشــک و کم آب، دارای چندین آب انبار 
اســت که از گذشــته های دور برای تامین آب 
آشامیدنی روستا تعبیه شده اند. آب انبارها دارای 
سیســتم خنک کننده و فضاهای تاریک داخلی 
هستند که برای گردشگران و کویرنوردان بسیار 
جذاب هستند. روستای عروسان همچنین دارای 
آبگرم معدنی در فاصله ۱۸ کیلومتری روستا است 
که گردشــگران بسیاری از آن دیدن می کنند و با 

آب آن خستگی خود را رفع می کنند.
روستای عروســان دارای بافت و معماری کهن 
مناطق کویری و تحت تاثیر اقلیم گرم و خشک 
است. در کنار درختان نخل سر به فلک کشیده، 
منظره ای زیبــا و رویایــی در دل کویر را پدید 
می آورد. هر گردشــگری با ورود به این روستا 
نمی توانــد در کوچه پس کوچه های قدیمی این 
روستا قدم نزند. بافت مسکونی روستا در پای کوه 

گســترده شده و راه های اصلی آن آسفالت است. 
فضاهای مشترک در خانه های روستایی عبارتند 
از: اتاق ها، حیاط مرکزی، باغچه، ایوان، دیوارهای 
ضخیم و خروجی های کوچک، درها و پنجره های 
واحدهای قدیمی، چوبی است و مصالح عمده به 
کار رفته در آن مشــتمل بر گل، خشت، چوب و 

آجر است.
گویش مردم روســتای عروســان گویش محلی 
»گرمه ای« اســت. مردم این روستا دارای فرهنگ 
خاصی در آیین های شادی و سوگواری هستند. 
شــاید بتوان گفت آیین هایی که در این روســتا 
برگزار می شــود نیز مانند دیگر جاها برگرفته از 
شــرایط اقلیمی روستا است. برای نمونه در آیین  
مربوط به محرم در این روســتا آیین نخل برداری 
برگزار می شود که به تلفیقی از خاصیت اقلیمی و 
اعتقادی مردم این منطقه باز می گردد. موسیقی های 
محلی شاد در آیین جشن و عروسی روستا نیز از 
دیگر آیین های مردم روســتای عروسان است که 
ترانه های محلی خود را به همراه ساز و دف اجرا 
می کنند. این روستا همچنین دارای ترانه های کار 
نیز اســت که در هنگام فعالیت مردمان روستا در 

مزارع و جاهای مختلف زمزمه می شود.
یکی از دیدنی ترین و جذاب ترین شــاخصه های 
روستای عروســان، نخلســتان های موجود در 
روستا است. در این نخلســتان های زیبا بیش از 
۶0 نوع خرما پرورش داده شده است. به طوری 
که عده ای از کارآفرینان در این روستا کارخانه ای 
ساخته اند که به بســته بندی مواد غذایی، به ویژه 
خرما اختصاص دارد. گفته شده در این کارخانه 
خرمای دولنده حبه ای، خرمای دولنده گردویی-
کنجدی، کرانچ خرما، خرمــای زاهدی و پیارم، 
ترشــی خرما، رطب، خرما زاهدی، خرما ربی و 
غیره مورد بسته بندی قرار گرفته و عرضه می شود.
بیشــتر مردم روســتای عروســان دارای شغل 
کشاورزی هســتند. اقتصاد این روستا بیشتر بر 
باغداری و پرورش شــتر و صنایع دستی اعم از 

قالیبافی و بافت گلیم، بافت زنبیل و سبد با چوب 
انــار و بافت طناب با الیاف و غیره بنا گذاشــته 
شده است. اقلیم کویری روستا، امکان پرورش و 
نگهداری شتر را برای بسیاری از ساکنان روستاها 
فراهم کرده است. محصوالت لبنی، انواع خرما و 
سبزی ها، انواع غالت و به طور کلی محصوالت 

زراعی و باغی از این روستا عرضه می شود.
از غذاهای محلی روستا می توان به آبگوشت، کله 
جوش، آش ارزن، ارزن پلو و آش هلک اشــاره 
کرد. این غذاها پرمخاطب ترین غذایی بوده اند که 

گردشگران این روستا از آن استقبال کرده اند.
برای رسیدن به این روستای زیبا و رویایی می توان 
از شهرهای نایین، خور و طبس به روستا رسید که 

این مسیر دارای جاده آسفالته نیز است.
بــرای لذت بردن بیشــتر از گشــت و گذار در 
روستای عروسان، باید شب روستا را تجربه کرد 
تا از زیبایی غروب و طلوع خورشید و سکوت و 
آرامش شب و چشم انداز زیبا و نزدیک ستارگان 
بهره برد. بسیاری از کویرنوردان و طبیعت گردان 
به راحتی شــب را در این روســتا با چادر ســر 
می کنند. اما اگر کسانی هستند که نمی توانند شب 
را با امکانات کم در چادر سپری کنند، می توانند 
از بارانداز طباطبایی که در روســتای فرحزاد در 
نزدیکی روستای عروسان برای اقامت گردشگران 
تدارک دیده شده است، استفاده کنند و شب را در 

آنجا بگذرانند.
این اقامتگاه که توســط خانــواده طباطبایی اداره 
می شــود، دارای دو ساختمان بوده و به امکانات 
رفاهی و رســتوران مجهز است و معماری آن به 
شیوه خانه های محلی کویری ساخته شده است. 
اقامتگاه دارای سه اتاق بزرگ و دو اتاق کوچک و 
یک ایوان و اقامتگاه دوم دارای شش اتاق و یک 
ایوان اســت. اقامتگاه با سقف هاللی و معماری 
کامال ســنتی ساخته شده و دارای ظرفیت اقامت 
۱00 نفره اســت. این اقامتگاه به تازگی بازسازی 

شده و به امکانات رفاهی مجهز است.

رییس جمهوری قانون 
حمایت از احیای بافت های 

فرهنگی را ابالغ کرد
 رییس جمهوری قانون حمایت از مرمت 
و احیای بافت های تاریخی- فرهنگی را پس از 
تصویب مجلس برای اجرا به ســازمان میراث 

فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ابالغ کرد.
به گزارش ایلنا، با ابالغ قانون حمایت از بازسازی 
و آماده سازی بافت های تاریخی و فرهنگی از 
سوی »حسن روحانی« وزارت راه و شهرسازی 
و بنیاد مسکن انقالب مکلف هستند با همکاری 
سازمان شــهرداری ها در مدت پنج سال پس از 
تصویب این قانون نســبت به تهیه، تصویب و 
اجرای طرح های ویژه حفاظت و احیای محدوده 
بافت های تاریخی- فرهنگی حســب مورد از 
طریق شــورای عالی شهرســازی و معماری یا 
کمیســیون های ماده )5( قانون تاسیس شورای 
عالی شهرســازی و معماری مصوب 22 اسفند 

۱35۱ اقدام کنند.

امارات صدرنشین قدرتمندترین 
پاسپورت های جهان در سال 

2019 شد
 طبــق فهرســت منتشــر شــده مجله 
CEOWORLD پاسپورت امارات متحده عربی 
در صدر فهرست قدرتمندترین پاسپورت های 

جهان در سال 20۱۹ قرار گرفت.
امارات متحده عربی با امکان سفر به ۱۷3 کشور 
)۱۱۶ کشور بدون ویزا و 5۷ کشور با ویزای در 
بدو ورود( عنوان قدرتمندترین پاسپورت جهان 
را بــه خود اختصاص داد. طبق این فهرســت 
پاسپورت کشورهای ســنگاپور، آلمان، فنالند، 
دانمارک، سوئد، فرانســه، ایتالیا، لوکزامبورگ، 
اســپانیا و هلند در رتبه های بعدی قرار گرفتند. 
همچنین، پاسپورت آمریکا نیز در رتبه چهاردهم 
قرار گرفت و افغانستان نیز با امکان سفر به 2۹ 
کشور و بدون هیچ پیشــرفتی، جایگاه خود را 
به عنوان ضعیف ترین پاسپورت جهان حفظ کرد. 

خبر خبر

یک عضو کمیسیون اقتصادی:
نباید برای توسعه صنعت 

گردشگری به دنبال اعتبارات 
محدود دولتی بود

 نماینده مــردم کرمان و راور در مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه صنعت گردشگری با 
ادبیات بخشنامه ای توسعه نمی یابد، گفت: نباید 
برای توسعه صنعت گردشگری به دنبال اعتبارات 

محدود دولتی بود.
به گزارش ایسنا، محمدرضا پور ابراهیمی با بیان 
اینکه کل درآمد نفتی کشــور بین ۱00 تا ۱50 
هزار میلیارد تومان است، اظهار کرد: بررسی های 
اقتصادی نشان می دهد صنعت گردشگری ایران 
می تواند بیش از ۱۴ میلیــارد دالر درآمد عاید 
کشور کند که بسیار بیشــتر از درآمدهای نفتی 
خواهد بود. وی با اشــاره بــه اینکه حوزه های 
صنایع دستی و گردشــگری ماهیت اقتصادی 
دارند، افزود: حوزه میراث فرهنگی نیز می تواند 

در کسب درآمد به دیگر حوزه ها کمک کند.
این عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شورای 
اســالمی با بیان اینکه نباید برای توسعه صنعت 
گردشــگری به دنبال اعتبــارات محدود دولتی 
بود، تصریح کرد: باید راه و مســیر برای سرمایه 
گذاری بخش خصوصــی در این صنعت بیش 
از پیش باز شود. پورابراهیمی خواهان تفویض 
اختیارات کامل به مدیران استانی سازمان میراث 
فرهنگی کشور شد و تاکید کرد: باید بسیاری از 
تصمیم گیری ها در داخل استان ها انجام گیرد 
و از پیچیدگی های بروکراسی اداری در صنعت 

گردشگری کاسته شود.
وی با اشــاره به عملکرد مثبت سازمان میراث 
فرهنگی کشــور در تغییر کاربــری و واگذاری 
بناهای تاریخــی به بخش خصوصــی افزود: 
خوشبختانه امتیاز این ســازمان در همکاری و 

تعامل با بخش خصوصی مثبت است.
وی با تقدیر از عملکرد رییس ســازمان میراث 
فرهنگی کشور گفت: خوشبختانه دکتر مونسان 
ارتباط بســیار خوبی با بدنه دولت و همچنین 

مجلس دارد.

روستای عروسان خور،  رویای دست یافتنی کویر

 به همت بسیج جامعه پزشکی از بانوان 
شاغل در ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی 
زنجان با اهدای لوح یادبود »دســت نوشــته 
سرکار خانم زینب صمدی دختر شهید مدافع 
حرم خیراله صمدی« و شاخه گل قدردانی به 

عمل آمد.
شنبه 22 تیرماه امسال با هماهنگی بسیج جامعه 
پزشــکی در معیت مادر شــهیدان خالقی پور 

و ســرکار خانم ابوالفضلــی فرزند، خواهر و 
همسر شهید، جناب سرهنگ رمرودی معاونت 
فرهنگی ســپاه انصارالمهدی، دکتر مشــهود 
تقی لو مســئول بســیج جامعه پزشکی استان، 
دکتر سعید ســرداری جانشین رییس دانشگاه 
در امور اجرایی و تعدادی از همکاران بســیج 
جامعه پزشــکی ستاد دانشــگاه، با حضور در 
واحدهای مختلف ســتاد دانشگاه از 2۸ نفر از 

بانوان شاغل با اهداء لوح یادبود »دست نوشته 
سرکار خانم زینب صمدی دختر شهید مدافع 
حرم خیراله صمدی« و شاخه گل قدردانی به 

عمل آمد.
در ضمن در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه ۱۹ 
و 20 تیرماه، از بانوان دیگر واحدهای دانشگاه 
ازجمله بیمارســتان ها و مراکز جامع خدمات 
سالمت به تعداد ۱50 نفر تقدیر به عمل آمد.

به مناسبت دهه کرامت و هفته حجاب و عفاف؛

از بانوان ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 
قدردانی به عمل آمد

رییس هیئت کوهنوردی شهرستان زنجان خبر داد:

وجود 30 گروه طبیعت گردی 
و کوهنوردی غیرمجاز 

در زنجان
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