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 مدیرعامل شــرکت غلــه و خدمات 
بازرگانی استان زنجان، از پرداخت 62 میلیارد 

ریال از مطالبات گندم کاران زنجانی خبر داد.
محمد ایزدی در گفت و گو با ایسنا،  اظهار کرد: 
تا کنون 38 هزار تن گندم از گندم کاران زنجانی 
خریداری شده اســت و این میزان نسبت به 
 مدت مشــابه ســال قبل، 10 درصد رشــد 

داشته است.
این مسوول ادامه داد: خوشبختانه 62 میلیارد 
ریال از مطالبات گندم کاران پرداخت شده و 
زارعان مبلغ فــروش تضمینی خود را تا 12 

تیرماه امسال دریافت کرده اند.

وی افزود: امسال40 مرکز خرید اعم از مراکز 
خرید دولتی و مباشران آماده دریافت محصول 

از گندم کاران هستند.
ایزدی تصریح کرد: بــه منظور جلوگیری از 
قاچاق گندم، حمل ایــن محصول به خارج 
از استان تنها با دریافت مجوز از شرکت غله 

امکان پذیر است.
وی خاطرنشــان کرد: امسال خرید تضمینی 
گندم از کشاورزان استان به قیمت هر کیلوگرم 
1۷ هزار ریال انجام می شود. همچنین مجموع 
گندم های خریداری شده در سیلوهای استان 

زنجان تخلیه و ذخیره سازی می شود.

مدیرعامل شرکت غله زنجان عنوان کرد:

پرداخت 62 میلیارد ریال 
از مطالبات گندم کاران

زنجان با کمبود 
محیط بان مواجه است

رویه 3  

 یک عضو اتــاق بازرگانی ایران بر این 
باور اســت در شــرایطی که هر روز خبری از 
مشــکالت وضعیت ارز چند نرخی منتشــر 
می شــود، به نظر می رســد زمان بــرای کنار 
گذاشــتن این طرح و برنامه ریزی برای اجرای 

یک طرح جدید فرا رسیده است.
جمشــید عدالتیان شــهریاری در گفت وگو با 
ایسنا، با اشاره به موضوع صادرات 120 میلیون 
دالری آب نبات تولید شده با استفاده از شکر 
دولتــی، اظهار کرد: همانطــور که پیش از این 
نیز کارشناســان بارها تذکــر داده بودند، چند 
نرخی شــدن ارز می تواند فضایی برای رانت، 
سودجویی یا دور زدن اهدافی که این طرح به 
منظور آن طراحی شده، به وجود بیاورد. آنچه 
اخیراً در رابطه با صادرات آب نبات مطرح شده 

نیز از همین جنس است.
وی بــا بیان اینکه در ایران بســیاری از قوانین 
دیرتر از سیاست های اجرایی وضع می شوند، 
تصریح کرد: اگر نگاه اخالقی را کنار بگذاریم، 
نمی توان به ایــن صادرکنندگان خرده گرفت، 
زیرا آنهــا از فرصت به وجود آمده اســتفاده 
کرده انــد و این نهادهای اجرایی بودند که باید 

راه دور زدن قوانین به این شکل را می بستند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اتفاقاتی 
که در ماه های اخیر رخ داده را نمی توان تنها به 
آب نبات خالصه کــرد. مگر آرد ارزان قیمت 
نداریم؟ مگــر آب ارزان به تولید محصوالت 
آب بــری همچــون هندوانه اختصــاص پیدا 
نمی کند کــه در نهایت صادر می شــود؟ نرخ 
بنزین هزار تومانی که برای ســال های طوالنی 
باقیمانده منجر به آن شده که رقم قابل توجهی 
قاچاق داشته باشیم و این روال برای سال های 
طوالنی ادامه داشته است. جمع بندی این شرایط 
نشان می دهد که آنچه امروز اقتصاد ایران با آن 
روبه رو است، بسیار فراتر از موضوعی همچون 

صادرات آب نبات است.

عدالتیان اظهار کرد: شــوربختانه در دوره های 
قبل این تجربه تکرار شــده که کاال یا کاالهایی 
با افزایش قیمت همراه می شــوند، دولت برای 
حمایت از اقشار کم درآمد جامعه نوعی یارانه 
را به این کاالها اختصاص می دهد، در مســیر 
تخصیص این یارانه فســاد و سودجویی شکل 
می گیرد، دولت مجبور به برخورد با سودجویان 
می شود و با تثبیت قیمت ها، یارانه طرح به دلیل 

مشکالتی که داشته، قطع می شود.
وی اضافه کرد: برای گذر از این تسلسل تمام 
نشدنی، باید جایی به شــکل عمیق مسایل را 
اصــالح کنیم. امروز در کشــورهایی همچون 
آلمــان نیز دولت از اقشــار کــم درآمد خود 
حمایت می کند اما این حمایت با کمک نقدی 
انجام می شود. ما یک بار بحث یارانه نقدی را 
آغاز کردیم اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، طرحی 
سطحی بود که بسیاری از دغدغه ها و مشکالت 
اقتصاد را حل نکرد و عماًل باری ســنگین تر به 

دوش مردم گذاشت.

این عضــو اتاق بازرگانی ایــران، با بیان اینکه 
ضعف پایگاه هــای داده و اطالعات اقتصادی 
مردم، نخســتین موضوعی اســت کــه برای 
پرداخــت یارانه نقــدی بایــد آن را برطرف 
کرد، گفت: در بســیاری از کشــورها بر پایه 
است  کاماًل مشــخص  مالیاتی،  اظهارنامه های 
که افراد چه میزان درآمــد دارند و کدام گروه 
از شهروندان باید شــامل حمایت های دولت 
شوند و اگر در این مسیر فردی اطالعات غلط 
ارائه کند، با برخورد مواجه می شــود. در ایران 
اما دولت از دسترسی به این اطالعات محروم 
است و تا اصالحی در این مسیر صورت نگیرد، 
شاید بسیاری از اهداف در این برنامه به مرحله 

عمل نرسند.
به گزارش ایســنا، چنــد روز قبل محمدرضا 
مودودی - سرپرست سازمان توسعه تجارت- 
از صادرات 120 میلیون دالر آب نبات، خبر داد 
که از شکر با ارز 4200 تومانی برای تولید آنها 

استفاده کرده اند.

دکتر محمد سرور در سفر یک روزه به زنجان 
از امکانــات و ظرفیت های اورژانس هوایی 

استان بازدید کرد.
صبح یکشــنبه 24 تیرماه امسال با حضور 
رییس اورژانس هوایی کشور نشست تعامل 
و هماهنگی مراکز فوریت های پزشکی زنجان 
و آذربایجان غربی با همراهی دکتر بهرامی 
رییس اورژانس پیش بیمارستانی آذربایجان 

غربــی جهت افزایش تعامــل، همکاری و 
هماهنگی اعــزام بالگــرد اورژانس هوایی 
زنجان به شهرستان تکاب و امدادرسانی به 

بیماران اورژانسی این شهرستان برگزار شد.
دکتر سرور رییس اورژانس هوایی کشور در 
ادامه با همراهی مســووالن اورژانس زنجان 
از محل پد فرود، بالگــرد اورژانس هوایی، 
ســاختمان پایگاه درحال ساخت اورژانس 

هوایی و واحدهای مرکز مدیریت حوادث 
و فوریت های پزشکی بازدید نمود.

همچنین دکتر دهقانپور رییس اداره بازرسی 
اورژانــس کشــور نیز با حضــور در مرکز 
مدیریت حوادث و فوریت های پزشــکی 
ضمن بازدید از واحدهــای مرکز اورژانس 
استان از نحوه رسیدگی به شکایات اورژانس 

نیز بازدید نمود.

یک عضو اتاق بازرگانی ایران :

مشکل جدی تر از آب نبات است
یارانه را نقدی کنید

سفر رییس اداره اورژانس هوایی کشور به زنجان

گان امروز       هب سود      شماست تبلیغات  رد   زن

طرح آموزش زندگی خانواده توسط بهزیستی؛

زندگی های مشترک با عمر 15 سال 
رویه 2  آموزش می بینند
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رییس کل دادگستری استان زنجان تاکید کرد؛
لزوم جدیت کارکنان دستگاه 

قضایی استان زنجان در اجرای 
طرح سند تحول قوه قضاییه

 رییس کل دادگســتری استان زنجان بر 
بایستگی جدیت کارکنان دستگاه قضایی استان 
زنجان در اجرای طرح ســند تحول قوه قضاییه  

تاکید کرد.
حجت االســام اســماعیل صادقی نیارکی در 
نشست بررسی  طرح سند تحول قوه قضاییه که 
با حضور شورای معاونان برگزار شد، اظهار کرد: 
در دوره جدید ریاست  قوه قضاییه  شاهد ایجاد 

تحول در برنامه های  قوه قضاییه هستیم.
وی با اشاره به برنامه های سند تحول قوه قضاییه  
بصورت کوتاه مدت و بلند مدت  افزود: با اجرای 
این طرح شــاهد کسب توفیقات بیشتر  در  قوه 

قضاییه خواهیم بود.
صادقی نیارکی خاطر نشان کرد: تمامی معاونت 
ها بایستی ضمن مطالعه دقیق سند تحول  نسبت 
به موارد  مطروحه در حوزه کاری خود با جدیت  
پیشــنهادات و برنامــه ها را  ارایــه  نمایند تا با 
همفکری و تبادل نظر، نظریه ها و پیشــنهادات 
در نشست های شورای معاونان جمع بندی و در 

نهایت به مرکز ارسال شود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان خبر:
تولید بیش از یک میلیون 
و 300هزار متر مکعب آب 

در شهر خرمدره
 مدیر عامل شرکت آب و فاضاب استان 
زنجان گفت: در ســه ماهه امســال بیش از یک 
میلیون و 300 هزار متر مکعب آب جهت شرب 

در شهر خرمدره تولید شده است.
علیرضا جزء قاسمی اظهار داشت: میزان مصرف 
آب آشــامیدنی در شهر خرمدره در همین مدت 
نیز یک میلیون متر مکعب بوده که نشان از هدر 

رفت 20 درصدی آب دارد.
وی افزود: امسال 172 آحاد انشعاب به مشترکان 
خرمدره ای واگذار شــده اســت که دو مورد از 
این انشعاب ها مربوط به متقاضیان تحت پوشش 

نهادهای حمایتی می باشد.
مدیر عامل شــرکت آبفای استان زنجان گفت: 
شناســایی 8 فقره انشعاب غیر مجاز و استاندارد 
ســازی 79 فقره انشعابات با قدمت باال از دیگر 
اقدامات شــرکت آب و فاضاب استان در شهر 

خرمدره در سه ماهه نخست امسال بوده است.
جزء قاســمی تعداد کنتورهای تعویض شده در 
شهر خرمدره در سال 98 را 79 فقره اعام کرده 
و اضافه کرد: تعداد 192 مورد حوادث و اتفاقات 
شبکه توزیع آب نیز در این مدت رفع شده است.
وی از تعویض 8 فقره شیر آتش نشانی به دلیل 
اتمام عمر مفید این شیرها با هماهنگی شهرداری 
در سطح شهر خرمدره خبر داده و افزود: نوسازی 
و تعویــض الکتروپمپ ایســتگاه پمپاژ آبفای 
خرمدره نیز از جمله اقداماتی است که در راستای 
توسعه و استمرار خدمات به مشترکین در شهر 

خرمدره به انجام رسیده است.
این مسوول بیان داشت: جهت توزیع عادالنه و 
مناسب آب در شــبکه خرمدره 5 دستگاه فشار 
ســنج الرگــر دار آن الین جهت کنترل فشــار 
متعارف شــبکه در نقاط مختلف شهر خرمدره 

نصب و راه اندازی شده است.

حبس الکترونیک 3۸ زندانی 
در استان زنجان

 با توجه به سیاست های کاهش جمعیت 
کیفــری قــوه قضاییه هــم اکنــون 38 زندانی 
ندامتگاه های اســتان زنجان، حبس الکترونیک 

هستند.
مدیــرکل زندان ها و اقدامــات تامینی و تربیتی 
استان زنجان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار 
داشــت: قبل از این تعداد این مددجویان 5۴ نفر 

بود که 1۶ نفر از آنها آزاد شدند. 
عاءالدین کریمی تاکید کرد: پابند الکترونیکی در 
کاهش جمعیت کیفری زندان ها موثر خواهد بود 
و حضور مددجو در کنار خانواده باعث کاهش 
بسیاری از آسیب های اجتماعی اعضای خانواده 
می شــود. حبس الکترونیک بــه نوعی از کنترل 
مجرمان به واسطه نصب پابند الکترونیک گفته 
می شود که در آن فرد مجرم با استفاده از سامانه 
الکترونیک هوشمند و در محدوده از پیش تعیین 

شده کنترل می شود.
مدیــرکل زندان ها و اقدامــات تامینی و تربیتی 
استان زنجان گفت: با توجه به اهمیت اشتغالزایی 
در تشکیل، حفظ و صیانت از بنیان خانواده، نقش 
مهارت آموزی برای نسل جدید، اقشار مختلف 
جامعــه از جمله مددجویــان در حبس بیش از 

گذشته مشخص می شود.
کریمی خاطرنشان کرد: امسال در دومین مرحله 
آزمون های کتبی اســتاندارد آموزش های فنی و 
حرفه ای 180 نفر در قالب 1۴ رشته برای دریافت 

گواهی مهارت شرکت کردند.
وی اظهار داشت: جوشکاری، تعمیر آبگرمکن، 
ســرویس و نگهــداری خــودرو، بافندگــی 
عروسک های تزیینی، پیرایشگری مردانه، شلوار 
دوز مردانه، پرورش زنبور عسل، برق ساختمان از 

جمله مهارت های تدریس شده است.

خبـر

کالهبرداری 7 میلیاردی
در زنجان

 فرمانده انتظامی اســتان، از شناسایی و 
دستگیری کارمند یکی از نمایندگی های خودرو 
خبر داد و گفت: این متهم با جعل و سندسازی، 
 7 میلیــارد ریــال از کارفرمایــش کاه برداری 

کرده بود.
به گزارش ایسنا، ســردار رحیم جهانبخش در 
جمع خبرنگاران با اشــاره بــه کاهبرداری 7 
میلیارد ریالی در زنجان، اظهار کرد: چندی پیش 
با ارجاع پرونده کاه برداری از دادسرای عمومی 
و انقاب شهرستان زنجان به پلیس آگاهی استان، 
تیمی مجرب از کارآگاهان، بررسی تخصصی این 

پرونده را آغاز کردند.
وی افزود: با شــروع تحقیقات پلیس مشخص 
شــد که کارمند یکی از نمایندگی های خودرو 
با سوء اســتفاده از موقعیت شغلی خود و جلب 
اعتماد کارفرما با شیوه هایی متقلبانه در 9 مرحله 
اقدام به کاه برداری از حســاب کارفرمای خود 

کرده است.
جهانبخش با اشــاره به اینکه ماموران در ادامه 
تحقیقات خــود دریافتند، متهم با جعل امضای 
کارفرما چک های دریافتی مشــتریان را وصول 
و به حساب شــخصی خود و نزدیکانش واریز 
می کند، ادامه داد: با توجه به اسناد به دست آمده 
در کاهبرداری های پرشمار این فرد در یکی از 
استان های همسایه شناسایی و با هماهنگی مرجع 
قضایی دستگیر و به 7 میلیارد ریال کاه برداری 

اعتراف کرد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خبر داد:
پاکسازی عوارضی ها 
و مبادی ورودی زنجان

 مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
اســتان زنجان گفت: انجام عملیات پاکســازی 
جاده ها از جمله جمع آوری زباله های پیرامون 
عوارضی و مبادی ورودی شهرها از سوی اداره 
کل راهــداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 

زنجان انجام می شود.
عبدالحســین علی اکبــری در گفــت و گو با 
خبرنگارمــوج رســا، اظهار داشــت: اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان زنجان 
در ســه زمینه خدمات فیزیکی را در سفرهای 

تابستانی به مردم ارائه می کند.
وی با اشاره به انجام عملیات پاکسازی جاده ها 
از جمله جمع آوری زباله های پیرامون عوارضی 
و مبادی ورودی شــهرها، از پاکســازی سطح 
راههای استان زنجان خبرداد و گفت: شستشوی 
عایم و گاردریل ها، انجام عملیات خط کشی و 
تعمیر و نگهداری روشنایی جاده ها از اقدامات 

این اداره کل در برنامه تابستانی است.
این مسوول یکی از معضات جاده های استان 
را حضور دست فروشان و گداها در عوارضی ها 
عنوان کرد و گفت: به صورت پیاپی درگیر این 

موضوع هستیم.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
زنجان از پاکسازی حریم جاده های استان زنجان 
خبرداد و گفت: مرکز مدیریت راه های استان نیز 
وضعیت راه های استان را به  مسافران به صورت 

شبانه روزی اعام می کند.
علی اکبری با اشاره به فعالیت37 دوربین نظارتی 
در ســطح راه های استان زنجان به منظور ارایه 
گزارش وضعیت راه ها،تصریح کرد: 32 دوربین 
ثبت تخلفات برای رعایت ایمنی و کنترل جاده ها 

در استان فعال است.

پل ورودی شهر آب بر 
چشم انتظار اعتبار

 فرماندار شهرســتان طارم گفت: اعتبار 
پروژه پل ورودی آب بــر در کمیته برنامه ریزی 
لحاظ خواهد شــد کــه امیدواریم امســال به 

بهره برداری برسد.
ســتار صفری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به 
موضوع پل ورودی ضلع جنوبی شــهر آب بر، 
گفت: شوربختانه موانعی از قبیل کمبود اعتبار، 
بازگشایی مسیر تا پمپ بنزین، جابه جایی تیرهای 
برق و خط انتقــال گاز آب بر - گیلوان موجب 
طوالنی شــدن پروژه و عدم بهره برداری از آن 

تاکنون شده است.
وی با بیان این که جبران اختاف سطح بین بدنه 
قدیم و جدید پل هم اکنون ادامه پروژه را دچار 
مشکل کرده اســت، افزود: با بررسی های فنی 
انجام شده، سازه کنونی تحمل بار اضافی ناشی 

از جبران اختاف سطح را ندارد.
صفری با بیان این که علی رغم مشکات فنی و 
اجرایی و کمبود اعتبار، این پروژه با آینده نگری 
اجرا می شود، ادامه داد: جداسازی دو طرف پل 
صاح نیســت، زیرا این امر ایمنی رفت و آمد 

کنندگان را تهدید خواهد کرد.
فرماندار شهرســتان طارم با بیــان اینکه اعتبار 
این پروژه در کمیته برنامه ریزی امســال لحاظ 
خواهد شد، اظهار کرد: امیدواریم امسال شاهد 

بهره برداری از این پروژه باشیم.
این مســوول در ادامه با اشاره به تعریض جاده 
سه راهی چورزق تا شهر چورزق، اظهار کرد: با 
توجه به خاک برداری انجام شده و اختاف سطح 
با شانه خاکی، ضروری است عایم هشداردهنده 

در مسیر افزایش یابد.

خبـر

حال ناخوش واحدهای تولیدی
بوروکراسی اداری، شرایط بانک ها، مشکالت بازار، ارز و تامین نقدینگی مشکالت عمده واحدهای صنعتی است

 ســود باالی بانک هــا فعالیت 
واحدهای تولیدی را با مشــکل روبه رو 
کرده اســت، الزم نیست به دنبال عوامل 
دیگری بگردیم، باید با ایجاد شــرایطی 
بهتــر در دوره بازده زمانی مشــخص 
مشکات واحدهای صنعتی را مهار کنیم.
نایب رییس کمیســیون صنایع و معادن 
مجلس شــورای اسامی در گفت و گو 
بــا خبرنگار ایرنا افــزود: دولت و وزیر 
صنعــت، معدن و تجارت بــا توجه به 
شــرایط پیش آمده به دنبــال صیانت از 
واحدهای تولیدی هستند اما شوربختانه 
بورکراســی اداری، شــرایط بانک ها، 
مشــکات بازار، ارز و تامین نقدینگی 
موجب شــده حال این واحدها چندان 

خوب نباشد.
فریــدون احمــدی افزود: بــر این پایه 
شرایط کنونی جذابیتی برای واحدهای 
تولیدی ندارد زیرا با مشکات پرشماری 
دســت به گریبان هســتند و امیدواریم 

گشایش های خوبی در این حوزه ایجاد شود.
این نماینده مجلس ادامــه داد: واحدهای تولیدی 
برای رفع مشکات، کارمزد 20 درصدی از بانکها 
دریافت می کنند که این رقم مشــوقی برای آنها 

نیست و در واقع به بدتر و شرایط بهتر غرق شدن 
آنها کمک می کند.

وی اضافه کرد: این میزان تســهیات در شــرایط 
کنونی امری ســخت بوده و کمتر واحد تولید ی 

پیدا می شود که با فعالیت مضاعفی بتواند با در نظر 
گرفتن جرایم اقساط آن را به موقع پرداخت کند و 

به عبارتی دیگر بتواند خود را بچرخاند.
احمدی افزود: شرایط کنونی چندان خوب نیست و 

برای برون رفت از مشکات واحدهای 
تولیــدی، تامین ســرمایه در گردش و 
نقدینگی به نسبت ارزان و تسهیل قوانین 
و ضوابط دست و پا گیر به مدت 2 سال 

می تواند فعالیت را آسان کند.
نماینــده مردم زنجان و طارم در مجلس 
شــورای اظهــار داشــت: هــم اکنون 
واحدهای تولیدی این استان از متوسط 
کشــوری در شرایط خوبی قرار دارند و 
البته این به معنای نبود مشکات پرشمار 

نیست و باید توجه بیشتری انجام گیرد.
وی خاطرنشــان کــرد: در زمان کنونی 
آمارهای متفاوتی از وضعیت با ظرفیت 
یا غیــر فعال بودن واحدهــای تولیدی 
در کشــور وجود دارد و به عنوان نمونه 
واحدی فعــال بوده اما بــا ظرفیت 30 
درصــدی کار می کند که این عدد قابل 
تعریف نیست، و به معنای آن است که 

رفته رفته وضعیت بدترخواهد شد.
نایب رییس کمیســیون صنایع و معادن 
مجلس شورای اسامی یادآور شد: در صورتی که 
واحدهای تولیدی با شرایط کنونی بتوانند اقتصادی 
کار کنند و با ظرفیــت قابل قبولی به حیات خود 

ادامه دهند، می توان امیدوار بود.

 مدیران درمان و بیمــه تامین اجتماعی 
به اتفاق کارشناســان به مناسبت پنجمین روز 
از هفته تامیــن اجتماعی ضمن حضور در بیت 
نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان ، گزارشی 
از عملکــرد، اقدامــات و دســتاوردهای نوین 

سازمان را تشریح کردند.
به گزارش روابط عمومی مدیریت درمان استان 
زنجان ، در این دیدار مدیر درمان استان با اشاره 
به فناوری های نویــن و خدمات غیر حضوری 
تحت عنوان طرح دکتر نوربخش افزود بیشــتر 
خدمات ســازمان از حضوری به غیر حضوری 
تبدیل شــده و این خدمــات افزایش رضایت 

خاطر مردم را بدنبال دارد.
وی حذف دفترچه درمانی و ایجاد طرح نسخه 
الکترونیک در مراکز درمانی و همچنین تسری 
آن در مراکــز درمانی طرف قــرار داد را برای 
نخســتین بار در کشــور از نقاط قوت سازمان 

تامین اجتماعی ذکر کرد و افزود تامین اجتماعی 
به عنوان نخســتین خریدار و دومین تولید کننده 

درمان در سطح کشور بحساب می آید.
این مقام مســوول تعداد مراجعان ســرپایی در 
سراسر کشــور به مراکز درمانی سازمان را بالغ 
بر 1۴2 میلیون نفــر اعام کرد و گفت بیش از 
یــک میلیون نفر بیمــار در مراکز درمانی تامین 
اجتماعی کشــورتحت بســتری و درمان قرار 

گرفته اند.
مدیر درمان استان بیمارســتان میاد را سرآمد 
خدمات درمانی ســازمان خواند و تصریح کرد 
بزرگترین اعمــال جراحی، و باالترین خدمات 
در ســطوح مختلف به بیماران تامین اجتماعی 
به صورت کاما رایگان در کشور و همچنین به 
مردم کشورهای پیرامون در این بیمارستان ارایه 
می گردد که حدود 20 درصد مجموعه ســایت 

درمان کشور در دست تامین اجتماعی است.

وی افــزود بیش از یک میلیون و ۶0 هزار بیمار 
در سال گذشته در مراکز درمانی تامین اجتماعی 

استان بصورت سرپایی درمان شده اند.
دکتــر محمدی آمار بیماران بســتری در مراکز 
درمانی سازمان در استان را در سال گذشته بیش 
از 21 هزار مورد اعام کرد و بیان داشــت 220 
تخت فعال با دو بیمارستان در شهرهای زنجان 
و ابهر مشغول خدمت رسانی به بیماران هستند.
در ادامه علیاری مدیر کل تامین اجتماعی استان 
نیز به بیان گزارشی از عملکرد حوزه های بیمه 
پرداخت و گفــت بیــش از ۴5 خدمت روی 
بستر اینترنت فراهم گردیده که منجر به کاهش 
مراجعــه حضوری و کاهــش هزینه های تردد 

مردم شده است.
در پایــان ایــن دیدار حجت االســام خاتمی 
امام جمعه زنجان به بیان ارزشــمندی خدمات 
این نهاد میان نســلی به مردم پرداخت و گفت: 

بیش از نیمــی از جمعیت اســتان از خدمات 
تامین اجتماعی بهره مند و دعاگوی تاشگران، 

کارکنان ، پزشکان و پرستارانند.
وی، تنوع و گســتردگی خدمات ســازمان را 
نیازمنــد اطاع رســانی منســجم و فراگیر به 
این قشــر زحمتکش دانست و گفت: خدمات 
گرانســنگ تامیــن اجتماعی، امیــد به زندگی 
و نشــاط اجتماعی را در دل بیمه شــدگان این 

سازمان زنده میکند.
حجت االســام خاتمی سامت مردم را بسیار 
حایز اهمیت مطرح کرد و از پزشــکان و کادر 
درمانی و کارکنان بخشــهای بیمه ای و درمانی 
در خدمت رسانی به مردم تشکر نمود و خاطر 
نشــان ســاخت: روز قیامت باید پاســخگوی 
اعمالمان باشــیم و چه کار ارزشمندی باالتر از 
کاهش آالم مردم می تواند باشــد که خود یک 

عبادت عظیم به شمار می رود.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان 
در دیدار با مدیران و کارشناسان تامین اجتماعی:

کاهش آالم مردم 
در تامین اجتماعی 
کار ارزشمندی است

 کارشناس مسوول پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی بهزیستی استان زنجان گفت: زوج هایی که 
از زندگی مشترکشان یک تا 15 سال گذشته باشد، 
می توانند طرح آموزش زندگی خانواده را بگذرانند.

ســکینه بیگلری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
خانواده، مناسب ترین فضا برای سامت جسمانی، 
روانــی و اجتماعی کودکان و افراد بالغ اســت و 
آموختن مهارت های زندگی در راســتای ارتقای 
ســطح کیفی زندگی اعضای خانــواده و کاهش 
مشکات اجتماعی ضروری است. در همین راستا، 
آماده سازی زوجین در راســتای افزایش آگاهی و 
مهارت هایی صورت می گیرد کــه از طریق آن ها، 
زوج ها نحــوه تعامات بین فــردی صمیمانه را 

می آموزند و به کار می گیرند.
وی با اشاره به این که آموزش زندگی خانواده برای 
زوج هایی اجرا می شــود که از زندگی مشترکشان 
یک تا 15 سال گذشته باشد، ادامه داد: پارسال ۴۴80 
در راستای افزایش سطح سامت خانواده، افزایش 
مهــارت ارتباطی، افزایش مهــارت فرزندپروری، 
کاهش نرخ طاق و کاهش خشــونت در خانواده 
تحت آموزش های بهزیســتی قرار گرفته اند و این 
آموزش ها، امســال نیز با همکاری مراکز مشاوره، 
پایگاه های سامت اجتماعی و موسسات پیشگیری 
از آسیب های اجتماعی تحت نظارت بهزیستی ارایه 
می شود. بیگلری تصریح کرد: خانواده ها می توانند با 
مراجعه به این مراکز، آموزش هایی از جمله مهارت 

گفت وگو، مهارت حل تعارض، نقش های جنسیتی، 
فرزندپروری و رضایت زناشویی را دریافت کنند. 
این در حالی است که آموزشگران در حوزه علوم 
رفتاری و اجتماعی، واجد صاحیت کار با خانواده 
هستند و از سابقه  کار آموزشی در حوزه استانی و 

کشوری برخوردارند.
کارشناس مسوول پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
بهزیستی اســتان زنجان خاطرنشان کرد: در دنیای 
امروز، عمــده مردم هنگام مواجهه با مشــکات 
اجتماعی به کمــک نیاز دارند و افــرادی هم که 
تحت آموزش های خانوادگی قرار گرفته اند، بر این 
باورند که چنین مهارت هایی در پیشگیری از بروز 
مشکات حاد خانوادگی  نقش بسیاری داشته است.

 شــهردار زنجــان با اشــاره بــه تکمیل 
پروژه های عمرانی گفت: مشکات اقتصادی سد 

راه پروژه های عمرانی شهری نخواهد بود.
به گزارش موج رسا، مسیح اله معصومی در آیین 
بازگشــایی از خیابان زینبیه غربی و شرقی اظهار 
کرد: بازگشایی خیابان زینبیه غربی پس از 2 تا 3 
دهه با وجود مشکات ترافیکی و بد منظری که 
ایجاد کرده بود با تاشهای شبانه روزی مجموعه 
شهرداری و همکاری مردم با هزینه کرد بالغ بر18 
میلیارد تومــن در دو محور و با تملک 8۴ پاک 

بازگشایی شد.                             

وی بیان کرد: پرداخت به موقع عوارض دلیل اتمام 
به موقــع پروژهای عمرانی و انجام کارها به نحو 

شایسته است .
شهردار زنجان افزود: بســیار خرسندیم از اینکه 
مردم این باور را به مجموعه شــهرداری داشته و 
بــا پرداخت به موقع عوارض خود یاری رســان 
ما در حوزه فرهنگی، ترافیک، خدمات شــهری، 
شهرسازی، سیما و منظر شهری و عمرانی بوده اند.
وی خاطر نشــان کرد: افتتاح پل سید الشهدا، پل 
امام حســن مجتبی )ع(، پیاده راه ســبزه میدان و 
زینبیه شرقی و غربی کارهایی بود که سعی کردیم 

طبق زمان اعام شــده به پایان برسانیم و در آینده 
نزدیک پروژه ســبزه میدان، پارک بانوان غرب و 
 خیابان شرقی و غربی  وسط پادگان به بهره برداری 

می رسد.  
معصومی با بیان که مشــکات اقتصادی سد راه 
پروژه های عمرانی نخواهد بــود گفت: با وجود 
همه مشکات، برنامه ریزی هایی در جهت صرفه 
جویی انجام شــده تا کار های عمرانی و خدمات 
شهری هرگز متوقف نشود و تا به امروز در این راه 

موفق عمل کرده ایم.
وی موفقیت های حاصله را در ســایه مشارکت و 

همدلی بین مردم، مسووالن، اعضای شورای شهر 
و شهرداری دانست و خاطرنشان کرد: امیدواریم 
این مشارکت ها همچنان ادامه یابد تا شاهد رونق و 

پیشرفت  بیش از پیش شهر باشیم.

شهردار زنجان:

مشکالت مالی سد راه پروژه های عمرانی شهری نخواهد بود

طرح آموزش زندگی خانواده توسط بهزیستی؛

زندگی های مشترک با عمر 15 سال آموزش می بینند
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 در گرمازدگی، افراد به علت اینکه مقدار 
زیــادی از آب و امالح بدن از دســت می رود، 
غلظت خون افزایش یافته و جریان خون کند و 

عملکرد ارگان های بدن مختل می شود.
کارشــناس مســوول تغذیه معاونت بهداشتی 
دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی و 
درمانی اســتان زنجان در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: حــدود ۶۰ تا ۷۰ درصد از وزن بدن 
یک فرد معمولی را آب تشکیل می دهد که تمامی 
فرآیندهای بدن و عموم واکنش ها در محیط آبی 
انجام می گیرند و بنابراین بدن با از دست دادن آب 
دچار عوارضی می شود که با میزان آب از دست 

رفته رابطه دارد.
عصمت عباســی افزود: بدن بــدون وجود آب، 
بیشــتر از چند روز قادر به ادامه حیات نیست و 
این مدت به طور طبیعی از ٢ تا ســه روز تجاوز 
نمی کند و طوالنی ترین مدت تحمل تشــنگی به 
طور اســتثنایی ۱۷ روز بوده. این در حالی است 
که انسان در صورت مصرف نکردن مواد غذایی 
از قبیل پروتئین، ویتامین ها و مواد معدنی مدت 

طوالنی تری می تواند دوام بیاورد.
وی اضافــه کرد: بر این پایــه، چنانچه بدن یک 
درصــد از آب خود را دســت دهد، شــخص 
احساس تشنگی می کند، اگر این مقدار ٢ درصد 
شود، عالوه بر احساس تشنگی، دچار آشفتگی و 
کم اشــتهایی نیز می شود و این مقدار با از دست 
دادن ۳ درصد، آب، شــخص دچار ضعف و بی 
حالــی و افزایش غلظت خون شــده وبا کاهش 
چهار درصــدی آب، دچار به تهوع و سســتی 

عضالنی می شود.
عباسی افزود: در صورت با کاهش پنج درصدی 

آب فرد، دچار عدم تمرکز فکر نیز شده ۶ درصدی 
اختالل در مهار درجه حرارت بدن پیش می آید و 
در نهایت وقتی این میزان به هفت درصد به باال 
می رسد، موجب تنگی نفس و گرفتگی عضالت 

و افت گردش خون و نارسایی کلیوی می شود.
وی اظهار داشت: زمانی که فرد در گرمای زیاد به 
مدت طوالنی قرار گیرد، باوجود افزایش تعریق 
باز هم دمای بدن فرد از حد طبیعی باالتر می رود 
و عروق سطحی پوست پرخون می شود که این 
افزایش کنترل نشده دمای بدن موجب اختالل در 
تنظیم و کنترل دمای بدن شــده و به این حالت 

گرمازدگی گفته می شود.
این کارشناس ادامه داد: چنانچه آب و هوا گرم و 
مرطوب باشد، از آنجا که عمل تعریق کند شده و 
بدن به آسانی خنک نمی شود، در این حالت نیز 
گرمازدگی ایجاد می شود، و رعایت توصیه های 
کاربــردی می تواند عوارض ناشــی از آن را به 

حداقل کاهش دهد.
وی اضافه کرد: گروه های هدف روزانه بین ۱۰-٨ 
لیوان آب سالم )به نسبت خنک ولی نه آب یخ( 
بنوشــند و در صورت فعالیت در حرارت بسیار 
و به مدت طوالنی بــه گونه ای که تعریق فرد را 
افزیش خواهد یافت، الزم است، مقدار بیشتری 
در حد ۱٢ تا ۱۶ لیوان آب مصرف شود و دراین 
راستا از نوشیدنی های دیگر از قبیل چای، قهوه، 
نوشابه، و آب میوه بجای آب، کمتر مورد استفاده 

قرار گیرد.
این کارشناس استفاده از از لباس های نخی، نازک 
و رنگ روشــن دور نگه داشتن از تابش مستقیم 
آفتاب، وررزش و فعالیت های بدنی در ســایه و 
در مکان های مناسب وخنک، استراحت کافی، و 

اجتناب از فعالیت شدید در هوای داغ را پیشگیری 
از گرمازدگی اعالم کرد.

وی اظهار داشت: براین پایه سفارش می شود  هر 
روز از میوه ها و ســبزی های تازه در حد مناسب 
استفاده شود و برای این منظور پیش از ظهر یک 
واحد و عصر نیز یک واحد میوه مورد اســتفاده 
قرار گیرد و در این میان هر واحد میوه می تواند به 
عنوان نمونه شامل یک عدد سیب گالب متوسط 
یا چهار زردآلو یا ۶ برش ۴۰۰ گرمی هندوانه و یا 

۳۰۰ گرم طالبی باشد.
عباسی افزود: بهتر است در بین میوه ها انواع آبدار 
مانند هندوانه، خربزه و طالبی بیشتر انتخاب شود. 
گنجاندن ساالد به همراه ناهار و شام و از طرفی. 
ضمناً از ســبزی هایی که در مقدار وزن و حجم 
مشــابه دارای آب فراوان تری هستند مانند کاهو، 
کرفس، بروکلی، کلم خــام، هویج خام، و خیار 
بیشــتر نیز می تواند عالوه بر تأمین آب بدن در 

پیشگیری از گرمازدگی اثر گذار باشد.
وی یــادآوری کرد: مصرف به اندازه مواد غذایی 
که دارای ویتامین های بی و ســی، فالونوئیدها و 
کاروتنوئیدها به سیستم ایمنی بدن کمک می کند 
و در این میان نان ســبوس دار، سبزیجات تازه و 
رنگی، میوه های مختلف نمونه هایی از این مواد 

غذایی هستند.
کارشــناس مســوول تغذیه معاونت بهداشتی 
دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی و 
درمانی استان زنجان تاکید کرد که مصرف فراوان 
آب بی آبی بدن را برطــرف می کند و از طرفی 
اســتفاده از لبنیات و به ویژه شیر، ماست و دوغ 
در حد مناسب )۳ لیوان در روز( سفارش شده که 

به کارگیری آن نیز آثار خوبی دارد.

گرمازدگیجریانخونرسانیراکندمیسازد

1- موضوع مناقصه : عملیات اجرایی کابلکشــی و مفصلبندی نوری مســیر شماره 1 طرح USO )زرین رود قیدار به سمت 
گرماب و روستاهای مسیر(

2- شماره مناقصه : مناقصه عمومی 8-4-98- م
3- حوزه متقاضی : مدیریت شبکه 

4- قیمت پایه برآوردی ساالنه : 6.473.750.000 ریال
5- شرح عملیات : عملیات اجرایی کابلکشی و مفصلبندی نوری مسیر شماره 1 طرح USO )زرین رود قیدار به سمت گرماب 

و روستاهای مسیر(
6- محل تحویل اسناد و مدارک مناقصه : زنجان، مجتمع ادارات - ساختمان ستادی شرکت مخابرات، واحد قراردادها )اتاق 

104( - آقای هادی - شماره تماس 02433122137 
7- مهلت دریافت اسناد و مدارک مناقصه : تا ساعت 16 روز چهارشنبه مورخه 98/05/02  

8- هزینه دریافت اسناد و مدارک مناقصه : مبلغ 150.000 ریال طی فیش واریزی به حساب جام شماره 1682828266 
نزد بانک ملت قابل واریز در کلیه شعب با شماره شناسه 2104198777233 می باشد.

9- زمان و مکان جلسه توجیهی : با هماهنگی دستگاه متقاضی برگزار خواهد شد.
10- مبلغ و نوع ســپرده شرکت در مناقصه : مبلغ سپرده شــرکت در مناقصه 260.000.000 ریال و نوع آن ضمانتنامه 
معتبر بانکی یا فیش واریزی به حســاب جام شــماره 1682828266 نزد بانک ملت قابل واریز در کلیه شعب با شماره شناسه 

2104198778268 و یا چک بانکی رمزدار/چک تضمین شده بانکی می باشد
11- توضیح اینکه مناقصه بصورت دو مرحله ای برگزار می گردد .

12- محل تحویل پاکت ها : دبیرخانه شرکت مخابرات استان زنجان واقع در زنجان، مجتمع ادارات، ساختمان ستادی شرکت 
مخابرات استان زنجان

13- مهلت تحویل پاکت ها : تا ساعت 16 روز دوشنبه مورخه 98/05/14
14- زمان و مکان بازگشایی پاکت ها : روز سه شنبه مورخه 98/05/15 ساعت 8/30 صبح - اتاق اداره پشتیبانی و تدارکات

15-  آگهی فوق در سایتهای ذیل درج گردیده است :
    WWW.TCZ.IR -1 )سایت مخابرات منطقه زنجان(

    WWW.TCITIP.COM -2  )سایت شرکت مخابرات ایران(

درج آگهی مناقصه و اسناد مربوطه در سایتهای فوق الذکر فقط به منظور اطالع رسانی بوده و متقاضیان شرکت 
در مناقصه بایستی در مهلت مقرر ضمن واریز فیش نقدی جهت دریافت اصل اسناد به اداره تدارکات این شرکت 

مراجعه و یا فیش واریزی را به شماره  مندرج در این آگهی فاکس نمایند.
شایان ذکر است که تمامی خریداران محترم اسناد می بایستی قبل از اتمام مهلت تحویل پاکت ها، پاکت ها را به 
صورت دربسته و ممهورشده به دبیرخانه شرکت تحویل نمایند یا به آدرس پستی : زنجان، جاده گاوه زنگ، مجتمع 

ادارات، کدپستی 4513733581 ارسال نمایند.

رشکت مخاربات اریان- مخاربات منطقه زنجان

اداره پشتیبانی و تدارکات

نوبت اولآگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

آگهی فقدان سند مالکیت
اسناد مالکیت برگی ششــدانگ پالک ثبتی ۲۹۸۱ اصلی واقع در بخش ۱ زنجان ۱- 
بشــماره چاپی ۳۱۷۴۹۶ الف ۹۳ ذیل دفتر ۶۸۹ صفحه ۳۷۷ به شماره ثبت ۸۶۴۳۹ 
بنام آقای سید اسمعیل موسوی نسبت به ۴ دانگ مشاع از ششدانگ ۲- بشماره چاپی 
۳۱۷۴۹۵ الف ۹۳ دفتر ۱۸ صفحه ۲۱۳ به شــماره ثبت ۲۲۸۲ به نام سید محمدرضا 
موسوی نسبت به دو دانگ به آدرس زنجان خیابان شهدا کوچه زینبیه پالک ۱۹ و ۲۰ 
صادر و تسلیم گردیده است ، سپس نامبرده گان با ارائه دو برگ استشهادیه مصدق ، 

مدعی مفقود شدن اسناد مالکیت به علت سهل انگاری گردیده و تقاضای صدور اسناد 
مالکیت المثنی را نموده است که مراتب به استناد ماده ۱۲۰ اصالحی آیین نامه قانون 
ثبت آگهی می گردد تا هرکس به نحوی از انحا ادعایی نســبت به ملک مذکور دارد یا 
معامالتی به نفع ایشــان انجام شده است، از تاریخ انتشار آگهی به مدت ده روز ضمن 
مراجعه به این اداره اعتراض خود را با ارائه اصل اسناد مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید 

در غیر اینصورت اسناد مالکیت المثنی بنام متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد.

ابراهیم اکبری - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو زنجان

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

برابر رأی شــماره ۱۳۹۷۶۰۳۲۷۰۰۱۰۰۱۹۱۵ مورخه ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۷ هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی 
خانم فاطمه قربانی فرزند محمد علی به شــماره شناســنامه ۶۱۸ صادره از در عرصه 
دویست و هفتاد و دو صد هزارم شعیر مشاع از ۹۶ شعیر پالک ۳ اصلی واقع در بخش 
۷ زنجان خریداری از مالک رسمی آقای ابوالفضل عاشوری و علی گنجی 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 : ۲۵ تیر ماه ۱۳۹۸/تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹ امرداد ماه ۱۳۹۸

مجتبی محمدلو - رییس ثبت اسناد و امالک زنجان

 محیط زیست استان زنجان برای حفظ و 
حراســت از مناطق تحت مدیریت خود با کمبود 

محیط بان مواجه است.
مدیــر روابط عمومــی اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان زنجان در این زمینه به خبرنگار ایرنا 
گفت: بر پایه اســتانداردهای جهانی برای حفظ 
و حراســت از هر یک هزار هکتار عرصه به یک 
محیط بان نیاز است در حالی که در کشور به ازای 
هر ۱٢ هزار هکتار و در زنجان نیز برای حفاظت 
از هر ۱۱ هزار هکتار، یک محیط بان وجود دارد.

امجد باقری، تعداد محیط بانان این اســتان را ۴۹ 
نفر اعالم کرد و افزود: محیط بانان زنجان با تالش 
بی وقفه و به صورت شبانه روز، مشغول حفاظت 
از طبیعت و حیات وحش این اســتان هستند تا 

مورد تهدید و خطر قرار نگیرند.
وی با بیان اینکه اســتان زنجــان از ٢۴۴ هزار و 
۶۵۴ هکتار منطقه حفاظت شده و پناهگاه حیات 
وحش و ٢۵٨ هزار و ۵۷۴ هکتار منطقه شــکار 
ممنوع برخوردار است، اظهار داشت: در مجموع 
حدود ٢٢ درصد از کل وســعت اســتان زنجان 
به عنــوان منطقه حفاظت شــده، پناهگاه حیات 
وحش و منطقه شــکار ممنوع محسوب می شود 
که به صورت مستمر توسط محیط بانان سبز پوش 

کنترل و پایش می شود.
باقــری تصریح کرد: محیط بانان اســتان زنجان، 
مناطق آزاد این اســتان را نیــز به منظور حفظ و 
حراست از طبیعت و حیات وحش، مورد پایش و 
رصد قرار می دهند و در صورت مشاهده متخلفان 
بر پایه قانــون و بدون هیــچ اغماضی برخورد 

می کنند.
مدیــر روابط عمومــی اداره کل حفاظت محیط 
زیســت اســتان زنجان گفت: در مناطق تحت 
مدیریت این اســتان گونه های جانوری مختلف 
ازجملــه آهــو، کل و بز، قــوچ و میش، خرس 
قهوه ای، پلنگ، سیاه گوش، گرگ، گربه وحشی، 
کفتار، گــراز، کبک دری، کبک چیــل، طرالن، 
دلیجه، شاه بوف و عقاب طالیی، زیست می کنند.
باقری افزود: در زمان کنونی ۹ پاسگاه محیط بانی 
و ســرمحیط بانی نیز در مناطق تحت مدیریت و 
شکار ممنوع این استان وجود دارد که سه باب از 
این پاسگاه ها در منطقه حفاظت شده سرخ آباد، 
سه باب در منطقه حفاظت شده و پناهگاه حیات 
وحش انگوران، یک باب در منطقه شکار ممنوع 
فیله خاصــه، یک باب در منطقه شــکار ممنوع 
خرمنه سر و یک باب نیز در منطقه شکار ممنوع 

خراسانلو در شهرستان ابهر، واقع هستند.
منطقه حفاظت شده سرخ آباد در شهرستان های 
زنجــان و طارم و با مســاحت ۱٢٢ هزار و ۶۱٨ 
هکتار از ســال ۱۳۷۵ تحت حفاظت قرار گرفته 

است.
دشت ســهرین این منطقه یک زیستگاه با ارزش 
آهو محسوب می شود که دامنه ارتفاعی آن ۵۰۰ 
تــا ٢ هزار و ۹۰۰ متر بــوده و بارندگی و میزان 
دما متوســط ســالیانه ۵۰۰ میلی متر و ۱۱ درجه 
سانتیگراد منطقه را دارای اقلیم های نیمه خشک 

مدیترانه ای معتدل کرده است.
پوشش گیاهی منطقه شــامل ارس، گردو، سیاه 
تلو، زالزالک، انار وحشــی، داغداغان، زرشک، 
زیتون و گون، آویشــن، درمنه، کاله میرحسن، 
چوبک، الله، مــرزه و ثعلب از جمله گونه های 

گیاهی آن است.
آهــو، پلنگ، پــازن، گــراز، خرس قهــوه ای، 
سمورسنگی، سنجاب زمینی، رودک، کبک دری، 
هوبــره، عقاب، شــاهین، دال، غاز خاکســتری، 
خوتکا، لک لک ســفید، بــاکالن، افعی البرزی، 
افعی شــاخدار ایرانی، افعــی زنجانی و ماهیانی 
نظیر کپور، سیم و اســبله، نیز از جمله جانوران 

این منطقه است.

منطقه حفاظت شده انگوران نیز با مساحتی برابر 
با ۹٢٢۹۷ هکتار از ســال ۱۳۴۹ تحت حفاظت 
بــوده و منطقه ای کوهســتانی و تپه ماهوری در 
شهرســتان ماه نشــان، دامنه ارتفاعــی ۱٢۴۰ تا 
۳۳٢۰ متر، بارندگی و دمای متوسط سالیانه ۴۵۰ 
میلیمتر و ۶ درجه ســانتیگراد و دارای اقلیم های 

مدیترانه ای و نیمه مرطوب معتدل است.
پوشــش گیاهی منطقه نیز به طــور عمده از الله 
واژگون، درمنه، چوبک، گون، کاله میر حســن، 
الله، شقایق، کما، مرزه، شکر تیغال، گل حسرت 
به همراه درختان و درختچه هایی نظیر بنه، بادام، 
خینجوک، شیرخشت، زرشــک، گردو و سنجد 

تشکیل شده است.
این منطقه زیســتگاه مناســبی برای قوچ و میش 
ارمنی و پازن اســت دیگر گونــه های جانوری 
منطقه نیز شامل ›خرس قهوه ای، روباه معمولی، 
سیاهگوش، سمور سنگی، کبک دری، کبک چیل، 
باقرقره، ســار، دال، شــاه بوف، غاز خاکستری، 
تنجه، آنقوت، حواصیــل، خوتکا، اگرت بزرگ، 

افعی زنجانی، الک پشــت افغانــی و ماهیانی از 
جمله ســفید رودخانه ای، سس، زرده پر، اسبله 

است.
منطقه شــکار ممنوع فیله خاصه از توابع بخش 
قره پشــتلو و زنجانرود در شهرستان زنجان قرار 
دارد که از ســال ٨۶ جزو مناطق شــکار ممنوع 
استان زنجان اعالم شــد و وسعت آن ۱۱۰ هزار 

و ۵۳٢ هکتار است.
گونه های درختی همانند درختان میوه و صنوبر 
و گونــه های گیاهــی همچون انواع آویشــن، 
درمنه، انواع خانواده گندمیان و گیاهان بالشتکی 
و همچنین آهوی ایرانی، گراز، ســمور ســنگی، 
پرندگانی چــون کبک، باقرقره، انــواع پرندگان 
شکاری، انواع پرندگان آبزی و کنار آبزی مهاجر 
زمســتانی و انواع خزندگان در این منطقه وجود 

دارد.
منطقه شــکار ممنوع خرمنه ســر که از اول آبان 
سال ٨۱ شکار ممنوع اعالم شده در شمال استان 
زنجان و دامنه جنوبی سلســله کوههای البرز در 

شهرستان طارم واقع شــده که این محدوده بین 
۴٨ درجه و ۴۵ دقیقه و ۳۰ ثانیه تا ۴۹ درجه و۱۰ 
دقیقه و ۳۴ ثانیه طول شــرقی و ۳۶ درجه و ۴۵ 
دقیقــه و ۱۰ ثانیه تا ۳۷ درجه و ۴ دقیقه و ۵ ثانیه 

عرض شمالی واقع شده است.
وسعت منطقه حدود ۷۷٨٨۵ هکتار بوده و دامنه 
تغییرات ارتفــاع آن از ۳۰۰ تا حداکثر ٢٨۰۰ متر 
است و حیات وحش منطقه شامل کل و بز، خرس 
قهوه ای، پلنگ، ســیاه گوش، گرگ، کفتار، گراز، 
کبک دری، کبک چیل، طرالن، دلیجه، شاه بوف، 

عقاب طالیی و انواع پاسری فرمها می باشد.
این منطقه دارای گونه هــای گیاهی نظیر ارس، 
بلوط، گردو، بنه، ازگیل، زالزالک، سیاه تلو، افرا، 
داغداغان، ولیک، آلبالوتلخه، بادام کوهی، راش و 

انواع گون است.
منطقه شــکار ممنوع خراسانلو با منطقه حفاظت 
شده باشــگل تاکستان همسایه اســت و در بین 
۴۹ درجــه و ۵ دقیقه تا ۴۹ درجــه و ۳۳ دقیقه 
طول شــرقی و ۳۶ درجه و ۶ دقیقه تا ۳۶ درجه 

و ٢۶ دقیقه عرض شــمالی واقع شده و وسعت 
منطقه ۷۰۱۵۷ هکتار و حداقل ارتفاع ۱۵۵۰ متر 
و حداکثر ٢۹۷۱ متر و دامنه تغییرات ارتفاعی نیز 

۱۴٢۱ متر است.
این منطقه کوهســتانی بوده و میزان بارندگی آن 

باالی ۴۰۰ میلیمتر در سال است.
پوشش گیاهی منطقه به طور عمده شامل چوبک، 
بومادران، گون، کاله میرحسن، پسته وحشی، سیاه 
تلو است و زیســتگاه قوچ و میش وحشی البرز 
مرکزی می باشد از گونه های دیگر حیات وحش 
منطقه می توان به خرس قهوه ای، پلنگ، ســیاه 
گــوش و از گونه های پرندگان به کبک معمولی 

نیز اشاره کرد.
منطقــه شــکار ممنــوع خراســانلو واقــع در 
شهرســتان های ابهر - خرمدره به دلیل دارا بودن 
آب و هــوای معتدل کوهســتانی و زمین های 
حاصلخیز از تنوع گونه هــای گیاهی و جانوری 
خاصی برخوردار است و بیش از ۱۳ نوع پستاندار 
از جمله قوچ و میش ارمنی و البرزی، آهو، پلنگ، 
خرس قهوه ای، خوک وحشــی، گرگ و ســیاه 
گوش و ٢٢ گونه از انواع پرندگان چون کرکس، 
قرقی، سینه ســرخ ایرانی، دلیجه، سارگپه در این 

منطقه زیست می کنند.
پناهگاه حیات وحش انگوران بخشــی از جنوب 
شــرق منطقه حفاظت شــده انگوران که خود از 
سال ۱۳۴۹ به حفاظت درآمد و در سال ۱۳۵۴ به 

پناهگاه حیات وحش تبدیل شد.
این منطقه کوهســتانی و تپه ماهوری با مساحت 
٢۹٨۳۳ هکتار در شهرســتان ماه نشان قرار دارد 
و دامنه ارتفاعــی ۱٢٨۰ تا ٢٢۰۰ متر بارندگی و 
دمای متوسط ســالیانه ۴۰۰ میلیمتر و ۱۰ درجه 
ســانتیگراد، منطقه را دارای اقلیم نیمه خشــک 

معتدل کرده است.
از گیاهان مهم منطقه می توان به زرشــک، بادام، 
تنگرس، بنه، خینجوک، کما، درمنه، الله واژگون، 
گل حسرت، آویشن گون و انواع گندمیان اشاره 

کرد.
وجود رودخانه های قزل اوزن، انگوران چای به 
همراه شرایط توپوگرافی خاص منجر به تشکیل 
زیســتگاه های متنوع جانوری شــده است. این 
منطقه از زیســتگاه های مهم قوچ و میش ارمنی 
محســوب می شــود و گونه هــای جانوری آن 
عبارتنــد از ›پازن، خرس قهوه ای، گرگ، ســیاه 
گوش، شــنگ، کفتار، روباه معمولی، کبک دری، 
کبک، دلیجه، عقاب، شاهین، اگرت بزرگ، انواع 
کوکرهــا، خوتکا، اردک سرســبز، درنا، باکالن، 
حواصیل، افعی زنجانی، افعی دماوندی، کورمار، 
الک پشت برکه ای و ماهیانی چون زرده پر، سس 

ماهی، سفید رودخانه ای و اسبله است.

زنجانباکمبودمحیطبانمواجهاست
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وضعیت آب و هوای زنجان:

15
35

دوست داری این سان نیست، این که دوست آزاری است!
شیوه ای که تو داری،  شیوه نیست، بیماری است!

هر کسی تواند برد دل به مکر و افسونی
آن چه مشکل است اّما،  دلبری نه ،  دلداری است

کافری است رنجیدن،  در طریقِت یاران
الِف عشق و رنجش؟ نه یارِ من! نه این یاری است

من کجا توانم بود جز به یادِ تو ،  وقتی
خاطراِت تو چون خون،  در رگان من جاری است

هر که را که غیر از تو گوش می کنم ، ناچار
قّصه ی مالل انگیز،  داستاِن تکراری است

با منّی و تصویرت در صِف تداعی ها
اختتام پیش از خواب،  افتتاح بیداری است
خصِم عاشقان بودن،  شیوه ی فتّوت نیست

عشق را رعایت کن،  کاین طریِق عیّاری است
خویش را مده از دست، گرچه هر وفاداری

مشکل است،  مشکل تر،  این به خود وفاداری است
چاره جز تجّرد نیست،  بارِ این و آن بفکن

راهِ وصل در پیش است،  مصلحت سبک باری است
هم تو مشکلی هم عشق،  کار مشکل است، آری

امروز با حسین منزویمهر با تو دشواری بافته به دشواری است منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ورزشی

Zanganemrooz@gmail.com   @zandgan
گردشگری و میراث

 مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری اســتان زنجان به اجرای طرح توسعه 
گردشگری در استان های شمال غرب برای متوازن 
سازی سفرها در کشور اشاره کرد و گفت: همکاری 
متقابل و تهاتر ظرفیت های تبلیغاتی از جمله نصب 
بیلبوردهــا و پخش برنامه هــای تلویزیونی برای 
معرفی جاذبه های گردشــگری استان ها از جمله 

اقدامات پیش بینی شده در این راستا است.
یحیی رحمتی در ســتاد خدمات سفر و کارگروه 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
با بیان اینکه ناشناخته ماندن و معرفی نشدن جاذبه ها 
و توانمندی ها مهمترین عامل در عدم توازن سفرها 
در مناطق مختلف کشور است، افزود: تمرکز زدایی 
از ســفر به مرکز کشــور، و تتوع سازی مسیرها و 
بســته های سفر به غرب کشــور، از اهداف عمده 

توسعه گردشگری در استان های غربی است.
وی ادامه داد: استان های زنجان، آذربایجان شرقی، 
آذربایجان غربی، کردســتان، همدان، کرمانشــاه، 

لرستان، ایالم، چهار محال و بختیاری و کهکیلویه و 
بویر احمد، ۱۰ استان هدف طرح توسعه گردشگری 

در منطقه غرب کشور هستند.
رحمتی خاطرنشــان کرد: مطالعــات و تهیه طرح 
جامع منطقه غرب کشور برای توسعه گردشگری 
با مشارکت جایکا )آژانس همکاریهای فراملی ژاپن( 

انجام شده است.
وب به بایســتگی عزم همه مســووالن محلی در 
اجــرای این برنامه تاکید کرد و افــزود: راه اندازی 
تورهای ترکیبی بین اســتان های غربی، تهیه تقویم 
مشترک رویدادها، ارایه تسهیالت به دفاتر خدمات 
مسافرتی منطقه و برگزاری نمایشگاه و جشنواره با 
کشورهای همسایه از جمله برنامه های پیش بینی 
شده در جهت اجرای طرح توسعه گردشگری در 

منطقه غرب کشور است.
زنجان تا پایان شهریور به عنوان شهر جهانی ملیله 

ثبت می شود
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

اســتان زنجان در بخش دیگری از سخنان خود به 
موضوع ثبت جهانی زنجان به عنوان شــهر جهانی 
ملیله اشاره کرد و گفت: پرونده و سناد جمع آوری 
در این زمینه به شورای جهانی صنایع دستی ارسال 
و از سوی این شورا به عنوان یک پرونده بی نقص 

مورد پذیرش قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه ثبت زنجان به عنوان شهر جهانی 
ملیله در مرحله پایانی اســت، افزود: این موضوع 
روند اداری خود را طی می کند و بر اســاس پیش 
بینی ها تا پایان شهریور امسال زنجان شهر جهانی 

ملیله می شود.
رحمتی به لزوم تســریع در فرآیند راه اندازی خانه 
ملیله در زنجان اشــاره کرد و اظهار داشت: انتظار 
می رود این خانه تا ۲ ماه آینده به بهره برداری برسد.

بیش از ۱۰۰ هزار مــورد بازدید از جاذبه های 
گردشگری زنجان ثبت شد

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان زنجان گفت: در سه ماهه نخست امسال ۱۰۰ 

هزار و ۸۹۸ مورد بازدید از جاذبه های گردشگری 
این استان به ثبت رسید که این میزان نسبت به سال 

گذشته حدود ۱۶ هزار مورد کاهش داشت.
وی افزود: این کاهش ناشی از شرایط آب و هوایی 
بارندگی ها و وقوع سیل در روزهای ابتدای سال ۹۸ 
بود که شمار سفرها را در سطح کشور تحت الشعاع 

قرار داد.
رحمتی گفت: درسه ماهه نخست امسال ۲ هزار و 
۸۴۸ گردشگر خارجی نیز از جاذبه های گردشگری 

زنجان بازدید کردند.
وی افــزود: در این مدت ۹۸ هــزار و ۹۸۳ نفر در 
مراکز اقامتی، هتل ها، مهمان ســراها، زائر سراها و 

اقامت گاه های بوم گردی استان اقامت کردند.
به گزارش ایرنا، بنا به گفته مدیرکل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان زنجان، حدود یک 
هزار و ۸۰۰ اثر تاریخی در سطح این استان شناسایی 
شده است که ۷۵۱ مورد از آنها در فهرست میراث 

ملی به ثبت رسیده اند.

 معاون ســازمان حج و زیارت از موافقت 
عربستان با درخواست ایران برای افزایش سهیمه 
حج تمتع خبر داد. سهیمه حج ایران برای امسال 
۸۶ هزار و ۵۵۰ نفر بود که وزارت حج عربستان 

۲ هزار سهم دیگر به آن اضافه کرده است.
به گزارش ایســنا، ســازمان حــج و زیارت در 
مذاکراتی که با وزارت حج عربستان داشت، برای 
۱۰ هزار زایر دیگر درخواســت سهمیه اضافی 
کرده بود. سهمیه هر کشور بنا به مصوبه سازمان 
همکاری های کنفرانس اسالمی، بر پایه جمعیت 
هر کشور تعیین می شود که نسبت آن یک به هزار 
نفر است. با این حال عربستان بنا بر روابط سیاسی 
که با برخی کشورها دارد هر سال سهمیه بیشتری 

را به آن ها اعطا می کند.
عربستان به مدت پنج سال به خاطر اجرای طرح 
توسعه مسجدالحرام، سهمیه حج را تا ۲۰ درصد 
کاهش داده بود اما دو سال پیش با تکمیل بخش 
عمــده ای از این پروژه اعالم کــرد: برای جبران 
کاهش سهمیه حج در این سال ها، دست کم ۸۰۰ 
 هزار نفر به شــمار افرادی که می توانند در آیین
حج امسال شــرکت کنند، اضافه خواهد کرد که 
ایران در ســال های ۹۶ و ۹۷ از این سهم محروم 

ماند.
محمد آزادـ  معاون توسعه سازمان حج و زیارت 
روز دوشنبه ۲۴ تیرماه در شرایطی که اعزام زایران 
ایرانی از ۱۷ تیرماه آغاز شــده اســت و بالغ بر 
۱۷ هزار و ۵۰۰ زائر از کشــورمان در عربســتان 
حضور دارند، از موفقت وزارت حج عربســتان 
با درخواست ایران برای افزایش سهمیه حج ۹۸ 

خبر داد.
او که در یک برنامه تلویزیونی ســخن می گفت،   
اظهار کرد: امســال قرار بود ۸۶ هزار و ۵۵۰ نفر 
به حج تمتع مشــرف شوند که با موافقت کشور 
میزبان، سهمیه مازاد به تعداد دو هزار زایر دیگر 
به ایران تعلق گرفت که این تعداد به جمع حجاج  
۹۸ افزوده شدند و در مجموع امسال از ایران ۸۸ 

هزار و ۵۵۰ زایر به حج مشرف می شوند.
وی بــا بیان اینکه زائران خانه خدا در قالب ۵۸۹ 
کاروان به حج تمتع مشرف می شوند، گفت: ۳۱۲ 
کاروان »مدینه قبل« و ۲۷۷ کاروان »مدینه بعد«، به 

عربستان اعزام می شود.
به گفته آزاد، تا روز دوشنبه ۲۴ تیرماه بالغ بر ۱۷ 
هزار و ۵۰۰ نفر از زایــران با ۶۸ پرواز ایرانی به 
عربستان اعزام شدند که از این تعداد هشت هزار 

نفر به مکه مکرمه وارد شده اند.
معاون سازمان حج و زیارت در ادامه به راه اندازی 
ســامانه »برکت به خانه« اشاره کرد و گفت: این 
ســامانه به منظور تســهیل زمینه خرید سوغات 
برای زایران خانه خدا از محل تولیدات با کیفیت 

داخلی طراحی شــده اســت که هدف آن فراهم 
کردن فرصت مناســب برای زائــران در خرید 
کاالهای با کیفیت و قیمت پایین داخلی اســت 
که در شــرایط کنونی اقتصادی می تواند به جای 
خروج ارز از کشوردر راستای تحقق شعار سال 
و رونق تولید، به کمک تولید و اشــتغال داخلی 
بیاید و از اتالف وقت و انرژی حجاج در بازارها 

جلوگیری می کند.
آزاد بــا بیان این کــه قیمت  کاالهای ســوغات 
پیش بینی شــده در سامانه »برکت به خانه« بسیار 
مناســب اســت، اظهار کرد: حتــی زائرانی که 
هم اکنون در عربستان حضور دارند و به این سفر 
معنوی مشــرف شــده اند می توانند با مراجعه به 
سامانه برکت به خانه، قیمت کاالهای موجود در 
عربستان را با کاالهای عرضه شده در این سامانه 

مقایسه کنند.
وی اضافه کرد: کیفیت کاالهــای ایرانی عرضه 
شده در فروشگاه های این سامانه بسیار بیشتر از 
کاالهای موجود در عربســتان اســت و زائران با 
خرید این کاالها می توانند ارز کمتری از کشــور 

خارج کنند.
معاون توسعه ســازمان حج و زیارت با اشاره به 
نحوه خرید از ســامانه »برکــت به خانه«، گفت: 
خرید از این ســامانه به صورت اینترنتی است و 
زایران می توانند حتی در عربستان نیز خرید خود 
را انجام دهند و پس از تکمیل خرید، وســایل را 

در خانه تحویل بگیرند.
او دربــاره نرم افــزار »زایریار« توضیــح داد: این 
نرم افزار که در دوره های قبل نیز وجود داشت در 

حج امسال تقویت شده و ارتقا یافته است. زایران 
با نصب نرم افزار زائریار می توانند عالوه بر آشنایی 
با اماکن زیارتی عربســتان و احکام آن از جمله 
مسجدالنبی )ص(، قبرستان بقیع، مسجدالحرام، 
مســجد شجره وجحفه، منا، جمرات و مشعر، از 
برنامه های غذایی و سایر خدمات مورد نیاز خود 

مطلع شوند.
آزاد افزود: نشــانی و جانمایــی هتل های مکه و 
مدینه نیز در این نرم افزار دیده شــده وبر این پایه 
زایران در صورتی که نشانی محل اقامت خود را 
فراموش  کنند می توانند از این سامانه برای رسیدن 
به مقصد خود بهره بگیرند. امکان امدادرســانی 
برای زایران به وســیله این نرم افزار وجود دارد و 
زایران در صــورت نیاز به کمک می توانند گروه 
امــداد و راهنمایان را مطلع کــرده تا خدمات و 

کمک های الزم ارایه شود.
او درباره ارز همراه زائر یادآور شــد: بر پایه نرخ 
مصوب بانک مرکزی امســال ۲۰۰ دالر به عنوان 
ارز همــراه زائران حــج ۹۸ اختصاص یافت که 
زایران می توانند با مراجعه به یکی از ۴۲۰ شــعبه 
ارزی بانک ملی با در دست داشتن کارت ملی این 

مبلغ را دریافت کنند.
آزاد گفت: بانک مرکزی برای ســهولت دریافت 
ارز همراه حجاج امکان دریافت آن توسط مدیر 
کاروان را نیز فراهم کرده است به طوری که مدیر 
کاروان می تواند با در دســت داشــتن گواهی از 
حج و زیارت استان ارز زایران کاروان خود را به 
صورت یکجا دریافت کرده و رسیدها را به بانک 

تحویل دهد.

جشنواره شاتوت 
در تهران برگزار می شود

 جشنواره شاتوت و محصوالت باغی و 
سنتی روستایی، آخر هفته در دهستان سلوقان از 

توابع استان تهران برگزار می شود.
به گزارش ایســنا، ابراهیم عســگری ـ دهیار 
دهســتان ســولقانـ  توضیح داد: بخش کن و 
روستاهای همسایه شامل سنگان، کیگا، کشار، 
وردیج، واریش، رنــدان و طالون از قطب های 
تولید و عرضه میوه هــای باغی و محصوالت 
سردرختی تهران هســتند که در بیش از ۱۰۰۰ 
هکتــار از باغ های منطقــه میوه هایی از جمله 
گیالس، شــاتوت، آلبالو، هلو، خرمالو و گردو 
تولید وعرضه می شــود و  اشــتغالزایی نسبتا 
مطلوبی را برای مردم منطقه، باغداران، کارگران 
دائــم و فصلی ایجاد کرده و بــر پایه آمارهای 
موجود جهاد کشاورزی ســاالنه بیش از ۹۵۰ 
تن میوه شاتوت در سولقان برداشت و به بازار 

مصرفی تهران عرضه می شود.
او با اشاره به برگزاری دومین جشنواره شاتوت 
و محصوالت باغی روســتایی در روز پنجشنبه 
)۲۷ تیرماه(، افزود: در این جشــنواره عالوه بر 
معرفی میوه خوش طعم شــاتوت که خواص 
درمانــی موثری در کنترل فشــار خون و برگ 
درخت آن نیز خواص درمانی و بهداشتی دارد، 
مشــتقات آن مانند مربا، شربت، کیک و بستنی 
و دیگر محصــوالت خانگی اعم از عرقیجات 
گیاهی، خشــکبار، عسل، مرباجات و میوه های 
ســردرختی فصلی این منطقه عرضه و آیین و 
رسوم محلی، پیشینه تاریخی، برخی آثار تاریخی 
و هویتی منطقه نیز بــه بازدیدکنندگان معرفی 
خواهد شد. به گفته دهیار سولقان، این جشنواره 
با هدف رونق تولید و اشتغال، حمایت از مشاغل 
خانگی و تولیدات بومی و توســعه اقتصادی 
منطقه و عرضه مستقیم محصوالت کشاورزی 

و پیوند شهر و روستا برگزار می شود.
 جشنواره شــاتوت روز پنجشنبه، ۲۷ تیرماه از 
ســاعت ۱۷ تا ۲۱ و روز جمعــه ۲۸ تیرماه از 

ساعت ۹ تا ۲۱ برگزار می شود.

خبر خبر

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان:

گردشگری سد گالبر 
بدون سرمایه گذار ماند

 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان  
گفت: در رابطه با بحث گردشگری سد گالبر، 
هیچ ســرمایه گذاری به طور جدی وارد نشده 

است.
به گزارش ایســنا، یوســف رضاپور در دومین 
کارگــروه میراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشــگری و ستاد خدمات سفر استان، اظهار 
کرد: طرح جذب ســرمایه گذار در ســد گالبر 
برای بحث گردشگری در ســه فاز آماده شده 
اســت و برای افق بلندمدت، بارها چارچوب 
مزایده برگزار کرده ایم که هیچ سرمایه گذاری به 

صورت جدی وارد بحث نشده  است.
این مســوول ادامه داد: این شــرکت با رایزنی 
با اســتان های شمال و شــمال غرب کشور که 
ســرمایه  گذاری های خوبــی در آن ها صورت 
گرفته، تصمیم به اســتفاده از شیوه های جدید 

کرده است.
وی تصریــح کرد: به زودی اقدام عملی در این 
حوزه اجرایی و گزارش پیشبرد اهداف در این 

بخش ارایه خواهد شد.
در ادامه این نشســت، معاون خدمات شهری 
شــهرداری زنجــان نیز بــا تاکید بر تشــکیل 
دبیرخانه ای در میراث فرهنگی برای تبدیل شهر 
زنجان به شــهر ملیله، اظهار کرد: این برنامه ها 
نیازمند همکاری و تبادل اطالعات بین شهرداری 

و میراث فرهنگی است.
غالمحســن احمدی ادامه داد: در همین راستا 
الزم اســت که اسناد الزم برای تهیه المان فاخر 
ملیله انجام شده که به مناقصه بگذاریم که البته 

تا پایان تابستان المان ملیله نصب خواهد شد.
وی افزود: یک بشقاب ملیله آماده و در گاوازنگ 
نصب شده و در همین راستا باید طرحی تهیه و 
مورد تایید میراث فرهنگی قرار گیرد و شهرداری 
نیز باید اقدامات حمایتی انجام دهد، به طوری 
که اهدای هدیه در قالب ملیله در دســتور کار 

شهرداری قرار گرفته است.

معاون سازمان حج و زیارت:

عربستان با افزایش سهمیه حج ایران موافقت کرد

 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
زنجان گفت: در شرایط فعلی که کشور با جنگ 
اقتصادی و تحریم های ظالمانه مواجه است، جای 
تعجب اســت که صنعت گردشگری به سبب 
قابلیت ارزی آن، چنان که باید در برنامه ریزی ها 

مورد توجه نیست.
مهرداد سلطانی در ستاد خدمات سفر و کارگروه 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
اســتان با بیان اینکه توسعه صنعت گردشگری 
فراتر از وظایف یک دستگاه اجرایی است، اظهار 
داشت: در این حوزه همه دستگاههای اجرایی 
موظــف به پیگیری عملیاتی شــدن طرح ها و 

برنامه ها هستند.
وی تصریح کرد: توسعه صنعت گردشگری در 
این شرایط به دالیل ارز آوری و نیز تعدیل شرایط 

بیرونی به نفع کشور، واجد اهمیت زیادی است.

سلطانی ادامه داد: در این شرایط که کشور نیاز به ارز 
دارد، گردشگری فرصت و زمینه مناسبی را برای 
این موضــوع می تواند فراهم کند و در این زمینه 
افت ارزش پول ملی، دست کم یک فرصت تلقی 
می شــود چرا که افزایش شمار گردشگران را به 
همراه دارد. وی افزود: با افزایش ورود گردشگران 
به کشور، ایران از منظر بیرونی جایگاه مناسبی پیدا 
می کند و کشــور از آنچه دشمنان می خواهند با 

تبلیغات مسموم نشان بدهند، مبرا می شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار زنجان 
به بایستگی عزم همگانی و فراگیر برای توسعه 
گردشگری تاکید کرد و گفت: توسعه گردشگری 
در منطقه غرب کشور که توسط سازمان میراث 
فرهنگی برای توزیع جغرافیایی سفرها در دست 
اجرا است، طرح بسیار خوبی است و اجرای آن 
را به فال نیک باید گرفت. وی در بخش دیگری 

از ســخنان خودبه لزوم ســاماندهی پایانه های 
مسافربری در شهرهای استان اشاره کرد و اظهار 
داشــت: در شهرهای کوچک استان که به لحاظ 
جمعیتی امــکان ایجاد ترمینال های بزرگ وجود 
نــدارد، باید پایانه های مســافرفربری چابک با 
قابلیت باال ایجاد شودتا جای ترمینال های بزرگ 
را پر کند. ســلطانی به برگــزاری چهاردهمین 
جشنواره ملی آش ایرانی در مرداد سال جاری به 
میزبانی زنجان اشاره کرد و گفت: این جشنواره 
یکی از دستاوردهای ماندگار حوزه گردشگری در 
استان است. وی خاطرنشان کرد: باید تالش کنیم 
جشنواره آش ایرانی در تقویم ذهنی مردم ایران و 

گردشگران ثبت شود.
چهاردهمین جشنواره ملی آش ایرانی ۲۱ تا ۲۵ 
امرداد امسال با حضور همه اقوام ایرانی در زنجان 

برگزار می شود.

معاون استاندار زنجان:

صنعت گردشگری با وجود قابلیت 
ارزآوری چندان مورد توجه نیست

فرنشین میراث فرهنگی استان زنجان:

تبلیغ متقابل 
راهی برای 

معرفی جاذبه های 
گردشگری بین 
استان ها است

آگهی مناقصه عمومی
 دانشــگاه علوم پزشــکي و خدمات بهداشتي درماني اســتان زنجان در نظر دارد 
خرید خدمات دستیاری دندانپزشکی واحدهای تابعه خود رابه شرح ذیل به اشخاص حقوقی 

با موضوع ارایه دهنده خدمات بهداشتی ودرمانی دارای صالحیت از اداره تعاون،کار ورفاه اجتماعی کشور دررشته خدمات عمومی از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به شماره 2098003546000034واگذار نماید.کلیه مراحل از دریافت اسناد،تحویل و 
 بررسی آنها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به نشانی: www.setsdiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند.
مشخصات و توضیحات کلی:

 مهلت دریافت اسناد: از ساعت8:00 صبح مورخه 98/04/25لغایت ساعت 8:00 مورخه 98/04/31
  مهلت تحویل و ارسال اسناد مناقصه به مناقصه گزار: تا ساعت 8:00 صبح مورخه 98/05/10

 تاریخ وساعت بازگشایی پاکتهای مناقصه:  ساعت9:00 صبح مورخه 98/05/10
  مبلغ سپرده شرکت درمناقصه : 310/000/000 ریال

  اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 021-41934
  دفتر ثبت نام: 88969737- 85193768
  هزینه چاپ آگهی بر عهده دانشگاه می باشد.

  اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر تلفن تماس : 024-33156344
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان
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