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روزانهم رمدمی صبح استان زنجان

ه  و  

د اد می ش ت ا من وی ا ان 

تصادی  ه ا ه ایجاد مناط آزاد و وی ی یل مسکو ماندن  د

تی استان خبر داد؛ ن ا  رک امل شرک ش مدیر

ش هید  خوشه ک
نعت طر های  و کلینی 

تصاد مقاومتی موف ا

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خبر داد؛
فعالیت بیش از 

٥٠ کانون فرهنگی و هنری 
در استان زنجان

ه    و ه 3    و  

سنگینی بار اجاره خانه بر دوش مستاجران؛

برج نشینی قیمت های مسکن در زنجان
ه 3   و

 نماینده تام االختیار آزمون سراســری 
در اســتان زنجــان گفت: بیشــترین تعداد 
شرکت کننده در آزمون سراسری از زنجان در 

رشته علوم تجربی است.
رضا نوروزیان در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به آغاز توزیع کارت ورود به جلســه آزمون 
سراسری امسال، اظهار کرد: آزمون سراسری 
در اســتان زنجان در محل دانشــگاه ها و در 
شهرســتان ها در مدرســه ها و یا دانشگاه ها 

برگزار می شود.
این مســوول ادامه داد: در شهرستان خرمدره 
محل برگزاری آزمون سراســری در یکی از 
مدارس آموزش و پرورش، شهرستان طارم در 
دانشگاه  پیام نور، شهر قیدار در دانشگاه پیام نور 
و شــهر ابهر در محل مدرسه های آموزش و 

پرورش است.
وی افزود: در مجموع، 1144 نفر از شهرستان 
خرمدره، 84٥ نفر از طارم، 2646 نفر از ابهر، 
٣1٣٥ نفر از خدابنده، ٣47 نفر از شهرســتان 
ماه نشان و 1٠ هزار و ٥26 نفر از شهر زنجان 

در آزمون سال 98 شرکت کرده اند.
نوروزیان ادامه داد: الزم به ذکر اســت که در 
شهر زنجان 1421 نفر در رشته ریاضی، 9٠94 
نفر در رشــته علوم تجربی، 2٠9٥ در رشــته 
علوم انســانی، 1٣4٠ نفر در رشــته زبان های 
خارجــه و ٥76 نفر در رشــته هنر در آزمون 

سراسری امسال شرکت  کرده اند.
این مسوول با اشاره به افزایش قریب به 1٠٠٠ 
نفری آزمون سراسری در زنجان، تصریح کرد: 
امسال نیز در کشــور تعداد شرکت کنندگان 

کنکور سراسری افزایش داشته است.
نماینده تام االختیار آزمون سراسری در استان 
زنجان خاطرنشــان کرد: کارت شرکت در 
آزمایشی  آزمون سراســری همه گروه های 
بــه همراه برگــه راهنمای آزمــون، از روز 
یکشــنبه 9 تیرماه در سایت سازمان سنجش 
آموزش کشــور منتشر شــده و داوطلبان تا 
12 تیرمــاه مهلت دارند برای دریافت کارت 
 ورود به جلسه به ســایت سازمان سنجش 

مراجعه کنند.

ختیار آزمون سراسری در استان زنجان: ا ا اینده  ن

نند  ت  ر رین  زنجان بیش
و تجربی دارد را در 

ار استان خبر داد؛ امل شرک  مدیر

ران آب آشامیدنی ب
در  روستای زنجان

 مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایی 
استان زنجان گفت: تابستان امسال 6٣ روستای تحت 
پوشش این شرکت با بحران آب مواجه هستند که این 
مساله ناشی از کمبود و نبود آب شرب و عدم مدیریت 

مصرف آن است.
رضا کابلی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: ســال 
گذشته در اســتان زنجان از 121 روستا، ٥8 روستا از 

بحران آب آشامیدنی خارج شدند.
وی تاکیــد کرد: از 6٣ روســتای دارای مشــکل آب 
آشامیدنی بر پایه برنامه ریزی های انجام شده باید ٣٠ 

روستا از بحران خارج شوند.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روســتایی استان 
زنجان گفت: بیشترین روســتاهای دارای بحران آب 
اســتان در شهرســتان زنجان و کمترین این روستاها 

مربوط به سلطانیه و خرمدره است.
کابلــی تاکید کرد: مدیریت نشــدن مصرف توســط 
مشــترکان روســتایی، فعالیت چاه های غیرمجاز در 
محدوده چاه های آب و فاضالب روستایی، پایین رفتن 
سطح آب های زیر زمینی، مصرف بیش از حد آب در 
بخش کشاورزی و انشعاب های غیرمجاز از مهمترین 
 علــت های کمبود آب آشــامیدنی در 6٣ روســتای 

استان است.
وی خاطرنشــان کرد: برای امســال درصدد هستیم با 
حفرچاه، ایجاد قنات، چشمه و ساخت مخزن، شبکه 
و انتقال مشــکل آب آشامیدنی در ٣٠ روستای هدف 

را رفع کنیم.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روســتایی استان 
زنجان گفت: برخورد با مشــترکان پرمصرف و جمع 
آوری انشــعاب های غیرمجاز از عمــده راهکارهای 

خروج از بحران کم آبی در روستاهای استان است.
 شرکت آب و فاضالب روستایی استان زنجان بیش از 

99 هزار و 9٥8 مشترک دارد.

خبـر

 »اشــتغال غیررســمی« به عنوان بخشی 
از بازار کار کشــور، بدلیل خ آمــاری از نبود 

سیاست های حمایتی رن می برد.
به گزارش خبرنگار مهر، اشــتغال پنهان که از آن 
تحت عنوان »اشتغال غیررســمی« نیز از آن یاد 
می شود، بخشی از بازار کار و آمارهای شغلی را 

در بر می گیرد.
بر پایه آمار رســمی در ســال گذشته 464 هزار 
فرصت شــغلی در کشــور ایجاد شد اما بخشی 
از این فرصت های شــغلی، اشتغال کم کیفیت و 

غیررسمی هستند.
در ادبیات اقتصادی، اشــتغال غیر رســمی تمام 
شــاغالنی را در بر می گیرد کــه از حمایت های 
اجتماعی از جمله پوشــش بیمه ای محرومند اما 
فار از اینکه چه میــزان در روز، هفته و ماه در 
بازار کار فعالیت دارند، در آمارهای اشتغال رسمی 
کشــور قرار می گیرند. البته یک شغل غیررسمی 
لزوما بی کیفیت نیست، بلکه ممکن است ماهیت 
یک شــغل برای فرد شاغل به لحا پارامترهای 
درآمدی و میزان رضایتمنــدی، رضایت بخش 

باشد اما به دلیل محرومیت از پوشش بیمه ای یا 
سایر حمایت ها، در زمره اشتغال غیررسمی قرار 

گیرد.
بخشی از اشتغال زمانی شکل غیررسمی به خود 
می گیرد که کارفرمایان به دلیل مقاومت در برابر 
پرداخــت حق بیمه و همچنین مقاومت در برابر 
شناســایی شــدن، نیروی کار خود را از پوشش 

بیمه ای محروم می کنند.
البته آماری رســمی از میزان اشتغال غیررسمی 
کشور وجود ندارد و برآوردها از فعالیت حدود 
٣.٥ میلیــون نیروی کار به صورت غیررســمی 

حکایت دارند.
با این حــال پیش از این نیز عیســی منصوری، 
معاون توســعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار در 
گفتگو با خبرنگار مهر درباره عوامل شکل گیری 
اشتغال غیررسمی در کشــور گفته بود: معموال 
در دوره های رکود یا رشد کم اقتصادی، اشتغال 
غیررسمی افزایش پیدا می کند که البته لزوما نباید 

از آن به عنوان یک سیگنال منفی یاد کرد.
وی با بیان اینکه اشتغال غیررسمی هم می تواند 

به بازار کار کمک کند و نباید این کسب و کارها 
را محدود کنیم، افزوده بود: باید به آنها رسمیت 
ببخشیم. به هر حال واقعیت شرایط اقتصادی ما 
این اســت که سهم اشــتغال غیررسمی در حال 
افزایش اســت و ما هم باید کمک کنیم نخست 
اینکه امکان فعالیت در چارچوب ســالمت کار 
را اکنون به صورت موقت داشــته باشند و دوم 
اینکه باید از رســمی شدن این مشاغل حمایت 
بیت اشتغال،  کنیم که در این زمینه سیاست های ت
جلوگیری از ریزش نیروی کار و رســمی کردن 

مشاغل بخشی از برنامه های ما است.
جایگاه اشــتغال غیررسمی در تولید درآمد و 

کاهش فقر
در همین زمینه سید نعمت اله میرفالح نصیری، 
مدیر کل مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت 
کار در مطالعــه ای تحقیقاتــی به شــرح زیر به 
»ضــرورت شــناخت و اندازه گیــری بخش و 
اشتغال غیررسمی برای گذار از سیاست اشتغال 

غیر رسمی در کشور« پرداخته است.
منشــأ اشــتغال غیررســمی وجود اقتصاد غیر 

رسمی است. کشورها از نظر انجام فعالیت های 
اقتصــادی به صورت کلی بــه دو بخش اقتصاد 
رسمی و غیررسمی تقسیم می شوند. البته اقتصاد 
غیر رســمی با عناوین دیگری از جمله اقتصاد 
زیرزمینی، نامشــهود، پنهان و غیره نیز شــناخته 

می شود.
ســهم این دو بخش با توجه به درجه توســعه 
یافتگی کشــورها متفاوت می باشد. با وجود بار 
منفی واژه اقتصاد بخش غیر رســمی، این بخش 
نقش مهمــی در ایجاد اشــتغال، تولید درآمد و 
کاهش فقر در بســیاری از کشــورها به ویژه در 
کشــورهای در حال توسعه ایفا می کند. آنچه که 
مشهود است قابل توجه بودن اقتصاد غیررسمی 
و به تبع آن اشتغال غیررسمی در کشورها است. 
شاغالن غیر رســمی در هر دو بخش رسمی و 

غیررسمی فعالیت دارند.
باید توجه شــود که اشتغال رسمی و غیررسمی 
متفاوت از هم می باشــند و اهمیــت زیادی از 
نظر پایش سیاســت ها با رویکرد جنسیتی دارند. 
بخش غیررســمی، منبع اصلی اشــتغال زنان در 
بیشــتر کشورها می باشــد. برای اندازه گیری 
بخش غیررسمی و اشــتغال غیررسمی باید 
برنامــه جمع آوری داده تدوین شــود و جز 
اولویت های سیاست ملی آمار هر کشور باشد.
آمار شاغالن غیررسمی، ترکیب و ویژگی های 
آنها می تواند برای تنظیم سیاستهای حمایتی و 

استانداردهای کار کشورها بسیار مفید باشد.
در بسیاری از کشورها برآوردها حاکی از آن 
است که سهم بنگاه های غیررسمی در تولید 
ناخال داخلــی بدون در نظر گرفتن بخش 
کشاورزی بین 14 تا ٥٠ درصد است. همچنین 
سهم اشتغال غیررسمی در کشورهای در حال 
توسعه بیشتر از اشتغال رسمی است. بسیاری 
از کشورها قادر به مدرنیزه کردن اقتصاد خود 
در جهت فراهم شدن فرصت های شغلی کافی 
و الزم برای پاسخگویی به عرضه نیروی کار 

خود در بخش رسمی نمی باشند.
توســعه آمــار در زمینــه ســنجش اقتصاد 
غیررسمی، می تواند کمک بزرگی برای اندازه 
گیری اشــتغال در بخش غیررسمی و اشتغال 
غیررســمی باشــد. این امر می تواند تصمیم 
ســازی مبتنی بر شــواهد را تســهیل کند و 
موجب ارتقای پژوهش ها و سیاستگذاری ها 
شود. اشــتغال در بخش غیررسمی و اشتغال 
غیررســمی دو مفهــوم متفاوت هســتند و 

نمی توانند جایگزین یکدیگر شوند، بلکه مکمل 
هم بــوده و برای اهداف تحلیلــی مفید بوده و 

نیازمند تعریف و اندازه گیری می باشند.
تعاریف بین المللی از »اشتغال غیررسمی«

کنفرانــس بیــن المللی کار، اصطــالح »اقتصاد 
غیررســمی« را فعالیت های اقتصادی کارگران و 
واحدهای اقتصادی نام می برد که در قانون یا در 
عمل پوشش داده نشده یا به اندازه کافی ترتیبات 

رسمی شدن را ندارند.
مطابق تصمیم اتخاذ شده در پانزدهمین کنفرانس 
آمارشناسان کار، اشتغال غیررسمی چنین تعریف 
شــد: »اشتغال غیررســمی عبارت است از تمام 
شغل ها در بنگاه های غیررسمی یا تمام افرادی که 
طــی یک دوره مرجع معین حداقل در یک بنگاه 
غیر رسمی شاغل بوده صرف نظر از وضع شغلی 
و یا اینکه شغل مورد نظر او شغل اصلی یا شغل 

دوم او بوده است.
بنــگاه در اینجا به مفهوم وســیعی به کار رفته و 
شامل هر واحد تولید کاال و خدمت برای فروش 
یا مبادله اســت. بنابراین نه تنها تمام واحدهای 
تولیــد دارای نیــروی کار را در برمی گیرد، بلکه 
واحدهای خود اشــتغال و مستقل که به صورت 
تنها و یا با کمک اعضای خانوار و بدون مزد اداره 
می شوند را نیز شامل می شود. بنابراین شامل تمام 
دستفروشان، رانندگان انواع تاکسی، مستخدمان 

خانگی و غیره می شود.

مشاغل غیررسمی چه مشاغلی هستند؟
از جمله مصادیق اشــتغال غیررسمی عبارتند از: 
اغلب شاغلین خانگی، اشتغال با هدف تولید برای 
مصرف نهایی خانوار، شاغالن فامیلی بدون مزد.

از جملــه مشــخصه های مزد و حقــوق بگیران 
غیررســمی عبارتند از: نداشتن قرارداد و یا حکم 
کارگزینی، پرداختن نشــدن بیمه بازنشستگی و 
درمان، اســتفاده نکردن از مرخصی استحقاقی و 
استعالجی، عدم امکان اســتفاده از حمایت های 
مربوط بــه فرزنــدآوری. در پایــان این تحقیق 
تحلیلی  پژوهشی با تاکید بر این نکته که بخش 
غیررسمی همیشه مضر نیست و می تواند به برنامه 
ایجاد اشتغال، تولید درآمد و کاهش فقر در کشور 
کمک کند، خ آمارهای قابل اســتناد برای بخش 
غیر رســمی در کشور کامال مشــهود و ملموس 
عنوان شده است. تولید آمار اشتغال غیررسمی و 
آمار اشتغال بخش غیر رسمی در کشور می تواند با 
راهگشا بودن در پایش تحوالت اقتصادی کشور، 
ابزاری مهم در سیاستگذاری ها و تصمیم سازی های 
حوزه سیاست بازار کار با رویکرد جنسیتی باشد. 
بنابراین باید نظام برنامه ریزی کشــور به این مهم 
توجه کند و ابزارهای الزم را در اختیار نظام آماری 
کشور و به ویژه مرکز آمار ایران قرار دهد تا اندازه 
گیری بخش غیررسمی در دستور کار نظام آماری 
کشور قرارگرفته و داده های الزم برای پایش گذار از 

اقتصاد غیر رسمی به رسمی فراهم شود.

ار یررسمی در بازار  ا   آمار ا
ایتی جای خالی سیاست های 

حجم آب سد تهم 
۵۱ درصد افزایش یافت

ه 3   و
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گاه زنجان  دان
ر جوان  گاه های بر در بی دان

رار گرفت دنیا 
 مدیــر روابط عمومی دانشــگاه زنجان 
اعــالم کرد: نظام بین المللی رتبه بندی تایمز در 
تازه ترین رتبه بندی خود در سال 2٠19، برترین 
دانشگاه های جوان دنیا که زیر ٥٠ سال عمر دارند 
را معرفی کرد که 1٣ دانشــگاه از ایران از جمله 

دانشگاه زنجان در این لیست قرار دارند.
علی سپهری  در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: 
بر پایه گزارش منتشــر شده، دانشگاه زنجان در 
٣٠٠ قرار گرفته است. این فهرست در رده 2٥1

وی افزود: در این فهرست دانشگاه های صنعتی 
نوشــیروانی بابــل در رده 66، صنعتی اصفهان 
 ،1٥٠ 1٥٠، کاشــان در رده 1٠1 در رده 1٠1
2٠٠، علوم پزشکی  صنعتی شیراز در رده 1٥1

2٥٠، مازندران در رده 2٠1 ایران در رده 2٠1
 ،٣٠٠ 2٥٠، شهید مدنی آذربایجان در رده 2٥1
 ، ٣٠٠، بیرجند در رده ٣٠1 گیالن در رده 2٥1
، صنعتی شاهرود  شهید باهنر کرمان در رده ٣٠1
در رده ٣٠1 و یــزد در رده ٣٠1 رتبــه بندی 

شده اند.
گفتنی است تعداد دانشگاه های ایرانی حاضر در 
این رتبه بندی در ســال 2٠18 تنها سه دانشگاه 
صنعتی نوشیروانی بابل، صنعتی اصفهان و گیالن 
بود که این تعداد با رشد قابل توجه به 1٣ دانشگاه 

افزایش یافته است.
پایگاه رتبه بنــدی تایمز یکی از نظام های معتبر 
بین المللی است که از سال 2٠٠4 میالدی مراکز 
آموزش عالی را در سرتاسر جهان مورد ارزیابی و 

رتبه بندی قرار می دهد.
این رتبه بندی از 1٣ شــاخ بررسی شهرت 
در حوزه آموزش، نسبت مدرک دکتری به تعداد 
اعضای هیأت علمی، نسبت تعداد کل دانشجویان 
کارشناسی به اعضای هیأت علمی، نسبت مدرک 
سسه،  دکتری به کارشناسی ارایه شده توسط م
سسه نســبت به تعداد اعضای هیأت  درآمد م
علمی، بررسی شهرت در حوزه پژوهش، درآمد 
پژوهش، تعداد مقاالت منتشــر شــده به ازای 
اعضای هیأت علمی، تأثیر میانگین تعداد استنادها 
به ازای مقاالت منتشــر شــده، درآمد پژوهشی 
بــه ازای اعضــای هیأت  حاصــل از صنعت 
، نسبت اعضای هیأت علمی بین المللی  علمی
به بومی، نسبت دانشجویان بین المللی به بومی، 
سهم مقاالت منتشر شده مشترک با نویسندگان 
همکار بین المللی و در قالب ٥ معیار کلی آموزش، 
پژوهش، استنادات، وجهه بین المللی و ارتباط با 

صنعت در رتبه بندی خود استفاده می کند.
دانشگاه زنجان با بیش از 1٠ هزار دانشجو حدود 

4٠٠ عضو هیات علمی دارد.

ار هکتار ۲ ه
ت گند  در سلطانیهبه ک

اختصا یافته است
 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سلطانیه 
گفــت: امســال 21 هزار هکتــار ار اراضی این 
شهرســتان به کشت گندم اختصا یافته که از 
این میزان 17 هزار هکتار آن دیم و چهار هزار و 

2٠٠ هکتار دیگر آن نیز آبی است.
پیمان حایری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 
بر این بنیاد برداشت فرآورده راهبردی گندم این 
شهرستان تا 2 هفته آینده در این شهرستان آغاز 
می شود که اقدامات الزم و اندوخته سازی مراکز 

خرید نیز انجام گرفته است.
وی اظهار داشت: طبق پیش بینی انجام گرفته 4٣ 
هزار تن گندم از کشاورزان سلطانیه ای خریداری 
خواهد شد که در سنجش با مدت همانند سال 
گذشته کاهش نشان می دهد که دالیل مختلف در 

بروز این مساله دخالت دارد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سلطانیه ادامه داد: 
با توجه به بارندگی خوب ســال زراعی کنونی 
تراکنش خوبی وجود نداشــت و به طور نمونه 
وقوع بارش های الهی در خرداد می توانســت 

وضعیت و چشم انداز بهتری را ترسیم کند.
وی اضافه کرد: بر پایه برنامه ریزی انجام گرفته 
گندم کشاورزان ســلطانیه پس از به تحویل به 
مراکز خرید در سلیوی 11٠ هزار تنی والیت این 
شهر و 1٥ هزار تن نیز در سیلوی آرد زاگرس در 
صورت آماده ســازی تا امرداد امسال ذخیره که 
محصوالت دیگر شهرستان های استان نیز به این 

مکان ها هدایت خواهد شد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سلطانیه ادامه داد: 
دولت امســال قیمت هر کیلو گندم را 17 هزار 
ریال اعالم کرده که در مدت همانند سال گذشته 
افزایش نشــان می دهد و بانک کشاورزی متولی 

پرداخت بهای گندمکاران است.
وی خاطر نشــان کرد: سال گذشته ٥2 هزار تن 
گندم از کشــاورزان سلطانیه ای خریداری شد و 
بر پایه مصوبات انجام گرفتــه فرآورده گندمی 
از اســتان خارج نخواهد شــد و در این ارتباط 

نظارت های دقیق و جدی وجود دارد.
به گزارش ایرنا، ارقام مختلف گندم در شهرستان 
سلطانیه کشت می شود، اما پیشگام عمده ترین 
رقم در گنــدم آبی و در دیم نیــز رقم آذر 2 و 

سرداری است.
ســطح زیر کشت زمین های ســلطانیه ٣٥ هزار 
هکتار اســت که از این میزان 21 هزار هکتار به 
گندم و باقیمانده به دیگر محصوالت کشاورزی 

اختصا دارد.

خبـر

ن  نوزاد طارمی در آمبو
ود ان گ ان  به ج اور

 رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت 
های پزشکی استان زنجان افزود: مادر ٣7 ساله 
اهل انــذر طارم، نوزاد خــود را در آمبوالنس 

اورژانس به دنیا آورد.
دکتــر اصغر جعفری روحی افــزود: این مادر 
باردار به علت شرایط اورژانسی صبح یکشنبه 
توسط همراهان به پایگاه فوریت های پزشکی 

انذر مراجعه و درخواست کمک کرده بود.
وی اظهار داشــت: بالفاصله کارکنان اورژانس 
انذر اقدامات اورژانســی پیش بیمارســتانی را 
انجام و پس از هماهنگی با مرکز عملیات، این 
مــادر باردار را برای زایمان و ادامه درمان آماده 

انتقال به بیمارستان کردند.
این مســوول ادامــه داد: درحالی کــه این زن 
باردار روستایی تحت نظر پرسنل اورژانس به 
بیمارستان منتقل می شــد، با شروع درد و فرا 
رسیدن زمان زایمان نوزاد خود را در آمبوالنس 
فوریت های پزشــکی و در حوالی روســتای 

آستاگل به دنیا آورد.
وی خاطرنشان کرد: حال عمومی مادر و نوزاد 
خــوب بوده و پــس از زایمان به بیمارســتان 

شهدای طارم انتقال یافت.
به گفته جعفری، این واقعه ششمین تولد نوزاد 
در آمبوالنس اورژانس زنجان از آغاز ســال تا 

کنون بوده است.
هم اکنون ٥٥ پایگاه اورژانس شامل 17 پایگاه 
شــهری، ٣7 پایگاه جــاده ای و یک اورژانس 
هوایــی با پرســنل مجرب در اســتان زنجان 

خدمت رسانی می کنند.

صو  خرید ۲۴٠٠  م
اورزان زنجانی راهبردی از ک

 مدیــر فنی و سرپرســت کمیته خرید 
گندم شــرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 
14 زنجان گفت: این شرکت طی 9 روز گذشته 
2 هزار و 4٠٠ تن گندم از کشاورزان این استان 

به صورت تضمینی خریداری کرده است.
ســتار رحمنی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: امســال درب 4٠ ســیلوی برای ذخیره 

گندم خریداری شده از کشاورزان باز است.
به گفته وی، امسال سه مرکز خرید گندم به 14 
مرکز قبلی دولتی در اســتان زنجان اضافه شده 
و از طرفی نیز 2٣ مرکز مباشــر در استان برای 

خرید این محصول راهبردی فعال شده است.
مدیر فنی و سرپرست کمیته خرید گندم شرکت 
غله و خدمات بازرگانی منطقه 14 زنجان گفت: 
امسال خرید تضمینی گندم از کشاورزان استان 
به قیمت کیلویی 17 هزار ریال انجام می شود.

رحمنی تاکید کرد: کل گنــدم های خریداری 
شده در سیلوهای استان زنجان تخلیه و ذخیره 

سازی می شود.
وی اظهارداشت: به منظور جلوگیری از قاچاق 
گندم که محصول راهبردی به شمار می رود و 
برای مدیریت این مهــم حمل آن به خارج از 
اســتان زنجان با دریافت مجوز از شرکت غله 

امکانپذیر است.
این مســوول اضافه کرد: طبق پیش بینی های 
انجام شده در استان زنجان ٥٥٠ هزار تن تولید 
گندم تولید و از این میزان ٥٠1 هزار تن خرید 

تضمینی می شود.
مدیر فنی و سرپرست کمیته خرید گندم شرکت 
غله و خدمات بازرگانی منطقه 14 زنجان گفت: 
بر پایه برآوردهای انجام شــده در استان امسال 
نیز می توانیم رکورد خرید گندم از کشاورزان 

را بشکنیم.
ســال 97 رکورد خرید گندم در استان زنجان با 
خرید 4٥٥ هزار تن از این محصول شکسته شد.
زنجان سال 9٥ در تولید گندم رتبه هشتم و در 
ذخیره ســازی این محصول راهبردی نیز جزو 

استان های رده باالی کشوری بود.

شت یی که آمد و به خیر گ ب
 رییس مرکــز مدیریت راه های اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان زنجان 
تهران  گفت: تصادف تریلی در آزادراه زنجان

تلفات جانی نداشت.
محمد محمدی در گفت وگو با ایســنا، اظهار 
 کرد: امــروز یک فقــره تصــادف در آزادراه
زنجان تهران به وقوع پیوست که خوشبختانه 

تلفات جانی نداشت.
وی با اشــاره به اینکه این تصادف در کیلومتر 
تهــران رخ داد، بیان کرد: در  2 آزادراه زنجان
این حادثه یــک تریلی در حال حرکت به یک 
ســواری پژو برخورد کرد و به ســمت رفیوژ 
میانی منحرف شد و در اثر آن بخشی از تریلی 
در باند شمالی و بخشی در دیگر در باند جنوبی 

قرار گرفت.
رییس مرکز مدیریت راه های اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای استان زنجان یادآور شد: 
این حادثه شدید بود اما خوشبختانه تلفاتی در 
پی نداشــت و عبور و مرور در این مســیر در 

جریان است.
این مســوول علت این حادثه را عدم توجه به 
جلوی راننــده تریلی عنوان کــرد و گفت: از 
نه،  رانندگان تقاضا داریم با رعایت سرعت مطم
از رانندگی در حالت خستگی و خواب آلودگی 

خودداری کنند.

خبـر فرماندار شهرستان زنجان:

دی است ت  ا یت بازار مسکن در زنجان نیازمند د
فضای کاذب بازار مسکن به ضرر مصرف کننده نهایی تمام می شود

 فرمانــدار شهرســتان زنجان با اشــاره به 
وضعیت بازار مسکن گفت: وضعیت بازار مسکن 

در زنجان نیازمند دخالت جدی است.
رضا عسگری در گفت وگو با خبرنگار موج رسا، 
با اشــاره به وضعیت بازار مسکن اظهار کرد: بازار 
مسکن در سطح شهرستان و همچنین شهر زنجان 

نیازمند دخالت جدی است.
وی با بیان اینکه در شورای مسکن استان مباحث 
خوبی در این زمینه مطرح شدخ است، ابراز کرد: 
ما حمایت های خوبی را از مجموعه انبوه ســازان 

خواهیم.
فرماندار شهرســتان زنجان با اشاره به اینکه رونق 

تولید مسکن در تحقق شعار سال موثر خواهد بود، 
عنوان کرد: ما باید تالش کنیم تا حمایتهای صورت 
گرفته را به سمتی پیش ببریم تا هزینه های ساخت 

مسکن کاهش یابد.
وی با بیان اینکه باید تسهیالتی فراهم کنیم تا تولید 
مسکن در شــهر زنجان افزایش یابد، خاطرنشان 
کــرد: تصمیمات خوبی در این زمینه گرفته که اثر 

این تصمیمات در آینده خود را نشان خواهد داد.
عســگری با اشــاره به اینکه قرار بر این شــده تا 
زمینهای دســتگاه های دولتــی را در اختیار راه و 
شهرسازی قرار دهند، ادامه: این این به دنبال تولید 

مسکن های ارزان قیمت برای مردم هستیم.

وی بیان کرد: افزایش میزان تســهیالت بانکی و 
کاهش سود این تسهیالت از جمله تصمیمات اخذ 

شده است.
فرماندار زنجان با بیان اینکه برخی از فعاالن بازار 
مســکن فضای بورس بازی را راه اندازی کردند، 
اظهــار کرد: این افراد فضای کاذبی را ایجاد کردند 
که اثر ســو این موضوع را مصرف کننده نهایی 

خواهد دید.
وی گفت: دخالتهــای الزم در ایــن زمینه انجام 
خواهد شــد تا این فضا کنترل شــود چرا که نیاز 
مسکن شهرســتان احصا شده و براساس این نیاز 

برنامه ریزی الزم انجام شده است.

 یک کارآفرین گفت: بازار توسط دال ل ها با 
ارایه محصوالت با کیفیت پایین اشباع شده و آنان 
در عمل، سنگ زیر پای تولیدکنندگان می اندازند.

صغری منتخبی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه 
مشــکل اصلی ما در حوزه فعالیت خود، فروش 
ضعیف اســت، اظهار کرد: شوربختانه سازمان ها 
و ارگان هایی که در این زمینه می توانند موجبات 
دلگرمی را فراهم کنند هیچ مشارکتی نکرده و در 
عمل موجب دلسردی شده و انگیزه تولیدکنندگان 

را از ادامه راه از بین می برند.
مدیر صنایــع غذایی گاخ ادامــه داد: خریداران 
زنجانی محصوالت موردنیاز خود را از شهرهای 
دیگر همچون مشهد و ارومیه خریداری می کنند 
و این در حالی اســت که آجیل فروشان در سطح 
زنجان می توانند از محصوالت ما برای فروش در 

شب عید خریداری کنند.
وی با اشــاره به اینکه بازار توســط دال ل ها و نه 
بازاریــان اشــباع شــده و آنان در عمل ســنگ 
زیر پــای تولیدکنندگان می اندازنــد، عنوان کرد: 

تولیدکنندگان در تالش هستند تا محصول خوب 
و با کیفیت تولید کرده و روانه بازار کنند و در این 
میان دالل ها و واسطه ها برای کسب سود بیشتر و 
ارایه محصوالت با کیفیت پایین، بازار فروش را 
تحت تاثیر قرار داده و برای تولیدکنندگان اصلی 

مشکالت عدیده ای ایجاد می کنند.
این کارآفرین زنجانی با اشاره به اینکه استان زنجان 
می تواند در زمینه تولید زردآلو و سیب سرآمد در 
سطح کشور باشد، بیان کرد: تولیدکنندگان زنجانی 
می توانند به صورت تخصصی در این حوزه وارد 
شده و حتی دورریزهای این میوه ها را به صورت 

سرکه و لواشک مورد استفاده قرار دهند.
منتخبی با اشــاره به اینکه صنایع غذایی گاخ در 
بحث تولید میوه  های خشــک و غیــره فعالیت 
 می کنــد، تصریح کــرد: هــم اکنون بــر روی 
پوســت موز کار می کنیم که می تــوان آن را به 
صورت کــود فرآوری کرد که یکــی از بهترین 

کودهاست.
وی با اشاره اینکه محصوالت این واحد صنعتی 

ســال گذشته به کشــورهای کانادا، گرجستان و 
آذربایجان صادر شــد، یادآور شــد: طبق برنامه 

امســال صادرات محصوالت تولیدی به کشــور 
روسیه خواهدبود.

 مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان 
زنجان گفت: پروژه های خوشــه کفش هیدج و 
اســتقرار و پیاده سازی کلینیک صنعت در استان 
زنجان جــزو پنچ پروژه موفــق در زمینه اقتصاد 

مقاومتی در سال گذشته قرار گرفت.
به گزارش روابط عموم شرکت شهرکها صنعت 
استان زنجان، ایرج احمدی افزود: در هر استان ٥ 
پروژه موفق اقتصاد مقاومتی معرفی شده است که 
بر پایه آمار منتشر شده از سوی سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان زنجان، دو پروژه خوشه کفش 
که  هیدج و استقرار و پیاده سازی کلینیک صنعت 
توسط شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان اجرا 
گردیده  جزو ٥ پروژه موفق استان زنجان معرفی 

شده اند.
وی ، ارتقای فناوری و ارایه خدمات توســعه ای 
خوشه های کســب وکار و شناســایی نیازهای 
فناورانه واحدهای صنعتی را از برنامه های اولویت 
دار شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان اعالم 
کرد و افزود: هدف از توسعه خوشه کفش هیدج، 
ایجاد و ثبت برند و افزایش صادرات این محصول 
می باشد که با اجرای برنامه های عمل و همکاری 

ذینفعان و نیز حمایت شرکت شهرکهای صنعتی 
استان از حضور فعاالن این عرصه در نمایشگاههای 
داخلی و خارجی و همچنین برگزاری دوره های 
مختلف آموزشــی تاثیر مطلوب و بســیاری در 

رسیدن به اهداف تعیین شده داشته است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی، بحث عارضه 
یابی واحدهای صنعتــی راکد را یکی از مباحث 
مهم برشمرد و خاطر نشان ساخت: همانطور که 
برای درمان هر بیماری نیاز به تشــخی صحیح 
داریم؛ بــرای راه اندازی دوباره واحدهای صنعتی 
راکد نیــز ابتدا باید عوامل و عوارضی که موجب 
تعطیلی واحد شده اند، شناسایی شده و سپس به 
ارایه راهکار پرداخت. بنابراین شرکت شهرکهای 
صنعتی اســتان برای حل این مشکل اقدام به راه 
اندازی کلینیک صنعت در استان نمود که افرادی 
با تخص های مختلف از جمله مالی، بیمه ای، 
صنعتی، بازرگانــی و... در آن فعالیت دارند و به 
صورت کامال علمی نسبت به عارضه یابی و ارایه 

راهکار برای واحدهای متقاضی اقدام می کنند.
وی عنوان کرد: مشاوره و راهنمایی در زمینه ایجاد 
کســب و کارهای جدید، عارضه یابی واحدهای 

صنعتی و تعیین اولویت های پروژه بهبود و اجرای 
آن، آموزش و ارتقای توانمندی مهندسان صنعتی 
و جلب مشارکت و اعتمادسازی میان مشاوران از 

دیگر خدمات مهم این کلینیک است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان 
در بخش دیگری از ســخنان خــود گفت: برای 
پیگیــری بهتر امور و رســیدن به نتیجه مطلوب، 
عالوه بر انجام تکالیف محوله از ســوی سازمان 
صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران بر اساس 
تکالیف مجمع، امسال بر روی ٥ برنامه شاخ 
برای اجرا در شهرکهای صنعتی استان تمرکز داریم 

تا به صورت 1٠٠ درصد تحقق یابند.
احمدی تصریح کــرد: بهره برداری از شــهرک 
زنجان 4 ، احداث  صنعتی شــهید شــهریاری 
ناحیه صنعتی صنایع دســتی نیــکان و تکمیل و 
واگذاری ناحیه کارگاهی صنایع دســتی ظریفان ، 
توسعه خوشه چاقوی زنجان ، احداث پست برق 
در شهرک صنعتی سلطانیه و طراحی و واگذاری 
سایت های ویژه کارگاهی در شهرکهای صنعتی 
اشــراق، نوآوران و خدابنده، ٥ برنامه شــاخ 

شرکت شهرکهای صنعتی در سال 98 است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان 
افزود: عالوه بر این ٥ برنامه که برای امسال پیش 
بینی شــده، ٥ برنامه شاخ دیگر نیز در چشم 
انداز ٣ ساله پیش بینی گردیده است که امیدوارم با 
عملیاتی شدن این برنامه ها شاهد رشد و شکوفایی 

بیش از پیش صنعت و اقتصاد استان باشیم.

  الیحه  دولت در ایجاد هشت منطقه آزاد 
تجاری و 12 منطقه ویژه اقتصادی بعد از تصویب 
در مجلس در فیلتر شــورای نگهبان گیر کرده و 
اکنون معلوم نیســت ایجاد این مناطق چه زمانی 

عملیاتی شود.
به گزارش موج رسا، بعد از اینکه مجلس شورای 
اسالمی با الیحه ایجاد 8 منطقه آزاد تجاری و 12 
منطقه ویژه اقتصادی موافقت کرد، نمایندگان عالوه 
بر موافقت با ایجاد این مناطق، تصویب کردند که 

86 منطقه ویژه اقتصادی دیگر هم ایجاد شود.
در الیحــه دولت ایجاد یک منطقه ویژه اقتصادی 
در زنجان پیش بینی شده بود که با پیگیریهایی که 
نماینده ابهر داشت موافقت با ایجاد یک منطقه ویژه 
اقتصادی در ابهر نیز جزو 86 منطقه ویژه اقتصادی 

قرار گرفت.
تصویب این تعداد منطقه ویژه اقتصادی به معنی 
ایجاد آنها نیســت. بلکه فعال کردن هر یک از 86 
منطقه ویژه اقتصادی که به پیشــنهاد نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی مصوب شده مشروط به 

وجود شرایط اعالمی است.
طبق این الیحه دولت با رعایت مفاد قانون برنامه 
 ، اینچه برون ششم توسعه، در استان های گلستان 

، سیســتان و  اردبیل ، اردبیــل  مهــران ایالم 
 ، بانه  مریوان ، کردستان  سیســتان بلوچستان 
، کرمانشاه  بوشهر ، بوشــهر  جاسک هرمزگان 
، منطقه آزاد تجاری  صنعتی ایجاد  قصرشیرین

خواهد کرد.
عــالوه بر این دولت اجــازه دارد با توجه به این 
، یزد  فســا و الر مصوبه در اســتان های فارس 
، کهکیلویه و  زنجــان ، زنجان  ابرکــوه و میبد
سرو  ، آذربایجان غربی  گچســاران بویراحمد 
 ، خاف و قوچان ، خراســان رضوی    ارومیه
تاکستان و اصفهان  ، قزوین  خرم آباد لرســتان 
شاهین شــهر منطقه ویژه اقتصادی و در استان 
ســاوجبال منطقه ویژه اقتصادی دارویی  البرز 

ایجاد کند.
همچنین 86 منطقه ویژه اقتصــادی جدید که با 
تصویب مجلس شــورای اسالمی ایجاد می شود، 
مرند،  به این شــرح است: استان آذربایجانشرقی 
،آذربایجان  شبســتر، ملکان، ورزقان، میانه ، بناب
خوی، چایپاره، بوکان، مهاباد، پیرانشــهر،  غربی 
سردشت، تکاب، نقده، ارومیه، اشنویه، میاندوآب، 
نیر، مشکین شــهر، انگوت  ، اردبیل  چالــدران
نایین، گلپایگان، میمه،  ، اصفهان  ، کوثر گرمی

برخوار، زرین شهر، شهید مدرس کرون، مبارکه، 
، تهران  طالقان ، البرز  هرند و ورزنه، فالورجان
، خراسان  طال و جواهر تهران، چرمشهر ورامین
 ، نهبندان، انرژی های نو سربیشه، فردوس جنوبی 
، خراسان  گناباد، تربت حیدریه خراسان رضوی 
، خوزستان  شــیروان، جاجرم، اسفراین شمالی 
 ، ابهر ، زنجان  چغازنبیل، مسجد سلیمان، امیدیه
، سیستان و بلوچستان  شــاهرود، میامی سمنان 
مرودشت، گردشگری  ، فارس  ایرانشهر، سراوان
پارســه، آباده، معدنی بوانات و خرم بید، خرامه، 
، قم  قزوین ، قزویــن  اقلیــد، ســپیدان، داراب
بیجار،  ، کردستان  شهر فرودگاهی ســلفچگان
ریلی زرند، شهربابک،  ، کرمان  دیوان دره، ســقز
، کرمانشاه  گل گهر سیرجان، شــهداد، کرمان، انار
چمخاله، فومن و شــفت،  ، ایالم  اورامانــات
، مازندران  کوهدشت، الیگودرز ، لرستان  تالش
سنگ محالت،  ، مرکزی  نور، محمودآباد، آمل
گل و گیاه محــالت، عایق های رطوبتی دلیجان، 
، یزد  اللجین، اســدآباد ، همدان  خیرآبــاد اراک

. بافق، مهریز
بعد از تصویب این الیحه از طرف مجلس و ارسال 
آن به شورای نگهبان ایراداتی از طرف این شورا به 

این الیحه گرفته شد که برای اصالح به بهارستان 
برگشته است.

فریدون احمدی در گفت وگو با خبرنگار موج رسا 
با اشاره وضعیت الیحه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
اظهار کرد: این الیحه فعال مسکوت مانده است تا 

ببینیم بعد از این چه خواهد شد.
وی با اشــاره به برگشــت این الیحه از شورای 
نگهبان ابراز کرد: این الیحه جزو برنامه های یک 
ماه آینده مجلس نیست و هنوز نمی دانیم چه موقع 

تعیین تکلیف خواهد شد.
نایب رییس کمیســیون صنایع مجلس شــورای 
اسالمی با بیان اینکه شــورای نگهبان ایرداتی به 
این الیحه گرفته است، خاطرنشان کرد: کمیسیون 
اقتصادی مجلس در حال رفع ایرادات این الیحه 
است. وی بیان کرد: بعد از اصالح ایرادها از طرف 
کمیسیون اقتصادی روند تصویب این الیحه طبق 
آن چیزی که قانون مشــخ کرده انجام خواهد 

شد.
حال باید دید با اصالح ایردهای شــورای نگهبان 
از طرف مجلس آیا این الیحه تصوب و به مرحله 
اجــرا در خواهد آمد یا اینکه عمر دولت روحانی 

برای اجرای آن کفاف نخواهد داد.

ان؛ ام ری استان  مان مدیری و ر ال سا   ر اسا ا

تصاد مقاومتی نعت طر های موف ا ش هید و کلینی  خوشه ک

کارآفری زنجانی:

یر قرار داد است ت تا ایین بازار فر را ت یفیت  و با  م

تصادی می شود ه ا ب منطقه وی ا زنجان 

ادی  ی اق ی ایجاد منا آزاد   ی مسکو ماندن  د
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خبر داد؛

فعالیت بیش از 
٥٠ کانون فرهنگی و هنری 

در استان زنجان
 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
زنجان گفت: بیش از ٣٥٠ کانون فرهنگی و هنری 
در استان زنجان فعال بوده و بسیار بایسته است که 

غنی سازی اوقات فراغت، مدیریت شود.
فاطمه کرباسی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به 
این که در هفته نخست تیرماه، آیین نامه افتتاحیه 
طرح غنی سازی اوقات فراغت کانون های مساجد 
استان، هم زمان با سراسر کشور برگزار شد، اظهار 
کرد: »نشاط« و »پویایی« الزمه غنی سازی اوقات 
فراغت اســت و مساجد، پایگاه شایسته ای برای 
غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان به 

شمار می رود.
این مسوول ادامه داد: غنی سازی اوقات فراغت 
در زندگی انســان های عصر صنعت و فناوری، 
مقولــه ای مورد تاکید اســت و امکان حذف آن 
وجــود ندارد. عالوه بر این، در عصری به ســر 
می بریم که گروهی در حوزه کاری خود احساس 
تکامل شخصیتی و رشد بایسته را ندارند، بنابراین 
این افراد در اوقات فراغت به تکامل شــخصیتی 
می رســند و می توانند چنیــن فرصتی را مغتنم 

بشمارند.
وی بــا تاکید بر این که اگر غنی ســازی اوقات 
فراغــت مدیریت نشــود، خروجــی الزم را 
نخواهد داشت، افزود: تحقق این مهم، مستلزم 
برنامه ریزی و ســاماندهی از سوی سازمان ها 
اســت و این ســاماندهی نیز قبــل از هر چیز 
نیازمند این است که دستگاه ها از موازی کاری 
با یکدیگر بپرهیزند؛ در واقع شــادابی و نشاط 
امری طبیعی است و با سرشت انسان درآمیخته 
اســت ولی اگر بدون برنامه ریــزی و با افراط 
همراه باشد، خود می تواند زمینه ساز چالش های 

روحی باشد.
کرباســی تصریــح کــرد: امســال بــر پایــه 
برنامه ریزی هــای صورت گرفته، غنی ســازی 
اوقات فراغت اســتان، چهار شــاخه ورزش و 
بازی ها، آیین ها و فعالیت های سنتی در مساجد 
و مراکز فرهنگــی، فعالیت های ذهنی از جمله 
نشست های موضوعی در کانون های مساجد و 
کتابخانه ها، همچنین گردشــگری و زیارتی در 

تاالرهای نمایش و موزه ها را شامل می شود.

خبـر

 حباب قیمت ها، ســودای مســکن، رکود 
ســاخت و ســاز و غیــره، واژه هایــی آشــنا در 
گفت وگوهــای روزمره مردم اســت، اما هر روز 
سنگینی اجاره بها و قیمت خانه با جیب های مردم 

بیگانه و بیگانه تر می شود .
به گزارش ایســنا، خانه دار شــدن یا رویای دست 
نیافتنی؟! مساله این است که قیمت مسکن آن قدر 
باال رفته که با احتســاب نرخ تورم، افزایش قیمت 
مصالح، هزینه های دستمزد کارگران و بیمه و غیره 
بــاز هم افزایش قیمت های 8٠ تا 2٥٠ درصدی آن 
برای خانه هایی که شــاید زمان ساخت آن ها از ٥ 

سال هم گذشته، قابل توجیه نباشد.
این روزها اگر ســری به بنگاه های مشاور امالک 
بزنیم، قیمت های مسکن و اجاره بها نسبت به سال 
گذشــته از دو برابر هم بیشتر افزایش داشته و اگر 
آپارتمانی یکی دو ســال قبل به قیمت 4٥ میلیون 
تومان هم معامله نمی شــد، امروز چنان ابهتی پیدا 
کرده که از مرز 1٠٠ میلیون تومان هم گذشته است.
با یک حساب سرانگشتی، فردی که ماهی 2 میلیون 
حقوق می گیرد، با هزینه های خوراک و پوشــاک 
شــاید خانه دار شــدن را برای خود سرابی تصور 
کند و پیه اجاره نشینی را به تن بمالد، غافل از اینکه 
قیمت های اجاره بها هم دست کمی از فروش ندارد 
و سرکشی به بنگاه ها، سایت ها و کانال ها نشان از 

افزایش بیش از دو برابری اجاره ها هم دارد.
هر چند در این بین رییس اتحادیه مشاوران امالک 
زنجان ادعا می کند کــه: افزایش اجاره بها دو برابر 
نبوده و هر ســاله با توجه به افزایــش نرخ تورم، 
هزینه اجاره 1٥ تا 2٠ درصد باال می رود، اما شواهد 
حکایت از جیب های خالی و سنگینی اجاره بها بر 

دوش مستاجران دارد.
ســید ابوالفضل طاهری همچنین یادآور می شود: 
قیمت  مسکن از ســال 92 تا 96 افزایش چندانی 
نداشــت و مانند فنری که جمع شــده باشد، بود. 
افزایش ناگهانی قیمت ها خود را نشان داد اما حباب 
قیمت ها خود را در بازار تعدیل می کند و تا جایی که 
هزینه تمام شده ساخت و ساز اجازه دهد، قیمت ها 

پایین می آید.
وی با اشاره به اینکه آگهی های درج شده در برخی 
سایت ها، در افزایش بی رویه قیمت مسکن بی تأثیر 
نبوده اســت، ادامه می دهد: البتــه تب و تاب بازار 
گرفته شده و قیمت ها رو به کاهش است؛ پیش از 

این قیمت ها در دیوار بــه صورت رقابتی اعالم و 
موجب افزایش بی رویه قیمت مسکن می شد.

این مسوول با بیان اینکه تاکنون 1٠ تا 1٥ درصد از 
قیمت ها کاهش یافته است، تصریح کرد: پیش بینی 
ما این است که این قیمت ها حتی تا ٣٠ درصد نیز 
کاهش پیدا کند. البته در صورتی که حالت رکود ادامه 
پیدا کند، این کاهش قیمت ها بیشتر هم خواهد شد.
برخی از مــردم و حتی کارشناســان دالل بازی را 
هم در افزایش بی رویه مســکن دخیل می دانند، اما 
یکی از مشــاوران امالک این نظر را دارد که مردم 
خودشان قیمت اجاره بها یا خرید و فروش را اعالم 
می کنند و دالل بازی در امالک شــخصی چندان به 
چشم نمی خورد. از طرفی دولت هیچ ساز و کاری 

ارایه نداده که بهای مسکن را بر پایه آن تعیین کنند.
عده ای از صاحب نظران هم، افزایش قیمت مسکن 
را راهکاری برای تحرک صنعت ساخت و ساز و 
افزایش اشتغال این بخش در جامعه عنوان کردند 
اما جیب هــای خالی مردم که قدرت خرید ندارند 
نیز نتوانســته بازار خرید و فــروش و همین طور 

ساختمان سازی را رونق بخشد.
افزون بر این در کشــور ما مسکن و زمین در کنار 

کاالیی همچــون دالر، طال و ... بــه عنوان کاالی 
سرمایه ای مورد توجه مردم است و از منظر حفظ 
ارزش ســرمایه، مقصد نقدینگی موجود در کشور 
اســت و در این بین زمین که همیشه مورد توجه 
ســفته بازان و دالالن بــوده، بیشــترین تأثیر را از 

هیجانات بازار گرفته است.
ورود دولت به بحث ســاخت و ســاز با استفاده 
از ظرفیت بخــش خصوصی، توجه ویژه به بافت 
فرسوده ار طریق ارایه تسهیالت، تعیین مالیات بر 
زمین ها و مساکن خالی و نیز راه اندازی کد رهگیری 
در معامالت مسکن، از راهکارهای پیشنهادی برای 

رونق ساخت و ساز و تعدیل قیمت ها است.
بر پایه سرشماری ســال 9٠، 2٠ هزار و 7٠ خانه 
خالــی در اســتان زنجــان وجود داشــت که در 
سرشماری سال 9٥، رقم خانه های خالی 2٣ هزار و 
6٣7 واحد اعالم شده است که در این بین مشاوران 
امالک بیان می کنند که تعداد متقاضیان برای خرید و 

اجاره، بیش از واحدهای عرضه شده است.
همچنین یک کارشــناس اقتصادی هم طرح ملی 
مسکن و ورود دولت برای کاهش التهابات موجود 
در بازار را مفید می داند اما بر این باور است که طرح 

ملی مسکن زمانی می تواند موجب کاهش التهابات 
بازار شود که نیاز واقعی جامعه مورد توجه قرار گرفته 

و مسکن های احداثی به مصرف کننده واقعی برسد.
حسین محمودی اصل با بیان اینکه شوربختانه شاهد 
این موضوع هستیم که همواره مسکن های احداثی 
به داللی و یا سرمایه گذاری رسیده است، می گوید: 
در 1٥ سال گذشته 1٠ میلیون مسکن احداث شده 
است که از این میزان تنها 2 میلیون و 4٠٠ واحد به 

مصرف کننده واقعی رسیده است.
این مدرس دانشــگاه تصریح می کند: در کشــور 
هیچ گاه مکانیزم مناســب برای این موضوع وجود 
نداشته اســت و همواره دالالن از آن سود برده اند 
و با این مکانیزم هر مسکنی در کشور تولید کنیم به 

بحث داللی کشیده می شود.
حال متقاضیان مسکن منتظرند تا حباب قیمت ها 
بــا گــذر از نوک پیــکان رکود بترکد تــا رویای 

خانه دارشدن را برای آن ها دست یافتنی کند. 
این گزارش در حالی تهیه شده است که علی رغم 
پیگیری های پیاپی، خبرنگار ایسنا، از مسووالن راه و 
شهرسازی استان در رابطه با آخرین وضعیت مسکن 

در منطقه، هیچ گونه پاسخی دریافت نکرد. 

سنگینی بار اجاره خانه بر دوش مستاجران؛

مصرف بیش ازبرج نشینی قیمت های مسکن در زنجان
۴۷٥ میلیون مترمکعب گاز طبیعی 

در زنجان در ۲ ماه
 مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان گفت: 
در 2 ماهه ابتدایی امسال 47٥ میلیون و 9٠7 هزار 
مترمکعب گاز طبیعی در بخش های مختلف این 

استان مصرف شده است.
به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان 
زنجان، موســی احمدلو با اعالم اینکه در 2 ماه 
نخســت امســال ٣1٥ میلیون و 97٠ هزارمتر 
مکعب گاز در بخش هــای خانگی، تجاری و 
صنعتی مصرف شده اســت، افزود: با احتساب 
1٥9 میلیون و 9٣6 هزار مترمکعب گاز در بخش 
نیروگاه سلطانیه، CNG ها و تلمبه خانه ها، میزان 
مصرف گاز استان در 2 ماه گذشته به بیش از 47٥ 

میلیون مترمکعب رسیده است.
وی یادآورشــد: امســال، مصرف گاز در بخش 
خانگی و صنعتی نسبت به 2 ماهه سال گذشته، 

حدود 8 درصد افزایش داشته است.
مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان اظهار داشت: 
سال گذشته در همین بازه زمانی 441 میلیون و 
61٥ هزارمتر مکعب گاز در استان زنجان مصرف 
شده اســت. احمدلو اظهار کرد: همچنین در 2 
ماه امسال به طور میانگین روزانه 2 میلیون و ٣٣ 
هزار مترمکعب گاز در بخش خانگی، تجاری و 
٣ میلیــون و 461 هزار مترمکعب گاز در بخش 

صنعتی، مصرف شده است.
وی با قدردانی از همراهی مردم استان زنجان در 
مصرف بهینه گاز طبیعی؛ توسعه هرگونه خدمت 
را مرهون همکاری و همراهی مردم و مشترکان 

محترم عنوان کرد.
مدیرعامل شــرکت گاز استان زنجان از تحویل 
بیش از 144 میلیون مترمکعب گاز به جایگاه های 

سوخت CNG استان در سال 97 خبر داد.
احمدلو با اشــاره به توزیــع 144 میلیون و 477 
هزار مترمکعب گاز به جایگاه های CNG استان 
گفت: این مقدار شامل 6٥.٥ درصد گاز مصرفی 
کل اســتان محسوب می شود و بدیهی است که 
این جایگزینی صرفه جویی های اقتصادی فراوان 
به دنبال داشته و در کاهش آالینده های محیطی 
نیز بســیار موثر اســت. وی افزود: جایگاه های 
CNG استان زنجان سال گذشته به طور میانگین 
روزانــه ٣98 هزار مترمکعــب گاز به صاحبان 
خودروها تحویل دادند که خوشبختانه این فرآیند 
به صورت مستمر و بدون وقفه انجام شده است.

خبـر

 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان 
گفت: حجم آب پشت ســد تهم در مقایسه با 
سال آبی گذشته ٥1 درصد افزایش داشته است 

که رقمی چشمگیر محسوب می شود.
یوســف رضاپور در گفت وگو با خبرنگار ایرنا 
افزود: با وجــود بارندگی هــای خوب فصل 
گذشته، هم اکنون میزان آب سد تهم 64 میلیون 
مترمکعب ثبت شده و حجم قابل قبولی به شمار 

می آید.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان تصریح 
کرد: حجم مخزن سد گالبر نیز در سال آبی قبل 
61 و ســد کینه ورس 1٥.68 میلیون مترمکعب 
بود که در ســال آبی کنونی بــه ترتیب ٣4.72 
میلیون متر مکعــب و 1٥.82 میلیون مترمکعب 

افرایش یافته است.
رضاپور خاطرنشان کرد: در همین مدت حجم 
آب ذخیره شــده ســد گالبر 19 درصد و سد 
کینه ورس یک درصد نسبت به سال قبل رشد 

داشت.
وی تاکید کرد: میزان آب ســد تالوار در ســال 
گذشــته آبی نزدیک 8٥ میلیون مترمکعب بود 
که خوشــبختانه حجم آب پشــت این سد هم 
اکنــون با فزای ش 61 در صدی به 1٣7 میلیون 

مترمکعب رسیده است.

مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای زنجان با بیان 
اینکه آمارها نشان می دهد که افزایش بارندگی 
امسال نســبت به سال گذشــته تا کنون 29.4 
درصد بوده، اظهار داشــت: میزان بارش ها نیز 

تاکنون 41٥ میلیمتر ثبت شده است.
به گزارش ایرنا، بر پایه گفته مســووالن استانی 
ســاالنه بیش از 77 سانتی متر ســطح تراز آب 
های زیرزمینی در اســتان پایین مــی آید و اگر 

فرهنگ سازی برای مصرف بهینه آب کشاورزی 
انجام نشود، در آینده تامین آب برای آشامیدن در 

این مناطق از استان بحران وجود خواهد داشت.
طبق آمار وزارت نیرو بعد از شروع دوره جدید 
خشکســالی در ایران، از ســال 79 تا 9٣ میزان 
آب هــای قابل برنامه ریزی بــرای مصرف، از 
124 میلیارد مترمکعب به 88 میلیارد مترمکعب 

کاهش یافته است.

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

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

سند رسمی
 برابر رأی شماره ۱۳۹۷۶۰۳۲۷۰۰۱۰۰۱۹۶۴  مورخه ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان 
تصرفات مالکانه  بال معارض متقاضی آقای موسی الرضا نباتی فرزند غریبعلی 
به شماره شناسنامه ۳۷۹۳ صادره از زنجان در ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت ۶۷/55 متر مربع پالک۱۷۲۱۲ فرعی از ۴۱/۷ اصلی مفروز و مجزی 

شــده از پالک 5۸۸ فرعی 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 ۱5 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 تســلیم 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 : ۲۷ 

خرداد ماه ۱۳۹۸/ تاریخ انتشار نوبت دوم  : ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۸(

مجتبی محمدلو- رییس ثبت اسناد و امالک زنجان

آگهی مفقودی
بدین وسیله اعالم می دارد  مدارک 
مربوط به موتور سیکلت پاژی دو ۲۰۰ 
به شماره شاسی ۲۰۰۸۹۰۰۳۷۶ و به 

شماره موتور ۲۹۴۰۰۱۶۰ اعم از سند و 
غیره ، متعلق به اینجانب فرهاد الیاسی
 فرزند ایاز به شماره شناسنامه ۸۴۰ 
صادره از میانه مفقود شده و از درجه 

اعتبار ساقط است.

 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان:

حجم آب سد تهم زنجان ۵۱ درصد افزایش یافت
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از چشم هاِی عشق چه می خواهید، ای ابرهاِی بغضِی بارانی
بر گونه هاِی دوست چه می بارید ، ای اشک هاِی طاغِی توفانی
من خسته ام ز خواندنتان دیگر، ای فصل هاِی باطِل بی تعطیل

کِی می رسد به صفحه پایانش، این داستاِن تلِخ پریشانی
از شادمانی،  ای قلِم تقدیر! بیش و کمی رقم زده ای این بار؟
یا تا همیشه خّطی غم و محنت، ما را نوشته است به پیشانی

از هر سفر براِی منت هر بار،  آوار بود تحفه تو، آوار
آیا تو خود دلت نگرفت ای بخت! از این همه تباهی و ویرانی

برگشته ام ز هر افقی نومید،  در حسرِت دمیدِن آن خورشید
سرسام بوده حاصِل ایّامم، از آن شباِن تیره طوالنی
ای روزهاِی مبهِم آینده،  از وصل از آن ستاره تابنده

آفاِق شب گرفته جانم را آیا نمی کنید چراغانی؟
ای دشت هاِی زنده بهروزی! ای باغ هاِی پُر گِل پیروزی!

ما را به جشِن خویش نمی خوانید؟ ما را نمی برید به مهمانی؟
در دست هاِی معجزه ات ای عشق! آیا هنوز حکمِ رهایی نیست؟

امروز با حسین منزویتا وا کنند پنجره ای از نور،  بر روِی این پرنده زندانی ر اه ت ن ی د ه  س منب سا م
ش اد و و ما  ن  ر نامه  و
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 مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشگری اســتان زنجان گفت: چهاردهمین 
جشــنواره ملی آش ایرانی 21 تــا 2٥ مرداد ماه 
 با حضــور تمام اقوام ایرانــی در زنجان برگزار 

می شود.
به گــزارش روابــط عمومــی اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری اســتان 
زنجان، یحیی رحمتی افزود: همزمان با جشــن 
ســعید قربان چهاردهمین جشــنواره ملی آش 

ایرانــی در زنجان آغاز به کار می کند و به مدت 
پن روز هموطنان عزیزمان مــی توانند با طعم 
و ذایقــه های همــه اقوام ایرانــی در مجموعه 

گاوازنگ زنجان آشنا شوند.
وی ادامه داد: امســال نیز چون دوره های گذشته 
بازارچه بزر صنایع دستی با حضور همه اقوام 

ایرانی با 14٠ غرفه در زنجان برپا می شود.
مدیرکل میراث فرهنگی اســتان زنجان در زمینه 
برنامه های این جشــنواره عنــوان کرد: اجرای 

موســیقی محلی اســتان ها، اجرای مســابقه و 
ل و فولکلور غذای  سرگرمی، مسابقه ضرب الم
اســتانها، اجــرای رق های محلی اســتانها و 
اختصا شــب فرهنگی به استان های همسایه 
از جمله برنامه های چهاردهمین جشــنواره ملی 

آش ایرانی است.
رحمتی با اشــاره به نمایش الگوهای ســکونت 
عشــایری و روستایی در این جشــنواره، عنوان 
کرد: عشایر استان زنجان نیز در این دوره حضور 

می یابند و موســیقی محلــی و عرضه آش های 
محلــی در میان آداب و آیین هــای ایرانی برای 

هموطنانمان به ارمغان می آورند.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشــگری اســتان زنجان با تاکید بــر اینکه 
جشــنواره ملــی آش ایرانی رکــورددار بازدید 
روزانه با 12٠ هزار نفر از یک جشــنواره غذا در 
کشور است؛ این جشنواره را بزرگترین جشنواره 

غذایی کشور دانست.

 معــاون گردشــگری از تهیــه »طــرح 
سامان دهی گردشــگران انفرادی« در کمیسیون 

ارتقا امنیت گردشگران خارجی خبر داد.
به گزارش ایسنا، پس از برجام با آرام شدن فضای 
سیاسی علیه ایران، حجم گردشگرانی که خارج 
از تور و انفرادی مســافرت می کنند در ایران نیز 
افزایش یافت. آمار دقیقی از تعداد گردشــگرانی 
که خانوادگی و یا انفرادی خارج از نظام آژانس 
مسافرتی به ایران سفر کرده اند، در دست نیست 
اما آژانس های مسافرتی کشورمان تغییر سلیقه در 
شیوه سفر گردشگران خارجی به ایران را با توجه 
به کاهش هزینه های خدمات ریالی در ازای ارز 

خارجی، در چند سال اخیر تایید کرده اند.
این موج کوچک که ایران را در زمره کشورهای 
جذاب برای ســفر ارزان و بک پکری قرار داده، 
اما هشدارهایی را در داخل کشور مبنی بر این که 
گردشگری ایران به سمت مفت و ارزان فروشی 

می رود، در پی داشت.
از ســوی دیگر شــرایط آسان ســفر برای این 

گردشــگران به ویژه پس از حذف فرایند طوالنی 
و سخت دریافت ویزای ایران و جایگزینی ویزای 
فرودگاهی و الکترونیکی، بدون پیش نیاز تامین 
مالی، بلیت رفت و برگشــت و یا تاییدیه رزرو 
ووچر اقامتگاه در برابر ســخت گیری هایی که 
برای سفر اتباع ایرانی به سایر کشورها می شود، 

اعترا هایی را برانگیخته است.
ولی تیموری ـ معاون گردشگری سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ـ پیرو این 
اعترا ها و با افزایش ســفر گردشگران ارزان، 
کوله گردها در ســال های  انفرادی و بک پکرها 
اخیر به ایســنا گفت: درنظر بگیریم که سفر این 
گردشــگران به ایران در چند سال گذشته که با 
انتشــار فیلم ها و تصاویری زیبــا، خالف آنچه 
رســانه های غربــی علیه ایران منتشــر کرده اند، 
بت  همراه بوده است و فضا را به نفع کشور ما م
کرده است. با این وجود برای این که گردشگران 
خارجی در یک فرایند برنامه ریزی شده به کشور 
وارد شود و خدمات دریافت کنند، در کمیسیون 

ارتقای امنیت گردشــگران خارجی که اعضای 
آن متشــکل از نمایندگان وزارت امور خارجه، 
وزارت کشــور، نیروی انتظامی و سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری است، 
طرحی به منظور سامان دهی گردشگران انفرادی 
درحال پیگیری است که پس از تصویب در این 

کمیسیون، اجرا خواهد شد.
وی اضافه کرد: قرار شده سامانه ای به این منظور 
راه اندازی شود که گردشگر پیش از دریافت ویزا، 
اطالعات به اقامتگاه یا همان تاییدیه رزرو، مسیر 
سفر و شــخ دعوت کننده را مشخ کند تا 

ویزا بر آن پایه صادر شــود، همانند شیوه ای که 
ایرانی ها به خارج از کشــور سفر می کنند و باید 
ووچر هتــل، بلیت رفت و برگشــت و مقصد 
مشــخ و تامین مالی داشته باشــند. البته این 
شــرایط به معنی سخت کردن سفر نیست، بلکه 
برای ســامان دهی خدمات براساس نیاز مسافر و 

مشخ شدن آمار این نوع سفرها است.
تیموری گفت: این ســامانه که ســعی شده در 
طراحــی آن دغدغه فعاالن گردشــگری مدنظر 
قرار داده شده است، با هماهنگی وزارتخانه ها و 
دستگاه های مرتبط، بزودی راه اندازی خواهد شد.

 رییس جامعه تورگردانان کشور بیان کرد: 
از لحا روانی لغو ویزا برای گردشــگران یک 
بتی دارد ضمن اینکه انگیزه سفر را  کشور تاثیر م

در آنها نیز ایجاد می کند.
ابراهیــم پورفرج درباره لغــو روادید یک طرفه 
برای گردشــگران چینی در هنگام ورود به ایران 
به خبرنگار مهر گفت: ما به ورود توریســت به 
کشــورمان نیاز داریم ساالنه حدود 1٣٠ میلیون 
چینی به کشورهای دیگر سفر می کنند اگر بتوانیم 
حتی یک درصد از آنها را به ایران بیاوریم اتفاق 

مهمی برای گردشگری ما خواهد افتاد.
وی در پاســ به اینکه گرفتن ویزای فرودگاهی 
برای چینی ها پیش از این هم سخت نبود گفت: 
زمانی که ویزای کشــوری برداشــته می شود در 
بتی رخ می دهد.  واقــع از لحا روانی اتفــاق م
گردشگران آن کشــور می دانند که از این به بعد 
مشــکلی برای تهیه مدارک ویزا و یا معطلی در 
مرز و یا فرودگاه ندارند بنابراین سفر به آن کشور 

آسان می شود ما هم می خواهیم سفر گردشگران 
خارجی به ایران را راحت کنیم تا آنها بیشــتر به 

ایران بیایند.
این تورگردان بیان کرد: اکنون از لحا مالی هم 
گردشــگران هزینه ای بابت ویــزا نمی پردازند و 

همین رایگان بودن انگیزه سفر برای گردشگران 
ملت های دیگر به وجود می آورد.

پور فرج با بیان اینکه ســازمان میراث فرهنگی 
مجدانه برای لغو ویزای یک طرفه گردشــگران 
چینــی از چند مــاه پیش پیگیری کــرد گفت: 

گردشگران چینی برای رفتن به برخی از کشورها 
در فرودگاه ایران مدت طوالنی توقف می کنند به 
راحتی می توان از فرصت ترانزیت بین دو پرواز 
آنها استفاده کرد و برای آنها تورهای گردشگری 
دو تا ســه روزه و گشــت در تهران و یا یکی از 

شهرهای نزدیک را فراهم آورد.
وی ادامه داد: ما باید شرایط ورود گردشگران به 
داخل کشور را تســهیل کنیم تا ایران را ببینند و 
نگرانی آنها از ســفر به ایران از بین برود و برای 

دیگران هم سفرشان را تعریف کنند.
لغو ویزا تأثیر زیادی برای ورود چینی ها به ایران 
دارد و زمانی که بازار چین به ایران راه افتاد طبیعی 
است که فعاالن گردشگری اگر بتوانند سرویس 
خوبی ارایه کنند این گردشــگران به سمت آنها 
جذب خواهند شــد و دیگر شاهد اتفاقی مانند 
اجاره کردن خانه ها توســط آنهــا نخواهیم بود.
اگر حجم گردشگران چینی زیاد شود دیگر این 

خانه ها پاسخگوی نیاز اقامتی آنها نخواهد بود.
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استان زنجان:
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یر فرهنگ و ارشاد اسالمی و
تصادی  یقه های ا  با م

راه است؛ ه
کرامت زایر  شود

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به کارگزاران 
ح سفارش کرد:  امنیت روانی را به زایر تزریق 
کنند و در حجی که با مضیقه های اقتصادی همراه 

است کرامت زایر را مدنظر قرار دهند.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی، سیدعباس 
صالحی در نشســت اجرایی ح تمتع 98 که 
در مشــهد مقدس و با حضور مدیران ستادی 
مدیران استانی و دســتگاه های همکار برگزار 
شــد، با اشــاره به موضوع ح به عنوان یکی 
از عبادات، بیــان کرد: ح اگرچه یک عبادت 
است اما تفاوت هایی با دیگر عبادات دارد، ح 
از مناسک به شمار می رود که هم فردی و هم 

درون جامعه محسوب می شود.
وی افزود: حاجی هم در گذشته سیر می کند و 
هم به آینده می رود، فرصت های مهمی در ح 
وجود دارد و حاجی باید زاد و توشه بگیرد. ح 
بسته زاد و توشه معنوی به حساب می آید و یک 

فرصت برای اقتدار روحی است.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی بیان کرد: ح 
برای آن است که حاجی تحول یابد و این کار 

ه مقام معظم رهبری است. ستاد ح و بع
صالحی با اشــاره به موضوع عزت، کرامت و 
امنیت حجاج، یادآور شــد: توجــه به عزت 
حجاج ایرانی اهمیت زیادی دارد. حجاج باید 
سفیر عزت ایران باشند و این موضوع را مدنظر 
قرار دهنــد. در واقع زایر ایرانــی باید پیام آور 
مهرورزی، قانون گرایی، وحدت گرایی و پرهیز 
از تفرقه باشــد تا دیپلماسی ح را با رفتارش 

عملی و پیام وحدت را با رفتارش منتقل کند.
وی افزود: موضوع کرامت نیز باید مورد توجه 
قرار گیرد. البته امسال اهمیت این مهم مضاعف 
است. شرایط ح امسال با توجه به مضیقه های 
اقتصادی به گونه ای اســت که کارگزاران ح 
باید این کرامت را در نظر داشته باشند و رعایت 

حال زایران را در نظر بگیرند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی امنیت حجاج را 
نیز بسیار مهم دانست و تاکید کرد: امنیت روانی 
و داشتن احساس امنیت نباید کاهش یابد، بلکه 
مرتب این موضوع باید مد نظر قرار گیرد و به 

حجاج تزریق شود.
وی گفــت: میلیون ها ایرانی بــه این 86 هزار 
نفــر حجاج نگاه می کنند و فضای ایران درگیر 
این احساس امنیت است. امیدوارم  امسال نیز 
یک ح امن را دنبال کنیم. امنیت هویت ح 
است که این احساس امنیت باید بین حجاج و 

خانواده های آنها حفظ شود.
صالحی به موضوع سالمت حجاج اشاره کرد و 
افزود: توجه به حوزه سالمت حجاج نیز بسیار 
ضروری است. با توجه به میانگین سنی زایران 
و همچنین شــرایط گرما و طوالنی شدن سفر 
برای حجاج، اهمیت سالمت مضاعف می شود 
بنابراین باید بیشتر به این موضوع اهتمام بورزیم 

تا حجاج با سالمت به کشور بازگردند.

خوشنویسی با خودکار
ران  و  به عنوان میرا نامل

بت ملی شد
 مدیر کل میراث فرهنگی اســتان تهران 
گفت : شــش میراث ناملموس استان تهران از 
جمله خوشنویسی با خودکار در فهرست آثار 

ملی ثبت شد.
بــه گزارش روابــط عمومــی اداره کل میراث 
فرهنگی استان تهران، پرهام جانفشان مدیر کل 
میراث فرهنگی این اســتان گفت: پرونده آیین 
سقاداری محله امامزاده یحیی، روش تراش سنگ 
های قیمتی و نیمه قیمتی، شیوه نقاشی پشت آینه 
روش همجوشی شیشه، دانش ساخت مقرنس 
توسط دانشــگاه علم صنعت و پرونده خوش 
نویسی با خودکار توسط انجمن خوشنویسان با 
اقبال و تقدیر اعضای شورای ثبت میراث معنوی 

در فهرست آثار ملی ثبت شده است.
جانفشــان با تاکید اینکه، برای شناســایی آثار 
ناملموس نیازمند مشارکت عمومی و همراهی 
فرهیختگان در معرفی آداب و آیین مناطق استان 
تهران هستیم، از همه عالقه مندان دعوت کرد 
تا میراث معنوی محله، روستا و زادگاه خود را 
کــه از آن اطالع کامل دارند به معاونت میراث 

فرهنگی استان تهران اعالم کنند.
وی با قول مساعد در حمایت از پیشنهاد های 
ارسال شده برای ثبت در فهرست میراث معنوی 
گفت: ثبت میراث معنوی و طبیعی از مهمترین 
اولویت های اداره کل میراث فرهنگی اســتان 

تهران در سال 98 است.
جانفشــان بیان کرد: کلیات پرونده »نگارگری 
مکتــب تهران« نیز مورد تاییــد قرار گرفت تا 
پس از تکمیل موارد مورد نظر اعضای شــورا 
در آینده نزدیک در فهرست میراث معنوی ثبت 

ملی شود.

خبر خبر

ان  دار  استا
امکانا استان برای 

رک شود ستاد اربعی مت
 اســتاندار زنجان گفت: همه امکانات 
استان برای ستاد اربعین متمرکز و در عین حال 

از موازی کاری در مورد پرهیز کنیم.
فتح اله حقیقی در نشســت ستاد اربعین استان 
زنجان، بر استفاده از توان و ظرفیت بخش های 
مختلف اســتان برای اجرای هرچه باشکوه تر 
آییــن اربعین و مــاه محرم و صفــر تاکید و 
خاطرنشان کرد: برای کار اجرایی در این روزها 
باید از اکنون برنامه ریــزی و ضمن پرهیز از 
موازی کاری، از توان بخش خصوصی استفاده 

کنیم.
وی افزود: با تدوین یک چک لیست مشخ 
ســهمیه فرمانداران متمرکز و معین شود تا در 
شهرســتان ها نیز اقدامات هم راستا با استان 

صورت گیرد.
مقام عالی اجرایی اســتان زنجان ادامه داد: از 
ظرفیت های سایر دستگاه های اجرایی مرتبط 
و بخش خصوصی دارای توان مالی باال جهت 
تامین کمک های هزینه ای برنامه های ســتاد 

و امکانات لجستیک استان باید استفاده کنیم.
این مســوول با بیان اینکه همه مردم به عشق 
ع همواره در فعالیت های مذهبی  امام حسین 
حضور می یابنــد و کمک می کننــد، اظهار 
داشــت: در آیین ماه محرم و برنامه های ستاد 
اربعین با کاستن از مسوولیت های مالی مردم 
عادی به دلیل مشکالت اقتصادی، می توان از 
 کمک ها و امکانــات خیران، اتاق بازرگانی و 
هیــات هــای مذهبی بــه صــورت متمرکز 

بهره برداری کرد.
استاندار زنجان تصریح کرد: با افتخار از بخش 
خصوصی، توان اصناف و واحدهای تولیدی، 
صنعتی و معدنی متمول استان دعوت می کنیم 
کمک های شایســته ای داشــته باشند تا آیین 

اربعین با شکوه تمام برگزار شود.
در پایان این نشست، احکام هریک از مسووالن 
کمیته های ذیل ستاد اربعین استان نیز با حضور 

استاندار زنجان اعطا شد.

ان ا استان  اون او م
ادگان  ایش استانی امام ه

ار می شود در زنجان برگ

 معاون اوقاف استان زنجان با بیان اینکه 
در اســتان زنجان 1٣٣ امامزاده و بقعه متبرکه 
وجود دارد،گفت: همایش اســتانی امامزادگان 

در زنجان برگزار می شود.
به گزارش مهر، حجت االســالم ســید موسی 
موســوی تبریزی در نود و پنجمین نشســت 
ون فرهنگی و مناسبت های  ستاد ساماندهی ش
دینی در محل تبلیغات اســالمی، بابیان اینکه 
٥ ذی القعــده روز تجلیل از امامزادگان و بقاع 
متبرکه است، افزود: همایش استانی امامزادگان 
در اســتان زنجان در شــهر ســجاس برگزار 

می شود.
وی با بیان اینکه در استان زنجان 1٣٣ امامزاده 
و بقعــه متبرکه وجود دارد، اظهار کرد: در این 
روز از خادمان این امامزادگان تجلیل به عمل 

خواهد آمد.
معــاون فرهنگی اوقاف و امور خیریه اســتان 
زنجان بابیان اینکه امامــزادگان و بقاع متبرکه 
از قطب های فرهنگی هســتند، گفت: اجرای 
برنامه های فرهنگی تأثیر مهمی در ارتقای سطح 

فرهنگ دینی و مذهبی مردم دارد.
موسوی تبریزی تأکید کرد: هرسال برنامه های 
فرهنگی خوبی در امامــزادگان و بقاع متبرکه 
اســتان زنجان اجرا می شــود و یکــی از این 
برنامه هــا برگــزاری همایــش بزرگداشــت 

امامزادگان است.
معــاون فرهنگی اوقاف و امور خیریه اســتان 
زنجان با بیــان اینکه در بحث عفاف و عفاف 
باید برخوردها جدی انجام گیرد، گفت: در این 

میان دولت هم نقش بسیار مهمی دارد.
موسوی تبریزی ابراز کرد: دولت در برخی از 
اداره های دولتی همچون بیمارســتان ها، مراکز 
آموزشی و غیره باید ورود کرده و بابی حجابی 

برخورد کند.
وی بابیــان اینکه در بحــث حجاب و عفاف 
باید نیــروی انتظامی با بــی حجابی برخورد 
کند، گفت: برخــورد نیروی انتظامی در بحث 

بی حجابی تنها به حرف نباشد و عمل کند.

معاون گردشگری:

ی انفرادی  ار ران  گرد
وند سامان دهی می 

ور: ورگردانان ک ریی جامعه 
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