
- شنبه 1 تیر مـاه 1398 / نمـره 333 / سال دوم / 8 رویه / قیمت 2000 تومان- فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ورزشی روزانهم رمدمی صبح استان زنجان

- رویه 2
رییسمنابعطبیعیماهنشان:

۲۵۰ هکتار از زمین های ملی ماه نشان طعمه آتش شد

مدیرکلبهزیستیاستانزنجان:
سامانه کاهش طالق
در سه شهرستان 
راه اندازی می شود

بررسی گسترش 
زبان فارسی در جهان 
در گفتگو با حسن انوشه

- رویه 2   - رویه 6  
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری زنجان :

مدیرکلفرهنگوارشاداسالمیاستانزنجان:طرح توسعه ملی مشاغل خانگی در زنجان اجرا می شود

زنجان به زودی 
مرکز پانتومیم کشور می شود

 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان زنجان 
گفت: استان زنجان، به زودی به عنوان مرکز پانتومیم 

کشور شناخته می شود.
فاطمه کرباســی در گفت وگو با ایســنا، از برگزاری 
نخستین جشنواره ملی پانتومیم ایران در استان زنجان 
خبر داد و اظهار کرد: مجوز برگزاری جشنواره پانتومیم 
در چند سال گذشته، توسط اداره کل هنرهای نمایشی 
صادر شده اما به مرحله اجرا نرسیده بود. خوشبختانه با 
پیگیری های صورت گرفته، مجوز برگزاری جشنواره 
پانتومیم صادر شد و مراحل اولیه برای میزبانی از این 

رویداد مهم هنری آغاز شده است.
این مسوول ادامه داد: شورای سیاست گذاری جشنواره 
پانتومیم تشکیل و از چند هنرمند مطرح در این عرصه 
درخواست شده است که برنامه عملیاتی خود را ارایه 

دهند. 
هم اکنون نیز شورا در حال بررسی پیشنهادات دریافتی 
اســت و طبق برنامه زمان بندی شــده، این جشنواره 

آبان ماه امسال در استان زنجان برگزار خواهد شد.
وی افــزود: هدف از برگزاری جشــنواره بین المللی 
پانتومیم، تالش برای گسترش علم پانتومیم، حمایت از 
هنرمندان پانتومیم در راستای معرفی صحیح و علمی 
این هنر، تالش برای تولید آثار فاخر برای حضور در 
صحنه بین المللی، همچنین آموزش و گسترش پانتومیم 
در ایران با استفاده از ایجاد مرکزی رسمی برای این هنر 

به شمار می رود.
کرباســی تصریح کــرد: در این زمینه بــا برگزاری 
نشست های تخصصی و کارشناسی با صاحب نظران، 
هنرمندان و دســت اندرکاران، افق های مطلوبی برای 
رشد و گســترش این هنر ترسیم شده است و تالش 
می شــود که استان زنجان به عنوان مرکز و قطب هنر 

پانتومیم در ایران شناخته و جایگاهش تثبیت شود.

خبـر

رویه 2  

 مدیر کل استاندارد استان زنجان گفت: 
طبق آمار و بررســی های انجام شده؛ تا پایان 
اردیبهشــت ماه امســال ۱۵ درصد فرآورده 
واحدهــای تولیدی این اســتان با مولفه های 

استاندارد همخوانی نداشت.
داود کارگــرزاده در گفت و گــو با خبرنگار 
ایرنا افزود: در این مدت به طور میانگین ۳۳۱ 
فرآورده از تولیدات واحدهای اســتان نمونه 
برداری شــد که ۸۵ درصــد آن با مولفه های 

استاندارد همخوانی داشت.
وی اظهار داشت: در راستای نظارت بر کیفیت 
و حسن اجرای استاندارد در واحدهای تولیدی 
اســتان، بازرسان و کارشناسان این اداره کل به 
طور مستمر از تولیدات واحدها نمونه برداری 

می کنند.
کارگرزاده خاطرنشان کرد: در چند روز گذشته 
یک هزار و۳۲۰ کیلو گرم فرآورده چیپس سرخ 
شده، به دلیل مغایرت با استانداردهای مربوطه 
در ابهــر، جمع آوری و بــا هماهنگی مراجع 

قضایی معدوم شد.

این مسوول با اشاره به صدور ۳۹ فقره گواهینامه 
انطباق برای کاالهای وارداتی از گمرک استان 
در ۲ ماهه نخســت امسال، اظهار داشت: ۱۰۰ 
درصد این کاالها مربوط به مواد اولیه تولید یا 

تجهیز پروژه های زیر بنایی بوده است.
وی تاکید کرد: امســال با بررســی های انجام 
گرفته ۶۰۰ سیلندر گاز و سال گذشته یک هزار 
و ۱۰۰ سیلندر به خاطر ناایمن بودن جمع آوری 

و معدوم شد.
مدیر کل اســتاندارد اســتان زنجان گفت: با 
توجه به اقدامــات انجام گرفته در راســتای 
نظارت و بهبود فعالیت آزمایشگاه های تست 
مخازن CNG، میزان شکایات دریافتی از این 
آزمایشگاه ها روند نزولی داشته و امسال فقط 

یک مورد شکاست داشته ایم.
کارگرزاده خاطرنشان کرد: برای تسریع در امور 
۱۹ آزمایشگاه همکار در سطح استان با توجه به 
روش اجرایی جدید، مورد ارزیابی قرار گرفتند 
و از ایــن پس مجوز جدید آزمایشــگاه های 
همکار به جای یکسال ۲ سال تمدید می شود.

۱۵ درصد محصوالت 
واحدهای تولیدی زنجان 

استاندارد نیست

رویه 7  
تابستان و بازار داغ مدرسه های فوتبال

سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري زنجان در نظر دارد نسبت به فروش 
تعــداد 14 قطعه از امالك خــود،  با كاربري تجاري و خدماتي واقع در شــهر زنجان را ازطريق 

برگزاري مزايده عمومي برابرشرايط منضم به اسناد مزايده به اشخاص حقوقي 
و حقيقي اقدام نمايد.

1. مهلت خريد و تحويل اسناد : در ساعات اداري از تاريخ 98/4/1  تا ساعت 14/00 مورخه  98/4/16  
مي باشد.

2. محل خريد اسناد : زنجان  - خيابان خرمشهر، بلوار آزادي، اداره قراردادها . 
     تلفن تماس : 02433422036 

     جهت كسب اطالعات بيشتر  به نشانی اينترنتي WWW.ZANJAN.IR مراجعه نمايند.
3. محل تسليم اسناد : زنجان، خيابان خرمشهر  - بلوار آزادي، شهرداري مركز  - دبيرخانه مركزي .

4. ميزان و نوع سپرده شركت در مزايده : مبلغ سپرده شركت در مزايده به شرح مندرج در ليست 
قطعات پيوست اسنادمزايده به يكي از طرق :

     الف( واريز وجه نقد به شماره حساب 5-22221111-43-2210 نزد بانك انصار شعبه ميدان انقالب   
   در وجه  شهرداري زنجان .

     ب( ضمانت نامه بانكي به نفع شهرداري زنجان
     ج( اسناد خزانه

     د( انواع  اوراق مشاركت 
5. شركت در مزايده و دادن پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف شهرداري موضوع ماده10 آيين نامه 

مالي شهرداري مي باشد.
6. هزينه انتشار آگهي به صورت مساوي و هزينه كارشناسي به تناسب قيمت بر عهده برندگان مزايده 

خواهد بود.
7. پيشــنهادهای رسيده راس ساعت 15 روز دوشنبه مورخه 98/4/17 در جلسه كميسيون معامالت با 

حضور پيشنهاد دهندگان گشايش  و بررسي خواهد شد 
8. متقاضيــان جهــت دريافت اســناد مزايده مي بايســت مبلغ 300/000 ريال به حســاب شــماره 
3100002448006 به نام شــهرداري زنجان نزد بانك ملي شعبه ميدان آزادي واريز و اصل فيش آن را 

ارايه نمايند.
9. شهرداري در رد يك يا تمام پيشنهادها مختار مي باشد.

 ديگر شروط مزايده و اختيارات و تكاليف مزايده گر و مزايده گزار در اسناد مزايده مندرج مي باشد.

سازمان عمران و بازآفريني فضااهي شهري شهرداري زنجان

آگهي مزايده عمومي شماره )  7  -  98  (                                               
شركت ايران ترانسفو در نظر دارد منبع كوئيل دار را از طريق مناقصه عمومی خريداری نمايد.

دستگاه3منبع كوئيل دار به ظرفيت 2500 ليتر

متقاضيان می توانند جهت اخذ اطالعات بيشتر با شماره تلفن 33790548-024 از ساعت 10 تا 12 تماس 
حاصل نموده و يا از طريق مراجعه به ســايت www.iran-transfo.com حداكثر تا 10 روز پس 
از تاريخ چاپ آگهی نماينده خود را جهت اخذ، تكميل و تحويل مدارك به همراه معرفی نامه اعزام نمايند. 

 شركت ايران ترانسفو در رد يا قبول پيشنهادهای ارايه شده مختار است.
 هزينه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

نشانی: زنجان، كيلومتر 5 جاده تهران، كارخانجات ايران ترانسفو 
شركت ايران ترانسفو )تداركات داخلی( 

آگهی مناقصه عمومی 
شماره 1-98/017
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 شـــركت ترانســفورماتور توزيع زنــگان در نظــر دارد از طريــق مناقصه نســبت به 
تامين انواع چرخ ترانس اقدام نمايد.

بنابراين از شركت ها و  تأمين كنندگان دارای شرايط و دارای سوابق مرتبط درخواست مي گردد در صورت تمايل 
به همكاري با شماره تلفن 33791541-024 تماس حاصل نموده و حداكثر تا ساعت 10 بامداد روز شنبه 
مورخه 98/4/8 نسبت به تحويل حضوري اسناد مناقصه و يا  از طريق پست اين شركت به نشانی زير اقدام نمايند.

الزم به ذكر است برای دسترسي به مدارك و شرايط شركت در مناقصه مي توانيد به سايت اين شركت به 
WWW.TTZCO.COM :نشانی ذيل مراجعه فرماييد

هزينه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
نشانی: زنجان، كيلومتر 4 جاده زنجان-تهران، جنب شركت ايران ترانسفو

شركت ترانسفورماتور توزيع زنگان )واحد خريد و سفارشات(

آگهی مناقصه شماره 98/۱66۱/۱03
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شركت مقره سازی صدف گســتر زنجان در نظر دارد 
اقالم ضايعاتــی از قبيل ضايعات آهن، ضايعات برنج و ... را از 
طريق مزايده به فروش برساند.  متقاضيان می توانند جهت اخذ 
اطالعات بيشتر با شماره تلفن 2-32221771-024 داخلی 113 
از ساعت 10 تا 12 تماس حاصل نموده و يا از طريق مراجعه به وب 
سايت www.iran-transfo.com حداكثر ظرف مدت 10 

روز از تاريخ انتشار آگهی برای دريافت اسناد كامل مزايده و نسبت به 
تكميل و تحويل پيشنهادهای خود اقدام نمايند. شركت مقره سازی 

صدف گستر در رد يا قبول پيشنهادهای ارايه شده مختار است.
هزينه چاپ آگهی به عهده برنده مزايده می باشد.

نشانی: زنجان، شهرک صنعتی شماره 1، فاز سوم، خيابان 
سهروردی  - شركت مقره سازی صدف گستر زنجان

آگهی مزایده شماره 98/07-1



 شنبه 1 تیر ماه  1398 / نمره 333 / سال دوم2
جـــامعــه

آغاز پنجمین دوره جشنواره 
سپرده های قرض الحسنه 

پس انداز بانک آینده
 بانــک آینده در ســال »رونق تولید« و 
در راستای اشاعه ســنت نیک قرض الحسنه و 
ارج نهادن به کرامت واالی انســانی، برگزاری 
پنجمین دوره جشنواره سپرده های قرض الحسنه 

پس انداز را در دستور کار، قرار داده است.
بر همین پایه، حداقل موجودی برای شــرکت 
در قرعه کشی، یک میلیون ریال بوده و به ازای 
هــر 100 )یک صد( هزار ریال در هر روز، یک 
امتیاز برای ســپرده گذار در طول دوره مربوط 
به جشنواره )قرعه کشی(، محاسبه خواهد شد. 
شرط اعطای جایزه به برندگان نیک اندیش نیز 
حفظ حداقل موجودی، طی سه ماه یا 90 روز 

پپاپی، در طول دوره می باشد.
این جشنواره تا ســی و یکم شهریورماه سال 
1398، ادامه خواهد داشــت و زمان برگزاری 
قرعه کشــِی نیز حداکثر تا پایان مهرماه امسال، 
پیش بینی شــده که اســامی برندگان، حداکثر 
ظرف یک هفتــه بعد از تأیید هیأت نظارت بر 

قرعه کشی، اطالع رسانی خواهد شد.
شایان ذکر است؛ جوایز پنجمین دوره جشنواره 
سپرده های قرض الحسنه پس انداز بانک آینده، 
مشــتمل بر حداقل 100 )یک صد( جایزه یک 
میلیارد ریالی )یک صــد میلیون تومان( کمک 
هزینــه خرید واحــد مســکونی و ده ها هزار 
جایزه نفیس و ارزنده دیگر، من جمله؛ صنایع  
دســتی، با ارزش میلیاردها ریال می باشــد که 
به پاس قدردانی از همراهی، هم گامی و حضور 
سپرده گذاران در این امر خداپسندانه و پاسخ به 
نیات خیرخواهانه آنها که عالقه مند به مشارکت 
در احیای ارزش های این فرهنگ اصیل هستند؛ 
در آیینی بــه برندگان خوش اقبال، اهدا خواهد 

شد.
یادآور می شــود؛ آخرین مهلت بــرای افتتاح 
حســاب یا تکمیل موجودی، 31 شــهریورماه 
 ســال 98 خواهــد بــود. هم وطنــان گرامی
می تواننــد برای کســب هر گونــه اطالعات 
تکمیلی، با مرکز ارتباط مشــتریان بانک آینده 
به شــماره  27663200 - 021 تماس حاصل 

فرمایند.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان:
سامانه کاهش طالق
در سه شهرستان 
راه اندازی می شود

 مدیــرکل بهزیســتی اســتان زنجان با 
اشاره به نقش طالق به عنوان یکی از مهمترین 
آسیب های اجتماعی و روند تاثیر گذار مشاوره 
و راهنمایی در کاهش طــالق گفت: در هفته 
بهزیســتی ســامانه تصمیم در راستای کاهش 
طالق درسه شهرستان خدابنده ، ابهر و خرمدره 

راه اندازی می شود.
به گزارش موج رسا، محمد محمدی با اشاره به 
خدمات بهزیستی استان در زمینه کاهش طالق 
به راه اندازی ســامانه طالق در سه شهرستان 
و در هفته بهزیســتی اظهر کرد: ارایه آموزش 
های تخصصی به روان شناســان فعال در این 
زمینه، استفاده از اساتید و روان شناسان مجرب 
در قالب کلینیک های تخصصی روان شناسی 
و مشــاوره خانواده و برگزاری نشســت های 
کارگــروه کاهش طالق هر ســه ماه یک بار با 
حضور دستگاه های همکار در بهزیستی استان  
از دیگر برنامه های سازمان بهزیستی در راستای 

کاهش طالق است.
 وی یادآور شــد: در سال گذشــته 38هزار و 
171مورد خدمات مشــاوره مــددکاری، روان 
شناختی  به زوج های متقاضی طالق و فرزندان 

آنها داده شده است.  
محمدی افزود : در سال گذشته از 2 هزار ۵67 
زوج دریافت کننده خدمات بهزیستی و مراکز 
مشــاوره دولتی و غیر دولتی بهزیستی ، 330 
زوج بعد از پیگیرهای بعدی به ســازش قطعی 

رسیده اند.
وی با اشاره به فعالیت 10 کمیته مرکز پیشگیری، 
کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در استان 
زنجان یادآور شــد: کاهش طالق، شناسایی و 
کمک به حل مسایل خانوادگی، همچنین حفظ 
تعــادل عاطفی و روانــی از مهم ترین وظایف 
کارشناســان و روان شناســان  مرکز مداخله 
در بحــران های اجتماعی و فردی بهزیســتی 

محسوب می شود.
وی بیان کــرد: برنامه های کاهش طالق، مبتنی 
بر رویکردهای جامع، منسجم، علمی و پیوسته 
روان شناختی است و خدماتی که در این راستا 
ارایه می گردد در مقاطع مختلف زندگی شامل: 
آموزش هــای پیــش از ازدواج، هنگام زندگی 
مشــترک و ارایه خدمــات تخصصی روانی - 
اجتماعی به زوجیــن متقاضی طالق در مراکز 

مشاوره  می باشد.
وی یادآور شد: بهزیستی تاکنون جهت حمایت 
از خانــواده های نیازمند برای تامین هزینه های 
دریافــت خدمــات از مراکــز غیــر دولتی از  
اختصاص یارانه به مراکز مشــاوره خانواده  و 
ارایه کمک هزینه هــای الزم جهت پرداخت 
هزینه های مشاوره به زوجین  نیازمند، گام های 

موثری برداشته است.

خبـر

یک مسوول در اداره کل آموزش و پرورش 
استان زنجان عنوان کرد:

جشنواره خوارزمی
طرحی در راستای سند

تحول بنیادین
 رییس اداره آموزش متوسطه دوره اول 
اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: 
جشنواره خوارزمی، طرحی در راستای اجرای 

سند تحول بنیادین است.
حســین امیری در گفت وگو با ایســنا، اظهار 
کرد: در ســال تحصیلی کنونی 41 هزار و 38۵ 
دانش آموز در مقطع متوســطه دوره اول استان 
زنجان مشــغول به تحصیل بودند که 3۵ هزار 
و 403 دانش آمــوز در جشــنواره خوارزمــی 
حضور یافتند که این تعداد شامل 87 درصد از 

دانش آموزان در مدارس این دوره است.
این مسوول ادامه داد: 87 هزار و 170 نفر رشته 
در جشنواره خوارزمی امسال شرکت داشتند که 
این تعداد شامل 210 درصد دانش آموزان دوره 

اول متوسطه است.
وی بــا بیــان اینکــه جشــنواره خوارزمــی 
محوری ترین برنامه بــرای دانش آموزان دوره 
اول متوسطه است، گفت: این طرح در راستای 
اجرایی و عملیاتی شدن ســند تحول بنیادین 

اجرایی می شود.
امیری تصریح کرد: رویکرد سند تحول بنیادین 
 تربیــت دانش آموزان تمام ســاحتی اســت و 
در ایــن ســند تاکیــد شــده دانش آمــوزان 
 نبایــد یک بعــدی تربیــت شــوند و باید در 
همــه ابعاد رشــد کنند. ایجــاد موقعیت برای 
یادگیــری، هــدف از اجرای طرح جشــنواره 

خوارزمی است. 
در این بستر ماهیت اکتشافی و هیجانی و میل 

به یادگیری تقویت می شود.
رییس اداره آموزش متوسطه دوره اول اداره کل 
آموزش و پرورش استان زنجان با اشاره به اینکه 
مرحله مدرسه ای جشنواره خوارزمی مهم ترین 
بخش این دوره از جشنواره است، یادآور شد: 
بخش منطقه ای، استانی و کشوری نیز با حضور 
منتخبان مرحله قبل برگزار می شــود. 207 نفر 
از دانش آموزان در مرحله اســتانی جشــنواره 
خوارزمی آثار خود را به نمایش می گذارند که 
در این جشنواره از هر رشته یک گروه به مرحله 

کشوری راه می یابند.

خبـر مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری زنجان :

طرح توسعه ملی مشاغل خانگی در زنجان اجرا می شود
بانــوان وخانواده    مدیرکل امور 
اســتانداری زنجان گفت: یکی از طرح 
های مهم این دفتر توانمند ســازی زنان 
سرپرست خانوار اســت که بر این پایه 
طرح توســعه ملی مشاغل خانگی و در 
راستای اجرایی کردن توافق نامه همکار 
یهای ســه جانبه بین معاونت امور زنان 
و خانواده ریاســت جمهوری، وزارت 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی و جهاد 
دانشــگاهی برای اشتغال گروه های یاد 
شــده از ابتدای ســه ماهه دوم امسال 
)تابســتان( با هماهنگی و نظارت آغاز 

می شود.
ماهرخ بلوری در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: طرح ســاماندهی و توانمند 
ســازی زنان سرپرست خانوار در قالب 
بین دســتگاهی بررسی مرحله  فعالیت 
آزمایشــی آن در فرمانــداری در حال 
برگزاری است که پس از آسیب شناسی 
آن، این طــرح در مناطق دیگر نیز اجرا 
می شود که برگزار ی دهه کسب و کار 

نیز یکی از دستاوردهای اولیه این طرح بود.
وی به بودجه پیش بینی شــده برای فعالیت های 
دفتــر امور بانــوان در ســال جاری اشــاره و 
خاطرنشان کرد: ســال گذشته از محل اعتبارات 
هزینه ای اســتان در نظر گرفته شد و امسال نیز 
امیدواریم بودجه ای اختصاص یابد، البته در زمینه 

پیــش بینی منابع مورد نیاز در انجام هماهنگی و 
همکاری های بین دستگاهی نیز لحاظ شده است.
این مســوول اظهار داشت: مســاله آسیب های 
اجتماعی به عنــوان بزرگترین خطر جای توجه 
دارد به و به ویژه آســیب هایی که بیشتر به زنان 
مرتبط اســت چرا که ارزش ها و ســاختارهای 

اجتماعی را تحت شعاع خود قرار داده و استفاده 
از همه ظرفیت های موجود زمینه ساز موفقیت 

در مبارزه با این نوع آسیب های خواهد بود.
وی اضافــه کرد: مهمترین ظرفیــت و مقابله با 
آســیب های اجتماعی اســتفاده از ظرفیت های 
مردمی است، جزیره ای و سلیقه ای عمل کردن، 

عدم باور واقعی به هم افزایی منابع، نبود 
متولی مشــخص در حوزه آسیب های 
اجتماعی از جمله مواردی است که می 
تواند تالش های دستگاه های مرتبط را 

کند و حتی خنثی کند.
بلوی همچنین تشــکیل تیم اندیشه ورز 
با حضور اســاتید صاحب نظر در تولید 
فکر و ارایه ایده، راهکارها و روش های 
پیش برنــده، تشــکیل ســتاد صیانت از 
خانواده بــه منظور هماهنگ ســازی و 
اتخــاذ رویه های هدفدار و تقســیم کار 
بین بخشی، افزایش سهم بانوان شایسته 
در پســت های مدیریتــی و توان فزایی 
تخصصی مدیــر زن را از برنامه های در 
اولویت این دفتر اعالم کرد که با حمایت 
های استانی، با جدیت پیگیری می شود.

وی خاطر نشان کرد: تالش در افزایش 
ســهم زنان در اقتصاد خانــواده، تامین 
حقوق مادی و معنــوی زنان در فضای 
خانــواده، اصــالح مناســبات اعضای 
خانــواده و تقویــت کرامــت زنان در 
خانواده در ارتقای بهبود جایگاه زنان بسیار مهم 

بوده و باید توجه بیشتری کرد.
بر پایه سرشماری سال 9۵، حدود 49.42 درصد 
جمعیت اســتان را زنان تشکیل می دهند که این 
موضوع بیانگر لزوم توجه روز افزون به این قشر 

و برنامه ریزی الزم برای آنان است.

 از میدان جهاد به ســمت پایین، در ابتدای 
کمربندی سمت راســت یک راه فرعی شما را به 
کوی فاطمیه می بــرد؛ در ورودی محله کوچه های 
باریک، خانه  های کوچــک و کلنگی و خرابه های 

زیادی است که با آن مواجه می شوید.
به گزارش موج رسا، مالدره نخستین بافت مسکونی 
ورودی شهر زنجان از سمت تبریز است که نامش 
به کوی فاطمیــه تغییر کرده؛ اگر چه به قول اهالی 
هنوز هم کسی به نام جدیدش عادت نکرده است.

هیچ نشــانی از نانوایی، قصابی و مرکز بهداشــت 
دیده نمی شود وهنوز هم زباله ها توسط شهرداری 
جمع آوری نشــده، بوی تعفــن زباله  ها در محیط 
پیچیده اســت، سیم کشــی نامنظم برق، انباشت 
نخاله  های ســاختمانی، ساختمان های کوتاه و بلند 
و جوی آب های کثیف، تیر چراغ برق هایی که در 
میان خیابان روییده اند گویای واقعیت حاشیه  نشینی 
این منطقه زنجان است؛ منطقه ای که با هیچ یک از 

استانداردهای شهرسازی همخوانی ندارد.
دیرینگی مالــدره در جنوبی تریــن منطقه زنجان 
حــاال به آغاز دهه پنجم رســیده ولــی خبری از 

خدمات رسانی های اولیه در آن دیده نمی شود.
کوی فاطمیه باالی 120 خانــوار جمعیت دارد و 
طبــق آمار که در زنجان حدود 20 درصد جمعیت 
حاشیه  نشین وجود دارد این منطقه نیز جزو مناطق 
هفتگانه حاشیه شــهر در کنار کوی چمران، کوی 
مهدیه، کوی وحدت، کوی شــهدا، بیسیم و اسالم 
آباد قرار گرفته است و در چنین وضعیتی می توان 
گفت ساکنان حاشیه نشین کوی فاطمیه پایین ترین 

شاخص های زندگی را دارند.
محیط شهری نامناسب، نبود امکانات اولیه زندگی، 
خانه های در حال تخریب و مشکالت بهداشتی از 
عمده ترین مشکالت مناطق حاشیه نشین است که 

کوی فاطمیه زنجان نیز از این امر مستثنی نیست.
شاید امروز بسیاری از مسووالن گمان می کنند که 
این رسم روزگار است که عده ای در باالترین نقاط 
شهر با مجلل ترین امکانات زندگی کنند و عده ای 
دیگــر در جنوبی ترین نقطه شــهر زنجان اینگونه 

حاشیه نشینی را تجربه کنند.
آسیه پیرزن 70 ســاله منطقه حاشیه کوی فاطمیه 
زنجان اســت که به قول خودش 30 سال است در 
این منطقه زندگــی کرده و فرزندانش را عروس و 

داماد کرده است.
او می گویــد: »نانوایی و بقالی و خط واحد نداریم 
اگر یک مهمان ناخوانده بیایــد امکانات پذیرایی 
نیست. در تابســتان مار و عقرب و در زمستان نیز 

موش ها اذیت می کنند.«

گازکشی را آنقدر رفت وآمد کردیم تا درست شد، 
شهرداری ما را فراموش کرده و اجازه ساخت و ساز 
هم نمی دهد، 30 سال است می گویند می خواهیم 
اینجا را جمع کنیم، ســاخت و ساز نکنید اما هیچ 
کاری نکرده اند. مدتهاست که پیگیر مجوز بازسازی 
و دریافت تسهیالت نوسازی هستیم اما شهرداری 
به بهانه در طرح بودن این محله مجوز الزم را صادر 

نمی کند.
یکی دیگر از اهالی هم که 19 سال است حاشیه  نشینی 
را تجربه می کند، می گوید: مسووالن هیچ توجهی به 
این منطقه ندارند، نه اجازه ساخت و ساز می دهند 
و نه ویران می کنند که حداقل ما جای دیگری برای 
مسکن پیدا کنیم، او دل پری از نام این منطقه دارد 
و می گوید با وجود اینکه نامش با ساخت مسجد 
فاطمیه به کوی فاطمیه تغییر یافته است اما هنوز هم 

نامش مالدره و مایه خجالت ماست.
اکبر رجبی که پدر و مادرش در این منطقه زندگی 
می کنند نیز گالیه هایی از شــهرداری و استانداری 
دارد که تا کنون به وضعیت این منطقه رســیدگی 

نکرده اند.
او می گوید: 30 سال است که در این منطقه زندگی 
می کنیم اما تسهیالت برای ساخت خانه نمی دهند 
و جابه جا هم نمی کنند بارها به مســووالن مراجعه 
کرده ایم. در واقع وقتی از حاشیه نشــینی صحبت 
می کنیم ذهنیت های مختلفی برای شــنونده ایجاد 
می شــود، محله کوی فاطمیه زنجان یک از نقاط 
حاشیه ای شهر است که با خود شهر فاصله زیادی 
ندارد اما مصداق بارز یک منطقه حاشــیه ای است 
حــال آنکه دیرینگی آن از بســیاری از محله های 
نوساخت زنجان بیشتر است و با وجود سن باالی 
محله، تفاوت های فاحشی در بافت این قسمت از 

زنجان و خود شهر وجود دارد.
برای گذران فاصله 10 دقیقه ای این محله تا میدان 
اصلی شهر نه تنها هیچ خط اتوبوسی وجود ندارد 
بلکه هیچ ماشینی به صورت خطی نیز از این محله 
تا خود زنجان فعالیت نمی کند و ساکنان این محله 

ناگریز به استفاده از ماشین های دربستی هستند.
نکته اینجاست که این اتفاق قرار نیست که هر چند 
یک وقت بار اتفاق بیفتد با وجود محدودیت هایی 
اعم از کمبــود مغازه هــای خواربار فروشــی یا 
ســوپرمارکت و درمانگاه شاید ساکنان ناگزیر این 

مسیر را چند بار سپری کنند.
در این میان دفع نشدن زباله ها نیز یکی از مصادیق 
بارز عدم رســیدگی شــهرداری به ایــن منطقه 
قدیمی نشین شهر زنجان است، مشکلی که باعث 
آلودگی کوچه ها و همچنین علت اصلی بیماری های 

میکروبی است.
جالب تــر اینکه هیچ یک از کوچه ها به درســتی 
آسفالت نشده اند و خطر بسیاری برای کودکان در 
آمد و شد به وجود می آورد؛ چرا که انتهای کوچه ها 
حصاری نداشته و به مســیر آب که از قدیم بوده 
اســت و ارتفاع آن از اتفاع کوچه ها پایین تر است 

منتهی می شود.
معصومی شهردار زنجان که تاکنون به گفته خودش 
کوی فاطمیه را از نزدیک ندیده است، می گوید در 
کوی فاطمیه زنجان نیــز کوچه ها جارو و زباله ها 

جمع آوری می شود.
وی با اشــاره بــه اینکه در زمان بــارش باران نیز 
اقدامات الزم برای عدم آبگرفتگی ارایه می شــود، 
افزود: در زمینه حمل و نقل عمومی نیز اتوبوسرانی 

خدمات الزم را ارائه می کند.
شهردار زنجان ادامه می دهد: بررسی در این زمینه 
انجام نداده ام اما شاید نوع خدمات ضعیف تر بوده 

که قابل بررسی است و می توان تقویت کرد.
معصومی با اشــاره به در حاشیه بودن این منطقه 
زنجان، گفت: بنایی به توســعه شــهر نداریم، هر 
شهری دارای محیط شــهری است دور آن محیط 
مرزی به نام محدوده شهر وجود دارد که برخی از 
منازل و مناطق خارج از این محدوده هستند و تنها 
زمانی کــه ما دوباره اجازه بدهیم بعد از آن منطقه، 
منطقه دیگری ایجاد شود، می تواند به شهر بپیوندد.

وی با بیان اینکه از نظر طرح تفصیلی دســت من 
باز نیســت و امکان آن نیز وجود ندارد، می گوید: 
من با توسعه شهر به هیچ عنوان موافق نیستم؛ چرا 
که داخل شهر زنجان زمین های افتاده و بایر بسیاری 
وجود دارد که باید این زمین ها به مســکن، فضای 

سبز و خدمات مورد نیاز شهر تبدیل شود.
شهردار زنجان ادامه می دهد: در حالی که زمین های 
خالی داخل شــهر زنجان به بورس زمین بازی ها 

تبدیل شده است اما برخی ها انتظار دارند شهر روز 
به روز گســترش یابد این در حالی است که ما با 

گسترش فیزیکی شهر مخالفیم.
وی با اشاره به ساخت پارکی در منطقه کوی فاطمیه 

زنجان، افزود: امسال این پارک تکمیل می شود.
این مســوول اضافه می کند: در زمینه جمع آوری 
آب های سطحی در کوی فاطمیه زنجان اصالحات 
هندسی انجام شده اســت و در  جمع آوری زباله 

شهرداری کوتاهی نکرده است.
شهردار زنجان تامین روشــنایی، جمع آوری زباله 
و ارایــه خدمات حمل و نقــل عمومی را وظیفه 
شهرداری عنوان کرد و گفت: در زمینه ارایه خدمات 
نمره بیست نداریم اما تالش شده است تا خدمات 

مطلوبی ارایه شود.
معصومی بــا بیان اینکــه بافت های فرســوده و 
حاشیه شــهر دارای اســتاندارد ســاخت و ساز 
اصولی شهرســازی نیســتند، افزود: عدم توجه به 
اســتانداردهای شهرسازی موجب شــده تا امروز 

چنین مناطقی تبدیل به یک چالش شوند.
وی با اشــاره به سیاست های تشویقی دولت برای 
مناطق حاشــیه ای،افزود: افراد ساکن در این مناطق 
می تواننــد پروانــه نزدیک به رایــگان گرفته و با 
بازسازی بافت خود، بافت ارزشمندی داشته باشند.

»مســیح اله ســلطانی« مدیرکل امور اجتماعی و 
فرهنگی اســتاندار زنجان نیز با اشاره به وجود 19 
سکونتگاه غیر رســمی در استان زنجان می گوید: 
تالش شــده است تا دستگاه های مرتبط مکلف به 

ارایه خدمات به این مناطق شوند.
وی بــا بیان اینکــه این مناطق دارای مشــکالت 
خاص اجتماعی و فرهنگی هستند، ادامه می دهد: 
بســیاری از این مناطق از مشــکالت بسترسازی 
و زیرساخت های نامناســب رنج می برند که این 
مشکالت به راحتی برطرف نمی شود و زمانبر است.

این مسوول می گوید: دستگاه های اجرایی استان در 
بحث سکونتگاه های غیر رسمی تکالیفی دارند که 
بحث تقویت فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در 
مناطق محروم و حاشــیه ای استان زنجان از جمله 

این برنامه ها است.
وی با بیان اینکه امسال یک میلیارد و 200 میلیون 
تومان برای تقویت فعالیت های فرهنگی و اجتماعی 
در مناطق حاشیه ای استان اختصاص داده ایم،افزود: 

دستگاه های مرتبط در این زمینه تالش می کنند.
این مسوول بر بایستگی مشارکت مردم برای رفع 
مشکالت ســکونتگاه های غیر رسمی استان تاکید 
کرد و گفت: از ظرفیت سازمان های مردم نهاد نیز 

در این زمینه استفاده می  شود.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استاندار زنجان 
با بیان اینکه برخی از ســکونتگاه های غیر رسمی 
اســتان از خدمات بهره مند هســتند، افزود: به این 
دلیل که در شــکل گیری این مناطق از مصالح کم 
دوام استفاده شده و بیشتر آلونک سازی شده است، 
چارچوب های الزم را برای تبدیل شدن به شهرک 

ندارند.
سلطانی بر بایستگی مقاوم سازی این مناطق تاکید 
کرد و گفت: شــوربختانه بسیاری از افرادی که در 
این مناطق ساکن هستند، به دلیل عدم توانایی مالی 
به سمت مقاوم سازی نمی روند و گاهی مشکل سند 

دارند.
وی خاطرنشــان کرد: اگر چه در طول ساخت این 
ســکونتگاه ها خدمات بسیاری به مردم این مناطق 
داده شده است، افزود: توانمندی های اقتصادی این 

مناطق نیز بسیار پایین است.
این مســوول بر بایســتگی ارایه مهارت آموزی به  
مردم مناطق سکونتگاه های غیر رسمی تاکید کرد و 
گفت: باید این افراد به توانمندی برسند که بتوانند 

تسهیالت مقاوم سازی را پرداخت کنند.

حاشیه نشینی در جنوبی ترین نقطه زنجان؛

10 دقیقه از حاشیه تا شهر

 رییس منابع طبیعی ماه نشان گفت: بر پایه 
آخرین برآوردهای انجــام گرفته 2۵0 هکتار از 
زمین های ملی این شهرســتان طعمه آتش که با 

کمک مردمی و و عوامل امدادی مهار شد.
علی ملکی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 
آتش ســوزی در مراتع 2 روستای گندی و اوج 
موسی از توابع ماه نشان که جزو زمین های ملی، 

مناطق حفاظت شــده محیط زیست محسوب 
می شــود، به وقوع پیوست که آتش از ظهر آغاز 
و پس از چند ســاعت تالش بی وقفه و هنگام 
عصر با تالش نیروهای مردمی و عوامل مربوطه 

مهار شد.
وی اظهار داشــت: هنوز علت اصلی وقوع این 
آتش ســوزی مشخص نشده اما به احتمال زیاد 

عوامل انسانی در بروز آن دخالت داشته است.
این مسوول ادامه داد: با توجه به افزایش بارندگی 
در این منطقه به افزایش پوشــش گیاهی منتهی 
شده و همین مساله وقوع آتش سوزی را مستعد 
کــرده که حتــی عرصه های بیشــتری را در بر 

می گیرد.
به گفته ملکی تا کنون پنج مورد آتش ســوزی 

در زمین ها و مراتع شهرستان را به وقوع پیوسته 
که ششــمین آن عصر روز پنج شــنبه در سطح 

گسترده ای رخ داد.
وی خاطر نشــان کرد: این آتش سوزی توسط 
نیروهای محلی و عوامل دســتگاه های اجرایی 
شهرســتان به ویژه منابع طبیعی پس از ساعاتی 

مهار شد.

رییس منابع طبیعی ماه نشان:

۲۵0 هکتار از زمین های ملی ماه نشان طعمه آتش شد
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مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
استان زنجان خبر داد:

اجرای پروژه های مختلف 
در راستای مدیریت تقاضا و 
بهبود عملکرد شبکه توزیع آب

 مدیــر عامل شــرکت آب و فاضالب 
اســتان زنجان گفت: برای تکمیــل عملیات 
زون بندی محدوده های تحت پوشش مخازن 
آب شــرب و مدیریت فشار آب در شهر های 
استان زنجان امسال 44 دستگاه شیر فشار شکن 
در نقاط حساس همه شــهرهای استان نصب 

می گردد.
علیرضا جزء قاســمی اظهار داشــت: تا کنون 
56 دســتگاه شــیر فشار شــکن در شهرهای 
 اســتان نصب و راه اندازی شــده است که با 
تکمیل این عملیات در سال 98 تعداد شیرهای 
فشار شــکن در شهرهای استان زنجان به عدد 

100 می رسد.
وی افزود: این عملیات با هدف تنظیم فشــار 
آب، ایجــاد تعــادل و توزیع عادالنــه آن در 
شــبکه های توزیع آب شرب شهرها انجام می 
شود که با نصب این تجهیزات میزان حوادث و 
اتفاقات آب کاهش چشمگیری خواهد داشت.

مدیر عامل شــرکت آبفای استان زنجان گفت: 
با نصب و راه اندازی شیر های فشار شکن در 
شهرهای استان زنجان میزان حوادث و اتفاقات 
آب در ســال گذشته بیش از 15 درصد کاهش 

یافت.
وی تصریــح کرد: عــالوه بــر مزایای نصب 
شیرهای فشار شکن در زمینه کاهش حوادث و 
اتفاقات آب ، میزان تولید آب در استان نیز در 
سال گذشته به تبع کاهش حوادث و هدر رفت 

آب 5 درصد کاهش داشته است.
جزء قاســمی گفت: جهت کنترل فشار آب در 
شــب ها که به دلیل مصرف کم با افزایش غیر 
استاندارد فشار آب مواجه می باشیم ، شرکت 
آب فاضالب اســتان زنجان اقــدام به نصب 
شــیرهای دو زمانه نموده اســت که در طول 
روز فشــار آب را افزایش و در شب ها کاهش 

می دهد.
این مسوول خاطر نشان ساخت: شرکت آبفای 
استان زنجان سال گذشته 32 کیلومتر از شبکه 
توزیع آب شهرهای استان را اصالح و بازسازی 
نموده و امسال نیز اصالح 35 کیلومتر از شبکه 

آب فرسوده را در دستور کار قرار دارد.

خبـر

پایانی بر یک چشم انتظاری
افتتاح کتابخانه عمومی 
زیتون طارم در سال  98

 کتابخانه عمومی زیتون شهرستان طارم 
امسال افتتاح می شود.

اســتان  عمومی  کتابخانه های  نهــاد  مدیرکل 
زنجان گفت: تا پایان امسال کتابخانه عمومی 

زیتون طارم افتتاح می شود.
به گــزارش ایســنا، امیرعلــی نیک  بخش در 
نشســت انجمن کتابخانه های عمومی طارم با 
اشــاره به مراحل پیشــرفت فیزیکی کتابخانه 
عمومی در حال ســاخت شــهر آب بر، اظهار 
کرد: امیدواریم تا پایان امســال شــاهد افتتاح 

کتابخانه زیتون شهر آب بر باشیم.
وی گفت: با افتتاح این کتابخانه، برخورداری 
جمعیت شهرستان طارم از کتابخانه از میانگین 

سرانه استان باالتر خواهد رفت.
نیک بخــش با بیــان اینکه همــه فعالیت های 
کتابخانه ها در ســال  98 افزایش 20 درصدی 
خواهد داشــت، افزود: با راه اندازی کتابخانه 
زیتون در شهر آب بر، این میزان در شهرستان 

طارم بیش از 20 درصد محقق خواهد شد.
اســتان  عمومی  کتابخانه های  نهــاد  مدیرکل 
زنجــان، برگــزاری نهمین دوره جشــنواره 
کتابخوانــی رضــوی را از دیگــر برنامه های 
کتابخانه ها برشــمرد و گفت: شهرستان طارم 

در جشنواره رضوی پیشتاز بوده است.
وی از اهدای کتاب کمک آموزشــی از طرف 
یک موسســه به ارزش 78 میلیــون تومان به 
کتابخانه های عمومی این شهرستان خبر داد و 
اظهار کرد: امیدواریم با افزایش سرانه مطالعه 
در جامعه بتوانیــم در ارتقای فرهنگ عمومی 

موثر واقع شویم.

خبـر

تابستان و بازار داغ مدرسه های فوتبال
 هرسال با فرارسیدن فصل تابستان، 
بازار مدرسه های فوتبال گرم تر می شود و 
بســیاری از دانش آموزان اوقات فراغت 

خود را از این طریق پر می کنند.
هر ســال پس از پایان فصــل امتحانات 
خرداد ماه، دانش آمــوزان برای پر کردن 
اوقات فراغت و فعالیت در ورزش مورد 
عالقه خود، در کالس های ورزشی ثبت 
نام می کنند که در این میان، مدرســه های 
فوتبال بیشتر مورد توجه و اقبال بچه ها و 

خانواده ها قرار می گیرد.
رشته ورزشی فوتبال با توجه به جایگاهی 
که در بین مردم ایران دارد، بیشــتر مورد 
توجــه خانواده هــا قرار می گیــرد و در 
آستانه فصل تابستان اگر گذرتان به اماکن 
ورزشی بیفتد به حتم تبلیغات و آگهی های 
فراوانی به منظور ثبت نام در مدرسه های 

فوتبال مشاهده خواهید کرد.
به طور معمــول بزرگترهــای خانواده، 

دوست دارند بچه ها را در مدرسه ای ثبت نام کنند 
که با معیارها و اصول آنان همسو و موافق باشد که 
این موضوع در واقع کار را برای انتخاب مدرســه 

مورد نظر سخت و مشکل می سازد.
هیأت فوتبال اســتان زنجان نیز به خاطر برطرف 
کردن دغدغه و نگرانی هــای بزرگترهای خانواده، 
تمام تالش خود را بــه کار می گیرند تا بچه ها در 
مدرســه های فوتبال مجوز دار ثبــت نام به عمل 
آورند تا اوقات فراغت فرزندان خردسال، نونهال و 

نوجوان به شکل مطلوب و مناسب، پر شود.
یک پســر نوجوان که قصد ثبت نــام در یکی از 
مدرسه های فوتبال شهر زنجان را داشت به خبرنگار 
ایرنا گفت: به ورزش فوتبال عالقه دارم و برای نام 
نویسی به این مکان آمده ام تا بتوانم زیر نظر مربی 

به فعالیت بپردازم.
پدر این نوجوان نیز اظهار داشــت: فرزندم قبل از 
پایان امتحانــات خرداد از من قول گرفته بود تا در 
مدرسه فوتبال ثبت نام کند و به همین خاطر به این 
مکان ورزشی آمده ام تا از یک طرف به وعده خود 
عمــل کنم و از طرفی نیز اوقات فراغت پســرم با 

فعالیت در ورزش مورد عالقه اش پر شود.
عالقه مندان به فوتبال در مدرسه های مجوز دار 

ثبت نام کنند
مسوول واحد آموزش و مربیان هیأت فوتبال استان 
زنجان نیز با بیان اینکه ثبت نام در مدرسه های فوتبال 

زنجان در آستانه فصل تابستان، رونق خاص به خود 
گرفته اســت گفت: این هیأت تالش دارد تا عالقه 
مندان به فوتبــال برای فراگیری آموزش بتوانند در 

مدرسه های دارای مجوز ثبت نام کنند.
بهمن عمولر افــزود: هیأت فوتبال زنجان به دنبال 
این است تا بتواند با باال بردن استانداردهای الزم و 
ارتقا سطح کیفی آموزش ها در مدرسه های فوتبال 
مجوز دار، عالوه بر ســوق دادن این رشته ورزشی 
به جایگاه اصلی، موجبات رضایتمندی خانواده ها 
را نیز فراهم کند تا از بابت آموزش فرزندانشــان و 
سالمت محیط مدرسه های فوتبال، هیچ دغدغه و 

نگرانی نداشته باشند.
وی با بیان اینکه نظارت  ها  بر مدرســه های فوتبال  
زنجان  از  طریق  کمیته  جوانان  هیات  فوتبال  اســتان  
صورت  می گیرد،   اظهار داشت:   در راستای تقویت 
فوتبال پایه باشگاه های سطح شهرستان، این هیأت 
کیفی سازی آموزش و سالم بودن محیط مدرسه ها 
را در دســتور کار قرار داده اســت و در این راستا 
نظارت مســتمر و دقیق بر مدرســه های فوتبال را 

خواهد داشت.
عمولر با بیان اینکه غنی ســازی اوقات فراغت در 
مدرســه های فوتبال زنجان، یک فرصت مناسب 
است و نباید وقت عالقه مندان به آموزش به بطالت 
و بیهودگی بگذرد، افزود: این هیأت نام مدرسه های 
فوتبال دارای مجوز را به اداره کل ورزش و جوانان 

ارایه می کند، بنابر این بزرگترهای خانواده می توانند 
نام و محل این مدرسه ها را از هیأت با شماره تلفن 
33554100 یــا اداره کل ورزش زنجان اســتعالم 
کننند. مسوول واحد آموزش و مربیان هیأت فوتبال 
استان زنجان با بیان اینکه مدرسه های فوتبال باید در 
رده های مختلف ســنی دارای تیم باشد و در تیم ها 
نیز در مســابقه های این هیأت شرکت کنند، گفت: 
شروع کالس ها از یک تیر ماه امسال است و ثبت نام 
مدرسه های فوتبال برای تکمیل تعداد هنرآموزان هر 
کالس همچنان ادامه دارد و تاکنون استقبال خوبی 

صورت گرفته است.
عمولر، پایین بودن تعداد هنرآموزان در هر کالس 
را در ارتقا سطح کیفی آموزش بسیار مؤثر دانست 
و افزود: با شروع کالس ها، هنرآموزان، حداقل 24 
و حداکثر 30 جلســه 1/5ســاعته، زیر نظر مربیان 

مجرب، آموزش دیده و تمرین خواهند کرد.
وی اظهار داشت: این کالس های فوتبال در رده های 
سنی 6 تا 8 سال، 8 تا 10 سال، 10 تا 12 سال، 12 تا 
14 سال و 14 تا 16 سال، تشکیل می شود تا مشکلی 
در ارایه آموزش ها از جانب مربیان و فراگیری آن از 

سوی هنرآموزان به وجود نیاید.
عمولر تصریح کرد: هر کالس حداکثر 25 هنرآموز 
می تواند داشــته باشــد و باید از وجود یک مربی 
کارت دار )حداقل درجه C( و هر مدرســه نیز از 
وجود یک مدیر فنی دارای کارت مربیگری درجه 

B آســیا، برخوردار باشد و مدرسه های 
فوتبــال می توانند برای ســهولت در امر 
آموزش و دیگر کارها از یک کمک مربی 

نیز استفاده  کنند.
وی یادآور شــد: هم اکنون 24 مدرســه 
فوتبال مجوز دار در ســطح این اســتان 
فعال است که از این تعداد 14 مدرسه در 
سطح شهرستان زنجان و مابقی در دیگر 

شهرستان های این استان فعال هستند.
عمولر، تعداد مدرســه های فوتبال دایمی 
این اســتان از میان 24 مدرسه را 15 باب 
ذکر کرد و افزود: پارسال )سال 97( تعداد 
هنرآموزان در ســطح این استان بالغ بر 2 
هزار و 500 نفر بود که بیش از یک هزار 
نفر آنان مربوط به شهرستان زنجان )مرکز 

استان( بود.
وی ، تعداد مربیان فوتبــال دارای کارت 
مربیگری درجه B این اســتان را 22 نفر 
)20 مرد و 2 زن( و درجه A آســیا را نیز 
پنج نفر )مرد( بیان کرد و اظهار داشــت: مربیان در 
کیفی سازی آموزش ها به هنرآموزان نقش بسیار مهم 
و تعیین کننده دارند و می توانند نام مدارس فوتبال 

را پرآوازه سازند.
نظارت دقیق بر فعالیت مدارس فوتبال

مدیرکل ورزش و جوانان اســتان زنجان نیز گفت: 
بــرای نظارت بــر کالس های ورزشــی ازجمله 
مدرسه های فوتبال، اکیپ های بازرسی از سوی این 
اداره کل، شکل گرفته است تا اوقات هنرآموزان در 
این مدرسه ها به بطالت و بیهودگی نگذرد و منفعت 

طلبی و سودجویی در کار نباشد.
علــی خلیلی، ثبت نــام فرزندان در باشــگاه ها و 
مدرسه های ورزشی دارای مجوز را مورد تاکید قرار 
داد و افزود: خانــواده ها در ثبت نام فرزندان خود 
در ورزش به حتم باید به عشق، عالقه، استعداد و 
فیزیک بدنی آنان توجه جدی داشته باشند و نباید 
ســلیقه خود را اعمال کنند و الزم است قبل از نام 
نویســی با مراجعه به پایگاه های قهرمانی اداره کل 
ورزش و جوانان اســتان زنجان از نظرات علمی و 

دقیق کارشناسان بهره مند شوند.
وی اظهار داشت: با باشگاه ها و مدرسه های ورزشی 
که فاقد مجوز فعالیت از ســوی هیأت ورزشــی 
مربوط باشــند برخورد قانونی خواهد شــد و در 
صورت عدم دریافت مجوز نسبت به پلمب مکان 

اقدام خواهد شد.

 افزایش کودک آزاری، ریشــه در ابهامات 
قانونی حقوق اطفال دارد.

به گزارش ایسنا، حقوق کودکان، یکی از مهم ترین 
حقوق انسانی است که باید در کانون توجه همه 
اندیشمندان و فعاالن مدنی و حقوقی قرار گیرد، 
زیرا در ســایه ایــن حقوق، کــودکان می توانند 
حضوری پویا و کارســاز در اجتماع داشــته و 
سکان دار تحوالتی نوین و رو به جلو در نسل های 

آینده باشند.
به لحــاظ قانونی، کودک آزاری شــامل هرگونه 
فعل یا ترک فعلی اســت که باعث آزار روحی و 
جسمی و ایجاد آثار ماندگار در وجود یک کودک 
می شود و شــاید تاریخچه ای به دیرینگی تاریخ 
بشــریت داشته باشد و سخن راندن از آن چندان 
تازه  به نظر نرسد؛ هیچ کس نمی داند که نخستین 
کــودک آزار در کدام نقطه از کره خاکی این عمل 
شنیع انســانی را مرتکب شده و سپس با خیالی 
آســوده به توجیه اعمال خویش همت گماشته 
اســت. البته نباید این نکتــه را هم فراموش کرد 
که همگام با رشد و توسعه فرهنگی - اجتماعی 
و شــوونات گوناگون جوامع انســانی، مصادیق 
کودک آزاری نیز به مساوات این جریان، گسترده 

شده و دایره شمول بیشتری پیدا کرده است.
در این بحبوحه، هر از چند گاهی اخبار ناگواری 
از رنجش روح و جسم این فرشته های زمینی به 
گوش می رسد که دل هر انسانی را که هنوز بوی 
آدمیت می دهد و در چنبــره آلودگی های دنیوی 
غرق نشده اســت، به درد می آورد و وجدان های 

بیدار جامعه را آزرده خاطر می سازد.
شــاید خود ما هم یک کودک آزار در مقیاس 

کوچک تر باشیم
بی تردیــد، بیشــتر افــراد جامعــه وقتــی واژه  
کودک آزاری به گوش شــان می رســد، نگاه ها به 
سمت تعرض های جسمی و آسیب های فیزیکی 
متوجه می شود که البته این نوع کودک آزاری در 
زمره شنیع ترین خشونت ها علیه کودکان قرار دارد 
اما نباید از این نکته غافل شــد که شاید خود ما 
هم یک کودک آزار در مقیاس کوچک تر باشــیم. 
نیم نگاهــی به پیمان نامه جهانــی حقوق کودک، 
به خوبی نشــان می دهد که بسیاری از رفتارهای 
بزرگساالن با کودکان، مصداق کودک آزاری است.
نگاهی منتقد یا کالمــی طعنه آمیز، بداخالقی ها، 
تنبیه های فیزیکی و بی توجهی به عواطف کودکان، 
در زمره اعمالی قرار دارد که پدر و مادر با مبادرت 
به این بی مهری هــا و تهاجم هــای بدنی، روان 
کودکان را آزرده خاطر ساخته و زمینه مشکالت 
روحی و روانی را در سنین بزرگسالی برای آنان 

به میراث می گذارند. شاید 
این معضل ریشــه در آن 
خانواده ها   بیشتر  که  دارد 
شیوه درست تربیت فرزند 
را آمــوزش ندیده اند و یا 
را  تلخی  کودکــی  اینکه 
پشت ســر گذرانده اند و 
روانی  عقده هــای  اکنون 
خویش بر سر این جسم 

نحیف آوار می کنند.
به نوعی  امروز  متجاوزان 
دیروز  قربانیــان  خــود 
هســتند، از این رو باید به 
ســمت آگاهی بخشی در 
ســطح اجتمــاع حرکت 
کرد تا این افراد در امنیت 
درمان  ســمت  به  روانی 
زمانی  کنند.  پیدا  ســوق 
نبیند،  آموزش  جامعه  که 
تعداد قربانیان و متجاوزان 

بیشتر می شود.
کــودک آزاری  افزایش 
ریشه در ابهامات قانونی 

حقوق کودکان دارد
کاظمی زاده،  محمدتقــی 
وکیل پایه یک دادگستری 

با اشــاره به ســطوح گوناگون کودک آزاری در 
قانــون، می گوید: کــودک آزاری به چهار بخش 
جســمی، جنسی، روانی و مسامحه و غفلت پدر 
و مادر تقســیم می شــود و همه اشخاصی  که  به  
سن  18 سال  تمام  هجری  شمسی  نرسید  ه اند   را به 

عنوان کودک در برمی گیرد.
وی ادامه می دهد: شــوربختانه قانون حمایت از 
کودکان مصوب ســال 81 بوده و دارای نواقص 
و ابهامات فروانی اســت که علی رغم ارایه الیحه 
اصالحیه توسط دستگاه قضایی به مجلس شورای 
اسالمی در سال 86، همچنان در طول این سال ها 

مسکوت مانده و در هاله ای از ابهام قرار دارد.
رییــس ســابق دادگاه کیفــری اســتان زنجان 
خاطرنشان می کند: به نظر می رسد هنوز اتفاق نظر 
در باره اینکه کــودک آزاری امروز یک ضرورت 
اجتماعی اســت، وجود ندارد؛ چــرا که در غیر 
این  صورت الیحه اصالحیه حقوق کودکان پیش 

از این می بایست تعیین تکلیف می شد.
وی با اشــاره به اینکه عوامل مختلفی در پدیده 
کودک آزاری دخیل هســتند و این پدیده شــوم 
بازتابی از آســیب های اجتماعی است، می گوید: 

فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، معلولیت های جسمی 
پدر و مــادر یا کودکان، اعتیــاد، نامالیمتی های 
اجتماعی و مسایل گوناگون همه زنجیره وار این 

خشونت بشری را رقم می زنند.
مقابله با پدیده کودک آزاری نیازمند مشارکت 

همه نهادهای مسئول
شــهال طاهری، فعــال اجتماعی با بیــان اینکه 
کــودک آزاری در خانواده هایی که پدر و مادر از 
مشــکالت اعصاب و روان و اعتیاد رنج می برند 
به وضوح دیده می شــود، می گوید: ســمن ها به 
عنوان یک ســازمان مردم نهاد در وهله نخست، 
خانواده های آســیب پذیر را شناسایی کرده و در 
وهله بعدی درمان این خانواده ها را در دستور کار 
خود قرار می دهند؛ اگر آموزش و درمان توامان با 
یکدیگر مورد توجه قرار نگیرد، خانواده نمی تواند 
از این مهلکه نجات یابد و بی تردید با چالش های 

بیشتری دست و پنجه نرم خواهد کرد.
وی تاکیــد می کند: ســازمان های مردم نهاد دایره 
اختیارات محدودی داشته و به تنهایی نمی توانند 
با این معضل اجتماعی دســت و پنجه نرم کنند. 
برای نمونه وقتی کودک آزاری به نیروی انتظامی 

گزارش می شود، آنان تاکید دارند که می بایست در 
هنگام وقوع جرم مطلع شــده و در محل حضور 
یابند در غیر این صورت با محدودیت های قانونی 

مواجه هستند.
این فعال اجتماعی تاکید می کند: همین موضوع 
حاکی از آن است که باید همه نهادهای متولی به 
میدان آمده و با همکاری و همدلی با یکدیگر از 

بروز و گسترش این پدیده شوم جلوگیری کنند.
وی یادآور می شــود: آنچه کــه در روزنامه ها و 
جراید از پدیده کودک آزاری منتشر می شود، تنها 
بخشی از این فاجعه انسانی است که در الیه های 

پنهان اجتماع در حال وقوع است.
والیت مطلق پدر و مادر، بحث چالش برانگیز 

در حوزه حقوق کودکان
شــوربختانه باید پدیده کودک آزاری را به مثابه 
یک پدیده مهم و دردناک در جامعه به رســمیت 
شناخت. هنوز در موضوع کودکان و خانواده هیچ 
گفت وگویی بین بخش های مختلف جامعه وجود 
ندارد و تا زمانی که این گفت وگو صورت نگیرد 

بهبود چشم گیری در این زمینه ها نخواهیم دید.
حقیقت تلخ این اســت که شــاید اگر قانون ما 

جامع  کــودکان،  باره  در 
بــود،  جهان شــمول  و 
تلخ  وقایع  شــاهد  کمتر 
کــودک آزاری بودیــم و 
کــودکان در محیطی امن 
رشد و نمو می یافتند. البته 
با این وجود نیز نمی توان 
ادعا کرد که می توانیم این 
پدیــده شــوم را به صفر 

برسانیم.
از ســویی دیگر موضوع 
والیت مطلق پدر و مادر 
چالــش  بحث هــای  از 
برانگیــز در حوزه حقوق 
کودکان اســت کــه باید 
چاره ای جست.  آن  برای 
شاید این باور عمومی که 
پدر بد بهتــر از نهادهای 
همچون  کودک  حمایتی 
بهزیستی اســت، در متن 
قانــون نیز رســوخ کرده 
و به همیــن دلیل تاکنون 
بازنگــری در آن صورت 

نگرفته است.
زنگ خطر به صدا درآمده 
با  مرتبط  پرونده  اســت؛ 
بیجه کودک آزار پاکدشتی، تعرض به دانش آموزان 
پسر در یکی از مدرسه های تهران، آتنا دختربچه 6 
ساله پارس آبادی، پرونده اهورای 2 ساله در رشت 
و ... تنها گوشه ای از اتفاقات هولناک کودک آزاری 
در سطح کشــور بود که فارغ از جنسیت هر دو 
گروه دختر و پســر را تحت الشعاع قرار داده بود 
و البته مشخص نیست که در لحظه نگارش این 
گزارش چند کودک تا بدین لحظه به آمار قربانیان 

پیوستند.
من هم آتنا هستم، مگذارید دنیایم تاریک شود

بد نیســت با مروری بر چند کــودک آزاری در 
سال های اخیر در نقاط مختلف کشور تلنگری به 
خود بزنیم که زنگ خطر به صدا در آمده اســت، 
شاید از خواب غفلت بیدار شویم. کودک آزاری 
هست و هیچ کس منکر آن نیست ولی اینکه تعداد 
کودک آزاری در جامعه چقدر بوده و به طور نمونه 
سال گذشته چه تعداد کودک آزاری به ارگان های 
ذی ربط گزارش شده، هنوز به طور رسمی اعالم 
نشده است؛ هر چند در آخرین آماری که معاون 
سابق امور اجتماعی بهزیســتی استان زنجان در 
ســال 95، اعالم کرد؛ در آن سال 1893 تماس با 

سامانه 123 گرفته شده که از این تعداد 43 مورد 
کودک آزاری گزارش شده است.

همچنیــن وی در آن برهــه ســفارش کــرد 
افــرادی که در معرض و یا ناظر بر آســیب های 
اجتماعی همچون همسر آزاری، سالمندآزاری و 
کودک آزاری هستند، از طریق خط 123 این موارد 

را گزارش کنند.
معاون سابق امور اجتماعی بهزیستی استان زنجان 
در سال 95، یادآور شده بود که خدماتی که توسط 
اورژانس اجتماعی به افراد ارایه می شــود شامل 
طیف وســیعی از خدمات است که مداخالت به 
هنگام این اورژانس ها امکان پیشگیری از بسیاری 

از ناهنجاری های اجتماعی را فراهم می کند.
افــکار عمومی به ویژه نهادهــای متولی در امور 
کودک باید بپذیرند که امروز مقابله با کودک آزاری 
به یک ضرورت اجتماعی تبدیل شــده است و 
آتناهای بی شماری در الیه های پنهان اجتماع در 
حال جان دادن هستند و تا صدایی دیگر خاموش 

نشده باید بپاخیزند.
برای بســیاری از فعاالن و دلسوزان حوزه کودک 
جای سئوال است که چرا برای هدایت اتومبیل، 
اشخاص حتما می بایست دوره آموزشی را پشت 
سر گذرانده و سپس در صورت قبولی در آزمون 
برای متقاضیان گواهی نامه موقت صادر می شود 
اما برای فرزندآوری هیچ پروســه قانونی تعریف 

نشده است.
هر زن و مردی به محض انعقاد پیمان زناشــویی 
می  توانند از این موهبت الهی بهره مند شوند، بدون 
آن که آموزشی در این زمینه دیده و صالحیت های 
الزم را کســب کرده باشــند. آیا کــودک ارزش 
توجهی اندک ولو در حــد گواهی نامه رانندگی 
را ندارد؟ نباید فرامــوش کرد که کودکان امروز، 
آینده سازان فردا هستند. کودک برای رشد و تعالی 
نیاز به امنیت دارد. برای نیل به این هدف مهم باید 
مشــاوره و روان درمانی از طرف بیمه ها پوشش 
داه شــود، زیرا هزینه های گزاف این مراکز مانع 
از مراجعه زوجین به این مراکز درمانی می شود و 
این در حالی است که این مراکز می توانند در حد 
قابل توجهی از ازدواج های آســیب زا جلوگیری 

کنند.
از ســوی دیگر به نظر می رســد مراکز بهداشتی 
درمانی که از بدو تولد کودک به وســلیه کارت 
واکسیناسیون سالمت او را می سنجد، در فرآیندی 
جدید متناسب با گروه سنی کودکان آموزش های 
جنسی را نیز به این گروه از اجتماع آموزش دهند 
تا شاید شاهد داغدار شدن مادری دیگر نشویم که 
بخواهد در فراغ آتنایش فلک را نیز خون بگریاند.

افزایش کودک آزاری، ریشه در ابهامات قانونی حقوق اطفال دارد

الیحه اصالحیه حمایت از حقوق کودکان در محاق فراموشی
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به شب سالم كه بی تو رفیق راه من است
سیاه چادرش امشب پناهگاه من است

به شب كه آینه غربت مكدر من
به شب كه نیمه ی تنهایی سیاه من است
همین نه من درِ شب را به یاوری زده ام

كه وقت حادثه شب نیز در پناه من است
نه بیم سنگ فنایش به دل نه تیر بال

پرنده ای كه قرق را شكسته آه من است
رسید هركس و برقی به خرمنم زد و رفت
هر آنچه مانده ز خاكسترم گواه من است

در این كشاكش توفانی بهار و خزان
گلی كه می شكند عشق بی گناه من است

چرا نمی دری این پرده را شب! ای شب من!
كه در محاق تو دیری است تا كه ماه من است.

امروز با حسین منزوی منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ورزشی

Zanganemrooz@gmail.com   @zandgan
گردشگری و میراث

حمیده کریمی: اگر از دوستداران طبیعت هستید، 
در طبیعت گــردی و گردش های خود باید مراقب 
طبیعت باشید. با این چند نکته، بدون آسیب زدن به 

طبیعت، از گردش و تفریح لذت ببرید.
گذرانــدن اوقات فراغــت در دل طبیعت، مزایای 
فراوانی برای ســامت ذهن، جســم و روح دارد. 
البتــه اگر در برابر طبیعت و محیــط پیرامون خود 
مسوولیت پذیر نباشید، این تفریح شما می تواند به 

طبیعت آسیب زیادی وارد کند.
در سراسر دنیا دوستداران طبیعت، این ۷ قانون ساده 
را همیشه در نظر می گیرند و عمل می کنند تا مطمئن 
شوند طبیعت بعد از رفتن آن ها، تمیز و سالم باقی 
می ماند. تاش برای حفظ طبیعت نه تنها برای حفظ 
آن برای نسل بعدی بلکه برای کسانی که است که 
بافاصله بعد از شما می خواهند از طبیعت استفاده 
کنند یا حتی برای خودتــان که دوباره به همان جا 

برمی گردید.
۱. از قبل برنامه ریزی کنید و آمادگی داشته باشید

اگــر از قبل برنامه ریزی کنیــد، در مورد جایی که 
می روید تحقیق کنید و وسایل بایسته را با خودتان 
ببرید، در این صورت، در شــرایط غیرمنتظره قرار 
نمی گیرید. شــرایط غیرمنتظره باعث می شــود که 

تصمیمات عجوالنه و غیرمسئوالنه بگیرید.
حتما قوانین مسیرهای پیاده روی، کمپ یا پارکی که 
قصد رفتن دارید، به دقت بررسی کنید. مثا از قبل 
پرس وجو کنید که آیا اجازه دارید حیوانات خانگی 
را با خودتان ببرید یا اینکه می توانید بدون اجازه در 

کمپ ها چادر بزنید یا خیر.
ســفر خود را طوری برنامه ریزی کنید که بتوانید به 
ایــن قوانین احترام بگذارید. این قوانین برای حفظ 
تمامیت فرهنگی و زیست محیطی این مناطق عمومی 

تبیین می شوند.
با برنامه ریزی کردن پیش از شــروع سفر، می توانید 
وسایل بایسته مورد نیازتان را همراه ببرید. مثا قطب 
نما و نقشــه که به شــما کمک می کند تا در مسیر 

مشخص شــده بمانید و گم نشوید. اگر گم شوید، 
ممکن است از مسیرها دور شوید تا مسیر درست را 
پیدا کنید و این باعث می شود که بیش از پیش سر 
درگم شوید و از مسیر اصلی، فاصله زیادی بگیرید.

با تحقیق کــردن در مورد موقعیــت مکانی پارک 
یا مقصدی کــه در نظر دارید، می توانید بفهمید که 
چــه فصل هایی و چه ســاعتی از روز برای بازدید 
از آن مقصد، مناســب تر است. اگر زمان شما برای 
سفر و گردش انعطاف پذیر است، می توانید از این 
ســاعت های شلوغ اجتناب کنید، چون این کار هم 
برای شــما بهتر اســت و هم برای طبیعت. وقتی 
مقصد خلوت باشــد، پیدا کردن پارکینگ راحت تر 
است، در سکوت و آرامش بیشتری از طبیعت لذت 
می برید و اکوسیستم اطراف شما، کمتر مورد آسیب 
قرار می گیرد و تاثیرات کمتری روی محیط اطراف 

می گذارید.
۲. در سطوح محکم، چادر بزنید و اقامت کنید

البته جدا شدن از مسیرهای شلوغ و پیدا کردن یک 
جای دنج و خلوت، بسیار جذاب است؛ ولی برای 
طبیعت می تواند بســیار خطرناک باشد. برای اینکه 
کمترین تاثیر را در طبیعت داشته باشید، از مسیرهای 
تعیین شده حرکت کنید تا پای شما تماس کمتری 
با سطح زمین داشته باشد و باعث آسیب رسیدن به 

پوشش گیاهی منطقه نشود.
فقط در جایی که ویژه چادر زدن و اقامت اســت، 
چادر خود را برپا کنید مگر اینکه برای چادر زدن در 
جای دیگری از محیط غیر از قسمت های مشخص 

شده، اجازه داشته باشید. 
اگر مقصد مــورد نظر شــما در نزدیکی رودخانه 
یــا دریاچه اســت، چادرتان باید ۷۰ متــر از آب 
فاصله داشــته باشــد. این کار برای سامتی شما 
بسیار اهمیت دارد. ســیل های ناگهانی در نزدیکی 
رودخانه ها، خطری بزرگ و جدی است. عاوه بر 
این، اکوسیستم دریایی و آبی، یکی از حساس ترین 

اکوسیستم های طبیعت است.

۳. مرتب کردن و باز گرداندن زباله ها
معموال در مسیرهای پیاده روی و کمپ ها، سطل های 
زباله وجود دارد که می توانید زباله را در آن ها بریزید. 
در غیر این صورت، باید هر آنچه که با خودتان به 
طبیعت برده اید، برگردانید. این مورد شامل بطری های 
پاستیکی، لوازم مختلفـ  حتی اگر خراب شده اند 

و آسیب دیده اندـ  و همه مواد غذایی است.
بله پوست موز و میوه ها می تواند در طبیعت تجزیه 
شود ؛ولی برای آن منطقه، طبیعی نیست و می تواند به 
گیاهان، حیوانات و حتی میکروب های خاک آسیب 

بزند. در مقصدهای گردشگری دوردست که 
ســرویس بهداشتی وجود ندارد، 

مدفوع انســانی باید ۱۵ تا 
۲۰ ســانتی متر در زیر 

خاک مدفون شود. 
پیشگیری  برای 
آلودگــی  از 
اطمینان  آب، 
کنید  حاصل 
که این کار را 
با فاصله ۷۰ 
منابع  از  متر 
انجــام  آب 

دهید.
دارید  قصد  اگر 

آشــپزی کنیــد و 
می خواهید دست های 

خــود را بشــویید، حتما 
صابون های قابل تجزیه زیســتی 

با خود ببریــد. دیگر صابون هــا می توانند 
برای اکوسیستم، مسموم کننده باشند؛ به ویژه برای 
اکوسیستم های آبی. حتما شست و شو را با ۷۰ متر 
فاصله از رودها یا دریاچه انجام دهید و آب آلوده را 
در محیط پیرامون پخش کنید تا تاثیرگذاری آن را در 

محیط، کاهش دهید.

۴. هر آنچه پیدا می کنید، در طبیعت رها کنید
نام خــود را روی نیمکت های پارک یا بدتر از آن، 

روی تنه درختان نتراشید
قانون شماره سه می گوید که باید همه چیز را با خود 
بــه خانه برگردانید؛ ولی این قانون چیزهایی که در 
طبیعت پیدا کرده اید را شــامل نمی شود. سنگ  ها، 
گیاهان، میوه های کاج، اشیای طبیعی و حیوانات را 
با خود به خانه نبرید. آثار تاریخی مانند ویرانه های 
باستانی را لمس نکنید، نام خود را روی نیمکت های 

پارک یا بدتر از آن، روی تنه درختان نتراشید.
گونه های جدید را به محیط معرفی نکنید و 
آن ها را جابه جا نکنید؛ حتی اگر 
میکروسکوپی باشند. برای 
پیشگیری از این اتفاق، 
وسایل خود را بعد 
از هر بار استفاده 
تــکان دهید و 
اینکه  از  قبل 
محیط  وارد 
ی  یــد جد
 ، ید شــو
کفش هــای 
خــود یا تایر 
را  دوچرخــه 

تمیز کنید.
۵. تاثیر روشــن 
کــردن آتــش را به 

حداقل برسانید
برای بســیاری از طبیعت گردان، 
روشن کردن آتش بخش مهم و بایسته طبیعت 
گردی و کمپینگ است. ولی باید بدانید که آتش یکی 
از آسیب زننده ترین و غیرقابل کنترل ترین عناصر در 
طبیعت است. اگر با کنترل آتش راحت نیستید، یعنی 
شک دارید که بتوانید به درستی آن را مدیریت کنید، 
بهتر است که سرگرمی دیگری پیدا کنید یا از وسایل 

دیگری برای پخت غذا اســتفاده کنید. قبل از اینکه 
راهی کمپ یا مقصد مورد نظرتان شوید، حتما قواعد 
و قوانین درست کردن و خاموش کردن آتش را یاد 
بگیرید و بررسی کنید. اگر برایتان امکان پذیر است، 
در جاهایی که مشــخص شده آتش روشن کنید و 
تا جایی که می توانید آتشــی کوچک به اندازه رفع 
نیاز خود درست کنید. یک آتش کوچک برای گرم 
کردن غذا و حتی جوش آوردن کتری مناســب و 

کافی است.
بعد از اینکه کارتان با آتش تمام شد، زغال ها را حتما 

از اجاق خارج کنید و سرد کنید.  
۶. به حیات وحش احترام بگذارید

بهتر است که گیاهان و حیواناتی که برایتان عجیب 
و جالب هستند از دور تماشا کنید و هرگز به آن ها 
دســت نزنید. خوراکی ها و زباله هــای خود را به 
درستی بسته بندی کنید تا حیوانات به آن ها دسترسی 
پیدا نکنند و وارد آن ها نشــوند. هرگز به حیوانات 
غذا ندهید. این کار برای سامتی آن ها ممکن است 
خطرآفرین باشد یا باعث ایجاد رفتار و عادت بد در 

حیوانات شود.
از زیســتگاه های حســاس فاصله بگیرید؛ مثا در 
مکان هایی کــه حیوانات جفت گیری می کنند یا در 
حال النه سازی هســتند. از حیواناتی که بچه دارند 
فاصله بگیرید چون اگر در این شــرایط بترســند، 
ممکن است رفتاری غیرقابل پیش بینی و خطرناک 
داشته باشند. مسیر حرکت آب را تغییر ندهید. اگر 
حیوان خانگی خــود را همراه تان می برید، مطمئن 
شوید که کاما تحت کنترل شما است و همیشه بر 

آن نظارت دارید.
۷. نسبت به دیگر مسافران و بازدیدکنندگان، رفتار 

بامالحظه ای داشته باشید
طبیعــت گردی بدون اینکه اثــری از خود به جای 
بگذاریــد، تا حد زیادی به رفتــاری که با طبیعت 
دارید بســتگی دارد؛ ولی شــامل رفتارتان با دیگر 
بازدیدکنندگان نیز می شود. باید اجازه دهید تا دیگران 

نیز به اندازه شما، از گشت و گذار در طبیعت لذت 
ببرند و تجربه خوشایندی در طبیعت داشته باشند. 
مراقب حیوانات خانگی خود باشید و آن ها را کنترل 
کنید. به دیگران اجازه گذر از مســیر را بدهید و راه 
را نبندید. ســر و صدا و موسیقی خود را به حداقل 
برسانید و سعی کنید به جای این صداها، از اصوات 

طبیعت لذت ببرید.
 در صعود از مسیرهای شیب دار، حق تقدم با کسی 

است که باال می رود.
 اگر پیاده هستید به اسب ها اجازه عبور بدهید.

 اگر اسب سوار هســتید، حق تقدم با شما است و 
دیگران باید اجازه دهند که از مسیر عبور کنید؛ ولی 

مواظب گروه ها، بچه ها و حیوانات خانگی باشید.
به خاطر داشته باشید که این قوانین فقط برای شما 
نیست! بسیاری از افراد فکر می کنند که اگر مسووالنه 
عمل کنند، تاثیر بسیار کمی در طبیعت می گذارند. 
آن چیزی که در نظر نمی گیرند این است که صدها، 
هزاران و میلیون ها نفر در یک مکان، طبیعت گردی 
می کنند. هر کدام از آن ها، حتی کوچک ترین تاثیری 
روی طبیعت داشته باشند، این تاثیرات، ده ها، صدها 
و هزاران برابر می شــود که می تواند مشکل بزرگی 

برای اکوسیستم ایجاد کند.
این ســفارش ها فقط برای شما نیست. بلکه توسط 
همه کســانی که بعد از شما به طبیعت سر می زنند 
نیز باید رعایت شود. هر بار که خواستید کاری در 
طبیعت انجام دهید با خودتان این طور فکر کنید که 
اگر هزاران نفر دیگر هم این کار را انجام دهند، چه 

بر سر طبیعت خواهد آمد؟
به این قوانین عادت کنید

شاید در ابتدا بعضی از آن ها سخت و دشوار به نظر 
برسند؛ ولی اگر به آن ها عادت کنید، به طور طبیعی 
انجام خواهید داد و الزم نیســت چیزی را به خاطر 
بسپارید. تنها نکته ای که باید بدانید این است که باید 
محیط مورد نظر را جوری ترک کنید که انگار کسی 

در آنجا به گردش و تفریح مشغول نبوده است.

۷ نکته برای کمپینگ بدون آسیب زدن به طبیعت

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان زنجان در نظــر دارد مناقصه عمومی 
همزمان با ارزیابی کیفی ) فشــرده ( دو مرحلــه ای انجام عملیات اجرایی تکمیلی فاز دوم 
بند خاکی چهره آباد شهرستان زنجان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران 
 و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی:

www.setadiran.ir  انجام خواهد شــد. و الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکــور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 
جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1398/3/29 می باشد. 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 17 روز دوشنبه تاریخ 98/4/3
مهلت زمانی ارسال پیشــنهاد در سامانه و تحویل فیزیکی پاکت های چهارگانه 
)پاکت ارزیابی کیفی، پاکت الف ، پاکت ب و پاکت ج(: ســاعت 8:30 روز پنجشــنبه 

تاریخ 98/4/20
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 روز پنجشنبه تاریخ 98/4/20

مناقصه گران بایستی دارای گواهینامه صالحیت معتبر حداقل رتبه 5 در رشته آب را دارا 
باشند.

جهت دریافت اطالعات بیشــتر در خصوص اســناد مناقصه و ارایه پاکت های چهارگانه به 
نشانی ذیل مراجعه فرمایید : 

زنجان - خیابان خرمشــهر، خیابان عدالت دوم غربي، اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداری 
استان زنجان و تلفن تماس 02433777011- 02433777949

مبلغ برآوردعنوان پروژه
)به ریال(

مبلغ تضمین 
)به ریال(

عملیات اجرایی تکمیلی فاز دوم بند خاکی 
92.105.263.1572.302.631.578چهره آباد

هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان

فراخوان مناقصه عمومی 
همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( دو مرحله ای 

بهــاره غنچه: اردبیل بهشــتی برای عاشــقان تکمیل احداث بند خاکی – نوبت دوم
طبیعت گردی اســت. این اســتان آبشــارها و 
چشمه های خارق العاده ای در دامنه کوهستان دارد.
مشگین  شــهر یکی از شهرهای استان اردبیل در 
ایران اســت که جاذبه های گردشگری طبیعی و 
تاریخی بسیاری دارد. این شهر در گذشته خیاو 
نام داشــته است. واژه خیاو در زبان ، محل پرآب 
و پردرخت و محل گــذر از میان آب و درخت 
را تداعی می کند. مشگین شهر به دلیل موقعیت 
جغرافیایی خود در ارتفاع ۱۴۰۰ متری از سطح 
دریا قــرار دارد و دارای چهار اقلیم مدیترانه ای 
گرم و خشــک، مدیترانه ای معتدل، استپی سرد 
و کوهستانی سرد است. طول ماه های خشک و 
نیمه  خشک و یخبندان آن پنج تا هشت ماه است. 
از جاذبه های طبیعی گردشگری این شهر می توان 
به انواع چشمه ها و آبشــار گورگور خیاوچای 

اشاره کرد.
استان اردبیل یکی از مناطق گردشگری در ایران 
است. یکی از ویژگی های این استان آب و هوای 
مطبوع و خنــک این منطقه در فصل های بهار و 
تابستان است. مجتمع های آبگرم مشگین شهر و 
سرعین در ۲۲ کیلومتری غرب شهر اردبیل یکی 
از مشــهورترین مناطق گردشگری استان اردبیل 
اســت که در فصل های گرم، به ویژه تابســتان 
میزبان ده ها هزار نفر گردشــگر از نقاط مختلف 
ایران و کشورهای خارجی است. آبشار گورگور 
خیاوچای در جنوب روســتای موییل، در چند 
کیلومتری جنوب شهرستان مشگین شهر در استان 
اردبیــل قرار دارد. این آبشــار در حدود ۱۲ متر 
ارتفاع و ۲۰۰ مترمربع محوطه گردشگاهی دارد 
و در دامنه شــمالی کوه سبان واقع شده است. 
سبان ســومین قله بلند ایران است که به خاطر 
آبگرم های طبیعی دامنه کوه، طبیعت تابستانی زیبا 
و پیست اسکی آلوارس مورد توجه گردشگران 
است. کوه ســبان در ۳۵ کیلومتری غرب شهر 
اردبیل و ۲۵ کیلومتری جنوب شرقی شهرستان 
مشگین  شــهر واقع است. روستای موییل نیز به 
داشــتن آب گرم های جوشــان در دامنه سبان 

معروف است.
در زیر این آبشــار حوضچه ای دایره ای شکل و 

زیبا ایجاد شــده و ماهی قزل آالی قرمز در آب 
آن گزارش شــده است. آبشار گورگور به علت 
منظــره جالب طبیعی و وجــود ماهی قزل آالی 
قرمز در رودخانــه و حوضچه و برخورداری از 
موهبت آبگرم معدنی ملک سویی و چشم اندازی 
از کوهستان سبان، ارتفاعات دلی آلی، آیتار، هرم 

و کســری جذاب و دیدنی است. هرم و کسری 
دو قلع مشهور ســبان هستند. دسترسی به این 
آبشار تا دامنه های کوه با ماشین و بقیه با پای پیاده 
امکان پذیر است. ارتفاع این منطقه از سطح دریا 
۲۲۲۳ متر اســت. فاصله این آبشار تا پل معلق 

مشگین شهر ۱۴۴ کیلومتر است.

آبشـار گورگور خیاوچای
 طبیعت زیبـای دامنـه های سبـالن

گان امروز هب سود شماست شماره تماس: تبلیغات  رد زن
33456659
شماره تلگرام:

09330345565
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