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امسـال؛خرید نیمی از نیاز ساالنه استان به گندم
مرکز اورژانس اجتماعی زنجان
 ۱۴ هزار نفر را پذیرش کرد

 مرکز اورژانس اجتماعی بهزیســتی زنجان در 
راستای شناســایی و کاهش آسیب های اجتماعی و با 
فعالیت حضور تیم کارشناسی و متخصص از ابتدای 
سال تاکنون ۱۴ هزار و ۱۰۲ نفر را پذیرش کرده است.

معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان زنجان 
در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: هم اکنون هفت 
هزار و ۶۸۶ پرونــده مددکاری در این معاونت وجود 
دارد کــه از این تعداد پنج هــزار و ۳۹۰ نفر مربوط به 
زنان و خانواده و سه هزار و ۹۱۱ خانوار در این حوزه 
نیز مستمری بگیر هستند که ۳۳ درصد کل پرونده ها را 

شامل می شود.
سلمان حسینی افزود: این معاونت مسوول ارایه و انجام 
برنامه های خدمات اجتماعی مانند قادر ســازی )ارائه 
خدمات قادر سازی به افراد و گروه هایی که بنا به دالیل 
اقتصــادی، اجتماعی، تربیتی و فرهنگی از روال عادی 
زندگی بازمانــده و در وضعیت اضطراری قرار دارند( 

می باشد.
این مســوول ادامــه داد: اهداف این معاونت شــامل 
توانمندسازی در جامعه تحت پوشش سازمان، توسعه 
ارایــه خدمات به افراد در معرض آســیب، توســعه 
برنامه های تربیتی و پرورشــی پیش از سن دبستان را 

شامل می شود.
حســینی، توســعه خدمات بیمه ای برای افراد تحت 
پوشش، افزایش کیفیت ارایه خدمات، گزارش پوشش 
جغرافیایی ارایه خدمات، ارتقا بر حضور ســازمان در 
سیاست گذاری مرتبط با آیین و لوایح مرتبط، تقویت 
و توسعه فرهنگ فرزندخواندگی، تقویت حضور افراد 
تحت پوشش در برنامه های فرهنگی، علمی، ورزش و 

هنری را از دگیر اهداف این معاونت ذکر کرد.
وی اضافه کرد: این معاونت یکهزار و ۵۹۸ دانش آموز 
و ۱۸۱ دانشجو را راتحت پوشش قرار دارد و خدمات 

الزم نیز به آنان ارائه می شود.     

خبـر

 معــاون مرکز مدیریت پیونــد و درمان 
بیماری های وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی گفت: هم اکنون جمهوری اسالمی ایران 
در اســتانداردهای جهانی اهدای عضو جایگاه 
مناسبی در خاورمیانه دارد که این وضعیت قابل 

ارتقا است.
دکتر جمشید کرمانچی در بازدید از مرکز درمان 
بیماران سکته مغزی بیمارستان ولی عصر )عج( 
زنجــان در گفت و گو با خبرنــگار ایرنا افزود: 
رویکــرد ایــن وزارتخانه افزایش شــمار اهدا 
کنندگان عضو در کشور است و در این ارتباط و 
با کارهای انجام گرفته طی سال های گذشته شمار 

اعضای پیوندی افزایش یافته است.
وی اظهــار داشــت: در ایــن راســتا تعــداد 
بیمارستان های مرکز پیوندی نیز در حال افزایش 
اســت که تحقق این مهم می تواند شمار اهدای 
عضو در کشور را ارتقا داده و این خدمت بیش از 

گذشته ارایه شود.
معاون مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه 
داد: به این مهم توجه داشــت هم اکنون تکنیک، 
دانش و امکانات الزم برای پیوند عضو در کشور 
وجود دارد و در این راســتا باید فرهنگ اهدای 
عضو بیش از گذشته در بین جامعه نهادینه شود.

وی اضافه کرد: شاخص اهدای عضو بر مبنایی 
محاسبه می شود که این عدد ۴.۴ در کشور برقرار 
است که عدد خوبی را شامل می شود، اما هدف 
این است که این رقم افزایش یابد که فرهنگ و 

زمینه تحقق این مهم نیز وجود داد و در این زمینه 
آموزش های الزم در زمینه اهدای عضو و ترویج 

فرهنگ این مساله در حال انجام است.
کرمانچی خاطرنشــان کرد: این وزارتخانه برای 
ارتقای شــاخص اهدای عضو در کشورمان در 
بیشتر استان های بزرگ و دانشگاه های تیپ یک 
کار پیوند اعضا در حال فعالیت بوده و به لحاظ 
تیم پیوندی نیز متخصصان مجرب تربیت شده و 
داروهای مورد نیاز نیز وجود دارد که در این زمینه 

جزو کشورهای شاخص منطقه هستیم.
وی اضافه کرد: کشــورمان زمینه های الزم برای 
ارتقا ی پیشــرفت اهدای عضو ار دارد به عنوان 
نمونه استان زنجان در ســال گذشته حدود ۱۸ 

مورد اهدای عضورا به ثبت رساند که این تعداد 
در چهار ماهه نخســت امسال نزدیک ۱۱ مورد 
به وقوع پیوســته که این موضوع نشــان دهنده 

ظرفیت های باالی این بخش است.
معــاون مرکز پیوند و درمان بیماری های وزارت 
بهداشــت، درمان و آ موزش پزشکی ادامه داد: 
با توجه به توززیع کارت اهدای عضودر کشور 
عموم مردم استقابل خوبی از ان داشته اند و این 

روند نیز همچنان در حال افزایش است.
وی یــادآور شــد: این وزارتخانــه در ارتباط با 
بیمارهای اصلی از قبیل سکته های مغزی، قلبی و 
تاالسمی، برنامه و درمان های الزم را مورد توجه 

قرار داده و این مهم نیز انجام خواهد گرفت.

 آمار ورزشکاران بیمه شده این استان سیر 
صعودی دارد و این نشــان مــی دهد که فعاالن 
عرصه ورزش زنجان به مزایای استفاده از کارت 
بیمه ورزشــی در هنگام وقوع حوادث ورزشی، 

باور کرده اند.
معاون ورزشــی اداره کل ورزش و جوانان استان 
زنجان در این باره به ایرنا گفت: آمار ورزشکاران 
زنجانی در چهار ماه نخست امسال به تعداد ۲۶ 
هزار و ۷۳۳ نفــر )۱۰ هزار و ۵۹۴ زن و ۱۶۱۳۹ 
مرد( اســت که امید می رود تا پایان سال از آمار 

سال ۹۷ که ۵۳ هزار و ۴۹۷ نفر بود بیشتر شود.
محمدعلی حمزه پــور، با بیان اینکــه آمار بیمه 

شــدگان ورزش زنجان در سال ۹۷ در مقایسه با 
مدت مشابه سال ۹۶، نزدیک ۱۰ درصد افزایش 
داشــت، افزود: از مجموع ۵۳ هــزار و ۴۹۷ نفر 
ورزشکار بیمه شده این اســتان ۳۲ هزار و ۶۰۹ 
نفر مرد و ۲۰ هزار و ۸۸۸ نفر مابقی نیز زن بودند.
وی تعداد هیات های ورزشی فعال استان زنجان را 
۵۰ هیات برشمرد و اظهار داشت: ورزشکاران که 
در رشته های مختلف ورزشی فعال هستند به حتم 
به دور از آســیب های ورزشی احتمالی نیستند و 
به همین منظور الزم است برای دریافت خدمات 
درمانی توسط هیات پزشــکی ورزشی، در اخذ 

کارت بیمه ورزشی، سهل انگار نباشند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان نیز گفت: 
قرار گرفتن ورزشــکاران زیر چتر حمایتی بیمه 
ورزشــی امری بسیار مهم اســت و باید فعاالن 
در عرصه ورزش نســبت به دریافت کارت بیمه 
ورزشــی توجه جدی تری داشــته باشند تا در 

صورت نیاز بتوانند از مزایای آن بهره مند شوند.
علی خلیلی افزود: تعداد افراد تحت پوشش بیمه 
ورزشی این استان باید افزایش یابد و این نیازمند 
توجه هیأت های استانی و شهرستانی است و اگر 
ورزشکاران به شکل بهتری از مزیت های کارت 
بیمه ورزشی آگاه شــوند به حتم از این امر مهم 

استقبال بیشتری خواهند کرد.

 دکتر جمشید کرمانچی مشاور امور بیماری های 
معاونت درمان وزارت بهداشت با همراهی دکتر 
علیرضا زراعتچی معاون درمان دانشگاه و دکتر 
اصغر جعفــری روحی رییــس مرکز مدیریت 
حوادث و فوریت های پزشــکی استان از واحد 
درمان ســکته حاد مغزی واقع در بیمارســتان 

ولیعصر )عج( زنجان بازدید کرد.
دوشــنبه ۳۱ تیرماه دکتر جمشــید کرمانچی با 
بازدید از واحد درمان سکته حاد مغزی واقع در 
بیمارستان ولیعصر )عج( زنجان بااشاره به وجود 
شــاخص هایی برای اهدای عضو اظهارداشت: 
تعداد بیمارســتان های مرکز پیونــدی درحال 
افزایش است که تحقق این مهم می تواند شمار 
اهدای عضو در کشور را ارتقا داده و این خدمت 

بیش از گذشته ارائه شود.
مشاور امور بیماری های معاونت درمان وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: باید 
به این مهم توجه داشــت که هم اکنون تکنیک، 
دانش و امکانات الزم برای پیوند عضو در کشور 

وجود دارد و در این راســتا باید فرهنگ اهدای 
عضو بیش از گذشته در بین جامعه نهادینه شود.
وی افزود: شــاخص اهدای عضــو بر مبنایی 
محاســبه می شــود که این عدد ۴.۴ در کشور 
برقرار است که عدد خوبی را شامل می شود اما 
هدف این است که این رقم افزایش یابد؛ چراکه 
فرهنگ و زمینه تحقق این مهم نیز وجود دارد و 
در ایــن زمینه آموزش های الزم در زمینه اهدای 
عضو و ترویج فرهنگ این مسئله در حال انجام 

است.
دکتر کرمانچی خاطرنشــان کرد: این وزارتخانه 
برای ارتقای شاخص اهدای عضو در کشورمان 
در بیشتر استان های بزرگ و دانشگاه های تیپ 
یــک، کار پیوند اعضا در حــال فعالیت بوده و 
بــه لحاظ تیم پیوندی نیــز متخصصان مجرب 
تربیت شده و داروهای مورد نیاز نیز وجود دارد 
و در این زمینه جزو کشورهای شاخص منطقه 

هستیم.
مشاور امور بیماری های معاونت درمان وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یادآور شد: 
ایــن وزارتخانه در ارتباط بــا بیمارهای اصلی 
از قبیل ســکته های مغزی، قلبی، تاالســمی و 
درمان های الزم را مــورد توجه قرار داده و این 

مهم نیز انجام خواهد گرفت.
در ادامــه این بازدیــد کتر عبدالرضا قریشــی 
متخصص مغز و اعصاب و مسئول واحد درمان 
ســکته حاد مغزی زنجان به تشــریح اقدامات 
واحد درمان ســکته حاد مغزی توسط در سالن 

اجتماعات بیمارستان ولیعصر )عج( پرداخت.
دکتر کرمانچی در ادامه از انجمن خیریه ام اس و 

انجمن کلیوی استان نیز بازدید کرد.
در پایــان این بازدید دکتــر کرمانچی باحضور 
در نشست هیأت رییسه دانشگاه علوم پزشکی 
زنجان از ســوی دکتر قزلباش رییس دانشــگاه 

علوم پزشکی زنجان مورد تقدیر قرارگرفت.
در این نشســت راهبردها و تصمیمات کلی در 
زمینه بهبود و پیشــرفت هرچه بیشــتر مباحث 

مربوط به سکته حاد مغزی اتخاذ شد.

یک مسوول وزارت بهداشت:

ایران در استانداردهای جهانی اهدای عضو 
جایگاه مناسبی دارد

بازدید مشاور امور بیماری های معاونت درمان وزارت 
بهداشت از واحد درمان سکته حاد مغزی زنجان

رویه 2  

 ۱۲۶ دســتگاه لوازم خانگی شــامل 
یخچــال فریزر، ظرفشــویی، لباسشــویی و 
کولرگازی که در یک انبار احتکار شــده بود 
توسط پلیس استان زنجان کشف و ضبط شد.

جانشین فرماندهی انتظامی استان زنجان در این 
زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: پلیس زنجان در 
پی کســب خبری مبنی بر احتکار انواع لوازم 
خانگی توسط یک محتکر در انباری واقع در 
شهر زنجان، موفق به کشف و ضبط این لوازم 

خانگی شد.
ســرهنگ ایرج خانی پور افزود: کارشناســان 
پلیــس، ارزش ریالی این مقدار لوازم خانگی 
کشف و ضبط شــده را که شامل ۹۷ دستگاه 

یخچال فریزر، ۱۳ دستگاه ماشین ظرفشویی، 
هشــت دستگاه ماشــین لباسشویی و هشت 
دستگاه کولر گازی بود را قریب هفت میلیارد 

ریال برآورد کردند.
وی اظهــار داشــت: پلیس زنجــان پس از 
هماهنگی بــا مرجع قضایــی و با همکاری 
اداره هــای کل تعزیــرات و صنعت معدن و 
تجارت اســتان زنجان از این انبار کاال بازدید 

کرده و اقالم احتکار شده را کشف کرد.
خانی پور گفت: پلیس با کسانی که بخواهند در 
بازار اختالل ایجاد کرده و با احتکار مایحتاج 
مردم، قیمــت را افزایش دهند، قاطعانه با این 

محتکران برخورد خواهد کرد.

۱۲۶ دستگاه لوازم خانگی 
احتکار شده در زنجان 

کشف شد

افزایش ۲5 درصدی شهریه 
مهدکودک ها

رویه 2  

 فرنشین میراث فرهنگی استان زنجان:

ثبت 6 اثر منقول فرهنگی و تاریخی زنجان
در فهرست آثار ملی

 رویه 4

بیمه ورزشی در زنجان سیر صعودی دارد
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افزایش 25 درصدی شهریه 
مهدکودک ها

 رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان زنجان از افزایش 25 درصدی شــهریه 

مهدکودک ها خبر داد.
ناصر فغفوری در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: 
تعیین شــهریه مهدکودک ها به وسیله تجزیه و 
تحلیل شهریه های پیشنهادی در کمیته کشوری 
تعیین شهریه مشخص و توسط  سازمان بهزیستی 

به مهدکودک ها ابالغ می شود.
این مســوول ادامه داد: شهریه معین شده شهریه 
پایه بوده و بــر پایه درجه بندی و ارتقای کیفیت 
خدمات مهد کودک ها تعیین شده است و پس از 
بررسی هایی که به اداره کل بهزیستی استان انجام 
شد، افزایش 25 درصد شهریه با توجه به کیفیت 

ارایه خدمات مهدهای کودک، پیش بینی شد.
وی با اشــاره به تصویب افزایــش 25 درصدی 
شهریه مهدهای کودک در ستاد تنظیم بازار استان، 
افزود: واحدهای تولیدی، مدرسه های غیرانتفاعی، 
مهدکودک ها می بایست پیش از افزایش هرگونه 
قیمت محصوالت و خدمات خود درخواســت 
خود مبنی بر افزایش قیمــت را به کارگروه های 
تنظیم بازار استان ارائه و پس از تصویب اجرایی 
کنند و در صورت عــدم رعایت، موارد تخلف 
جهت رسیدگی و صدور رای به اداره کل تعزیرات 

حکومتی ارجاع داده می شود.
فغفوری تصریــح کرد : مصرف کننــدگان باید 
نســبت به حقوق خود اطالعات الزم را داشــته 
باشــند همچنین مصرف کنندگان کــه بازار کاال 
و خدمات را شــکل می دهند، اگــر از ابزارها و 
حمایت هــای الزم حقوقی برخوردار باشــند، 
می  توانند با انتخاب درست، تولیدات و خدماتی 
که به هر ترتیب استانداردهای الزم  را ندارند، از 
صحنه بازار حذف کنند و رقابت هرچه بیشتر را 
در میان عرضه  کنندگان کاال و خدمات برای ارائه 

محصوالت بهتر فراهم آورند.
وی، یادآور شد: شهریه ابالغی همراه با فرم قرارداد 
فی مابین اولیا کودکان با مهد کودک و در راستای 
حمایت از خانواده و مهدهــای کودک و اطالع 
طرفین از تعهدات و خدمات تنظیم شده و تکمیل 

آن در هنگام ثبت نام کودک الزامی است.
این مسوول خاطرنشان کرد: والدین توجه داشته 
باشند که افرادی که پیش از تصویب این مصوبه 
در ستاد تنظیم بازار کودکان خود را در مهدهای 
کودک ثبت نام کرده اند نیز مشمول این افزایش 25 
درصدی شــده و نباید بیش از میزان تعیین شده، 

شهریه پرداخت کنند.

دامپزشکی اعالم کرد؛
احتمال باالی مسمومیت 

با خرید ماهی از دست فروشان
 رییس اداره نظارت بر بهداشــت عمومی 
و مواد غذایی اداره کل دامپزشــکی استان زنجان 
گفت: در صورت خرید ماهی از دست فروشان، 
احتمال مسمومیت و آلودگی برای مصرف کننده 

وجود دارد.
علی اشرفی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: با 
توجه به گرمی هــوا، در صورت رعایت نکردن 
شــرایط نگهداری و عرضه غیربهداشتی، ماهی 
و دیگر فرآورده های خام دامی در زمان بســیار 
کوتاهی فاسد می شــود و احتمال مسمومیت و 

آلودگی برای مصرف کننده ها وجود دارد.
این مســوول ادامه داد: شــهروندان برای حفظ 
ســالمت خود و اعضــای خانــواده از خرید 
فرآورده های خام دامی از افراد دســت فروش که 
اقدام به عرضه غیرمجاز این فرآورده ها می کنند، 
به جد خودداری کننــد و هنگام خرید از مراکز 
معتبر عرضه و توزیع فرآورده های خام دامی به 
حتم به مهر دامپزشکی و برچسبی که دارای تاریخ 
انقضا، تاریخ تولید و کد پروانه بهداشــتی است 

دقت کنند.
وی افزود: ســال های گذشــته، دامپزشکی در 
صورت مشاهده دست فروشی فرآورده های دامی، 
به صورت مســتقل ورود می کرد و در صورت 
احراز مســمومیت، اقالم ضبط شــده با مجوز 
مراجع قضایی نابود می شد. ولی چند سالی است 
که مقابله با دست فروشــان از هر نوعی بر عهده 
شهرداری گذاشته شده و دامپزشکی در وهله دوم 
ورود می کند. از همین رو، شهروندان در صورت 
مشاهده هر گونه مورد مشــکوک، مراتب را به 

1512 گزارش دهند.
اشــرفی تصریح کــرد: خرید مــواد غذایی از 
دست فروشان کار درستی نیست و شهروندان باید 
اقالم خوراکی را فقط از مراکز مجاز و شناسنامه دار 
بخرند. حتی خرید ماهی از مغازه هایی که ماهی را 
به صورت کامل به فروش می رسانند خیلی بهتر از 
دست فروش است، چون حداقل در صورت بروز 
مشکل می توانند شکایت کرده و عرضه کننده را 

بازخواست کنند.
وی خاطرنشــان کرد: دست فروشان نمی توانند 
امکانات مــورد نیاز برای ترابــری و نگه داری 
ماهی های منجمد را فراهم کنند، از این رو احتمال 
فســاد ماهی به شــدت افرایــش می یابد و این 
موضوع می تواند سالمت شهروندان را به مخاطره 
بیاندازد. افزون بر این، گاهی ماهی برای این که به 
فروش برسد چند روز در بازار و معابر عمومی 
گردانده می شود و از آن جایی که مدت زمان کمی 
از تاریخ انقضای ماهی هــای مذکور باقی مانده 
است، احتمال این که ماهی فاسد به دست مشتری 

برسد، بسیار باال است.

خبـر

افتخاری دیگر برای تکواندوی زنجان؛
»امیرسینا بختیاری« بر سکوی 

نخست آسیا ایستاد
 امیرسینا بختیاری هوگوپوش زنجانی وزن 
منهای 59 کیلوگرم تکواندو ایران در مسابقه های 
قهرمانی آسیا با غلبه بر همه رقبای خود موفق شد 

بر سکوی نخست رقابت های قاره کهن بایستد.
به گزارش روابط عمومی فدراســیون تکواندو، 
دهمین دوره مسابقه های قهرمانی نوجوانان آسیا 
با حضور331 تکواندوکار از صبح روز یکشنبه 
30 تیرماه در »امــان« اردن با مبارزات وزن های 
منهای 45، 51، 59، 68 و 78 کیلوگرم پســران و 
پیکارهای اوزان منهــای 42، 46، 52، 59 و 68 
کیلوگرم دختران آغاز و بــه مدت دو روز ادامه 

خواهد داشت.
امیرسینا بختیاری تکواندوکار زنجانی وزن منهای 
59 کیلوگرم کشورمان ابتدا »مارک خلیفه« لبنانی 
را با نتیجه 30 بر 10 شکست داد؛ در ادامه »لوای 
نازال« نماینــده میزبان را 12 بــر 5 از پیش  رو 
برداشت و به مصاف »مرتضی صالح« از افغانستان 

رفت و 23 بر 2 در پایان راند دوم پیروز شد.
امیرسینا در فینال برابر »شائولونگ چن« از چین با 
نتیجه 15 بر 6 به برتری رسید تا عنوان قهرمانی 

این رویداد را کسب کند.
سرمربیگری تیم نوجوانان پسر بر عهده محمدرضا 
زوار به عنوان سرمربی، حسین کریمی و وحید 

ناصری به عنوان مربیان است.

بیش از ۴۰ پروژه شهرداری 
خرم دره چشم انتظار اعتبار

 شهردار خرم دره گفت: بیش از 40 پروژه 
شهرداری چشم انتظار اعتبار است.

امیرهوشــنگ نوری آرا در گفت وگو با ایسنا، با 
بیان اینکه شــهرداری خرم دره با توجه به کمبود 
اعتبارات با مشــکالت عدیده دست و پنجه نرم 
می کنــد، اظهار کرد: از شــاخص هایی که برای 
توزیع اعتبارات در نظر گرفته شده است می توان 
به شــاخص های جمعیتی و پیوست های عدم 

توسعه یافتگی اشاره کرد.
وی با بیان اینکه 82 درصد جمعیت کل خرم دره 
در مناطق شــهری زندگی می کنند، ادامه داد: از 
این رو تناسب در بحث توسعه توزیع اعتبارات 

استانی باید با حساسیت بیشتری دنبال شود.
نوری آرا با اشاره به این که در سطح شهر خرم دره 
بیش از 40 پروژه داریم که رقم کوچک ترین آن ها 
200 میلیون تومان اســت، افزود: تامین اعتبار و 
پاســخ دادن به مطالبات مردمی کار شهرداری را 

سخت تر کرده است.
این مسوول از وجود کوچه و خیابان های خاک 
در خرم دره نیز خبر داد و افزود: در بحث بهسازی 
و آســفالت خیابان ها باید شهر خرم دره به طور 

ویژه دیده شود.
وی با بیان این که در اجرای پروژه ها اجازه آزمون 
و خطا نداریم، خاطرنشــان کرد: برنامه هایی که 
برای شهر خرم دره تدوین می شود کارشناسی و با 
اهداف علمی پیش خواهد رفت، زیرا نه اعتبارات 
اجازه آزمون و خطا را به ما می دهد و نه مردم این 

خطاها را می پذیرند.

یک مسوول در دانشگاه زنجان:

آمار طالق در ازدواج های 
دانشجویی زیر 3 درصد است

 مدیر اجرایی دفتر نهاد مقام معظم رهبری 
در دانشــگاه زنجان اظهارکرد: آمــار طالق در 

ازدواج های دانشجویی زیر 3 درصد است.
صمد بهنام در گفت وگو با ایسنا، اظهارکرد: سال 
گذشته و در قالب ازدواج دانشجویی، 467 زوج 
از دانشگاه های استان زنجان با دو قطار اختصاصی 
به مشــهد مقدس اعزام و از حدود 12 ســاعت 
کارگاه با مضمــون مهارت های زندگی بهره مند 

شدند.
وی ادامــه داد: در ســال های 92 تا 96، از 4300 
ازدواج فقط 142 مورد به طالق ختم شده است. 
این نشان می دهد که آمار طالق بین دانشجویان 

خیلی پایین است.
بهنام با تاکید بــر اینکه بایــد برنامه ریزی های 
مســتمری برای زوج های دانشجو داشته باشیم، 
تصریح کرد: خوشــبختانه امسال بیستمین دوره 
ازدواج دانشجویی برگزار خواهد شد و پیش بینی 
می شــود که در مجموع 500 زوج برای حضور 
در این جشن ثبت نام کنند. البته برگزاری جشن 
ازدواج دانشــجویی مســتلزم همــکاری همه 

دستگاه های اجرایی است.
مدیر اجرایی دفتر نهاد مقام معظم رهبری با اشاره 
به اینکه پارســال در مواردی از جمله راه اندازی 
شــبکه ازدواج، تهیــه جهیزیــه، ارایه خدمات 
مشاوره ای، راه اندازی کارگاه ها و اعزام به مشهد 
مقدس، همکاری و هم افزایی خوبی در ســطح 
اســتان صورت گرفت، یادآور شــد: امیدواریم 
همکاری با دبیرخانه ازدواج دانشــجویی استان 
زنجان که از نیمه دوم سال آغاز خواهد شد، مانند 

دوره های گذشته ادامه یابد.
وی تصریــح کرد: خوشــبختانه آمــار ازدواج 
دانشجویی در اســتان زنجان رشد مطلوبی دارد 
و بــا توجه به اینکه تعداد طــالق در این نوع از 
ازدواج ها پایین اســت، امیدواریم که دستگاه ها 
دست به دســت هم بدهند و در پیشبرد این امر 

خداپسندانه و خیر، یاری گر هم باشند.

خبـر مدیرعامل شرکت غله استان زنجان خبر داد؛

خرید نیمی از نیاز ساالنه استان به گندم
 مدیرعامل شرکت غله استان زنجان گفت: 
تاکنون، نیمی از نیاز یک ســاله استان به محصول 

گندم خریداری شده است.
محمد ایزدی در گفت وگو با ایســنا، با اشــاره به 
این که خرید تضمینی گندم اســتان زنجان از مرز 
82 هزار تن گذشته است، اظهار کرد: ساالنه 100 
هزار تن گندم برای مصرف در خبازی و 50 هزار 
تن از این محصول استراتژیک را برای مصرف در 
صنف و صنعت نیــاز داریم. از همین رو، می توان 
گفت که خوشبختانه نیمی از نیاز ساالنه استان به 

گندم خریداری شده است.
این مســوول ادامه داد: این میزان گندم خریداری 
شده از کشاورزان، 142 میلیارد تومان ارزش دارد 
و 10 میلیارد تومــان از آن، مربوط به کرایه حمل 
اســت که امسال به صورت تشویقی به کشاورزان 
پرداخت می شــود؛ در واقع بــه ازای هر کیلوگرم 
گندم در ســیلوهای ملکی 20 تومان و در ســایر 
ســیلوهای بزرگ غیر دولتی 15 تومان به صورت 

تشویقی به کشاورزان پرداخت می شود.
وی افزود: تا به امــروز، 10 هزار و 752 محموله 

گندم از کشــاورزان زنجانی خریداری شده و 25 
میلیارد تومــان از ارزش این میزان گندم پرداخت 
شده؛ به عبارتی، ارزش ریالی گندم خریداری شده 
از کشاورزان تا 18 تیرماه امسال تسویه شده است.

ایزدی خاطرنشان کرد: امسال 40 مرکز خرید اعم 
از مراکــز خرید دولتی و مباشــران آماده دریافت 
محصول از گندم کاران است و به منظور جلوگیری 
از قاچاق گنــدم، حمل این محصــول به خارج 
از اســتان تنها با دریافت مجوز از شــرکت غله 

امکان پذیر است. 

 طرح اصالح نژاد گوســفند افشــاری در 
استان زنجان با استقبال چشمگیر دامداران سراسر 
کشور مواجه شده به طوری که قوچ های اصالح 
شده افشاری در این استان به گله های دامداران در 

25 استان کشور وارد شده است.
معــاون بهبــود تولیــدات دامی ســازمان جهاد 
کشــاورزی زنجان روز دوشنبه با اعالم این خبر، 
گفت: در زمان کنونی در کشور بیش از 45 درصد 
کل گوشت قرمز تولیدی که نزدیک به 930 هزار 
تن در ســال است توسط حدود 47 میلیون رأس 
گوسفند در قالب 27 نژاد تولید می شود اما به علت 
اینکه این مقدار گوشــت تولید شده پاسخگوی 
نیاز رو به افزایش جمعیت نیست بنابراین افزایش 
بازدهی در تولید گوشــت گوســفند از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است.
محمدعلی صادقی ادامه داد: بر پایه آمار سال 93 
متوســط مصرف سرانه گوشــت قرمز در کشور 
10.79 کیلوگرم برآورد شده در صورتی که وزارت 
بهداشت حداقل مصرف سرانه گوشت قرمز برای 

هر فرد را 18 کیلوگرم اعالم کرده است.
وی افزود: با اصالح نژاد دام های بومی و ســوق 
دادن آنها به سمت تولید گوشت بیشتر می توان تا 

حدی تولید گوشت کشور را افزایش داد.

 صادقــی عنوان کــرد: هــم اکنون بــا توجه به 
بهره وری پایین، گوســفنداری ســنتی به ویژه در 
سال هایی که مراتع به علت شــرایط آب هوایی 
فقیرتر می شود کم تر به صرفه بوده و به دلیل باال 
بودن هزینه های تمام شده، گوشت گوسفند قیمت 
باالیی دارد، بنابراین افزایش چند قلوزایی می تواند 
به عنوان یکی از راهکارهــای افزایش بهره وری 

باعث سودده شــدن گوسفنداری در شرایط نیمه 
متمرکز شود.

معــاون بهبــود تولیــدات دامی ســازمان جهاد 
کشاورزی استان زنجان ادامه داد: گوسفند افشاری 
یکی از نژادهای ســنگین وزن در بین گوسفندان 
ایران به شــمار می رود به طــوری که وزن تولد، 
سرعت رشــد و وزن از شــیرگیری در این نوع 

گوســفند در مقایسه با دیگر نژادهای کشور قابل 
توجه اســت بنابراین می توان این نژاد را یکی از 
نژادهای گوشتی گوسفند ایران به حساب آورد که 
از پتانسیل مناسبی برای تولید گوشت برخوردار 
است و می تواند نقش مهمی را در تامین گوشت 

قرمز منطقه ایفا کند.
وی با بیان اینکه ویژگی های گوسفند افشاری باعث 
شده که این نژاد پایه مناسبی برای کار اصالحی در 
زمینه افزایش سرعت رشد، چند قلوزایی و افزایش 
راندمان الشه باشد، خاطرنشان کرد: طرح اصالح 
نژاد گوسفند افشاری یکی از طرح های منطبق بر 
اصول اقتصاد مقاومتی است که به منظور افزایش 
بهــره وری و اقتصادی کردن تولیــد هم اکنون در 

استان زنجان به ثمر رسیده است.
صادقی بیان کرد: هم اکنون مدیریت و برنامه ریزی 
اصالح نژاد دام ســبک در اســتان زنجان در 130 
دامداری روســتایی با بیش از 17 هزار راس و 10 
گله صنعتی با بیش از 8 هــزار راس دام مولد در 
حال انجام اســت و عالوه بر آن بزرگ ترین گله 
صنعتی کشور با ظرفیت 31 هزار راس دام مولد در 
این استان در دست ساخت است که با بهره برداری 
از این طرح، زنجان قطب تولید دام سبک اصالح 

شده در کشور خواهد شد.

استقبال گسترده دامداران کشور
از گوسفندان اصالح نـژادی زنجان

 رییس کمیســیون شهرســازی و معماری 
شورای اسالمی شهر زنجان گفت: اصالح خطوط 
حمل و نقل درون شــهری زنجان به ویژه الگوی 
تردد اتوبوســرانی زنجان که از ساختار سنتی اولیه 

خارج شده به قوت ادامه می یابد.
حمیدرضــا حمیدی در گفت و گــو با خبرنگار 
ایرنا افزود: الگوی آمد و شد اتوبوسرانی زنجان به 
صورت سنتی انجام می شد و مردم به اجبار، زندگی 
و مسیر رفت و آمد خود را با آن تطبیق داده بودند 
که این ساختار در زمان حاضر هیچ تناسبی با مقیاس 

یک شهر که مرکز استان است، ندارد.
این مسوول خاطرنشان کرد: این طرح همانند نوزاد 
تازه متولد شــده است که نیاز به مراقبت شدید از 
ســوی اطرافیان به ویژه اجرا کننــدگان دارد تا به 
تدریج و با رفع معایب آن تکامل یافته و مسیر رو به 

رشد خود را سپری کند.
وی اظهار داشــت: هر چند از ســوی متولیان امر 
اجرای این طرح از قبیل عدم نظارت های کافی از 
سوی راهور، نبود زیر ساخت های مناسب و از همه 
مهمتر اطالع رسانی بهنگام مشکالتی را به وجود 

آورد.
این عضو شورای اسالمی شــهر زنجان ادامه داد: 
از طرفی ســومین اعتصاب رانندگان اتوبوسرانی 
اختاللی را در اجرای این طرح بوجود آورد و این 
در حالی اســت که مجوزهــای الزم این کار مهم 
شــهری از سوی شــورای ترافیک استان، شورای 
تأمین و شــورای شهر گرفته شــده بود و همه بر 

اجرای آن تاکید داشتند.
وی اضافه کرد: بررسی ها نشان می داد که سه گروه 
رانندگان نظرات متفاوتی در اجرای این طرح داشتند 
گروهی که در طرح قبلی »سنتی« در خطوط پر کار 
فعالیت می کردند، در آمد به مراتب باالتری داشتند و 
با اجرای این طرح عملکرد کاری آنان کاهش یافت.
حمیدی افزود: گروه های دوم سوم را رانندگانی با 
در آمد متوســط و ضعیف قرار داشتند که تحصن 
اخیر رانندگان اتوبوسرانی در واقع به علت به دلیل 
تحریک رانندگان گروه نخست با گروه های دیگر با 

هدف اعالم نارضایتی از فعالیت کاری شکل گرفت.
وی اظهار داشت: به این مهم توجه داشت که زمانی 
شــهرداری اتوبوس های درون شــهری خود را به 
بخش خصوصــی واگذار کرد تعدادی از رانندگان 
نســبت به خرید و فروش اقدام کردند که کار غیر 

قانونی محسوب می شد.
رییس کمیســیون شهرســازی و معماری شورای 
اسالمی شــهر زنجان ادامه داد: با اجرای این طرح 
فعالیت رانندگان در خطوط مختلف اتوبوسرانی به 
صورت چرخشی اعمال شد همین مساله رانندگانی 
که در طرح قبلی درآمد به نســبت باالیی داشتند 

چندان مقبول واقع نشد.
وی اضافه کرد: شهرداری زنجان برای جبران زیان 
ناشــی از اجرای این طرح پرداخت مابه التفاوت 
هزینه ها را نیز عهده دار شــد و باید گفت اقدامات 
این نهاد غیر دولتی در راستای رضایتمندی این قشر 

بوده و از هیچ تالشی دریغ نکرده است.

حمیــدی اظهار داشــت: برای رفع کاســتی های 
جابه جایی مســافران پیشــنهاد خرید 30 دستگاه 
ناوگان جدید حمل و نقل عمومی داده شده، زیرا 
سال ها اســت برای نوسازی حمل و نقل عمومی 

شهر هزینه نشده است.
این عضو شورای اسالمی شــهر زنجان ادامه داد: 
اکنون که عــده ای از رانندگان تمایلی به همکاری 
با شــهرداری ندارند و شهرداری هم به هیچ وجه 
تمایل به ادامه همکاری با آنها ندارد، بهترین فرصت 
برای نوسازی ناوگان عمومی است که این مهم با 
همراهی اعضای شــورای شهر، شهرداری آمادگی 

خرید ناوگان جدید را در اسرع وقت دارد.
ساماندهی خطوط حمل و نقل درون شهری زنجان 
درحالی بطور جدی از ســوی مدیریت شــهری 
زنجان مطرح و مراحل اولیه آن اجرا شده است که 
کارشناسان و متولیان امور شهری اجرای این طرح 

را امری بایسته و غیرقابل اجتناب عنوان می کنند.

ایده این الگو اوایل مهرماه ســال 96 یعنی حدود 
یک ماه بعد از شــروع به کار شورای شهر جدید 
مطرح و یکم آبان همان سال نیز در قالب مقاله ای 
به ابعاد مختلف آن پرداخته شد و پس از طرح این 
ایده مشاور طرح ســاماندهی خطوط اتوبوسرانی 
کــه از مدت ها پیش در حــال باز طراحی خطوط 
اتوبوسرانی بود ایده جدید را برای متولیان شهری 

تشریح کرد.
هر چند در ابتدا مطرح شــدن این طرح موجی از 
انتقادات اهالی کســبه واقع در محدوده اجرای این 
طرح را به دنبال داشت و حتی با انتقادهای کارشناسان 
امر مواجه شد اما پس از هم اندیشیها و نشست های 
تخصصی نسبت به رفع معایب آن اقدام و در پایان 
اجرای طرح جدید خطوط اتوبوسرانی شهر زنجان 
از پنجم تیر امسال به طور رسمی آغاز شد و به گفته 
مدیریت شهری اقدامات و زیر ساخت های الزم آن 

از قبل فراهم شده بود.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسالمی شهر زنجان:

اصالح خطوط حمل و نقل درون شهری زنجان با قوت ادامه می باید

  معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی 
اســتانداری زنجان گفت: به زودی خانه سمن ها 
)ســازمان های مردم نهاد( به منظور ساماندهی و 

هدفمند کردن فعالیت آنها، راه اندازی می شود.
خدابخش مرادی نافچی در نشســت مشترک با 
جمعی از اعضای تشــکل های زیست محیطی 

استان که در منطقه حفاظت شده سرخ آباد )دشت 
آهوان سهرین( برگزار شد، افزود: فعالیت سمن ها 

باید در راستای اساسنامه باشد.
وی با بیــان اینکه حفظ محیط زیســت نیازمند 
مشــارکت عمومی است و تشــکل های زیست 
محیطی با همکاری دســتگاههای اجرایی مرتبط 

نقش مهمی در حل معضالت زیســت محیطی 
می توانند داشته باشــند، اظهار داشت: سمن ها 
باید برنامه های مد نظر خود را به دســتگاه های 
تخصصی اعالم کنند تا هماهنگی و همکاری های 

الزم جهت پیشبرد اهداف صورت بگیرد.
مرادی نافچی تاکید کرد: ســمن ها باید از مراجع 
قانونی پیگیر مسایل حوزه فعالیت خود باشند و 
بیان مساله نیز زمانی موثر خواهد بود که سمن ها 
در حل معضالت به مسووالن کمک کنند و در حل 

مسایل ایفای نقش داشته باشند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان 

با قدردانی از فعالیت ســمن هــای حوزه محیط 
زیست اســتان، گفت: باتوجه به ظرفیت موجود، 
ســمن های حوزه محیط زیست استان می توانند 
در حل مشــکالت و معظالت زیست محیطی، 

مسووالن ذیربط را یاری دهند.
مرادی نافچی با اشــاره به اینکه ســمن ها باید 
حسابرسی ساالنه داشته باشند، افزود: سازمان های 
مردم نهاد باید عملکردی شفاف داشته و بر اساس 
اساســنامه فعالیت کنند و هیات نظــارت نیز بر 
عملکرد و فعالیت ســمن ها نظارت جدی تری 

خواهد داشت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان:

سمن های  زنجان صاحب خانه می شوند
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 اســتاندارد ســازی تجهیزات بــازی در 
مراکز بازی و تفریح می تواند از بروز خطرات و 
آسیب های احتمالی جلوگیری کند، امری که توجه 

به آن چنان که انتظار می رود جدی نیست.
تفریح و ســرگرمی از نیازهای اساسی انسان به 
شمار می رود که عدم توجه به این مهم می تواند 
مشکالتی به پیکره روحی و روانی خانواده ها و در 
نتیجه به جامعه وارد کند که در همین راستا نیاز به 
مکان هایی برای بازی و سرگرمی شهروندان بیش 
از پیش احساس می شود. اختصاص مکان هایی در 
مناطق مختلف شــهر به این مهم می تواند تا حد 
زیادی از این دغدغه کاسته و در مرتفع کردن این 

نیاز اساسی نقش مهمی ایفا کند.
ایجاد مجموعه شــهربازی سرپوشیده یا روباز در 
داخل یک شــهر باعث جذب خانواده ها شده و 
افزون بر درآمد و اشتغال زایی مستقیم باعث تخلیه 

هیجان و نشاط شهروندان نیز می شود.
شهربازی در حقیقت مجموعه ای از دستگاه های 
سرگرمی اســت که با هدف فراهم کردن اوقاتی 
خوش برای گروه زیادی از مردم به طور هم زمان، 

در کنار هم قرار گرفته است.
این مــکان مفرح با هیجان باال بــرای گروه های 
مختلفی سنی به ویژه در فصل تابستان با توجه به 
تعطیلی مدرسه ها جذابیت بیشتری داشته و شمار 

زیادی از عالقمندان را به خود جذب می کند.
شــهر بازی شهر زنجان که از سال های گذشته به 
دلیل نبود تجهیزات به روز چندان جذابیتی را برای 
عالقمندان ولی مدیریت شهری با مشارکت بخش 
خصوصی در اقدامی بــه نیازهای مخاطبان خود 

پاسخ داد.
نصب تجهیزات بازی »شــهربازی شــماره یک« 
شــهر زنجان در ســال ۹۴ با مشــارکت بخش 
خصوصی آغاز شــد اما به دلیل بروز مشکالتی 
در اجرای بهنگام این طرح تأخیری به وجود آمد 
اما با رایزنی ها و رفع مشــکالت این موضوع در 

فروردین سال گذشته تحقق یافت.
معاون خدمات شهری شهردار زنجان پیش از این 
و همزمان با آغاز بکار فعالیت های شــهربازی به 
خبرنگار ایرنــا گفته بود که طبق قرارداد با بخش 
خصوصی مقرر شــده ۱۸ دســتگاه بازی برای 

شهربازی شــماره یک زنجان نصب شود که در 
رایزنی های انجام گرفته این تعداد به ۲۳ دســتگاه 

افزایش پیدا کرده است.
غالمحسین احمدی اضافه کرده بود که در مجموع 
۱۹ دستگاه بازی جدید در شهربازی جدید زنجان 
نصب شده که ۹ مورد از آنها برای بزرگساالن و ۱۰ 

مورد برای کودکان است.
وی بــه این نکتــه مهم نیز اشــاره داشــت که 
دســتگاه های نصــب شــده در این شــهربازی 
گواهینامه های استاندارد مربوطه را دریافت کرده اند 
و ساالنه ضابطان استاندارد هم سالمت و امنیت این 
دستگاه های بازی را چک و تأیید خواهند کرد تا بر 

مبنای نظر کارشناسان به فعالیت خود ادامه دهند.
ایمنی تجهیزات بازی شــهربازی در پیچ و خم 

نامه نگاری های اداری
رییس سازمان ســیما، منظر و فضای سبز شهری 
شهرداری زنجان گفت: این سازمان برای اطمینان از 
ایمنی تجهیزات بازی شهربازی، نامه ای برای اعزام 
کارشناس از سوی اداره کل استاندارد برای انجام 
این امر درخواست شد، که تا به امروز چنین امری 

محقق نشده است.
ســجاد خانمرادی افزود: در این نامه تاکید شد با 
توجه به اینکه سرمایه گذار شهر بازی شماره یک 

پارک ملت نسبت به فعالیت مجموعه در تعطیالت 
نوروزی بدون ارایه گواهی بازرســی اســتاندارد 
اقدام کرده، بنابراین با در نظر گرفتن اینکه تمامی 
دســتگاه های بازی به مدت پنج ماه تعطیل و در 
معرض برف و باران و ســرمای شدید قرار داشته 
درخواســت شد که نظریه کارشناســان اداره کل 
اســتاندارد و تحقیقات صنعتی در باره مجاز بودن 

فعالیت ایشان، به این سازمان ارسال شود.
وی اضافه کرد: پاســخی که این اداره کل به این 
سازمان اعالم کرده این است که بررسی صالحیت 
بهره برداران تجهیزات تفریحی از وظایف این اداره 

کل نیست.
این مســوول ادامــه داد: در ادامه آمــده که پیرو 
مکاتبات و نشست های مختلف برگزار شده از بهره 
برداری تجهیزات فاقد مجوز با گواهی استاندارد 
خودداری شده و در غیر اینصورت بروز هر گونه 
حادثه احتمالی نیز بر عهده متولیان و بهره برداران 

مربوطه است.
استانداردسازی تجیهرات بازی، نیازمند نظارتی 

مستمر
فرنشین استاندارد استان زنجان نیز در این باره به 
خبرنگار ایرنا گفــت: تجهیزات بازی فاقد مجوز 
اســتاندارد، خطر آفرین بوده و چه بسا می تواند 

منجر به ایجاد حوادث و عواقب ناخوشایندی برای 
استفاده کنندگان به ویژه کودکان شود.

داود کارگرزاده افزود: اداره کل استاندارد استان با 
توجه به شرح وظایف تعیین شده در بخش های 
مختلف نسبت به نصب و استقرار تجهیزات بازی 
اســتاندارد در پارک ها و شــهر بازی حساسیت 

ویژه ای دارد و موارد را با دقت بررسی می کند.
وی اضافــه کــرد: تمامی مســوولیت حوادث و 
عواقب حقوقی ناشی از استفاده، راه اندازی و بهره 
برداری از تجهیزات فاقد مجوز استاندارد، متوجه 

بهره برداران و متولیان خواهد بود.
این مســوول ادامه داد: نصب تجهیزات بازی در 
شــهربازی و پارک ها منوط به ثبت آن در سامانه 
نظارت بر وسایل تفریحی است و این تجهیزات 
از سوی شرکت بازرســی که مورد تایید سازمان 
ملی اســتاندارد است، بررســی و مجوز نصب و 
بهره برداری برای آنها صادر می شود و شهرداری 
مکلف اســت از بهره برداری تجهیزاتی که موفق 
به طی مراحل اســتاندارد سازی و اخذ گواهینامه 

استاندارد نشده اند، ممانعت کند.
وی تاکید کرد: تجهیزات بازی شهر بازی ها، باید 
به صــورت روزانه، هفتگی، فصلی و ۶ ماه یکبار 
توســط مدیر فنی معرفی شده از سوی بهره بردار 

مورد بازدید قرار گیرد و بهره بردار نیز مکلف است 
در مــدت زمان بهره برداری هر ســه ماه یکبار از 
شرکت های بازرسی درخواست بازدید دوره ای 
کند و با توجه به اینکه اعتبار گواهینامه ها یکساله 
اســت، قبل از اتمام اعتبار نســبت به درخواست 

بازرسی از طریق سامانه اقدام کند.
کارگرزاده افزود: دادســتان استان نیز با جدیت به 
موضوع اســتاندارد سازی این تجهیزات در مراکز 
تفریحــی ورود پیدا کرده اســت و در این ارتباط 
شهرداری ها و متولیان تجهیزات ملزم به دریافت 

گواهی استاندارد هستند.
وی ادامــه داد: این در حالی اســت که در مورد 
تعدادی از تجهیزات بازی شهربازی شماره ۲ که 
در اختیار شــهرداری اســت، به رغم پلمپ چند 
تجهیزات تفریحی و فاقد مجوز استاندارد، هنوز 
متولیان مربوطه نسبت به استاندارد سازی انها اقدام 

نکرده اند.
فرنشین استاندارد استان زنجان ادامه داد: تجهیزات 
بازی شــهر بازی شماره یک، اســتاندارد بوده و 
مشــکلی وجود ندارد، اما موضوع مهم این است 
که شــهرداری مکلف اســت بر نحــوه فعالیت 
پیمانکاران خود به طور جدی نظارت ها داشته و 
در صورت غیر استاندارد بودن تجهیزات، از ادامه 
کار خودداری کند که شوربختانه این موضوع مورد 
توجه قرار نگرفته و گاهی تجهیزات بازی مستقر 
در پارک های سطح شهر مانند نیز بدون هیچگونه 
نظارتی از طرف شهرداری و بدون اخذ گواهی به 

فعالیت خود ادامه می دهند.
وی با اشاره به اینکه تعدادی از تجهیزات بازی شهر 
بازی شماره ۲ تا به امروز موفق به اخذ گواهینامه 
استاندارد نشده اند، اظهار داشت: این تجهیزات به 
علت عدم اخذ گواهینامه استاندارد پلمپ شده اند، 
که پس از درخواست بهره برداران جهت استاندارد 
سازی، فک پلمپ شده ولی اجازه بهره برداری از 

آن را ندارند.
کارگرزاده افزود: در صورت مشاهده استفاده و یا 
بهره برداری از این تجهیزات، شهروندان می توانند 
با شماره تلفن ۱۵۱۷ تماس گرفته و شکایات در 
خواســت خود را مطرح کنند تا در اســرع وقت 

پیگیری های الزم انجام گیرد.

 نشست بصیرت افزایی با عنوان عفاف 
گرایی با حضور اســتاد برجســته از سازمان 
تبلیغات اسالمی و با مشــارکت بسیج جامعه 
پزشکی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان 
زنجان در محل سالن کنفرانس مدیریت درمان 

استان زنجان برگزار شد.
به گزارش روابــط عمومــی مدیریت درمان 
استان زنجان، دکتر عابدی معاون درمان تامین 
اجتماعی اســتان زنجان در این نشست به بیان 
تفاوت حجــاب و عفت پرداخــت و گفت:  
حجاب، پوششــی بیرونی اســت؛ ولی عفت، 
هم پوشش بیرونی و هم پوشش درونی است.
حجاب می توانــد ریایی، تحصیلی، ظاهری و 
غیره باشــد؛ ولی عفت، یک خصلت و ارزش 

درونی و ذاتی است.
معاون درمان تامین اجتماعی اســتان زنجان در 

ادامه انقالب اسالمی ایران را ، انقالب ارزش ها 
دانست و افزود: برای صیانت از ارزش ها باید 
از همــه ابزارها اســتفاده کــرد و در این میان 
ابزارهــای فرهنگی نقش مهــم و تأثیرگذاری 

دارند.
وی یکــی از فوایــد و آثار مهــم حجاب در 
 بُعــد فردی را  ایجاد آرامــش روانی بین افراد
جامعــه مطرح و تصریح کــرد: علیرغم اینکه 
سازمان تامین اجتماعی یک نهاد فرهنگی نیست 
لیکــن در جهت حفظ و صیانت از ارزش ها و 
کارکنان محجب گام های عملی برداشــته؛ چرا 
که رعایت احکام اجتماعــی به ویژه حجاب، 
هــم برای اصالح وضع اجتماع الزم اســت و 
هم نشــاِن همیشگی حیا و پاکدامنی زن ایرانی 

است.
گفتنی اســت در ادامه این نشســت، از فعاالن 

حوزه حجاب و عفاف مدیریت درمان اســتان 
زنجان با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.

 مدیرکل استاندارد استان زنجان گفت: 
برای حضور در بازارهای جهانی باید معیارهای 

دقیق استاندارد رعایت شود.
داوود کارگرزاده در گفت وگو با ایســنا، اظهار 
کرد: اســتاندارد معیار کیفیــت کاال و خدمات 
است و استانداردسازی یک ابزار گزینشی است 
که باعث ایجاد تفاوت در محصوالت می شود 
و به عبارتی می توان گفت که استاندارد سازی، 
تعیین کننده قواعد بازی اســت کــه امکان از 
میدان خارج کــردن رقبای ناکارآرمد را فراهم 

می کند.
این مسوول ادامه داد: برای حضور در بازارهای 
جهانی باید معیارهای دقیق اســتاندارد رعایت 
شــود و برای حمایــت از مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان، باید کیفیت محصوالت تولیدی 
را ارتقا بخشــیم. بنابرایــن تولیدکنندگان باید 

توجــه جدی و دقت هــای الزم و کافی را در 
رعایت استانداردها داشته باشند.

وی افــزود: مصرف کنندگان بــا توجه به درج 
عالمــت اســتاندارد بــر روی محصوالت و 
کاالهای مــورد مصرف خود بــه آن اطمینان 
می کنند کــه در این راســتا تولیدکنندگان نیز 
باید متعهد شوند که با درج این نشان بر روی 
محصوالت خــود اعتماد مردم را خدشــه دار 

نکنند.
کارگــرزاده تصریــح کرد: اســتقبال از کاالی 
باکیفیت از ســوی مردم و توجه عموم به این 
نشان، باعث تشویق تولیدکنندگاه جهت تولید 
کاالهای باکیفیت و اســتاندارد خواهد شد که 
بی شــک بهترین معیار برای تشخیص کاالهای 
باکیفیــت از محصوالتی کــه کیفیت مطلوبی 
ندارند، نشان مرغوبیت کاال )استاندارد( است؛ 

چرا که معیارهای مورد تاکید اســتاندارد ایران، 
هم تراز با معیارهای جهانی است.

مدیرکل اســتاندارد اســتان زنجان در ادامه با 
تاکیــد بر اینکه خریــد کاالی ایرانی افزون بر 
رونــق اقتصاد داخلی و ایجاد اشــتغال، باعث 
بــاال رفتن انگیزه تولیدکنندگان داخلی و ایجاد 
رقابت با محصوالت خارجی می شــود، یادآور 
شد: رسانه های نقش تعیین کننده ای در ترویج 
استفاده مردم از کاالهای داخلی استاندارد دارند 
کــه امیدواریم با تحقق این امر، شــاهد تحقق 

شعار امسال باشیم.
این مسوول خاطرنشان کرد: این مسئول ادامه داد: 
بی شک اولویت اول و اصلی مردم برای استفاده از 
کاالها، بحث کیفیت آن است و تا زمانی  که مردم 
از کاالی ایرانی اســتقبال نکنند، عمال نمی توان 

شاهد حمایت از کاالی ایرانی بود.

 شــهردار ابهر گفت: تسریع در تکمیل 
پروژه های نیمه تمام با مشارکت مردم امکان پذیر 

است.
به گزارش ایســنا، محمدرضــا ذوالقدری ها در 
دیدار با معتمدان ناحیه شــریف آباد ابهر با بیان 
اینکه مردم شریف آباد همواره ارتباط خوب و 
موثری با شهرداری داشته اند، اظهار کرد: خدمت 
صادقانه به مردم از وظیفه اصلی مسئوالن است.
وی همکاری مردم را رکن اصلی توسعه نواحی 
مختلف شهر عنوان کرد و افزود: هرجا مردم در 
انجام پروژه ها مشارکت داشته اند شهرداری نیز 

در دستیابی به اهداف خود موفق بوده است.
این مسوول با اشاره به اینکه مشکالت اقتصادی 
همــه دســتگاه های اجرایی شــهر و در پی آن 
شهرداری را نیز درگیر خود کرده است، افزود: 
هزینه هایی که در سال اخیر برای پروژه ها انجام 
می شــود قابل مقایســه با هزینه های چند سال 
گذشته نیست و افزایش چشم گیری داشته است.
وی تاکیــد کرد: همــکاری مــردم در اجرای 
پروژه ها انگیزه و انرژی مســئوالن را دوچندان 
می کند و این نشــان می دهد که مردم قدردان 

مسووالن هستند.
ذوالقدری ها با اشــاره به اینکه کار شهرداری با 
توجه به اینکه با الیه های مختلف جامعه ســر 
و کار دارد از پیچیدگی هــای ویژه ای برخوردار 

اســت، ادامه داد: با توجه به تراکم باالی کار و 
اربــاب رجوع باید با تمام تــوان و به صورت 
جهادی و شــبانه روزی بــرای رضایت مندی 

شهروندان قدرشناس تالش کنیم.
این مسوول با اشاره به اینکه توسعه شریف آباد 
در گــرو تعریــض خیابــان رجایی بــود که 
خوشبختانه این امر مهم تحقق یافت، بیان کرد: 
قســمت عمده تعریض این خیابان که خواسته 

دیرینه مردم بود انجام پذیرفت.
در ادامه این دیدار نیز نایب رییس شورای شهر 
ابهر بیان کرد: علی رغم اینکه شریف آباد جزیی 
از ابهر اســت تا مدتی پیش پیشــرفت آنچنانی 

نداشت.
شیما افشــاری با تاکید بر اینکه از بیشتر مردم 
شریف آباد مردم مذهبی و اهل منبر هستند، بیان 
کرد: باید از ظرفیــت علمای مذهبی در جذب 
مشــارکت های مردمی در توســعه شریف آباد 

بهره گیری شود.
در ادامه نشســت نیز عضو شــورای شهر ابهر 
با اشــاره به این که در خدمت رســانی به ناحیه 
شــریف آباد از هیچ اقدامی دریغ نشــده است، 
افزود: به همت شــهرداری و شورا و همکاری 
مردم امسال شریف آباد به یک مجتمع عمرانی 

تبدیل شده است.
مصطفی محمودی در ادامه افزود: با تالش های 

صورت گرفته خیابان شــهید رجایی در ســه 
قسمت بازگشایی شــده است که مردم شریف 
آبــاد در این بازگشــایی ها نقش اساســی ایفا 

کرده اند.
وی با اشاره به این که بحث عمده در پروژه های 
شریف آباد این است که مسجد جامع به عنوان 
محوریــت کارها قرار گیرد، اظهــار کرد: مردم 
شــریف آباد توجه ویژه به مســجد جامع این 
منطقه دارند که باید از این ظرفیت در راســتای 
عمران شــهری و رفع مشکالت منطقه نیز بهره 

گرفته شود.
این عضو شــورای شــهر ابهر ادامــه داد: اگر 
تعریض خیابان رجایی صورت گیرد بسیاری از 
مشکالت شــریف آباد مرتفع خواهد شد و این 

منطقه به جایگاه واقعی خود خواهد رسید.
  وی با اشــاره بــه کاهش درآمد شــهرداری، 
تصریح کــرد: با کاهش ارزش افــزوده درآمد 
شــهرداری ابهر  از  ۳۱ میلیارد تومان  به ۱۵ تا 

۲۰ میلیارد تقلیل یافته است.
محمودی با بیان اینکه تورم در بودجه شهرداری 
نیز تاثیرگذار بوده اســت عنــوان کرد: افزایش 
قیمــت ملزوماتی مانند قیر، ســیمان و پروفیل 
ســبب به هم خوردن معادالت در بودجه شده 
اســت اما علی رغم همه مشکالت سعی شد تا 
به امروز خللی در امور شهری وارد نشده است.

جای خالی نظارت های جدی 
بر استاندارد سـازی تجهیزات بازی

معاون درمان تامین اجتماعی استان زنجان :

برای سالم سازی جامعه باید حجاب آگاهانه گسترش یابد

شهردار ابهر تاکید کرد:

تسریع در تکمیل پروژه های نیمه تمام با مشارکت مردم
با توجه به برگزاری مجمع انتخابات ریاست هیأت ورزشی بوکس، هیأت ورزشی 

شمشمیر بازی و هیأت پزشکی ورزشی استان زنجان بدینوسیله از همه عالقمندان 
واجد شرایط دعوت به عمل می آید، جهت ثبت نام و شرکت در انتخابات هیات مذکور 
از تاریخ چاپ آگهی حداکثر به مدت یک هفته به اداره توسعه ورزش اداره کل ورزش و 

جوانان استان زنجان واقع در مجموعه ورزشی انقالب مراجعه نمایند. 
روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان

اطالعیه ورزشی

مدیرکل استاندارد استان زنجان:

حضور در بازار جهانی، نیازمند رعایت استاندارد است

راه اندازی سامانه فتو ولتاییک 
در شرکت آبفار زنجان

 ســامانه فتــو ولتاییک در ســاختمان 
اداری)ستاد( شــرکت آب و فاضالب روستایی 

استان زنجان نصب و راه اندازی شد. 
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 
روستایی استان زنجان، رضا کابلی با اعالم خبر 
فوق گفت: با نصب سامانه ۲۳ کیلو واتی انرژی 
خورشیدی از نوع )on grid( عالوه بر جلوگیری 
از جریمه های سنگین شرکت توزیع برق، شاهد 

کاهش هزینه های خرید برق خواهیم بود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان 
زنجان از دیگر فواید نصب پنل خورشــیدی را 
کاهش هزینه برق در اثر تولید برق با استفاده از 

انرژی خورشیدی عنوان کرد. 
این مقام مسوول با اشاره به اینکه هزینه نگهداری 
این سیستم در مقایســه با سایر روشهای تولید 
انرژی بسیار ناچیز و بسیار پایین می باشد، افزود: 
سیستم فتو ولتاییک دارای کمترین اثر آلودگی بر 
روی محیط زیست برخالف انرژی سوخت های 

فسیلی می باشد.
کابلی تصریح کــرد: پایــداری و فراوانی و در 
دســترس بودن انرژی با توجه بــه دائمی بودن 
عمر خورشــید در مقایسه با طول عمر انسان از 
دیگر مزیت های این روش می باشد که به همین 
دلیل استفاده از سامانه فتو ولتاییک دارای پایداری 
نســبی باالیی است و به راحتی با نصب پنلهای 

خورشیدی در دسترس است.
مدیرعامل شــرکت آبفار در ادامه یادآور شــد: 
منبع تولیــد این انرژی، بر خــالف انرژی های 
تجدیدناپذیر )فســیلی(، قابلیــت آن را دارد که 
توسط طبیعت در یک بازه زمانی کوتاه دوباره به 
وجود آمده یا به عبارتی پس از مصرف به راحتی 

جایگزین گردد.
وی بــا بیان اینکــه تولید برق از طــرق انرژی 
خورشــیدی برخالف دیگر روش ها هیچ گونه 
آلودگی صوتی ندارد، افزود: شرکت آبفار استان 
زنجان در حمایت از تولید کنندگان داخلی، از پنل 
های تولیدات شــرکت های داخلی در این طرح 

استفاده کرده است.
کابلی اعتبار هزینه شده در این طرح را ۲ میلیارد 
ریال از محل اعتبارات انرژی های ســبز اعالم 
کرد و خاطر نشــان ســاخت: در سال های آتی 
ســامانه فتوولتاییک در ساختمان های امور آبفار 

شهرستان ها نیز نصب و راه اندازی خواهد شد.

خبـر
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همواره عشق ، بی خبر از راه می رسد
چونان مسافری که به ناگاه  می رسد

وا می نهم به اشک و به مژگان ، تدارکش
چون وقت آب و جاروی این راه می رسد

اینت زهی شکوه که نزدت کالم من
با موکب نسیم سحرگاه می رسد

با دیگران نمی نهدت دل به دامانت

چندان که دست خواهش کوتاه می رسد
میلی کمین گرفته پلنگانه در دلم

تا آهوی تو ، کی به کمین گاه می رسد !
هنگام وصل ماست ، به باغ بزرگ شب

وقتی که سیب نقره یی ماه ، می رسد
شاعر ! دلت به راه بیاویز و از غزل

طاقی بزن خجسته که دلخواه می رسد
امروز با حسین منزوی منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ورزشی

Zanganemrooz@gmail.com   @zandgan
گردشگری و میراث

 معــاون میراث فرهنگی ســازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری در حالی از 
لزوم ســاماندهی جنگل های هیرکانی که کمتر از 
یک ماه گذشته در فهرست میراث جهانی به ثبت 
رســیده صحبت می کند که از وجود مشکالت و 
موانعی برای سروســامان دادن این جنگل جهانی 

نیز خبر می دهد.
بــه گزارش ایســنا، محمــد حســن طالبیان در 
نشســت خبری ثبت جهانی جنگل های هیرکانی 
که دوشــنبه ۳۱ تیر با حضور استاندار مازندران، 
استاندار گلستان، معاون سازمان  جنگل ها، مراتع و 
آب خیزداری و مدیران کل میراث فرهنگی صنایع 
دستی و گردشــگری استان های مازندران، گیالن، 
ســمنان، خراسان شمالی و گلســتان و همچنین 
معاون میراث فرهنگی کشــور در سازمان میراث 
فرهنگی برگزار شــد، با اشــاره به همگرایی بین 
دستگاه ها و ارگان های مختلف که به واسطه ثبت 
جهانی جنگل های هیرکانی اتفــاق افتاده، به بیان 
فعالیت هایی که می تواند به همگرایی بین دستگاه ها 
برای حفاظت و احیای جنگل های هیرکانی کمک 

کند، پرداخت.

او جابه جــا کردن جــاده ترانزیتی گلســتان در 
پارک ملی گلســتان و توجه به یکپارچگی منطقه 
را از مهمترین این فعالیت ها دانســت و افزود: با 
جابه جایی این جاده ترانزیتی که در ضلع شــمالی 
پارک ملی و حریم این مجموعه قرار دارد، باتوجه 
به طــرح مصوب و پیگیری های انجام شــده، به 
تدریج مســیر این جــاده تغییر می کند تا مســیر 
درســت آن درون عرصه پارک ملی گلستان قرار 
گیــرد و از این جهت می توان بــا این جایگزین 
کردن گردشگری کویر و کار تخصصی، اکوسیستم 

جنگل  در مسیری درست قرار گیرد.
وی با اشــاره به این که ســاماندهی خروج دام و 
دامســراها از محدوده حریم حفاظتی سایت های 
ثبت شــده جهانی هیرکانی مدنظر قرار گرفته اند، 
ادامه داد: ترسیم تجهیز پایگاه های ملی ثبت جهانی 
جنگل هــای هیرکانی به تکنولوژی های روز مانند 
گشــت هوایی، نصب دوربین های خاص پایش، 
دوربین مداربسته، پهپاد، پایش هوایی و سنسورهای 
حساس به دود و آتش نیز در لیست فعالیت هایی 

قرار گرفته است که حتما باید به آن توجه کرد.
او بــا تاکید بر لزوم گرفتن یــک ردیف اعتباری 

ویژه و مستقل برای جنگل های هیرکانی از سوی 
ســازمان برنامه و بودجه، تاکید کــرد: باید تامین 
منابع اعتبار الزم توســط دستگاه های ذیربط برای 
ساماندهی و کنترل قاچاق چوب، افزایش نیروهای 
حفاظتی و طرح خروج و دام و دامسراها، با کمک  

استانداری ها نیز انجام شوند.
وی بــا اشــاره بــه لــزوم اســتفاده از خدمات 
اکوسیســتمی جنگل، حذف بهره برداری چوب و 
توسعه اکوتوریسم مدیریت شده برای جایگزینی 
درآمد ناشــی از فروش چوب اشاره کرد و افزود: 
ساماندهی مدیریت گردشگران در سایت های ثبت 
شده و متناسب با افزایش ظرفیت بُرد گردشگری و 
طرح کلی گردشگری برای ساماندهی مدیریت این 

محوطه نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
معاون میــراث فرهنگی ســاماندهی و مدیریت 
پســماندهای زباله هــا در جنگل هــای هیرکانی، 
توانمندســازی جوامع محلی و مشــارکت آنها، 
حمایت از طرح های نوین، اطالع رسانی روش های 
حفاظتی از هیرکانی را نیز از مواردی دانســت که 
بایــد مورد توجه قرار گیرد و ادامه داد: باید ایجاد 
سامانه مهار آتش در هر سایت جهانی ثبت شود، 

همچنیــن مدیریت پســماند زباله های شــهری، 
روستایی، گردشگری، توانمندسازی جوامع محلی 
و مشارکت آن ها در بحث حفاظت در جنگل های 
هیرکانی و حمایت از طرح و پروژه های تحقیقاتی 

نوین در سایت های ثبت شده مدنظر است.
طالبیــان، نامگذاری یک روز بــه نام جنگل های 
هیرکانــی و برگزاری جشــن ملــی هیرکانی را 
 از جملــه مباحثــی دانســت که بایــد در زمینه 
ایــن میراث جهانی مدنظر قرار گیرد و تاکید کرد: 
باید یک روز در تقویــم ایران به نام »جنگل های 
هیرکانی« ثبت شود و از ســوی دیگر می توان با 
ایجاد جشنواره »جایزه ملی هیرکانی«، این جایزه را 
به کسانی داد که در حوزه هیرکانی کاری شاخص 

انجام داده اند.
معاون میراث فرهنگی ســازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری ، همچنین بار دیگربه 
پیشــنهادش برای تبدیل نام استان گلستان به نام 
باستانی آن اشــاره کرد و افزود: برای نهایی شدن 
این کار باید نخست روی این پیشنهاد کار تحقیق 
و مطالعه انجام داد تا یک فرهنگ عمومی در کشور 

رخ بدهد.

خبر

 فرنشين ميراث فرهنگی استان:

ثبت 6 اثر منقول فرهنگی 
و تاريخی زنجان در فهرست 

آثار ملی
 فرنشــین میراث فرهنگی استان زنجان 
گفت: 6 اثر منقول فرهنگی و تاریخی اســتان 
زنجان در فهرســت آثار ملی به ثبت رســید 
کــه هم اکنون در موزه باستان شناســی زنجان 

نگه داری می شود.
میراث   اداره کل  روابط عمومــی  گــزارش  به 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری استان 
زنجان، یحیی رحمتی اظهار کرد: 6 اثر منقول 
فرهنگی و تاریخی اســتان زنجان در فهرست 
آثار ملی به ثبت رســید که هم اکنون در موزه 

باستان شناسی زنجان نگه داری می شود.
وی ادامه داد: مالقه ســفالی دســته دار، ظرف 
سفالی پایه دار بلند، ظرف سفالی دسته زنبیلی، 
ظرف سفالی دسته دار، فنجان سفالی دسته دار و 
قوچ سنگی کتیبه دار به ترتیب اشیای فرهنگی 

است که در فهرست آثار ملی جاودانه شد.
به گفته این مسوول، این آثار هم اکنون در موزه 
مردان نمکی و باستان شناســی اســتان زنجان 

نگه داری می شود.

معاون گردشگری:
روابط گردشگری ايران 

و مالزی کمتر از حد 
انتظار است

 معاون گردشگری در دیدار با سر وزیر 
گردشــگری یکی از ایالت های مالزی گفت: 
میزان شناخت مردم دو کشور ایران و مالزی از 
یکدیگر و نیز آمار تبادالت گردشــگر کمتر از 

حد انتظار است.
به گزارش روابط عمومی معاونت گردشگری، 
و  میراث فرهنگــی، صنایع دســتی  ســازمان 
گردشــگری، ولی تیموری در دیدار با »عدلی 
ظهاری«ـ  ســروزیر گردشگری ایالت »مالکا« 
)Melaka( در کشــور مالزی ـ گفت: ارتباط 
دو کشــور ایران و مالزی که همواره بر اساس 
دوستی و برادری بوده است می تواند بر بستر 
گردشــگری و آشنایی هر چه بیشتر دو کشور 

از یکدیگردر زمینه های مختلف توسعه یابد.
او با اشــاره بــه ظرفیت های متنــوع و باالی 
گردشــگری در کشــور و توان رقابت پذیری 
بسیار باالی خدمات قابل ارایه نسبت به سایر 
کشــورها، گفت: هم اکنون میزان شــناخت 
مردم دو کشور از یکدیگر و نیز آمار تبادالت 

گردشگر کمتر از حد انتظار است.
وی تاکید کرد: مــا آمادگی داریم با برگزاری 
تور آشناسازی ویژه فعاالن گردشگری کشور 
مالــزی، زمینه آشــنایی با زوایــای مختلف 
گردشــگری ایــران از جملــه گردشــگری 
تاریخی، فرهنگی، طبیعی، زیارتی، سالمت و 
غیره را فراهم آوریــم و متقاباًل زمینه حضور 
متخصصــان عرصه گردشــگری کشــور در 
تورهای آشناسازی کشور مالزی را ایجاد کنیم.  
تیموری با بیان اینکه هیــچ گونه محدودیتی 
برای توسعه همکاری های گردشگری با کشور 
مالزی قائل نیســتیم و از هرگونه ابتکار عمل 
در این زمینه اســتقبال می کنیم، افزود: ایران، 
تنها کشــوری اســت که گزینه دیگری غیر 
از خدمات گردشــگری حالل نــدارد و این 
موضوع بی شــک می تواند مقبول خانواده های 

مسلمان مالزی قرار گیرد.
معاون گردشــگری بیان کرد: امیدوارم نتایج 
برپایی این نشســت و ورود عملیاتی به ایجاد 
شناخت بیشتر ایران و مالزی، ارتباطات حوزه 
گردشــگری دو کشــور را به جایگاه واقعی 
خود برساند و زمینه ســاز دیگر ارتباطات در 

زمینه های مختلف شود.
عدلی ظهاری ـ ســروزیر گردشــگری ایالت 
»مالکا« Melaka در کشور مالزی نیز با ابراز 
عالقه نســبت به شناخت بیشتر مردمان ایالت 
مربوطه نســبت به ایران، بر اشــتیاق استفاده 
گردشــگران مالزی از خدمات گردشــگری 
ســالمت در ایران تاکید کرد  و آمادگی خود 
را برای حمایت از برپایی تورهای آشناسازی 
با هدف معرفی ظرفیت های گردشــگری دو 

کشور اعالم کرد.
گردشگری فرهنگی، درمانی و امکان سنجی در 
توقف بدون نیاز به روادید با اعتبار ۹6 تا ۷۲ 
ساعت زایران حج عمره مالزیایی در ایران، از 
دیگر محورهای اصلی مذاکرات دو طرف بود.

محبوبه رســتمی: غارها یکی از جاذبه های کره 
زمین هستند که در گذشته های بسیار دور پناهگاه 
امنی برای نســل بشــر بوده اند، اما با این وجود 

ناشناخته های زیادی را با خود به همراه دارند.
غارهــا به ســبب محیط پــر رمــز و رازی که 
دارند، همواره مورد توجه انســان ها بوده اند. این 
پناهگاه های طبیعی و پر از شگفتی معموال در اثر 
عوامل مختلف زمین شناسی از جمله فرسایش یا 

لغزش و شکافته شدن سنگ ها ایجاد می شوند.
برخی از این غارها به حدی بزرگ هســتند که 
می توان در آن ها شهری را بنا کرد. جالب این که 
گاهی حتی رودخانــه ای در آن ها جریان دارد یا 
جنگلی سرسبز در بطن این مواهب طبیعی شکل 

گرفته است.
هرچه که هستند، برای ما انسان ها بسیار جذاب و 
مرموز به نظر می رسند. کشور ما غارهای فراوانی 
دارد کــه هرکدام با توجه به موقعیت جغرافیایی 
ویژگی منحصر به فردی دارند. غار ایوب دهانه ی 
بســیار بزرگی دارد که بزرگ ترین دهانه ی غار 

ایران به شمار می رود. غار ایوب در استان کرمان 
و روی کوه ایوب واقع شــده است. این غار در 
جنوب شرقی شهر دهج یکی از توابع شهربابک 
قرار دارد و از مهم ترین جاذبه های گردشــگری 
و جاهای دیدنی کرمان و این ناحیه محســوب 
می شــود. همانطور که گفتیم، ویژگی مهم غار 
ایوب دهانه بســیار بزرگ آن است که طولی 6۰ 
متری و ارتفاعی ۸۰ متری دارد. این غار همچنین 
بزرگ ترین غار آذرین کشــور به شمار می رود؛ 
بنابراین منشا این غار گدازه های آتشفشانی است.

آب موجود در زیر گدازه های داسیتی بعد از به هم 
پیوستن و انفجار باعث تشکیل این غار شده است. 
در طول سالیان و بعد از تشکیل بدنه اصلی غار، 
اثر عوامل طبیعی مانند رطوبت و هوای سرد درون 
غار باعث انقباض و انبساط شدید در دیواره ی آن 
و جدا شدن تکه سنگ های بزرگ شده که همین 

عامل بر وسعت غار اضافه کرده است.
اثر باد نیز باعث فرسایش و کوبیده شدن دانه های 
ماســه با سرعت زیاد بر سنگ داسیت شده و در 

نتیجه حالت النه زنبوری به فضای درونی غار داده 
است. طبق بررسی های انجام شده باستان شناسی 
این غار در گذشته محل سکونت بوده به طوری 
که می توان آثاری به جا مانده از دوره اشکانی را 

در این مکان مشاهده کرد.

خــود کوه ایوب که غــار درون آن قرار دارد، با 
بلندای ۳۲۰۰ متر بخشی از رشته کوه های مرکزی 
ایران محســوب می شود. در بخشــی از دیواره 
شرقی جریان باریک آب از سقف جاری است. 
این آب به حوضچه ی کوچکی می ریزد که پای 

دیواره قرار دارد.
آب این حوضچه بســیار خنــک بوده و قابلیت 
شــرب نیز دارد. همچنین باالتر از این حوضچه 
مکانی صاف قرار دارد که می توان چاله ی کوچک 
هاونگی شــکلی را در آن مشاهده کرد. این چاله  
به حوض آرزو یا جوقن شهرت دارد. باور مردم 
محلی بر این است که اگر آرزویی داشته باشی و 
در کنار این چاله نیت کرده و سپس قطعه سنگی 
را درون آن انداختــه و آن قطعه ســنگ بعد از 
برخورد به این چاله به سمت بیرون پرتاب شود، 

آرزویت برآورده خواهد شد.
به ســمت غربی دیواره غار که نــگاه بیندازید، 
می توانید در دل صخره ای سوراخی دایره مانند با 
قطر کم را ببینید که به کت حالل حروم مشهور 
اســت. مردم کرمان بر این باور هســتند که اگر 
شخصی حالل زاده باشد، قادر است از این سوراخ 

عبور کند و در غیر این صورت نمی تواند.
در صحن مرکزی غار جایگاه هایی برای نشستن 
وجــود دارد که منزلگاه نام دارنــد و برای رفع 
خستگی اســتفاده می شوند. حدود ۱۵۰ باالتر از 
این منزلگاه ها، جایگاه های بچه مهتابی قرار دارد. 
در این محل نقطه ای گود شده وجود دارد که رد 
پای انســانی با فیزیک بدنی قوی در آن به چشم 
می خورد که مردم محلی آن را منتسب به حضرت 

ایوب می دانند.
همین مورد باعث شده است تا این غار جایگاهی 

مقدس و زیارتی در میان مردم به شمار برود.

تجارت آزاد »ويزا« 
ادامه دارد

 رییس انجمن صنفــی دفاتر خدمات 
مسافرتی استان تهران می گوید: پای دالل ها و 
واسطه ها در تجارت آزاد ویزا در میان است، و 
دفاتری با پوشش غیررسمی »وکالی مهاجرت« 

وارد حوزه خرید و فروش ویزا شده اند.
به گزارش ایســنا، میانه خردادماه امسال اداره 
کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران 
بخشنامه کرد: تبلیغ برای اخذ ویزای تضمینی 
غیرقانونــی اســت و منــع دارد. در اطالعیه  
رســمی این اداره که به آژانس های گردشگری 
و تشــکل های مربوطه ابالغ شد، آمده بود: »با 
توجه بــه گزارش های واصله و همچنین تعدد 
شکایت های مطرح شــده درباره تبلیغ و ارایه 
خدمــات با عنــوان »اخذ ویــزای تضمینی«، 
بدین وســیله اعالم مــی دارد از آن جا که تعهد 
ویزای تضمینی کشورها از جمله کانادا، استرالیا 
و حوزه شــنگن، »غیرقانونی« بــوده و این امر 
صرفاً با هدف سوء استفاده مالی توسط برخی 
افراد سودجو صورت می گیرد، بنابراین مقتضی 
است اطالع رسانی مناســب به دفاتر خدمات 
مسافرتی و گردشگری تحت پوشش مبنی بر 
جلوگیــری از هر گونه تبلیــغ و اقدام به اخذ 
ویزا با عنوان تضمینی صورت گیرد تا از بروز 

مشکالت احتمالی اجتناب شود.
بدیهی است در صورت وصول هرگونه گزارش 
یا شکایت با این موضوع، مراتب جهت اتخاذ 

تصمیم به کمیسیون فنی ارجاع خواهد شد.«
حاال یک ماه از آن اخطار گذشــته اما همچنان 
تبلیــغ »ویزای تضمینی« جریــان دارد و حتی 
سخت گیری برخی کشورها در صدور ویزا، آن 

را متوقف نکرده است.
امیرپویان رفیعی شاد ـ  رییس انجمن صنفی دفاتر 
خدمات مسافرتی استان تهران ـ از رایزنی های 
تازه ای با مدیران گردشــگری خبر می دهد تا 
شاید با رصد بیشــتر، پشت پرده  تجارت ویزا 
که گاه به جریان آزاد و عادی ســفر شهروندان 
ایرانی به برخی کشــورها خدشــه وارد کرده 
است، رونمایی و مهم تر از آن جدی تر با عامالن 

آن برخورد شود.   
او به ایسنا می گوید: اداره میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشــگری این مدت بخشنامه ای را 
خطاب به آژانس ها و دفاتر خدمات مسافرتی 
صادر کرد مبنی بر ممنوعیت تبلیغ ارائه خدمات 
ویزای تضمینی، درحالی که افرادی در این حوزه 
مشــغول اند که بیشتر نقش دالل و یا واسطه را 
دارند و غالبا آژانس مسافرتی نیستند. به جرأت 
اعالم می کنــم آژانس های مســافرتی در این 

جریان نقشی ندارند.
رفیعی شاد می افزاید: دفاتر ویژه ای با این عنوان 
که مدارک مســافر را برای گرفتن ویزا تکمیل 
می کنند، وارد حوزه تجارت ویزا شده اند. تبلیغ 
آن ها به منزله  تکمیل و یا درست کردن مدارک 
مسافر است که بعضا مدارک نادرست است و 
هم برای مســافر دردسر ایجاد می کند و هم به 
لحاظ فعالیت های مسافری و گردشگری برای 

کشورمان وجاهت خوبی ندارد.
رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مســافرتی 
استان تهران می گوید: این اتفاق ها باعث می شود 
آمار افرادی که هویتی غیرتوریســتی و بیشتر 
انگیزه مهاجرت دارند اما به عنوان توریســت 
برای دریافت ویــزا مراجعه می کنند باال برود؛ 
مساله ای که روی نگرش کشورهای صادرکننده  
ویزا برای شهروندان ایرانی بی تاثیر نخواهد بود.
او اظهــار می کند: بررســی های مــا منتج به 
این شده است که بیشــتر افرادی که به حوزه 
ویزافروشی وارد شده اند اصطالحا سرپایی کار 
می کنند، یعنی مکان و فضای مشخصی ندارند 
 و یا دفاتر غیررســمی هستند که تحت پوشش 
وکالی فراملی مهاجرت درحال انجام این کار 

هستند.
او می افزایــد: مــا درحال رایزنی با ســازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و 
مسووالن مربوطه هستیم تا با رصد بیشتر، جلو 

این کار گرفته شود.
رفیعی شــاد درباره تاثیر این جریان بر تشدید 
قوانین سختگیرانه برخی کشورها در صدور ویزا 
برای اتباع ایرانی، بیان می کند: سخت گیری ها که 
از گذشته در برخی کشورها برای صدور ویزا 
وجود داشته اســت. هر کشوری قوانینی برای 
ورود اتباع خارجی دارد. از سوی دیگر قانونی 
حاکم است مبنی بر این که صدور ویزا به منزله  
اجازه قطعی برای ورود به کشور صادرکننده  آن 
نیست. شــوربختانه چنین شرایطی باعث شده 
است افرادی به شکلی غیررسمی سوءاستفاده 
و ســودجویی کنند که نهایتا همه را زیر سوال 

ببرند.
معاون گردشــگری پیش تر درباره ویزافروشی 
در برخی دفاتر خدمات مســافرتی گفته بود: 
آیین نامه ای سال ۱۳۸۰ در دولت تصویب شده 
که مشخصا کلمه »اخذ ویزا« را جزء فعالیت های 
آژانس های گردشگری قید کرده است. بنابراین 
تا زمانی که این آیین نامه اصالح نشده، گرفتن 
این حــق از آژانس های گردشــگری اقدامی 

»غیرحقوقی« است.

خبر

دغدغه های »هیرکانی« را دریابید

غـار ایوب کجاست؟
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