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رییس حج و زیارت استان خبر داد؛صادرات چاقوی زنجان در هاله ای از ابهام
اعزام 1600 زایر زنجانی 

به سرزمین وحی

 رییس حج و 
زیارت استان، از اعزام 
1600 زایــر زنجانی 
 بــه ســرزمین وحی 

خبر داد.
در  بابایــی  فرامــرز 
با  ایسنا،  با  گفت وگو 
اعزام 1600  به  اشاره 

زایر زنجانی به ســرزمین وحی، اظهار کرد: این تعداد 
زایر و عوامل خدماتی در قالب 11 کاروان به سرزمین 

وحی اعزام می شوند.
وی با بیان اینکه تاکنون ایستگاه پروازی زایران زنجانی 
مشخص نشده است، ادامه داد: نخستین گروه پروازی 
زنجان 17 تیرماه به ســرزمین وحی مشــرف شــده 
و گروه هــای بعدی به ترتیــب در 18 و 19 تیرماه به 

سرزمین وحی اعزام می شوند.
رییس حج و زیارت اســتان زنجان خاطرنشان کرد: 
بازگشت حجاج زنجانی برای 40 روز بعد از روز اعزام 
پیش بینی شده است که با این احتساب 14 ذی الحجه 
مصــادف با 25مرداد اولین گــروه حجاج زنجانی به 

کشور عزیمت می کنند.
بابایی ادامه داد: امسال دارندگان قبوض ودیعه گذاری 
حج تا 30 بهمن ماه ســال 85 می توانســتند نسبت به 

ثبت نام در کاروان های حج تمتع امسال اقدام کنند.
وی با اشاره به اینکه میزان پوشش بیمه ای و تعهدات 
برای زایران حج تمتع یکی از دغدغه هایی اســت که 
همــواره مورد توجه آنان بوده اســت، گفت: قرارداد 
بیمه ای زایران حج تمتع امسال با بیمه ایران منعقد شده 
و شــروع پوشش بیمه ای از 48 ساعت قبل از خروج 
از کشور تا 72 ســاعت پس از ورود به کشور تعیین 

شده است.

خبـر

لبخند سفیدگری به مرگ ، بدرود زندگی !

 ساعت 18:10 دقیقه ی دیروز   چهره ی 
شناخته شده ی تاریخ و فرهنگ زنجان کوچ ابدی 
خود را آغاز و همزمان با غروب خورشید شمع 

وجودش خاموش شد . 
»غضنفر ســفیدگری« نویســنده و پژوهشــگر 
فرهنگی ــ اجتماعی زنجان در پی یک دوره ی 
کوتاه بیماری آخرین جمله ی حیات مادی خود 

را نوشت و به جهان باقی شتافت . 
او که زاییده ی بهار سال 1328 خورشیدی بود ، 
در 70 سالگی عمرش  و در حالیکه  چاپ کتاب 
مجموعه ی تحقیقات و مقاالت فرهنگی و ادبی 
خود را آماده چاپ  کرده بود، به هنگام  دیدار با 
چند تن از اهالی فرهنگ و ادب زنجان،  جان به 

جان آفرین تسلیم و بدرود زندگی گفت . 
سفیدگری از آخرین بازماندگان نسلی پرتالش و 
خستگی ناپذیر از ادبا و فرهنگ دوستان زنجانی 
بود که حاصــل یک عمر تحقیــق و مطالعه و 
نگارش در حوزه های تاریخی ،فرهنگی و هنری  

خود را آماده ی چاپ کرده بود .
 این چهره ی شاخص و شناخته شده از جمله ی 
همشهریانی بود که نگاهی همه جانبه به زندگی 

داشت . 
او در کنار نگارش مقاالت برای نشریات سراسری 
و استانی و عالوه بر حضور و عضویت در انجمن 

هــا و محافل فرهنگی و ادبی ، همراهی با اهالی 
هنر سینما در زنجان را نیز در کارنامه ی عمر پر 
بار خود داشته و در تولید چند اثر سینمایی نقش 

آفرینی نمود. 
بسیاری از دوستانش او را با کوهنوردی و طبیعت 
گردی می شناختند .وبرخی دیگر سفیدگری را با 
نشست های دورهمی که بطور مداوم و با فواصل 
کوتاه در دفاتر انجمن ها و یا منازل فعاالن عرصه 

فرهنگ و ادب برگزار می شد ، شناخته اند. 
»سفید گری«  مهربان ، پرتالش و به تمام معنی 
»شــهروند« بود.  درگذشــت زود هنــگام  این 
نویسنده ی قدرتمند و آشنا به علوم و فنون ادبی با 
اطالعات وسیع تاریخی و فرهنگی اهالی فرهنگ 
و ادب را از وجــود منبعی بزرگ و الهام بخش 
محروم ساخت . »استاد غضنفر سفیدگری« دانش 
آموخته ی دبیرســتان امیر کبیر زنجان و کارمند 

بازنشسته ی شرکت برق منطقه ای زنجان بود .
زنگان امروز ضایعه ی فقدان ایشان را به همسر 
مهربــان ، فرزندان و اهالی فرهنگ و هنر و همه 

مردم زنجان آرامش باد می گوید.
همچنین به آگاهی می رســاند آیین خاکسپاری 
ایشان ساعت 17:00 امروز سه شنبه 28 ُخَورداد 
ماه از مقابل مسجد زینبیه به سوی گورستان پایین  

برگزار خواهد شد.

 اعالم وضعیت رشــد اقتصــادی از این 
حکایت داشــت که روند منفی رشــد در سال 
گذشته مثبت نشده و در پایان با کاهش در تمامی 
بخش ها به پایان رسیده است؛ به طوریکه نسبت به 
وضعیت رشد اقتصادی 9 ماهه پارسال، 1.1 درصد 

منفی تر شده است.
به گزارش ایســنا، آنچه مرکز آمــار به تازگی در 
رابطه با وضعیت رشد اقتصادی ایران اعالم کرده 
نشان از آن داشت که سال 1397 با رشد اقتصادی 
منفی 4.9 درصد بســته شده است؛ به طوری که 
تولید ناخالص ملی با احتساب نفت به 713 هزار 
میلیارد تومان رسیده است که نشان از کاهش 4.9 

درصدی آن را در مقایسه با سال 1396 دارد.
در عیــن حال که تولید ناخالــص داخلی بدون 

احتساب نفت به 573 هزار میلیارد تومان رسیده که 
بیانگر رشد منفی 2.4 درصدی در این بخش است.
این در حالی است که بررسی روند رشد اقتصادی 
در 12 ماهه سال گذشــته نسبت به آمار 9 ماهه 
بیانگر ریزش در تمامی بخش هاست؛ به طوری 
که در 9 ماهه رشــد اقتصادی با احتســاب نفت 
منفی 3.8 درصد اعالم شده بود که با کاهش 1.1 

درصدی به منفی 4.9 درصد رسیده است.
همچنین در رشد بدون نفت برای 9 ماهه منفی 1.9 
درصد گزارش شده بود که با کاهش نیم درصدی 

به منفی 2.4 درصد رسید.
اما بررسی تغییرات رشد اقتصادی در سه بخش 
عمده نیز بیانگر کاهش رشــد در کشــاورزی، 
صنعت و خدمات است؛ رشد اقتصادی در حوزه 

کشــاورزی از منفی 1.2 در 9 ماهه ابتدایی سال 
1397 با کاهش 0.3 درصدی به منفی 1.5 درصد 

رسید.
همچنین در بخش صنعت کاهش 1.7 درصدی 
رشد اقتصادی مشهود بوده است؛ به طوری که از 
منفی 7.9 به منفی 9.6 درصد کاهش داشته است.

خدمــات تنها بخش اقتصادی اصلی اســت که 
رشد آن منفی نیست، اما با کاهش همراه است؛ به 
گونه ای که از 0.6 درصد در 9 ماهه به 0.2 درصد 

در پایان سال کاهش داشته است.
رشد اقتصادی از آمارهای رسمی است که مرکز 
آمار از اواخر ســال گذشته آن را به تنهایی اعالم 
کرده و بانــک مرکزی هیچ اعالمی در این رابطه 

نداشته است.

لبخند سفیدگری به مرگ ، بدرود زندگی !
پایان بهار با پایان »غضنفر سفیدگری«

ادامه ریزش رشد در بخش های اقتصادی

رویه 2  

 مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
استان زنجان گفت: 2 واحد بزرگ صنعتی در 
زمینه تولید مواد شوینده با حضور معاون اول 
رییس جمهوری در شهرک های صنعتی این 

استان به بهره برداری می رسد.
ایرج احمــدی در جمع خبرنــگاران افزود: 
شــرکت پدیده شــیمی قرن، متعلق به گروه 
صنعتی گلرنگ با سرمایه گذاری یک هزار و 
200 میلیارد ریال در شهرک صنعتی نوآوران 
زنجان واقع شــده که با راه انــدازی آن زمینه 

اشتغال برای 250 نفر فراهم می شود.
وی اظهار داشت: شرکت پاک حیات نیز یکی 
دیگر از واحدهای تولیدی با ســرمایه گذاری 

خارجی به ارزش 40 میلیون یورو در شهرک 
صنعتی شــریف ابهر است که با بهره برداری 
از آن برای 300 نفر اشــتغال مســتقیم ایجاد 

می شود.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
زنجان خاطرنشان کرد: هم اکنون در 16 شهرک 
و ناحیه صنعتی استان امکان واگذاری زمین به 
متقاضیــان فراهم بوده و ایجاد تعادل صنعتی 
در استان با ایجاد شهرک ها و نواحی صنعتی 

جدید، جز برنامه های این شرکت است.
دکتر اســحاق جهانگیری معاون اول رییس 
جمهوری امروز سه شنبه میهمان مردم استان 

زنجان است.

با حضور معاون اول رییس جمهوری؛

۲ واحد تولیدی 
در شهرک های صنعتی زنجان 

به بهره  برداری می  رسد

مدیرکل بهزیستی استان زنجان:

کمبود اعتبار، بهانه ای برای مغفول ماندن 
مناسب سازی نباشد

رویه 2  

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری زنجان در نظر دارد بهره برداری از غرفه 
های داخل شهربازی شماره دو را از طریق برگزاری مزایده حضوری به اشخاص حقوقی و حقیقی 
دارای شرایط به صورت عقد قرارداد اجاره به مدت یک دوره کاری واگذار نماید. بنابر این از همه 
متقاضیان دعوت به عمل می آید برای دریافت اسناد و شرکت در مزایده در ساعات اداری از تاریخ 
98/3/29 تا ساعت 14:15 مورخه 98/4/6 به نشانی بلوار کشاورز، جنب مزار شهدای باال، سازمان 

سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری زنجان مراجعه نمایند.

مهلت تحویل پیشنهادها: در ساعات اداری از تاریخ 98/3/29 تا ساعت 13 مورخه 98/4/6
محل تحویل اسناد: زنجان، بلوار کشاورز، جنب مزار شهدای باال، دبیرخانه سازمان سیما، منظر 

و فضای سبز شهری
زمان برگزاری مزایده حضوری: شرکت کنندگان می بایست راس ساعت 14:15 روز یکشنبه 
مورخه 98/4/9 جهت برگزاری مزایده حضوری به نشــانی بلوار کشاورز، جنب مزار شهدای باال، 

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری زنجان مراجعه نمایند.

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری زنجان

آگهی ربگزاری مزایده حضوری

رویه 1  

تــو نواهای کوه را دریافتی با برف ها به ســخن 
به راز گفتی خورشــید را در کمین ابرها به تماشا 
نشستی. قله، کوه، دشــت، ارتفاع، سبزه و چمن 
زار به گوش تو چه خواندند که اینچنین عاشقانه 
رهسپار شــدی، جان و روانت را پرت کردی به 
پهنای طبیعت به فراخی دل عاشق تا که دوست را 
دریابی و او آغوش بگشاید تا دراین ظالم تنگنای 
کشاکش آلوده به زاللی جهان را بنگری. به وسعت 

غم تنهایی.
سختی ها را تاب آوردی تا برکت آب به جان نوش کنی
این گام را به گام دیگر برای تو و دیگران خواهانم.

به خواهرم وطن دوست
صعــود تو را در این راه پر از صالبت اســاطیری 
هیمالیا تبریک و تهنیت گفته در آرزوی هیمالیای 
درون خواهانم نمیدانم در سیروسلوک عارفانه چه 
اندیشــه ای وجود نازنینت را پرمی کرد. سرمایی 
زمهریر که هیچ انسانی را بدون تجهیزات برآمدن 
ایستادن نیست چراکه کره زمین جاهایی از عجایب 
و غرایب است که هر انســانی را دست یازی بر 
این جای نیست. از تنهایی انسانی در اقیانوس پر از 
طوفان همانند پیر کهنسال پیرمرد و دریا تا انسانی 
در درون گرمای جانسوز استرالیا تا سرمای بیرون 

از طاقت هیمالیا.
کره زیبای ما چــه دل انگیز گل هایی را در خود 
داشته که برای دیدنش جان برکف می گذارند و در 
این راه رهسپار می شوند و آنچه نا دیدنی است به 

تماشا می نشینند.
»چشم دل باز کن که آن بینی آنچه نا دیدنی است 

آن بینی«
این فراز و نشیب هیمالیا داستانی است پر از آب 

چشم، این همه برف و یخ و سرما
و جای دیگــر خاک و گرما و بیابان که قطره آبی 

معجزه ای است.
تو بسان داستانهای این ســرزمین کفش آهن به 
پا کردی و عصا به دســت گرفتــی و در این راه 
پرمخافت به راه افتادی و بسان رهنوردان افسانه ها 
کولبار بر دوش رهســپار شدی و در دنیایی دیگر 
جدا از یار و دیار گام زدی و دل و جانت رویشی 
دیگرگونه بیرون از قیل و قال به ســر هم زدن و 
چنگ و دندان نشــان دادن و خونریزی مقابل تو 
بیابانی پــر از برف، یخچال و حفره های عمیق و 
سفیدی که تا چشم کار می کند برف است و سرما. 
باشــیم و باشد که دلهای ما نیز فراخی این گستره 
ســفیدی را در خود انباشته باشد. وجود نازنینت 
نعمتی است، درآرزوی خوشبختی دختران که توان 
چیدن گلی را از نیک بختی در این روزگار ندارند.

نوشته شد به تاریخ 96.1.22 ساعت 12.30 به 
وقت اذان ظهر- غضنفر سفیدگری

آخـرین عکس شادروان سفیـدگری در حلقه دوسـتان
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رییس کل دادگستری استان زنجان خبر داد:
اجرای موفق طرح 

»پابند الکترونیک زندانیان« 
در زنجان

 رییس کل دادگســتری استان زنجان از 
اجرای موفق طرح »پابنــد الکترونیک زندانیان« 
در زنجــان  خبر داد و گفت: »اســتفاده از پابند 
الکترونیک جهت نظارت الکترونیکی بر زندانیان 
در حال تحمل حبس« در استان در حال اجراست. 
دادگاه در صورت لــزوم می تواند محکوم را در 

تعقیب مراقبتی قرار دهد.
حجت االســام صادقی نیارکی با بیان اینکه در 
اجرای قانون اســتفاده از پابند الکترونیکی و با 
هدف کاهش جمعیت کیفری اســتان زنجان تا 
کنون از 46 پابند به پای زندانیان واجد شــرایط 
نصب گردیده اســت گفــت: پابند الکترونیکی 
طرحــی که زندانیان در خــارج از محیط زندان 

تحت کنترل باشند .
رییس کل دادگستری اســتان زنجان با اشاره به 
اینکه حبس  زدایی از سیاستها و برنامه های مهم 
دستگاه قضایی می باشد افزود: در استان زنجان 
برای محکومان تحت نظارت شامل 34 نفر پابند 
نصب شده است که از این حیث استان رتبه اول 
را دارد ودســتگاه قضایی تمام تاش خود را بر 
کاهش جمعیت کیفری زندانیان انجام خواهد داد .
وی در تشــریح فواید استفاده از طرح پابندهای 
الکترونیکی خاطرنشــان کرد: با نصب پابند بر 
پای زندانیان ، آنها می تواند زندگی عادی نمایند 
وهمچنین ایــن طرح قابلیت نصب بر پای افراد 

تحت قرار را دارد .
رییس شــورای قضایی استان زنجان با اشاره به 
اینکه از ویژگی ها اجرای این طرح پیشگیری از 
آســیب های اجتماعی و صرفه جویی در هزینه 
می باشد چرا که ماندن افراد در زندان مشکات 
خــاص خــودش را دارد و این طرح با یک کار 

کارشناسی شده در حال اجراست.
رییس کل دادگستری استان زنجان با بیان اینکه 
به فردی که پابند نصب شده فقط در محدوده ای 
می تواند آمد و شــد کند که قاضی تعیین کرده 
اســت گفت: اگر محکوم تدابیر و دســتورات 
قضایی را رعایت نکند در اجرای حکم او تجدید 

نظر می شود.

معاون اداره کل محیط زیست استان زنجان:
واحدهای روغن کشی زیتون 
ملزم به اجرای سیستم تصفیه 

فاضالب شدند
 معاون اداره کل محیط زیســت اســتان 
زنجان با اشــاره به اقدامات محیط زیست در 
جلوگیری از آالیندگی زیست محیطی در حوزه 
روغن کشی زیتون در زنجان گفت: واحدهای 
روغن کشــی زیتون ملزم به اجرای سیســتم 

تصفیه فاضاب شدند.
علی اسدی در گفت و گو با خبرنگار موج رسا، 
با اشاره به تعداد واحدهای فعال زیتون کشی در 
استان زنجان اظهار کرد: بیش از ۷ واحد زیتون 
کشــی در اســتان زنجان فعال است که با اکثر 

واحدها در مورد فاضاب شان مشکل داریم.
وی در مــورد نظــارت محیــط زیســت به 
فعالیت های واحدهای زیتون کشی در شهرستان 
طارم تصریح کرد: پایش فعالیت این واحدها به 
صورت مســتمر انجام می شود از سال گذشته 
چند مورد پرونده قضایی در این خصوص در 
سطح شهرستان طارم تشکیل شد و کار نمونه 
بــرداری از واحد ها انجام شــد که خروجی 
آلودگی فاضاب این واحدها باالی استاندارد 
بود بــه خاطر همین موضوع ایــن واحدها به 

مراجع قضایی معرفی شدند.
معاون نظارت و پایش اداره کل محیط زیست 
اســتان زنجان با بیان اینکه پرونده این واحدها 
امسال نیز در حال پیگیری است بیان کرد: این 
واحد ها موظف هســتند لز سیستم مناسبی در 

خروجی فاضاب شان استفاده کنند.
وی با اشاره به اینکه واحدهای فرآوری زیتون 
به صورت فصلی در ســطح شهرســتان طارم 
فعالیت دارند خاطرنشان کرد: روغن کشی این 
واحدها در همه فصل ها وجود ندارد ولی با این 
حال باید استاندارد الزم در خروجی فاضاب 
شان را رعایت کرده و از آلودگی محیط زیست 

جلوگیری کنند.
اسدی با بیان اینکه واحدهای فرآوری زیتون در 
سال گذشته در لیســت واحدهای آالینده قرار 
گرفتند افزود: این واحدها مشمول یک درصد 

آالیندگی شدند.
وی با بیان اینکه در چند سال گذشته این واحد 
ها سیستم بیولوژیکی را در برنامه داشتند ولی 
این برنامه با مشکل مواجه شد و نتوانستند در 
تصفیه فاضاب موفق عمل کنند بیان کرد: یک 
روش فیزیکــی وجود دارد ایــن واحدها می 
توانند از این طریق نســبت به تصفیه فاضاب 

شان اقدام کنند.
معاون نظارت و پایش اداره کل محیط زیست 
اســتان زنجان با اشــاره به اینکه ایجاد سیستم 
تصفیه در واحدهای فــرآوری زیتون به دلیل 
هزینه بر بودن از طرف تولید کنندگان استقال 
نمی شــود عنوان کرد محیط زیســت اقدامات 
مقابله ای را انجام داده واحد های مشــکل دار 
به مراجع قضایی معرفی شــدند و این واحدها 
ملزم به اجرای سیستم تصفیه فاضاب هستند.

خبـر

رییس اتحادیه قصابان زنجان:
اگر واردات ادامه یابد

قیمت گوشت کمتر می شود
 رییس اتحادیه قصابان زنجان گفت: اگر 
واردات ادامــه یابد، قیمت گوشــت قرمز کمتر 

می شود.
 بهلول بیات در گفت وگو با ایســنا، با اشاره به 
قیمت های عرضه گوشت قرمز در زنجان، اظهار 
کرد: هم اکنون هر کیلوگرم گوشــت گوســاله 
خالــص 95 هزار تومان، گوشــت گوســاله با 
اســتخوان 92 هزار تومان و گوشت گوسفند به 
ازای هر کیلوگرم 120 هزار تومان عرضه می شود.
این مسئول با اشاره به کاهش قیمت گوشت قرمز 
در زنجان، ادامه داد: خوشبختانه واردات گوشت 
گوساله و گوسفند سبب کاهش قیمت در استان 
شده که اگر این مسئله ادامه یابد، انتظار می رود تا 
ابتدای تیرماه نیز شاهد کاهش قیمت این محصول 

در بازار باشیم. 
وی افزود: انتظار مــی رود اقدامات مهمی برای 
تامین دائمی گوشــت قرمز در اســتان و کشور 
اندیشیده شــود؛ چراکه واردات مسکن است و 

راهکاری دایمی نیست.
بیــات با تاکید بر حمایت دولــت از دامداران و 
زنجیره تولید، تصریح کرد: متاســفانه دامداران 
بزرگ اســتان در ســال های گذشــته زیان ده و 
ورشکسته شده اند و دام سنگین مورد نیاز زنجان، 

از سایر استان ها تامین می شود.
رییس اتحادیه قصابان زنجان با اشاره به نیاز استان 
برای ایجاد شــهرک دام، یادآور شد: با راه اندازی 
چنین شــهرکی، نیاز اســتان تامین می شــود و 
تغییرات قیمتی گوشت در سایر استان ها بر بازار 

زنجان تاثیر ندارد.

پیش بینی برداشت 500 تن 
گیالس نوبرانه در طارم

 پیش بینی می شــود کشــاورزان طارمی 
امســال بالغ بر 500 تن گیاس نوبرانه برداشت 

کنند.
به گزارش ایسنا، شهرستان طارم یکی از مناطق 
زیبا و دیدنی کشور است که به خاطر استعدادهای 
کشاورزی و دامپروری، حاصل خیزی اراضی و 
برخورداری از شرایط اقلیمی مناسب، به عنوان 
»هندوستان ایران« از آن یاد می شود. این شهرستان 
با مرکزیت آب بر در شــمال استان واقع شده و 
شامل دو بخش، پنج دهستان و 155 آبادی است.
نام طــارم آمیخته با کشــاورزی و محصوالت 
رنگارنگ آن اســت تا جایی که این شهرســتان 
یکی از بزرگ ترین قطب های تولید محصوالت 
کشاورزی در استان زنجان به شمار می رود و پای 

کشاورزی زنجان بدون طارم لنگ می زند.
کشــاورزان طارمی ساالنه بیش از 500 هزار تن 
انواع محصوالت را روانه بازار می کنند که در این 
بین سهم زیتون از همه محصوالت بیشتر است، 
در کنار زیتون می تــوان به محصوالت دیگر از 
جمله گیاس، آلبالو، زردآلو، سیب زمینی و سیر 

نیز اشاره کرد.
بهار و تابستان فصل کار و تاش برای طارمی ها 
است، کشاورزان این شهرستان این روزها در حال 
برداشت حاصل دسترنج تاش خود هستند و هر 
روز محصول تازه روانه بازارهای استان می کنند 
که این بار قرعه به نام گیاس افتاده تا مزه آن کام 

زنجانی های را دلچسب تر کند.
برداشــت گیاس از اوایل خردادمــاه در طارم 
شروع شده است و در حال حاضر نیز 100 هکتار 
از مجموع 13۷ هکتار باغات گیاس شهرستان 
طارم بارور بوده و پیش بینی می شود امسال از این 
ســطح بالغ بر 500 تن محصول نوبرانه گیاس 
برداشت شود. بیشــترین سطح و تولید گیاس 
در شهرستان طارم به روستاهای شیت، ولیدر و 
زاچکان مربوط می شود که از مهم ترین دالیل این 
امر نیز شرایط اقلیمی خاص این روستاها از جمله 
شب های خنک و روزهای گرم با شدت آفتاب 
باال اشاره کرد که سبب شده محصول تولیدی از 
کیفیت باالیی برخوردار باشد و خریداران بسیاری 

را از مناطق مختلف به این روستاها بکشاند.
طبق برآوردهای صورت گرفته امسال بالغ بر ۷5 
میلیارد ریال درآمد از محل برداشــت محصول 

گیاس عاید 500 بهره بردار طارمی می شود.

هوای زنجان گرم می شود
 کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی 
اســتان زنجان گفت: کارشناســان این اداره کل 
وضعیت جوی اســتان در 4۸ ســاعت آینده را 
صاف تا قسمتی ابری همراه با افزایش نسبی سه 

درجه ای هوا پیش بینی می کنند.
حســین سلطانی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: در دو روز آینــده احتمال ناپایداری های 
محلی و خفیف در بعضی مناطق اســتان وجود 
دارد و از روز چهارشنبه تا سه درجه دمای هوای 

استان کاهش خواهد یافت.
سلطانی با بیان اینکه سامانه بارشی جدیدی طی 
هفته جاری وارد استان نخواهد شد، خاطرنشان 
کرد: به خاطر بارش های امسال و گرمای کنونی، 
رطوبت هوا در برخی از شهرســتان ها از جمله 
طارم در برخی از ســاعات روز نسبت به دیگر 
مناطق باالتر خواهد بود. سلطانی با اشاره به میزان 
بارش های اخیر افزود: در 30 روز گذشــته شهر 
قیدار 36 میلیمتــر، زنجان 23، خرمدره 22، ابهر 

20، ماه نشان 1۷ و آببر 6 میلیمتر بارش داشتند.

خبـر رییس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان:

مصرف »گل« در بین دانشجویان رو به افزایش است
در بدو ورود برای همه دانشجویان پرونده سالمت روان تشکیل می شود

 رییس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان 
با تاکید بر اینکه حوزه دانشجویی نیازمند توجه 
ویژه اســت، گفت: علی رغم اقدامات پیشگیرانه 
صــورت گرفته، مصرف مــاده مخدر گل روند 
رو به رشــدی در بین دانشــجویان دارد که این 

موضوع نیازمند توجه ویژه است.
به گزارش ایســنا، پرویز قزلباش در نشســت 
پیشــگیری از وقوع جرم با اشــاره به اینکه در 
بدو ورود برای همه دانشجویان پرونده سامت 
روان تشکیل می شود، افزود: پارسال 200 نفر از 
دانشجویان غربال شده و تا پایان تحصیل تحت 

مراقبت قرار می گیرند.
وی با تاکید بر اینکه حوزه دانشــجویی نیازمند 
توجه ویژه اســت، ادامه داد: علی رغم اقدامات 
پیشگیرانه صورت گرفته مصرف ماده مخدر گل 
روند رو به رشــدی در بین دانشجویان دارد که 

این موضوع نیازمند توجه ویژه است.
رییس دانشــگاه علوم پزشــکی اســتان زنجان 

خاطرنشان کرد: حوزه اعتیاد حوزه بسیار فراخی 
است و بحث درمان در آخر کار قرار دارد و باید 
بر اقدامات پیشگیرانه توجه ویژه مبذول داشت 
و هــر اقدامی که منجر به کاهــش آمار در این 

حوزه شود، قابل ستایش است.
در ادامه این نشســت، فرمانده انتظامی اســتان 
زنجــان نیز با اشــاره به اینکــه خودروهای ما 
ظرفیت سرعت باالی ۸0 را ندارد، گفت: ساختار 
خودروهای داخلــی از کیفیت پایینی برخوردار 
اســت، به همین دلیل ما شاهد تصادفات منجر 

به فوت هستیم.
ســردار رحیم جهانبخــش ادامه داد: پارســال 
افزایــش قابل توجهی در حوزه قتل در ســطح 
استان داشــتیم که با توجه به اقتدار دادگستری 
اســتان در اجرای حکم اعدام محکومان، شیب 

قتل با سراشیبی مواجه شده است.
وی با بیــان اینکه احســاس تبعیض اجتماعی، 
پرخاشــگری را در سطح اجتماع رواج می دهد، 

عنوان کرد: زنجان جزو معدود استان های کشور 
اســت که به فاصله یک خیابان افراد به دو دسته 

فقر مطلق و غنای مطلق تقسیم می شوند.

این مسئول، ضربه زدن به شبکه قاچاق موادمخدر 
را اولویت این نهاد دانست و خاطرنشان کرد: در 

این راستا 631 معتاد دستگیر شده است.

 مدیرکل تامین اجتماعی اســتان زنجان 
گفت: اجرای طرح بخشودگی جرائم کارفرمایان 
خوش حساب در این استان همزمان با سراسر 
کشــور آغاز شده است و کارفرمایان می توانند 

از این فرصت مهم استفاده کنند.
مسعود علیاری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افــزود: با توجه به نامگذاری امســال به عنوان 
رونق تولید از ســوی رهبر معظم انقاب و در 
اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و به منظور 
مساعدت کارفرمایان خوش حساب اجرای این 

طرح امسال نیز مورد توجه قرار گرفته است.
وی اظهار داشــت: بر این اساس هیات وزیران 
طــی اصاحیه 24 اردیبهشــت امســال، ماده 

چهــار آئین نامه اجرایی ماده 13 قانون حداکثر 
اســتفاده از توان تولیدی، خدماتــی در تامین 
نیازهای کشــور و تقویت آنها در امر صادرات 
و اصاح ماده 104 قانون مالیات های مســتقیم 
و اصاحات بعدی آن از ســوی سازمان تامین 

اجتماعی را صادر کرده است.
این مســئول ادامه داد: با توجــه به اینکه زمان 
اجرای مصوبه از تاریخ 13 خرداد امسال اعام 
شده اســت، اجرای این طرح نیز به مدت سه 
ماه خواهد بود و از طرفی بدهی کارفرمایان تا 

اسفند 96 باید قطعی شده باشد.
وی اضافه کرد: بر اساس این طرح، واحدهای 
فعال تولیدی، صنعتی و معدنی که به طور غیر 

ارادی بــا بروز حوادث غیــر مترقبه، آثار مالی 
تحریم هــای اقتصادی و نوســان های ارزی که 
تاثیر مســتقیم در فعالیت هــا و تولید کارگاه ها 
داشــته و طی دوره مشــخص منجر به تعطیلی 
موقت یا رکود فعالیت یا نیمه فعال شــدن آنها 
شده است، مشمول »بخشودگی جرایم بیمه ای 

کارفرمایان خوش حساب« می شوند.
این مســئول خاطرنشــان کرد: ســال 96، در 
مجمــوع یکهزار و 1۷2 کارفرما در اســتان در 
طرح بخشــودگی جرائــم کارفرمایان خوش 
حســاب ثبت نام کردند کــه از این تعداد یک 
هزارو 95 کارگاه مشــمول بهــره مندی از این 

طرح شدند.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان:

کمبود اعتبار، بهانه ای برای مغفول ماندن مناسب سازی نباشد
 مدیرکل بهزیستی اســتان زنجان گفت: 
کمبود اعتبــار، بهانــه ای برای مغفــول ماندن 

مناسب سازی نباشد.
به گزارش ایســنا، محمــد محمدی قیداری در 
جلسه ســتاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی 
اظهار کــرد: این مقوله از نظــر فرهنگی ممکن 
است که در اذهان مدیران جا افتاده باشد، ولی به 
نظر می رسد که در اذهان بازاریان و مردم آن طور 
که باید جا نیفتاده اســت. این در حالی اســت 
که اقشــار مختلف مردم، با همه اماکن عمومی 
ســر و کار دارند و فقط مناسب سازی ادارات و 
دستگاه ها نمی تواند پاسخ گوی نیاز جامعه باشد.

این مســئول بــا بیــان این که دســتگاه ها نباید 
محدودیت اعتبــارات را بهانه ای برای پشــت 
گوش انداختن مقوله مناسب ســازی قرار دهند، 
ادامه داد: اصناف می توانند با فراغ بال بیشــتری 
برای مناسب ســازی اقدام کنند؛ چراکه به اندازه 
دستگاه ها با کمبود اعتبار مواجه نیستند و چندان 
درگیر بروکراســی های پیچیده اداری نمی شوند. 
برای این منظــور، باید راهبردهای مشــخصی 
داشته باشیم و آسیب شناسی را در اولویت قرار 

دهیم.
وی افــزود: خوشــبختانه قانــون، بســتری را 
فراهم کرده اســت تا با اقشاری که بدون دلیل، 

مناسب ســازی را در نظــر نگرفته انــد برخورد 
شــود. برای همین منظــور، انجمن ها، نهادها و 
تشکل ها می توانند مطالبات خود را پیگیری کنند 
تــا رویکردها و راهبردهای جدید در نظر گرفته 

شود.
محمدی قیــداری تصریــح کــرد: بــا توجه به 
ارزیابی صورت گرفته از وضعیت مناسب سازی 
دســتگاه های اجرایی، عمده مشکل مطرح شده، 
اختصاص بودجه کافی برای انجام مناسب سازی 
و یا تکمیل پروژه های جدید است. از همین رو، 
دبیرخانه ستاد مناسب سازی از سازمان مدیریت 

و برنامه ریزی استدعای مساعدت ویژه دارد.
مدیرکل بهزیستی استان زنجان خاطرنشان کرد: 
همچنین با توجه به تاثیر فرهنگ عمومی در امر 
مناسب سازی و نقش موثر رسانه ملی در افزایش 
میزان آگاهی شهروندان، ضروری است که صدا 
و ســیما نســبت به تهیه و پخش رایگان کلیپ 
و تیزرهای آموزشــی مربوط به مناسب سازی و 
دسترس پذیری در شبکه های ملی و استانی اقدام 

کند.
معاون توانبخشــی بهزیستی استان زنجان نیز در 
ادامه گفت: آن دســته از دستگاه های اجرایی که 
در حال حاضر امکان انجام مناسب سازی ندارند، 
الزم است که جهت پاســخ گویی به معلوالن و 

سالمندان، نسبت به استقرار میز خدمت و یکی 
از معاونان در ورودی ادارات اقدام کنند.

فرهــاد میرزایی تصریح کرد: یکــی از اقدامات 
بســیار مهــم دبیرخانه مناسب ســازی که برای 
ســومین ســال متوالــی اجــرا شــد، ارزیابی 

دســتگاه های اجرایی در جشنواره شهید رجایی 
در شاخص های عمومی از جمله مناسب سازی 
اســت. ماحصل ایــن ارزیابی نیــز توجه ویژه 
مدیــران به رفع موانع فیزیکــی و اقدامات قابل 
توجهی است که در این راستا انجام گرفته است.

مدیرکل تامین اجتماعی استان زنجان:

کار فرمایان از بخشودگی جرایم استفاده کنند

 مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و 
هنری مساجد استان زنجان گفت: تابستان امسال 
برنامه های غنی سازی اوقات فراغت در 2۸0 کانون 
فرهنگی و هنری مساجد این استان برگزار می شود.
حجت االسام محمدنقی یارمحمدی در گفت و 
گو با خبرنگار ایرنا افزود: کاس های غنی سازی 
اوقات فراغت در کانــون های فرهنگی و هنری 
مســاجد از ابتدای تیر تا 20 شهریور امسال دایر 

خواهد بود.
وی اظهار داشــت: آموزش رشــته ه ای مختلف 
فرهنگی و هنری، احکام، رایانه، فناوری اطاعات 
و فعالیــت های ورزشــی از جملــه محورهای 
عمده کاس های غنی ســازی اوقات فراغت در 

کانون های فرهنگی مساجد است.
حجت االســام یارمحمدی افزود: امسال در کنار 
برنامه های متعدد، طرح ویژه اردوی گردشگری نیز 
با هدف آموزش و شبکه سازی نیرو در کانون ها 

اجرا می شود.
مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری 
مساجد استان زنجان از انعقاد تفاهم نامه بین این 
ستاد با دستگاه های مختلف از جمله فنی و حرفه 
ای، هــال احمر، آموزش و پــرورش، ورزش و 
جوانان و پارک علم و فنــاوری خبر داد و گفت: 
تاش ما این است تا از ظرفیت و توان دستگاه های 
مختلف اجرایی در تقویت محتوای آموزشــی در 

برنامه های اوقات فراغت بهره ببریم.
وی افزود: آئین افتتــاح اجرای برنامه های اوقات 
فراغت کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان، 
ســوم تیر امســال با حضور دستگاه های مختلف 
فرهنگی و کانون های منتخب در دفتر امام جمعه 

زنجان برگزار می شود.
حجت االســام یارمحمدی از فعالیت 350 باب 
کانون فرهنگی و هنری در مســاجد استان زنجان 
خبر داد و گفت: بر اساس اطاعات ثبت شده در 

سامانه بچه های مسجد، بالغ بر هشت هزار نفر در 
استان زنجان عضو این کانون ها هستند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری 
مساجد استان زنجان با بیان اینکه بالغ بر 60 درصد 

کانون های مســاجد فعال این اســتان در مناطق 
روســتایی قرار دارد، گفت: این کانون ها در برخی 
مناطق روستایی به عنوان تنها مراکز فرهنگی، منشأ 

اثرات مطلوبی هستند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان:

۲۸0 کانون فرهنگی در مساجد زنجان میزبان برنامه های اوقات فراغت می شوند
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وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه ) نوبت دوم ( 
شرکت تعاونی مسکن کارکنان صدا و سیمای جمهوری 

اسالمی مرکز زنجان
جلسه مجمع عادی سالیانه )نوبت دوم( شرکت تعاونی مسکن کارکنان صدا 
و سیمای جمهوری اسالمی مرکز زنجان راس ساعت ۱۰ بامداد روز دوشنبه 
مورخه ۱۷ تیر ۱۳۹۸ در محل ســالن شهید شهریاری واقع در سازمان صدا 
و سیمای مرکز زنجان تشکیل خواهد گردید. بنابراین از همه اعضای محترم 
دعوت می شــود در تاریخ و ساعت مقرر برای اتخاذ تصمیم نسبت به موارد 

مشروحه ذیل در مجمع مزبور حضور به هم رسانند یا وکیل و نماینده قانونی 
خود را با توجه به ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجامع ، از بین اعضا یا خارج 

از اعضای شرکت معرفی نمایند.

دستور جلسه :
۱- گزارش هیات مدیره درباره عملکرد سال ۱۳۹۷

۲- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره برای مدت سه سال
۳- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۸

تاریخ انتشار ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان صدا و سیمای جمهوری 
اسالمی مرکز زنجان

 به گزارش روابط عمومی شــرکت آب 
منطقه ای زنجان،جلســه بررسی طرح ارزیابی 
عملکرد ســال 97 در خصوص شــاخصهای 
اختصاصی با حضور ارزیابان سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی استان در سالن شهید شهریاری 

این شرکت برگزارشد.
ابتدا مهنــدس پورعبداله، مدیردفتر برنامه ریزی 
شــرکت آب منطقــه ای زنجــان توضیحات 
اجمالی در خصوص عملکرد این شــرکت در 
رابطه با شــاخص های اختصاصی و ویژه ارایه 

نمود.
وی اظهار کرد:عدم تخصیص اعتبار الزم یکی 

از عوامل اصلــی کاهش برخی از عملکردهای 
شرکت می باشد.

در ادامه هریک از روســای گروها نســبت به 
تشریح عملکرد شــاخصهای تخصصی واحد 

متبوع خود پرداختند.
در پایان جلســه، ارزیابان ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی اســتان نظرات کارشناسی خود را 
در خصوص هریک از شــاخصهای واحدهای 
تخصصی شــرکت بیان داشــتند و مقرر شــد 
مستندات تکمیلی متعاقبًا به سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی اســتان جهت اخذ نمرات ارزیابی 

ارسال گردد.

 به گــزارش روابط عمومی شــرکت آب 
منطقه ای زنجان ، نشســت فوق العاده شــورای 
هماهنگی مدیران صنعــت آب و برق به میزبانی 
شــرکت آب منطقه ای زنجان در سالن جلسات 
شهید شــهریاری برگزار گردید. در ابتدا مهندس 
رضاپور ،رئیس شورای هماهنگی مدیران صنعت 
آب و برق استان ، با اشاره به مالقات کاری استاندار 

با وزیر نیــرو در روز آتی ، رئوس اطالعات قابل 
ارایه به این جلسه را برشمرد. وی تاکید کرد تا کلیه 
مدیران صنعت آب و برق استان ، لیست پروژه های 
قابل افتتاح ، قابل کلنگ زنی و قابل بازدید شرکت 
متبوع خود را در فرمهای مورد نظر درج و جهت 
جمع بندی و ارائه به استاندار ، به این شرکت ارائه 
پروژه های مورد نظر خود را اعالم نمودند.موارد مورد بحث در مالقات استاندار و وزیر نیرو ، دهند. سپس هریک از اعضای جلسه با عنایت به 

 به گزارش روابط عمومی شــرکت آب 
منطقه ای زنجان، مستحدثات غیر مجاز در بستر 
رودخانه ی سجاسرود در پایین دست سد گالبر 
با اخذ دســتور قضایی  قلــع و قمع و تخریب 

گردید. 
مهندس محمدی، مدیر امور منابع آب ایجرود با 
اشاره به  عملیات صورت گرفته، افزود:  احداث 
اعیانی ، تجاوز به بســتر و حریم رودخانه ها و 
تصرفات غیر مجاز اراضی داخل بستر و حریم 

رودخانه ها و سیالبها  غیر قانونی می باشد. 
وی با اشــاره به اقدامات صورت گرفته در این 
حوزه در ســطح شهرستان ایجرود، خاطر نشان 
کرد: موارد تخلف احصاء گردیده و نســبت به 
صدور اخطاریه ها ی الزم اقدام و همچنین دستور 
قضایی نیز در جهت برخورد با تخلفات اخذ شده 
اســت، و با برنامه ریزی صورت گرفته طی ماه 
سیالب های شهرستان اقدام خواهد گردید. های آتی نسبت به بازگشایی مسیر رودخانه ها و 

 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان، 
وضعیت منابع آب استان را تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای 
زنجان، مهندس رضاپور مدیرعامل این شرکت 
با تشریح وضعیت منابع آب استان به وضعیت 
بارندگی 18 خردادماه ســالجاری اشــاره کرد 
واظهار داشت:مجموع بارندگی از خردادماه سال 
آبی گذشــته تاکنون حدود 409 میلی متر بوده 
که این میزان در ســال آبی 96-97 حدود 320 

میلیمتر بوده است.
وی افزود:درصد تغییرات نسبت به سال گذشته 
28 درصد است که این میزان نسبت به متوسط 
دوره آماری 38 درصد افزایش را نشان میدهد و 
در مجموع می توان گفت که میزان بارشها نسبت 
به سال گذشــته از وضعیت مطلوبی برخوردار 

است.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای زنجان با بیان 

اینکه مخازن سدهای استان تا سقف 41 درصد 
پر است ،تصریح کرد:در مجموع 266 میلیون متر 
مکعب آب به پشت ســدهای استان رسیده که 
سال گذشــته همین موقع این میزان ورودی57 
میلیون متر مکعب بود،یعنی امسال حدود 5 برابر 

ورودی سدهای استان افزایش داشته است.

تقدیر استاندار از مدیرعامل 
شرکت آب منطقه ای زنجان

 استاندار زنجان از مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای استان با اهداء لوح سپاس،تقدیرکرد.

دکتر حقیقی، استاندار زنجان با اهداء لوح سپاس 
از تدابیر و اقدامات هوشــمندانه و پیشــگیرانه 
مهندس رضاپور،مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
زنجان در راستای مهار طغیان رودخانه های استان 
و کاهش سوانح و اثرات مخرب حوادث طبیعی 
در بارشــهای نوروز ســال98 در استان،قدردانی 

نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه 
ای زنجان، بارندگی امســال در 51 سال اخیر بی 
سابقه بود و 23 استان از این نعمت الهی بهره مند 
شدند که 10 استان در معرض سیل بودند و استان 
زنجان هم جزء 10 اســتانی بود که ممکن بود در 
این بحران قرار گیرد، ولــی حضور موثر ، فعال 
و هماهنگی مدیرعامل این شــرکت و مدیران و 
موجب کاهش حادثه سیل شد.و بخشــداری ها و ســایر دســتگاههای مرتبط، کارشناسان این مجموعه با استانداری ، فرمانداری 

جلسه بررسی طرح ارزیابی عملکرد سال 97 شرکت آب منطقه ای زنجان برگزارشد

تخریب و قلع و قمع 
مستحدثات غیر مجاز در بستر رودخانه
 سجاسرود - پایین دست سد گالبر

جلسه فوق العاده شورای هماهنگی مدیران صنعت 
آب و برق استان زنجان تشکیل شد

توسط مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان

وضعیت منابع آب استان تشریح شد
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با هر تو و من ، مایه های ما شدن نیست
هر رود را اهلیت دریا شدن نیست

از قیس مجنون ساختن شرط است اگر نه
زن نیست اندیشه ی لیال شدن نیست

باید سرشت باد جز غارت نباشد
تا سرنوشت باغ جز یغما شدن نیست
در هر درخت اینجا صلیبی خفته ، اما

با هر جنین ، جانمایه عیسی شدن نیست
وقتی که رودش زاد و کوهش پرورش داد

طفل هنر را چاره جز نیما شدن نیست

با ریشه ها در خاک ، بی چشمی به افالک
این تاک ها را حسرت طوبی شدن نیست

آیا چه توفانی است آن باال که دیگر
با هر که افتاد ، اشتیاق پا شدن نیست

سیب و فریب ؟ آری بده . آدم نصیبش
از سفره ی حوا به جز اغوا شدن نیست

وقتی تو رویا روی اینان می نشینی
آیینه ها را چاره جز زیبا شدن نیست
آنجا که انشا از من ، امال از تو باشد

امروز با حسین منزویراهی برای شعر جز شیوا شدن نیست  منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ورزشی

Zanganemrooz@gmail.com   @zandgan
گردشگری و میراث

استان  معاون گردشــگری   
سیســتان و بلوچســتان خبر داد: 
جشنواره موج سواری ۳۰ خردادماه 

در منطقه چابهار برگزار می شود.
به گزارش ایسنا، نشست هماهنگی 
جشــنواره گردشگری موج سواری 

در منطقه آزاد چابهار برگزار شــد. 
معاون گردشگری استان سیستان و 
بلوچستان با اشــاره به آماده کردن 
مقدمات برپایی این جشــنواره در 
این  روزهای سه شنبه و چهارشنبه 
هفته با حضور شــرکت کنندگان و 

برگزاری کالس داوری و دوره های 
آموزشی، گفت: همزمان با افتتاحیه 
این جشــنواره، برنامه هــای آئینی 
از جمله موســیقی محلــی اجرا و 
نمایشگاه صنایع دستی، سیاه چادر 
عشایری با سرو غذاهای محلی در 

مکان جشــنواره به منظور معرفی 
مهمانان و  به  اســتان  ظرفیت های 

گردشگران، برپا می شود.
از  یادآور شــد: هدف  میرحسینی 
این جریان گردشــگری  برگزاری 
توزیع ســفر در تابســتان است تا 
با پدیده جدید موج ســواری نگاه 
را بــه این اســتان معطوف کرده و 
عالقمندان گردشگری ورزشی را به 

منطقه جذب کنیم.

معاون گردشگری اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
بیان  استان سیســتان و بلوچستان 
کرد: اجــرای این برنامه ها به لحاظ 
اجتماعی نوعی حس تعلق خاطر، 
شور و نشاط اجتماعی برای جامعه 
محلی بوجــود می آورد و از طرفی 
افزایــش حضور گردشــگران،  با 
شاهد افزایش اقامت در تأسیسات 
گردشــگری از جمله اقامتگاه های 

بوم گردی و ایجاد اشــتغال پایدار 
خواهیم بود.

وی گفــت: بــرد بین المللی موج 
سواری، فرصت بازاریابی بین المللی 
را فراهــم می کند تــا از این طریق 
شــاهد افزایش حضور گردشگران 

خارجی نیز در استان شویم.
او یادآور شــد: صنعت گردشگری 
در عصــر کنونی یکی از منابع مهم 
درآمد و از جملــه عوامل مؤثر بر 

تبادالت فرهنگی بین کشورها است 
و به عنوان گســترده ترین صنعت 
خدماتی جهان جایگاه ویژه ای دارد، 
از این رو بسیاری از کشورها در پی 
افزایش بیش از پیش منافع خود از 

این فعالیت بین المللی هستند.
گردشــگری  گفت:  میرحســینی 
از  جدیــدی  بخــش  ورزشــی 
اخیر  گردشــگری در چند دهــه 
محســوب می شــود، بــه طوری 

کــه گردشــگری و ورزش مکمل 
ارتباط  می شوند،  شناخته  همدیگر 
میــان گردشــگری و ورزش نوع 
جدیــدی از گردشــگری را ایجاد 
کرده که ســاختاری نوین و جامع 
را بــرای پرکردن اوقــات فراغت 
و تفریح همراه با نشــاط روحی و 
جسمی و اجتماعی انسان ها در این 
صنعت انســان محور و انسان ساز 

ایجاد کرده است.

 هــم اکنــون وضعیــت 
صادرات چاقــوی زنجان مطلوب 
نبــوده و قوانین درســتی در این 
زمینه بــرای حمایت از صنعتگران 

وجود ندارد.
به گزارش موج رسا، صنعت چاقو 
ســازی از رشــته های ماندگار و 
محسوب  زنجان  اســتان  تاریخی 
می شــود که نیازمند توجه جدی 
و حمایت بیشــتر از سوی متولیان 

امر است.
در بررســی های به عمــل آمده و 
با توجه به شــواهد و مدارک، به 
طور قطــع اعالم تاریــخ دقیق و 
این صنعت  زمان شروع  مشخص 
اما  در استان زنجان مقدور نیست 
قدیمی ترین چاقوی به دست آمده 
از مجموعه ی مرد نمکی در معدن 
نمک چهرآباد ) روستای حمزه لو ( 
متعلق به هیجده قرن پیش از میالد 

است.
صنعت چاقو ســازی برجسته ترین 
و مهم ترین محصول صنایع دستی 
قدمت  لحــاظ  به  زنجان  اســتان 
و پیشــینه اســت که نداشتن برند 
چینی  چاقوی  ورود  باعث  خاص 
بی کیفیــت و ارزان به بازار فروش 

شده است.
چاقوی قاچاق به ویژه چینی رقیب 

بسیار سنگینی برای چاقوی داخل 
بــوده و با قیمت نــازل و کیفیت 
پایین خریداری و به دست مشتری 
می رســد ولی هنرمند و صنعت گر 
استان از تمام توانمندی های خود 
برای ارتقاء و کیفیت باالی صنعت 

چاقو استفاده می کند.
یکی دیگر از موانع و مشــکالت 
صنعــت چاقو خریــداری و تهیه 
مواد اولیه گران از ســوی هنرمند 
اســت که  این امر موجب شده که 
صنعت گر چاقو را پس از تولید با 
قیمت باالتــری عرضه کند و این 
موضوع ورود چاقــوی قاچاق به 

بازار را تصریح کرده است.
چاقوی چینی با مواد ناخالص و با 
نام و مهر چاقوی زنجان به فروش 
می رســد و این به دلیل مشــکل 
اساســی در نبود برند خاص برای 

تفکیک چاقوی اســتان زنجان از 
چاقوی چینی است.

یکی از ظرفیت های مهم در زمینه 

صنعت چاقو صادرات آن اســت 
که در حال حاضــر صنعتگران با 
مشکالت عدیده ای در این زمینه 

مواجه هستند.
اگر چــه صــادرات و ایجاد برند 
خاص بــرای صنعــت چاقو می 

توانــد از ورود کاالهای قاچاق و 
بی کیفیت جلوگیری کرده و باعث 
رونق این هنر در سطح کشور شود 

اما هنــوز راهکار جــدی در این 
زمینه وجود ندارد.

»الناز خدایی فــرد« معاون صنایع 
فرهنگی،صنایع  میــراث  دســتی 
دســتی و گردشگری استان زنجان 
نیز به این موضــوع واقف بوده و 
معتقد اســت با الحــاق دو تبصره 
به ماده 617 قانون، هنوز دســتور 
العمل در این زمینه نوشــته نشده 
اســت. وی گفت: برخــی نهادها 
پیش پیش ایــن قانون را اجرا می 
کنند در حالی که دستور العمل در 

حال تدوین است.
این مســوول بیان داشت: در این 
دستورالعمل تعاریف مشخص می 
شود و پس از آن می توان در این 

زمینه نتیجه گیری کرد.
وی با بیان اینکــه در حال حاضر 
کاالهــای لوکــس در ایــن زمینه 

توقیف می شود، افزود: مشکل ما 
تا جایی پیش رفته اســت که قلم 
توقیف  زنجانی  هنرمنــدان  تراش 

می شود.
اســتان زنجان  فرد گفت:  خدایی 
در زمینه صنایع دســتی، هنرمندان 
برجســته و فعالی دارد که سالیان 
سال در این عرصه فعالیت کرده اند.

وی با اشــاره به اینکــه برخی از 
صنایع دستی استان از جمله ملیله، 
چاقو و مس زبانزد اســت،افزود: 
یکــی از صنایع هنــری فعال در 
اســتان زنجان چاقو اســت که در 
حــال حاضــر یک هــزار و 5۰۰ 
هنرمند در این حوزه فعال هستند.

 یکی از هنرمندان صنایع دســتی 
اســتان زنجان از بلوکه شــدن بار 
چاقــوی خود در باکــو خبرداد و 
گفت: با وجــود نامه نگاری های 
انجام شده این محموله که از مهر 
ماه سال گذشته توقیف شده است، 

وضعیت نامشخصی دارد.
جرجیســی با بیان اینکه صادرات 
چاقو با مشکالت عدیده ای مواجه 
است، افزود: محموله صنایع دستی 
که در اوج و خرابی بازار در دوره 
دوم تحریــم ها بــرای حمایت از 
تولیــد صادر شــده اســت،هنوز 

بالتکلیف است.

ظرفیتی که دیده نمی شود؛

صادرات چاقوی زنجان در هاله ای از ابهام
از بلوکه شدن محصوالت تا بالتکلیفی صنعتگران

 رییس پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه 
گفت: بنای تاریخی گنبد سلطانیه با محاسبات 
دقیق و با بهره گیری از مصالح مقاوم ســاخته 
شده و همین موضوع ایمنی این اثر را در برابر 
شــرایط گوناگون به ویژه زمین لرزه ها مصون 

نگه داشته است.
میر موســی انیران در گفت و گــو با خبرنگار 
ایرنا افــزود: هم اکنون پایــگاه میراث جهانی 
تالش دارد با استفاده از ظرفیت های مختلف و 
همکاری های بین بخشی؛ اقدام های مؤثری در 
ارتباط با گنبد جهانی سلطانیه و به ویژه کارهای 

انجام گرفته گذشته را انجام دهد.
وی اظهار داشت: طی ســال گذشته محققانی 
از دانشــگاه های شهید بهشتی و حتی از کشور 
ایتالیا بــرای ارزیابی وضعیت گنبد ســلطانیه 
حضور داشــتند که کارهای اثر بخش می تواند 

نتایج بهتری را رقم بزند.
این مسوول ادامه داد: اواخر مهر سال گذشته بود 
که برای نخستین بار اعضای کمیته بین المللی 
مرمت سازه های میراث معماری )ایسکارسا( از 
کشور ایتالیا به منظور ارزیابی وضعیت مقاومت 

و استحکام گنبد ســلطانیه از این بنای تاریخی 
بازدید کردند.

انیران افزود: بازدیدهای انجام گرفته این کمیته 
نشان داد که سازه های این اثر تاریخی بی نظیر 
در وضعیت مناســبی قرار دارد و مقرر شده که 
اطالعات الزم پس از بررسی نهایی و مطالعات 
رفتاری در ارتباط با سازه بنا، به کمیته یاد شده 

ارسال شود.
وی بیــان کرد: بر این اســاس پایگاه جهانی با 
ســاز و کارهای انجام داده، همواره ایستایی بنا 
را به لحاظ شاهد گچی )حرکات ساختمان در 
طول سال( مورد بررسی قرار می دهد که تا کنون 

موردی خاص وجود نداشته است.
رئیس پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه ادامه 
داد: ایسکارسا قرار اســت پس از بررسی های 
الزم، چندین بنا در کشــور پس از بازدیدهای 
الزم در صورت نیاز حمایــت در زمینه مقاوم 
سازی و استحکام بخشــی را مورد توجه قرار 

دهد.
این مســوول یاد آور شــد: طبق برنامه ریزی 
کتابچه ای شــامل اطالعات حوزه میراث گنید 

سلطانیه زنجان تهیه می شود که در جمع آوری 
آن پایگاه گنبد جهانی سلطانیه، میراث فرهنگی 
اســتان، پژوهشــگاه میراث فرهنگی، دانشگاه 
شهید بهشتی و دانشــگاه هنر تهران مشارکت 

می کنند.
انیران خاطر نشــان کرد: گردشگری رکن مهم 
توســعه اقتصادی کشورها محسوب می شود و 
در آمد حاصــل از آن نیز کمتر از فروش نفت 
نیست که توجه و سرمایه گذاری بیشتر در این 

حوزه بیش از گذشته ضروری است.
گنبد سلطانیه در سال 1۳1۰ در فهرست میراث 
ملی و تیرماه ســال 1۳۸۴ در فهرســت میراث 

جهانی )یونسکو( ثبت شده است.
این اثر، یادگار دوره ایلخانیان در ایران است و 
یکی از آثار ثبت شده کشور در فهرست میراث 
جهانی محسوب می شــود، این گنبد به دست 
ســلطان محمد خدابنده در قرن هشتم احداث 
شــده و هم اکنون بزرگترین گنبد آجری جهان 

به شمار می آید.
شهرستان ســلطانیه با ۳۰ هزار نفر جمعیت در 

۴۰ کیلومتری از مرکز استان زنجان قرار دارد.

 در اردیبهشت امســال 1۰ هزار و ۳۹5 
پرواز از مبدأ یا به مقصد مهرآباد انجام شــد که 
۳۰.7 درصد از کل پروازهای بازه زمانی مذکور 

بوده است.
به گزارش خبرنگار مهر، در اردیبهشــت امسال 
۳ میلیون و 7۴۲ هزار و 7۳6 مســافر از طریق 
فرودگاه های کشــور جابه جا شدند که نسبت 
بــه ماه قبل از آن )فروردین ۹۸( که ۳ میلیون و 
7۹1 هزار و ۸۸۲ مسافر در فرودگاه های تحت 
مالکیت شــرکت فرودگاه هــا و ناوبری هوایی 
ایران تردد داشته اند، کاهش 1.۲ درصدی داشته 

است.
همچنین بــر پایه اعالم شــرکت فرودگاه ها و 
ناوبــری هوایی ایران، فــرودگاه مهرآباد با دارا 
بــودن 1۰ هزار و ۳5۹ نشســت و برخاســت 
پُرترددترین فرودگاه کشور بود که نسبت به ماه 
قبل از آن )فروردین ۹۸( که تعداد نشســت و 
برخاست های هواپیما در این فرودگاه، 1۰ هزار 
و 7۳ ســورتی پرواز بود، افزایش ۳.۲ درصدی 

نشان می دهد.
سهم نشست و برخاســت هواپیما در فرودگاه 

مهرآباد در اردیبهشت ماه نسبت به فرودگاه های 
دیگر ۳۰.7 درصد بود.

بیشــترین میزان تردد و اعزام و پذیرش مسافر 
در اردیبهشت ماه امسال نیز در فرودگاه مهرآباد 
بوده که با 1 میلیون و ۲۴5 هزار مسافر در رتبه 
نخســت فرودگاه های کشــور قرار گرفت. در 
فروردین ماه امســال نیز 1 میلیون و ۲۰7 هزار 
مسافر از مهرآباد تردد کرده اند که نشان می دهد 

رشد ۳ درصدی داشته است.
همچنین فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد در 
اردیبهشــت ماه امســال ۴ هزار و ۴15 نشست 
و برخاســت هواپیما داشت که این شاخص در 
فروردین ۹۸ معادل ۴ هزار و ۴۴۹ سورتی پرواز 

بوده است.
فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد در اردیبهشت 
ماه با سهم 1۳.1 درصد، رتبه دوم فرودگاه های 
کشور پس از مهرآباد از نظر میزان تردد هواپیما 

را کسب کرده است.
این فــرودگاه بعد از مهرآباد از نظر تعداد اعزام 
و پذیرش مســافر نیز در رتبه دوم قرار گرفت. 
در ماه گذشته )اردیبهشت ۹۸( 661 هزار مسافر 

از فرودگاه مشــهد تردد کرده اند. این در حالی 
اســت که در ماه قبل از آن )فروردین ۹۸( این 
شــاخص 671 هزار مسافر بوده و نشان دهنده 
کاهش 1.5 درصدی تعداد مســافران فرودگاه 
مشهد در اردیبهشت نسبت به فروردین امسال 

بوده است.
رتبه ســوم نشســت و برخاســت هواپیما و 
همچنیــن تعداد اعزام و پذیرش مســافر را نیز 
فرودگاه امــام خمینی )ره( به ترتیب با انجام ۳ 
هزار و ۳1۳ ســورتی پرواز و 515 هزار مسافر 
در میان فرودگاه های کشــور در اردیبهشــت 
ماه امســال کســب کرد که این دو شاخص در 
فروردین ماه امسال ۳ هزار و ۹۹۳ سورتی پرواز 
و 657 هزار مســافر بوده اســت که در این ماه 
مانند اردیبهشت، فرودگاه امام خمینی )ره( در 
هر دو شــاخص همچنان در رتبه سوم پس از 

فرودگاه های مهرآباد و مشهد قرار گرفته بود.
ســهم فــرودگاه امــام خمینــی )ره( از کل 
 پروازهای انجام شــده در اردیبهشت ماه امسال 
نسبت به دیگر فرودگاه های کشور، ۹.۸ درصد 

بوده است.

رییس پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه :

ساخت گنبد سلطانیه با مصالح مقاوم
ایمنی این اثر را تضمین کرده است

آمارهای ارایه شده نشان می دهند:

کاهش سفرهای هوایی
یک سوم پروازهای اردیبهشت مربوط به مهرآباد بود

برگزاری جشنواره موج سواری در چابهار
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