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ته سیگاری که آتش به جان مراتع زد؛ 

مراتع ایجـرود طعمـه آتش شد

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان خبر داد:
اصالح بیش از یک کیلومتر 

شبکه توزیع آب شرب 
در شهر زنجان

مدیرکل کمیته امداد استان خبر داد؛
پرداخت ۱۸۳ میلیارد ریال 

کمک معیشت به مددجویان 
کمیته امداد زنجان 
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در آیین تکریم و معارفه دادستان زنجان عنوان شد:

تحقق وحدت و امنیت با تکریم و پیگیری حقوق مردم
رویه 2  

 بر پایه اعالم متولیان آموزش و پرورش 
استان، بیشتر شهرک های اقماری شهر زنجان 
فاقد مدرسه هستند و دانش آموزان ناچارند با 
سپری کردن مسافت طوالنی سر کالس درس 

حاضر شوند.
معاون توســعه مدیریت و پشتیبانی مدیرکل 
آموزش و پرورش اســتان زنجــان افزود: در 
زمان کنونی شهرک های شهر آرا، الهیه، شهرک 
غرب، پونک و گلشــهر کاظمیه فاقد مدرسه 

هستند و تداوم این مساله مشکالتی را برای 
گروه های هدف ایجاد کرده است.

حسین حسنلو افزود: بر این پایه زمین مورد 
نیــاز برای ســاخت فضای آموزشــی برای 
شهرک های اقماری شهر زنجان فراهم شده، 
اما منابع و اعتبارات دولتی پاســخگوی رفع 
مشکالت این بخش نیســت و در این میان 
مشــارکت خیرین نقش ارزنده ای در پیشبرد 

برنامه های این بخش دارد.

بر پایه اعالم متولیان آموزش و پرورش استان؛

بیشتر شهرک های 
اقماری زنجان 
مدرسه ندارند

االکلنگ قیمت و مصرف 
محصوالت لبنی در زنجان

رویه 2  

 دادستان کل کشور:

دستگاه قضایی با آنچه که باید 
رویه 2  فاصله دارد

 عضــو هیات علمی مرکــز تحقیقات و 
آموزش کشاورزی استان زنجان، از اجرای طرح 

ملی » ایران سیمیت« در این استان خبر داد.
حســین نظری در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر 
این که با اجرای این طرح، شیوه های کشاورزی 
حفاظتی در حوزه گنــدم کاری در منطقه مورد 
بررسی قرار می گیرد، اظهار کرد: اجرای این طرح 
باعث می شود که کشاورزان استان، با دانش فنی 
کشاورزی حفاظتی و مزایای آن آشنا شوند و از 
روش های کشــت سنتی اجتناب کنند تا بتوانند 
با کشــت گیاهان زراعی سازگار و ارقام جدید، 
از درآمد خالص بیشــتری در طول دوره کشت 

برخوردار شوند.
وی با اشــاره به این که طرح مذکــور در چهار 
استان دیم خیز از جمله قزوین، همدان، زنجان و 
اردبیل اجرایی شده اســت، ادامه داد: طرح ملی 
»ایران سیمیت« در استان های زنجان و اردبیل در 
دو پلت فرم اجرا شــده و در استان زنجان، مناطق 
گندم خیــز خدابنده و صایین قلعــه برای اجرای 
طرح انتخاب شده اســت؛ در واقع طرح مذکور 
در راســتای »افزایش عملکرد گندم و بهره وری 
نظام های زراعی گندم  بنیان در ایران« اجرا می شود.
نظــری با تاکید بر این کــه افزایش 20 درصدی 
عملکرد گنــدم، مهم ترین هدف طرح اســت، 
تصریح کرد: در اســتان زنجان، در هر پلت فرم 
هشت طرح مرتبط اجرا شده و مهم ترین آن ها، 
طرح »ســناریو« با مســاحت 2.5 هکتار در هر 

پلت فرم است.
دبیر طرح ملی »ایران سیمیت« در استان زنجان 

افزود: بررسی امکان کشت تناوب های مختلف با 
گندم، عنوان طرح دیگری است و در قالب آن، 
گیاهان زراعی که قابلیت کشت در شرایط دیم و 
در تناوب با گندم را دارند، شناســایی می شوند. 
طرح بعدی نیز »مدیریت علف های هرز« است 
که بر پایه آن، بهترین ترکیب تیماری برای مبارزه 

با علف های هرز معرفی خواهد شد .
وی ادامه داد: طرح تقســیط کــود ازت، عنوان 
طرح بعدی در قالب طرح ملی » ایران سیمیت« 
است و باعث می شود که میزان اپتیمم کود ازت 
برای استفاده در فصل پاییز و بر اساس داده های 

عملکرد در اختیار کشاورزان قرار گیرد.
نظری همچنین از مقایســه ماشین های کارنده 
کشت حفاظتی در قالب طرح ملی ایران سیمیت 
خبر داد و گفت: در این طرح، چهار نوع ماشین 
کاشــت مســتقیم با یکدیگر مقایسه می شود تا 
بتوانیم با شناســایی ایرادات فنی ماشــین های 

کاشت و ارایه به شرکت سازنده، ماشین کشت 
مناسب را به کشــاورزان و دستگاه های اجرایی 

معرفی کنیم.
وی با بیان این که در قالب طرح ملی ایران سیمیت، 
فرصت کشــت و کار به گیاهان جدید سازگار با 
گیاهان موجود در اســتان داده می شــود، افزود: 
همچنین اجرای طرح P.V.S برای مقایســه 13 
رقم گندم دیم در شــرایط زارعــان و در نهایت، 
انتخاب بهترین رقم برای کشت در منطقه، از دیگر 
بخش های طرح ملی ایران سیمیت به شمار می رود.
عضــو هیات علمی مرکز تحقیقــات و آموزش 
کشــاورزی اســتان زنجان خاطرنشــان کرد: 
امیدواریــم بــا اجــرا و ترویج ایــن طرح بین 
کشــاورزان عمده کار، به هدف نهایی که حفظ 
خاک استان از فرســایش آبی و بادی و کاهش 
 هزینه هــای تولیــد و افزایــش درآمد اســت،

دست یابیم.

 طرح بانک مســکن برای تعیین سقف 
تســهیالت خرید مســکن بســته به توانایی 
بازپرداخت افراد، قرار بود در شــورای پول و 
اعتبار مطرح شــود، اما وزیر راه و شهرسازی 
گفتــه که ســقف وام خرید مســکن افزایش 

نخواهد یافت.
به گزارش ایســنا، با توجه بــه افزایش قیمت 
مســکن در ســال گذشــته و کاهش قدرت 
خرید مردم، چندی پیش بانک مسکن از ارائه 
طرحی به شــورای پول و اعتبار برای افزایش 
سقف تسهیالت خرید مسکن بسته به توانایی 
بازپرداخــت افراد مختلف خبــر داد که گفته 
می شــد این طرح منتظر تأیید شــورای پول و 
اعتبار است و در صورت تأیید، نهایی می شود.

هم اکنون همه متقاضیان دهک های سه تا هفت 
درآمــدی که گروه هدف بانک مســکن برای 
پرداخت تسهیالت مســکن هستند، از سقف 
۸0 میلیون تومانی وام استفاده می کنند. اما بانک 
مسکن پیشــنهاد داده بود که بر اساس قدرت 
خرید و تــوان بازپرداخت افراد، ســقف های 
تسهیالتی به صورت متغیر تعیین شود و افراد 
بر اســاس قدرت خرید و بازپرداخت اقساط 
خود بتوانند از تســهیالت متناســب با شرایط 

خود استفاده کند.
مدیرعامل بانک مســکن گفته بود که اجرایی 
شدن این پیشنهاد، نیازمند مصوبه شورای پول 
و اعتبار است. این در حالی است که با گذشت 
حدود دو ماه از این ماجرا، محمد اســالمی - 
وزیر راه و شهرسازی - صریح اعالم کرده که 
مبلغ وام خرید مسکن افزایش نمی یابد، چراکه 
باوری به افزایش مبلغ وام خرید مسکن ندارد.

وی با حضور در یک برنامه تلویزیونی، درباره 

افزایش قیمت مســکن، گفت: بررسی ها نشان 
می دهد تحوالت در بخش مســکن و التهابات 
قیمتی هیچ تناســبی با تقاضای مسکن ندارد، 
بلکه نوسانات ارزی سبب شــده مردم کاالی 
خود را بــه قیمت ارز، تجدید ارزیابی کنند که 
عمدتاً برای حفظ ارزش دارایی های خود آن را 
به ملک تبدیل کرده اند و همین موضوع، سبب 

افزایش قیمت مسکن شده است.
طبق اعالم وزیر راه و شهرســازی، قرار نیست 
وام مســکن افزایش یابد. بلکه مســووالن به 
وام عرضه مســکن باورمند هســتند تا زمین 
را در اختیار ســازنده بگذارنــد و بانک نیز ۸0 
درصد رقم سرمایه گذاری سازنده را به صورت 
تســهیالت پرداخت کند و زمانی که توانست 
واحد خــود را به فروش برســاند، این وام به 

خریدار منتقل خواهد شد.
به این ترتیب، به نظر می رسد که اکنون برنامه ای 

برای افزایش مبلغ تســهیالت خرید مســکن 
وجود ندارد و ممکن است شورای پول و اعتبار 

نیز با آن موافقت نکرده باشد.
با این حال بانک مســکن طرح دیگری را برای 
کاهش قیمت ساخت مســکن از طریق ایجاد 
یک زنجیره اعتباری تأمین مصالح مورد نیاز این 
بخش در دســت اجرا دارد که رحیمی انارکی، 
مدیرعامل بانک مسکن در سال گذشته اجرایی 
شــدن این موضوع را تا پایان شهریور ماه سال 
جاری اعالم کرده بود، اما به نظر می رســد که 
هنوز اقدام جدی مشخصی در این باره صورت 

نگرفته است.
به گفته وی، قرار اســت با اجــرای این طرح 
قیمت تمام شــده ساخت مسکن تا 30 درصد 
کاهش یابد، اما باید دید که در شــرایط فعلی، 
ایــن بانک موفق به اجــرای صحیح این طرح 

خواهد بود؟

 افت درآمدها در ســال 9۸ موجب شده 
است معادالت بودجه ای امسال دچار بهم ریخته 
و دولت تصمیم به کاهش بخش هزینه ای بودجه 

تا ۶2 هزار میلیارد تومان بگیرد.
 اعالم اخیر رییس سازمان برنامه و بودجه بیانگر 
آن بود که منابع و مصارف دولت در بودجه سال 
جاری باید به 3۸۶ هزار میلیارد تومان کاهش یابد.

وی شرایط سخت و بحرانی پیش روی کشور را 
مورد اشــاره قرار داده و گفته که با توجه به افت 
شــدید درآمدها در ســال 9۸ باید دخل و خرج 
کشور تنظیم شود و در این رابطه اقداماتی انجام 

شــده است. این در حالی اســت که طبق قانون 
بودجه دولت باید منابع و مصارف خود را با ۴۴۸ 
هزار میلیارد تومان منابع عمومی تنظیم می کرد، اما 
با توجه به کمبودهایــی که در منابع دارد آن را با 
کاهش ۶2 هزار میلیارد تومانی به 3۸۶ هزار میلیارد 
تومان رسانده که در نتیجه آن باید صرفه جویی هایی 

انجام شود.
منابع دولت را امســال، 23۸ هزار میلیارد تومان 
درآمدها، 15۸ هزار میلیــارد تومان فروش نفت 
و فرآورده های آن و همچنیــن 51 هزار میلیارد 
تومان فروش اوراق تشــکیل می دهد که باید در 

ســه بخش هزینه های جاری با 152 هزار میلیارد 
تومان، بودجه های عمرانی ۶۶ هزار و ۸00 میلیارد 
و تملک دارایی های مالی با 29 هزار میلیارد تومان 
مصرف شــود. با این حال شــرایط تحریمی و 
مسایل بین المللی که در کاهش درآمدهای دولت 
به ویژه بخش نفت تأثیرگذار بوده است موجب 
شده با افت درآمدها دولت به کاهش هزینه های 
خود روی آورد. از این رو کاهش حدود ۶0 هزار 
میلیاردی در دســتور کار قرار گرفته که 23 هزار 
میلیارد تومان آن از بودجه های جاری کم شده و به 

۴3 هزار میلیارد تومان رسیده است.

 اعضای ستاد تنظیم بازار بر غیرقانونی 
بودن تغییرات شهریه مدرسه های دولتی بدون 
دریافــت مجوزهای الزم از این ســتاد، تاکید 

کردند.
به گزارش ایســنا به نقــل از وزارت صنعت، 
معدن و تجــارت، بر پایه ایــن گزارش نرخ 
خدمات آموزشــی مدرســه ها، بایــد پس از 
ارایه درخواست و بررسی کارشناسی سازمان 
و  تولیدکنندگان  و  حمایت مصرف کننــدگان 
تصویب در کارگروه تنظیم بازار، اجرایی شود 
و از آنجایی که تاکنون هیچ گونه پیشنهادی از 

سوی دستگاه ذیربط برای تغییر شهریه مدارس 
به آن ســازمان و کارگروه تنظیم بازار واصل 
نشده است، هرگونه افزایش شهریه مدرسه ها 
بدون گرفتن تأییدیه کارگروه تنظیم بازار، فاقد 

وجاهت قانونی است.

شهریه های جدید لغو شود
بر این پایه مقرر شــد ســازمان مدرســه های 
غیردولتی و مشارکت های مردمی نسبت به لغو 
شــهریه اعالمی بدون گرفتن مصوبه کارگروه 
تنظیم بــازار، اقدام و در صــورت ضرورت 

تعیین شهریه جدید، پیشنهادهای الزم را برای 
بررسی به سازمان حمایت مصرف کنندگان و 

تولیدکنندگان ارسال کنند.
الزم به توضیح است حسب قوانین و مقررات 
جاری کشــور از جمله ابالغیه شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی ســران قوا، مقرر اســت 
کاالها و خدماتی که از حساســیت و اهمیت 
باالیی برخوردارند، مشمول بررسی کارشناسی 
توســط ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان و تصویب کارگروه تنظیم بازار 

باشند.

طرح »ایران سیمیت«؛
 فرصتی برای نهادینه  کردن کشت حفاظتی

افزایش وام خرید خانه منتفی شد!

۶۲ هزار میلیارد از دخل و خرج امسال کم شد افزایش شهریه مدرسه ها غیرقانونی است

رویه 3  
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با افزایش قیمت محصوالت لبنی و کاهش مصرف؛
االکلنگ قیمت و مصرف 
محصوالت لبنی در زنجان

 رییس اتحادیه خواروبار و لبنیات فروشان 
گفت: افزایش قیمت، مصرف محصوالت لبنی را 

کمتر می کند.
جلیل علی محمدی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
هم اکنون قیمت محصوالت لبنی پرمصرف برخی 
شرکت های لبنیاتی از قبیل شیر، پنیر و ماست قریب 

به 25 درصد افزایش داشته است.
این مسوول ادامه داد: با افزایش قیمت در قیمت 
محصوالت شرکتی شاهد افزایش قیمت در شیر 
محلی که به صورت بســته بندی نشــده عرضه 

می شود و متقاضی زیادی نیز دارد، هستیم.
وی از فعالیت 110 واحد صنفی لبنیاتی که عرضه 
انواع محصوالت لبنی را انجام می دهد، خبر داد و 
یادآور شد: بنا به آنچه که از جانب فعاالن در شهر 
گفته می شود پس از افزایش قیمت مقدار خرید 

مردم نسبت به قبل کاهش یافته است.
علی محمدی با تاکید بر لزوم وجود شیر به میزان 
الزم در سفره مردم، خاطرنشان کرد: مصرف کم 
و یا مصــرف نکردن محصوالت لبنی به تنهایی 
می تواند ســبب بروز بیماری هایی از قبیل پوکی 
استخوان در جامعه شود که هزینه درمانی باالیی 
را بــر جامعــه تحمیل می کند، بــه همین دلیل 
تخصیص یارانه و سوبســید برای این محصول 

ضروری به نظر می رسد.

مدیر کل بیمه سالمت استان زنجان:
۶۹۰ بیمار خاص در زنجان تحت 

پوشش بیمه سالمت هستند
 مدیر کل بیمه سالمت استان زنجان گفت: 
در استان زنجان ۶۹0 بیمار خاص تحت پوشش 
بیمه ســالمت هســتند و تعداد بیماران خاص 

دراستان رو به رشد است.
خدیجه ابراهیم خانی در گفتگو با خبرنگار مهر به 
بیمه شدگان بیمه سالمت در استان زنجان اشاره 
کرد و گفت: در استان زنجان بیش از 1۳ هزار نفر 
بیمه همگانی بیمه سالمت هستند که در مجموع 
از جمعیت یک میلیــون و 5۷ هزار و ۶0 نفری 
اســتان زنجان بیش از 5۸ درصد تحت پوشش 

بیمه سالمت هستند.
وی به بیمه مددجویان بهزیســتی و کمیته امداد 
اشــاره کرد و گفت: تا کنون برای ۳ هزار و 200 
مددجوی کمیته امداد اســتان زنجــان دفترچه 

درمانی صادر شده است.
مدیر کل بیمه سالمت استان زنجان گفت: بیمه 
سالمت اســتان زنجان با 1۳ بیمارستان دولتی و 
خصوصی، ۸۶ مرکز جامع سالمت و ۴50 مرکز 
تخصصی و درمانی و آزمایشگاه ها و داروخانه ها 

طرف قرار داد است.
ابراهیم خانی از فعالیت 25 دفتر پیشخوان دولت 
در استان زنجان خبر داد و گفت: ۹ مورد از این 

دفاتر در شهرستان زنجان فعال است.
وی با بیان اینکه پنج نوع بیمار خاص در استان 
زنجان تحت پوشش بیمه سالمت هستند، گفت: 
بیمــاران ام اس، هموفیلی، دیالیزی و پیوند کلیه، 
تاالسمی و سرطان از خدمات درمانی این سازمان 
استفاده الزم را دارند. وی با بیان اینکه در استان 
زنجــان ۶۹0 بیمار خاص تحت پوشــش بیمه 
سالمت هستند و از خدمات درمانی این سازمان 
اســتفاده می کنند، افزود: بــرای بیماران خاص 
دفترچه صادر می شود، این بیماران با مراجعه به 
دفاتر پیشخوان می توانند برای دریافت دفترچه 
ثبت نام کنند، حق بیمه ای از این بیماران که شمار 

آنها رو به افزایش است، دریافت نمی شود.

جشنواره »به رنگ قنوت«
ویژه دانش آموزان در زنجان 

برگزار می شود
 رییس ســتاد اقامه نماز استان زنجان از 
برگزاری جشــنواره »به رنگ قنوت« ویژه دانش 
آموزان در اســتان زنجان خبــر داد و گفت: این 

جشنواره مهرماه برگزار می شود.
حجت االسالم علی یوسفی در گفتگو با خبرنگار 
مهر بابیان اینکه ســتاد اقامه نماز اســتان زنجان 
برنامه های خوبی برای ســال ۹۸ پیش بینی کرده 
است، افزود: جشنواره شــکوفه های نماز ویژه 
نونهاالن در مهدکودک ها و مراکز پیش دبســتانی 

استان زنجان برگزار می شود.
وی از اجرای طرح »نماز یاوران کودک« خبر داد 
و اظهار کرد: همچنین مسابقه شکوفه های نماز 

برای نونهاالن برگزار می شود.
یوسفی از برگزاری نشســت های دانش آموزی 
نماز به تعداد 1۴0 نشست و طرح پیوند مسجد 
و مدرسه هر هفته یک مدرسه در شهرستان های 

استان در سال ۹۸ خبر داد.
وی تأکید کرد: جشنواره »محراب« ویژه جوانان 
در سال جاری برگزار می شود و طرح یاوران نماز 

هم در دانشگاه های استان برگزار خواهد شد.
وی بــه برنامه های عمومی ســتاد اقامه نماز در 
استان زنجان اشاره کرد و گفت: نشست های نماز 
شناسی و شیوه های دعوت به نماز ویژه گروه های 
مؤثر، اجــرای برنامه های فرهنگی ترویجی نماز 
در مناســبت های ملــی و مذهبی و جشــنواره 
نمایشنامه نویســی، رمان، قصه، و شعر نمازی و 
برگزاری مسابقه کتاب خوانی با موضوع نماز از 

برنامه های ستاد در سال ۹۸ است.

خبـر

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان خبر داد:
اصالح بیش از یک کیلومتر 
شبکه توزیع آب آشامیدنی 

در شهر زنجان
 مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان 
زنجان گفت: این شرکت در سال ۹۸ در بخش 
نگهداری از شبکه بیش از یک کیلومتر از شبکه 
توزیع آب شرب در شــهر زنجان را اصالح و 

بازسازی نموده است.
علیرضا جزء قاســمی اظهار داشت: استاندارد 
سازی 1۶۹ فقره انشعاب فرسوده در شهر زنجان 
در ســال ۹۸ نیز از دیگر اقدامات شرکت آب و 

فاضالب در شهر زنجان می باشد.
وی افزود: برای کاســتن از میــزان حوادث و 
اتفاقات و همچنین کاهش هدر رفت آب ۹ فقره 
شیر شبکه جدید از جمله 2 فقره شیر فشار شکن 

در شهر زنجان نصب و راه اندازی شده است.
مدیرعامل شرکت آبفای اســتان زنجان گفت: 
جابه جایــی لوله 250 رضــوان و پونک که در 
بارندگی های امســال و وقوع سیل آسیب دیده 
بود به طول 1۸۴ متر انجام و وضعیت شبکه در 

این شهرک ها تثبیت گردید.
وی جدا سازی فاز 2 و ۳ در اتوبان 22 بهمن و 
حوالی پل گلشــهر به طول 522 متر را از دیگر 
اقدامات شرکت آب و فاضالب استان زنجان در 
طول ســال ۹۸ اعالم کرده و افزود: یک دستگاه 
قطــع و وصل به قطر ۹00 میلی متر نیز در خط 

انتقال شهر زنجان تعمیر و بازسازی شد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان خدابنده عنوان کرد:
پیش بینی حضور 5۰۰۰ 
دانش آموز در پایگاه های

اوقات فراغت
 مدیــر آمــوزش و پرورش شهرســتان 
خدابنده گفت: پیش بینی می شود بیش از 5000 
دانش آمــوز در پایگاه های غنی ســازی اوقات 

فراغت شرکت کنند.
قاسم علی افشاری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به آغاز کار پایگاه های اوقات فراغت شهرستان 
 خدابنــده، اظهار کرد: در تابســتان امســال 25 
پایگاه شهری و روستایی برای غنی سازی اوقات 
فراغت فعالیت خواهد کرد که پیش بینی می شود 
 بیــش از 5000 دانش آمــوز در ایــن کالس ها 

شرکت کنند.
این مسوول با اشاره به نوع کالس هایی که برگزار 
می شــود، ادامه داد: زمینــه فعالیت کالس های 
غنی ســازی اوقات فراغت، آموزش قرآن کریم، 
ورزشــی، فرهنگی، هنری، علمــی، ادبی و در 

مجموع 15 رشته خواهد بود.
وی افزود: فصل تابســتان بهترین فرصت برای 
غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان در قالب 
برنامه های آموزشــی، فرهنگی، هنری، مهارتی، 
ورزشی و ســایر فعالیت های آموزشی است و 
در این تعطیالت سه ماهه می توان بستر شکوفایی 
اســتعداد، خالقیت، مهارت و توانایی ها را برای 

دانش آموزان به وجود آورد.
 مدیــر آموزش و پرورش شهرســتان خدابنده 
تصریح کــرد: اوقات فراغت اوقاتی لذت بخش 
برای کودکان، نوجوانان و جوانان که دارای شور 
و نشــاط ویژه اند، است و الزم است برای ایجاد 
این لذت بخشــی در کالس های تابستانی، نگاه 

کارشناسی حاکم باشد.

ارسال تجهیزات ورزشی 
به ۲5 روستای استان زنجان

 با مســاعدت اداره کل ورزش و جوانان 
زنجان تجهیزات ورزشی مورد نیاز 25 روستای 

این استان تامین و ارسال شد.
علی خلیلی در جمع خبرنــگاران گفت: برای 
تهیه این تجهیزات ورزشــی ۶00 میلیون ریال 
هزینه شده که این اقدام در جهت اشاعه فرهنگ 

ورزش در روستاهای استان انجام شده است.
وی اظهار داشت: بر این پایه باید زمینه را برای 
ورزش کردن افراد فراهم کرد که این امر مهم در 
روستاها و مناطق محروم اهمیت بیشتری پیدا می 
کند که کارهای انجام گرفته در مسیر استعدادیابی 
ورزشی و ورزش قهرمانی نیز حرکت روبه رشد 

و موثر است.
این مســوول، بــا تاکید بر اهمیــت ورزش در 
پیشگیری از بســیاری از بیماری و آسیب های 
اجتماعی گفت: چه بسا افراد مستعد بسیاری در 
این روستاها باشند و با استفاده از این تجهیزات 
ورزشی به استعداد ورزشی خود پی ببرند و این 
خود نتیجه مطلوبــی در بلندمدت برای ورزش 

استان دارد.
وی یادآوری کــرد: و می توان گفت که تالش 
در همگانی کردن ورزش خود به نوعی سرمایه 
گــذاری در ورزش قهرمانــی اســت و به این 

موضوع مهم باید توجه کرد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان همچنین 
از اجــرای فاز دوم این اقــدام خبر داد و خاطر 
نشــان کرد: در روزهای آتی تجهیزات دیگری 
برای برخی مناطق دیگر تهیه و ارسال خواهد شد 
و پس از فرســتادن این اقالم این اداره کل برای 
نظارت بیشتر به منظور قرار گیری موارد در محل 
مورد نظر واستفاده بهینه از آنها، با دهیاری ها در 

ارتباط خواهد بود.

خبـر در آیین تکریم و معارفه دادستان زنجان عنوان شد:

تحقق وحدت و امنیت با تکریم و پیگیری حقوق مردم
 آیین تکریم و معارفه دادســتان 
مرکز اســتان زنجان با حضور دادستان 
کل کشور و استاندار، نماینده ولی فقیه 
در اســتان، رییس کل دادگستری استان، 
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی و 

برخی مدیران و مسووالن برگزار شد.
در ایــن آیین که در ســالن اجتماعات 
دادگســتری کل اســتان برگزار شــد، 
حجت االسالم محســن کرمی به عنوان 
دادستان جدید شهرستان زنجان معارفه 
و از خدمات و زحمات حجت االسالم 

حسن مظفری قدردانی شد
اســتاندار زنجان با تاکید بر اینکه همه 
مسووالن باید تالش وافری برای تقویت 
مقوم های وحدت در جامعه داشته باشند، 
گفت: در این راه، امام خمینی )ره( باید 
الگوی ما باشد که از تمام بضاعت خود 
استفاده کرد تا وحدت در جامعه جاری 
و ساری شود و در ادامه هم این نهضت 

را به دست فرزند خلف و شایسته خود رهبر معظم 
انقالب سپرد.

فتح اله حقیقی با بیان اینکه برای تقویت مقوم ها باید 
مردم را در عمل، تکریم کنیم، اظهار داشت: تکریم 
در عمل یعنی به مردم دروغ نگوییم، خدمتگزاران 
چابکی برای مردم بوده و در راســتای خدمت هم 
صدا شویم، برای حل مشکل مردم تالش کرده و 

مکمل همدیگر باشیم.
وی افــزود: باید تصمیم گیری مؤثر و ریســک را 
روزبه روز در مدیران پاک دست، پاک چشم، صادق 
و امین تقویت کرده و برای ایجاد آرامش در حوزه 

مأموریت خود تالش کنیم.
حقیقی بــا بیان اینکه نبود آرامــش 2 عارضه در 
پی دارد، خاطرنشــان کرد: اول اینکه ذهنیت مردم 
را ناامن تــر می کنیــم و دوم اینکه تحلیل غلط به 

بیگانگان و استکبار می دهیم.
اســتاندار زنجان گفت: امروز در شــرایطی قرار 
داریم که عمق کینه و دشــمنی دشمنان و فرزندان 
خودفروخته اســتکبار و استبداد در اوج خود قرار 
داشته و به همین دلیل فشــارهایی در حوزه های 
اطالع رسانی، اقتصادی و بین المللی به کشور وارد 

می کنند.
وی تصریح کرد: تجربه ۴0 ســاله نشان می دهد با 

اتحاد، مقاومت و هوشمندی توانسته ایم دشمن را 
وادار کنیم که به جای تهدید از در تکریم با ملت 

ایران وارد شود.
حقیقی اظهار داشت: همه ما وظیفه داریم شجاعانه 
و با جســارت کامل و هوشمندی در این مقاومت 

ملی، ادای وظیفه کنیم.
اجرای عدالت و ایجاد امنیت، وظیفه اصلی قوه 

قضاییه
رییس کل دادگستری استان زنجان نیز گفت: طبق 
اصول قانون اساسی، قوه قضاییه 2 وظیفه مهم بر 
عهده دارد که اجرای عدالت در جامعه اسالمی و 
تضمین آن و ایجاد امنیت و نظم بخشی به جامعه 

هدف است.
حجت االســالم اســماعیل صادقی نیارکی اظهار 
داشت: مقامات دادســرایی و دادستان ها به عنوان 
مدعی العموم در رأس دادسرای عمومی و انقالب 

نقش مهمی در عمل به هر 2 وظیفه ایفا می کنند.
وی با بیان اینکه وظیفه در ایجاد امنیت، برجسته تر 
از وظیفه اول است، خاطرنشان کرد: مقامات قضایی 
باید هم هدف گذاری کنند و هم امنیت را با گستره 
پهنــه خود در منزل، محیط کار، ســرمایه گذاری، 

مدرسه، دانشگاه، مزرعه و محله ببینند.
صادقــی نیارکی با بیان اینکه تمــام مردم در تمام 

جغرافیای و با هر مرام، مســلک و گرایشی باید 
از امنیت برخوردار باشــند، گفت: تنها یک گروه 
از چتــر حمایتی امنیت، خارج بوده و نباید امنیت 
داشته باشد که آن ظالم است و قوه قضائیه نه تنها از 
ظالم حمایت نمی کند بلکه به مصاف او نیز می رود.
رییس کل دادگستری استان زنجان اظهار داشت: 
2 اصل در مأموریت دادســرا برجســته بوده که 
اول، مقابله با فساد که از مأموریت های سنگین و 
اولویت دار است و دوم، احیای حقوق عامه مردم 

می باشد.
وی اضافه کرد: تحقق این 2 اصل و اولویت، نگاه 
انقالبی و حرکت جهادی در دستگاه قضائی طلب 

می کند.
تمام ظرفیت ها را به کار خواهم گرفت

دادستان جدید عمومی و انقالب شهرستان زنجان 
نیز با بیان اینکه در برهه ای حساس و به تعبیر رهبر 
معظم انقالب در گام دوم انقالب هستیم، گفت: در 
این برهه باید با عزم و اراده جدی تر و تالش بیشتر 
سعی شود مجموعه قضائی، انقالبی تر عمل کرده و 

پرچمد برای حفظ حقوق عامه مردم شود.
حجت االسالم محسن کرمی اظهار داشت: تالش 
در این مســیر، ســخت و پر فراز و نشیب بوده و 
توجه به تحقق سیاست های کالن انقالب اسالم، 

منویات رهبر معظم انقالب، برنامه ها و 
دستورات رییس قوه قضائیه و دادستان 

کل کشور نصب العین است.
وی خاطرنشان کرد: باور قلبی به تعامل و 
همکاری با تمام سازمان ها و نهادها داشته 
و رسیدن به اهداف عالی نظام جمهوری 
اسالمی بدون تعامل، دشوار خواهد بود.

کرمــی با اشــاره به نقش رســانه ها در 
جامعه، گفت: اصحاب رسانه که چشم 
بینا، گوش شنوا و پیشگامان شفاف سازی 
در جامعه هســتند را مغتنم شمرده و در 
این راه به ظرفیت باالی رســانه، باور و 
اعتماد خواهم کرد. دادســتان عمومی و 
انقالب شهرســتان زنجان تصریح کرد: 
تمام ظرفیت های اســتان به ویژه منابع 
انسانی را به عنوان پشتیبان خودم به کار 

خواهم گرفت.
زنجان، اولین استان در دفاع از حقوق 

عامه مردم است
دادســتان ســابق زنجان نیز با بیان اینکه زنجان، 
نخستین استان در دفاع از حقوق عامه مردم است، 
گفت: یکی از نمونه های دفاع از حقوق عامه مردم 
این است که هفت سال قبل با مشاهده مشکالت 
آزادراه زنجان که ۳2 خودرو همزمان تصادف کرده 
بودند تهدید به بســتن آن کردم که در پی آن 1۳0 
میلیارد ریال در همان ســال برای بهسازی آزادراه 

هزینه کردند.
حجت االسالم حسن مظفری اظهار داشت: ویژگی 
دســتگاه قضایی باید چنین باشد که اگر به کسی 
در جامعه ظلم شــد، بتواند تظلم خواهی را به این 

دستگاه آورده و حقش را بستاند.
وی با اشــاره بــه تاکید رهبر معظــم انقالب به 
معیشت مردم، خاطرنشان کرد: مردم در مضیقه اند 
و سرمایه های سرگردان در کشور، کمر جامعه را 

شکسته و قیمت ها افزایش یافته است.
مظفری افزود: قرار بود با اجرای خصوصی سازی، 
سرمایه های سرگردان مردم به آنجا رفته و پول ها 
در بانک هــا نماند اما افــراد فرصت طلب از این 
فرصت اســتفاده کرده و شرکت های دولتی را به 
صورت اقســاطی خریدند و اقساط را پرداخت 
نکردند و اکنون سرمایه ها خوابیده و مشکل آفرین 

شده است.

 دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه دستگاه 
قضایی ما با آنچه که مطلوب ما است فاصله دارد، 
تصریح کرد: تحول در دستگاه قضایی از تاکیدات 

مقام معظم رهبری است.
به گزارش ایســنا، حجت االســالم  محمد جعفر 
منتظری در آیین تودیع و معارفه دادســتان زنجان 
با اشاره به اینکه هیچ پست و مقامی برای صاحب 
آن ماندگار نیســت، اظهار کرد: خوشــا به حال 
آن مســوولی که وقتی در حال انجام وظایف در 
حوزه تصدی خویش است، خدمت رسانی کرده 
و مراجعات مردمی را پاســخ گو باشد و زمانی  که 
این پست را تحویل می دهد، مردم اندوهگین شده 

و غصه دار شوند.
وی با اشــاره به اینکه در نظام جمهوری اسالمی 
پســت و مقام ذاتا ارزشی ندارد، گفت: حضرت 
علی )ع( پســت و مقام را به آب دماغ بز و کفش 
پاره بی وصله شده بی ارزش تشبیه می کنند که این 
تشبیه برای ما نیز که بزرگ  شده مکتب امیرالمومنین 

)ع( هستیم نیز مصداق دارد.

دادستان کل کشور تصریح کرد: در نظام جمهوری 
اسالمی هدف از حکومت، حکومت کردن نیست، 
بلکه خدمت در جهت اقامه  قســط و عدل است. 
اگر کســی می تواند در راستای تحقق این هدف 
گام بردارد و در راه وصــول به آن اهتمام بورزد، 
می بایست پست خویش را حفظ کند، در غیر این  

صورت جز وبال اندوخته ای نخواهد داشت.
منتظری با بیان اینکه همه افراد مشــغول در قوای 
سه گانه باید با هدف قرب الهی انجام وظیفه کنند، 
ابراز کرد: برای این که کار در محضر و بارگاه الهی 
پذیرفته شود، الزمه این امر لزوم توجه به تقوا در 
انجام امور اســت؛ اگر خمیرمایه عمل، حتی آن 
عمل اگر نماز باشد ولی توام با تقوا نباشد این نماز 
برمی گردد، با این حســاب وضعیت سایر اعمال 

مشخص است.
وی با اشــاره بــه اینکه در اجــرای عدالت همه 
مسوولیم، تصریح کرد: در این میان دستگاه قضایی 

مسوولیتش بیش از سایر دستگاه ها است.
منتظری با اشاره به وظیفه کارکنان دستگاه قضایی، 
گفت: قضات در جایگاهی که اختصاص به پیامبر 
و وصی ایشان دارد، مشغول انجام وظیفه هستند 
و رییس قوه قضاییه و دیگر کارکنان به واســطه، 
منصوبان ولی فقیه هســتند؛ این که چرا دســتگاه 
قضایی به این نحو تقنین شده است، ریشه در این 
امر دارد که این دستگاه باید مجری عدالت بوده؛ 

چراکه با جان، مال و ناموس مردم سر و کار دارد.
این مسوول با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی ما با 
آنچه که مطلوب ما است فاصله دارد، تصریح کرد: 
تحول در دســتگاه قضایی از تاکیدات مقام معظم 
رهبری بوده و نخســتین مولفه اجرای آن نیروی 
انسانی اســت که باید صالح بوده و انگیزه تحول 
داشته باشد. تحول با ساختمان مرتفع دادگستری 
و دستگاه های مدرن ایجاد نمی شود، بلکه تحول با 
عمل من و شما ایجاد شده و ایجاد انگیزه، روحیه 
انقالبی، چارچوب قانون و تکریم ارباب رجوع، 

از دیگر عوامل موثر در این تغییر و تحول است.
دادستان کل کشــور یادآور شد: ما باید بدانیم که 
خادم مردم هســتیم، اگر حوصله قضاوت نداریم 
چــرا پذیرفته ایم که قاضی باشــیم. مگر نه اینکه 
حضرت علی )ع( یک قاضی را تنها به دلیل اینکه 
با ارباب رجوع بلند صحبت کرده بود بدون این که 

محاکمه کند از شغل قضاوت عزل کرد.
منتظری افزود: قاضی باید سعه صدر داشته باشد، 
اگر کســی مرتکب جرم شــد باید در چارچوب 
قانون مجازات کنــد و حق ندارد تندی کند. البته 
مجرم باید از اقتدار دستگاه قضایی در بیم و هراس 
باشد؛ اقتدار قضایی به اجرای صحیح قانون است 

نه برخورد تند.
وی احیاء، دفاع و صیانت از حقوق عامه را از جمله 
وظایف خطیر و مهم دادســتان دانست و گفت: 

تجاوز به منابــع ملی و طبیعی، مدیریت آب های 
زیر زمینی و حفر چاه های غیر مجاز، مصداق های 
عینی تجاوز به حقوق عامه اســت که به کشــور 
آسیب می رســاند و باید در مقابل این تجاوزات 

عمومی ایستادگی و مقابله کرد.
منتظری با تاکید بر مبارزه با فساد توسط دستگاه 
قضایی، گفت: شوربختانه شرایط به گونه ای است 
که ما شاهد رشد فساد هســتیم و دشمنان نیز از 
آب گل آلــود ماهی گرفته و تالش می کنند که در 
بین افکار عمومی به این نحو القا کنند که فســاد 
گسترده شده است، این در حالی است ما به قدری 
در نظام جمهوری اسالمی خدمات صادقانه داریم 
که فساد صورت گرفته در مقایسه با این خدمات 
ناچیز است. هرچند باید توجه داشت همین مقدار 
اندک از فساد نیز هرگز قابل قبول نیست. دستگاه 
قضایی در مبارزه با فســاد باید از خودش شروع 
کند که عزم دستگاه قضایی در این حوزه نسبت به 

گذشته بیشتر شده است.
این مســوول با اشــاره به اینکه مبارزه با فساد در 
دســتگاه های غیرقضایی نیز باید مورد توجه قرار 
گیرد، خاطرنشان کرد: در امر مبارزه با فساد همه 
نهادها در درون دســتگاه های خود با قوه قضاییه 
همکاری و تعامل داشــته باشــند که در این میان 
مردم نیز می توانند یک عامل موثر در مبارزه با فساد 

باشند.

 دادستان کل کشور:

دستگاه قضایی با آنچه که باید، فاصله دارد

در نشست شورای اداری منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان مطرح شد؛

برخورد با زمین خـواران در استان زنجان تشدید می شود
و  طبیعــی  منابــع  کل  اداره  مدیــرکل   
آبخیزداری استان زنجان در جلسه شورای اداری 
گفت: درصورت مشاهده هرگونه تعدی و تجاوز 
به منابع طبیعی و زمین های ملی از ســوی زمین 

خواران به طور جدی با آنان برخورد می شود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری اســتان زنجان، نشست شورای اداری 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان برگزارشد.
خلیل آقاجانلو در این نشست با اشاره به وضعیت 
کنونی کشــوردرعرصه های بین المللی و تحریم 
های ظالمانه علیه کشــورمان بــه برنامه ریزی و 
صرفه جویــی در هزینه ها در این اداره کل تاکید 

کرد.
وی همچنین به بایستگی مدیریت هزینه ها تاکید 
کرد وافزود: امســال نیزهمانند سال های گذشته 
صندوق توسعه ملی علی رغم فشارها و تحریم ها 
اعتباراتی را در راستای توسعه، حفظ و حراست از 

سرمایه های ملی ابالغ و به تصویب رسانده است.
آقاجانلو از تصویب 2۳ میلیــارد تومان اعتبار از 
محل صندوق توســعه ملی برای استان زنجان در 

سال ۹۸ خبر داد.
مدیرکل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
زنجان از 2 و نیم برابر شدن اعتبارات استانی هم 
خبر داد و گفت: با افزایش اعتبارات، مســئولیت 
همکاران نیز جهت پیشــبرد اهداف تعیین شــده 

سنگین تر می شود.
خبر خوش این نشســت تداوم اعتبارات از محل 
صندوق توســعه ملی بود کــه آقاجانلو به آن نیز 
گریزی زد و گفت: با اجرای موفقیت آمیز طرح های 
منابع طبیعی دراستان روند تزریق اعتبارات از محل 

این صندوق همچنان ادامه خواهد داشت.
وی به مشــارکت اداره های منابع طبیعی در همه  
شهرستان های اســتان در طرح های صندوق نیز 

تاکید کرد.

این مقام مســوول ادامه داد: اگر قانون حفاظت از 
محیط بانان و جنگلبانان به تائید شــورای نگهبان 
برسد و در کشور اجرایی شود، دغدغه فعاالن در 
عرصه یگان حفاظت منابع طبیعی در سراسر کشور 

نیز کاهش می یابد.
وی حضور به موقــع ماموران یگان حفاظت این 
اداره کل در مهــار آتــش مراتــع و جنگل ها را 
مطلوب ارزیابی کرد و افزود: با اقدامات پیشگیرانه 
و با آموزش جوامع محلی و دهیاران در روستاهای 
مناطــق بحرانی می توان از آتــش گرفتن حجم 

وسیعی از مراتع جلوگیری کرد.
آقاجانلــو با تاکیــد براولویت بنــدی هزینه های 
ضروری و غیر ضروری و همچنین تامین امکانات 
الزم برای مهار آتش در شهرســتان های تابعه در 
این مورد افزود:هیچ شهرســتانی دراستان زنجان 

نباید مشکل تامین آب و یا سوخت داشته باشد.
آقاجانلو با اشــاره به جذب ســرمایه گذار برای 

نهالستان کوشــکن و استفاده از تمام پتانسیل این 
نهالستان خاطر نشان کرد: برای تولید بذر نیز باید 
تمهیدات الزم اندیشــیده شود تا در سال آینده با 

مشکالت جدی در این حوزه مواجه نشویم.
مدیرکل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
تعامــل با مردم را یکی از نقاط مثبت در مبارزه به 
زمین خواری برشمرد و گفت : با زمین خواران به 

طور جدی برخورد می شود.
وی آگاهی بخشی و مشارکت مردمی را به عنوان 
مهمتریــن رکــن در حفاظت و صیانــت از این 

سرمایه های خدادادی اعالم کرد.
به گفته این مقام مســوول با اجرای طرح کاداس 
دراستان، امکان اصالح نقشه های منابع طبیعی نیز 

به وجود می آید.
کاداستر، سیستم مدیریت الکترونیکی امالک است 
که با مکانیزه کردن خدمات ثبتی، ثبت سنتی را به 

سمت ثبت نوین هدایت می کند.
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ته سیگاری که آتش به جان مراتع زد؛ 

مراتع ایجرود 
طعمه آتش شد

 3 هکتــار از زمین های ملی روســتای 
قزلجه از توابع شهرستان ایجرود در آتش سهل 

انگاری رهگذری سوخت.
به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی 
و ابخیزداری اســتان زنجان، مجید محمدی از 
آتش سوزی در اراضی ملی این شهرستان خبر 
داد و گفت : 3 هکتار از مراتع روستای قزلجه 

بر اثر سهل انگاری خاکستر شد.
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
ایجــرود افزود: ماموران یــگان حفاظت منابع 
طبیعــی و آیخیــزداری شهرســتان ایجــرود 
باالفاصلــه پس از دریافت خبر آتش ســوزی 
در محل حاضر شــده و با همــکاری دهیار و 
جوامع محلی از پیشــرفت آتش در این اراضی 

جلوگیری کردند.
وی اظهار کرد: با تالش بی وقفه ماموران یگان 

پس از یک ساعت آتش مهار شد.
محمدی با اشــاره به این که این روستا در کنار 
جاده اصلی ایجرود و حلب واقع شــده است 
گفــت: رهگذری که از این جاده عبور می کرد 
با سهل انگاری خود ته سیگارش را در حاشیه 
جــاده رها کــرده و همین علت بــروز حادثه 

شناسایی شده است.
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
ایجرود در ادامه با بیان این که به علت بارش های 
باران در اوایل سال شاهد افزایش پوشش گیاهی 
در مناطق هستیم گفت: در فصل تابستان مناطقی 
که از پوشش گیاهی وســیعی برخوردار دارند 

بیشتر در معرض آتش سوزی می باشند.
بــه گفته محمدی مردم می توانند با مشــاهده 
هرگونه آتش سوزی در زمین های ملی و مراتع، 
مراتب را به سامانه گویای 1504 گزارش دهند.

خبـر

 گسترش روز افزون فناوری 
ارتباطــات و دیجیتالی  اطالعات و 
شــدن امور، حوزه های مختلف از 
جمله فعالیت های اقتصادی و ماهیت 
آن را دســتخوش تغییر و تحوالت 
اساســی کرده اســت، به طوری که 
همگام نشدن با این تغییرات پر شتاب 
می تواند چالش هایی را در بهره گیری 
از ظرفیت هــای جدید ایجاد کند و 
منفعت بردن از مزایای فناوری های 

نوین را به تاخیر اندازد.
اقتصــاد دیجیتال را می تــوان انجام 
فعالیت های اقتصادی و اجتماعی بر 
بســتر فناوری اطالعات و ارتباطات 
تعریف کرد، در این شیوه توسعه زیر 
ســاخت های ارتباطی بستری فراهم 
می آرود که در آن افراد و ســازمان ها 
از طریق یک شبکه سازی دیجیتالی 
گســترده، برای انجــام فعالیت های 

اقتصادی به تعامل و ارتباط با یکدیگر می پردازند.
اقتصــاد دیجیتال به صورت بنیادین شــیوه تولید، 
بازاریابی و ارائه خدمات را تغییر داده و فرآیند انجام 
امــور در این بخش هارا با تکیــه بر دانش فناوری 
اطالعات و ارتباطات بهبود بخشــیده و مدل های 
جدیدی از کســب و کار را در حوزه های مختلف 

به ارمغان آورده است.
تجربه کشــورهای مختلف موید این اســت که 
بنگاههای اقتصادی به حرکت به ســمت اقتصاد 
دیجیتال و بهره گیری از ظرفیت های باالی آن تمایل 
دارند و وظیفه دولت ها در این زمینه، فراهم ساختن 
بسترها و مساعد کردن فضای کسب و کار مبتنی بر 

اقتصاد دیجیتال است.
اقتصاد دیجیتال نیازمند تعریف قانونی است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان به 
رشــد روز افزون در حوزه آتی در دنیا و به تبع آن 
در کشور اشاره می کند و می گوید: این موضوع در 
اســتان زنجان به واسطه رشد نیروی انسانی بالنده 
و کارآمد در این زمینه و وجود زیر ســاخت های 
مناسب در حوزه برق، آی تی و الکترونیک، رو به 

افزایش است.
فرامرز نیک سرشــت ادامه می دهــد: با توجه به 
برخی از محدودیت های قانونی و تعریف قانونمند 
فعالیت های اقتصاد دیجیتال برخی از معذوریت ها 
در این حوزه همچنان وجود دارد که امیدواریم در 

مراجع و مبادی اولیه پی گیری شده و موانع قانونی 
در این حوزه برداشته شود.

وی می گوید: به نظر می رسد با توجه به ظرفیت های 
موجود اگر در حوزه اقتصاد دیجیتال حرکت کنیم، 
سرعت ما بیش از سرعت کشورهایی خواهد بود که 

اقتصاد دیجیتال را تجربه کردند.
نیک سرشــت با بیان اینکه اقتصــاد دیجیتال یک 
واقعیت است و نباید از آن غافل شویم، خاطر نشان 
می کند: اکنون اقتصــاد دیجیتال بخش عمده ای از 
حوزه اقتصاد و فعالیت های اقتصادی را در برگرفته 

است و ناگزیر از همراهی در این حوزه هستیم.
تحقق اقتصاد دیجیتال در گرو تأمین زیرساخت ها
رییــس پارک علــم و فناوری اســتان زنجان هم 
می گوید: امروز فرایند دیجیتالی شدن امور جایگاه 
ویژه ای در همه ارکان جامعه به خودش اختصاص 
داده است، به عنوان مثال شرکت اوبر که بیش از ۹ 
سال از راه اندازی آن نمی گذرد، ارزش اقتصادی اش 
به عنوان یک اقتصاد دیجیتال برابر جنرال الکتریک 

10۹ ساله است.
داود مرادخانــی می افزایــد: دیجیتالــی کردن و 
هوشمند کردن یک صنعت و یا هر بخش دیگر، 
امکان گســترده ای را برای اندازه گیری و کنترل 
در اختیار ما می گذارد و این توانمندی دیجیتالی 
کردن امور البته نیازمند فراهم کردن زیرساخت ها 

است.

وی ادامه می دهد: به طور نمونه ما زمانی می توانیم 
یک عمل جراحی درســتی را انجام دهیم که اتاق 
عمل آماده داشته باشیم، ممکن است پزشک توانمند 
باشد ولی این پزشک نمی تواند بدون امکانات عمل 
جراحی انجام دهد؛ در داستان دیجیتالی و هوشمند 
کردن اقتصاد هم همین گونه است که پیش نیازش 
فراهم کردن زیر ساخت ها است برای مثال وجود 
دیتا سنتر، شــبکه فیبر نوری، تأسیس شرکت های 
هوشــمند از جمله ارکان پیش نیاز تحقق اقتتصاد 

دیجیتالی است.
دکتر مرادخانی بر این باور است: ما در این زمینه به 
یک تحول اساسی نیاز داریم، و اگر این کار را انجام 

ندهیم از دنیا عقب می مانیم.
وی خاطرنشان می کند: اکنون افزون بر 40 درصد 
فناوری هــا و در مجموع اقتصــاد دنیا به نوعی با 
حوزه فناوری اطالعات و دیجیتال مرتبط اســت 
از همیــن رو ما نیاز داریم برای این موضوع وقت 
بگذاریم چرا که اقتصاد دیجیتال اکنون به مثابه یک 
گردابی است که دارد همه چیز را به داخل خودش 

می کشد.
رییس پارک علم و فناوری استان زنجان با بیان اینکه 
اقتصاد دانش بنیان بخش مهمی از اقتتصاد دیجیتال 
است، تصریح می کند: تنها راه مختوم و محتوم ما در 
توسعه و رشد اقتتصادی در کشور، توجه به اقتصاد 

فناورانه و دانش بنیان است.

اقتصاد دیجیتال زمینه ســاز تحقق 
رقابت کامل در بازار

یک کارشــناس و پژوهشگر حوزه 
فناوری اطالعــات نیز با بابیان اینکه 
علم اقتصاد با تخصیص کارآمد منابع 
مرتبط است، می گوید: مفهوم »رقابت 
کامل« به بازاری اشاره دارد که در آن 
هیچ خریدار یا فروشنده ای نمی تواند 
بر بازار تاثیر گذار باشــد، به عبارت 
دیگر فقط نیروهای عرضه و تقاضا، 
قیمت و خروجی کاالها و خدمات را 

تعیین می کنند.
حامد ســرایی با بیان اینکــه امروزه 
اینترنت بستری را برای نزدیک کردن 
بازارها به رقابــت کامل فراهم کرده 
اســت، می افزاید: در اقتصاد دیجیتال 
هــر دو جنبه عرضــه و تقاضا مورد 
توجه است، در طرف تقاضا اینترنت 
می تواند به عنوان ابزار دسترســی به 
اطالعات برای سازمان ها و محصوالت و خدماتی 
که آنها می فروشــند مورد اســتفاده قرار گیرد، در 
طرف عرضه نیز، اینترنت به عنوان ابزار بازاریابی، 
تبلیغ و فروش محصوالت و خدمات کارکرد باال 
و گســترده ای دارد. وی ادامه می دهد: در بازارهای 
اینترنتی به دلیل واسطه زدایی امکان ارتباط مستقیم 
میان تامین و یا تولید کننده با مصرف کننده فراهم 
می شود که این امر موجب کاهش قیمت و افزایش 

سود تمام شده برای شرکت ها نیز است.
این کارشناس و پژوهشگر حوزه فناوری اطالعات 
به مفهــوم »اقتصــاد اطالعات« اشــاره می کند و 
می گویــد: »اقتصاد اطالعات« متفــاوت از اقتصاد 
محصوالت فیزیکی است، جایی که اقتصاد سنتی با 
کمیابی منابع مواجه می شود، اینترنت دارای مزیت » 
وفور اطالعات« است. وی تصریح می کند: آنچه در 
اقتصاد اطالعات موجب تولید ثروت می شود، عمق 
و جزئیات اطالعاتی است که می تواند میان طرفین 

در بازار مبادله شود.
تجربه کســب و کارهــای نــو و ورود بازیگران 
جدید در حوزه فعالیت های اقتصادی در کشور که 
فعالیتشان مبتنی بر فناوری اطالعات است، حاکی 
از آن است که بدون اندیشیدن به تمهیدات الزم و 
مناسب ساختن محیط در این حوزه، این کسب و 
کارهای جدید با مشکالت و چالش های مختلفی 

مواجه خواهند شد.

  15 مکان در زنجان که برای استخراج ارز 
دیجیتالی )بیت کوین( فعالیت می کردند، کشف و 
برای کنترل مصرف برق اقدامات الزم انجام شد، 
این مطلب را مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 

استان زنجان گفت. 
علیرضا علیزاده در نشست شورای حفاظت از منابع 
آبی اســتان زنجان افزود: یکی از این واحد ها که 
عمدتاً در مکان هــای راکد از جمله مرغداری ها 
و گاوداری ها فعالیت می کرد، چهار میلیارد ریال 
هزینه برق داشت که به واحد تجاری تبدیل و 1۲ 

میلیارد ریال هزینه دریافت کردیم.
این مســوول یادآور شد: به غیر از دو یا سه مورد 
که شبکه برق در ساعات پیک مصرف به وضعیت 
زرد درآمد مابقی اوقات همواره وضعیت مصرف 
استان استاندارد بوده و مشکلی تاکنون در توزیع 

برق نداشته ایم.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان نیز 
با اشاره به اینکه برای حفظ منابع آب استان موضوع 
مطالعه و ساخت سدهای زیرزمینی در زنجان به 
زودی آغاز می شود، افزود: ایجاد این سدها یکی 
از بهترین راهکارهای حفــظ منابع آبی و ذخایر 

راهبردی آب به شمار می رود.
خلیل آقاجانلو گفت: طرح هــای آبخیزداری و 
آبخوان داری در اســتان و کشور عالوه بر کمک 
به حفظ منابع طبیعی و آبی کمک حال معیشــت 

جمعیت روستایی نیز هستند.
وی با اشاره به اهمیت اجرای این طرح ها در استان 
زنجان خاطرنشــان کرد: اصلی ترین هدف ما از 
اجرای پرَوژه ها روان سازی سیالب ها، تامین منابع 
آب زیرزمینی، حفظ حیات اکولوژیک و پوشش 
گیاهی منطقه و جلوگیری از فرسایش خاک است.
این مسوول با بیان اینکه ایران یکی از کشورهای 
با فرسایش خاک باال اســت، اظهار داشت: یکی 
دیگر از راه های کاهش فرســایش خاک با تثبیت 
پوشش گیاهی مراتع و جنگل ها، همچنین ترمیم 
مراتع در حال خطر انقراض پوشش گیاهی امکان 

پذیر خواهد بود.
آقاجانلو تاکید کرد: سال گذشته 100 میلیارد تومان 
و امسال یکهزار و 500 میلیارد تومان برای اجرای 
طرح های آبخیزداری و آبخوان داری در ســطح 
کشور از محل صندوق توسعه ملی تخصیص داده 

شده است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان 
نیــز گفت: در موضوع حفظ منابــع آب ما راه را 
اشتباه طی می کنیم، روش هایی که اجرا می کنیم 
بخشی نگر بوده و با مدیریت جامع دنبال حل این 

موضوعات نرفته ایم.
شهرام طهماســبی اظهار داشت: اگر فاکتور ها و 
شــاخص های مورد نیاز مدیریت جامع در حل 
یک مساله رعایت نشود نباید انتظار داشته باشیم 
که کارها طبق انتظار ما و بر اساس برآوردهایمان 

پیش برود.

 استاندار زنجان گفت: تا زمانی که قانونی 
برای اســتخراج ارز دیجیتالی تصویب نشــده، 
مسووالن استانی برای تعادل بخشی مصرف برق به 
ویژه در ساعت پیک مصرف با مکان های استخراج 

بیت کوین )ارز دیجیتالی( برخورد کنند.
فتح اله حقیقی در شــورای حفاظت از منابع آب 
استان زنجان افزود: متولیان با همکاری و تحقیق از 
دیگر استان هایی که این موضوع در آنها نیز رخ داده 
نسبت به مقابله با مساله استخراج ارز دیجیتالی اقدام 

کرده و آن را کنترل کنند.
وی بر مسایل مهم و اولویت دار که نیازمند تعامل 
چندین دستگاه اجرایی با یکدیگر است، تاکید کرد: 
باید مدیریت واحد و چابکی داشــته باشیم تا در 

نخستین و کمترین فرصت مسئله حل شود.
حقیقی اظهار داشــت: طبق آمار زنجان هم اکنون 
دومین استان پر مصرف کشور در حوزه برق است 
و این موضوع باید جهت کاهش، مدیریت و توازن 
بخشی به مصرف برق در اولویت نخست مدیران 

برق استان قرار گیرد.
اســتاندار زنجان خاطرنشــان کرد: هفته گذشته 
در دیدار با وزیر جهاد کشــاورزی و مدیران این 

وزارتخانه مقرر شد تا طرح های آبخیزداری بدون 
محدودیت در تعداد و تا حد نیاز آغاز گردد.

معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری زنجان 
در ادامه گفت: اثربخشــی پروژه های آبخیزداری 
و آبخــوان داری زمانی رخ می دهد که ما به نحو 
احســن آن پروژه را بررسی کرده و برآورد دقیقی 

از آن داشته باشیم.
مهرداد ســلطانی اظهار داشــت: حفظ منابع آبی 
همواره در اولویت دولت ها قرار داشته اما سال ها 
خشکسالی گسترده در کشور باعث شده تا بیش از 

بیش اهمیت حفظ این منابع حیاتی مشخص شود.
 بیت کوین )نام التین:Bitcoin؛ نماد:BTC(، یک 
پول یا ارز دیجیتالی است که به صورت الکترونیکی 
توزیع و استفاده می شود و شبکه این ارز دیجیتال به 

صورت غیر متمرکز و کاربر به کاربر است.
چون برای اســتخراج بیت کوین دســتگاه های 
استخراج شبانه روزی باید روشن باشند، بنابراین 
مقدار برق مصرفی و میزان تحمیل آن به شبکه بیش 
از حد بوده و فشار زیادی را به شبکه توزیع برق 

وارد می کند.

بر پایه اعالم متولیان آموزش و پرورش استان؛اقتصاد دیجیتال در پیچ و خم الزامات زیرساختی و قانونی

بیشتر شهرک های اقماری 
زنجان مدرسه ندارند

 بر پایه اعالم متولیان آموزش و پرورش 
استان، بیشتر شــهرک های اقماری شهر زنجان 
 فاقد مدرســه هســتند و دانش آموزان ناچارند
با طی مسافت طوالنی سر کالس درس حاضر 

شوند.
معاون توســعه مدیریت و پشــتیبانی مدیرکل 
آموزش و پرورش استان زنجان در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا افزود: در زمان حاضر شهرک های 
شــهر آرا، الهیه، شهرک غرب، پونک و گلشهر 
کاظمیه فاقد مدرســه هستند و تداوم این مساله 
مشــکالتی را برای گروه های هدف ایجاد کرده 

است.
حســین حســنلو افزود: بر این پایه زمین مورد 
نیاز برای ساخت و ایجاد فضای آموزشی برای 
شهرک های اقماری شهر زنجان فراهم شده، اما 
منابع و اعتبارات دولتی پاسخگوی رفع مشکالت 
این بخش نیست و در این میان مشارکت خیرین 
نقش ارزنده ای در پیشبرد برنامه های این بخش 

دارد.
وی اضافه کرد: هر چند بــا همکاری اداره کل 
نوسازی، توسعه و تجهیز مدرسه ها با همکاری 
خیرین فضای آموزشــی در حال ساخت قرار 
دارد، کافی نیســت و در این ارتباط باید شتاب 

بخشی الزم انجام گیرد.
این مســوول ادامه داد: هدایــت دانش آموزان 
شهرک های اقماری فاقد مدرسه به مدرسه های 
دیگر به طور طبیعی شــمار دانش آموزان را به 
مراتب افزایش می دهد و حتی آمد و شــد را با 

سختی مواجه می کند.
حسنلو با اشاره اجرا نکردن ماده 1۸ قانون شورای 
آموزش و پرورش در شهرک های اقماری افزود: 
مشکلی که در ســاخت مدارس در شهرک های 
اقماری وجــود دارد به اجرای این ماده مهم باز 
می گردد رفع آن می تواند مشکالت ناشی از آن 

را به مراتب کاهش دهد.
 بــه گــزارش ایرنا، بــر پایه ماده 1۸ شــورای 
آموزش و پــرورش افرادی که شــهرک ایجاد 
می کنند موظف هستند مدارس را در کنار شهرک 

بسازند.
تعداد مدرســه های اســتان زنجان از ۲ هزار و 
 3۹1 به ۲ هزار و 440 مورد در ســال تحصیلی

۹۷ - ۹۸ رسید.

خبـر

قانونی برای استخراج ارز دیجیتالی تصویب نشده استکشف ۱۵ مکان استخراج ارز دیجیتالی در زنجان

آگهی فراخوان مناقصه عمومی )یک مرحله ای ( 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان در نظر دارد احداث مجتمع مسکونی ۱۸ واحدی نگین شهر خرمدره مطابق 

جدول ذیل را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 

مدت برآورد اولیه  )ریال(محل اجرای پروژه عنوان پروژه
مبلغ تضمین شرکت محل اعتبار اجرا

در مناقصه )ریال(
مجتمع مسکونی ۱۸ 

7۸5,000,000از اعتبارات داخلی۱۸ ماه3۱,294,۸00,26۸شهر خرمدرهواحدی نگین 

محل تحویل پیشنهادها : دبیر خانه  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان  
آخرین مهلت تحویل پیشنهادها : تا  ساعت ۱3 روز دوشنبه مورخه ۱39۸/05/0۱

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9 صبح روز  چهار شنبه مورخه 02 /۱39۸/05
رشته و رتبه پیمانکاری: پیمانکاران دارای گواهینامه صالحیت پیمانکار حقوقی حداقل رتبه 5 در رشته ساختمان وابنیه از سازمان برنامه 

و بودجه کشور 
متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ ۱39۸/04/۱۸ تا ۱39۸/04/20 جهت خرید اسناد مناقصه  و جهت کسب اطالعات  بیشتر و 
دریافت پاکت های اسناد مناقصه به همراه معرفی نامه کتبی به واحد امور قراردادهای بنیاد مسکن استان واقع در میدان آزادی خیابان کشاورز  

مراجعه نمایند . تلفن -33۱06202- 024 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجاندر ضمن هزینه چاپ آگهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد.

 استرس و خشــونت های کالمی هنگام 
رانندگی و وقوع تخلفات حادثه ســاز از جمله 
موارد قابل مشاهده در شهر زنجان است که از نبود 

فرهنگ صحیح رانندگی حکایت دارد.
رییس پلیــس راهنمایی و رانندگــی فرماندهی 
انتظامی اســتان زنجان در این زمینه به خبرنگار 
ایرنا گفت: عجول بودن بیشتر شهروندان زنجانی 
در رانندگی و از طرفی کاهش آستانه تحمل آنان، 
موجب وقوع تصادفات و خسارت های جانی و 

مالی می شود.
سرهنگ علی اصغر شــیرمحمدی افزود: قانون 
کنونی برای برخورد با متخلفان رانندگی بازدارنده 
نیست و در این میان اعمال جریمه های سنگین 
می تواند بســیار اثر گذار باشد و به این مهم باید 
توجه کرد که هزینه تخلف در کشــورمان بسیار 

پایین است.
این مســوول ادامه داد: همین مســاله امکان بروز 
تخلفات رانندگی از قبیل سرعت های غیر مجاز 
را فراهــم می کند در حالی کــه این موضوع در 
کشورهای دیگر شکل متفاوتی دارد و برای اقدامات 
خطرناک رانندگی جریمه های بسیار سنگین حتی 

کسر حقوق ماهانه یک فرد اعمال می شود.
وی اضافه کرد: همین روند موجب می شــود که 

رانندگان از انجام تخلفات دوری کنند و بررسی 
ها نشــان می دهد که افزایش میزان جریمه های 
یک تخلف حادثه ســاز منجر به کاهش بروز آن 

می شود و در واقع کارآیی الزم را به دنبال دارد.
شــیرمحمدی افزود: جریمه هــای کنونی برای 
بازدارندگی اثر گذاری الزم را ندارد و به یک امر 
طبیعی تبدیل شده که شوربختانه در بسیاری موارد 

نیز به حوادث جبران ناپذیری منتهی می شود.
وی با اشاره به نبود آموزش های صحیح رانندگی 
نیز گفت: خال این مهم به وضوح قابل مشــاهده 

است درحالیکه باید به این موضوع مهم به ویژه در 
آموزشگاه های رانندگی بهای بیشتری داده شود.

در ۲ ماهه نخســت امسال 35 نفر بر اثر حوادث 
رانندگی در جاده های استان زنجان جان باختند که 
این تعداد در مدت مشابه سال گذشته 3۸ نفر بود 

که کاهش ۷.۸۹ درصدی دارد.
به گزارش ایرنا، ســال گذشــته ۲۸0 نفر بر اثر 
حوادث ناشی از تصادف در جاده های این استان 
جان باختند که این تعداد در مدت مشــابه سال 

ماقبل آن ۲1۹ نفر بود.

خشونت کالمی در رانندگی، آسیبی که باید فرهنگ سازی شود
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اذان ظهر

13:21

غروب آفتاب

20:37

اذان مغرب
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نیمه شب

00:27

اذان صبح فردا

4:17

طلوع صبح فردا

6:04
وضعیت آب و هوای زنجان:

11
30

ماندم به خماری که شراب تو بجوشد
پس مست شود درخم و از خود بخروشد
آنگه دو سه پیمانه از آن می که تو داری

با من به بهایی که تو دانی بفروشد
مستم نتوانست کند غیر تو بگذار

صد باده به جوش آید و صد بار بکوشد
وقتی که تو باشی خم و خمخانه تهی نیست

بایست دعا کرد که سر چشمه نجوشد

مستی نبود غایت تاثیر تو باید
دیوانه شود هرکه شراب تو بنوشد

مستوری و مست تو به یک جامه نگنجد
عریان شود از خویش تو را هرکه بپوشد

خاموش پر از نعره ی مستانه ی من کو،
از جنس تو گوشی که سروش تو نیوشد؟

تو ماده ی آماده ی دوشیدنی اّما
کو شیر دلی تاکه شراب از تو بدوشد؟

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

Zanganemrooz@gmail.com   @zandgan
گردشگری و میراث

 حدود یک ســال پیش وزارت خارجه با 
صدور ویزای الکترونیکــی، ُمهر ورود و خروج 
ایــران را از گذرنامه اتباع خارجی حذف کرد. دو 
هفته پیش نیز رییس جمهور این طرح را تصویب 
کرد. با این حال گذرنامه ی سفید بدون برچسب 
ویزا و ُمهر ورود ایران، در برخی مراکز به سختی 

پذیرفته می شود.
به گزارش ایســنا، گزارش های برخی راهنمایان 
گردشگری از ممانعت و مقاومت در برخی هتل ها 
از پذیرش گذرنامه ی سفید مسافران خارجی خبر 
می دهد. این مشــکل را برخی مسافران خارجی 
در ایســتگاه های راه آهن و بــا پلیس راهنمایی و 
رانندگی در بین راه نیز تجربه کرده اند. این درحالی 
اســت که وزارت امور خارجه بیشتر از یک سال 
قبل صدرو ویزای الکترونیکی را آغاز کرده است. 
ویزایی که مانند گذشــته روی گذرنامه برچسب 
نمی شود. از مِهرماه سال ۹۷ نیز این وزارتخانه به 
شکلی سراسری ثبت ُمهر ورود و خروج ایران را 

از گذرنامه های اتباع خارجی حذف کرد.
در برخی مبادی ورودی کشور، این ُمهر را روی 
برگه ی پرینت شده از تصویر ویزای الکترونیکی 
مسافر، ثبت می کنند.   برخی هم واکنش سلیقه ای 
نسبت به آن نشــان داده اند و با این که پاسپورت 
را ُمهــر نمی زنند اما با خــودکار روی برگه ای از 
گذرنامه، ُکد یا اعداد شناســه را به انگلیسی و یا 
فارسی نوشــته اند. بخش هایی هم هنوز نسبت به 
کلیت طرح توجیه نشــده اند و گذرنامه ی بدون 

برچسب ویزا و ُمهر را قبول ندارند.
این تصویر توسط یک راهنمای گردشگری گرفته 
شــده؛ گذرنامه بدون برچســب و ُمهر ورود اما 

کدگذاری شده
یک راهنمای تور از مشــکلی که برای یک گروه 
از گردشگران فرانسوی در ایستگاه راه آهن تهران 
پیش آمده بود، به ایســنا گفــت: ما بلیت قطار را 
اینترنتــی خریده بودیم و مدارک الزم را هم ارایه 
دادیم اما هنگام کنترل بلیت وقتی گذرنامه ی سفید 
و بدون برچسب ویزای این گردشگران خارجی 
را دیدند اجازه ندادند سوار قطار شویم و به دفتر 
ایستگاه و مسوول مربوط به امور مسافران و پلیس 
ارجاع دادند. آن ها هــم از دیدن برگه ی ویزا که 
خارج از گذرنامه بود متعجب شدند و خواستند 
که استعالم بگیرند. نزدیک بود مسافران از حرکت 
قطار جا بمانند که بعد از پرس وجوی مســوول 
مربوطه، ســرانجام اجازه سوار شدن به مسافران 

داده شد.
راهنمای دیگری که همراه گروهی از گردشگران 
اروپایی به تبریز سفر کرده بود نیز گفت:  این ماجرا 
حــدود دو ماه پیش اتفاق افتاد. قرار بود در تبریز 
اقامت داشته باشیم که مسوول رزرواسیون هتل با 
دیدن گذرنامه های ســفید بدون برچسب ویزا و 
ُمهر ورود به ایران این گردشگران، مشکوک شد 
و خواســت که جریان را با پلیس اماکن در میان 
بگــذارد و بعد از تماس و توضیــح پیاپی ما، در 

پایان گذرنامه ها را نگه داشت و اتاق ها را تحویل 
داد. این برخورد و بی اطالعی از ســوی یک هتل 
۴ ســتاره در شهر بزرگی مثل تبریز جای پرسش 

و تعجب دارد.
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
که مقامات آن در یک سال گذشته بارها از صدور 
ویــزای الکترونیکی و حذف ُمهر ورود و خروج 
ایران از گذرنامه مســافران خارجی خبر داده اند، 
از بروز چنین مشــکلی برای گردشگران خارجی 
ـ   اطالعی ندارند. ولی تیموری ـ معاون گردشگری
اما به ایسنا گفت: تا کنون گزاشی از عدم پذیرش 
گذرنامه  سفید که برچسب ویزا و یا ُمهر ورود به 
کشور ندارد، دریافت نکرده ایم. نه راهنماهای تور 
چنین موردی را به معاونت گردشــگری گزارش 
داده انــد و نه مدیــران آژانس های مســافرتی و 

هتلدارها و یا حتی خود مسافران.
وی افزود: این طرح اکنون از سوی رییس جمهور 
مصوب شده و انتظار می رود با دستور و مصوبه ی 
اخیر موضوع حل شود. همه  بخش های مرتبط نیز 

موظفند این مصوبه را اجرا کنند.
تیموری درباره اینکه آیا پیــش از مصوبه هیات 
دولت، طرح ویزای الکترونیکی یا حذف برچسب 
ویــزا و مهــر ورود و خــروج از گذرنامه اتباع 
خارجی به دســتگاه های ذی ربــط و بخش های 
خدماتی مرتبط با موضوع گردشــگری، بخشنامه 
و یا اطالع رســانی شــده بود؟ گفت: وقتی طرح 
به صــورت همگانــی بارها اعالم شــده بود و 
سراسری در کشور اجرا می شــد، دیگر این کار 
لزومی نداشــت، اما اگر مشــکلی به وجود آمده 
و برخی هنوز نســبت به گذرنامه ی سفیِد بدون 

ُمهر و برچسب ویزا توجیه نشده اند، این دستور و 
مصوبه را بخشنامه خواهیم کرد.

جمشــید حمزه زاده ـ رییس هیات مدیره جامعه 
هتلداران ایرانـ  نیز درباره کوتاهی برخی هتلداران 
در پذیرش مسافرانی که ویزای الکترونیکی و یا به 
عبارتی گذرنامه  سفید بدون برچسب ویزا و ُمهر 
ورود به ایران داشته اند، نیز ابراز بی اطالعی کرد و 
به ایسنا گفت: هنوز گزارشی در این باره دریافت 
نکرده ایم و گمان هم نمی کنم هتلداران از این نظر 

مشکل توجیهی داشته باشند.
وزارت امور خارجه بســتر سامانه صدور روادید 
الکترونیک را از ســال ۱۳۹۳ آماده کرد. در سال 
۱۳۹۴ این ســامانه را محمدجــواد ظریف، وزیر 
امور خارجه رونمایی کرد که دسترس محدودی 
داشت. در سال ۱۳۹۵ همزمان با صدور عمومی تر 
ویــزای الکترونیکی ایران، طرح حذف ُمهر ورود 
و خروج از گذرنامه اتبــاع خارجی در فرودگاه 

بین المللی مشهد اجرا شد. 
در بهمن ماه ســال ۱۳۹۶ ایــن طرح در فرودگاه  
بین المللی تهران و پس از آن شــیراز نیز به اجرا 
گذاشته شد و در مهرماه سال ۱۳۹۷ شکلی فراگیر 

پیدا کرد. 
از آن تاریخ به بعد، امکان صدور ویزای الکترونیکی 
ایران در ۱۱۰ نقطه در خارج از کشور، فراهم شده 
است که در حین ورود و خروج مسافر، ُمهری در 

گذرنامه ثبت نمی شود.
با این حال در اول آذرماه ســال ۱۳۹۷ علی اصغر 
مونسان ـ رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دســتی و گردشــگری ـ بار دیگر بر اجرای این 
طــرح در فرودگاه های بین المللی کشــور تاکید 

کــرد و گفت که »با هماهنگی های انجام شــده با 
وزارت امورخارجــه و نیروی انتظامی، این طرح 
از امروز )اول آذرماه ۱۳۹۷( در مقاصد فرودگاهی 
به اجرا درآمد و برای گردشگران ورودی روادید 

الکترونیک بدون برچسب صادر می شود. «
اواخر خردادماه امسال )۱۳۹۸( هم علی ربیعی ـ 
سخنگوی دولت ـ از تصویب این طرح در هیات 
دولت خبر داد و گفت که با دستور رییس جمهور 
از این پس گردشگران خارجی بدون ُمهر فیزیکی 

و ثبت در گذرنامه می توانند به ایران سفر کنند.
ربیعی، یکی از دالیل این دستور ریاست جمهوری 
را درحالی کــه حدود یک ســال از اجرای آن در 
مبادی ورودی می گذرد، مقابله با جو ایران هراسی 
توسط سیاستمداران و رسانه های خارجی دانسته 
و گفته بود: »دلیل دیگر این دســتور تالش برای 
خنثــی کردن برنامــه ایاالت متحــده امریکا در 
جلوگیری از ورود گردشــگران خارجی به ایران 
با ابزارهای غیرقانونــی و مغایر عرف بین المللی 

است. 
دلیل ســوم این تصمیــم بهره منــدی از مزایای 
اقتصادی حضور گردشــگران خارجی اســت، 
چنانکه کمبود ناشی از سهم ناچیز ایران از گردش 
مالی توریســم بین المللی را به میزانی جبران کند 
و آثار مثبــت این اقدام در حوزه اشــتغالزایی و 
رونق کسب وکار آژانس های مسافرتی و تورهای 
گردشگری و صنعت حمل ونقل به بهبود شرایط 

اقتصادی کشور نیز می انجامد. 
قطعاً این یک تصمیم آگاهانه علیه تحریم امریکا 
و در راستای نشان دادن فرهنگ ایران و مقابله با 

ایران هراسی است. «

 رییــس مرکز پزشــکی حج و 
زیارت جمعیت هالل احمر با تشریح 
آخرین اقدامات انجام شده از سوی این 
سازمان برای حج تمتع ۹۸ میانگین سنی 

زایران امسال حج را اعالم کرد.
به گزارش ایســنا، محمدتقی حلی ساز 
در نشســت خبری خود که در محل 
ســاختمان صلح برگزار شــد درباره  
تمهیدات مرکز پزشکی حج و زیارت 
برای حج امسال گفت: نخستین گروه از 
تیم های پزشکی و درمانی ما با شماری 
از پرسنل حج به عربستان اعزام شدند و 
دو گــروه دیگر نیز در تاریخ های ۱۶ و 

۲۰ تیرماه اعزام خواهند شد.
وی درباره میانگین ســنی حجاج نیز 
گفت:  میانگین سنی حجاج امسال ۵۵ 
ســال است. حدود ۸۰۰۰  زایر بین ۷۰ 
تا ۸۰ ســال سن دارند و ۱۸۰۰ نفر نیز 

باالی ۸۰ سال هستند.
به گفته وی حدود ۱۵۰ نفر نیز زیر ۱۸ 

سال سن داشتند.
حلی ســاز ادامه داد: در همین راستا نیز 
زایران باید توجه داشــته باشــند که با 
توجه به گرمای هوا و شــرایط موجود 
بیشتر مراقب خود بوده و به توصیه ها و 

هشدارهای کاروان ها توجه کنند.
بــه گفته رییس مرکز پزشــکی حج و 
زیارت، ارایه خدمات درمانی به زایران 
در عربستان از امروز هفدهم تیرماه آغاز 

خواهد شد.
وی در پاسخ به پرسش ایسنا در مورد 
بازماندگان از ســفر حــج اظهارکرد: 
آمارهایی که ما در اختیار داریم ممکن 

اســت آمار نهایی و قطعی نباشــد اما 
طبق آنچه که مــا در اختیار داریم ۴۲۵ 
نفر در همــان مراحل اولیه معاینه و به 
سفارش پزشک از سفر انصراف دادند. 
برخی دیگر اصرار به ســفر داشتند که 
پرونده شان به کمیسیون منتقل شد و از 

این تعداد نیز ۷۳ نفر دوباره رد شدند.
وی با بیــان اینکه حدود ۷۰۰۰ نفر نیز 
به دالیل مختلف غیرپزشکی نظیر هزینه 
و ... انصــراف دادند، گفت: ۷۱ نفر هم 
که وابسته به مصرف مواد مخدر بودند 
مجوز ســفر ندارند کــه از این تعداد 

پرونده ۲۹ نفر در حال بررسی است.
رییس مرکز پزشــکی حج و زیارت با 
تاکید بر ســخت گیری دو کشور ایران 
و عربســتان در مورد حمل موادمخدر 
گفت: حتی یک گرم موادمخدر نیز مانع 
سفر خواهد شد و الزم است حجاج به 
این موضوع توجه ویژه ای داشته باشند. 
ضمــن اینکه تجهیزات عربســتان نیز 

پیشرفت زیادی کرده است.
حلی ساز در پاسخ به پرسش دیگر ایسنا 
در مورد افزایش میانگین سنی حجاج 
امســال گفت: پارســال میانگین سنی 
حجاج حدود ۵۰ سال بود که امسال با 
پنج سال افزایش میانگین آن به ۵۵ سال 

رسیده است.
 وی درصــد حجاج زن و مرد در حج 
امسال را نیز ۴۸ درصد مرد و ۵۲ درصد 
زن اعــالم کرد و گفــت: آمار حجاج 
باالی ۸۰ ســال ما تغییــر چندانی در 
مقایسه با پارسال نداشته است. رییس 
مرکز پزشــکی حج و زیــارت هالل 

احمر در بخش دیگری از صحبت های 
خود بــا بیان این که بیش از ۱۳۰ مطب 
و مرکز درمانی مرکز پزشکی جمعیت 
هالل احمر در روزهای حج به زایران 
خدمات درمانی ارائه خواهند کرد درباره 
داروهای همراه زایران نیز گفت: لیست 
تمامی این داروها به زایران اعالم شده 
اســت به طور کلی داروهای کدیین دار 
جــزو داروهــای ممنوعه محســوب 
می شــود و زایران نباید آن را به همراه 

داشته باشند.
حلی ساز ادامه داد: همچنین زایرانی که 
به داروهای تخصصی و خاص بیماری 
خودشان احتیاج دارند باید این داروها را 
به همراه خود بیاورند و البته قبل از آن 
باید از سوی پزشک ما تایید شود حتی 
ما یک نسخه عربی برای این داروها تهیه 

کرده ایم که زایران دچار مشکل نشوند.
حلی ساز درباره این که آیا زایران ایرانی 
می توانند از بیمارستان کشور عربستان 
اســتفاده کنند؟ اظهار کرد: ۱۵ پزشک 
مســلط به زبان عربی در تیم پزشکی 
حج امسال حضور دارند که این افراد در 
صورتی که نیاز به ارائه خدمات درمانی 
بیشتر از آنچه در مراکز درمانی خودمان 
ارایه می شود وجود داشته باشد زایران را 
به بیمارستان های کشور عربستان معرفی 
می کنند و ما از این بیمارستان ها کمک 

خواهیم کرد.
وی با بیان این که حدود ۴۰۰ قلم دارو 
در محموله ای حدود ۶۰ تن به کشــور 
عربستان سعودی ارســال شده است، 
گفت: تــالش کردیم تــا داروهایی با 

بهترین اثربخشــی و مناسب زایران را 
همراه خود ببریم، اما همان طور که گفتم 
اگر زایری نیاز جدی به داروهای خاص 
داشته باشــند باید به حتم آن را همراه 
داشــته باشند و البته توجه شود که این 
دارو جزو لیست داروهای ممنوعه که به 

آنها اعالم شده است نباشد.
رییس مرکز پزشــکی حــج و زیارت 
ســالمت  درباره  هالل احمر  جمعیت 
زایران و بیماران آنها نیز اظهار کرد: در 
بررسی هایی که بر روی سالمتی زایران 
انجام دادیم تمامی نتایج را به شــکلی 
الکترونیکی به پزشــکان مان در کشور 
عربستان سعودی ارسال کردیم و آنها 
با اسکن بارکد ویژه هر زایر می توانند به 

این اطالعات دسترسی پیدا کنند.

وی اضافــه کرد: برابــر برآوردهای ما 
حدود ۲۰ درصــد از زایران حج تمتع 
امسال مبتال به فشارخون هستند، حدود 
۱۵ درصد دیابت دارند که این آمار ۱۲ 
درصد بود. همچنین پنج درصد مبتال به 
بیماری های قلبی و عروقی هستند و ۳۱ 

زایر نیز دیالیز می شوند.
شــایعات در مورد آب زمزم صحت 

ندارد
وی درباره شایعات مطرح شده پیرامون 
ســالمت آب زمزم تصریح کرد: آنچه 
که ما بررســی کردیم شایعات در این 
زمینه صحت نداشته است. ما موردی از 
فلزات سنگین سرطان زا را در این آب 
مشاهده نکردیم و در بررسی های ما آب 

زمزم یکی از بهترین آبهاست.

رییس اداره تعاون و امور رفاهی اداره کل آموزش و سرنوشت گذرنامه های سفید مسافران خارجی
پرورش استان خبر داد؛

پذیرش 2174 خانواده 
در مراکز اسکان زنجان

 رییس اداره تعاون و امور رفاهی اداره کل 
آمــوزش و پرورش اســتان زنجــان گفت: تا 
چهاردهم تیرماه ۲۱۷۴ خانواده در مراکز اسکان 

زنجان ساکن شده اند.
فضائــل خاتمی در گفت وگو با ایســنا، اظهار 
کرد: تا روز چهاردهم تیرماه امسال تعداد ۲۱۷۴ 
خانواده با تعداد ۷۸۲۶ نفر و ۴۱۴۵ نفر - روز در 

استان زنجان اسکان داده شده اند.
وی همچنین آمار اســکان فرهنگیان در استان 
زنجان را در هفته گذشته ۶۴۱ خانواده با تعداد 
۲۳۰۷ نفر برشــمرد که با احتســاب روزهای 
اقامت مهمانــان، این رقم به ۱۴ هزار ۸۲ نفر - 

روز می رسد.
این مسوول، تعداد پایگاه های پذیرش در سطح 
اســتان را ۱۴ پایگاه دانســت و ادامه داد: بنا به 
گزارش های رسیده و بازخوردهایی که از نتایج 
بازدیدها و نظرســنجی ها به عمل آمده، میزان 
رضایت مسافران تابستانی از وضعیت اسکان و 

پذیرش در باالترین سطح قرار دارد.
وی با بیان اینکه هم اکنون ۱۴ پایگاه اسکان در 
سطح اســتان آماده پذیرایی از مسافران است، 
افزود: تعداد ۵۰ آموزشــگاه در ســطح استان 
برای این منظور در نظر گرفته شــده که تعداد 
کالس های گروه »الف« ۲۲۴ و کالس های گروه 

»ب« ۲۱۵ باب است .
خاتمی با اشــاره بــه زمان پذیرش مســافران 
در محل اســکان، تصریح کرد: تاریخ شــروع 
 پذیرش اینترنتی مسافران از ۲۰ خرداد ماه امسال
شروع شــده و تا ۱۵ شــهریور ماه امسال ادامه 
خواهد داشــت. پذیرش حضــوری نیز از ۲۸ 
خرداد ماه امسال آغاز و تا ۱۵ شهریورماه پیش رو 
ادامــه می یابد. رییس اداره تعاون و امور رفاهی 
اداره کل آمــوزش و پرورش اســتان زنجان در 
رابطــه با نحــوه ثبت نام و پذیرش مســافران، 
خاطرنشــان کــرد: عالقه مندان بــرای ثبت نام 
 http://eskan.medu.ir نشانی به  می توانند 
مراجعه  کنند و مهمانانی که از دیگر استان های 
کشــور عالقه مند سفر به استان زنجان و اقامت 
در مراکز اسکان آموزش و پرورش هستند، در 
صورت مواجه شــدن با هر مشکلی، مورد را با 

شماره ۳۳۷۷۱۵۷۵ و کد ۰۲۴ مطرح کنند.

مدیرکل دفتر آموزش و مطالعات گردشگری  خبر داد؛
آغاز دوره های آموزشی مرتبط 
با جذب گردشگران چینی از 

اول امرداد
 مدیرکل دفتر 
آموزش و مطالعات 
گردشــگری گفت: 
آموزشی  دوره های 
بــا موضوع  مرتبط 
جذب گردشــگران 
چینی که در دستور 
میراث  سازمان  کار 

فرهنگی قــرار گرفته، از اول امــرداد ماه آغاز 
می شود.

زاهد شفیعی، مدیرکل دفتر آموزش و مطالعات 
گردشــگری به خبرنگار مهر گفت: با توجه به 
اینکه استراتژی جدید سازمان نفوذ به بازارهای 
نوظهور گردشــگری است، اداره کل آموزش و 
مطالعات گردشگری دوره های آموزشی را برای 
فعاالن گردشگری در دستور کار قرار داده است. 
دوره های آموزشی آشنایی با روحیات و خلقیات 
گردشگران چینی، الگوهای مسافرت گردشگران 
چینی، نرخ دهی ونحوه تعامل مالی با شرکت های 
تورفرست چینی، اشتراکات وارتباطات تمدنی و 
روابط چیــن و ایران در طول تاریخ، »رویدادها 
و نمایشــگاه های مهم گردشگری چین ونحوه 
شــرکت در آنها و نحوه تعامل بــا آژانس داران 
وراهنمایان چینی برخی از ســرفصل های این 

بسته آموزشی تخصصی هستند.
مدیرکل دفتر آموزش و مطالعات گردشــگری 
گفــت: مؤسســات زیــادی بــرای ورود به 
موضوع آمــوزش اعالم آمادگی نکرده اند چون 
مؤسسه های آموزشی کمی را داریم که در حوزه 
چین فعال باشند و بتوانند یکی از سر فصل های 

آموزشی تعیین شده را به عهده بگیرند.
وی ادامه داد: موسســاتی که در زمینه آموزش 
شایسته هســتند و در حوزه چین هم شهرت 
و تجربــه دارند برنامه خودشــان را ارایه کمی 
کنند چون ما در این حوزه با فقر اســتاد رو به 
رو هستیم اکنون حدود ۵ تقاضا داشته ایم ولی 
در حال حاضر با یــک مجموعه کار می کنیم. 
مؤسسات دیگر هم می توانند در این حوزه وارد 

شوند ما محدودیتی قائل نمی شویم.
شفیعی بیان کرد: این دوره های آموزشی از اول 
امرداد ماه آغاز می شود و افرادی که می خواهند 
در حوزه گردشــگری و بازار چین فعال باشند 

می توانند در این دوره ها شرکت کنند.

خبر خبر

مدیر فرودگاه  زنجان:
1630 زایر خانه خدا از فرودگاه 

زنجان اعزام می شوند
مدیــر   
زنجان  فــرودگاه  
با اشــاره به اعزام 
گــروه  نخســتین 
زایــران خانه خدا 
زنجان  از  امــروز 
هزار  یــک  گفت: 
زایــر   ۶۳۰ و  
خانــه خدا با ۶ پرواز از فرودگاه زنجان اعزام 

می شوند.
محمد قاســمی در گفت وگو با خبرنگار موج 
رسا، اظهار کرد: به  منظور تعامل هرچه بیشتر 
ارگان هــای مرتبط با عملیات اعــزام زایران 
حج تمتع۹۸ ، روز چهارشنبه ۱۲ تیر نشست 
هماهنگی با حضور مدیر و مسووالن فرودگاه  
زنجان، حــج و زیارت، فرماندهان ســپاه و 
پلیس فرودگاه، گذرنامــه، نماینده هندلینگ، 
نماینده مرکز بهداشــت، گمــرک، اوژانس و 

غیره در فرودگاه  زنجان برگزار شد.
وی گفت: فرودگاه زنجان آمادگی کامل برای 
میزبانی زایران حــج تمتع ۹۸ را دارا بوده که 
تمام تمهیدات برای انجام شایسته این پروازها 

اندیشیده شده است.
مدیر فرودگاه  زنجان افزود: پرواز رفت زایران 
زنجانی از ۱۷ تیر تا ۱۹ تیر ۹۸ توسط شرکت 
ایران ایر انجام می شــود کــه در این پروازها 
یک هــزار۶۳۰ زایر و عوامل اجرایی زنجانی 

جابه جا خواهند شد.
وی با اشــاره به اینکه امروز نخستین پرواز از 
زنجان به مدینه انجام می شود افزود: نخستین 
گروه زایران امروز در ساعت ۰۵:۰۵ دقیقه از 

فرودگاه زنجان انجام می شود.
قاســمی عنوان کرد: دومین پــرواز نیز فردا 
ساعت ۰۸:۲۵ دقیقه از فرودگاه زنجان انجام 

خواهد شد.
وی با اشــاره بــه اینکه حجــاج زنجانی در 
مجموع با ۶ پرواز اعزام می شوند که روزهای 
دوشــنبه، سه شنبه و چهارشــنبه هر روز دو 
پرواز از زنجان به مدینه انجام می شود عنوان 
کرد: سومین و چهارمین پرواز نیز دوشنبه از 
ســاعت ۰۷:۵۵ دقیقــه و ۲۰:۳۵ دقیقه انجام 

خواهد شد.
مدیرفــرودگاه زنجان بیان کــرد: پنجمین و 
نهایتا آخرین گروه زائزان که ششــمین پرواز 
بوده نیز در روز چهارشنبه در ساعت ۰۶:۰۵ 
 دقیقه و ۲۳:۵۵ دقیقه از زنجان به مدینه انجام 

خواهد شد.

برای نخستین بار رخ داد؛
کشف 2 نمونه بست 

دم چلچله ای  سالم در پاسارگاد

پاســارگاد  میراث جهانی  پایگاه   مدیر 
گفت: در جریان پروژه بازپیرایی و سامان دهی 
بلوک های ســنگی مربوط به صفه بنای برج 
ســنگی مجموعــه پاســارگاد، دو نمونه از 
به صورت کامال سالم  بست های دم چلچله ای 

یافت شد.
به گزارش ایلنا، افشین ابراهیمی )مدیر پایگاه 
میراث جهانی پاســارگاد( با اعالم خبر کشف 
۲ نمونه بســت دم چلچله ای کاماًل ســالم در 
پاســارگاد، گفت: در این مــکان و در ادوار 
گذشــته، با بیرون کشــیدن بست ها و سرب 
پیرامــون آنها بــه قصد تولید ســاچمه برای 
تفنگ های ســرپر و دیگر مصارف، آســیب 
زیــادی به بلوک های ســنگی و معماری بنا 

وارد شده است.
او افزود: پروژه حفاظتی یاد شــده به منظور 
در کنــار هــم چیــدن قطعــات پراکنده و 
خواناســازی معماری اثر از چندی پیش آغاز 
گردیده و کماکان ادامه دارد. این بست ها که 
خوشبختانه از چشم ربایندگان در امان مانده 
اند، برای نخســتین بار است که در مجموعه 

میراث جهانی پاسارگاد مشاهده شده اند.
او افــزود: تا پیش از این صرفًا با اســتناد به 
فضاهای خالی به جــا مانده از آنها در پیکره 
بناها از به کارگیــری این تکنیک برای اتصال 
بلوک های ســنگی بزرگ به یکدیگر در این 
مجموعه یاد می شــده اســت. این بست ها 
موضوعی بکر برای مطالعات آزمایشــگاهی 
و کشــف زوایای دیگــری از معماری کهن 

هخامنشی هستند.

انصراف و بازماندن حدود 7۵00 نفر از سفرحج
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