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بهترین راه توسعه ورزش 
استعدادیابی است

 فرنشــین ورزش و جوانان استان زنجان تاکید 
کرد: بهترین راه توسعه ورزش در برهه کنونی، اهتمام 

به موضوع استعدادیابی است.
به گزارش ایسنا، علی خلیلی در مجمع انتخابات هیات 
انجمن های ورزشی استان که با حضور دبیر فدراسیون 
انجمن های ورزشــی و نیز اعضای مجمع در ســالن 
کنفرانس اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار شد، 
ضمن قدردانی از تالش های نزدیک به یک دهه رییس 
ســابق هیات انجمن های ورزشی استان، افزود: امروز 

برای توسعه ورزش، همه باید پای کار باشند.
وی با اشاره به اینکه انجمن های ورزشی به خاطر نوع 
فعالیتی که دارد، جزو هیئت هایی اســت که از جایگاه 
حساس و مهمی برخوردار است، تصریح کرد: هر کدام 
از رشته هایی که زیرمجموعه این هیات قرار دارند، به 
تنهایی قادرند به عنوان یک هیئت جداگانه فعالیت کنند. 
از جمله رشــته هایی چون سپک تاکرا، فلوربال، راگبی 
و... جزو رشــته های پرقــدرت و بااهمیت این هیات 
به شمار می رود. این مسوول با یادآوری اینکه بهترین راه 
توسعه ورزش در رشته های مختلف، اهتمام به مقوله 
استعدادیابی بوده و نپرداختن به این موضوع می تواند 
آسیب های زیادی را به این عرصه وارد کند، ادامه داد: 
بی شک، یکی از پایه های استعدادیابی در کشور، ارگانی 
چون آموزش و پرورش اســت که خوشــبختانه این 
اداره کل در استان زنجان تعامل خوبی را در زمینه های 
مختلف با اداره کل ورزش و جوانان استان داشته است.

فرنشــین ورزش و جوانان استان زنجان با بیان اینکه 
زنجان این آمادگــی را دارد کــه میزبانی رقابت های 
مختلف را عهده دار شــود، اظهار کرد: خوشــبختانه 
زنجان در رشته های زیرمجموعه فدراسیون انجمن های 
ورزشــی از وجود ورزشــکاران و مربیان ارزشمندی 
برخوردار است، پس انتظار ما از فدراسیون این است 

که نگاه ویژه ای به این هیئت داشته باشد.
محمد حمزه پور، معاون امور ورزشی اداره کل ورزش و 
جوانان استان زنجان نیز در این نشست با یادآوری اینکه 
انجمن های ورزشــی، یکی از فدراسیون های خاص 
به شمار می رود، خاطرنشــان کرد: خوشبختانه زنجان 
در رشته های تحت پوشش این فدراسیون از قهرمانان 
خوبی، از جمله در ســپک تاکرا، فلوربال، طناب کشی، 

فوتبال دستی و ... برخوردار است.

خبـر

رویه 2  

 عروســی از جشــن هایی اســت که 
تقریبا همه دختر و پســرها برای آن خیالبافی 
و رویاپردازی می کنند و با تصویرسازی ذهنی 
برای برگزاری یک جشــن باشــکوه نقشه ها 
می کشند تا بین هم سن و ساالن خود بهترین 
عروس و داماد جلوه و خاطراتی خوش و به 
یادماندنی سرشار از کامیابی در کنار خویشان، 
دوســتان و آشنایان را در بهترین شب زندگی 
خود تجربه و سال ها با غرور و افتخار از این 

آیین یاد کنند.
اما در پس جشن عروسی با تمام زیبایی هایش 
دغدغه هایی هست که بیشتر زوج های جوان 
و خانواده های آنها را تا ماه ها درگیر می کند و 
گاه با ناکامی هایی گره می خورد که می تواند 
تا سال های ســال به عقده ای برای عروس و 
دامادهایی تبدیل شود که به واسطه مسایل مالی 

نتوانستند به آمال و آرزوهای خود در این مقطع 
حساس زندگی دست یابند که در اغلب موارد 

قابل جبران نیز نخواهد بود.
برگزاری جشن های عروسی اگرچه از دیرباز 
آیینی به جهت اعالم و نشان رسمی پیوند میان 
۲ نفربوده است اما در گذر زمان و در فرهنگ ها 
و مناطق مختلف جهان با آداب و رسومی نیز 
همراه بوده است که همه افراد در حد توان و 

وسع مالی خود آن را به جا می آورند.
اما این آیین به شــدت تحت تاثیر وضعیت 
اقتصادی خانواده ها است به ویژه در شرایطی 
که تنگناهای مالی نمود بیشتری دارد بسیاری 
از آداب و تشــریفات این آیین دســتخوش 
تغییراتی ناخواسته و تحمیلی می شود که به 
مرور زمان با تبعیت خانواده ها از آن به عرف 

تبدیل می شود.

سایه سنگین قیمت ها 
بر سر تاالرهای بدون عروس

رویه 2  
 رویه 2

 فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت 
محیط زیست گفت: به زودی ۳۰۰ محیط بان به 

۳۵۰۰ محیط بان کشور اضافه خواهند شد.
به گــزارش ایســنا، جمشــید محبت خانی در 
آیین تقدیر از محیط بانان نمونه اســتان زنجان، 
محیط بانی را کاری سخت و طاقت فرسا دانست 
و اظهار کرد: محیط بانان سپر حفظ محیط زیست 
هســتند و در واقع محیط بانی، صفحه نخست، 
ویترین و معلم فرهنگی سازمان حفاظت محیط 
زیست اســت و در کنار اقدامات سلبی در باره 
برخورد با مخربان محیط زیســت و شکارچیان 
غیرمجاز، به موضوعات و مســایل اجتماعی نیز 

توجه دارد.
این مســوول با بیــان اینکه مردم باید نســبت 
به حفاظت از محیط زیســت و اهمیت شــغل 
محیط بانی، آگاه تر شوند، ادامه داد: محیط بانان با 
همه توان و امکانات موجود از محیط زیســت، 
حراســت و پاســداری می کنند و تاکنون نیز ۵ 
درصد از نیروهای محیط بانی که شامل ۱۴۰ نفر 
می شود، شهید شده و ۱۰ درصد این جمعیت نیز 
که ۳۰۵ نفر است، جانباز تیر خورده هستند که با 

این حال انجام وظیفه می کنند.
وی افزود: هم اکنون ۳۵۰۰ محیط بان در کشــور 
فعالیت می کنند و آنان به رغم همه کاســتی ها و 
کمبودها، به صورت شبانه روزی مشغول حفاظت 
از محیط زیست هســتند و در صورت مشاهده 
تخلف، بدون هیچ اغماضی با متخلفان برخورد 

قانونی می کنند.
محبت خانی تصریح کرد: سازمان حفاظت محیط 
زیســت به شــدت تالش می کند تا مردم را در 
حفظ و حراست از محیط زیست به همراه خود 
داشته باشد که آموزش و انجام کارهای فرهنگی 

برای رسیدن به این مهم ضرورت می یابد.
فرمانده یگان حفاظت ســازمان حفاظت محیط 
زیســت با بیــان اینکــه محیط بانان بــه عنوان 
امانت داران نســل آینده هستند، یادآور شد: باید 
توجه داشــت که محیط زیست فارغ از مسایل 
سیاســی اســت و حفاظت از محیط زیست که 
کاری سخت و طاقت فرسا است، یک موضوع 
ملی بوده و همه افراد و دســتگاه ها باید به این 
مقوله مهم و بسیار تاثیرگذار، توجه جدی داشته 
باشند. همچنین تامین حفظ محیط زیست یکی 
از ابعــاد تامین امنیت ملی اســت و در حفظ و 

حراســت از محیط زیســت باید به عنوان یک 
امانت دار، پاســخ گوی آیندگان باشــیم و اجازه 
ندهیم عده ای متخلف، تخلف زیســت محیطی 

انجام دهند.
این مسوول با تاکید بر اینکه پاسداری از آب، هوا 
و خاک به منظور حفاظت از انسان، گیاه و حیوان، 
کار بسیار سختی است، عنون کرد: تامین خودرو 
و موتورسیکلت و کمبود محیط بان و تجهیزات، 
هم ســان نبودن حقوق دریافتی با پرسنل ناجا، 
پرداخت نکردن حق کشــف سالح های جنگی 
و شــکاری، از جمله چالش هــای پیش روی 

محیط بانی است که سازمان در این راستا گام های 
مثبت و موفقیت آمیزی را برداشته است.

وی با اشاره به فعالیت ۴۰۰ محیط بان در کشور 
به صورت قراردادی، گفت: دریافتی حقوق این 
افراد از نیروهای رســمی و پیمانی کمتر بوده و 
اگر وعده ها عملی شود در این صورت تا مهرماه 
امســال به صورت هم تراز خواهد شد. عالوه  بر 
آن بــه زودی ۳۰۰ محیط بان به ۳۵۰۰ محیط بان 
کشور اضافه می شود که البته این محیط بانان پس 
از طی آموزش های تخصصی به اســتان ها اعزام 

خواهند شد.

محبت خانــی ادامه داد: عالوه  بــر نیروهایی که 
به زودی به محیط بانان می پیوندند در ۱۰ ســال 
متوالی، هر سال ۳۰۰ محیط بان به جمع محیط بانان 
کشــور افزوده خواهند شد و عالوه  بر آن ماهانه 
۱۲ ســرباز از نیروی انتظامی جهت خدمت در 

حوزه محیط بانی معرفی می شوند.
وی با اشــاره به تجهیز وسایل نقلیه محیط بانان، 
تصریح کرد: تنها حوزه ای که در کشور می تواند 
موتورسیکلت ســنگین داشته باشد، محیط بانان 
هستند که این مجوز با تالش سازمان اخذ شده 
و ادارات در استان ها می توانند برای دریافت این 
نوع وسیله نقلیه با سازمان اموال تملیکی مکاتبه 
کنند. همچنین ســازمان حفاظت محیط زیست 
بر پایه قراردادی ۶۷ دســتگاه خودرو فوتون از 
ایران خودرو طلب دارد که در صورت تحویل، در 
پاسگاه های محیط بانی مورد استفاده قرار خواهد 
گرفت؛ چراکه شــکارچیان متخلــف به عنوان 
حریف محیط بانان از وسایط نقلیه مناسب استفاده 
می کنند و این اتفاق عملیات تعقیب و دستگیری 

را برای محیط بانان سخت می کند.
این مسوول خاطرنشان کرد: آمارها در خصوص 
کشفیات، دســتگیری ها، برخورد با شکارچیان 
غیرمجــاز و فعالیــت در عرصــه آمــوزش و 
فرهنگ ســازی از سوی سازمان حفاظت محیط 
زیست، سیر صعودی داشــته که باید این روند 

تداوم یابد.
گفتنی اســت، در پایان این آیین از ۴۹ محیط بان 
استان زنجان و چهار نفر از پرسنل نیروی انتظامی 
این اســتان )سرهنگ محرمعلی قاسمی، سرگرد 
سعید احمدی پور، ســروان محمدرضا قدیمی 
و اســتوار یکم مجید جلیل خانی( با اهدای لوح 

تقدیر قدردانی شد.

 مدیر سایت نمایشگاه های فراملی کاسپین 
زنجان گفت: جشــنواره اقوام و فرهنگ ایرانی، 
ســوغات، هدایا و صنایع دستی ایران همزمان با 
نمایشگاه گل و گیاه و ادوات باغبانی در زنجان 

برگزار می شود.
جمال بابایی در گفت و گو با ایســنا، اظهار کرد: 
جشنواره اقوام و فرهنگ ایرانی، سوغات و هدایا 

و صنایع دســتی ایران در زنجان برگزار می شود. 
البته این جشنواره همزمان با نمایشگاه گل و گیاه 
و ادوات باغبانی از ۶ تــا ۱۱ امرداد ماه به مدت 

شش روز برگزار می شود.
این مسوول با اشــاره به اینکه جشنواره اقوام و 
فرهنگ ایرانی، سوغات و هدایا و صنایع دستی 
ایران همزمان با نمایشــگاه گل و گیاه و ادوات 

باغبانــی در فضــای عمومــی ۹۰۰۰ مترمربع 
برپا می شــود، ادامه داد: ۳۵۰۰ مترمربع فضای 

غرفه سازی شده برای این نمایشگاه است.
وی با اشاره به اینکه در این نمایشگاه استان های 
مختلف ایران حضور دارند، افزود: اســتان های 
گیالن، مازندران، زنجان، البرز، گلستان، خراسان، 
تهران، مرکزی، همدان، خوزســتان، آذربایجان 

غربی و شرقی، کرمان، شیراز، بوشهر و ... در این 
نمایشگاه مشارکت دارند.

بابایــی تصریح کرد: در مجمــوع ۶۵ غرفه در 
نمایشــگاه گل و گیاه و تجهیزات گلخانه ای و 
۱۶۰ غرفه در نمایشــگاه اقوام و فرهنگ ایرانی 
حضور خواهند داشــت. همچنین از برنامه های 
جنبی این نمایشگاه برپایی جنگ شادی و اجرای 

موسیقی محلی اقوام مختلف ایرانی خواهد بود.
وی یادآور شــد: هدف از برگزاری نمایشــگاه 
را ایجاد شــور و نشاط اجتماعی، فرهنگ سازی 
محیــط زیســت در بین مــردم، شناســایی و 
تولید گونه های نادر گیاهــان، ایجاد رغبت در 
بازدیدکنندگان برای نگه داری انواع گیاهان زینتی، 
معرفی گونه های بومی ایران است و آشنایی هر 
چه بیشتر مردم با سوغات و هدایای استان های 
دیگر و آشنایی با ســبک و نحوه زندگی اقوام  
مختلف ایران و برگزاری این گونه نمایشــگاه ها 
می تواند نقش به سزایی در رابطه با تبادل فرهنگ 

بین استان ها ایفا کند.

فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست:

۳۰۰ محیط بان به بدنه سازمان حفاظت محیط زیست می پیوندند

راننده خودرو 
قربانی بی احتیاطی خودش شد

7 اَُمرداد
جشن اَُمردادگان

فرخنده باد

 مدیر سایت نمایشگاه های فراملی کاسپین زنجان:

 اقوام ایرانی با گل و گیاه مهمان زنجانی ها هستند

زنجانی ها ۷۸۶ میلیون ریال 
خرج » تابستانه کتاب« کردند

 رویه 2
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جـــامعــه

کارکرد آموزش و پرورش 
تکثیر عقالنیت است

 فرنشین آموزش و پرورش استان زنجان 
گفت: تکثیر عقالنیت، تمــدن پذیری و جامعه 
پذیری از کارکردهای مهم آموزش و پرورش در 

دوره مدرن است.
ابراهیم رفیعی در نشســت مدیران مدرسه های 
سمپاد با اشاره به اینکه مدرسه های ویژه نیازمند 
مدیریت و برنامه ریزی خاص هســتند،  گفت: 
تعلیم و تربیت از جمله واژگانی است که بارها 
مورد اســتفاده قرار می گیرد و این موضوع صد 
درصد متناظر به آینده است و نتایج آن در آینده 
دیده می شود و بنابراین باید از زمان کنونی جلوتر 

باشیم.
وی به لزوم آینده نگــری درآموزش و پرورش 
تاکید کرد و افزود: تعلیم و تربیتی که تغییر ایجاد 
نکند، تعلیم و تربیت نیســت پس باید تغییرات 

مثبت و منفی را ببینیم و بعد چاره جویی کنیم.
مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان ا دامه 
داد: باید تعریفمان را از مدرســه مشخص کنیم 
چرا که در زمان کنونی مدرســه را یک سازمان 
رسمی می دانیم که عوامل اجرایی دارد، یک نهاد 
اجتماعی که مجموعه سیاست های تربیتی جامعه 

را پیاده می کند.   
رفیعی ادامه داد: در تعریف جدید، مدرسه مکان 
محور و ساختار محور نیست، انعطاف پیدا کرده 

است و به تبع آن ما هم باید منعطف باشیم.
وی اظهار داشت: این فرض که گرایش دینی در 
بچه ها شــده بنابراین آموزش و پرورش مقصر 
است، جمله غلطی اســت چرا که امروزه نقش 
رسانه ها و خانواده قوی تر است و در تاثیرگذاری 

از آموزش و پرورش پیشی گرفته اند.
رفیعی افزود: مدرســه یک نظام یکپارچه نیست و 
نباید انتظار داشته باشیم همه یک رنگ باشند، مدرسه 
محصول مشارکت باید باشــد و ما به عنوان نقاط 
حساس و تاثیرگذار، اگر از جامعه جلو نباشیم، از 
چرخ دنده های معکوس آن خواهیم بود و به جای 

آینده، دانش آموزان را به گذشته خواهیم کشاند.
این مســوول ادامه داد: امروزه لزومی ندارد معلم 
دانای کل باشــد و دانش آموزان نیاز به حضور 
صرف معلم در مدرســه ندارنــد چرا که در هر 
لحظه به معلم دسترســی دارنــد ؛ پس کارکرد 
مدرسه تغییر یافته، امروزه مدرسه های پنهان داریم 

و خانواده و رسانه محور هستیم.

راننده خودرو 
قربانی بی احتیاطی خودش شد

 ســانحه رانندگی ناشی از بی احتیاطی و 
سهل انگاری در آزادراه زنجان - تبریز، یک کشته 

برجا گذاشت.
رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان زنجان 
گفت: حادثــه رانندگی منجر بــه فوت حوالی 
ســاعت ۲۲ شنبه شب در کیلومتر ۶۰ این مسیر 
ارتباطی اتفــاق افتاد که اگر راننــده خودروی 
ســواری پراید تن به رعایت قوانین و مقررات 
راهنمایــی و رانندگی مــی داد به حتم به چنین 

حادثه ای ختم نمی شد.
سرهنگ عباس مظفری افزود: راننده پراید پس 
از برخورد خودرو با حفاظ وسط جاده به منظور 
بازبینی صحنه حادثه از ماشین پیاده شده که در 
این حین یک دستگاه خودروی سواری پرادو سر 

رسیده و با وی برخورد می کند.
وی با بیان اینکه با مرگ راننده پراید تعداد کشته 
های ناشــی از حوادث جاده ای این اســتان از 
ابتدای امرداد ماه تاکنون به چهار نفر رسید، اظهار 
داشــت: راننده پراید به علت شدت صدمات و 
جراحات وارده فوت می کند که چه بســا اگر از 
تجهیزات ایمنی همچون مثلث شبرنگ و چراغ 
قوه استفاده می کرد و لباس تیره نیز بر تن نداشت 
زنده بود و حادثه تلخ و ناگواری روی نمی داد.   

خبـر

رییس سازمان صمت استان زنجان عنوان کرد:

سنگ باطله معادن؛ 
فرصتی برای کاهش هزینه 

شهرداری ها
 رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان زنجان گفت: بخشی از سنگ های باطله 
معادن، قابلیت اســتفاده در شهرها را داشته و به 

راحتی به شکل یک جدول درمی آید.
ناصر فغفوری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
شمار معادن استان در ســال گذشته ۳۱۶ مورد 
و تعداد شــاغالن نیــز ۲۶۶۲ نفر بود که پس از 
انقالب ساالنه به طور متوسط، شمار معادن ۷۹ 
درصد و میزان اشتغال آن ۴۴.۵ درصد رشد یافته 

است.
این مســوول با بیان اینکه 8 درصد از مساحت 
استان تحت کاداستر )نقشه های کوچک مقیاس( 
معادن اســت، ادامه داد: ۱۰ درصد از معادن در 
محدوده مربوط به پروانه بهره برداری بوده که با 
این حساب، هشت دهم درصد از مساحت استان 

را شامل می شود.
وی افزود: در صورتی که معادن بتوانند یک چهارم 
مســاحت خود را سینه کار بزنند، ۲ دهم درصد 

مساحت استان درگیر تخریب معدنی است.
فغفوری با اشاره به صادرات بخش معدنی استان، 
تصریح کرد: 8.۵ درصد صادرات استان در سال 
گذشته مربوط به بخش معدن بوده و استخراج 
۳۳ نوع ماده معدنی نشان می دهد که زنجان، یکی 

از استان های معدنی کشور است.
وی خاطرنشان کرد: بخشی از سنگ های باطله 
معادن، قابلیت اســتفاده در شهرها را داشته و به 
راحتی به شکل یک جدول درمی آید و با توجه 
به اینکه شــهرداری ها اجازه فعالیت صنعتی در 
قالــب مجوزهای الزم را دارند، می توانند از این 

فرصت استفاده کنند.

زنجانی ها
 ۷۸۶ میلیون ریال 

خرج » تابستانه کتاب« کردند
 در اجرای طرح »تابســتانه کتاب ۹8« از 
۲۵ تیر جاری تا ۳ مرداد امسال، شهروندان استان 
زنجان نزدیک ۷8۶ میلیــون ریال میلیون ریال 

صرف خرید کتاب کردند.
یازدهمیــن دوره طرح »توزیــع یارانه کتاب از 
طریق کتابفروشــی ها« با عنوان »تابستانه کتاب 
۹8« با شعار »کتاب، همنشین دلنشین« از ۲۵ تیر 
ماه به مدت ۱۰ روز در کتابفروشــی های عضو 

طرح، اجرا شد. 
معــاون امور فرهنگــی و رســانه ای اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان زنجان در این 
باره به خبرنگار ایرنا گفت: در مدت اجرای طرح 
»تابستانه کتاب«، سه هزار و ۱۹۰ نسخه کتاب در 
قالب این طرح توسط کتاب فروشی های مجری 

در استان زنجان به مخاطبان فروخته شد.
ابراهیم قاسمی افزود: »شهر کتاب« در چهار راه 
ســعدی، »پاتوق کتاب« جنب امامزاده حضرت 
ابراهیم )ع(، کتابکده فرهنگ در چهار راه انقالب 
و »کتابسرای ســعادت« واقع در خیابان امامت، 
کتابفروشــی های مجری طرح »تابستانه کتاب 

۹8« در شهر زنجان بودند.
وی اظهار داشــت: »کتابفروشی بهمن« نیز واقع 
در بلوار طالقانی جنوبی شهر ابهر مجری طرح 

تابستانه کتاب ۹8 در این شهر معرفی شده بود.
قاســمی افزود: در این طرح کتاب های تالیفی 
با کمک هزینه خریــد ۲۵ درصد و کتاب های 
ترجمــه با کمک هزینه خرید ۱۵ درصد عرضه 
شــد و  ســقف مجاز  خرید برای هر فرد یک 

میلیون و ۲۰۰ هزار ریال بود.
در تابستانه کتاب سال گذشته هفت کتابفروشی 

در استان زنجان مجری طرح بودند.

خبـر مدیرعامل شرکت آب  منطقه ای زنجان :

حال دشت های استان وخیم است
 مدیرعامل شــرکت آب  منطقه ای زنجان 
گفت: وضعیت دشــت های استان وخیم است و 
ســاالنه به طور میانگین شاهد افت ۵۵ درصدی 

تراز آب زیرزمینی هستیم.
یوســف رضاپور در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به این که از ســال ۷۱ تا ســال ۹۴، تراز آب های 
زیرزمینی استان به طور تجمعی ۱۴ متر افت کرده 
است، اظهار کرد: برای جلوگیری از بحران آب، 
چاره ای جز مدیریت مصرف نداریم و شوربختانه 
عمده چاه های غیرمجاز در شهرستان های زنجان 

و ابهر حفر شده است.
این مسوول با بیان این که سال گذشته ۶۲۵ حلقه 
چاه در اســتان زنجان مسدود شد، افزود: عالوه 

بر این که مقابله با حفر چاه های غیرمجاز تشدید 
شده است، با موضوع اضافه برداشت از چاه های 
مجاز نیز مواجه هستیم که برخورد با این موضوع 
نیز در دستور کار شــرکت آب  منطقه ای زنجان 

قرار دارد.
وی با تاکید بر این که منابع آب زیرزمینی استان، 
گنجایــش تعــداد موجود از چاه هــای مجاز و 
غیرمجاز را نــدارد، افزود: وضعیت نامناســب 
ســفره های آب زیرزمینی در دشــت های استان 
و کاهش و افت سریع ســطح ایستابی آب های 
منطقه که در هیدروگراف های دشت نمود دارد، 
به خوبی گویای این موضوع است که منابع آب 

زیرزمینی استان، شرایط مطلوبی ندارد.

رضاپور تصریح کرد: جلوگیری از اضافه برداشت 
چاه های مجــاز با نصــب ادوات اندازه گیری و 
کنترل میزان برداشــت، همچنین پلمب و انسداد 
چاه های غیرمجاز، تنهــا راه خروج از وضعیت 
کنونی و کنترل آن است و بی توجهی به هر کدام 
موجب تشدید وضع موجود خواهد شد؛ در واقع 
استان زنجان بر مبنای طبقه بندی سرانه آب قابل 
تجدیــد در محدوده تنش جدی آب قرار دارد و 
در صورت عدم رعایت موارد الزم می تواند وارد 

مرحله بحرانی شود.
مدیرعامل شرکت آب  منطقه ای زنجان خاطرنشان 
کرد: از سال 8۵ تاکنون، ۱۱8۵ فقره چاه غیرمجاز 

در استان زنجان مسدود شده است.

 اســتاندار زنجان با بیــان اینکه حضور 
اعضای کابینه و مدیران ملی در استان، نتایج بسیار 
خوبی داشته است، تصریح کرد: دولت در سطح 
ملی و اســتانی تمام تالش خود را برای ایجاد و 

تثبیت اشتغال به کار گرفته است.
فتح اله حقیقی در نشســت کارگروه تســهیل و 
رفع موانع تولید اســتان که در محل شرکت شیر 
پاستوریزه پگاه زنجان برگزار شد با بیان اینکه در 
راستای پیگیری و رفع موانع و مشکالت موجود 
در واحدهای تولیدی اســتان تا کنون با مدیران 
عامل اکثر بانک های کشور، دیدار و رایزنی های 
مختلفی انجام شده است، افزود: تعامل و همکاری 
مناسبی بین کارگروه تسهیل و و رفع موانع تولید 
و بانک ها در ســطح ملی و استانی وجود داشته 
و بانک ها نیز تا حد امکان برای رفع مشــکالت 

واحدها مساعدت کرده اند.
وی افزود: در سایه همین تعامل و تالش کارگروه، 
۶ واحد تولیدی مهم و موثر در اشتغال و کیفیت 
کاال طبق برنامه ریزی انجام شــده تا پایان ســال 

افتتاح و به بهره برداری می رسد.
حقیقی خاطرنشان کرد: مشکالت و موانع موجود 

در واحدهای تولیدی تا حد امکان، پیگیری و رفع 
شده است.

حقیقی اظهار داشــت: عالوه بر افتتاح واحدهای 
تولیدی، چند واحد تعطیل نیز به مرحله ای رسیده 

که می توانند دوباره به چرخه تولید بازگردند.
وی تاکید کــرد: مصوبات کارگروه تســهیل و 

رفع موانع اســتان از جمله استفاده کارفرمایان از 
بخشــودگی جرایم تامین اجتماعی، رفع مشکل 
مالیاتی برخی واحدهای تولیدی، تعیین تکلیف 
حساب ذخیره ارزی و همچنین آزمون دوره های 
تخصصی بــرای مدیران فنــی واحدهای مونتاژ 
و طراحی آسانســور باید در موعد مقرر اجرایی 

شوند. حقیقی گفت: مسایل مربوط به طرح توسعه 
واحدها، پیوستن زمین های جدید و درخواست 
تســهیالت نیز با هماهنگی دستگاه های مربوطه 
پیگیری و رفع شــده و در صــورت نیاز جهت 

پیگیری از مسووالن ملی، اعالم شود.
مقام عالی دولت در اســتان در زمینه تامین شیر 
مورد نیاز شرکت پگاه نیز اظهار داشت: نشستی با 
متولیان امر تشکیل شود تا با تعامل الزم، هم نظر 
فروشندگان شــیر جلب شده و هم شرکت پگاه 

منضبط تر از گذشته در پرداخت ها عمل کند.
حقیقی تاکید کرد: شــرکت »جهان نمو« یکی از 
واحدهای تولیدی بسیار مهم است که در برنامه 
بازدید مقامــات مهم ملی قــرار دارد؛ پس باید 
پیگیری الزم برای تکمیل و افتتاح آن در اســرع 

وقت صورت پذیرد.
به گزارش ایرنا، اســتاندار زنجان پیش از تشکیل 
نشســت کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید از 
چهار واحد شــرکت دانش بنیان هوشمند گستر 
اسپیناس، شــرکت تولیدی شــکالت بیرلیک، 
شــرکت ترانسفورماتورســازی کوشکن و شیر 

پاستوریزه پگاه در زنجان بازدید کرد.

استاندار زنجان:

دولت همه توان خود را برای اشتغال زایی به کار گرفته است

 عروســی از جشن هایی است 
که تقریبا همه دختر و پسرها برای آن 
خیالبافی و رویاپــردازی می کنند و با 
تصویرسازی ذهنی برای برگزاری یک 
جشن باشکوه نقشه ها می کشند تا میان 
هم سن و ساالن خود بهترین عروس 
و دامــاد جلوه و خاطراتی خوش و به 
یادماندنی سرشــار از کامیابی در کنار 
خویشــان، دوستان و آشــنایان را در 
بهترین شــب زندگی خــود تجربه و 
ســال ها با غرور و افتخار از این آیین 

یاد کنند.
اما در پس جشــن عروســی با تمام 
زیبایی هایش دغدغه هایی هســت که 
اغلب زوج های جوان و خانواده های 
آنهــا را تا ماه ها درگیر می کند و گاه با 
ناکامی هایی گره می خورد که می تواند 
تا ســالهای ســال به عقــده ای برای 
عروس و دامادهایی تبدیل شود که به 
واسطه مسایل مالی نتوانستند به آمال و 

آرزوهای خود در این مقطع حساس زندگی دست 
یابند که در اغلب موارد قابل جبران نیز نخواهد بود.
برگزاری جشن های عروسی اگرچه از دیرباز آیینی 
به جهت اعالم و نشان رسمی پیوند میان ۲ نفربوده 
اســت اما در گذر زمــان و در فرهنگ ها و مناطق 
مختلف جهان با آداب و رســومی نیز همراه بوده 
اســت که همه افراد در حد توان و وسع مالی خود 

آن را به جا می آورند.
اما این آیین به شدت تحت تاثیر وضعیت اقتصادی 
خانــواده ها اســت به خصوص در شــرایطی که 
تنگناهای مالی نمود بیشتری دارد بسیاری از آداب 
و ســنن و تشریفات این آیین دستخوش تغییراتی 
ناخواســته و تحمیلی می شود که به مرور زمان با 

تبعیت خانواده ها از آن به عرف تبدیل می شود.
در برخی مناطق ایران و استان زنجان نیز سال های 
نه چندان دور آیین عروســی با آیین های ویژه ای 
همــراه بود که بــه جا آوردن آنهــا گاه تا چندین 
شــبانه روز ادامه می یافت و غنای مالی خانواده ها 
بــر رنگ و لعاب این آیین ها می افزود. اما این آیین 
به مرور زمان به ویژه در ســال های اخیر خود را با 
وضعیت اقتصادی عامه مردم تطبیق داده است و به 
جشن های مختصر و گاه به آیین درون خانوادگی 

بسنده می شود.
باید قید آیین رسمی را بزنیم

عروس و دامادی که برای برگزاری جشن عروسی 
خود به یکی از تاالرهای شهر زنجان آمده اند با ابراز 
نارضایتی از هزینه های یک آیین معمولی و ناتوانی 
خانواده ها از پرداخت مبالغ سنگین آن تاکید دارند 
که با شــرایط کنونی امکان برگزاری آیینی در شان 

خود را ندارند و ناچار باید قید آیین رسمی را بزنند.
علی اســمخانی، تازه دامادی که برای قیمت کردن 
اجاره یک تاالر عروســی مراجعه کرده بود، گفت: 
بــرای گرفتن قیمت به چهار تاالر شــهر مراجعه 
کــرده ام و با قیمت هایی خــارج از توان پرداخت 
خود مواجه شده ام. وی با اشاره به اینکه تنها برای 
۷ یا 8 ساعت استفاده از ســالن و سرو شام برای 
مهمانان باید حداقل ۲۰۰ میلیــون ریال پرداخت 
کنم، اظهار داشت: طی هفت سال کار شبانه روزی، 
پس اندازهای من امروز تنها کفاف رهن یک واحد 
آپارتمانی با متراژ پایین در منطقه متوســط شهر را 
می دهد که در صورت هزینه کرد برای عروسی و 
دیگر تشریفات آن این توان را هم از دست می دهم.  
اسمخانی افزود: با افزایش قیمت همه اقالم به ویژه 
مواد غذایی، تاالرداران نیز ناگزیر از افزایش قیمتها 
هستند و دالیل آنها نیز برای افزایش قیمت خدمات 

غیرمنطقی نیست.
مصمم به حذف آیین عروسی هستیم

لیال نوعروسی که همراه خانواده خود به تاالر شهر 
مراجعه کرده است نیز با بیان اینکه، مبلغی که برای 
این آیین پیش بینی کرده بودیم یک سوم قیمت های 
اعالم شــده از سوی تاالر داران است، گفـــت: با 
وضعیت کنونی مصمم به حذف جشــن عروسی 
هستیم و باید تنها به یک آیین خانوادگی در منزل 

پدرم اکتفا کنیم.
وی با تاکید بر اینکه برای جشن عروسی و تجربه 
یک روز بــه یاد ماندنی آرزوهــای دور و درازی 
داشــتیم تصریح کرد: با شــرایط اقتصادی حاکم 

دستیابی به آرزوها غیرممکن شده است.

شمار مشتریان تاالرها به نصف کاهش یافته است
محمدرضا علیاری یکی از رستوران داران معروف 
شهر زنجان در این زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: نرخ 
ها روز به روز در نوســان است و در زمان حاضر 
هزینه یک آیین عروسی در تاالر نسبت به سال قبل 

۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه هــر کیلوگرم برنج را در فرودین 
امســال به قیمت ۱۳۷ هزار ریال تهیه می کردیم، 
افزود: مبلغ این برنج در اردیبهشــت همین سال به 

بیش از ۲۷۰ هزار ریال رسید.
علیاری با اشــاره به اینکه شمار مشتریان تاالرهای 
شــهر بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است، اظهار 
داشــت: ســال قبل از هر ۲۰ بازدیــدی که انجام 
می شــد حداقل ۲ مورد منجر بــه عقد قرار داد و 
رزرو سالن می شد که امسال شمار بازدید و رزرو 
کنندگان سالن بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است 
و تنها برخی روزهای آخر هفته شاهد آیین در این 
سالن ها هستیم. وی میانگین هزینه برای یک آیین 
عروسی در سطح متوســط در تاالر را حدود ۱۴۰ 
میلیون ریال عنوان کرد و گفت: هزینه همین آیین 

سال قبل کمتر از ۷۰ میلیون ریال بود.
علیاری تاکید کرد: مشــتریان نیــز باید با توجه به 
شرایط اقتصادی کنونی باور داشته باشند که افزایش 
قیمت ها اجتناب ناپذیر است و اگر قیمت ها افزایش 
نیابد مجبور به کاهش کیفیت خدمات هستیم که این 

نیز موجب خدشه دار شدن اعتبار تاالر می شود.
نبود ثبات اقتصادی، هزینه های آیین عروسی را 

غیرقابل پیش بینی کرده است
مرتضی احمدی یکی دیگــر از صاحبان تاالر در 

شهر زنجان، نوسان قیمت در کل اقالم 
مصرفی ناشی از نبود ثبات اقتصادی 
را موجب غیرقابل پیش بینی شــدن 
هزینه عروسی ها در تاالرها دانست و 
گفت: امسال مشتریان تاالرها به طور 
چشمگیری کاهش یافته است و بیشتر 
افراد نیز رزروهای انجام شده را کنسل 
می کنند و ترجیح می دهند آیین را یا 
در مکان هایی با قیمت های پایین تر 
برگزار کنند و یا قید این آیین را بزنند.

وی با اشــاره بــه پیشــنهاد اتحادیه 
رستوران داران نسبت به افزایش حدود 
۴۰ درصــدی اجــاره تاالرها گفت: 
افزایــش قیمتها به صورت ابالغی نیز 
غیرمنطقی است چراکه کیفیت خدمات 
و غذاهای ســرو شده در رستوران ها 
با یکدیگر متفاوت است و نمی توان 
مبلغ واحدی را برای همه آنها در نظر 

گرفت.
احمدی تاکید کــرد: در برخی موارد 
اعمال قیمت های مصوب موجب افزایش نرخ ها 
و عدم استقبال مشــتریان می شود و گاه صاحبان 
تاالر و رســتوران ها نسبت به افزایش قیمت های 
ابالغی از سوی اتحادیه ها مقاومت می کنند چرا 

که با کاهش مشتری متضرر می شوند.
وی همچنین دیگر مشکل بزرگ صاحبان تاالر را 
گرفتن مالیات های باال خواند و گفت: مالیات های 
وضع شــده برای تاالرها کمرشکن شده و به واقع 
ادامه فعالیت آنها را با مشکل و موانع جدی مواجه 
کرده اســت. احمدی افزود: در برخی مواقع این 
مالیات ها به قدری سنگین، غیرواقعی و به دور از 
انصاف است که صاحبان تاالرها ترجیح می دهند 

درب سالن را ببندند و هیچ خدماتی ارایه ندهند.
رییس اتحادیه هتل و رســتوران داران شهرستان 
زنجان نیز در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: 
از سال ۹۴ تاکنون هیچ افزایش قیمتی در این صنف 

اعمال نشده است.
محمد بازرگان اظهار داشــت: امســال ۴۰ درصد 
افزایش قیمت به دلیل افزایــش نرخ مواد اولیه و 

مواد غذایی اعمال خواهد شد.
وی تصریح کرد: کافی شــاپ ها و مراکز پخت و 
توزیع غذاهای آماده نیز امسال ۴۰ درصد افزایش 

قیمت خواهند داشت.
بازرگان یادآورشــد: آخرین افزایش قیمت اعمال 
شــده برای این صنف مربوط به سال ۹۴ با هشت 

درصد افزایش است.
وی یادآورشــد: شــماره تلفن ۳۳۳۶۴۲8۰ برای 
تماس عموم مردم جهت شــکایت از فعالیت این 

صنف پیش بینی شده است. 

سایه سنگین قیمت ها بر سر تاالرهای بدون عروس

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 
۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره ۱۳۹۸۶۰۳۲۷۰۰۱۰۰۰۰۶۵ 
مورخــه ۴ اردیبهشــت مــاه ۱۳۹۸ هیــات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حــوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان تصرفات 
مالکانه بال معارض متقاضی آقای مرتضی قیداری 
فرزند احمد به شماره شناســنامه ۵۵۵۵۸ صادره 
از در ششــدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 
۱۲۲.۲۴ متر مربع پالک ۸۶۸۰ فرعی از ۴۲ اصلی 
واقع در بخش ۷ زنجان خریداری از مالک رســمی 
خانم جمیله رضا زاده محرز گردیده است. بنابراین 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی می شــود و در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول : ۲۳ تیر 
ماه ۱۳۹۸تاریخ انتشار نوبت دوم: ۷ امرداد ماه ۱۳۹۸
مجتبی محمدلو- رییس ثبت اسناد و امالک حوزه 

ثبت ملک ناحیه یک زنجان

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 
۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی

 برابر رأی شــماره ۱۳۹۷۶۰۳۲۷۰۰۱۰۰۱۷۱۷ 
مورخه ۱۵ دی ماه ۱۳۹۷ هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک ناحیه یک زنجان تصرفات مالکانه بال معارض 
متقاضی آقای اســداله محمــدی فرزند قوچعلی 
به شــماره شناســنامه ۳۳۱ صادره از زنجان در 
ششدانگ یک باب عمارت به مساحت ۲۲/۹۴متر 
مربع پالک ۱۷۱۲۱ فرعی از ۴۱/۷ اصلی مفروض 
و مجزی شــده از پالک ۵۸۸/۱۲۱۲فرعی واقع در 
بخش ۷ زنجان خریداری از مالک رســمی بنیاد 
مستضعفان محرز گردیده است. بنابراین به منظور 
اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول : ۲۳ تیر ماه 
۱۳۹۸تاریخ انتشار نوبت دوم : ۷ امرداد ماه ۱۳۹۸

مجتبی محمدلو- رییس ثبت اسناد و امالک حوزه 
ثبت ملک ناحیه یک زنجان
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دوشنبه 7 اَُمرداد ماه  1398 / نمره 360 / سال دوم

تولیدی فرش نقش و نگار آموزش فرش ، تابلوفرش و گلیم 
در انواع طرح های مختلف بصورت مبتدی و حرفه ای  

)خانم( به دو روش کد و نقشه خوانی 
*به چند نفر بافنده ماهر و نیمه ماهر نیازمندیم

  0919 059 58 95
 36 73 32 33 با مدیریت خانم نوروزی 

خ فردوسی ، خ ضیائی ، جنب شعبه نفت ، پ 126 

به چند کارگر ماهر 
ساندویچی

 با حقوق عالی در بلوار 
آزادی پیتزا برشته 

نیازمندیم
 0910 473 54 63

ت اولآگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
نوب

هرگونه اتالف قابل توجه آب)شکستگی لوله ها،باز بودن لوله ها،هدر روی آب در هر نقطه(را به مرکز ارتباطات مردمی)122(اطالع دهید.

شــرکت آب و فاضالب استان زنجان در نظر دارد انجام پروژه برابر اطالعات مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به 
شرکتهای تشخیص صالحیت شده شرکت مهندسی آبفای کشور و سازمان برنامه و بودجه واگذار نماید.

1- نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت آب و فاضالب استان زنجان به آدرس: زنجان کمربندی شمالی- ابتدای زیباشهر کد 
پستی 4514978757

2-عنوان و مشخصات کلي پروژه:
 

شماره 
برآورد اولیه نام و محل پروژهمناقصه

)ریال(
محل تامین 

اعتبار
رشته و

پایه مورد نیاز

تضمین 
شرکت در 

فرآیند ارجاع 
کار)ریال(

98-14

مدیریت و راهبری ، نگهداری 
و بهره برداری صحیح از تصفیه 
خانه ، ایستگاه پمپاژ فاضالب 

به انضمام کلیه عملیات اجرایی 
و اصولی مربوط به شستشو، 

الیروبی و رفع به موقع و 
دقیق کلیه حوادث و اتفاقات، 
سمپاشی کامل و مناسب از 

شبکه های جمع آوری و خطوط 
انتقال فاضالب شهر ابهر 

3/400/000/000
منابع 
داخلی

دارا بودن صالحیت پایه 4 
نگهداری و بهره برداری از 
تصفیه خانه های فاضالب 
و بهره برداری و نگهداری 
از خطوط انتقال و شبکه 

فاضالب از شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشور به 
همراه حداقل رتبه 5 در 
رشته تاسیسات یا آب از 

سازمان برنامه و بودجه

170/000/000

3- تاریخ و نشانی دریافت اسناد مناقصه :اســناد مناقصه فوق از مورخه 98/05/08  لغایت 98/05/12 در سایت های
http://iets.mporg.ir و  http://znabfa.ir به صورت رایگان جهت دریافت موجود است و مناقصه گر می بایست جهت 

شرکت در مناقصه ، نسبت به دانلود اسناد مناقصه اقدام نماید.
4- نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست به یکی از صور درج شده 
در آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی ارایه گردد که جزئیات به صورت مشروح در اسناد مناقصه توضیح داده شده است. 

5- مدت اعتبار پیشنهادها : مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه بوده و قابل تمدید تا 3 ماه دیگر می باشد.
 http://iets.mporg.ir http://znabfa.ir , http://tender.nww.ir : 6- سایتهای ثبت آگهی

7- مهلت تحویل پاکت های مناقصه : مهلت تحویل اسناد مناقصه فوق حداکثر تا ساعت 15:45 مورخه 98/05/23
8- مکان تحویل پاکت ها : دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان زنجان به نشانی زنجان کمربندی شمالی- ابتدای زیباشهر

کد پستی:4514978757 
9- زمان گشایش پاکت ها : پاکت های مناقصه در ساعت 11 مورخه 98/05/26 در سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب 

استان زنجان بازگشایی خواهد شد.
10- دیگر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

11- به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش و همچنین پیشنهاداتی که پس از مهلت مقرر در فراخوان واصل گردد 
ترتیب اثر داده نخواهد شد.

هزینه کلیه آگهی ها به میزان مندرج در اسناد مناقصه بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.  -12 -12

دفتر روابط عمومی شركت آب و افضالب استان زنجان

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه 
انسانی شــهرداری زنجان بررسی و رسیدگی به 
مســایل دریافتی و رفاه  کارکنان شهرداری را از 

وظایف این معاونت برشمرد.
 مهدی عاقلی افزود: از آنجایی که نیروی انسانی 
هر مجموعه ای مهمترین ســرمایه هر سیستمی 
هستند، پیگیری فعالیت های اداری و ایجاد زمینه 
الزم بــرای تمرکز این افراد بر تعامالت شــغلی 
از ســوی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه 
انسانی می تواند زمینه افزایش بهره وری خدمات 

ارایه شده را فراهم کند.
وی از نیروی انسانی با تجربه به عنوان سرمایه های 
هر مجموعه نام برد و گفت: اگر یک مجموعه ، 
به طور مثال کارخانه ای دچار آتش سوزی شود 
خســارت وارده را می توان از طریق اخذ وام یا 
تامین اعتبار جبران کرد ولی وقتی نیروهای انسانی 
یک  مجموعه ای برای فقط یک روز از سیســتم 
خارج شوند جایگزینی آن به هیچ وجه در کوتاه 

مدت امکان پذیر نخواهد بود.
عاقلی بر لزوم بررســی و پیگیری تمامی مسایل 
مربوط به حقوق و دریافتی های پرســنل تاکید 
و تصریح کرد: تامین بستر مناسب برای فعالیت 
کارکنان شــهرداری از اولویت های تعریف شده 
برای این معاونت اســت تا پرسنل شهرداری با 

آرامش و تمرکز نســبت به انجام وظایف محوله 
خویش اقدام کنند.

وی اظهار کرد: توجه به وضعیت دریافتی نیروهای 
دارای ۲۸ ســال خدمت در شــهرداری یکی از 
اهداف تعیین شده برای مجموعه معاونت برنامه 

ریزی و توسعه سرمایه انسانی است.
عاقلی اظهار کرد: تالش مجموعه شــهرداری بر 
بهره گیری حداکثری از حقوق و مزایای تعریف 
شــده قانونی برای افراد بازنشسته می باشد تا در 
این دوران با دغه های مالی کمتری مواجه شوند.

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه 
انسانی شــهردار زنجان گفت: شوربختانه روال 
غلطی که در شــهرداری رایج گردیده، این است 
که هر چقدر نیرویــی به دوره های آخر خدمت 
نزدیک می شود کمتر مورد توجه قرار می گیرد و 
کمتر در چرخه خدمات رسانی حداکثری گنجانده 
می شود و این در حالی است که شهرداری برای 
افراد با تجربه ۲۸ سال سابقه هزینه های زیادی را 

متقبل شده است.
عاقلی افزود: در این زمینه اگر هر یک از پرســنل 
دارای ۲۸ سال سابقه بتوانند در دوسال باقیمانده 
خدمت خود به بهترین شــکل ممکن به وظایف 
تعریف شده عمل کنند، شهرداری موظف است 
نسبت به پرداخت کامل حق و حقوق ایشان اقدام 

نموده تا  در دوران بازنشستگی از حداکثر مزایای 
قانونی برخوردار شوند.

وی اظهــار کرد:هدف از اجرای طرح فوق ایجاد 
سیستم انگیزشی و استفاده حداکثری از تجربیات 

پرسنل ۲۸ سال خدمت است.
سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه 
انســانی شــهردار زنجان گفت:اراده شهرداری 
بر تامین و پرداخت بــه موقع حقوق کارکنان به 

بهترین وجه است.
عاقلی ادامه داد: در این زمینه نیز از بیستم هر ماه به 
بعد هرگونه جابه جایی نیروی انسانی در مجموعه 
شــهرداری ممنوع شده تا از جابه جایی و تداخل 
کارکردهای کارکنان جلوگیری شود و تا بیست و 
پنجم همان ماه تمامی کارکردها جمع آوری و  به 

حوزه مالی و اقتصادی ارایه می شود.
وی با قدردانی از دیدگاه مدبرانه ، حمایت گرایانه 
و  دلسوزانه شهردار محترم زنجان از سیاست های 
حمایتی برای معیشــت و رفاه پرسنل شهرداری 
و همچنین از تالش هــای در حال انجام حوزه 
معاونت مالــی و اقتصادی شــهرداری در زمینه 

پرداخت به موقع حقوق کارکنان تشکر کرد.
سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه 
انسانی شهرداری زنجان گفت: تعامل و همکاری 
تمامی کارکنان شــهرداری الزمــه اجرای بخش 

نامه ها و ارایه خدمات بهینه به شهروندان است.
عاقلی بیان اینکه گروه های شغلی در شهرداری 
مدت ها بود که مغفول مانده و رها شده بود اظهار 
کرد: با برگزاری نخســتین نشست کمیته اجرایی 
طبقه بندی مشاغل بعد از مدت ها روند پیگیری 
پرونده ها و طبقه بندی شغلی کارکنان بررسی و 

آغاز شد.
وی تصریح کرد: اولویت در بررســی پرونده ها 
با افراد دارای ســوابق خدمتی باال است و نتایج 
فعالیــت هــای انجام شــده در تابلــو اعالنات 

اتوماسیون شهرداری قرار خواهد گرفت.
سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه  
انسانی شهرداری زنجان از راه اندازی اپلیکیشن 
پرسنلی مجموعه شهرداری در سریع ترین زمان 
ممکن خبر داد و یادآور شــد: با راه اندازی این 
اپلیکیشــن تمامی کارکنان می توانند به خالصه 
پرونده های آموزشــی دسترسی داشته و از دیگر 

خدمات تعریف شده استفاده کنند.

معــاون امور زیربنایی و حمل و نقل شــهرداری 
زنجان گفت: پیش بینی می کنیم که 15 تا ۲0 روز 
آینده پاکت های سبزه میدان باز و مناقصه برگزار و 

پیمانکار هم مشخص شود.
داوود نوری اظهار کرد: اسناد مناقصه روز پنج شنبه 
هفته قبل به پنج شــرکتی که مجاز به شرکت در 

مناقصه سبزه میدان بودند، ارسال شد.
معــاون امور زیربنایی و حمل و نقل شــهرداری 
زنجان با بیان اینکه طبق قانون باید 15 تا ۲0 روز به 
شرکت های متقاضی حضور در مناقصه سبزه میدان 
فرصت دهیم که قیمت پیشــنهادی خود را اعالم 
کنند، گفت: پس از این امر قیمت ها به کمیسیون 

معامالت شهرداری خواهد رفت.

وی تصریــح کرد: پیش بینی می کنیم که 15 تا ۲0 
روز آینــده پاکت های ســبزه میدان باز و مناقصه 

برگزار و پیمانکار هم مشخص شود.
نوری همچنین در ارتباط با دیگر اقدامات صورت 
گرفته در ســاخت ســبزه میدان گفت: ســاخت 
سبزه میدان قدیم به صورت کامل تمام شده و همه 
کف سازی ها و کاشت فضای سبز و ... انجام شد.

معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهرداری زنجان 
با بیان اینکه سبزه میدان قدیم به لحاظ حساسیتی 
کــه در نقطه اتصال به پیاده راه داشــت با دقت و 
حساســیت ویژه ای اجرایی شد، تصریح کرد: اما 
بیشتر کارهای پروژه که در قالب ساختمان سازی و 
سازه و محوطه سازی خود سبزه میدان در قالب 6.5 

یا 7 هکتار است توسط پیمانکار انجام خواهد شد.
ســبزه میدان منطقه ای واقع در بافت مرکزی شهر 
و محل بازار تاریخی، مســجد جامع، خانه های 
تاریخی ذوالفقاری اســت که کار ساخت پروژه 
عظیم سبزه میدان از سال 1367 آغاز شده و هنوز 

عملیات اجرایی آن آغاز نشده است.
این پروژه آخرین بار در سال 1393 با حضور وزیر 
راه و شهرسازی کلنگ زنی شد، در دهه فجر سال 
قبل نیز عملیات اجرایی ســبزه میدان قدیم بدون 
کلنگ زنی آغاز شد اما هنوز عملیات اجرایی اصلی 

سبزه میدان آغاز نشده است.
در آخرین نشســت ارزیابی برگزار شــده برای 
مناقصه ســبزه میدان »نــدای علــم و صنعت«، 

»پیشــگامان فن اندیش«، »جهاد نصــر زنجان«، 
»شرکت اوکسین صنعت« و »جهاد نصر اصفهان«، 
پنج شرکتی هستند که حایز حداقل امتیاز برای ارائه 
پیشــنهاد قیمت شدند. در چند روز آینده سومین 
مناقصه سبزه میدان برگزار می شود، پروژه ای که در 
دو مناقصه قبلی به علت عدم صالحیت شرکت، 
شــرکت کننده و در دومین بــار به علت ایرادات 
وارده از ســوی سازمان بازرســی، مقرر شد که 

مناقصه تجدید شود.

برنامه و  رییــس کمیســیون 
بودجه و امور حقوقی شورای 
شــورای شــهر زنجان گفت: 
از  شــهری  پروژه های  تمامی 
جمله عملیات روکش آسفالت، 
کف ســازی  آســفالت ریزی، 
خیابان های عمومــی و دیگر 
به  باید  شــهری  پروژه هــای 
مــوازات یکدیگر پیش بروند. 
بــه شــخصه فکــر نمی کنم 
تمامی مــردم بخواهند که کل 
بودجه عمرانی شــهرداری به 

آسفالت ریزی اختصاص یابد.
ســید رحمان احمدی با اشاره 
به محدودیت بودجه شهرداری 
زنجان افــزود: در ابتدای ورود 
شــهردار  عنوان  به  معصومی 
به زنجــان اعالم کردم که باید 
نورم  بــه  بودجه شــهرداری 
کشــوری برسد. امســال این 
میزان به حــدود ۴06 میلیارد 
تومان رســیده که باز از نورم 
کشــوری بودجه شهرداری ها 
)۴۴0 میلیــارد تومان( کم ولی 
قابل قبول است. چرا که ۲ سال 
پیش بودجه شهرداری زنجان 

۲00 میلیارد تومان بود.
احمدی با بیان اینکه 50 درصد 
بودجه امسال شهرداری مربوط 
به پروژه های عمرانی است به 
بر  اقتصــادی حاکم  وضعیت 
کشور اشاره کرد و ادامه داد: از 
وضعیت بودجه راضی هستیم 
اما باید این را هم در نظر بگیریم 
که اگــر ۲00 میلیارد از بودجه 
امســال به هزینه هــای جاری 
اختصاص یابــد با حدود ۲00 
میلیارد تومان بودجه باقی مانده 
اقدام قابل توجهی نمی توان  در 

توسعه شهر انجام داد.
برنامه و  رییــس کمیســیون 
بودجه و امور حقوقی شورای 
اســالمی شــهر زنجان با بیان 
بگویم ۲00  نمی خواهم  اینکه 
میلیارد تومان رقم پایینی است 
اما نمی تواند نیــاز مالی برای 
اجرای کل پروژه های شهرداری 
را پاسخگو باشد، اظهار داشت:   
بتواند طبق  اگــر شــهرداری 
بودجه امسال، هزینه های جاری 
و پروژه های مربوطه را پوشش 
دهد هنر کرده است. راهکار ما 

برای برطرف کردن این مشکل 
می تواند جذب ســرمایه گذار 
باشد. احمدی ادامه داد: سازمان 
ســرمایه گذاری و مشــارکت 
زنجان  شهرداری  مردمی  های 
نقــاط هدف و مســتعد برای 
ســرمایه گذاری را اعالم کرده 
است اما متاسفانه سرمایه گذاران 
و بخــش خصوصــی چندان 
از ایــن ظرفیت ها اســتقبال 

نمی کنند.

شــهردار زنجان ، با بیان اینکه برگزاری هفته 
فرهنگی زنجان، نقش مهمی در شناســاندن و 
تبیین فرهنگ غنی مردم اســتان زنجان دارد، 
گفت : شــهرداری زنجان در راستای گسترش 
فرهنگی و هنری در شــهر زنجان برنامه های 
ویــژه ای تاکنــون برگزار کرده اســت و این 

برنامه ها تداوم خواهد داشت.
مســیح الــه معصومی شــنبه شــب در آیین 
افتتاحیه هفته فرهنگی شــهر زنجــان که در 
محل مجموعه تاریخی« کارخانه کبریت سابق 
برگزار شــد ، فرهنگ و توسعه فرهنگی را از 
نیازهای توسعه یک جامعه عنوان کرد و اظهار 
داشت : اقدامات فرهنگی و تولید اثر فرهنگی 
در توسعه فضاهای شــهری، رشد و مدیریت 
بهره بــرداری از فضاهای شــهر برای همگان 

واضح و روشن است.
معصومی با تاکید بر لزوم گسترش فعالیت های 
فرهنگی، هنری و ورزشــی در شهر زنجان از 
برنامه ریزی برای توسعه فعالیت های فرهنگی 
در شــهر زنجان خبــر داد و افــزود: یکی از 
وظایف کاری تعیین شده برای مدیریت شهری، 
بحث توجه به مسائل فرهنگی و ورزشی است 
که شــهرداری عالوه بر فعالیت در حوزه های 
عمرانی، سیما و منظر شهری در حوزه فرهنگی 

نیز فعال بوده است.

شــهردار زنجان بــا بیان اینکه شــهرداری در 
ســال های گذشــته در کنار اجــرای طرح و 
پروژه هــای عمرانــی، برگــزاری برنامه های 
فرهنگی و هنری را نیز مورد توجه جدی قرار 
داده اســت، گفت: از ابتدای امسال تاکنون 90 

همایش، آیین و برنامه اجراشده است.
معصومی لزوم ایجاد و گسترش فضای شادی 
و نشــاط در جامعه را بــه عنوان اصل مهم در 
اجــرای برنامه هــای فرهنگــی و هنری مورد 
تاکید قرار داد و خاطرنشــان کرد: در صورتی 
که شــهروندان ما شاد و فعال باشند می توانند 
همراه خوبی در سیستم مدیریت شهری باشند، 
که این یک ســرمایه گــذاری بلندمدت برای 

شهرداری به حساب می آید

ما هر روز تولید زباله می کنیم یا یک چیزی را کنار میگذاریم و دیگر استفاده 
نمی کنیم. با این که امروزه به فکر طرز اســتفاده از پســماندهایمان افتاده 
ایم ، بیش از پیش زباله تولید می کنیم. اما خوشــبختانه از پسماندهایمان 

استفاده های خوبی می شود.
بسیاری از کاالها بسته بندی های جالبی دارند. ما پس از خرید کاال بسته 

بندی آن ها را فوراً دور می ریزیم و 
وقتی هم به آن کاال دیگر احتیاجی 
نداشته باشــیم ، آن را هم دور می 
ریزیم. خیلی از زباله ها ناشــی از 
دور ریختــن بدون دوراندیشــی 
اســت. اکنون وقت آن رسیده که 
به روش های تولید پسماند نگاهی 
بیندازیم و عــادت های  دوبــاره 
اسراف گرایانه مان را تغییر دهیم. 
آنچه به نظــر خیلی ها دوررختنی 
می آید، بــرای مردم جاهای دیگر 
دنیا غنیمت اســت. خیلی از لوازم 
کهنــه را می توان تعمیــر کرد، با 
آن ها کارهای دســتی ســاخت و 
فروخت یا مانند مصالح ساختمانی 
در ســاختن خانه از آنها اســتفاده 
کرد. این راه های خالقانه ای برای 

بازیافت است.
جادوی سه »باز« طالیی

هرگاه با پسماندی مواجه می شویم ، الزم است سه »باز« طالیی را به یاد 
آوریم که عبارت اند از :

بازکاهی، بازمصرف، بازیافت
با بازکاهی ، بازمصرف و بازیافت منابع طبیعی کمتر مصرف می شــوند و 
پسماند کمتری به وجود می آید. تمام مواد ارزشمند بازیافت شدنی -مانند 
کاغذ، فلز، پالستیک و pet_ را به کارخانه های بازیافت می برند تا زندگی 

جدیدی به آنها ببخشند. به این ترتیب با آنها چیزهای جدیدی می سازند 
و دوباره از آن ها استفاده می کنند.

پدر و مادرهای گرامی و دانش آموزان عزیز:
حتما می دانید که پالستیک ها، کارتن ها، فلزات و نان های خشک موجود 
در زباله ها، قابلیت اســتفاده دوباره را دارند و بایســتی از دیگر زباله ها 
جداسازی و به غرفه های بازیافت 

تحویل داده شوند.
لطفا در هنگام جداسازی این زباله ها 

موارد ذیل را مدنظر قراردهید:
تمیز،بدون  خشــک،باید  نــان   -

رطوبت و عاری از کپک باشد.
- باقی مانده مواد غذایی بایســتی 
از زباله های فلزی و پالســتیکی 

پاکسازی شود.
- تاحدامــکان زباله ها را فشــرده 

نمایید.
- کاغذهای آغشته به مواد روغنی 
و آب را از دیگر کاغذها جداسازی 

نمایید.
- نــوار چســب، منگنــه، گیره و 
برچسب روی محصوالت ،بایستی 
تا حدامکان از زباله ها جدا شوند.

از ریختــن پوشــک هــای بچه، 
دستمال های بهداشــتی و کاغذی 

داخل زبال های خشک خودداری کنید.
در ضمن یادتان نرود که:

- از ظروف یکبار مصرف به ویژه پالستیکی استفاده نکنید.
- ظروف شیشه ای را دور نریزیدو از آن استفاده نمایید.

- لطفا هنگام خرید از کیسه های پارچه ای و یا سبد خرید استفاده تا تولید 
بی رویه کیسه های پالستیکی محدود شود.

شهردار زنجان:

برگزاری هفته فرهنگی نقش مهمی 
در شناساندن فرهنگ غنی زنجان دارد

رییس کمیسیون برنامه و بودجه و امور حقوقی شورای اسالمی شهر زنجان:

پروژه های شهری باید به موازات هم پیش بروند

واقعیت زیست محیطی در جادوی سه باز طالیی 
)بازکاهی ، باز مصرف و بازیافت(

 مبین غایبلو

معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهرداری زنجان خبر داد؛

پاکت های مناقصه سبزه میدان 20 روز دیگر باز می شود

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار زنجان:

توجه به وضعیت معیشتی کارکنان موجب افزایش کارایی است
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اذان ظهر
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غروب آفتاب
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اذان مغرب
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نیمه شب
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اذان صبح فردا

4:40

طلوع صبح فردا
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وضعیت آب و هوای زنجان:
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می کو؟که تا شهابش از این گور بگذرد
تا آفتابش از شب انگور، بگذرد

آتش به دار می زند و گیر و دار آن
وقتی طنابی از تب منصور بگذرد

روح مرا به روح تو، نزدیک می کند
حتّی اگر صدای تو، از دور بگذرد

عریان ترین نگاه در آن سوی پلک توست
گیرم که چشم مست تو، مستور بگذرد

تو، بی سالم می گذری از کنار عشق
تا او چنان غریبه ی مهجور بگذرد،
اّما امید من به سالم تو آمده است

شاید که دور این گره کور، بگذرد
تا، باز، کی ستاره ی دنباله دارِ تو

ازبیخ گوش این شب دیجور بگذرد
جز الشه ای به جای نمی ماند از کالم

چون سطر سطرش از دم ساطور بگذرد.
امروز با حسین منزوی منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ورزشی

Zanganemrooz@gmail.com   @zandgan
گردشگری و میراث

 ترکیه با معرفی مقصــدی دیگر درصدد 
جذب گردشگران ایرانی اســت. این روزها وان 
ترکیه تبدیل به رقیبی جدی برای جشــنواره های 

تابستانی کیش و قشم شده است.
به گــزارش خبرنگار ایلنا، درحوزه شناســایی و 
معرفی مقصد ســفر گردشــگری، ترکیه یکی از 
موفق ترین کشورها در جذب گردشگر است. چند 
سال پیش، استانبول و بعد از آن آنتالیا تنها مقاصد 
معروف گردشگری ترکیه بودند که ساالنه میلیون ها 
گردشــگر را جذب می کردند و البته گردشگران 

ایرانی همواره در صدر این جدول قرار داشتند.
بعدها مقاصــد دیگــری مانند کوش آداســی، 
بــدروم، ماردیــن، مارماریــس، کاپادوکیه نیز به 
مقاصد گردشگرپذیر ترکیه اضافه شد و همچنان 
گردشــگران ایرانی از این مقاصد استقبال کردند. 
اکنون با نوسانات شــدید بازار ارز و گران شدن 
بسته های سفر به ترکیه، این کشور درصدد معرفی 
مقصدی ارزان تر برآمده که هرچند در گذشته نیز 
در لیست سفر ایرانی ها بود اما اکنون رسما به عنوان 

یکی از مقاصد گردشگری معرفی می شود.
شــهر »وان« ترکیه از جمله مقاصدی اســت که 
ایــن روزها به واســطه برگزاری کنســرت های 
مختلف درصدد جذب گردشگران ایرانی برآمده. 
فصل تابســتان و برگزاری جشنواره ها و حضور 
خوانندگان لس آنجلسی در این مقصد گردشگری 
سبب شده تا جشنواره های تابستانی کیش و قشم 
و چابهار به چشم نیایند و گردشگران جذب مقصد 

دیگری شوند که همان شهر وان است.
شهر وان و دسترسی راحت

اگر دسترســی به کیش و قشم در بهترین حالت 
از طریق ســفر هوایی امکان پذیر اســت اما سفر 
بــه وان نه تنهــا از راه های زمینی بــا اتوبوس و 
ون های ســوپرلوکس ترک امکان پذیر است و به 
راحتی انجام می شود بلکه از تیرماه سال جاری با 
راه اندازی قطار تهران- وان شــاهد رونق بیش از 

پیش این مسیر هستیم.

قطــار تهران تا وان از ۴ تیرماه راه افتاد و ۲۰ تا ۲۲ 
ساعت طول می کشــد تا از تهران به وان برسید. 
نــرخ قیمت قطار تهــران - وان ۲۰ یورو در نظر 
گرفته شده اســت. البته هم اکنون در مسیر رفت 
یا برگشــت )بلیت یکســره( به میزان ۲۲۵ هزار 
تومان برای بزرگســاالن و ۱۳۰ هزار تومان برای 
خردســاالن درنظر گرفته شده این در حالی است 
که قیمت اصلی بلیت در این مسیر برای بزرگساالن 
معادل ۳۷۵ هزارتومان و برای خردســاالن معادل 

۱۹۵ هزار تومان لحاظ شده است.
تورهای ارزان خارجی و گران داخلی

این روزها با توجه به خیل عظیم درخواســت ها 
برای سفر به شهر ساحلی وان ترکیه، تورهای این 
مســیر برای هتل های ۲ تا ۵ ستاره برای اقامت ۶ 
شــب و ۷ روز از ۹۰۰ هزار تا یک میلیون و ۳۰۰ 
هزار تومان اســت. حتا اگر تور ۳ شب اقامت هم 
بخواهید می توانید با قیمتی از ۷۰۰ هزار تا ۱ میلیون 

تومان به سفر وان ترکیه بروید.
این درحالی اســت که تور هوایی کیش با ۳ شب 
اقامت از ۷۰۰ هزار تومان شروع می شود و به بیش 

از ۹۰۰ هزار تومان ختم می شود.
مســیح اله صفا )رییس جامعه هتلداران کیش( با 
اشــاره به آنکه جشنواره تابستانی کیش آغاز شده 
و چندان استقبالی از آن نشده است، گفت: هرچند 
جشنواره با تمام جوایز نفیسی که برای گردشگران 
درنظر دارد آغاز شده اما از یک سو در فصل حج 
قرار داریم که به دلیل تحریم های موجود، عربستان 
دیگر مانند هر ســال، پروازی برای حجاج ایرانی 
نفرستاد بنابراین تمام خطوط هوایی بسیج شده اند 

و پروازها به حجاج اختصاص یافته.
او ادامــه داد: بنابراین با کاهــش میزان پروازهای 
داخلی و هواپیماها روبه رو هستیم. ایرالین ها به 
دلیل مسئله تحریم با کمبود قطعات روبه رو هستند 
و تعــدادی از هواپیماها به دالیل نقص های فنی، 
زمین گیر شــده اند. به طور مثال اگر سال گذشته 
۱۷۵ هواپیما در ایران فعال بود، اکنون ۱۳۰ هواپیما 

داریم. کیش ایر اگر ۱۳ یا ۱۴ پرواز داشت، اکنون 
بیش از ۶ هواپیما ندارد.

به گفته صفا، هم اکنون حدود ۲۱ پرواز به جزیره 
کیش انجام می شــود که حتا ۵۰ درصد ظرفیت 
هتل های جزیره را نیز پر نمی کند. از چند روز دیگر 
قرار است چند پرواز دیگر اضافه شود. ضمن آنکه 
با قوانین جدید برای چارتر پرواز به کیش، شاهد 

کاهش قیمت سفر خواهیم بود.
او خاطرنشــان کرد: این روزها پروازهای کیش از 
۳۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان است که با توجه به پرواز 
عادی تا بیزینس کالس متفاوت است. هتل ها  نیز 
خدمات خوبی به مسافران می دهند و اگر هتل ها 
پر شــوند دخــل و خرج آنها جــور درمی آید و 
قیمت ها کمتر  می شود. این درحالی است که اکنون 
پروازهای کیش به نوعی نیست که ظرفیت اقامت 

را پر کند.
رییس جامعه هتلداران کیش با تاکید برآنکه وقتی 
قیمت تور کیش و تور وان یکی باشــد، گردشگر 
طبعا وان را انتخاب خواهد کرد، گفت: برگزاری 
کنسرت در کیش و قشم زمانی حرف اول را می زد 
که در دیگر شهرهای کشــور کنسرت ها برگزار 
نمی شــد اما اکنون که در همه شــهرها کنسرت 
برگزار می شود. هیچ خواننده ای نیست که بتواند 
به ایران بیاید و در کیش اجرا داشته باشد و نتواند 
در سایر شهرها کنسرت اجرا کند. بنابراین مناطق 
آزادی مانند کیش و قشــم هیــچ اولویتی دراین 
خصوص نسبت به دیگر شهرهای کشور ندارند. 
این درحالی است که یکی از سیاست های مد نظر 
مناطق آزادی مانند کیش، ایجاد تســهیالت برای 

حضور خوانندگان خارجی و اجرای آنها بود.
صفا تصریح کرد: نرخ خدمات و تفریحات دریایی 
ایران بسیار ارزان است و شاید یک پنجم امارات 
و یک هشتم ترکیه باشد. قیمت اتاق ها برای تبدیل 
یورو و دالر به هیچ وجه رقمی برای گردشگران 
حساب نمی شــود اما به دلیل شــرایط موجود، 

گردشگر خارجی هم نمی آید.

تور کنسرت ها در مقابل جشنواره های تابستانی
حرمــت اله رفیعی )رییس انجمــن صنفی دفاتر 
خدمات مســافرت هوایی و جهانگردی( با اشاره 
به آنکه در شــرایط کنونی گردشــگری تنها راه 
درآمدزایی خواهد بود، گفت: مدیران، استانداران و 
مسئوالن باید راه را برای توسعه گردشگری تسهیل 
کنند. شاید برگزاری کنسرت های مهم یکی از این 
راه ها باشد. می توان از خوانندگان محبوب خارجی 
که مانعی برای حضور آنها در ایران وجود ندارد، 
دعوت به عمــل آورد تا در مناطق آزاد ایران اجرا 
داشته باشند. آنگاه است که می توانید رونق تورهای 

داخلی باشیم.
او ادامه داد: هرچند سال هاست در زمینه قیمت های 
تور کیش و قشــم صحبت می شود اما هیچ تغییر 
چشمگیری در این حوزه اتفاق نمی افتد. این عدم 
نظارت سبب می شود که قیمت تورهای داخلی به 
یکباره افزایش یابد. درچنین شــرایطی که قیمت 
تور ترکیه و تور تهران-کیش همتراز است، قطعا 
ترجیح مسافر به ســفر به ترکیه خواهد بود. باید 
قیمت تورهای داخلی ساماندهی شود تا حداقل 
قیمت ســفرهای داخلی از ســفر به کشورهای 

همسایه مناسب تر شود.
رفیعی با اشاره به تعلیق فعالیت ۱۷ دفتر مسافرتی 
متخلف در تبلیغات برای فستیوال ترکیه که چندی 
پیش اتفاق افتاد، گفت: به دنبال برگزاری فستیوال 
ترکیه و شرکت جمعی از هموطنان در این برنامه، 
کیفیت پایین خدمات ارایه شــده در این تورها، 
مشکالت پرشــماری را به وجود آورد و منجر به 
تعلیق چندین دفتر خدمات مسافرتی شد. رسیدگی 
به شــکایات این تورها همچنــان ادامه دارد. این 
درحالی است که مناطق آزاد ایران می توانستند با 
تعریف فستیوال هایی مشــابه درصدد جذب این 
تعداد از گردشــگر برآیند و آنچه در ترکیه هزینه 
شــد را در داخل کشور هزینه کنند. بخش دولتی 
می توانــد راه  را بــرای فعالیت بخش خصوصی 

هموار سازد.

خبر

یک مسوول در آموزش و پرورش زنجان خبر داد؛
اقامت فرهنگیان در زنجان

۱۵ درصد رشد یافت
 اسکان موقت فرهنگیان در مدرسه های 
اســتان زنجان از ۲۸ خرداد تا چهــارم امرداد 
امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد 

رشد یافته است.
رییــس اداره تعاون و امــور رفاهی آموزش و 
پرورش استان زنجان در گفت وگو با خبرنگار 
ایرنا افزود: در مدت یاد شــده پنج هزارو ۳۰۳ 
خانواده با ۱۹ هزار و ۸۷ نفر جمعیت در مرکز 
اسکان فرهنگیان استان زنجان اقامت یافته اند. 

فضایــل خاتمی افــزود: مجمــوع ماندگاری 
میهمانــان فرهنگی نیز در بازه زمانی ۲۸ خرداد 
تا چهارم امرداد امسال ۳۳ هزار و ۸۹۷ نفر روز 

بوده است. 
وی اضافه کرد: اســکان فرهنگیــان در زنجان 
نســبت به سال گذشــته به لحاظ جمعیتی ۱۵ 
درصد و به لحاظ نفر روز نیز ۱۰ درصد رشــد 

نشان می دهد.
این مســوول ادامه داد: طبق برنامه ریزی انجام 
شده برای تابستان امسال، ۱۴ پایگاه آموزشی با 
۵۰ مدرسه، ۲۲۴ اتاق ویژه ) خوابگاه های دانش 
آموزی( و ۲۱۵ اتاق الف )بدون تختخواب( در 
استان برای اســکان میهمانان فرهنگی در نظر 

گرفته شده است.
وی اظهار داشــت: طبق بخشــنامه اعالم شده 
از ســوی وزارت آموزش و پرورش اســکان 
فرهنگیان استان تا ۱۵ شهریور تعیین شده است 
که در صورت استقبال و تصمیمات استانی این 

مهلت تمدید خواهد شد.
خاتمــی یادآور شــد: برای میهمانان اســکان 
یافته تنها هزینه ای بابت اســتفاده از حامل های 
انرژی دریافت می شــود و هــدف نهایی ایجاد 

رضایتمندی در بین آنان است.
به گفتــه رییــس اداره تعاون و امــور رفاهی 
آموزش و پرورش اســتان زنجان مراکز اسکان 
موقت فرهنگیان استان بیشتر پذیرای میهمانان از 
استان های خراسان رضوی، خوزستان، فارس و 

اصفهان بوده است.

سرپرست دفتر ثبت آثار تاریخی خبر داد؛
از »دژ رشکان« اشکانی ها 

تا »جیپ« پهلوی در فهرست 
میراث ملی

 سرپرست دفتر ثبت آثار تاریخی از ثبت 
ملی ۲۰ اثر تاریخی استان تهران مانند ساختمان 
»جیپ« و »ارگ ســلجوقی ری« و »دژ رشکان« 
در فهرست میراث ملی در جلسه ای ویژه ثبت 

بناهای تاریخی تهران خبر داد.
مصطفی پورعلی در گفت وگو با ایسنا توضیح 
داد: در این نشست ویژه بعد از انجام تشریفات 
قانونی، ۲۰ بنای تاریخی مورد درخواست اداره 
کل میراث فرهنگی استان تهران که شوربختانه 
در سال های گذشته در فهرست آثار ملی به ثبت 

نرسیده بودند، ثبت شدند.
او شــاخص تریِن ایــن بناهــای تاریخــی را 
»ارگ  رشــکان«،  »دژ  تختــی«،  »ورزشــگاه 
ســلجوقی ری« و »ساختمان جیپ« اعالم کرد 
و افــزود:  هر چند در حدود یک ماه گذشــته 
خبرثبت ملی ســاختمان جیپ منتشر شد، اما 
بــا توجه به این که باید فرآیند ابالغیه ی مالک، 
زمان مشخصی را ســپری کند و چون از یک 
مــاه قبل تا امــروز، هیچ اعتراضی از ســوی 
مالک مطرح نشــده است، ما نیز ثبت ملی این 
ســاختمان تاریخی را عالوه بر این که به همه  
کســانی که در آن مزایده بــه صورت عمومی 
شــرکت کرده بودند، به همه کســانی که باید 

ابالغ عمومی کردیم.
وی با بیــان این که ارزش هــای معماری دوره 
تحول در این لیست قرار گرفته اند، ادامه داد: به 
استناد قانون ۱۳۵۲، به جز آثار تاریخی  قدیمی تر، 
دیگر آثار ثبت شده، متعلق به دوره های معاصر 

و پهلوی هستند.
بــه گفته  پورعلی در این نشســت، ثبت »بانک 
ملی شعبه دانشگاه تهران«، »پاساژ رزاق منش«، 
»دژ رشکان«، »ورزشگاه تختی«، »حمام روستای 
مهاباد فیرزوکوه«، »رســتوران سورن«، »ساباط 
پامنار«، »ســاختمان جیپ«، »عمارت  شیرازی 
باغ الهیــه«، »قلعه امیرآبــاد ورامین«، »عمارت 
قــوه قضائیه در خیابان کســری«، »کوشــک 
اربابی روستای حســین آباد ورامین«، »گرمابه 
مقدم«، »هتل شمشــک«، »هنرستان فنی راهیان 
قدس«، »حمام دوالب«، »مسجد دوالب«، »ارگ 
ســلجوقی ری«، »خانه نیکنام« و »خانه مجاور 
مسجد شــیخ فضل اهلل نوری« در فهرست آثار 

ملی ثبت شده اند.
او همچنین دربارهی علت ثبت نشــدن خانه ی 
شــاملو در فهرست آثار ملی تا کنون، انجام این 
کار را بــر عهده  میراث فرهنگی اســتان تهران 
دانســت که محسن شیخ االســالمی - معاون 
میراث فرهنگی استان تهران - نیز انجام این کار 
را به واسطه  ارزشــمند بودن معماری این بنای 

تاریخی دارای ارزش دانسته بود.

معاون میراث فرهنگی زنجان:
مطالعه بافت محدوده تاریخی 

زنجان در دست اقدام است
 معاون میراث فرهنگی،صنایع دستی و 
گردشگری استان زنجان: مطالعه بافت محدوده 
 تاریخی شــهر زنجان در دســت اقدام اســت 
و برنامــه ریزی هــای الزم در این زمینه انجام 

می شود.
مهرداد عســگریان در گفــت و گو با خبرنگار 
موج رسا، اظهار داشت: در زمینه مطالعه بافت 
محدوده بافت تاریخی شهر زنجان اقدامات الزم 
انجام می شود و در صورت نهایی شدن اطالع 

رسانی می شود.
وی با بیان اینکه مطالعات تعیین بافت تاریخي 
شــهر زنجان از سال های گذشــته آغاز شده 
اســت، بیان داشت: این مطالعات از سوی اداره 
کل میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري 
اســتان با همکاری دســتگاه های مرتبط انجام 

می شود.
این مسوول با اشــاره به  تعیین محدوده بافت 
تاریخي شهر زنجان ضروری است، افزود: هم 
اکنون این مطالعات به مرحله پایانی نرســیده 
اســت. وی با بیان اینکه بازنگري مجدد براي 
تعیین محدوده واقعي بافت تاریخي شهر زنجان 
انجام می شــود، افزود: با نهایی شدن این طرح 

محدوده واقعی شهر زنجان مشخص می شود.
این مسوول ساماندهی موزه های استان را برنامه 
جاری و روتین اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری اســتان زنجان عنوان کرد 
و افزود: ســاماندهی موزه ها استان به صورت 

مستمر انجام می شود.
شــهر زنجان طبق مطالعات سال ۶۹ معادل ۵۴ 
هکتار تعیین شــده بود که قرار اســت با انجام 
بازنگري مجدد در مطالعه بافت تاریخي شــهر 

زنجان، محدوده واقعي مشخص شود.

ولخرج ترین گردشگران 
دنیا را بشناسید

 ســازمان جهانی گردشــگری فهرست 
پرخرج ترین گردشــگران جهان را منتشر کرد و 
طبق معممول چند سال اخیر چینی ها همچنان با 
اختالف رتبه نخست را به خود اختصاص داده اند.
به گزارش ایســنا، ســازمان جهان گردشگری 
)WTO( در گــزارش جدید خود میزان درآمد 
گردشگری بین المللی در سال گذشته میالدی 
را ۱.۷ تریلیــون دالر اعالم کرد تا با رشــد ۴ 
درصدی، صنعت گردشگری برای هفتمین سال 
پیاپی رشــدی باالتر از صــادرات کاال به خود 

اختصاص دهد. 
گردشــگری رتبه ســوم درآمدهای حاصل از 
صــادرات را در جهان پس از مواد شــیمایی 
و ســوخت و باالتر از صادرات مواد غذایی و 

محصوالت خودرویی در اختیار دارد.
در ســال ۲۰۱۸ میالدی در مجموع ۱.۴ میلیارد 
گردشگر بین المللی سفر کردند که کشورهای 
فرانسه )۸۷ میلیون نفر(، اسپانیا )۸۲ میلیون نفر(، 
آمریکا )۷۷ میلیون نفر(، چین )۶۱ میلیون نفر( و 
ایتالیا )۵۸ میلیون نفر( به ترتیب پذیرای بیشترین 

تعداد از گردشگران خارجی بودند. 
اما در فهرستی که از پرهزینه ترین گردشگران دنیا 
در مقاصد خارجی منتشر شده است چین ها با 
بیش از  ۲۷۷ میلیارد دالر و رشد ۵.۲ درصدی 
در مقایسه با سال گذشته آن با اختالف فراوان 
در رتبه نخست قرار دارند تا همچون چند سال 
اخیر رتبه نخست ولخرج ترین توریست ها دنیا 

را به خود اختصاص دهند. 
افزایش روزافزون ثروت چینی ها موجب شده 
آنها بزرگترین منبع صادرکننده گردشگر خارجی 
به بخش های مختلف جهان شــناخته  شوند و 
بسیاری از کشورها در تالش هستند سهمی از 
این بازار بزرگ و بالقوه برای خود داشته باشند. 
پس از چینی ها، گردشگران آمریکایی قرار دارند 
که سال گذشته ۱۴۲.۲ میلیارد دالر در کشورهای 
خارجی هزینه کردند و رشــد ۶.۸ درصدی را 

نسبت با سال گذشته اش رقم زدند.
توریست های آلمانی و بریتانیایی نیز به ترتیب 
با هزینه کرد ۹۴.۲ میلیــارد دالر و ۷۵.۸ میلیارد 
دالر و ثبت رشــد ۱.۲ درصدی و ۳.۴ درصدی 
رتبه ســوم و چهارم را به خود اختصاص دادند 
و توریست های فرانسوی  نیز با رشد چشمگیر 
۱۰.۵ درصدی در مجموع ۴۷.۹ میلیارد دالر در 

کشورهای دیگر هزینه کردند. 
امــا بیشــترین رشــد در میــان ولخرج ترین 
توریست های دنیا را روسی ها به نام خود ثبت 
کردند. آنها در سال ۲۰۱۸ میالدی ۳۴.۵ میلیارد 
دالر در سفرهای خارجی خود هزینه کردند که 
نشان از رشد ۱۱.۲ درصدی دارد و آنها را پس از 
توریست ها استرالیایی با هزینه ۳۶.۸ میلیارد دالر 

در رتبه هفتم فهرست قرار می دهد. 
توریســت های اهل کانادا )۳۳.۳ میلیارد دالر(، 
کــره جنوبی )۳۲ میلیــارد دالر( و ایتالیا )۳۰.۱ 
میلیــارد دالر( نیز به ترتیــب رتبه های بعدی 
فهرست پرهزینه ترین گردشگران بین المللی دنیا 

را در اختیار دارند. 

خبر

 طراحــی و پیاده ســازی پایــگاه داده 
مکانی اطالعــات جغرافیایی )GIS( به عنوان 
یک سیستم اطالعات استاندارد و تخصصی و 
بر پایه سند راهبردی سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری امری ضروری 
اســت لذا در تهیه اطلس میراث طبیعی ایران 
اطالعات مکانی و توصیفی و عوارض مکانی 
و اقالم توصیفی موردنیاز شناســایی و تعریف 

می شوند.
به گزارش ایلنا، ایمان ایوبی )پژوهشــگر( در 
نشست تخصصی که به همت گروه پژوهشی 
میراث طبیعی به منظور بررسی روند تهیه اطلس 
میراث طبیعی کشور برگزار شد، گفت: یکی از 
وظایف مهم و حیاتی سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری ایران، شناسایی، 
معرفی، حفظ و ثبت میراث طبیعی ملی ایران، 
دارای  طبیعی  محدوده  های جغرافیایی  همانند 
کیفیــت ویــژه فیزیکی و یا زیست شناســی، 
مناظــر بدیع جغرافیایــی، محوطه های طبیعی 
تاریخی، نمونه های ارزشمند گیاهی، جانوری 
و زیســتگاه های آن هاست تا تحت حفاظت و 

بهره برداری پایدار قرار گیرد.

 وی افــزود: رویکــرد نویــن هم اکنــون از 
گردآوری مســتندات کاغذی سنتی و به روز 
نگه داشتن اطالعات آن ها، به طرف بهره گیری 
از سیســتم های کامپیوتری جدیــد و فناوری 

GIS حرکت کرده است.
این پژوهشــگر خاطرنشان ســاخت: بنابراین 
ساماندهی انواع اطالعات مورد نیاز در سیستمی 
کــه بتواند ارتباط میان اطالعات را با مکان آنها 
در روی زمیــن برقرار کرده و انجام پردازش ها 
را روی اطالعات مکانی ممکن سازد، می تواند 
پاســخگوی بســیاری از نیازهــای اطالعاتی، 

تحلیلی و برنامه ریزی آن مجموعه باشد.
ایوبی با بیان اینکه در این راستا به نظر می رسد 
طراحی و پیاده سازی پایگاه داده مکانی اطالعات 
جغرافیایــی )GIS( بــه عنوان یک سیســتم 
اطالعات اســتاندارد و تخصصی و بر اســاس 
سند راهبردی ســازمان امری بایسته محسوب 
شود، تصریح کرد: پس در این طرح، بر اساس 
استانداردهای موجود پایه و تخصصی مرتبط با 
نیازمندی ها و توقعات سازمان در حوزه میراث 
طبیعی، اطالعات مکانی و توصیفی و همچنین 
عوارض مکانــی و اقالم توصیفــی موردنیاز 

شناسایی و تعریف می شود.
او گفــت: در این سیســتم، اطالعات مکانی 
معرف شــکل و موقعیت عوارض و اطالعات 
ویژگی های  و  شــامل، خصوصیات  توصیفی 
مرتبط با اطالعات مکانی است که تماما درون 

یک پایگاه داده مکانی ذخیره می  شوند.
این پژوهشــگر اظهار داشت: هر چه داده های 
موجود در سیستم و روابط بین آنها به آنچه در 

دنیای واقعی وجود دارد نزدیکتر باشند، نتایج 
به دست آمده از پرسش ها و تجزیه و تحلیل ها 
بــه واقعیت نزدیک تر بوده و با آنچه در دنیای 

واقعی می گذرد، تطابق بیشتری دارد.
ایوبی در پایان تصریح کرد: نتایج به دست آمده 
از تجزیــه و تحلیل ها مدیران و برنامه ریزان را 
در جهت تصمیم گیری هر چه صحیح تر و بهتر 

حمایت می کند.

تهیه چارچوب اطلس میراث طبیعی ایران
GIS و RS با رویکرد 

»واِن« ترکیه رقیبی جدی برای کیش و قشم
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