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استاندار زنجان بر برخورد با خالفکاران حوزه آب تاکید کرد؛

با کسی شـوخی نداریم

 مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان 
زنجــان، از برگــزاری اردوی »نشــاط و امید« 
منطقه ای خبرداد و گفت: این اردو با حضور 10 

استان به میزبانی زنجان خواهد بود.
به گــزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر 
اســتان زنجان، شــهرام میرزایی افزود: هدف از 
برگزاری اردوی نشاط و امید افزایش مشارکت 
اعضای جوان در تصمیم گیری و زمینه ســازی 
برای برقراری مســتمر اعضا با این جمعیت به 

منظور بهره مندی از ظرفیت آنهاست.
وی با بیان اینکه انجام فعالیت های امدادی و عام 
المنفعه از وظایف پایه ای و مهم سازمان جوانان 
هالل احمر به شــمار می رود، خاطرنشان کرد: 
در این راستا ساالنه برگزاری اردوهای کشوری، 
برون اســتانی، استانی، مســابقه ها، کارگاه های 
آموزشی، طرح های بشردوستانه، آموزش های 

کاربردی و برنامه های دیگری انجام می شود.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان زنجان 
گفــت: اردوی نشــاط و امید نیز یکــی از این 
برنامه ها محســوب می شود که امسال با شعار« 
نشــاط جوانی، مشــارکت اجتماعی«، رویکرد 
تشــکیالتی و ارایه آموزش هــای کاربردی در 
پیشــبرد امور و انجام فعالیت هــای کانونی و 

ارتقای محتوایی برنامه ها توســط دبیران کانون 
های دانشجویی است.

میرزایی یادآوری کرد: امسال استان زنجان میزبان 
اردوی منطقه ای نشــاط و امید اســت که در 2 

بخش خواهران و برادران برگزار می شود.
وی ادامــه داد: از 6 تا 9 امرداد ماه این اردو برای 
خواهران از 13 تا 16 همین ماه نیز برای برادران 

خواهد بود.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان زنجان 

گفت: شــرکت کنندگان در این اردوها از دبیران 
و اعضای فعال کانون های دانشــجویی، جوانان 
و روستایی از اســتان های البرز، قزوین، گیالن، 
آذربایجان غربــی، اردبیل، همدان، کردســتان، 

آذربایجان شرقی، کرمانشاه و زنجان هستند.
به گــزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر 
اســتان زنجان در اردوی منطقه ای »نشــاط و 
امید« با حضور 132 خانم، 205 آقا به همراه 20 

سرپرست حضور خواهند داشت.

 مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان 
گفت: روزانه 3000 نفر بــه مراکز درمانی تامین 

اجتماعی زنجان مراجعه می کنند.
علی محمدی در بازدیــد از دفتر روزنامه زنگان 
امروز اظهار کرد: هم اکنون، دو بیمارستان و پنج 
مرکز درمان سرپایی در سطح استان فعالیت می کند 
و مقرر است در شهرستان هایی که به حد نصاب 
سطح بندی سازمان تامین اجتماعی برسند ، مرکز 

درمانی راه اندازی شود.
وی افزود: سال گذشته یک میلیون و 60 هزار نفر 
)به طور متوسط روزانه 3000 نفر( به مراکز درمانی 
تامین اجتماعی در ســطح استان زنجان مراجعه 
کرده اند و  21 هزار نفر نیز بستری شده و 11 هزار 
نفر هم تحت عمل جراحی قرار گرفته اند و یقینٌا 
چنین آماری نشان دهنده حجم باالی خدماتی است 

که در این مراکز ارایه می شود.
محمدی با اشاره به این که به جز موارد خیلی ویژه، 
تقریبا همه اعمال جراحی در بیمارستان امام  حسین 
)ع( زنجان قابل انجام اســت گفت: شوربختانه 
بسیاری از بیمه شدگان از این موضوع مطلع نیستند، 
به عنوان نمونه، از ســال گذشــته نوعی جراحی 
پیشرفته ستون مهره در بیمارستان امام  حسین )ع( 
انجام می شود که برای بیمه شدگان اجباری کامال 

رایگان است ولی بیمار در صورت مراجعه به مراکز 
خصوصی، باید هزینه های گزافی را متحمل شود؛ 
در واقع مشکل بزرگ واحد درمان، فرهنگ درمان 
است و برخی به غلط این طور تصور می کنند که 
دریافت خدمات درمانی رایگان، سطح کیفی پایینی 

دارد.
مدیر درمان تامین اجتماعی اســتان زنجان با بیان 
این که خدمات بیمارســتان امام  حســین )ع( در 
بیمارستان های استان و حتی استان های هم جوار 
بی نظیر اســت، یادآور شــد: هتلینگ بیمارستان 
امام  حســین  )ع( زنجان از کیفیت بسیار مطلوبی 
برخوردار است و بیمار می تواند ساعات استراحت 

خود را در آسایش کامل بگذراند.
وی بیان کرد:  » زایمان در آب« نیز جزو  نوین ترین 
شــیوه های زایمان طبیعی به شــمار مــی رود و 
خوشبختانه چندین سال است که در بیمارستان امام  
حسین )ع( انجام می شود. این نوع از زایمان، باعث 
کاهش سزارین شده و از شاخص های توسعه ملی 
است؛ چراکه باعث می شود درصد سزارین و مرگ 

و میر نوزادان تا حد قابل توجهی کاهش یابد.
محمدی آمار زایمــان در را افزون بر 6000 مورد 
در بیمارستان امام  حسین )ع( خواند و خاطر نشان 
کرد: مقرر است که این نوع زایمان ، سال آینده در 

بیمارستان امید ابهر نیز راه اندازی شود.

 فرنشین منابع طبیعی استان زنجان در مورد 
ارایه مجوز های معدنی در مناطق گون خیز گفت: 
در این راســتا مبنای ما قانون بوده و در جایی که 

گون زیاد باشد اجازه فعالیت داده نمی شود.
خلیل آقاجانلو در گفت وگو با موج رسا، در مورد 
اعتراض برخی از معدنــکاران در زمینه صدور 
مجوز از ســوی منابع طبیعی و جلوگیری منابع 
طبیعی از اکتشــافات معدنی در مناطق گون خیز 
اظهار کرد: گون جزو گونه های ممنوع القطع است 

و بر پایه قانون قطع گونه های گون ممنوع است.
وی تصریح کرد: ما نیز مکلف هســتیم قانون را 
رعایت کنیم در جایی که گون زیاد اســت نباید 

اکتشافات معدنی اتفاق بیفتد.
فرنشین منابع طبیعی استان زنجان بیان کرد: برای 
ما هیچ تفاوتی ندارد که در کدام منطقه است و مبنا 

و هدف ما فقط اجرای قانون است.
وی افــزود: در باره گون نیز ســازمان جنگل ها 
دســتورالعملی تهیه کرده در این دســتورالعمل 
مناطق رویشی گون در سراسر کشور توسط این 
سازمان تهیه شده است. آقاجانلو افزود: براساس 
این دستورالعمل به صورت شفاف مشخص شده 
است که در هر هکتار چقدر گون باشد برداشت و 

فعالیت های معدنی ممنوع است.
وی عنوان کرد: بر پایه همان دستورالعمل توسط 
کارشناسان منابع طبیعی قبل از ارائه مجوز بازدید ها 
انجام می شود و بعد از آن تصمیم گیری می شود که 

مجوز داده شود یا نه.
فرنشین منابع طبیعی استان زنجان عنوان کرد: در 
مورد معــادن و غیره نیز هیچ گونه عدولی قانون 
نخواهیم کرد و مبنای ما اجرای قانون اســت و 

مجوز استخراج مواد معدنی نیز بر پایه قانون ارایه 
می شــود. وی بیان کرد: در مناطقی که گونه های 
گون زیادتر از میزان مشــخص شده باشد اجازه 
فعالیت های معدنــی و قطع گونه ها داده نخواهد 
شــد چرا که براســاس قانون این گونه ها جزو 

ممنوعیت های واگذاری است.

 عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ایران 
گفت: نمی توان در طول دوران خشکسالی، سیل 

بهاری را به منزله پرآبی دانست.
نازخند صبحــی در گفت وگو با ایســنا، اظهار 
کرد: ایران در ســه دهه گذشته، بر پایه نشانه های 
آشکار، خشــک تر و گرم تر شــده است. گرچه 
گاهی خشکســالی به طور موقت ناپدید می شود 
و بارندگی نرمــال رخ می دهد، ولی باید بپذیریم 
که آن چه بر خاورمیانه چیره شده، پدیده گرم تر و 

خشک تر شدن است.
وی ادامه داد: تغییرات به سمت گرم تر شدن اقلیم، 
مانند یک غده بدخیم، همه جهان را در چنگال های 
سوزان خود به بازی گرفته است و نباید از افزایش 
گازهای گلخانه ای و پدیده هایی مثل توفان ال نینو 
غافل بود؛ چراکه مواردی از این دســت تاثیرات 

بسیاری در افزایش گرمایش دارد.
صبحی افزود: شوربختانه ما ایرانیان، خشکسالی 
را باور نداریم. به همین خاطر با وقوع بارش های 
بهــاری که تبدیل به ســیل ویران گر شــد، لزوم 
صرفه جویی در مصرف آب را به فراموشی سپردیم 
و مدیریت مصرف آب تا حد زیادی منتفی شد. 
این فعال محیط زیست تصریح کرد: به طور طبیعی 
با اســتمرار دمای هوا، میزان مصرف آب افزایش 
می یابد و منابع آب نیز بر اثر بخار شدن به سرمنشاء 
خود باز می گردد. به ســخنی دیگر، مصرف آب 
با روش هــای کهن از جمله روش های نامطلوب 
آبیاری، چرای بیش از اندازه دام، سدســازی های 
کارشناسی نشده و ادامه دار، همچنین رها نکردن 
بــه  موقع مخزن ها ســبب هدررفــت منابع آب 
موجود می شود. صبحی خاطرنشان کرد: در چنین 

شرایطی، باید بسیار هوشیارانه عمل کنیم و یقین 
داشته باشیم که سیل، پایان خشکسالی نیست. این 
بسیار ساده انگارانه است که وقوع رگبار و سیالب 
بهاری را به معنــای پایان چالش تغییر اقلیم معنا 
کرده و لزوم مدیریت در مصرف آب در حوزه های 

خانگی، کشاورزی و صنعت را منتفی بدانیم. 

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان زنجان:

جمعیت هالل احمر زنجان 
میزبان اردوی منطقه ای » نشاط و امید« است

مدیر درمان تامین اجتماعی استان در بازدید از دفتر روزنامه زنگان امروز:

روزانه 3000 نفر به مراکز 
درمانی تامین اجتماعی زنجان مراجعه می کنند

رویه 2  

 فرنشین منابع طبیعی استان زنجان در 
مــورد ارائه مجوز های معدنی در مناطق گون 
خیز گفت: در این راستا مبنای ما قانون بوده 
و در جایی که گون زیاد باشــد اجازه فعالیت 

داده نمی شود.
خلیل آقاجانلو در مــورد اعتراض برخی از 

معدنکاران در زمینه صدور مجوز از ســوی 
منابــع طبیعــی و جلوگیری منابــع طبیعی 
 از اکتشــافات معدنــی در مناطــق گون خیز
اظهار کرد: گون جزو گونه های ممنوع القطع 
اســت و بر پایه قانون قطــع گونه های گون 

ممنوع است.

فرنشین منابع طبیعی استان زنجان:

اجازه فعالیت های معدنی
در مناطق گون خیز 

داده نمی شود

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان:

امسال 350 حلقه چاه غیرمجاز 
بسته می شود

رویه 3  

فرمانده انتظامی شهرستان زنجان:

۳۰ هکتار از مراتع شهرستان 
زنجان طعمه آتش شد

 رویه 1

فرنشین منابع طبیعی استان زنجان:

اجازه فعالیت های معدنی در مناطق گَون خیز داده نمی شود
عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ایران:

سیل، پایان خشکسالی نیست

 رویه 2
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۲۴۶ میلیارد ریال مطالبه 
گندمکاران زنجانی پرداخت شد

 مدیر ســتادی بانــک کشــاورزی در 
اســتان زنجان گفت: از ۹۷۰ میلیارد ریال مطالبه 
گندمکاران اســتان زنجان ۲۴۶ میلیارد ریال به 

حساب آنها واریز شد.
جــواد صمدی در گفت و گــو با خبرنگار ایرنا 
افزود: تاکنــون ۵۶ هزار تن گنــدم به صورت 

تضمینی از گندمکاران این استان خریداری شد.
به گفته وی ارزش ریالی این میزان گندم خریداری 
شــده ۹۷۰ میلیارد ریال بود که از این میزان ۲۴۶ 

میلیارد ریال تا ۱۷ تیر پرداخت شده است.
وی خاطرنشــان کــرد: رونــد پرداخت مطالبه 

گندمکاران در این استان ادامه دارد.
مدیر ستادی بانک کشــاورزی در استان زنجان 
گفت: هر کیلوگرم گندم با نرخ مصوب ۱۸ هزار 
ریال از کشــاورزان خرید شد و با توجه به افت 

کیفیت محصول این نرخ نوسان دارد.

زنجان در مرحله نخست لیگ 
کاراته وان صاحب سه نشان شد

 زنجان در مرحله نخست رقابت های لیگ 
کاراته وان موفق به کســب ۲ نشان نقره و یک 

برنز شد.
دبیر هیات کاراته استان زنجان گفت: این مرحله 
از رقابت ها به مدت ســه روز با حضور بیش از 
یک هــزار و ۶۰۰ کاراتــه کار زن و مرد در رده 
سنی نونهاالن، نوجوانان، جوانان و امید در تهران 
برگزار شــد که زنجان در بخش مردان در قالب 
سه تیم نونهال، نوجوان و جوان، شرکت داشت.

اکبر نوروزی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 
مرحله دوم این رقابت ها نیز اواخر امرداد امسال 
در آذربایجان شرقی و مرحله سوم آن نیز مهرماه 

امسال به میزبانی زنجان برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه این مسابقه ها در ۲ بخش کاتا و 
کومیته برگزار می شود، اظهار داشت: پس از پایان 
این مسابقات که در چهار مرحله برگزار می شود 
نفرات اول تا ششم از سوی کمیته فنی فدراسیون 

کاراته به تیم ملی دعوت خواهند شد.
نوروزی افزود: فدراسیون کاراته به نفرات نخست 
تا ســوم این پیکارها جوایز نقدی در نظر گرفته 
است و به همین علت مسابقه ها از حساسیت و 
اهمیت بســیار باالیی برخوردار است و تیم ها با 
تمام توان و ورزشکاران منتخب شرکت کرده اند.

خبـر

۳۰ هکتار از مراتع شهرستان 
زنجان طعمه آتش شد

 3۰ هکتار از مزارع و مراتع شهرســتان 
زنجان طعمه آتش شد و سوخت.

فرمانده انتظامی شهرستان زنجان گفت: این حادثه 
آتش سوزی در سطح 3۰ هکتار از مزارع و مراتع 
ملی روستای دوران شهرســتان زنجان از توابع 
این استان، اتفاق افتاد و به گندم زار و مراتع این 

شهرستان خسارت زد.
سرهنگ مختار شــیرمحمدی در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا افزود: به دنبال اعالم یک فقره آتش 
ســوزی در زمین های روستای دوران، بالفاصله 
ماموران انتظامی شهرستان زنجان به محل رفته و 
با کمک نیروهای امدادی و اهالی، پس از حدود 
3 ساعت تالش بی وقفه، آتش مهار و از گسترش 

آن جلوگیری شد.
وی اظهار داشــت: بــر اثر این آتش ســوزی 
۲۰ هکتار گنــدم زار و ۱۰ هکتار از مراتع ملی 
روستای دوران شهرستان زنجان در آتش سوخت 
که تالش بــرای یافتن عامل یا عامالن این آتش 
ســوزی ادامه دارد و کارشناسان در حال بررسی 

موضوع هستند.

رییس پلیس راه استان زنجان:
تصادف درزنجان ۲ کشته 

و ۴ زخمی برجا گذاشت
 رییــس پلیس راه اســتان زنجان گفت: 
تصادف در جاده های اســتان زنجان ۲ کشته و 

چهار زخمی برجای گذاشت.
سرهنگ عباس مظفری اظهار کرد: صبح دیروز 
برخورد یک دستگاه سواری پیکان با یک دستگاه 
کامیون در آزادراه زنجان به تهران یک فوتی برجا 

گذاشت.
وی علت وقوع این تصادف را انحراف به چپ 

خودرو سواری اعالم کرد.
رییس پلیس راه اســتان زنجان گفت: همچنین 
واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پراید و 
در ادامه برخورد ۲ دســتگاه ســواری در آزادراه 
زنجان به تهران با ســواری پراید چهار زخمی و 

یک فوتی داشت.
مظفری علت وقوع این تصادف را خســتگی و 
خواب آلودگی اعالم کرد و گفت: شــوربختانه 
امسال بیشتر تصادف ها در آزادراه زنجان به تهران 

رخ داده است.

خبـر استاندار زنجان بر برخورد با خالفکاران حوزه آب تاکید کرد؛

با کسی شـوخی نداریم
در  دولت  عالــی  نماینده   
استان زنجان گفت: برای برخورد 
بــا خــالف کاران در زمینه اضافه 
برداشــت از آب های زیرزمینی با 

کسی شوخی نداریم.
به گزارش ایســنا، فتح اله حقیقی 
در شــورای هماهنگــی حفاظت 
از منابــع آب، با تاکیــد بر اینکه 
انسداد چاه های غیرمجاز در بستر 
باشــد،  اولویت  در  رودخانه هــا 
اظهار کرد: ضروری است انسداد 
چــاه آب افــرادی که بیشــترین 
مصرف را دارند در دســتور کار 
قرار بگیرد. این در حالی است که 
متاســفانه محیط  زیست نسبت به 
می کند  کوتاهی  مجوزها  دریافت 
و در این زمینه، مشکالت زیادی 

داریم .
اســتاندار زنجان با تاکید بر اینکه 

خواهان مدیران با جسارت هســتیم، ادامه داد: 
هیچ مدیری حق ندارد در جلسات معاون خود 
را بفرستد و در صورت تکرار این مسئله، مدیر 

مربوطه عزل خواهد شد .
وی در ادامــه با اشــاره به اینکه شــاهد برخی 

ســوء استفاده ها از مصرف برق در استان زنجان 
هســتیم، افزود: اینکه اســتان زنجــان در زمینه 
اســتخراج بیت کوین مقام اول را دارد، غیرقابل 
قبول است و به جد با این مدیران مقصر در این 
زمینه برخورد خواهد شــد. در خصوص انسداد 

چاه هــای غیرمجاز نیز برخورد بایــد از باال به 
پایین صورت گیرد و در وهله اول، افرادی را که 

صاحب سمت و قدرت هستند را شامل شود .
حقیقــی با تاکید بر اینکه برخــورد باید عادالنه 
باشــد، تصریح کرد: بســیار ضروری است که 

خــالف کار بــا برخــورد جدی 
مواجه شــود؛ چراکه اگر عادالنه 
برخورد نکنیم، مردم نسبت به ما 
بدبین می شــوند. در همین راستا، 
شــرکت آب منطقه ای باید لیست 
چاه هــای غیرمجاز کــه متعلق به 
افراد صاحب قدرت هستند را به 

بنده ارایه دهد.
نماینــده عالی دولت در اســتان 
کرد:  تاکیــد  زنجــان همچنیــن 
از کســی ترســی نــدارم و برای 
در  خــالف کاران  بــا  برخــورد 
از آب های  اضافه برداشــت  زمینه 
زیرزمینی با کســی شوخی ندارم 
و برخــورد الزم را خواهــم کرد. 
شوربختانه یکی از اشکاالت ما این 
است که برخوردها از پایین به باال 
صورت می گیرد و تنها زورمان به 
دهک های پایین می رسد. این اصال 

انسانی نیست و باید عادالنه برخورد شود.
استاندار زنجان گفت: انسداد چاه های غیرمجاز 
در بســتر رودخانه ها در اولویت باشد و افرادی 
که بیشترین مصرف آب را دارند، چاه های آن ها 

بسته شود.

 معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار 
زنجان گفت: طرح اصالح خطوط اتوبوس رانی، 

بهترین طرح در زمان کنونی است.
مهرداد ســلطانی در گفت وگو با ایسنا، در رابطه 
با مناقصه پروژه سبزه میدان، اظهار کرد: اشکاالتی 
در رابطه با مناقصه این پروژه وجود داشــت که 

سبب ابطال آن شد.

این مسوول با اشاره به وجود چند نوع اشکال در 
این طرح، ادامه داد: اگر اشکاالت موجود از یک 
جنس و یا در یک راســتا بود امکان داشت که با 
تعامل آن را حل و یا مرتفع کرد ولی اشکاالت از 

بخش های مختلف بود.
وی افزود: مقرر شــده که دوباره این پروژه در 
اســرع وقت به مناقصه گذاشته شود و کارهای 

مربوط به آن پیش برود و حال، مقدمات آن نیز 
انجام شده است.

سلطانی در رابطه با مقاومت برخی کسبه نسبت 
به اصالح خطوط اتوبوس رانــی، تصریح کرد: 
طبیعتا هر تغییــری در ابتــدای کار با مقاومت 
مواجه می شود و وقتی در جامعه شاهد مقاومت 
و یا اعتراض نســبت به تغییری نیســتیم؛ یعنی 

اینکــه هیچ کاری به صــورت عملی در جامعه 
اتفاق نیفتاده است.

وی عنوان کرد: طرح اصالح خطوط اتوبوس رانی 
شهر زنجان که در حال اجرا است، بهترین طرح 
در زمان کنونی بود و هیچ طرحی را نمی توان اجرا 
کرد که همه از آن راضی باشند و رضایت جمعی 

زمانی جلب می شود که تغییری اتفاق نیافتد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان با 
بیان اینکه وضعیت قبلی قابل قبول نبود، یادآور 
شــد: طرحی که در حال اجرا است، تعدیل شده 
طرح قبلی بوده و این در حالی اســت که طرح 
قبلی به طور کامــل کنار نرفته و برای مطالعات 
بیشتر در دست بررسی است و پایه و اساس این 
طرح، طرح پیشین اســت و قطعا بازخوردهای 
اجــرای این طرح از اقشــار مختلف دریافت و 

مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان:

طرح اصالح خطوط اتوبوس رانی
بهترین طرح در زمان کنونی است

 یک گاز بزرگ به سیب قرمز زد و از شاخه 
درخت آویزان شد و پرید روی تاب »تاب تاب 
عباسی / خدایا منو نندازی« هنوز سیب  را کامل 
نخورده بود که نگاهش در چشــمان مردی گره 
خورد که تا دیروز پسر همسایه نام داشت، مانند 
انسان نخستین از بهشت کوچک خود به دنیای 
بزرگسالی پرتاب شد که حاال او را همسر صدا 

می زدند.
به گزارش ایسنا، »در سال گذشته، 3۷ هزار ازدواج 
کودکان زیر ۱۴ سال در کشور به ثبت رسیده است 
که سهم استان زنجان از این تعداد ۱۴۰۰  مورد بوده 
که در رتبه های نخست کشوری قرار گرفته است«. 
این خبر تنها بخشی از آمار تکان دهنده فرنشین امور 
اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان است که در 
روزهای اخیر، موجی از نگرانی را در میان فعاالن 

مدنی در سطح استان ایجاد کرده است.
این اعداد نشــان از یک فاجعه در الیه های پنهان 
اجتمــاع دارد که تنها بخشــی از گداخته های یک 
آتشفشــان در قالب عــدد و رقم فــوران کرده و 
رخ نمایی می کند؛ اما بدون تردید تعداد بی شماری 
حتی بدون این که نامی از آ ن ها در این آمار ثبت شده 

باشد، در حال ایفای نقش کودک همسری هستند.
عوامل پرشماری در این فاجعه انسانی دخیل هستند 
که نمی توان از نقش آنان در شکل گیری این فاجعه 
چشم پوشی کرد. موضوع والیت مطلق پدر و مادر 
از بحث های چالش برانگیز در این حوزه است که 
باید برای آن چاره ای اندیشید. بر  پایه قوانین موجود 
دختران در ۱3 سالگی، با اذن پدر می توانند ازدواج 
کنند اما در این میان کسی به صالحیت پدر توجه 
نمی کند . چه طور می شود پدری معتاد یا فراری از 
جرم، صالحیت اذن ازدواج دختر را داشته باشد؟ از 
سوی دیگر چرا مجازات پرشماری برای سردفتران 
خاطی ثبت کننده ایــن ازدواج در قوانین پیش بینی 
شده اســت اما در این میان عاقدان محلی در سایه 

امن قانون قرار گرفته اند؟
لزوم تصویب مجــازات بازدارنده برای عاقدان 

محلی
سید  مقتدا شفیعی، ســردفتردار ازدواج و طالق با 
اشاره به قانون ۱۰۴۱ قانون مدنی می گوید: طبق این 
قانون، عقد نکاح دختر قبل از رســیدن به سن ۱3 
سالگی و پسر ۱۵ سال تمام شمسی ممنوع است، 
مگر با اذن ولی و جد پدری و اخذ مجوز از دادگاه 

صالح.
وی ادامه می دهد: اگر ســردفتری ازدواج زوجی را 
که به سن قانونی ۱3 سال برای دختران و ۱۵ سال 
برای پسران نرسیده باشد، بدون اخذ مجوز از دادگاه 
صالح ثبت کند به حبــس، جرایم نقدی، انفصال 

موقت و در پایان به انفصال دایم محکوم می شود.
این ســردفتردار ازدواج و طالق، با ابراز شوربختی 
از این مساله که در صورت امتناع سردفتران از ثبت 
ازدواج دختــران زیر ۱3 ســال، پدر و مادر آنان به 
سراغ عاقدان محلی می روند، تصریح می کند: عاقد 
محلی در قالب یک دست نوشته یا پشت جلد قرآن، 

به این ازدواج مشروعیت شرعی می بخشد.
شفیعی با تاکید بر تصویب مجازات بازدارنده برای 

عاقدان محلی به مثابه یک اهرم فشار برای اجتناب 
از ثبت ازدواج هــای نابه هنگام، می گوید: بی تردید 
ســاماندهی عاقدان محلی تاثیر بسیاری در کاهش 
آمار ازدواج دختران زیر ۱3 سال دارد؛ باید مشکل 
عاقدان محلی را به گونه ای حل کنیم تا دیگر نتوانند 
بدون مجوز اقدام به بستن عقد و ازدواج کنند و این 

اقدام اهرمی قوی و موثر می طلبد.
وی به روایت یک نمونه عینی از مراجعان خود در 
این  زمینه پرداخته و اظهــار می کند: پدر و مادری 
همراه فرزندشــان با مراجعه به دفتر بنده اصرار به 
ثبت ازدواج فرزند خویش داشتند و علی رغم امتناع 
اینجانب از ثبت این ازدواج همچنان بر خواســته 
خویش پافشاری می کردند؛ همزمان با صحبت های 
ما کودک خردسالی روی صندلی ها دراز کشیده و 
مشغول بازی بود در این بین از پدر و مادر کودک 
خواستم که دختری را که قصد ازدواج دارد به من 
معرفی کنند تا شــاید با صحبت کردن با او از این 
ازدواج ممانعــت به عمل آید کــه آن پدر و مادر 
در کمــال ناباوری، کودک خردســالی را که روی 
صندلی ها مشغول بازی بود نشان دادند و گفتند که 

قصد شوهر دادن این کودک را دارند.
شفیعی ادامه می دهد: علی رغم عدم ثبت این ازدواج 
توســط بنده، عقد این طفل معصوم توسط عاقد 
محلی ثبت شد و پس از شش ماه از طریق یکی از 
وکال متوجه شدم که در دادگاه به دنبال اخذ مجوز 

طالق این دختر هستند.
این کارشــناس حقوقی یادآور می شــود: خواندن 
خطبه عقد توســط عاقدان محلی موجب می شود 
حتــی آزمایش های قبل از ازدواج از این پروســه 
حذف شــده و با این کار غیرقانونی، احتمال تولد 
فرزندان با مشکالت جسمی خاص و حتی مرگ 

مادران افزایش یابد.
نقش آفرینــی فقــر اقتصــادی و فرهنگی در 

کودک همسری
شفیعی با اشــاره به اینکه فقر اقتصادی و فرهنگی 
به شــکل متــوازن در فراگیری کودک همســری 
نقش آفرینی می کند ، می گوید: شوربختانه در مناطق 
محروم کشور، پدر و مادر از تامین مایحتاج روزانه 
خویش عاجز هستند و به فرزندشان به چشم یک 
نان خور اضافی نگاه می کننــد که در صورت ابراز 
تمایل شخص متمولی نسبت به فرزندشان، برای 
نجات از فقر، دخترشان را به مسلخ ازدواج می برند 
کــه طالق عاطفی و افســردگی، از جمله آثار این 

ازدواج های نابه هنگام است.
این ســردفتردار ازدواج و طالق تصریح می    کند: 
مقابله بــا این پدیده، امروز نیازمنــد مبارزه با فقر 
اعم از فقر مادی و فرهنگی اســت و ابزار این امر 
هم آموزش و ارتقای آگاهی پدر و مادر نســبت به 

مسوولیت شان در قبال فرزندان است.

وی اضافه می کند: هدف باید توانمندسازی کودکان 
و نوجوانان و رسیدن به مرحله ای باشد که مسوولیت 
انتخاب همسر در کنار هدایت و راهنمایی خانواده، 
بر عهده خودشان بوده و بلوغ الزم روانی، اجتماعی 

و اختیار عمل را کسب کنند.
نباید از این نکته غافل شد که این نوع ازدواج عالوه 
بر موانع قانونی و شرعی، ریشه هایی نیز در سنت 
و عرف جوامع دارد و تا زمانی که بســتر اجتماعی 
بــرای این تغییر و تحول مهیا نباشــد، نمی توان از 

قانون انتظار چندانی 
در  داشت. چنان که 
در  جامعه  گذشته، 
مقابل قانون حمایت 
خانواده سال ۱3۵3 
کــه ســن ازدواج 
برای دختران را ۱۸ 
سال مقرر کرده بود، 
موضع گیری کرده و 

آن را نپذیرفت.
کودک همسری در 
مناطق حاشیه نشین 
تبدیل به یک عرف 
شــده  اجتماعی 

است
جمعیت  نماینــده 
امام علــی )ع( در 
زنجان با بیان اینکه 
این جمعیت قریب 
به چهار سال است 

که در سراسر کشور بحث تحقیق و پژوهش خود را 
در زمینه کودک همسری با تاکید بر نقاط آسیب پذیر 
آغاز کرده اســت، اظهار می کند: در همین راســتا 
این ســازمان مردم نهاد افراد را شناسایی و در میان 
گروه های هدف کارگاه های آموزشی برگزار کرده و 

با خانواده ها در ارتباط است.
عرفان معجونی با انتقاد از رواج کودک همسری در 
کشــور به ویژه در نقاط حاشیه نشین، می گوید: به 
راستی متولی این موضوع چه کسی است که ما همه 
روزه شاهد افزایش این معضل اجتماعی هستیم؟ 
گویا جزء جدانشدنی مناطق حاشیه نشین در تهران و 
شهرستان ها شده و وقتی با خانواده های این کودکان 
هم صحبت می شویم، به راحتی عنوان می کنند که 
فرزندشــان در سنین ۱۰ یا ۱۱ ساگی ازدواج کرده 
است؛ البته مشکل از نقطه ای آغاز می شود که این 
دختران تفاوت سنی فاحشی با همسران شان دارند.

وی ادامه می دهد: این کودکان بیشتر با همسران خود 
به اندازه چند نسل اختالف سنی دارند و این فاجعه 
باعث می شود که سالیق و باورشان فرسنگ ها دور 
از هم باشد. البته در هر موضوعی استثناء وجود دارد 

اما بیشتر آن ها به این سرنوشت دچار می شوند.
ایــن فعال اجتماعــی می گوید: وقتی وارد شــهر 
زنجان می شــویم بنرهای مختلفی در سطح شهر 
قابل مشــاهده است که پیام های مختلفی را توسط 
خیریه ها به شــهروندان گوشزد می کند اما دریغ از 
یک پیام درباره کودک همسری که در حال تبدیل به 

فاجعه در سطح استان است.
معجونی به بیان مشاهدات میدانی خود در روستاهای 
اســتان زنجان می پردازد و می گوید: ازدواج دختر 
جــزو  ســاله   ۱۰
هنــگ  ه فر د خر
غلط رایــج در آن 
و سن  بوده  مناطق 
۱۵ ســال را سنی 
می داننــد که دختر 
پختگی  از  به سنی 
که  است  رســیده 
خواستگاری  دیگر 
نخواهد داشــت و 
پایان  تا  می بایست 
عمر مجــرد بماند 
و ایــن یک فاجعه 

انسانی است.
وی بــر ایــن باور 
ازدواج در  اســت: 
سنین پایین در این 
مناطق به یک عرف 
تبدیل شده است و 
هیچ کس نمی تواند 
خالف این جریان عمــل کند؛ چرا که هر کس از 
این عرف رایج تخطی کند برچســب می خورد و 
این گونه پنداشته می شود که شخص مورد نظر عیب 
و علتی دارد. باید نهادهای فرهنگی تالش کنند که 
این موضوع قبح پیدا کنــد و تجاوز به حریم این 
کودکان از نظر فرهنگی یک عمل قبیح محســوب 

شود.
معجونــی با بیان اینکه جمعیت امــام علی )ع( از 
سال ۹3 فعالیت خود را در سطح استان آغاز کرده 
اســت، می گوید: نزدیک به چهار ماه است که در 
حال جمــع آوری آمار و اطالعــات جامع در  باره 
کود ک همسری در سطح استان هستیم و به صورت 
مستقیم به این موضوع پرداخته می شود؛ این فرآیند 
همچنان ادامه خواهد داشــت؛ چرا که این معضل 
به قدری فراگیر شده است که پایانی بر آن متصور 

نیست.
وی با تاکید بر اینکه سازمان های مردم نهاد می توانند 
نقش بساری در اصالح عرف غلط رایج در اجتماع 
و تصویب قوانین مرتبط داشــته باشــند، یادآور 
می شــود: در این زمینه مشــارکت جامعه مدنی و 

ســازمان های مردم نهاد بایسته است و جز با تالش 
بی وقفه، همه عناصر اجتماعی درگیر، پرداختن به 
این معضل اجتماعی، ممکن و میسر نخواهد بود. 
این سازمان ها می بایست این موضوع را در اهداف 

بلندمدت و کوتاه مدت خود تعریف کنند.
معجونی خاطرنشــان می شــود: در زنجان تعداد 
بی شــماری خیریه داریم که در حال موازی کاری 
هســتند؛ اگر این خیریه  ها با هم مشارکت کرده و 
در یک حرکت هدفمند، معضل کودک همسری را 
شناسایی، تحلیل و از مسووالن امر مطالبه کنند، این 
موضوع به یک چالش و بایستگی در سطح اجتماع 

تبدیل شده و مورد توجه قرار می گیرد.
سالمت روانی کودکان در تیررس ازدواج های 

نابه هنگام
ازدواج های نابه هنگام همواره سالمت روان کودکان 
را در تیررس خود قرار داده و عالوه بر مشکالتی که 
برای خود این افراد ایجاد می کند، هزینه های بسیاری 
را نیز بر اجتماع تحمیل کرده و سالمت اجتماعی 

این کودکان مورد تهدید قرار می دهد.
امروزه توجه به بهداشت روان یک بایستگی فوری 
است و توسعه و پیشرفت یک جامعه، تنها به کمک 
نیروهای انســانی برخوردار از ســالمت روانی و 
جسمانی ممکن خواهد بود. بدون تردید بی توجهی 
به آن ضرر های جبران ناپذیری را برای جامعه به بار 

خواهد آورد.
کودک همسری؛ مانعی بر سر راه توسعه پایدار

یک روان شناس در این رابطه، اظهار می کند: شرایط 
اولیه ازدواج، برخورداری از بلوغ فکری، جسمی، 
جنســی، عاطفی و اقتصادی است. شوربختانه در 
کودک همسری، کودکی که در عوالم کودکی خود 
غرق اســت، به یک بــاره کاخ آرزوهایش با خیال 
عروسک بازی و شادی عروس شدن به هم می ریزد 
و با ازدواج زودهنــگام، تغییرات دوران کودکی تا 

بزرگسالی را در عرض ساعاتی سپری می کند.
ربابه روزبــه ادامه می دهد: این کــودک، در طول 
آیین خواستگاری تا ازدواج، به یک خانم خانه دار 
با همه مســوولیت های یک زن تبدیل می شود و 
به غیر از مسوولیت همســرداری، دیری نمی پاید 
که مســوولیت مادر شدن را نیز گردن می گیرد؛ در 
واقع کودک همسری  نقش هایی را به کودک دیروز 
و عروس امروز محول می کند که تعریف درستی از 
آن نداشته و چاره ای ندارد جز این که بدون استقالل 
و توانایی الزم برای تصمیم گیری، نقش هایش را به 

خوبی بازی کند.
وی تصریــح می کند: گــذر از هر دوره رشــد و 
تحول اســترس زا است. حال تصور کنیم اگر همه 
این تغییرات بدون آمادگی روحی و جسمی اتفاق 
بیافتد، کامال مشخص است که زمینه را برای بروز 
افسردگی، خشم فروخورده، احساس ناکارآمدی و 

انزوا فراهم کرده و سالمت روانی چنین بانوی کم 
سن و سالی را به خطر می اندازد.

روزبه خاطرنشان می کند: پیامد فقدان سالمت روان، 
به ویژه در زنان جامعه، آسیب های اجتماعی فراوانی 
همچون طالق، اعتیــاد، بزهکاری و فقر فرهنگی 
خواهــد بود. بــا توجه به این که یکــی از اهداف 
توسعه پایدار کشور، برخورداری از زندگی سالم، 
رفاه در همه ســنین، برابری جنسیتی، رشد پایدار 
اقتصادی، شغل مناسب و معقول و برخورداری از 
آموزش عالی با کیفیت است، ازدواج کودکان یکی 
از بزرگ تریــن موانع برای رســیدن به این اهداف 

به شمار می آید.
عوارض حاملگی در سنین پایین

همچنین کارشناس مامایی با اشاره به اینکه حاملگی 
و زایمــان دختران نوجوان چالش جهانی اســت، 
می گوید: در سنین کمتر از ۱۸ سال استخوان ها نیاز 
به تکامل و ایجاد ذخیره استخوانی دارند تا بعد از 
۵۰ سالگی که برداشت کلسیم از استخوان ها آغاز 
می شود به مشکل برنخورند. با توجه به این موضوع 
وقتی بارداری در سنین پایین اتفاق می افتد، ذخیره 

استخوانی مادر به سمت جنین می رود.
فاطمــه آقامحمدی، زایمان زودرس، فشــارخون 
بــاالی مادر، مرگ مــادر و جنین، رشــد ناکافی 
جنین داخل رحم را از جمله عوارض بارداری در 
ســنین نوجوانی می داند و تصریح می کند: در این 
دوره دستگاه ژنیتال آمادگی روابط زناشویی ندارد 
ضمن آنکه این دختر به دلیل خردسالی نمی تواند 
با کسی که ازدواج کرده در زمینه مسایل جنسی و 
رفتارهای پرخطر گفت و گو کند و در پی آن خطر 
ابتال به بارداری های بی برنامه و ناخواسته و پرخطر 

و بیماری های مقاربتی افزایش می یابد.
بی تردید وجود کودک همسری در جامعه ما زنگ 
هشداری برای دیگر آسیب های اجتماعی محسوب 
می شود. زمانی بود که بستن کمربند ایمنی در کشور 
به عنوان یک فرهنگ نهادینه نشــده بود اما وقتی 
قانون افرادی را که کمربند نمی بستند جریمه کرد، 
کم کم این فرهنگ نیز در جامعه نهادینه شد، بنابراین 
شاید از این گزاره عینی بتوان نتیجه گرفت که قانون 

است که فرهنگ را می سازد.
تصویب قوانین نابه هنگام، حکم نوشــدارو پس از 
مرگ ســهراب را دارد. سرزمین ما اکنون در خالء 
قوانین متقن، به بهشــت کودک آزارها تبدیل شده 
است؛ هر گونه تاخیر در تصویب قوانین رویاهای 
بی شماری را تبدیل به خشم های فروخفته می کند 
که در حسرت کودکی از دست رفته خویش آینده 
کودکی دیگر را تباه می کنند، تا شاید خشم خود را 
بدین نحو فرونشــانند، دریغ از اینکه هیچ مرهمی 
این زخم کهنه را التیام نمی بخشد. تعهد شرع، عرف 
و قانون در ســایه تابوها رنگ باخته و   آرزوهای 

بی شماری قربانی تقابل ها و تفاهم نامه ها می شوند.
حال دخترکانی که نوزاد خود را به جای عروسک ها 
اندر آغوش کشــیده اند منتظر قانونی هستند که تا 
دختران شان به جرم دختر بودن از بهشت شان اخراج 
نشوند و تاب تاب عباسی را با دوستان خود تجربه 

کنند، نه فرزندان شان.

کودک همسری؛ تقابل یا تفاهم؟!
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 این روزها شــیوع آفــت مگس زیتون 
به اوج خود رســیده و آرامــش را از باغ داران 

استان های زیتون کار ربوده است.
به گزارش ایســنا، زیتون، این میوه ســبزقبای 
پرخاصیــت، می تواند زمینه بســیار مناســبی 
برای رونق اقتصــاد غیرنفتی فراهــم کند؛ در 
واقع ســاماندهی بازار و هر چه علمی تر شدن 
تولید در حوزه کشــاورزی در باره محصوالتی 
از جمله زیتون که یکــی از برندهای باغ داری 
کشور به شمار می رود، می تواند ضمن تضمین 
امنیــت غذایی، بــا بهره گیری از تــوان صنایع 
داخلی، زمینه توســعه صادرات را فراهم کند و 
در بحران تحریم، فرصتی برای رهایی از اقتصاد 
نفتی باشد اما افسوس که طبق معمول، هر دم از 

این باغ بری می رسد ...
مگس میوه زیتون از آفات بســیار مهمی است 
که در بیشــتر نقاط زیتون خیز وجــود دارد و 
شوربختانه امســال در اســتان هایی از جمله، 
گیالن، قزوین، زنجان و گلســتان دیده شــده 
است. این حشره، خسارات شدیدی به میوه های 
زیتــون وارد می کند و به طور اختصاصی روی 

زیتون فعالیت می کند.
در واقع، پس از آن که حشره بالغ ماده روی میوه 
تخم می گذارد، بوی ویــژه ای از میوه متصاعد 
شده و باعث می شود که مگس های دیگر روی 
آن میــوه تخم نگذارند. ولــی 2 تا 3 روز بعد، 
تخم باز شده و کرم شروع به تغذیه از گوشت 
میوه زیتون می کند. چنین روندی، باعث ریزش 
میوه ها قبل از برداشــت و متعاقب آن، کاهش 
کیفیت روغن زیتون می شود. این در حالی است 
که مبــارزه با آفت مگس زیتون، به جد نیازمند 
استفاده از روش های نوین و تاثیرگذار است و 
کنترل بیولوژیکی می تواند خسارت آفت مگس 
زیتون را تا حد قابــل قبولی در باغات کاهش 

دهد.
به عبارتی، کارشناسان کشاورزی بر این باورند 
که امروزه باید از روش های مناسبی برای مبارزه 
با آفت مگس زیتون اســتفاده کنیــم و اتکای 
صرف به اســتفاده از تله کارت زرد نمی تواند 

راهگشا باشد.
رییس شــورای ملی زیتون ایران نیز در همین 

رابطه با اشــاره به این که بخش دولتی، باغ داران 
را تنها گذاشته و اگر نمایندگان به داد کشاورزان 
نرســند، صنعت زیتون نابود می شــود، اظهار 
کرد: جمعیت آفت مگس زیتون طغیانی شــده 
و پیگیری برای کمک رســانی از جانب سازمان 
حفظ نباتات کشــور، برای مبارزه با این آفت تا 
امروز به نتیجه نرسیده است. بیم این می رود که 
امســال با توجه به شرایط مساعد آب و هوایی، 
شــاهد نابودی کامل باغ هــای زیتون در برخی 

مناطق باشیم.
مهدی عباســی با بیان این که شوربختانه برخی 
از مسووالن ســازمان حفظ نباتات از کمک به 
باغ داران برای مبارزه با آفت مگس زیتون شانه 
خالی می کنند، ادامه داد: سال 83 علی رغم برخی 
مخالفت ها و مقاومت ها، برای ورود میوه خام از 
کشورهای ســوریه، عراق و ترکیه مجوز صادر 
شــد و این تصمیم، آغاز مصیبت برای باغ های 

زیتون کشــور بود. این در حالی است که از آن 
زمان تا به امروز، اقدام مناســبی برای مبارزه با 
مگس زیتون صورت نگرفته است و اگر برخی 
سال ها جمعیت مگس زیتون کم تر شد، فقط به 

خاطر شرایط آب و هوایی بود.
وی افزود: ســازمان حفظ نباتــات از باغ داران 
خواسته که خودشــان برای مبارزه با این آفت 
اقــدام کنند. درحالی که برای مقابله با این آفت 
غیربومی، مکانیزم مناســبی در اختیار باغ داران 
نیست و شرایط نامساعد اقتصادی، مبارزه موثر 
با آفــت مگس زیتون را برای بــاغ داران تقریبا 

غیرممکن کرده است.
عباسی با تاکید بر این که تله های نصب شده در 
باغات زیتون نشان می دهد که جمعیت این آفت 
در برخی مناطق وحشــتناک است، خاطرنشان 
کــرد: نمایندگان مجلس از اســتان های گیالن، 
زنجان، قزوین و گلســتان که بیشترین درگیری 

با آفت مگس زیتــون را دارند، باید با توجه به 
وظایف نظارتی خود بر عملکرد دســتگاه های 
دولتی، این مشــکل را در مجلس مطرح کرده و 

دولت را مجاب به کمک به باغ داران کنند.
به گزارش ایســنا، »زیتون« از مهم ترین گیاهان 
روغنی اســت که بخش عمــده ای از محصول 
برای اســتخراج روغن و بخــش قابل توجهی 
از آن برای مصارف مختلف فرآوری می شــود. 
البته تغذیه، هرس، آبیــاری، اقلیم، نوع و ارقام 
زیتــون، روی کیفیت روغن این محصول باغی 
موثر اســت و هدف اصلی از توســعه باغات 
زیتون در ایران، افزایش توسعه روغن و کاهش 
وابســتگی به واردات روغن های نباتی اســت. 
برای دســت یابی به این هدف، افزون بر به روز 
بودن دانش بــاغ داران، حمایت های دولتی و از 
همه مهم تر، حمایت سازمان حفظ نباتات نقش 

بسیار پررنگی ایفا می کند. 

 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان 
گفت: بر پایــه برنامه ریزی ها، مقرر اســت که 

امسال 3۵۰ حلقه چاه غیرمجاز بسته شود.
به گزارش ایسنا، یوســف رضاپور در شورای 
حفاظت از منابع آب، اظهار کرد: برای جلوگیری 
از بحــران آب چاره ای جــز مدیریت مصرف 
نداریم و در همین راســتا، از سال 8۵ تاکنون، 
118۵ فقره چاه غیرمجاز در استان زنجان بسته 

شده است.
این مسوول با بیان اینکه شــوربختانه ایران در 
مصرف آب در دنیا رتبه نخســت را دارد، ادامه 
داد: مصرف آب در ایران زیاد است و باید الگوی 
مصرف آب مدنظر قرار گیرد. به  طور میانگین، 
ســاالنه تراز آب های زیرزمینی ۵۵ درصد افت 
می کند و از سال ۷1 تا سال ۹۴ ، تراز آب های 

زیر زمینی استان 1۴ متر افت کرده است.

وی با اشــاره به اینکه عمده چاه های غیرمجاز 
در شهرستان های زنجان و ابهر حفر شده است، 
افزود: 3۵86 حلقه چاه مجاز و 3۷۰۰ حلقه چاه 
فاقد پروانه در استان زنجان وجود دارد؛ در واقع 
از سال 8۵ به بعد، 12۴۹ حلقه چاه  غیر مجاز در 

استان حفر شده که باید بسته شود.
رضاپور با بیان اینکه ســال گذشته 62۵ حلقه 
چاه در استان زنجان مسدود شده است، تصریح 
کــرد: عملکرد شــرکت در انســداد چاه های 
غیرمجاز مطلوب بوده اســت. همچنین بر پایه 
برنامه ریزی ها، مقرر است که امسال 3۵۰ حلقه 

چاه غیر مجاز دیگر بسته شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان با تاکید 
بر اینکه دشــت ابهر، بحرانی ترین دشت استان 
به شــمار می رود و امسال، برنامه عملیاتی برای 
دشت زنجان تعریف  شــده است، خاطرنشان 

کرد: برنامه ای بیست ســاله برای متعادل کردن 
شــرایط کنونی ذخایر آب اجرایی شده است و 
در همین راســتا، در استان زنجان برای اینکه به 
شرایط قبلی برسیم، ساالنه مجاز هستیم که 1۴2 

میلیون لیتر آب برداشت کنیم .

 طرح عملیات پایش ارتباطات روستایی 
با هدف شناســایی و به روزرســانی وضعیت 
ارتباطی روســتاهای باالی 2۰ خانوار اســتان 

زنجان اجرا می شود.
فرنشــین ارتباطات و فناوری اطالعات استان 
زنجان در جمع خبرنــگاران گفت: با برگزاری 
نشست آموزشــی و نحوه اجرای دستورالعمل 
پایش و جمع آوری اطالعات روستایی، اجرای 

این طرح در استان آغاز شد.
وحیــد فرخی با بیان اینکه ایــن طرح در ۷۵۰ 
روســتای بــاالی 2۰ خانــوار اجرا می شــود، 
خاطرنشــان کرد: این پایــش میدانی با حضور 
تیم های مختلف متشــکل از کارشناســان اداره 
کل تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویی، 
مخابرات منطقه و اداره ارتباطات زیرســاخت 

استان در حال اجرا بوده و در یک ماه باید تمام 
اطالعات روستاها شناسایی و برای جمع بندی و 
تصمیم گیری در اختیار ستاد وزارت متبوع قرار 

گیرد.
وی افــزود: این طرح با تاکیــد وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات به طور همزمان در ســطح 
کشور اجرا می شــود که تیم های کارشناسی با 
تجهیزات تخصصی به روستاهای مشمول طرح 
اعزام و با بازدیــد و ارزیابی میدانی، اطالعات 

الزم را جمع آوری می کنند.
فرخی ادامــه داد: اطالعات جمع آوری شــده 
توســط تیم های کارشناسی در »ســامانه دیار« 
ثبت و مالک برنامه ریزی های توسعه ارتباطات 
روســتایی برای کاهش شــکاف دیجیتالی بین 

مناطق روستایی و شهری قرار می گیرد.

فرنشــین ارتباطات و فناوری اطالعات استان 
زنجان گفــت: جمــع آوری اطالعــات برای 
شناسایی مشــکالت حوزه ارتباطات و فناوری 
اطالعات روســتاهای اســتان باید به صورت 
دقیق انجام شــود اطالعات به دست آمده برای 
 توســعه حوزه ICT و اقدامات آتی در روستاها 

کمک کند.
نشست آموزشــی اجرای طرح پایش ارتباطات 
روستایی با حضور نمایندگان اداره کل ارتباطات 
و فنــاوری اطالعات اســتان، اداره کل تنظیم و 
مقــررات و ارتباطات رادیویی منطقه شــمال 
غرب، اداره ارتباطات زیرســاخت و مخابرات 
منطقه زنجان برگزار شــد و اعضای گروه های 
اعزامی به روستاها به صورت تئوری و عملی با 
شیوه اجرای دستورالعمل این طرح آشنا شدند.

ظهر داغ و »مگس زیتون«؛

بیمه اجتماعی روستاییان خوابیکهبهآشفتگیازسرباغدارانمیپرد!
ضامن فقرزدایی و تامین معیشت پایدار

 تامین معیشــت پایدار در مناطق 
روســتایی همواره یکــی از دغدغه های 
مهم سیاســت گــذاران و برنامــه ریزان 
اجتماعی اســت، موضوعی کــه اکنون با 
فعالیت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 
روستاییان و عشایر در تحت پوشش قرار 
دادن افراد فاقد بیمه و فراهم کردن پشتوانه 
هر چنــد حداقلی بــرای جامعه هدف، 
بخشــی از دغدغه ها را در فقر زدایی از 

جامعه روستایی رفع کرده است.
مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان زنجان در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: فعالیت این صندوق بر پایه تکالیف قانونی مبتنی بر اصل 2۹ قانون اساسی و نیز قانون 

ساختار نظام رفاه و تامین اجتماعی از سال 138۴ در کشور آغاز شده است.
علی عباســی افزود: وظیفه و رسالت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر تحت 

پوشش قراردادن افرادی از جامعه روستایی است که تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند.
وی اظهار داشت: در این بیمه دولت به عنوان کارفرما، سهم 1۰ درصدی حق بیمه مشموالن را تقبل 

کرده است و فقط پرداخت پنج درصد حق بیمه بر عهده بیمه گذار است.
مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان زنجان گفت: هم اکنون عضویت 
جامعه هدف در این صندوق در هشــت سطح درآمدی اشامل 2۷۰ هزار تومان تا 66۰ هزار تومان 
حق بیمه انجام می شــود و متقاضیان به تناسب انتخاب هر سطح درآمدی، از مزایای بازنشستگی 

برخورددار می شوند.
۴۴۸۱۱ خانوار در استان زنجان تحت پوشش بیمه اجتماعی روستاییان هستند

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشــاورزان، روستاییان و عشایر استان زنجان گفت: از ابتدای شروع 
فعالیت این صندوق تا پایان ســال ۹۷ در اســتان، تا کنون ۴۴ هزار و 811 خانوار از روســتاییان 
و کشــاورزان در آن عضو شــده اند و از این تعداد ســه هزار و ۷1 خانوار هم اکنون از مستمری 

بازنشستگی، کارفتادگی و یا مستمری بازماندگان برخوردار هستند.
عباســی اظهار داشت: در سال گذشــته 12 میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان مستمری به بیمه شدگان 

صندوق در استان زنجان پرداخت شد.
وی افزود: همچنین ســال گذشــته حدود 1۴ میلیارد تومان حق بیمه از بیمه شدگان صندوق بیمه 

اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در استان دریافت شد.
مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشــاورزان، روستاییان و عشایر استان زنجان گفت: این استان از نظر 
شاخص شمار بیمه شدگان نسبت به میزان جامعه هدف و همچنین بیمه شدگان جدید زیر 3۰ سال، 

رتبه نهم را در بین استان های کشور دارد.
عباسی خاطرنشان کرد: جامعه هدف بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در استان زنجان 
۹2 هزار و ۹۴2 خانوار است که از این میزان 36 هزار و ۴16 خانوار فاقد بیمه هستند و تالش ها 

برای تحت پوشش قرار دادن آنان ادامه دارد.
وی با بیان اینکه عضویت در بیمه اجتماعی روستاییان اختیاری است، گفت: فعالیت ها و اقدامات 
پرشــماری از سوی 6۰ کارگزاری بیمه اجتماعی کشاورزان، روســتاییان و عشایر در استان برای 

آشنایی و اقناع جامعه هدف برای عضویت در صندوق به صورت مستمر انجام شده و می شود.
به گزارش ایرنا، بر پایه نتایج سرشماری سال ۹۵، جمعیت روستایی روستایی استان زنجان افزون بر 

3۴6 هزار نفر است که این میزان 38 درصد کل جمعیت استان را شامل می شود.

خبر

مودیانمحترماشخاصحقوقیوصاحبانامالکاجاری
آخرین مهلت ارایه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی از طریق سامانه 

www.tax.gov.ir پایان تیرماه 1398 می باشد.
روابط عمومی امور مالیاتی استان زنجان

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان:

امسال 350 حلقه چاه غیرمجاز بسته می شود

عملیات به  روز رسانی وضعیت ارتباطی 
روستاهای زنجان اجرا می شود

1- موضوع مناقصه : نگهداری ، راهبری و بازسازی  تاسیسات شبکه کابل و هوایی  وکلیه امور مربوط  به سالن دستگاه ، نیرو 
و تأسیسات ،MDF و نظافت و خدمات وتلفن های همگانی ماهنشان  با مصالح و مرکز تلفن شهرک صنعتی منطقه انگوران با 

مصالح به تعداد 100 شماره کارکن به همراه شبکه کابل هوایی و زمینی از شهر ماهنشان تا شهرک به طول 65 کیلومتر
2- شماره مناقصه : مناقصه عمومی 11-5-98- م

3- حوزه متقاضی : مدیریت شبکه 
4- قیمت پایه برآوردی ساالنه : 2.200.000.000 ریال

5- شرح عملیات : نگهداری ، راهبری و بازسازی  تاسیسات شبکه کابل و هوایی  وکلیه امور مربوط  به سالن دستگاه ، نیرو 
و تأسیسات ،MDF و نظافت و خدمات وتلفن های همگانی ماهنشان  با مصالح و مرکز تلفن شهرک صنعتی منطقه انگوران با 

مصالح به تعداد 100 شماره کارکن به همراه شبکه کابل هوایی و زمینی از شهر ماهنشان تا شهرک به طول 65 کیلومتر
6- محل تحویل اسناد و مدارک مناقصه : زنجان، مجتمع ادارات - ساختمان ستادی شرکت مخابرات، واحد قراردادها )اتاق 

104( - آقای هادی - شماره تماس 02433122137- فاکس 02433456010 
7- مهلت دریافت اسناد و مدارک مناقصه : تا ساعت 16 روز سه شنبه مورخه 98/05/08   

8- هزینه دریافت اسناد و مدارک مناقصه : مبلغ 160.000 ریال طی فیش واریزی به حساب جام شماره 1682828266 
نزد بانک ملت قابل واریز در تمامی شعب با شماره شناسه 2104198784277 می باشد.

9- زمان و مکان جلسه توجیهی : با هماهنگی دستگاه متقاضی و با حضور برادران چاووشی و موسوی برگزار خواهد شد.
10- مبلغ و نوع سپرده شــرکت در مناقصه :مبلغ سپرده شــرکت در مناقصه 90.000.000 ریال و نوع آن ضمانتنامه 
معتبر بانکی یا فیش واریزی به حساب جام شماره 1682828266 نزد بانک ملت قابل واریز در تمامی شعب با شماره شناسه 

2104198785205 و یا چک بانکی رمزدار/چک تضمین شده بانکی می باشد.
11- توضیح اینکه مناقصه بصورت دو مرحله ای برگزار می گردد .

12- محل تحویل پاکت ها : دبیرخانه شرکت مخابرات استان زنجان واقع در زنجان، مجتمع ادارات، ساختمان ستادی شرکت 
مخابرات استان زنجان

13- مهلت تحویل پاکت ها : تا ساعت 16 روز شنبه مورخه 98/05/19
14- زمان و مکان بازگشایی پاکت ها : روز یکشنبه مورخه 98/05/20 ساعت 8/30 صبح - دفتر اداره پشتیبانی و تدارکات

15-  آگهی فوق در سایتهای ذیل درج گردیده است :
    WWW.TCZ.IR -1 )سایت مخابرات منطقه زنجان(
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شبی که می گذرد با تو بی کران خوش تر
که پای بند تو ، وارسته از زمان خوش تر

برای مستی و دیوانگی ، می و افیون
خوش اند هر دو و چشمت ز هر دوان خوش تر

ز گونه و لب تو ، بوسه بر کدام زنم
که خوش تر است از آن این و این از آن خوش تر

ستاره و گل و آیینه و تو ، جمله خوش اید
ولی تو از همگان میانشان خوش تر

خوشا جوانی ات از چشمه های روشن جان

خوشا ! که جان جوان از تن جوان خوش تر
درآ ، به چشم من ای شوکت زمینی تو

به جلوه از همه خوبان آسمان خوش تر
مرا صدا بزن آه ! ای مرا صدا زدنت

هم از ترنم بال فرشتگان خوش تر
خوش است از همه با هر زبان روایت عشق

ولی روایت ِ آن چشم مهربان خوش تر
ز عشق های جوانی ، عزیزتر دارم

امروز با حسین منزویتو را ، که گرمی خورشید در خزان خوش تر منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ورزشی

Zanganemrooz@gmail.com   @zandgan
گردشگری و میراث

 فرمانــدار شهرســتان خــرم دره گفــت: 
گردشگری بهترین جایگزین درآمدهای نفتی  در 

کشور است.
به گزارش ایسنا، حجت محمدی در نشست کمیته 
برنامه ریزی شهرستان خرم دره اظهار کرد: در اجرای 

پروژه ها نباید کیفیت را فدای کمیت کرد.
وی با اشاره به کمبود فضای آموزشی در شهرستان، 
عنوان کرد: هم اکنون پروژه فلق ۵۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد که برای جبران بخشی از این کمبود 
باید تالش شــود این مدرســه هرچه سریع تر به 

بهره برداری برسد.
این مسوول با اشاره به اینکه وضعیت بودجه رابطه 
مســتقیم با درآمدهای کشــور دارد، اظهار کرد: با 
توجه به تحریم های صورت گرفته امســال شاهد 

کاهش درآمدهای نفتی هستیم.
فرماندار شهرستان خرم دره با اشاره به خسارت ۴۰ 
هزار میلیاردی سیل به کشور، یادآور شد: عالوه بر 
تحریم ها که بودجه کشور را تحت تاثیر قرار داده 
بخشــی از بودجه نیز در مناطق سیل زده سرشکن 

خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه یکی از حوزه هایی که می تواند 
جایگزین درآمد نفتی شود حوزه گردشگری است، 
تصریح کرد: گردشگری سومین صنعت درآمدزای 
جهان است تا جایی که 1۵۰۰  میلیارد دالر پول در 

آن جا به جا می شود.
محمدی با اشــاره به اینکه 1۸۶ کشــور در بحث 
گردشــگری برنامه دارند که ایران در ردیف 1۷۴ 
مردم قرار دارد، افزود: این جایگاه در حالی اســت 

که کشــور ما جزو ۶ کشــور دارای آثار باستانی 
باال اســت. فرماندار شهرستان خرم دره با بیان این 
مطلب که  بودجه ورزش شهرستان امسال نسبت 
به ســال گذشــته افزایش خواهد یافت و جوانان 
دغدغه در این زمینه نداشــته باشند، ادامه داد: هم 
اکنون در روستای شویر زمین چمن مصنوعی در 
دست ساخت است که بیش از ۳۰ درصد پیشرفت 

فیزیکی دارد.
محمدی با اشاره به اینکه مدیریت در برهه کنونی 
مدیریت بحران اســت، ادامه داد: مدیریت مدیران 
باید همت جهادی داشته باشند و هزینه های دستگاه 
اجرایی خود را به بهترین شــکل ممکن مدیریت 

کنند .
فرماندار شهرســتان خرم دره با اشاره به اینکه بیش 

از 1۲ ســال اســت که ریالی برای نگه داری تنها 
فرهنگ سرای خرم دره هزینه نشده است، بیان کرد: 
این در حالی اســت که ســاالنه باید  ۳ درصد از 
ارزش یک ســاختمان باید برای نگــه داری از آن 

هزینه شود.
در ادامه این نشست نیز بخشدار مرکزی خرم دره با 
بیان اینکه طرح هادی بیشتر روستاهای شهرستان با 
توجه به مدت زمان زیادی که از روی آن می گذرد 
نیاز به بازنگری دارد، اظهار کرد: هم اکنون نقشــه 
طرح هادی ۵ روســتای شهرستان تهیه و کارهای 

اولیه آن انجام شده است .
مصطفی ثنایی با اشاره به نقش سازنده روستاییان در 
تولید و اقتصاد کشور، ادامه داد: در بحث تخصیص 

اعتبارات باید به روستاها توجه ویژه ای شود.

خبر

مدیر حج و زیارت استان زنجان:
استقبالی برای پروازهای هوایی 

عتبات در زنجان وجود ندارد
 مدیــر حج و زیــارت اســتان زنجان 
گفت:مردم زنجان اســتقبالی بــرای پروازهای 
هوایی عتبات عالیــات ندارند و به همین دلیل 

پرواز هوایی محقق نمی شود.
فرامرز بایایــی امروز در گفت و گو با خبرنگار 
موج رســا، اظهار داشت: هم اکنون سفر عتبات 
عالیات زنجان در کمترین شــرایط قرار گرفته 
است و به دلیل گرمی هوا درخواست ها کاهش 

یافته است.
وی با بیان اینکه سفر عتبات عالیات بنا به نیازهایی 
که پیش می آید دارای متقاضی می شود، افزود: 
هم اینک قیمت سفر زمینی عتبات عالیات یک 

میلیون و ۷۳۰ هزار تومان است.
این مســوول از حذف ویزای ۵۰ دالری عتبات 
عالیات خبرداد و گفت: همچنین مردم در اربعین 

نیز بدون ویزا به عتبات سفر می کنند.
مدیر حج و زیارت اســتان زنجان با بیان اینکه 
اکنون فقط هزینه های جــاری عتبات عالیات 
دریافت می شود، ادامه داد: مردم با دفاتر زیارتی 

مجاز به عتبات عالیات سفر کنند.
بابایی از فعالیت ۲۲ دفتر زیارتی زیر نظر حج و 
زیارت در استان زنجان خبرداد و گفت: این دفاتر 
زیارتی دارای مجوز بند پ سازمان حج و زیارت 

بوده و امور زیارتی را انجام می دهند.
وی در پاسخ به پرسشی در زمینه عتبات عالیات 
هوایی، گفت: بارها این موضوع را بررســی و 
عملی کردیم، شوربختانه در زنجان ظرفیت پرواز 

وجود ندارد.
این مسوول خاطرنشان کرد: نمی توان هواپیمایی 
را چارتر کرد درحالی که نتوان زایر مورد نیاز را 

تامین کرد.
 مدیر حج و زیارت اســتان زنجان با بیان اینکه 
این جور فعالیت ها در سال های گذشته انجام 
شد اما ظرفیت هوایی محقق نشد، افزود: مردم 
زنجــان دنبال هزینه های پایین بوده و هجوم به 

ارزانی زیادتر است.
بابایی قیمــت پروازهای هوایــی عتبات را دو 
برابر زمینی عنوان کرد و گفت: در صورت عدم 
استقبال زایران نمی توان خسارت های ناشی از 

عدم پر شدن پرواز را جبران کرد.
وی با اشــاره به اینکه در این زمینه اســتعدادها 
ارزیابی و بررســی شده و هرگز زمینه ای یافت 
نشــده است، افزود: در نوروز چند پرواز هوایی 

می گیریم اما ایستگاه پروازی ما تهران است.

مبلغ ورودیه موزه ها 
و اماکن فرهنگی - تاریخی 

افزایش یافت
 هیات وزیران در نشســت ۲۳ تیر ماه با 
توجــه به باال رفتن هزینه نگهــداری، مرمت و 
تجهیز موزه ها و بناهای تاریخی در سال های اخیر 
با افزایش مبلغ ورودیه موزه ها و اماکن فرهنگی - 

تاریخی موافقت کرد.
به گزارش پایــگاه اطالع رســانی دفتر هیات 
دولت، بر همین پایــه، ورودیه موزه های ملی، 
منطقه ای، کاخ موزه ها و آثار تاریخی )غیر منقول( 
ثبت جهانی و شــاخص برای بازدید کنندگان 
داخلی حداکثر به مبلغ ۵۰ هــزار ریال و برای 
بازدیدکننــدگان خارجــی حداکثر به مبلغ یک 
میلیون ریال و ورودیه موزه های محلی، استانی 
و سایر آثار تاریخی - فرهنگی )غیر منقول( برای 
بازدید کنندگان داخلی حداکثر به ۴۰ هزار ریال 
و برای بازدید کنندگان خارجی حداکثر به ۵۰۰ 

هزار ریال افزایش می یابد.

اسناد به جا مانده از
کاشانی و مصدق 
در آتش سوخت

 سردفتر ۳9 تهران با اشاره به حادثه آتش 
سوزی میدان حسن آباد گفت: تعداد دفاتر جاری 
این دفترخانه که در این حادثه از بین رفته است، 
بیش از ۷۰۰ دفتر می باشد که اسناد ارزشمندی از 
جمله سندهای مربوط به آیت اله کاشانی و دکتر 

مصدق نیز طعمه آتش شد.
به گزارش روابط عمومی کانون ســردفتران و 
دفتریاران، علیرضا پناهی بدون اشــاره به علت 
وقــوع این آتش ســوزی، اجــرای طرح ثبت 
الکترونیــک اســناد را گام بســیار مهمی برای 
حفاظت اسناد مردم دانست و از اینکه این طرح 

به طور کامل اجرایی نشده است، انتقاد کرد.
وی تعداد دفاتر قدیمی در تهران و کل کشور را 
قابل توجه دانست و افزود: خطر بروز حریق و 

آتش سوزی همیشه وجود دارد.
پناهی خاطرنشــان کرد: هرچند با اجرایی شدن 
ثبت اسناد الکترونیک دغدغه از بین رفتن اسناد 
و مدارک مردم از بین رفته است، اما همچنان از 
رییس جدید سازمان ثبت درخواست می کنیم، 
اسکن دفاتر ثبت اسناد رسمی را در دستور کار 

این سازمان قرار دهد.

 وعده داده شــده بود که »سفر ارازن« یا 
»قسطی« از اوایل سال 9۸ اجرا شود، اما چهار ماه 
از سال گذشته و از ارزان سازی یا طرحی شبیه آن، 

هنوز خبری نشده است.
به گزارش ایسنا، آمار دقیقی از سفرهای داخلی 
وجود نــدارد. اما درباره ســفرهای هوایی، دبیر 
انجمن شــرکت های هواپیمایی ایران گفته بود 
که ســفرهای هوایی داخلی ایرانی ها در نوروز 
۲۰ درصد کم تر شــده اســت. او از ۵۰ درصد 
کاهش سفرهای هوایی خارجی نیز خبر داده بود. 
پیش بینی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری بر این بود که جمعیتی که سفر خارجی 
را حذف کرده حتما به ســفرهای داخلی روی 
آورده اســت، اما گزارش های مدیران تورها نیز 
حاکی بر این است که حجم این سفرها نیز کم تر 
شده است. به باور برخی از مدیران،   مردم تخت 
تاثیر شرایط اقتصادی و با توجه به نوع فرهنگی 
که دارند، بیشتر ترجیح می دهند، دسته جمعی و 
خانوادگی با اتومبیل شخصی سفر کنند. این ادعا 
را آمارهای مدیرکل دفتر ارزیابی های اقتصادی و 
مدیریت بهره وری معاونت حمل ونقل وزارت راه 
و شهرسازی تایید می کند که گفته بود: در نوروز 
9۸ بیــش از 1۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از طریق 
ناوگان عمومی  جابه جا شــد که نسبت به جابه 
جایی 11 میلیون و ۸۰۰ هزار مســافر در نوروز 

سال گذشته، 11 درصد کاهش داشته است.
دی ماه سال گذشته همزمان با اوج گرفتن برخی 
قیمت ها در بخش خدمات، بویژه بلیت هواپیما، 
معــاون گردشــگری از اجرای طرحــی به نام 
»ســفر ارزان« خبر داد که بعدها نام آن به طرح 

»آسان سازی سفر« اصالح شد.
او گفته بود: »پکیج های ســفر ارزان ماده شــده 
و پیش پرداختی برای ســفر درنظر گرفته شــده 
و مابقی هزینه ها نیز در قالب اقســاط پرداخت 
می شــود. « »دفاتر مســافرتی با یکی دو بانک 
صحبت کرده اند تا مســافر مجبور نباشــد تمام 
هزینه را یک جا پرداخت کند. مثال یک خانواده 
سه نفره این بسته سفر را از یک آژانس می گیرد، 
پیش پرداختی را می پردازد و برای پرداخت بقیه 
هزینه، به صورت قسطی به توافق می رسند. این 

ویژگی بسته سفر ما است. «
معاون گردشــگری درباره هدف این طرح گفته 

بود: »مردم ما فقیر نیستند. نمی توانیم بگوییم مردم 
چون پول ندارند داخل پارک می خوابند. واقعیت 
این نیست. ما می خواهیم فرهنگ سفر را عوض 
کنیم. )چادرخوابی( از بی برنامگی اتفاق می افتد. 
تمام تالش ما این اســت که در مرحله آغازین 
این طرح، جوری برنامه ریزی شود که خانواده ها 
به این نتیجه برســند که استفاده از بسته سفر به 
نفع آنها است هم از نظر هزینه ها و بیشتر از نظر 

جاذبه ها. «
ولی تیموری ـ معاون گردشگری سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری ـ اکنون 
درباره سرنوشت این طرح که با عناوین »ارزان«، 
»قسطی« و »آسان سازی سفر« معرفی شده است، 
به ایســنا گفت: زمانی که موضوع مطرح شــد، 
تعدادی از شرکت های گردشگری کار را شروع 
کردند، ســفر آن ها قســطی بود. همین حاال هم 
آژانس های بزرگی درحال انجام آن هستند. برخی 
شرکت های گردشگری وابسته به بانک ها نیز وارد 
فاز اجرایی شده اند، ولی آنچه ما دنبال می کردیم 

این بود که در قالــب گروه هایی از آژانس ها، به 
مسافران تســهیالتی داده شود. صحبت هایی هم 

شد، اما به سرانجام نرسیدیم.
وی افزود:  طرح را به ستاد مرکزی خدمات سفر 
محول کردیم و متولی آسان سازی سفر، این ستاد 
شد. به اســتانداران که روسای اجرایی ستادهای 
استانی هســتند نیز ابالغ کردیم که پکیجی های 
ارزان و قابل رقابت را به ســتاد مرکزی معرفی 
کنند تا پس از ارزیابی خدمات و نرخ، در اختبار 
آژانس های گردشــگری برای اجــرا قرار دهیم. 
کارگروهی به این منظور شکل گرفته است، ولی 
کار پیچیدگی هایی دارد که باعث شــده کمی با 

احتیاط عمل کنیم.
معاون گردشــگری توضیح داد: یــک طرح این 
طرح آژانس های گردشگری هستند، اگر ما رسما 
مجری را از بین آن ها معرفی کنیم و یا مثال اعالم 
کنیم تور ارزان استان های غربی را این آژانس ها 
اجرا می کنند، تبلیغ کرده ایــم و باعث اعتراض 
دیگر آژانس ها خواهد شــد. ما نمی خواهیم این 

اتفاق افتد و یا انحصاری ایجاد شود.  
او با اشاره به نوع فرهنگ سفر مردم، اظهار کرد: 
حواشــی این طرح را باید بیشــتر بررسی کنیم. 
مردم ایران بیشتر تمایل دارند آزاد و بدون تور و 
آژانس سفر کنند، از طرفی آژانس های گردشگری 
در استان ها نیز بیشتر روی فروش بلیت متمرکز 
شــده اند تا اجرای تور. این مســایل کار را کمی 

پیچیده کرده است.
تیموری گفت: به هر حال بســتر سفرهای آسان 
آماده شده است. برخی استان ها نیز سفرهای ارزان 
و یا با قیمت مناسب را معرفی کرده اند، تاکید و 
ســفارش به آن ها شده اســت که در طراحی و 
اجرای این تورها از آژانس های بومی استفاده شود 
و هر جا نیاز داشــتند از آژانس های قوی تر برای 
مشــورت و اصالح فرایند یاری بگیرند و ستاد 
مرکزی خدمات ســفر نیز بستر را به لحاط فنی 
برای آن ها آماده خواهد کرد. هدف از طرح چنین 
ایده ای این بود که سفر برنامه ریزی شده باشد و 

سامان دهی شود.

از سفر »ارزان« و »قسطی« چه خبر؟

چرا غذای پرسنل 
حرم امام رضا )ع( از غذای 

زایران جداست؟
 قایم مقام تولیت آستان قدس رضوی با 
اشاره به اجرای طرح جداسازی غذای پرسنل 
حرم مطهر از غــذای زایران در میهمانســرا، 
توضیح داد: جداسازی غذای کارکنان از زایران 
در راستای عمل به نیت واقفان، ارتقای کیفیت 
غذای میهمانســرای حضرت بــا کاهش آمار 
پخت، افزایش تنوع در غذای کارکنان و فراهم 
آوردن شرایط تکریم و پذیرایی بهتر از کارکنان 
انجام شده است و تدبیر مدیریتی بوده که آقای 
رییســی به عنوان تولیت وقت ســال گذشته 

دستور انجام آن را صادر کردند.
به گزارش ایســنا و بــه نقل از آســتان نیوز، 
مصطفی خاکسار قهرودی در دیدار سرکشیکان 
حــرم مطهر رضوی با تأکید بــر اینکه در این 
بــارگاه نورانی برای رهایی از غفلت راهی جز 
حضور پیوســته در محضر حضرت رضا)ع( 
وجود نــدارد، اظهار کرد: افــرادی که به این 
آستان نورانی مشرف می شوند، فارغ از ظاهر، 
نژاد، ملیت و گرایش های سیاسی برای ما بسیار 
گرامی و عزیز هستند، زیرا در این حرم عنوان 

زایر الرضا)ع( را دارند.
قایم مقام تولیت آســتان قدس رضوی با بیان 
اینکه تمام دغدغه و تــالش مدیران، خدام و 
کارکنان در این آستان مقدس، باید معطوف به 
فراهم آوردن شرایط زیارت همراه با آرامش و 
آســایش برای زایران حضرت رضا)ع( باشد، 
خاطرنشــان کرد: خــدام در مواجهه با زایران، 
بایــد بهترین و متعالی تریــن برخوردها را که 
تجلی سیره رضوی اســت در پیش بگیرند و 
در محضر حضرت رضا)ع( باید ادب حضور، 
ادب برخورد و آداب میهمان نوازی را به بهترین 

شکل رعایت کنیم.
وی بیــان، رفتــار و عمل خادمــان حضرت 
رضا)ع( را مورد اســتناد مردم دانست و عنوان 
کرد: برخورد نابجا یــک خادم در قبال زایر به 
پای همه خادمان نوشته و منجر به قضاوت های 
نادرست می شود، باید بسیار مراقب رفتار خود 
باشــیم، زیرا تحت تابش انوار نورانی حضرت 
رضا)ع( کوچکترین رفتار نامناســب، بســیار 

محسوس به چشم می آید.
وی با تصریح بر اینکه اگر زایری دســتش به 
ضریح مطهر نرســد و بگوید نتوانستم زیارت 
کنم، باید بگوییم ما نتوانستیم خوب مدیریت 
کنیم، عنوان کرد: شوق زایران حضرت علی بن 
موســی الرضا)ع( برای حضور در کنار ضریح 
مطهر قابل درک و احترام است، با توجه به این 
موضوع ما موظف به اتخاذ تدابیر و تصمیماتی 
برای تسهیل شرایط تشرف هر چه بیشتر زایران 

به پیرامون ضریح مطهر هستیم.
وی تصریح کرد: فضای محدود پیرامون روضه 
منوره از یک سوی و حضور خیل عظیم زایران 
از سوی دیگر شرایطی را ایجاد کرده که مجبور 
به طرح ریزی ســاز و کاری مبتنی بر نظم برای 
تشــرف حداکثری زایران بــه پیرامون ضریح 
مطهر هســتیم، بنابراین خدام با سرلوحه قرار 
دادن احترام، نرم خویی، ادب و اخالق با قوت 
و جدیت نسبت به حفظ بازگشایی مسیر تردد 

زایران به ویژه پیرامون روضه منوره بکوشند.
خاکسار قهرودی با بیان اینکه هدف ما خشنودی 
حضرت رضا)ع( از طریق ارائه بهترین خدمات 
بــه زائران بارگاه منور این امام مهربان اســت، 
عنوان کرد: در راســتای تسهیل شرایط تشرف 
زایران توان یاب، ســاعاتی خاص برای زیارت 
ایشان پیرامون روضه منوره با کمک خدام تعیین 

شده است.
قایم مقام تولیت آســتان قدس رضوی با اشاره 
به اهمیت موضوع مشــورت و هم فکری در 
انجام امور، خاطرنشان کرد: اجرای هر طرحی 
در حــرم مطهر بــا اتکا به خــرد جمعی، کار 
کارشناسی، بهره از تجربیات و مشاوره با متولیان 
معاونت اماکن متبرکه انجام می شود و تاکنون 
هیچ تصمیمی بدون مشورت با متخصصان امر 

اتخاذ نشده و نخواهد شد.
وی اضافه کرد: این طور نیست که بگوییم هر 
تصمیمــی گرفته می شــود بی عیب  و  نقص و 
بدون ایراد است، حتما برای بهبود هرچه بهتر 
طرح ها نیازمند نظرات و پیشنهادهای مختلف 
هســتیم، اما این به معنای کوتاهی و تعلل در 

اجرای تصمیم های اتخاذ شده نیست.
خاکســار قهرودی بیان کرد: 11 ســال از آغاز 
توفیــق خادمی من در این بارگاه سراســر نور 
می گــذرد، در این مــدت می توانم بگویم جز 
زیبایی، خوبی و نیکویی ندیده ام، البته اشکاالتی 
جزئی اما مهم وجود دارد که شایسته این محضر 
و مکان مقدس نیســت و بایــد به آن ها توجه 

داشت و هرچه زودتر اصالح کرد.
وی بــا بیان اینکــه اقتضای رعایــت ادب و 
وظیفه شناسی در این مکان مقدس ترک برخی 
رفتارها در فضای خارج از حرم اســت، اظهار 
کرد: تأثیر رفتار مثبت و نورانی متناسب این فضا 
باید بر رفتار روزانه ما حاکم و اثرگذار باشد، نه 

برعکس آن.

خبر

گان امروز    هب سود      شماست تبلیغات  رد روزانهم  زن

نسخه ای شفابخش برای اقتصاد کشور؛

گردشگری بهترین جایگزین درآمدهای نفتی
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