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معاون اقتصادی استاندار زنجان توپ را به زمین 
سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان انداخت

قیمت کاالها در زنجان شفاف نیست

22

آخرین آمار پروانه کسب در استان زنجان اعالم شد: 

  ۳۲ هزار واحد صنفی 

6

ماجرای کشت مواد مخدر در زنجان چیست؟!

ُگل
 انتقاد تند جانشین پلیس مبارزه با مواد مخدر زنجان از عدم همکاری جهاد کشاورزی و منابع طبیعی

  اظهار بی اطالعی جهاد کشاورزی از مزارع کشت  مواد مخدر در زنجان
 میزان کشفیات ماری جوآنا در زنجان ۹ برابر شده است

توسط سازمان میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان استقرار می یابد

بازارچه های صنایع دستی 
در سراهای بازار زنجان

 بر پایــه آمار های ســازمان ثبت احوال 
کشور، ۱۲.۲ درصد از ازدواج های صورت گرفته 
بین ســال ۹۱ تا ۹۷ به طالق ختم شــده و ۲.۸ 
درصد از این زوج های طــالق گرفته فقط یک 
ســال زندگی کرده اند. به تعبیــری، میزان طالق 
ثبت شده نسبت به ازدواج های ثبت شده حدود 
۲۰ درصد است و میانگین سنی طالق ۲۵ تا ۲۶ 
سالگی است. یعنی نسل ازدواج هایی که به طالق 
ختم شده به دهه هفتادی ها رسیده است و حدود 
نیمی از نسل ازدواج های زنان که منجر به طالق 

شده اند، مربوط به زنان دهه هفتادی است.
به گزارس ایران؛ این زنان به طور متوسط در ۱۷.۳ 
سالگی در ســال ۹۱ ازدواج کرده و پس از ۲.۳ 
سال زندگی مشترک در سن ۲۰.۱ سالگی طالق 
را تجربه کردند. دختران ۱۷ ســاله ای که تازه پا 
در فضای جوانی گذاشــته اند و به تعبیری هنوز 
نوجوان محسوب می شوند، نه تنها نمی دانند که از 
زندگی چه می خواهند، بلکه تصویر درستی هم از 

زندگی مشترک در ذهن ندارند.
رییس انجمن مــددکاری اجتماعی ایران درباره 
این معضل می گوید: در این چند سال گذشته باال 
رفتن فراوانی آمار طالق در کشور یکی از دالیل 
رشد این آسیب اجتماعی است. از طرفی معموالً 
در حدفاصل یک تا دو ســال الی ۵ سال نخست 
پس از ازدواج، بحث طالق پیش می آید. با توجه 
به میانگین ســنی ازدواج ایــن اتفاق چندان هم 
غیرطبیعی نیست. آمار طالق کاًل باال رفته است، 
که با توجه به ویژگی میانگین سن ازدواج طبیعتًا 

به این دهه برخورد می کنیم.
به گفته حسن موســوی چلک، بر پایه آمار های 
موجود روند طالق در ایران افزایشی و بالعکس، 
ازدواج، کاهشی بوده، باید به این قضیه بپردازیم 
که طــالق، جزیره نیســت. یک بخــش آن به 
سیاســت گذاری ها بر می گردد، نمی تــوان تأثیر 
تصمیم گیری های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را 
نفی کرد. بخــش دیگر به خود افراد بازمی گردد، 
مهارت همســرداری، مهارت هــای بین فردی، 
فرهنگ گفتگو و خودمراقبتی از جمله موضوعاتی 
هستند که برای کنترل و کاهش طالق باید مدنظر 

قرار بگیرند.
دسترســی به خدمات مشــاوره ای و ارزان هم 
موضوعی است که نباید از آن غفلت کرد. بحث 
بعــدی به عوامل مؤثر در بروز طالق برمی گردد، 
قبل از تنظیم هر برنامه ای در جهت پیشگیری از 
هر آســیبی از جمله طالق، باید به عوامل مؤثر 

پدیدآورنده آن دقت کرد. در باره آســیبی مانند 
طالق، مواردی مانند موادمخدر، خشونت، میزان 
رضایت از روابط زناشویی، نحوه پرکردن اوقات 
فراغت، مهارت های ارتباطی-اجتماعی، بیکاری و 
موضوعاتی از این دست مؤثر هستند. هر کدام از 
این عوامل می توانند زمینه ســاز گرایش افراد به 

طالق باشند.

او در ادامه اضافه می کند: برنامه های پیشــگیری 
باید مبتنی بر مدیریت تأثیرگذاری عوامل کاهش 
دهنده طالق باشــند. این مقوله ممکن است، در 
اســتان های مختلف متفاوت باشد. حتی اولویت 
عوامــل مؤثر در طالق و پژوهــش در باره آن ها 
ممکن اســت در هر منطقه یک شهرســتان نیز 
متفاوت باشــد. هم اکنــون ۷۱ درصد جمعیت 

کشــور شهرنشین هستند، این در حالی است که 
در گذشته این آمار برعکس بود، یعنی ۷۱ درصد 

روستایی بودند.
این آمار نشان می دهد که کارکرد های خانواده در 
گذشته بسیار متفاوت بوده و امروزه آن کارکرد ها 
دیگر اثرگذار نیستند، در این بازه زمانی نهاد هایی 
مانند نهاد های مشــاوره ای و مراکز روانشناختی 

و امثال آن ها می توانند بخشــی از خأل های ایجاد 
شده را پر کنند. در نهایت اگر قرار باشد که کاری 
به صورت ریشــه ای انجام شــود، باید در کلیه 

حوزه های مرتبط، فرهنگسازی صورت گیرد.
اولیندههایکهطالقراتابونمیداند

یک فعال حوزه زنان هم با اشاره به اینکه هر دهه 
ویژگی هــای منحصر به فردی دارد، می گوید: در 

دهه هفتاد، ابزار های مدرن مختلفی وارد کشــور 
شد، سیستم حمل و نقل متفاوت، دسترسی آزاد 
به اینترنت خانگی و موبایل های پیشرفته، ورود 
راحت به دانشــگاه و لباس پوشیدن راحت تر از 
گذشته، همه از جمله مواردی بودند که دهه هفتاد 
را از دیگر دهه ها متمایز کرد. این در حالی است 
که پدر ها و مادر های این افراد، همچنان افکاری 

سنتی داشتند.
این گــروه از جوانان یعنی دهه هفتادی ها، اولین 
گروهی در کشور هســتند که طالق برای آن ها 
تابو نیســت و ارزش چندانی برای نظر جامعه و 
مالحظــات خانوادگی در جهت پرهیز از طالق، 

قائل نیستند.
رایحه مظفریان در ادامه اضافه می کند: مهمترین 
مطلبی که باید از نظر فرهنگی نهادینه شود، این 
اســت که باید تعریف دقیقی از ازدواج در زمان 
مناســب داشته باشــیم. جمعی از فعاالن حوزه 
کودک، تالش های زیادی کردند تا بتوانند قانون 
ممنوعیت ازدواج کودکان کــه معروف به »منع 
کودک همســری« است را تصویب کنند، اما این 
قانون به نتیجه نرســید و به دنبــال آن نوعی دو 

دستگی به بوجود آمد که مردم را گیج کرد.
هم اکنون عده ای از فعاالن حقوق کودک تالش 
می کنند مانع از افزایش کودک همسری شوند و از 
سوی دیگر عده ای تبلیغ کودک همسری می کنند. 
برای جلوگیری از ایجاد آســیب های بیشــتر در 
این حوزه اولین گامی که می تواند مؤثر باشــد، 
این اســت که فعاالن حقوق کودک، باید به نقطه 
مشترکی برسند تا سریعتر پژوهش های صورت 
گرفته، ســاماندهی شود و تصویب قانون در این 

باره بتواند سبب کاهش آسیب ها شود.
به گفته او، برای پاســخ به این سؤال که چرا آمار 
طالق باال رفته و این آمار در سنین پایین هم رقم 
زیــادی را به خود اختصــاص داده، باید گفت: 
در ایــن باره علل زیادی دخیل هســتند؛ از علل 
فرهنگی گرفته تا اقتصادی. اما مهم این نکته است 
که وقتی آمار های تکان دهنده از طالق منتشــر 
می شود، یعنی قضیه به مرحله پژوهش رسیده و 
پژوهشگران باید مأمور شوند تا میزان اثرگذاری 

تمامی علل موجود را بررسی کنند.
نتایج به دست آمده بعد از بررسی باید در اختیار 
قانونگذاران و ســازمان های مربوطه قرار گیرند 
تا از وقوع چنین معضالتی جلوگیری شــود، اما 
شــوربختانه هر بار تنها آماری منتشر می شود و 

اصل موضوع به دست فراموشی سپرده می شود.

دالیل طالق در سال های گذشته

پای دهه هفتادی ها به طالق باز شد

خسروانی   جام بستان     رب نهاد خسروانجشن  رفخ مهرگان آدم هب خدمت رم تورا
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در دهه هفتاد، ابزار های مدرن مختلفی وارد کشور شد، سیستم حمل و نقل متفاوت، دسترسی آزاد به اینترنت خانگی و موبایل های 
پیشــرفته، ورود راحت به دانشــگاه و لباس پوشــیدن راحت تر از گذشــته، همه از جمله مواردی بودند که دهه هفتاد را از دیگر دهه ها 
متمایــز کــرد. ایــن در حالــی اســت کــه پدر هــا و مادر هــای این افراد، همچنان افکاری ســنتی داشــتند. این گــروه از جوانــان یعنی دهه 
هفتادی ها، اولین گروهی در کشور هستند که طالق برای آن ها تابو نیست و ارزش چندانی برای نظر جامعه و مالحظات خانوادگی در 

جهت پرهیز از طالق، قائل نیستند.
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 معاون امــور بازرگانی و تجارت خارجی 
ســازمان صمت استان زنجان گفت: هم اکنون ۳۲ 
هزار و ۴۹۷ واحد صنفی دارای پروانه کســب در 

استان زنجان در حال فعالیت است.
به گزارش زنگان امروز، امیرعلی مسیبی اظهار کرد: 
۳۲ هزار و ۴۹۷ واحد صنفی دارای پروانه کسب در 
استان زنجان در حال فعالیت است که از این تعداد 
۱۷ هزار و ۳۴ واحد صنفی مربوط به شهرســتان 

زنجان است.

وی با اشاره به میزان پروانه کسب صادره در ۵ ماهه 
نخست سال کنونی، گفت: ۱۴۹۹ پروانه کسب در 
این مدت صادر شده و هم اکنون ۱۹۷ واحد صنفی 

در استان فاقد پروانه کسب است.
این مسوول تعداد اتحادیه های صنفی فعال استان 
را ۱۰۱ مورد دانست و ادامه داد: قطعا برای داشتن 
اقتصادی سالم و پویا باید به بخش صنوف کشور 
توجه بیشتری شود و می توان به همت همه بازاریان 
و همراهی متصدیان امر با یک برنامه ریزی اصولی 

و مدون از پتانسیل این قشر عظیم استفاده کرد و از 
آن برای بهبود فضای کسب و کار و اشتغال استفاده 

بهینه کنیم.
مســیبی تصریح کرد: اصنــاف بزرگ ترین بخش 
اقتصادی ایران اســت که برآمده از مردم بوده و در 
همه دوره ها نقش تاثیرگذاری را در کشــور داشته 
است. با توجه بیشتر به ظرفیت های عظیم اصناف 
می توان فضای کســب و کار و اشــتغال کشور را 

بهینه تر کرد.

معاون امور بازرگانی و تجارت خارجی ســازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، یادآور شد: 
ایجاد شغل در بخش صنفی هزینه کمتری نسبت 
به بخش صنعت دارد و یک واحد کوچک صنفی 
برای چند نفر به راحتی شــغل ایجاد می کند و از 
آنجاییکه سهم بخش خدمات در سبد اشتغال استان 
کم اســت، با تمرکز بــر روی این بخش می توان 
شاهد افزایش اشــتغال در استان به خصوص در 

بخش خدمات صنفی بود.

 فرماندار زنجان گفت: مسووالن آرامستان 
باید نســبت به اجرای مصوبــات، برنامه ریزی و 
هماهنگی الزم را داشــته باشند و مردم هم با درک 
شرایط شــیوع بیماری کرونا، مسوولیت اجتماعی 

خود را به درستی انجام دهند.
رضا عســگری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
پس از شیوع کرونا، با نگرانی در حوزه آرامستان ها 
مواجه شــدیم و این نگرانی هنوز هم رفع نشده 
است که در همین راستا برای اجرایی کردن مصوبه 
مربوط به اعمال محدودیت در آرامستان ها، دیواری 
در محدوده آن کشــیده شــد تا مردم به هیچوجه 
وارد آن نشوند، اما شاهد درگیری خانواده هایی که 
بستگان خود را از دست دادند با ماموران شهرداری 

برای ورود به محوطه آرامستان بودیم.
وی با اشاره به اینکه تصمیم گیری در حوزه تصویب 
محدودیت ها و ابالغ مصوبات برعهده فرمانداری ها 
است، عنوان کرد: همکاران ما اجرای مصوبات را به 
طور جدی پیگیری و مقدمات کار را فراهم می کنند. 
مسووالن آرامستان ها باید نسبت به اجرای مصوبات 
برنامه ریزی و هماهنگی الزم را داشــته باشــند و 
مردم هم با درک شرایط شیوع بیماری، مسوولیت 

اجتماعی خود را به درستی انجام دهند.
فرماندار زنجان، نقش رســانه ها در فرهنگ سازی 
برای رعایت شیوه نامه های بهداشتی را مهم خواند و 
گفت: تاکنون همراهی خوبی در بخش اطالع رسانی 
از سوی رســانه ها صورت گرفته و باید هشدارها 
برای رعایت فاصله اجتماعی و استفاده از تجهیزات 
حفاظــت فردی از جمله ماســک، افزایش یابد و 

مردم نسبت به تبعات بی توجهی به پروتکل ها، آگاه 
شوند.

این مسوول با اشــاره به اینکه در ماه های گذشته 
مصادیق مختلف حضور مــردم در اجتماعات را 
دیدیم و در برخی مواقــع همکاری برای رعایت 
پروتکل هــا خوب بوده و در جاهایی هم شــاهد 
بی تفاوتی بودیم، ادامه داد: برای اینکه از این شرایط 
عبور کنیم و وضعیت شیوع بیماری بهبود یابد، همه 
قشرها و دستگاه ها وظیفه خود را به درستی انجام 

دهند و مســووالن نسبت به عدم اجرای مصوبات 
پاسخگو باشند.

وی به حســاس شــدن مردم در باره مسوولیت 
اجتماعی تاکید کرد و گفت: مردم نباید نســبت به 
یکدیگر بی تفاوت باشند و به کسانیکه ماسک نزدند 
باید تذکر دهند. همچنین سیســتم گزارش گیری 
خوبی راه اندازی شده و ارائه دهندگان خدمات باید 
با رعایت شیوه نامه های بهداشتی، وظایف خود را 
انجام دهند و در غیر اینصورت برخوردهای قانونی 

با آن ها صورت خواهد پذیرفت.
عسگری خاطرنشان کرد: نگاه واقع بینانه رسانه ها به 
مسائل همراه با تحلیل، نتیجه گیری بهتری می دهد 
و در شرایط فعلی همه نیاز داریم از ظرفیت ها برای 

اطالع رسانی دقیق و منصفانه استفاده کنیم.
فرماندار زنجان تاگید کرد: مصوبات ملی و استانی 
ســتاد مبارزه با کرونا با جدیت دنبال می شــود و 
محدودیت ها اعمال خواهد شد تا بتوانیم موج سوم 

را هم به درستی پشت سر بگذاریم.

آخرین آمار پروانه کسب در استان زنجان اعالم شد: 

در ۶ نخست اول امسال  ۳۲ هزار واحد صنفی 
۷۷۱ مجوز فعالیت 

صنایع دستی در زنجان 
صادر شد

 فرنشین میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی زنجان گفت: ۷۷۱ پروانه 
تولید انفرادی و کارگاهی صنایع دستی در 
این استان در ۶ ماهه اول امسال صادر شد.

به گزارش زنگان امروز، امیر ارجمند دیروز 
با بیان این مطلب به خبرنگاران افزود: تعداد 
کارت های شناســایی صادر شده در ۶ ماهه 
سال کنونی نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد 
افزایش داشــته که این نشان دهنده افزایش 
هنرمندان صنایع دستی و تحت پوشش قرار 
دادن آنها توسط معاونت صنایع دستی اداره 

کل میراث فرهنگی استان زنجان است.
وی یادآورشــد: در ۶ ماهه نخســت سال 
کنونی ۶۱۱ مورد صــدور و تمدید پروانه 
تولید انفرادی، پنــج مورد صدور و تمدید 
پروانــه تولید انفــرادی، ۱۵۵ مورد صدور 
کارت شناســایی، ۲ مــورد صــدور جواز 

تاسیس کارگاهی اعطاء شد.
ارجمند اظهار داشــت: زنجــان در تولید 
صنایع دستی فلزی و از نظر تعداد و کیفیت 
فروشگاه های این صنعت، جزو استان های 

تراز اول کشور به شمار می رود.
وی تصریح کرد: بیش از ۵۵ رشــته صنایع 
دســتی در اســتان زنجان وجــود دارد که 
در میان آنها ملیلــه کاری، چاروق دوزی، 
چاقوســازی، مسگری، قلمزنی، گلیم بافی، 
گیوه بافی و گیوه دوزی از صنایع دســتی 

بومی این خطه محسوب می شوند.

خبـرخبــر

طرح دیمزارهای کم بازده 
در 280 هکتار از زمین های 

ملی استان زنجان 
اجرا شده است

 معاون فنی منابع طبیعی و آبخیزداری 
اســتان زنجان گفت: ســال گذشته در۲8۰ 
هکتار از اراضی شیب دار استان طرح تبدیل 

دیمزار اجرا شده است.
به گزارش زنگان امروز، جلیل سلطان نژاد 
با تاکید بر لزوم حفظ و حراست از عرصه ها 
و منابع طبیعی، گفت: برای مدیریت عوامل 
تخریــب و کاهش خســارات زیان بار در 
اراضــی ملی پــروژه تبدیــل دیمزارهای 

کم بازده را در دستور کار قرار داده ایم.
معــاون فنی منابــع طبیعــی و آبخیزداری 
اســتان زنجان با اشــاره به نقش مستقیم و 
غیرمستقیم مراتع در حیات موجودات زنده 
افــزود: حیات وحش وابســته به جنگل و 
مراتع هســتند و این وظیفه ما اســت که با 
حفظ اراضی ملــی و طبیعی حیات وحش 

را حفظ کنیم.
وی افــزود: طرح تبدیل دیــم زار های کم 
بازده یکی از عملیــات احیایی و اصالحی 
مراتع بشــمار می رود که با هــدف بهبود 
درآمد و معیشــت جوامــع محلی از طریق 
افزایش کیفیت و تولید علوفه، ایجاد پوشش 
گیاهی، جلوگیری از روان آب و فرســایش 

خاک در استان اجرا می گردد.
به گفته ســلطان نژاد بــذر  یونجه به طور 
رایگان در اختیار دامــداران قرار می گیرد 
تــا در مراتعی که تخریب شــده یا دیمزار 

کم بازده بوده در آنجا کشت نمایند.
معاون فنی منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
گفت: سال گذشته در۲8۰ هکتار از اراضی 
شیب دار اســتان طرح تبدیل دیمزار اجرا 

شده است.
وی با اشاره به این که برای اجرای این طرح 
در ســال گذشته ۳ هزار و۳۶۰ میلیون ریال 
اعتبار، هزینه شــده افزود: صندوق توسعه 

ملی تامین کننده این اعتبارات بوده است.

 معاون اقتصادی استاندار زنجان با تایید 
عدم شــفافیت قیمت کاالها در بازار اســتان 
زنجان گفت: سازمان حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان در شفافیت قیمت کاالها هیچ اقدامی 

نمی کند.
به گزارش زنگان امــروز محمدرضا آبی پور 

در گفت وگو با موج رســا، در مورد نوسانات 
قیمت ها در بازار زنجان اظهار کرد: ســازمان 
حمایت از حقوق مصــرف کنندگان در باره 

قیمت گذاری کاالها اقدامی نمی کند.  
وی تصریح کرد: سازمان صمت نیز وظیفه دارد 
قیمت کاالهایی که سازمان حمایت از حقوق 

مصرف کنندگان اعالم کرده را در بازار بررسی 
کرده و اگر خارج از قیمت اعالمی ســازمان 

حمایت باشد برخورد قانونی انجام دهد.  
معاون اقتصادی اســتاندار زنجان با اشاره به 
اینکه جایگاه سازمان حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان در اســتان زنجان خالی است افزود: 

شــفافیتی در قیمت کاالها در اســتان زنجان 
وجود ندارد.  

وی با تاکید براینکه سازمان حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان باید اعالم کند که چه نظارت 
و اقدامی بر بازار انجــام می دهد عنوان کرد: 
باید مشخص شــود این سازمان چه نقشی در 

بازار دارد آیا به وظیفه خود عمل کرده است 
یانه؟  

آبی پور افزود: جایگاه این ســازمان در استان 
زنجان به هیچ عنوان دیده نشــده و باید این 
سازمان قیمت  کاالهای پرمصرف را در بازار 

شفاف سازی کند.

معاون اقتصادی استاندار زنجان توپ را به زمین سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان انداخت

قیمت کاالها در زنجان شفاف نیست
 سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان مقصر عدم نظارت بر بازار زنجان است

 اســتاندار زنجان گفت: خوشــبختانه 
با اقدامات انجام شــده هیچ گونه مشــکلی در 
باره تامین اقالم پیشــگیری از کرونا در راستای 
رعایت پروتکل های بهداشتی در زنجان وجود 
ندارد و حتی مازاد آن به استان های دیگر ارسال 

می شود.
 فتح اله حقیقی در دیدار با نمایندگان نابینایان، 
ناشنوایان و سالمندان استان با تاکید بر اینکه ساز 
و کارهای خوبی برای توزیع و عرضه ماســک 
در استان انجام گرفته است، افزود: روزانه ۷۰۰ 
هزار ماســک در استان  تولید می شود که از این 
میزان ۳۰۰ هــزار عدد به قیمت یک هزار تومان 
و ۴۰۰ هزار عدد دیگر به قیمت یک هزارو ۳۰۰ 

تومان در مراکز تعیین شده عرضه می شود.
وی با تاکیــد بر اینکه هیچ فــردی حق ندارد 
ماسک مورد نیاز مردم را باالتر از قیمت یاد شده 
عرضه کند، یادآورشد: ماسک تولیدی استان با 
قیمت مناسب در حال توزیع بوده که قیمت این 

کاال در خارج از استان باالتر است.
استاندار زنجان ادامه داد: زنجان به لحاظ تامین 
اقالم ضدعفونی کننده کرونا نیز هیچ مشــکلی 
نداشــته و آمادگی دارد اقالم بهداشتی همچون 
ماسک و مواد ضدعفونی کننده را به قیمت پایین 

تر به افراد معلول تحویل دهد.
وی اظهار داشــت: بر این پایه بهزیستی استان 
ماسک مورد نیاز معلوالن را به قیمت 8۰۰ تومان 
به هر میزان که مورد نیاز باشد و مواد ضدعفونی 
کننده را ۶۰ درصد زیــر قیمت بازار در اختیار 

آنان قرار می دهد و برای رفاه گروه های هدف 
نیز پنج هزار ماســک رایگان تا پایان هفته و با 
همکاری ســازمان های متولی در معلوالن قرار 

می گیرد. اســتاندار زنجان ادامه داد: این استان 
در حال تهیه طرح جدیــدی در ارتباط با افراد 
و صنوف متخلف بــی توجه در امر حفاظت و 

پروتکل های بهداشــتی است که نحوه و ساز و 
کار آن اعالم خواهد شد. حقیقی افزود: معلولیت 
نباید مانع پیشرفت افراد معلول شود و باید معابر 

شهری مناسب معلوالن ساخته شود چرا که این 
قشر شهروند درجه یک جامعه هستند.

حقیقی با اشاره به اینکه مشکالت معلوالن باید 

به عموم مردم آگاه رســانی شود، ادامه داد: در 
نامگــذاری روزهای مختلف برای معلوالن باید 
از الگوهای موفــق و ثابت قدم بودن آنان برای 

جامعه بازگو شود.
وی بــا بیان اینکــه ارتباط منطقــی و صحیح 
با معلوالن بیش از گذشــته مــورد توجه قرار 
گیرد، اضافه کرد: شــناخت مشکالت این قشر 
عالوه بر عموم مردم، برای مسؤوالن نیز بیشتر 
ضروری اســت تا با آگاهی بیشتری در جهت 

رفع مشکالت آنان برنامه ریزی داشته باشند.
حقیقی در باره مشــکل زمین خریداری شــده 
کانــون ناشــنوایان نیز گفت: تالش می شــود 
این مشــکل با همکاری دستگاه های متولی امر 
برطــرف شــود و از طرفی کمبــود دارو برای 
بخشــی از گروه های هدف بهزیســتی پس از 
احصا مسائل، با همکاری دانشگاه علوم پزشکی 

برطرف خواهد شد.
اســتاندار زنجان با اشاره به اینکه ساخت خانه 
سالمندان نیز از نیازهای ضروری این قشر است، 
ادامه داد: این آمادگی وجــود دارد در صورت 
تعهد اجرای این پروژه از ســوی اداره کل راه و 
شهرسازی اقدامات بعدی نیز انجام شود. وی به 
لزوم بهره گیری از زندگی نامه معلوالن بنام در 
سطح جهانی تاکید و خاطرنشان کرد: با نگاهی 
به زندگی نامه این افراد می توان پی برد که آنان 
با توجه به محدودیت ها توانســتند ثابت قدم 
به مســیر خود ادامه دهند و موفقیت هایی نیز 

کسب کنند.

استاندار زنجان :

زنجان مشکلی در تامین اقالم بهداشتی کرونایی ندارد

فرماندار زنجان تاکید کرد

لزوم هماهنگی مسووالن آرامستان های زنجان 
نسبت به اجرای مصوبات



7
گان زن

دوشنبه 14 مهر ماه  1399 / نمره 624 / سال سوم

 مســووالن ناجای استان زنجان از سازمان 
جهاد کشاورزی در راستای عدم همکاری در زمینه 
کشف مزارع کشت کننده ماده مخدر گل گله مند 
هستند اما سازمان جهاد کشاورزی در پاسخ به این 
موضوع، از وجود مزارع پرورش  دهنده مواد مخدر 

اظهار بی اطالعی می کند.
به گزارش زنگان امروز به نقل از خبرگزاری تسنیم 
از زنجان، آن طور که به نظر می رســد کشت گیاه 
مخــدر ماری جوانا و گل در ســطح مزارع انجام 
می گیــرد و حتی کشــت آن در داخــل گلدان و 
باغچه منازل نیز اصال دور از انتظار نیست، چراکه 
کشفیات نیروی انتظامی از این ماده مخدر در طول 
سال های گذشته در اســتان رو به فزونی گذاشته 
است به طوری که میزان کشفیات ماده مخدر گل 
بر پایه آماری که ششــم تیر ماه سال 98 ذکر شده 
18 کیلوگرم بوده که 9 برابر مدت مشــابه در سال 
97 اعالم شــده است. از سویی دیگر در دوم مهر 
ماه ســال کنونی نیز بر طبق اعالم جانشین پلیس 
مواد مخدر اســتان 68 کیلوگــرم گل و گراس در 
استان کشف و ضبط شده اســت. این آمار نشان 
می دهد که افزایش میزان کشت و در نهایت کشف 
و ضبط ماده مخدر »گل« در اســتان روند افزایشی 

داشته است.
حال اگر یکی از جنبه های این کشــفیات بررسی 
شــود حکایت از این دارد که این گیاه در ســطح 
مزارع به دور از هر گونه بازدید و بازرسی پرورش 
یافته و در نهایت به مرحله برداشت رسیده است. 
اما علت به مرحله برداشــت رسیدن این گیاهان 
چیزی نیست جز عدم همکاری سازمان های ذیربط 
با نیروی انتظامی که سبب می شود تا مجرمان بدون 
هیچ واهمه ای به این امر مبادرت کنند و در نهایت 
تعداد افراد جامعه بسیاری را با اعتیاد درگیر نمایند.
هفته گذشته سرهنگ رحیم رفعیی جانشین پلیس 
مبارزه با مواد مخدر اســتان زنجان در نشســت 
شــورای مبارزه با مواد مخدر با انتقاد تند از عدم 
همکاری سازمان جهاد کشاورزی و منابع طبیعی 
استان زنجان در شناسایی مزارع و پرورش دهندگان 
ماده مخدر گل در سطح اســتان گفت: علی رغم 
درخواســت و مکاتبه با دو نهــاد مذکور به علت 
دسترســی به باغات برای همکاری در شناسایی 
مزارعی که در آن ها مواد مخدر کشــت می شوند 
اما شــوربختانه تا حال حاضــر هیچ جوابی برای 
همکاری نگرفته ایم در حالی کــه اگر ارگان های 
ذیربط همکاری الزم را با نیروی انتظامی داشــته 
باشد می توان با شناسایی مزارع تا حدود زیادی از 
کشت انواع گیاهان مخدر در سطح استان ممانعت 

کــرد ولی شــوربختانه هیچ همکاری از ســوی 
سازمان های مذکور انجام نمی گیرد.

حــال پرســش این اســت، چرا ســازمان جهاد 
کشاورزی اســتان در معرفی مزارعی که احتمال 

کشــت مواد مخدر در آن ها وجود دارد همکاری 
الزم را با نیروی انتظامی ندارد؟ آیا امکان کشــت 

مواد مخدر گل در سطح وســیع در استان وجود 
دارد؟ 

جواد تاراسی رییس سازمان جهاد کشاورزی استان 
زنجان در گفت  وگو با تســنیم، در پاسخ به انتقاد 
نیروی انتظامی مبنی بر عدم همکاری این سازمان 
در شناسایی مزارعی که اقدام به کشت انواع مخدر 
از جمله گل می کنند اظهار داشــت: سازمان جهاد 
کشاورزی هیچ گونه اطالعات از سطح زیر کشت 
و  مزارع احتمالی که اقدام به کشــت ماده مخدر 
گل کنند، ندارد. بنابراین به علت عدم دسترسی و 
شناسایی مزارع نمی توان هیچ اقدامی انجام داده و 

کمک رسان نیروی انتظامی در این زمینه باشیم.
وی با بیان این که کشت ماده مخدر گل در سطوحی 
ماننــد یک هزار متری نیز در اســتان امکان ندارد 
گفت: کشت این ماده مخدر حتی در مقیاس های 
پایین ســطح نیز دور از انتظار است چرا که سریعا 
مورد شناسایی و در نهایت برخورد قرار می گیرد به 
همین دلیل بعید به نظر می رسد شخصی اقدام به 
کشت این ماده مخدر در سطوحی همچون موارد 

مذکور کند.
رییس ســازمان جهاد کشاورزی اســتان زنجان 
گفت: احتمال کشــت ماده مخدر گل در گلدان و 
باغچه های کوچک اصال دور از انتظار نیست و این 
امر نیز انجام می گیرد اما با این حال باز هم نمی توان 
اقدامی در این راســتا انجام داد چراکه در ســطح 
وسیع مزارع اســتان، دسترسی به چنین اطالعاتی 

برای سازمان جهاد کشاورزی مقدرور نیست.
با این حال، علی رغم تالش هایی که نیروی انتظامی 
در شــش ماه نخست امسال داشته و قریب به 70 
کیلوگرم انواع مــواد مخدر از جمله گل و گراس 
در استان کشف کرده اســت که این امر می تواند 
یکی از نشــانه های افزایش کشت و پرورش گیاه 
مخدر در استان باشــد، اما جهاد کشاورزی استان 
از نقاط و مزارع کشت کننده این مواد مخدر کامال 
اظهار بی اطالعی می کند و دسترسی به مزارع کشت 
کننده را دور از تصور می داند. با این حال انتظاری 
که می رود این اســت که سازمان جهاد کشاورزی 
باید به جمع آوری اطالعات در زمینه مزارع و حتی 
باغچه های کشت گیاهان مخدر در تمام نقاط استان 
مبادرت کند چراکه اگر این امر انجام نگیرد شاید 
در طول ســال های آینده بسیاری ها بدون اطالع از 
عواقب کشت، مبادرت به پرورش این گیاه کنند، 
در نهایت کنترل میزان و سطح زیر کشت سخت تر 
می شود. در پایان مجددا باید تاکید شود مسووالن 
امر در این راستا همکاری الزم را با نیروی انتظامی 
داشته باشند و استان زنجان را به سمت استان هایی 
پاک از لحاظ کشت انواع مواد مخدر از جمله گیاه 

گل سوق دهند.

ماجرای کشت مواد مخدر در زنجان چیست؟!

ُگل
 انتقاد تند جانشین پلیس مبارزه با مواد مخدر زنجان از عدم همکاری جهاد کشاورزی و منابع طبیعی

  اظهار بی اطالعی جهاد کشاورزی از مزارع کشت  مواد مخدر در زنجان
 میزان کشفیات ماری جوآنا در زنجان ۹ برابر شده است

 مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان 
زنجان از شناســایی بیش از هزار فقره انشعاب 
غیرمجاز آب در شــهرها و روســتاهای استان 

زنجان در 6 ماهه نخست سال کنونی خبر داد.
»علیرضا جزء قاســمی« با بیان اینکه ساماندهی 
انشــعابات غیرمجاز بر پایه یک برنامه مدٌون و 
منسجم در دســت اقدام است خاطرنشان کرد: 
تعداد 372 فقره از انشــعابات شناسایی شده در 
نیمه نخست امسال تبدیل به مجاز شده و پس از 
تعیین تکلیف به چرخه فروش آب اضافه گردید.
وی تاکیــد کــرد: در ادامه فرآینــد پیمایش و 
شناســایی انشــعابات غیرمجاز، صاحبان باقی 
انشعابات غیرمجاز نیز در حال طی مراحل قانونی 

می باشند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان 
اعالم کرد: بیشترین تعداد انشعابات غیرمجاز در 
بین شهرهای استان به ترتیب مربوط به شهرهای 
زنجان، ابهر و قیدار بوده و بیشــترین انشعابات 
غیرمجاز روســتایی نیز در شهرستانهای زنجان، 

ابهر و طارم شناسایی شده است.
جزء قاســمی انشعابات غیرمجاز را اصلی ترین 
عامل هدررفت آب آشــامیدنی دانسته و گفت: 
ایجاد عدم تعادل در شــبکه توزیع آب، استفاده 
بی رویــه از آب به دلیل عدم اندازه گیری، عدم 
پرداخت آب بهاء و تضییع حقوق عامه از جمله 
مشکالتی است که انشعابات غیرمجاز به وجود 

آورده است.

این مقام مسوول با بیان اینکه تالش می کنیم تا 
حد امکان اقدام قهری انجام نگیرد، به افرادی که 
به صورت غیرمجاز از شبکه آب استفاده می کنند 
سفارش کرد: با مراجعه به امور مشترکین ادارات 
آبفای استان، تقاضای مجوز انشعاب قانونی خود 

را تسلیم کنند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان 
در پایــان تاکید کرد: در صــورت عدم مراجعه 
مشترکین غیرمجاز در مهلت مقرر، عالوه بر جمع 
آوری انشعابات غیرمجاز و اخذ جریمه، اشخاص 

متخلف به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

جزء قاســمی به تعویض کنتورهای خراب در 
استان زنجان نیز اشــاره کرده و گفت: افزون بر 
10 هزار کنتور خراب در شــهرها و روستاهای 
اســتان زنجان در 6 ماهه سال کنونی شناسایی 
شــده اســت که بالغ بر 3 هزار دستگاه تا کنون 

تعویض گردیده است.
گفتنی است با یکپارچه سازی شرکت های آب 
و فاضالب شهری و روستایی، هم اکنون شرکت 
آب و فاضالب استان زنجان 402 هزار مشترک 
آب شهری و روستایی را تحت پوشش قرار داده 

است.

 مدیــر امور آب و فاضالب شهرســتان 
خدابنده گفت: با هدف ارتقا سطح کیفیت آب 
شرب و مطابق با دستورالعمل ابالغی، عملیات 
شستشو و گندزدایی منابع تامین، مخازن ذخیره، 
خطوط انتقال آب و شبکه توزیع تاسیسات آب 
در مدار بهره برداری شهرســتان خدابنده انجام 

شد.
بدیعی فرد افزود: طبق برنامه زمانبندی در تمامی 
مراحل شستشو و با نظارت واحد کنترل کیفی 
و بهداشــت آب مرکز شهرستان، در شش ماهه 
نخست ســال کنونی 45 باب مخزن با حجمی 
بالغ بر 8 هزار مترمکعب، بیش از 53.28 کیلومتر 
خطوط انتقال و شــبکه توزیــع و 6 حلقه چاه 

تامین آب آب شرب شستشو داده شد.
وی  در باره مراحل شستشو مخازن آب گفت: 
ابتدا مخازن به طور کامل از آب تخلیه شــده و 
ســپس عملیات خارج کردن رسوبات ته نشین 
شــده با فشــار آب انجام گردیده و در نهایت 
دیواره ها و کف مخازن پس از شستشــو توسط 
مواد گندزا با غلظت مناسب چند بار شستشو و 

ضد عفونی می گردد.
این مقام مســوول تصریح کرد: مخازن شستشو 
شده شــهر قیدار به صورت دوقلو بتنی ساخته 
شــده اند بنابرایــن شستشــو و گندزدایی این 
مخازن بدون هیچگونه مواجه با قطعی آب انجام 

می شود.

 مدیــر عامل شــرکت آب و فاضالب 
اســتان زنجان در قالب برنامــه ارتباط مردمی 
با اشــخاصی که قصد ارتباط با مدیرعامل این 
شرکت را داشتند به صورت تلفنی ارتباط برقرار 

کرده و به درخواست آنان رسیدگی کرد.
به گزارش زنگان امــروز، پیش از این دیدارها 
به صورت حضوری برگزار می شــد که اکنون 
در شرایط فراگیری ویروس کرونا و ضرورت 
ارتبــاط گیری بــا مراجعین، ایــن دیدارها به 

صورت تلفنی برگزار می شود.
علیرضا جــزء قاســمی در ارتبــاط تلفنی با 
مشــترکین، ضمن رسیدگی به درخواست های 
آنان، دســتورات الزم جهــت پیگیری و حل 

مشکالت این افراد را صادر کرد.
مشترکین شرکت آب و فاضالب استان زنجان 
درخواســت های خود را بصــورت تلفنی با 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان در 
میان گذاشته و وی نیز دستورات مساعد خود را 

در چهارچوب ضوابط و مقررات قانونی برای 
رسیدگی به این درخواست ها صادر کرد.

شایان ذکر است: برنامه ارتباط مردمی مدیرعامل 
شــرکت آب و فاضالب استان زنجان به دلیل 
فراگیری ویــروس کرونا، بصورت تلفنی و در 
روزهای یکشــنبه هر هفته برگزار می شود که 
عالقه مندان می توانند با تماس تلفنی با شماره 
تلفن: 33783215 درخواســت ارتباط خود را 

ثبت و به انجام برسانند.

 مدیر دفتر روابط عمومي این شرکت از 
دیدار هاي مردمي در ایام کرونا خبر داد.

به گزارش زنگان امروز،  رویا قزلباش تصریح 
کرد: با توجه به وظایف خاص دســتگاه هاي 
خدمات رســان زیربنایي در باره پاسخگویي و 
رسیدگي به مشــکالت و مسائل مردم با سهل 
ترین روش ها و آســانترین مسیر هاي ممکن 
براي دسترســي مــردم ، این شــرکت عالوه 
بر ایجاد زیر ســاخت هاي ارائــه خدمات در 
بســترهاي ســامانه خدمــات الکترونیکي در 
سایت شرکت ، اپلیکیشــن خدمات برق قابل 
استفاده و دریافت کلیه خدمات در تلفن همراه، 
پاســخگویي و ارائــه کلیه خدمــات از طریق 
ســامانه تلفني 121 و  سامانه هاي اختصاصي 
برق در دفاتر پیشخوان و ارائه خدمت حضوري 
از طریق میز هاي خدمــت 11 گانه امور هاي 
اجرایي و ســتاد ، همواره خــود را موظف به 
حضور در بین مردم و پاســخگویي مستقیم به 
ایشان از طریق میزهاي خدمت مستقر در محل 
مصالي نمازهاي جمعه،نمایشگاه هاي مختلف، 
مسیر راهپیمایي هاي سراسري و غیره مي دانسته  

و در راســتاي فعالیتهاي فوق در دوران شیوع 
کرونا نیز این فعالیتها را با تغییر ســبک و شیوه 
و به صورت برنامه« دیــدار هاي مردمي مدیر 

عامل« به صورت وبینار برگزار مي نماید .
وي ادامه داد:  این دیدار ها به صورت هماهنگ 
شــده از قبل با فرمانداري ها و بخشــداري ها 

و اطالع رساني عمومي در سطح شهرستان ها 
انجــام گردیده و میگردد و تــا کنون عالوه بر 
مردم شهرستان زنجان، مالقات و دیدارمستقیم 
تصویــري و تلفنــي مدیــر عامل  بــا مردم 
شهرســتانهاي طارم ، سلطانیه و ایجرود برقرار 

شده است.

 غالمرضا الهي سرشت فرنشین روابط 
عمومــي اســتانداري زنجان با ارســال لوح 
سپاس از علیرضا علیزاده رییس هیأت مدیره 
و مدیر عامل این شــرکت، افزون بر مدیریت 
اثر بخش در ارائه خدمات شایســته درعرصه 

توزیع نیروي برق و ارتقاء زیرســاخت هاي 
توســعه اســتان، از فعالیت هاي موثر وي در 
حوزه اقدامــات فرهنگي و حفظ ارزش هاي 

دفاع مقدس ، قدرداني کرد.
شــایان ذکر است الهي سرشت با قدرداني از 

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان زنجان از 
پرســنل روابط عمومي این شرکت به خاطر 
فعالیت ارزنده شــان در بخش روابط عمومي 
 و اطالع رســاني این شــرکت، سپاسگزاری

 کرد.

با هدف پایداری و ساماندهی شبکه های توزیع آب آشامیدنی در استان زنجان صورت گرفت؛

شناسایی بیش از هزار فقره انشعاب غیر مجاز آب در استان

در راستای ارتقاء سطح کیفیت آب آشامیدنی انجام شد؛

شستشوی تاسیسات آب آشامیدنی شهرستان خدابنده

ارتباط مردمی مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان

مدير دفتر روابط عمومی شرکت توزیع برق استان خبر داد؛

ديدار مردمی شرکت توزيع برق استان زنجان به صورت وبينار

قدردانی روابط عمومی استانداری از مديرعامل شرکت توزيع برق استان 
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وضعیت آب و هوای زنجان:

9
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رد دست گلی دارم ، این بار هک می آیم
کان را هب تو بسپارم ، این بار هک می آیم

ر کلیدش را رد بسته نخواهد ماند ، بگذا
رد دست تو بسپارم ، این بار هک می آیم

هم ره کس و هم ره چیز ، جز عشق تو پالوده است

رم ، این بار هک می آیم از صفحه ی پندا
اربم همه بارانم ، وی باغ گل افشانم !

جز رب تو نمی بارم ، این بار هک می آیم
خواهی اگرم سنجی ، می سنج هک جز مهرت

از ره هچ سبک بارم ، این بار هک می آیم
منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan
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رگدشگری

 دولت ها در سراسر جهان براي »گشايش 
مســير امن گردشگري مختص شهروندان خود« 
به اســتفاده از الگوي »موج مکزيکي ســفر در 
آخرهفتههــا« دعوت شــدند. ســازمان جهاني 
توريســم با هشــدار درباره »تداوم بيعملي در 
برابر رکــود کرونايي بازار گردشــگري« اعالم 
کرد: نقشــهاي کــه از 2001 در مکزيک براي 
رونق ســفرهاي داخلي طراحي شد و همچنان 
مکزيکيها را به مسافرتهاي کم هزينه اما پرتعداد 
مشــغول کرده است، مي تواند در مقطع فعلي در 

همه کشورها به اجرا دربيايد.
 بــه گزارش دنيــاي اقتصاد، اين نقشــه تحت 
عنوان »دهکده جادويي«، روســتاها و شهرهاي 
کوچــک با ويژگيهاي تاريخــي يا بومي جذاب 
براي مسافرت را به نقاط هدف براي مسافرتهاي 
آخرهفته تبديل کرده اســت. موج مکزيکي سفر 
به روستاها و شهرهاي کوچک- بومگردي- به 
لحاظ حجم مســافر، بيــش از 2 برابر جمعيت 
ســاکن اين مناطق است. اين کشــور ششمين 
مقصد برتر توريســتهاي بينالمللي است. تجربه 
مکزيک نشــان ميدهد اين الگوي گردشــگري 
7 دســتاورد بــراي کل اقتصاد، روســتايي ها، 

شهروندان و شغلهاي خدماتي به همراه دارد.
 برنامــه دهکدههاي جادويــي مکزيک بهعنوان 
الگويــي براي تحقق طرح توســعه روســتايي 
از سوي ســازمان جهاني گردشــگري انتخاب 
شده اســت. »گردشگري و توســعه روستايي« 
خط مشــي اصلي ســال 2021 در روز جهاني 
گردشــگري برگزيده شد که کشورها بر پايه آن 
براي جبران خسارتهاي ناشي از بحران کرونا به 
بازيابي و بهبود گردشگري داخلي و اقتصاد خود 
بپردازند. مکزيک بهعنوان يکي از مقاصد اصلي 
گردشگري در جهان محسوب ميشود، بهگونهاي 
که در ســال 2018 پذيراي 41 ميليون گردشگر 
خارجي بوده اســت که رشــدي 5/ 5 درصدي 
داشته اســت. بر پايه اعالم سازمان گردشگري 
مکزيک در روز عيد پاک دهکده »کنکون« بيش 
از 2ميليون نفر بازديدکننده داشته که با رشد 5/ 

14درصدي همراه بوده است.
درآمد حاصل از گردشــگري مکزيک در سال 
2018 بيــش از 23 ميليــارد دالر و رشــد 5/ 
5درصدي بوده است. بازار گردشگري مکزيک 
به عنوان سومين صنعت مهم اقتصادي اين کشور 
محســوب ميشــود که اکنون بهعنوان ششمين 

کشــور گردشــگرپذير جهان بهشــمار ميرود. 
مکزيک اين موفقيــت و اعتبار خود را در بازار 
گردشــگري مديون اجراي برنامه »دهکدههاي 

جادويي« است.
ابتکاري اســت که  برنامه دهکدههاي جادويي 
دولــت مکزيک مطرح کرده اســت که اين امر 
بهدليل ظرفيتها و جاذبه هاي گردشگري مکزيک 
در طبيعــت زيبا، غنــاي فرهنگــي و تاريخي، 
ســنتهايبومي، صنايع دســتي هنري و غذاهاي 
محلي مختلف بــا هدف افزايش گردشــگري 
به مناطق بيشــتري بهويژه شهرهاي کوچکتر و 

مناطق روستايي تحقق يافته است. 
اين برنامه بازديد از شهرهاي کوچک و روستاها 
را ترويج ميدهد که اين امر به گردشگران فرصت 
بازديد از صنايع دســتي بومي، مناظر بي نظير و 
جاذبههاي ديگر را ميدهد. دولت مکزيک، برنامه 

دهکده هاي جادويي را براي شناســايي مناطقي 
با ويژگيها و ســنتهاي خاص در سراسر کشور 
ايجاد کــرد که ايــن مناطــق را منحصربه فرد 
و از نظــر تاريخي قابل توجــه ميکند. در واقع 
دهکده هاي جادويي مکاني متشــکل از نمادها، 
افســانه ها، تاريخ، رويدادهاي مهم، جشنوارهها، 
سنتها، غذاهاي عالي بومي، خريدهاي لذتبخش 
و زندگي روزمره که به عبارت ديگر جادويي در 
شکل اجتماعي و فرهنگي همراه با فرصت هاي 
عالي براي گردشــگري اســت کــه تجربياتي 

جادويي به گردشگران ارايه مي دهد.
اين برنامه در ســال 2001 آغاز شــد که پس از 
9 ســال و انتخاب 32 شــهر کوچک همراه با 
دهکدههايشــان در ســال 2010 بهبود يافته و 

مجددا اصل برنامه، احيا شد. 
دولت نيز در اين مدت منابعي را براي حمايت از 

اقتصاد محلي افزوده است و با اختصاص بودجه 
به هر شهر، عالوه بر حفظ سنتها و جشنواره هاي 
هر شهر و روســتا به بهبود زيرســاختها، ارائه 

محصوالت و تجربه هاي خود پرداخته است. 
در ســال 2012 در مجموع 83 شهر و روستا در 
31 ايالت به گروه دهکده هاي جادويي پيوستند 
که درحالحاضر حدود 120 دهکده به عضويت 
طــرح درآمدند. اين برنامه منجر به ايجاد اعتماد 
بهنفس و شــناخت بيشتر شــهروندان محلي از 
خود و استراتژي متنوعســازي براي فرهنگ و 

سنت هاي مکزيک شد. 
ترويــج اين برنامــه فرصت بيشــتري را براي 
شــهروندان فراهــم کرده اســت تــا از طريق 
گردشــگري امرار معاش کنند و اين امر نه تنها 
به اقتصاد دهکده، بلکه کل مناطق کشــور کمک 
قابلتوجهــي کرده اســت. درآمدهاي حاصل از 

ورود گردشــگران منجر به تحرک در توســعه 
مشاغل شده که در شــهرهايي که بيشترين نياز 
اقتصادي را دارند بســيار حائز اهميت اســت. 
دهکدههايــي که تنها 5هــزار نفر جمعيت دارد 
در آخرهفتهها بيش از 20هزار بازديدکننده دارد. 
اگرچه در سال 2018 بهدليل عدم حمايت دولت 
اين برنامه لغو شــد اما در سال 2019 مجددا از 

سر گرفته شد.
برنامه دهکده هاي جادويي با 7 هدف اساســي 
شــکل گرفته اســت که بر پايه آن اين طرح به 
دنبال ايجاد يک مقصد جديد و متنوع گردشگري 
در داخل کشــور براي مناطقي با ويژگيه اي مهم 
تاريخي و فرهنگي اســت. تنوع در گردشگري 
کشــور، ايجاد و ترويج صنعتگــري و حمايت 
از جشنواره هاي ســنتي، حفاظت از سنت هاي 
محلــي، فرهنــگ، آداب و آيين هــای قومي و 

غذاهــاي منحصر به فــرد، ايجــاد محصوالت 
اکوتوريســم،  ماجراجويي،  همچون  توريســم 
ورزشي، رويدادها، غذاهاي محلي و ماهيگيري 

از ديگر اهداف اين برنامه بهشمار مي آيد. 
همچنين اين برنامه منجــر به تحکيم و تقويت 
جاذبههاي گردشــگري اين شــهرهاي کوچک 
ميشــود که گزينه هاي جديد و متفاوتي را براي 
پاســخگويي به تقاضاي فزاينده گردشگران ملي 
و بين المللي نشان مي دهد که نتيجه اين امر ايجاد 
شغل و کاهش فقر و شناخت نيروي کار محلي 

از ثروت هاي فرهنگي و تاريخي خود است.
بــراي انتخاب مقاصــد جديد شــاخص هايي 
نيز تعريف شــده اســت که بر پايــه آن براي 
واجدشرايط شدن اين برنامه شهرها بايد حداقل 
5 هزار نفر جمعيت داشــته باشند و حدود 300 
کيلومتر يا معادل 3 ســاعت سفر زميني از يک 

شهر بزرگ با بازار مناسب فاصله داشته باشد. 
همچنين اين دهکده ها بايد داراي ويژگي خاصي 

باشد تا مورد توجه قرار گيرد. 
شــهرداري ها با همکاري مقامــات ايالتي بايد 
شرايط درخواســت براي پيوستن به اين برنامه 
و ارزيابي پتانســيل هاي خود را به وجود آورند. 
همچنيــن يک کميته متشــکل از نمايندگاني از 
ايجاد شــده  شــهروندان دهکدههاي جادويي 
که به تدويــن قوانيــن و توافقنامه هايي جهت 
دستيابي به توسعه گردشــگري، رشد اقتصادي 
محلي، مديريت بر عملکرد فعاالن گردشــگري، 
سرمايه گذاري و ايجاد جذابيت هايي براي جذب 

گردشگر بپردازند.
مکزيــک بيــش از 2500 شــهرداري دارد که 
ســاالنه صدها نفر اقدام به پيوستن به اين طرح 
مي کنند که تنها تعداد محدودي انتخاب ميشوند. 
اين برنامه توانســته براي ساکنان محلي مزاياي 
بســياري همچون ايجاد اشتغال و رفاه اقتصادي 
فراهم کند. اگرچه برخي دولت ها درصدد حذف 
اين برنامه بودند، اما به دليل شهروندمحور بودن 
و تمرکز بر توانمندســازي جوامع همچنان ادامه 

يافت. 
بــر پايه آمارهــاي جهاني برنامــه دهکدههاي 
جادويي بر ارزش اقتصــادي مکزيک افزوده و 
براي جوامع خود ايجاد اشتغال کرده است. اين 
برنامه هم اکنون در سراســر جهان به رســميت 
شناخته شده و بهعنوان الگويي موفق و معتبر در 

جامعه جهاني مطرح است.

الگوی »دهکده جادویی« برای گردشگری در عصر کرونا تشریح شد

موج مکزیکی رونق سفر
 جمعیت دهکده های قدیمی ششمین کشور توریستی در آخرهفته ها ۴ برابر می شود 

 رايج تريــن مــکان اقامتــی کــه اکثر 
مســافران جهت اقامت خود در نظر می گيرند 
هتل ها هستند. هتل ها بر پايه کيفيت، خدمات 
وامکاناتــی که در اختيار مســافران خود قرار 
می دهند از يک ســتاره تا پنج ســتاره و حتی 
هفت ستاره رتبه بندی می شوند که اين درجه 
بندی ها از يک سری استانداردهای رايج پيروی 
می کنند. البته نحوه سنجش اين استانداردها در 
کشورهای مختلف متفاوت بوده و با توجه به 
ميــزان حجم گردشــگران و همچنين فرهنگ 
حاکم بر کشــور، ممکن اســت از کشوری به 
کشور ديگر متغير باشــد، ولی در کل بخشی 
از اين اســتانداردها پايه ای و اساســی بوده که 
کم وبيش در اکثر کشــورها رعايت می شوند. 
طبيعتا هر چه درجه استاندارد هتل که آن را با 
ستاره مشخص می کنند باالتر باشد، خدمات و 
امکانات سرويس دهی در هتل بيشتر است. نوع 
و تعداد اتاق های يک هتل و مساحت آن ها در 

تعيين رتبه آن هتل تاثير دارد.
انواع اتاق در هتل

)Standard Room( اتاق استاندارد
اين اتاق هــا در هتل ها معموال بيــن پانزده تا 
بيست متر مربع مساحت دارند که در اين حالت 
فضای کافی برای آمد و شد دو نفر که در اتاق 

ساکن هستند وجود دارد.
)Superior Room( اتاق سوپریور

اين اتاق ها با مســاحت بيشتر در برخی هتل ها 
قــرار دارند که معموال تا ميــزان دو برابر اتاق 

استاندارد وســعت دارند و بنابراين تجهيزات 
رفاهی بيشتری در آ ن ها قرار دارد و مسافرين نيز 

از فضای بيشتری برای استراحت برخوردارند.
)Connect Room( اتاق تو در تو

اين اتاق ها از دو اتاق دونفره در کنار هم تشکيل 
شــده که در ديوار مشــترک بين دو اتاق دربی 
تعبيه شــده که امکان آمد و شد بين دو اتاق را 
فراهم می سازد. بيشتر در بين خانواده هايی که با 

فرزندان خود مسافرت می کنند خواهان دارد.
)Suite( سوییت

واحدهايــی در داخل ســاختمان اصلی هتل 

هســتند که دارای يک يا دو اتاق خواب مجزا 
می باشند و گنجايش سه الی شش نفر مسافر را 
دارند. البته سوييت هايی با تجهيزات و امکانات 
اختصاصی بيشــتر نيز در بعضــی هتل های با 
استاندارد باال باعنوان سوييت رويال يا سوييت 

پرزيدنتال نيز وجود دارند.
 Club( واحدهای خارج از ساختمان اصلی

)Room
در بعضی از هتل ها واحدهايی به صورت اتاق ها 
يا سوييت هايی داخل محوطه هتل و خارج از 

ساختمان اصلی هتل نيز وجود دارند.

  انواع اقامت گاه ها در صنعت گردشگری  ایران

هــــتــــل
 رييس باشگاه توسعه گردشگری خالق 
يونسکو گفت: با تکيه بر نيروهای جوان و تبيين 
خدمات نوين گردشگری بر مبنای گردشگری 
خالق، گردشگری در دورترين نقاط ايران رونق 

می گيرد.
ســميه عباســيان درباره فعاليت اين مجموعه 
گفت: هدف ما به روزآوری گردشــگری ايران 
با توانمندســازی جوامع محلی، توانمندسازی 
زنجيره تامين و گســترش ارتباط فرهنگی مردم 
ايران با ديگر ملت ها در بستر گردشگری است. 
اميدواريم با تکيه بر حمايت های يونسکو  بتوانيم 
رويکردهای نوين گردشگری را در ايران ترويج 
دهيم و اين مســيری است که عمدتا با تکيه بر 

نيروهای جوان امکان پذير خواهد بود.
وی درباره ظرفيت های گردشگری کشور عنوان 
کرد: اعتقاد داريم در همين شــرايط موجود و با 
وجود تحريم  ها و مشــکالت کشور، از ظرفيت 
گردشگری اســتفاده کافی نمی شود. البته شرط 
آن تغييــرات بنيادی و تنوع  دهی به بســته  های 
گردشگری است. عرصه محصوالت گردشگری 
در کشــور ما، چه در حــوزه داخلی و چه برای 
گردشــگران ورودی، بســيار يکنواخت و کم 
تنوع شده اســت و عمدتا محدود به چند شهر 
معروف گردشگرپذير است. ما نياز داريم نگاهی 
جديد به جاذبه  های کشــورمان داشته باشيم و 
فعاالن گردشــگری را در اقصا نقاط کشــور در 
تجاری سازی اين جاذبه  ها توانمند کنيم. مقوله  ای 
که با رويکرد گردشگری خالق امکان پذير است. 
به گزارش يونسکو، عباســيان افزود: هم اکنون 

يکی از مسائلی که روی آن کار می کنيم، آموزش 
فرهنگ کسب و کار به فعاالن گردشگری دور از 
مرکز اســت تا بتوانيم کسب و کارهای کوچک 
محلی راه بياندازيم. ما در شــهرهای کوچک و 
جوامع روســتايی ظرفيت های زيادی داريم ولی 
باور اينکه می شــود از اين ظرفيت  ها درآمدزايی 
داشت در ميان مردمان دور از مرکز نهادينه نشده 
اســت. وی افزود:  تبديل يک جاذبه فرهنگی يا 
طبيعی به يک بســته تور که گردشگران حاضر 
باشند به خاطر آن به منطقه بيايند و پول بپردازند 
خودش شــامل مراحلی علمی است که نيازمند 
آموزش اســت. ما بنا داريم بــه فعاالن محلی، 
آموزش تجاری ســازی جاذبه  های گردشــگری 
بدهيم که در منطقه خود بتوانند پذيرای گردشگر 

خارجی باشند و درآمد ارزی کسب کنند. 
رييس باشگاه توسعه گردشگری خالق يونسکو 
مطرح کرد: قطعا وقتی کســی بتوانــد در زادگاه 
خودش درآمد داشــته باشد، دليلی ندارد سختی 
راه، دوری از خانواده  را تحمل کند و فقط برای 
کسب درآمد به کالن شهرها بيايد. با ايجاد کسب 
و کارهايی در حوزه گردشــگری در روستاها و 
شهرهای کوچک، امکان مهاجرت معکوس فراهم 
می شود. آن ها می توانند به زادگاه خود برگردند، 
سنت های ديرين را زنده کنند و از فرهنگ خود 
درآمد داشته باشــند. در نتيجه کيفيت زندگی و 
عــزت نفس هم باال می رود. اميــدوارم که ما در 
باشگاه گردشگری خالق يونسکو بتوانيم بر اين 

مبنا پيش برويم و آموزش های الزم را اجرا کنيم.

با تکیه بر نیروهای جوان؛

گردشگری در دورترین نقاط ایران رونق می گیرد



3
جامعه

دوشنبه 14 مهر ماه  1399 / نمره 624 / سال سوم

 مدیر باغبانی جهاد کشــاورزی شهرستان 
طارم گفت: کرم گلوگاه، ساالنه قریب ۳۰ درصد 
به انــار تولیدی طارم خســارت وارد کرده و بر 
عملکرد و ماندگاری این محصول خوشــمزه و 

پرطرفدار، تاثیر مستقیم می گذارد.
فرهــاد اکبری، در گفت و گو بــا خبرنگار ایرنا، 
افزود: کرم گلوگاه انار در واقع یکی از مهم ترین 
آفت های این محصول در شهرستان طارم از توابع 
اســتان زنجان است که در صورت عدم مبارزه با 

آن،  این میزان خسارت به باغداران وارد می آید.
وی اظهار داشــت: از آنجا که کــرم گلوگاه انار 
تخم های خود را داخل تاج میوه می گذارد، مبارزه 
شــیمیایی با آن غیرممکن اســت و برای کنترل 
این آفت باید مجموعــه ای از روش های مبارزه 
)مکانیکی و بیولوژیک( بکار گرفته شــود که در 
اصطالح به این روش مدیریت تلفیقی کنترل آفت 

گفته می شود.
اکبــری با تاکید بر اینکه میوه های انار آلوده روی 

درخت و یا زیر درختی، بایستی به صورت مدام 
جمع آوری و سوزانده شود و یا اینکه محصوالت 
آفت زده، جمع  آوری و دفن شوند،  تصریح کرد: 
میــوه انار زمانیکه که به اندازه گردو اســت باید 
نســبت به پرچم زدایی اقدام شود تا این حشره 

نتواند در داخل تاج، تخم ریزی کند.
مدیر باغبانی جهاد کشــاورزی شهرستان طارم 
گفت: بیشتر باغداران وقتی کرم زدگی محصول 
انار را مشاهده می کنند قسمت آلوده را جدا کرده 

و بخش ســالم آن با استفاده از فرآوری تبدیل به 
رب انار می کنند و از این طریق جلوی خسارت 
بیشــتر را گرفته و ســود خوبی نیز به دست می 
آورند. اکبری، افــزود: زیتون در یک دوره زمانی 
به  عنوان یــک محصول پردرآمــد و صادراتی، 
طرفداران زیادی را در بین باغداران طارم پیدا کرد 
و آفت کرم گلوگاه انار موجب شــد تا صاحبان 
باغ های انار شهرستان طارم چندسالی به کاشت 
درخت زیتون روی بیاورند اما حدود ۲ سال می 

شــود که این معادله به دلیــل هزینه کم تولید و 
ســهولت چیدن میوه، عملکرد و تناژ باال، به نفع 

محصول انار تغییر یابد.
وی با بیان اینکه شــوربختانه کرم گلوگاه، بالی 
جان باغات انار و باغداران طارم شده است و در 
مواقع آفت زدگی انار فقط به ظاهر سالم بوده در 
حالیکه داخل آن گندیده و غیرقابل مصرف است، 
اظهار داشــت: محصول انار بــه لحاظ اقتصادی 
خوب است اما الزم اســت درختان انار از ارقام 

مناسب و دارای قابلیت صادراتی باال، کاشته شود.    
اکبری افزود: محصول انار پوست نازک و سفید 
دانه درشت طارم، خاص و زبانزد است و بیشترین 
خسارت ناشــی از کرم گلوگاه متوجه این ارقام 
است که شــوربختانه مبارزه شیمیایی نیز تاثیری 
در از بیــن بردن این آفت ندارد و در حقیقت این 
موضوع باعث شــد تا باغــداران از باغ های انار 
خسته و درمانده شده و روی به محصول زیتون 

بیاورند.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی شهرستان طارم :

میزان خسارت ساالنه کرم گلوگاه به باغ های انار طارم حدود ۳۰ درصد است

 مشاور وزیر آموزش و پرورش و مسوول 
شبکه شاد با بیان اینکه ســه نوع خدمت در شاد 
ارائه می شــود گفت: یک خدمت پایه و عمومی 
برای همه دانــش آموزان ارائه می شــود. بخش 
ارزش افــزوده را داریم که به عنوان رقیب همکار 
وارد شاد می شود و به زودی در شاد فعال خواهد 
شد. خدمت سوم فوق برنامه و سرگرمی ها، امور 

پرورشی، ورزشی و غیره است. 
به گزارش ایسنا، حسن الحسینی در نشستی خبری 
با اصحاب رسانه با بیان اینکه در بخش زیرساخت 
ها با بانک اطالعاتی دانش آموزان روبرو هســتیم 
که ســاماندهی معلمان و دانش آموزان در آن ثبت 
می شود گفت: پلتفرم شاد با مجموعه امکاناتی که 
در آن تعبیه شــده از حالت صرفا خبری به حالت 
آموزشــی تبدیل شده اســت و حضور و غیاب، 

آزمون ساز و... از امکانات جدید آن است. 
وی افزود: احراز هویت بر پایه بانک اطالعاتی سناد 

انجام می شود. 
مســوول شــبکه شــاد با بیان اینکه تلفیقی بودن 
آموزش ها به شدت مورد تاکید ماست و امسال با 
آموزش تلفیقی به استقبال بازگشایی مدارس رفتیم 
گفت: منطقه و زوم بندی حضور دانش آموزان در 
شبکه شــاد انجام شد. ابزارهای هوشمند مختلف 
چون موبایل ها و تبلت ها امکان اتصال به شبکه 

شاد را دارند. 
رقیب همکار به زودی وارد شاد می شود 

وی با بیان اینکه سه نوع خدمت در شاد ارائه می 

شود گفت: یک خدمت پایه و عمومی برای همه 
دانش آموزان ارائه می شود. بخش ارزش افزوده را 
داریم که به عنوان رقیب همکار وارد شاد می شود 
و به زودی در شاد فعال خواهد شد. خدمت سوم 
فوق برنامه و سرگرمی ها، امور پرورشی، ورزشی 

و غیره است. 
الحســینی با اشــاره به امکانات شاد گفت: وجود 
۴۰۰ کالس الیو همزمان، پیاده سازی فرایندهای 
سه جانبه مدرسه، خانواده و دانش آموزان، امکان 
کنترل فرایندهای آموزشــی وجود کارپوشه دانش 
آموز، وجود فعالیت های فوق برنامه درسی، امکان 
گزارش گیری منظم به خانــواده ها، امکان تبادل 
تجارب آموزشی در شادینو، امکان تبادل محتوای 
صوتی دوطرفه و شادنما از جمله امکانات شبکه 

شاد است.
۲۰ درصد ثبت نامی ها در شاد فعال نیستند

وی افزود: ۲۰۰ نفر در مرکز پاسخگویی تلفنی به 
پرسش ها و مشکالت مخاطبان پاسخ می دهند. 

مســوول شبکه شاد گزارشــی آماری از شاد ارائه 
و اظهار کــرد: ۱۱ میلیون و ۴۰۸ هزار دانش آموز 

اند  که احراز هویت شــده 
در شــبکه عضونــد.  ۱۰۰ 
هزار و ۹۹۹ مدیر مدرســه 
و ۶۴۷ هــزار و ۸۱۴ معلم 
عضو شاد هستند. سهم شاد 
از فضای مجازی ۸۰ درصد 
و ســهم نرم افزارهای دیگر 
۲۰ درصد اســت. همچنین 
از ۱۱ میلیون دانش آموز، ۲۰ 
درصــد ثبت نام کرده اند اما 

فعال نیســتند. ۶۲.۵۸ درصد کل دانش آموزان در 
شبکه شاد هستند.

۲۱ درصد دانش آموزان از شاد محرومند
وی به ســهم محرومیت از فضای مجازی اشاره 
کرد و گفت: حدود سه و نیم میلیون نفر فاقد ابزار 
هوشمند بوده و یا دسترسی به اینترنت ندارند. سهم 
محرومیت از شاد، سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر یعنی 
۲۱ درصد دانش آموزان است و اختالف ۳۰۰ هزار 
نفری به دانش آموزانی برمی گردد که ابزار هوشمند 

قرضی استفاده کرده اند. 

مشــکالت شناسایی شده 
شاد 

وی فهرســتی از مشکالت 
شبکه شاد و سهم آنها ارائه 
کــرد و گفــت : ۱۰ درصد 
کندی ورود، عادت سنتی ۱۰ 
درصد، اشکاالت نرم افزاری 
۱۰ درصد، عدم دسترســی 
به ابزار مناســب ۱۰ درصد، 
عدم مدیریت برنامه ریزی و 
ترافیک ۱۰ درصد و آشنایی کم مدیران ۱۰ درصد 
و کندی و ســرعت ۱۵ و ورود به بانک اطالعات 

پایه سناد ۲۰ درصد بوده است.
الحسینی با بیان اینکه پیگیر حل مشکل سرعت در 
شبکه شاد هستیم گفت: این موضوع مرتبا رصد می 

شود تا سرعت افت نکند.
مصوبات ستاد کرونا برای آموزش و پرورش به 

مثابه قانون است
وی در واکنش به گالیــه هایی پیرامون اظهارات 
شب گذشته معاون استانداری تهران مبنی بر پیگرد 

قانونی در صورت تعطیلی آموزش در شبکه شاد 
در هفته پیش رو گفت: مصوبات ستاد ملی کرونا 
به مثابه قانون اســت و این ستاد حق دارد که برای 
آمــوزش و پرورش هم قانون بگــذارد و در واقع 
مرجعیت قانونی دارد. اینکه چرا استانداری اعالم 
می کند هم باید گفت اســتاندار مجری سیاست 
ها اســت. هرچند باید مسائل آموزشی به صورت 
تخصصی از سوی آموزش و پرورش مطرح شود.

مسوول شبکه شــاد با اشــاره به اینکه ما کمبود 
مقررات دائمــی داریم، مصوبــات کرونا موقتی 
و برای کوتاه مدت هســتند گفت: در دراز مدت 
اگر چشم انداز شاد این است که در پساکرونا ۲۰ 
درصد آمــوزش ها از این طریق ارائه شــود باید 
قوانین دائمی داشته باشیم. قوانین مربوطه در دست 
تهیه اســت و به زودی در شورای عالی آموزش و 

پرورش مورد بحث قرار می گیرد.
شکایات خود از شاد را با ۱۹۵ در میان بگذارید 
الحسینی در پاسخ به اینکه آیا استفاده از سرویس 
های مختلف شاد برای خانواده ها رایگان است؟ 

اظهار کرد:

اســتفاده از شــاد برای همه کاربران یعنی معلمان 
و دانش آموزان رایگان اســت و دســتور ریاست 
جمهوری اســت. آموزش و پرورش پیگیر است 
و هرگونه شکایتی وجود داشته باشد کاربران می 
توانند با ۱۹۵ تماس گرفته و موارد را مطرح کنند.

مسوول شبکه شاد درباره استفاده از شاد در آینده 
گفت: بخشــی از آموزش ها در زیست بوم آینده 
در بســتر شــاد خواهد بود و طبق اعالم یونسکو 
۹۰ درصد شــکل آموزش ها در دنیا تغییر کرده و 
کشور ما هم مستثنی نیست و از این فرصت استفاده 

خواهد کرد. 
وی دربــاره آمار آن دســته از دانش آموزان که در 
شاد فعال نیستند )۲۰ درصد دانش آموزان( گفت: 
هر دانش آموزی که فعالیت کمتر از پنج ســاعت 
در هفته در شاد داشته، از آمار ما کسر شده است. 

الحسینی با اعالم اینکه شادنما بزودی برای معلوالن 
فعال خواهد شد گفت: امیدواریم در یک ماه آینده 

بتوانیم این قابلیت های جدید را فعال کنیم. 
مسوول شبکه شاد درباره خدمات افزوده شاد نیز 
اظهار کرد: خدمات افزوده شــاد که برودی فعال 
می شود شامل فعالیت های نرم افزاری، محتوایی، 
انواع فیلم و سرگرمی است که توسط بخش های 
غیردولتی که محتوای ارزنده مطابق استانداردهای 
ما تولید کند ارائه می شود و ما از آن استقبال می کنیم 
اما اجازه فعالیت های موسسات کنکوری را در این 
فضا نمی دهیم و حساســیت وجود دارد که این 

شبکه امن و صرفا برای تعلیم و تربیت باشد. 

 ســاماندهی وانت بارهای میوه فروش و 
برخی مواد غذایی در شــهر زنجان به عنوان یکی 
از دغدغه های شهروندان مدیریت شهری بوده که 
رفع این معضل نیازمند مدیریــت جدی و اقدام 

اساسی است.
به گــزارش ایرنا، برخی از صاحبــان وانت بارها 
بی توجه بــه ایجاد ترافیک و ســد معبر، اقدام به 
پارک و فروش میوه، تره بار و دیگر مواد غذایی در 
حاشیه خیابان ها و حتی پیاده روها می کنند و این 
برای راننــدگان عبوری از محل و عابرین پیاده به 
هیچ وجه خوشایند نیست و احتمال وقوع حوادث 

ناشی از رانندگی را باال می برد.
گرچه هر از گاهی در باره ســاماندهی وانت بارها 
تصمیماتی گرفته شــده و به مراحله اجرا در می 
آید و برخوردهایــی نیز به صورت مقطعی انجام 
می گیرد اما هنوز اقدامی اساسی برای این منظور 
انجام نشده اســت و برخی از آنان نه فقط منتهی 
الیه سمت راست خیابان را تحت سیطره خود در 
می آورند بلکه پا را از این هم فراتر گذاشته و در 
قســمت پیاده رو، خودروهای حامل میوه، تره بار 
و مواد غذایی را پارک کرده و با پهن بســاط خود 
محل عبور عابران پیاده را ســد می کنند و جایی 

برای آمد و شد باقی نمی گذارند.
یک شهروند زنجانی گفت: به هیچ وجه مخالف 
کسب روزی حالل از سوی صاحبان وانت بارها 
نیستم اما آنها با پارک خودروهای خود در برخی 
خیابان های اصلی شهر زنجان نسبت به عرضه و 
فروش میوه، تره بار و دیگر اقالم غذایی اقدام کرده 
و مشــکالت عدیده از جمله ترافیک در ساعت 

های خاص ایجاد می کنند.
محمــود مقدم افزود: با توجه بــه اینکه عرضه و 
فروش میوه، تره بار و مواد غذایی، مورد اســتقبال 
خریداران قرار می گیرد این عالقه مندی و مساله 
باعث شــده است که فعالیت کاری آنان گسترش 
یافته و حتی از خیابان ها و حریم تقاطع نیز به معابر 

و پیاده روها کشیده شود.
یک شهروند دیگر نیز گفت: ساماندهی وانت بارها 
به منظور فروش میوه، تره بار و دیگر اقالم غذایی، 
امری الزم و ضروری اســت چراکه چهره و منظر 
خیابان ها و پیاده روهای شــهر زنجان را ناپسند 
و زشــت جلوه می دهد پس نیاز است مسوؤالن 
ذیربط برای رفع این معضل و مشکل، فکر و چاره 

ای بیندیشند.     
یوسف احمدی، افزود: کسب درآمد، کاری بسیار 
خوب و شایسته است اما باید توجه داشت که اگر 
وانت بارها سامان دهی نشوند و مکان مشخصی 
برای آنان تعیین نشــود و یا آنان به قانون تمکین 
نکنند در این صورت ســد معبر و ترافیک ایجاد 
شده نه فقط موجب نارضایتی شهروندان می شود 

بلکه در حق و حقوق مغازه داران نیز که هزینه آب، 
برق، گاز و مالیات می پردازند، اجحاف می شود.   
شــهروند دیگری نیز گفت: اســتقرار وانت بارها 
به منظور فــروش میوه و تره بــار در مکان های 
غیرمجاز و تعریف نشده باعث به هم خوردن نظم 
و امنیت می شود و از دست اندرکاران امر از جمله 
شهرداری ها و پلیس راهور انتظار می رود با آنان 
به صورت جدی و قاطع برخورد کنند تا مشــکل 

آفرین برای جامعه نباشند.
لعیا باقری، افزود: نظم و امنیت فعالیت های شهری 
به شکل زنجیروار است و برای ساماندهی این دسته 
از وانت بارها باید همه دستگاه ها پای کار باشند و 
یقین بدانیم که راه حل رفع این مشکل، جمع کردن 
بساط آنان نیست بلکه در کنار شناسنامه دار کردن، 
باید توجیه شده و به محلی مناسب هدایت شوند.

وی اظهار داشــت: جانمایــی و تعبیه بازارچه در 
مناطق پرجمعیت برای وانت بارها به جهت فروش 
میوه، تره بار و دیگــر مواد غذایی امری ضروری 
اســت و از طرفی نیز این بازارچه ها به لحاظ بعد 
مســافت نباید نزدیک به هم باشند که به حتم این 

کار منطقی و اصولی و کارشناسی شده نیست.
فروشــندگان،  برخی  افزود: شــوربختانه  باقری 
خودروهای خود را در حریم تقاطع ها و بعضا نیز 

در پیاده روها مســتقر کرده و بساط خود را پهن 
می کننــد و موجب ترافیک باال و مشــکل آمد و 
شــد برای عابران پیاده می شود که این نیز با قانون 
منافات دارد و حــق و حقوق رانندگان عبوری و 

عابرین نادیده گرفته می شود.     
وی تصریح کرد: تعیین محل )خیابان های سطح 
شهر( از ســوی شــهرداری برای صاحبان وانت 
بارها به منظور فروش میوه و تره بار و دیگر اقالم 
غذایی، اقدامی غیراصولی بوده و هست چراکه این 
خودروها برای حمل و نقل بار  تعریف شده اند که 
شوربختانه مکانی برای عرضه و فروش شده اند و 
به مرور شکل رسمی یافته و توقعات آنان باال رفته 

و کنترلشان نیز سخت شده است.     
فضای الزم برای استقرار وانت بارها پیش بینی 

شده است
سرپرست معاونت خدمات شهری شهردای زنجان 
نیز گفت: امروز با توجه به شرایط اقتصادی حاکم، 
شهرداری زنجان با عرضه کنندگان میوه، تره بار و 
دیگر اقالم در پشــت وانت بارها، برخورد سخت 
قانونی نمی کند و فقط از این افراد انتظار دارد در 
فضاهای در نظر گرفت شده، استقرار پیدا کنند و 
در کنار کســب درآمد، مشکالت شهری را افزون 

نکنند.

محمد همتیان، افزود: شــهرداری زنجان ۱۱ مکان 
مناســب را در شــهر زنجان برای این کار تعیین 
و نســبت به نصب تابلو نیز اقدام کرده اســت اما 
شــوربختانه برخی صاحبان وانت بارها نسبت به 
رعایت نظم بــی توجهی کرده و به حق و حقوق 

دیگر شهروندان، بی تفاوت و بی اعتنا هستند.
وی اظهار داشت: برخی رانندگان خودروها و دیگر 
شهروندان زنجان، شهرداری را مسوؤل ساماندهی 
این دسته از وانت بارها می دانند و از استقرار آنها 
در مکان های شلوغ و پر ترافیک به جد گالیه می 
کنند که به حتم خواسته آنان به حق است و باید به 
آن توجه جدی داشت تا مشکل ترافیکی و منظر 

شهری نامناسبی ایجاد نشود.      
همتیان افزود: کسانی که می خواهند از این طریق 
ارتزاق کننــد نباید زیاده خواه باشــند و بلکه به 
حتم باید تابع قانون باشــند و نظم و آرامش دیگر 
شهروندان و مغازه داران را برهم نزنند که در غیر 
این صورت، این کار تخلف است و بر پایه قانون 

باید با خاطیان برخورد قانونی شود.
وی با اشــاره به اینکه فروشندگان میوه، تره بار و 
دیگر اقالم غذایی و غیرغذایی، باید با شــهرداری 
و مامــوران راهنمایی و رانندگــی همکاری بهتر 
و بیشتری داشته باشــند و به حق و حقوق دیگر 

شهروندان پایبند باشند و برخورد با بی نظمی ها 
را حق مسوؤالن و دســتگاه های ذیربط ازجمله 

شهرداری و پلیس راهور بدانند.
در پی راهکارهــای معقــول و منطقی برای 

ساماندهی وانت بارها هستیم
رییس ســاماندهی مشاغل شــهرداری زنجان نیز 
گفت: اســتقرار و فروش میوه و تره بار از سوی 
صاحبــان وانت بارهــا در زنجان از ســال های 
گذشته وجود داشته اســت و از پارسال به عنوان 
یک دغدغه و معضل، مطرح شده چراکه این کار، 
مشــکالتی را در امر ترافیک شهری و آمد و شد 

شهروندان، ایجاد کرده است.
هادی عســگری، افزود: برای ساماندهی اینگونه 
وانت بارها باید به شکل میدانی کار شود هرچند 
که نیروی انتظامی، پلیس راهور و برخی دستگاه 
های ذیربط در این باره شــهرداری را یاری می 
کنند اما از شــهروندان نیز انتظار می رود در این 
مســیر ما یاری دهند تا بهتر و بیشــتر به نتیجه 
برســیم و از طرفی نیز کســب و کار میوه و تره 
بار فروشان در پشت وانت بارها با تهدید مواجه 

نشود.
وی اظهار داشــت: از ۳۱ نقطــه ای که به منظور 
ســاماندهی این دســته از وانت بارهــا به عنوان 

پایلوت پیشنهاد و مطرح شده بود شهرداری زنجان 
با همفکری و تعامل نیروی انتظامی و پلیس راهور 
زنجان به ۱۱ نقطه مشــترک که معقول و منطقی 
بودند رســید و با صرف هزینه ای میلیونی، بستر 
و فضای مناســب در این مکان ها، ایجاد شد اما 
شوربختانه باز هم شاهد بی نظمی ها در این باره 
شدیم که حال در پی راه حل های اصولی و قانونی 
و عملی کردن آن هستیم تا دغدغه و نگرانی های 
هر ۲ طرف همچنین شــهروندان به ویژه عابرین 

پیاده برطرف شود.
عسگری از فروشندگان میوه و تره بار و دیگر مواد 
غذایی در پشت وانت بارها خواست با شهرداری 
زنجان همکاری الزم را داشته باشند و با تمکین از 
قانون نسبت به هدایت خودروهای خود به مکان 
های تعیین شــده، اقدام کنند بــا این کار در کنار 
کسب درآمد به حقوق دیگران نیز احترام بگذارند.   

پلیس چاره ای جز اعمال قانون ندارد
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان زنجان، 
گفت: شوربختانه برخی رانندگان اقدام به فروش 
میوه، تره بــار و دیگر محصوالت غذایی در کنار 
خیابان ها و حتی پیاده روها کرده و با پارک عمودی 
یا مورب خودروها، موجب ســد معبر و تضییع 

حقوق شهروندان می شوند.
ســرهنگ مجید باقری، افزود: مکان مشخصی به 
منظور ســاماندهی این رانندگان از ســوی دست 
اندرکاران و مسوؤالن ذیربط به ویژه در کمربندی 
جنوبی و مقابل بیمارســتان ولیعصر )عج( شــهر 
زنجان تعیین شــده است که شوربختانه برخی از 
این فروشــندگان، زحمات را نادیــده گرفته و با 
بی توجهی در امر آمد و شــد دیگر وسایط نقلیه و 

حتی عابران پیاده خلل ایجاد می کنند.
وی اظهار داشت: عوامل پلیس راهور زنجان نیز به 
منظور کنترل اوضاع و پیشگیری از وقوع تصادفات 
احتمالی و بروز حادثه برای عابران پیاده، چاره ای 
جز تذکر و اعمال قانون ندارند و از رانندگان میوه 
فروش و محصوالت غذایی درخواست می شود 
از قانون تمکین کنند و از شهروندان نیز انتظار می 
رود پلیس و دیگر عوامل ذیربط را هنگام برخورد 
قانونی با رانندگان متخلف، مورد حمایت بهتر و 

بیشتری قرار دهند.
باقری بــا بیان اینکه توقف خودروها در ســطح 
پیــاده روها، ایجاد مزاحمت برای عابران اســت، 
تصریح کــرد: خیابان های شــهر زنجان به دلیل 
ازدیاد خودروها به خودی خود شــلوغ و پر آمد 
و شد اســت و از عموم رانندگان درخواست می 
شــود با پارک دوبله، توقف در حریم تقاطع و یا 
پارک کردن عمودی و مورب در خیابان ها و مقابل 
وانت بارها و برخی فروشگاه ها به ویژه در ساعات 

شلوغ شهر، بر مشکالت ترافیکی دامن نزنند.

چشم امید زنجانی ها به تدبیری برای ساماندهی وانت بارهای میوه فروش

سد معبر میوه ای

ممنوعیت فعالیت موسسات کنکوری در شاد
 سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان مقصر عدم نظارت بر بازار زنجان است
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کمیته ادماد

فرنشین کمیته امداد استان زنجان خبرداد: 
توزیع بیش از 21هزار 

سبد کاالی حمایتی 
میان مددجویان زنجانی

  به منظور کمک به معیشــت خانواده 
های تحت حمایت کمیته امداد استان زنجان 
ســبد کاالی حمایتی خانواده ها شامل برنج 
،روغن وگوشــت از نیمه دوم امردادماه سال 
کنونی از طریق فروشگاههای زنجیره ای آغاز  

وهمچنان ادامه دارد.
 بــه گزارش زنگان امــروز، هدایت صفری، 
فرنشین کمیته امداد استان زنجان با گرامیداشت 
هفته دفاع مقدس گزارشی از ارائه سبد کاالی 
حمایتی به مددجویان تحت حمایت این نهاد، 
گفت: به منظور کمک به معیشت خانواده های 
تحت حمایت کمیته امداد اســتان زنجان و 
با همکاری فروشــگاه رفاه استان سبد کاالی 
حمایتی شامل اقالم ضروری خوراکی ازجمله 
برنج ،روغن وگوشت  بین جامعه هدف این 

نهاد توزیع شده است.
وی بــا بیان اینکه اجرای این طرح که از نیمه 
دوم امردادماه ســال کنونی  وبا رعایت کامل 
پروتکل های بهداشتی  وبه دور از تجمع  در 
سطح استان زنجان آغاز شــده است، افزود: 
بر پایه آمارهای موجود از ابتدای توزیع سبد 
کاالی حمایتی، ۲۱هــزار و۳۵۲خانوار از این 
بسته خدمتی کمیته امداد بهره مند شده اند.که 
بیش از۸۲درصد خانواده های تحت حمایت  

را شامل می شود.
صفری با اشــاره به اینکه طبق زمان بندی و 
هماهنگی انجام شــده توزیع ســبد کاالی 
حمایتی با هدف بهره مندی همه مددجویان 
تحت حمایت این نهاد، تا پایان تابستان برنامه 
ریزی شــده بود اما به لحاظ رعایت پروتکل 
های بهداشــتی وپرهیز از تجمع خانواده ها  
مدت زمان توزیع تمدید شد تا افراد با آرامش 
خاطر نســبت به دریافت سبد حمایتی اقدام 

نمایند.
وی از رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی 
در فرآینــد توزیع این ســبد کاالی حمایتی 
هم ازســوی توزیع کننــدگان وهم ازطرف 
مددجویان خبــر داد و اضافه کرد: با اولویت 
بندی انجام شده و اجرای مرحله ای توزیع این 
سبدکاالی حمایتی ، روزانه تعداد مشخصی از 
خانواده هــای تحت حمایت بر پایه اولویت 
صورت گرفته این خدمت را دریافت کرده و  
فرآیند توزیع به دوراز ایجاد تجمع و ازدحام و 
با رعایت کامل فاصله گذاری اجتماعی انجام 

می شود.

در شش ماهه نخست امسال انجام شد؛ 
پاسخگویی کمیته امداد 

به 61 مورد درخواست مردمی 
از طریق سامانه سامد 

 طبق بررســی های انجام شــده ۷۰ 
درصد درخواست های رسیده در بستر سامانه 
ارتبــاط مردمی دولت به کمیته امداد اســتان 
زنجان  در شــش ماهه نخست امسال واجد 
شــرایط دریافت خدمت از این نهاد بوده و و 
به شکل مطلوب خدمات مورد انتظار خود را 

دریافت کرده اند. 
 بــه گزارش زنگان امــروز، هدایت صفری، 
فرنشــین کمیته امداد اســتان زنجان با اشاره 
به اقدامات این نهاد در حوزه پاســخگویی و 
رسیدگی به درخواست های مردمی در بستر 
سامانه ارتباطی دولت )سامد( ، گفت: سیستم 
رسیدگی و پاســخگویی به درخواست های 
مردمی واصله از طریق سامانه ارتباط مردمی 
دولت )سامد( در کمیته امداد استان زنجان نیز 
مســتقر بوده و در کمترین زمان رسیدگی به 
نامه های واصله در این بخش انجام می شود.

وی با بیان اینکه ۶۱ مورد درخواست  مردمی 
به صورت الکترونیکی از طریق سامانه ارتباط 
مردمی دولت در شش ماهه نخست امسال به 
کمیته امداد اســتان زنجان ارجاع شده است، 
افزود: طبق بررسی های انجام شده ۷۰ درصد 
درخواست های واصله در بستر سامانه ارتباط 
مردمــی دولت به کمیته امداد اســتان زنجان  
در شش ماهه نخست امســال واجد شرایط 
دریافت خدمت از این نهاد بوده و به شــکل 
مطلوب خدمات مورد انتظار خود را دریافت 

کرده اند. 
صفــری همچنیــن ادامــه داد: ۳۰ درصد از 
درخواست مردمی واصله به کمیته امداد استان 
زنجان  در بســتر سامانه سامد در شش ماهه 
نخست امسال نیز شرایط الزم برای دریافت 
خدمت از این نهاد را نداشــته و پاسخگویی 
و راهنمایی الزم با رویکرد اقناعی در کمترین 

زمان ممکن به آنها ارائه شده است.
وی با اشاره به  فراهم شدن بسترهای پذیرش 
الکترونیکی درخواست های مردمی به منظور 
کاهش مراجعات حضوری و تسریع در روند 
خدمت رسانی به جامعه هدف در این نهاد ، 
افزود : بر همین اســاس جامعه هدف کمیته 
امداد استان زنجان و دیگر اقشار نیازمند می 
توانند به منظور دریافت خدمات از این نهاد با 
مراجعه به سایت www.e.emdad.ir  یا 
تماس تلفنی با شماره ۰۹۶۸۸۷ نسبت به ارائه 

درخواست خود اقدام کنند.

فرنشین کمیته امداد استان خبر داد؛خبــر

جمع آوری 28 میلیارد ریال کمک های مردمی در شور عاطفه ها
 به منظور تعامــل وهمکاری در 
طــرح پویش همبازی که با مشــارکت 
اداره کل پســت وکمیته امداد انجام می 
شود هدایت صفری فرنشین کمیته امداد 
استان زنجان با حضور در دفتر حمیدی 
پور فرنشین پست استان از اقدامات آن 
اداره کل در اجرای پویش همبازی قدر 

دانی کرد.
به گزارش زنگان امروز، هدایت صفری 
فرنشــین کمیته امداد استان زنجان ، در 
این دیدار  با اشــاره به آغاز آیین شــور 
عاطفه ها از ۲۲شــهریور تا ۱۱مهر  ماه 
گفت : مردم خیر ونیکوکار استان زنجان 
از ابتدای شــروع طرح  ۲۸میلیارد ریال 
بــرای کمک به تحصیــل دانش آموزان 
نیازمنــد اســتان کمک کــرده اند واین 

مشارکت همچنان ادامه دارد.
وی با اشــاره به شــیوع وبروس کرونا 

وعدم حضور دائمــی دانش آموزان در 
کالسهای درس ولزوم استفاده از گوشی 
هوشمند وتبلت در شرایط کنونی افزود: 
کمیته امداد استان با هم افزایی ومشارکت 
مرکز برنامه ریزی کرده است تاپایان مهر 
ماه وسایل آموزش غیر حضوری ازجمله 
گوشی هوشــمند وتبلت خریداری ودر 

اختیار دانش آموزان نیازمند قرار دهد.
صفری به اجرای طرح مشــترک پویش 
همبازی توســط کمیته امداد واداره کل 
پســت استان  اشــاره کردوافزود: طرح 
پویش همبازی که با مشارکت اداره پست 
همزمان با سراسر کشور در سطح استان 
از ۹ مهر  تا ۱۵ مهر اجرا می شود، گفت:  
درطرح همبازی از خانواده های زنجانی  
و به خصوص سازندگان اسباب بازی و 
ناشــران کتاب کودک دعوت می کنیم تا 
هدیه ای برای بچه های نیازمند استانمان  

تدارک ببینند.
فرنشــین کمیته امداد استان گفت: مردم 
نیکوکار استان می توانند کمک های غیر 
نقدی خود شــامل اسباب بازی ، کیف 
وکتاب  ،لوازم التحریر ودیگر ملزومات 
آموزشــی را عالوه بر دفاتر کمیته امداد 
ومراکز نیکــوکاری  از طریق باجه های 

پستی به دست کودکان نیازمند برسانند.
حمیدی پور فرنشین پست استان نیز با 
قدردانی از عملکــرد کمیته امداد بویژه 
طرح شور عاطفه ها وحمایت از کودکان 
ودانش آموزان نیازمند  از آمادگی ادارات 
وباجه های پســتی اســتان جهت جمع 
آوری کمک های مردمــی برای دانش 
آمــوزان تحت حمایــت در قالب طرح 
همبازی خبــر داد وافزود: اســتفاده از 
ظرفیت های خیــران در این پویش می 

تواند موثر وراهگشا باشد

 هیجدمین نشســت کارگروه سالمت با 
تاکید بر پیشــگیری ومقابله با ویروس منحوس 
کرونا ، وبرنامه ریزی برای خدمت رســانی به 
جامعه هدف در شرایط کنونی با حضور اعضای 
کارگروه به ریاســت فرنشین کمیته امداد استان 

زنجان برگزار شد.
به گزارش زنگان امروز، هدایت صفری فرنشین 
کمیته امــداد اســتان زنجــان، در هیجدهمین  
نشســت پیشــگیری از ویروس کرونا، با اشاره 
به شــیوع موج ســوم  این ویروس منحوس  و 
افزایش انتشــار آن در جامعه  و ورود به فصل 
ســرما ، بر لزوم اســتفاده از ماســک ورعایت 
فاصله گذاری اجتماعی وعمل به شیونامه ها و 
دستورالعمل های بهداشتی  در بین کارکنان ،به 
ویژه مددجویان عزیز تحت حمایت تاکید کرد.

صفری بــا بیان اینکه ویــروس منحوس کرونا 

عــالوه بر اقتصــاد مــردم ، روح وروان آنها را 
نیزمورد هدف قرارداده اســت افــزود: تا زمان 
کشــف واکســن این ویروس باید هنر زندگی 
مسالمت آمیز با آن را درزندگی فردی واجتماعی 
نهادینه کنیم  وبا ایجاد تغییر در ســبک زندگی 
تهدیدهای کنونی را به فرصت های بهتر به ویژه 

در حوزه کاری تبدیل نماییم.
وی گســترش شــیوه های نویــن الکترونیکی  
واستفاده از خدمات غیر حضوری را عامل بسیار 
مهمی در راستای کاهش مراجعات اداری  ودر 
نتیجه پیشــگیری از ویروس منحوس کرونا  در 
بین جامعه هدف عنوان کردوگفت:اطالع رسانی 
مناســب، صحیح وبه موقع ،ارائه آموزشــهای 
الزم ،مشــاوره های روانشناسی بصورت  تلفنی  
وارتقاء روحیه امید وآرامش در جامعه ونهادینه 
کردن همزیستی مسالمت آمیز با ویروس کوید 

۱۹ در بین مردم از راههــای اثر بخش  کاهش 
شیوع این بیماری می  باشد.

فرنشین کمیته امداد استان از کار گروه سالمت 
خواســت  برای بیماران خاص وصعب العالج 
تحت حمایت وکارکنان در معرض خطر نسبت 
بــه تهیه واکســن آنفوالنزا وتوزیــع پک های 
بهداشــتی پیگیــری  اقدامــات الزم را به عمل 

آورند.
صفری همچنین بــا تاکید براینکه نباید ویروس 
منحــوس کرونا بهانه ای برای غفلت از خدمت 
به ولی نعمتان شود افزود:با برنامه ریزی مناسب 
ورعایت دقیق پروتکل های بهداشــتی می توان 
از این تهدیــد نیز برای خدمت به جامعه هدف 
فرصت ســاخت وبا اســتفاده از روشهای غیر 
حضوری به ارائه آموزشهای الزم در حوزه های 

مختلف فرهنگی واشتغال اقدام کرد.

 بر پایه برنامه ریزی انجام شده همزمان با 
۱۵ مهرماه روز ملی روســتا و عشایر ۳۸۸ طرح 
اشتغالزایی  ایجاد شــده برای مددجویان ساکن 
مناطق روستایی و محروم در رشته های دامداری 
، کشاورزی ، صنایع دستی ، خدمات و حمل و 
نقل با سرمایه گذاری قریب به ۱۲ میلیارد و ۹۰۰ 
میلیون تومانی کمیته امداد اســتان زنجان مورد 

بهره برداری قرار می گیرد.
به گزارش زنگان امروز، هدایت صفری ، فرنشین 

کمیته امداد استان زنجان  با اشاره به برنامه های 
این نهاد در حوزه اشــتغالزایی برای مددجویان 
تحت حمایت در روز ملی روســتا و عشــایر ، 
گفت : طبق برنامه ریزی و اقدامات انجام شــده 
۳۸۸ طرح اشــتغالزایی بــرای مددجویان تحت 
حمایت ســاکن در مناطق روســتایی و محروم 
استان زنجان با سرمایه گذاری این نهاد همزمان 
با ۱۵ مهرماه روز ملی روستا و عشایر  افتتاح  و 

به  بهره برداری قرار می رسد.

وی با اشــاره به اینکه  طرح های اشتغال مورد 
بهره بــرداری برای مددجویــان تحت حمایت 
کمیته امداد استان در روز ملی روستا و عشایر در 
رشــته های دامداری ، کشاورزی ، صنایع دستی 
، خدمات و حمل و نقل است ، افزود: به همین 
منظور قریب به ۱۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان  
از محل منابع بانکی و اعتبارات این نهاد سرمایه 

گذاری شده است.
صفــری با بیان اینکه راهبــرد کمیته امداد زمینه 

ســازی برای درآمدزایی ، اســتقالل اقتصادی و 
در نهایت توانمندســازی گــروه های مختلف 
مددجویــی تحت حمایت این نهاد  با محوریت 
اشــتغال است ، ادامه داد: با بهره برداری از طرح 
های اشــتغال ایجاد شــده در مناطق محروم و 
روســتایی اســتان، همزمان با روز ملی روستا و 
عشایر ۴۵۶ فرصت شغلی جدید برای مددجویان 
تحت حمایت این نهاد ســاکن در این مناطق به 

بهره برداری می رسد.

وی با بیان اینکه ایجاد اشــتغال برای دیگر گروه 
هــای مددجویی تحت حمایــت این نهاد نیز از 
اولویت های کاری مهم کمیته امداد استان زنجان 
در سال کنونی اســت ، افزود: با همین رویکرد 
برنامه ریزی شــده است تا پایان امسال سه هزار 
و ۹۵۰ فرصت شــغلی جدید  با سرمایه گذاری 
قریب به ۱۳۰ میلیارد تومانی کمیته امداد اســتان 
زنجان بــرای مددجویان تحت حمایت این نهاد 

ایجاد شود.

 به منظور کمک به معیشــت خانواده های 
تحت حمایت کمیته امداد اســتان زنجان ســبد 
کاالی حمایتــی خانواده ها شــامل برنج ،روغن 
وگوشــت از نیمه دوم امردادماه ســال کنونی از 
طریق فروشــگاههای زنجیره ای آغاز  وهمچنان 

ادامه دارد.
به گزارش زنگان امروز، هدایت صفری، فرنشین 
کمیته امداد استان زنجان با گرامیداشت هفته دفاع 

مقدس گزارشی از ارائه ســبد کاالی حمایتی به 
مددجویان تحت حمایت این نهاد، گفت: به منظور 
کمک به معیشــت خانواده هــای تحت حمایت 
کمیته امداد اســتان زنجان و با همکاری فروشگاه 
رفاه استان سبد کاالی حمایتی شامل اقالم ضروری 
خوراکی ازجمله برنج ،روغن وگوشت  بین جامعه 

هدف این نهاد توزیع شده است.
وی بــا بیان اینکه اجرای این طرح که از نیمه دوم 

امردادماه ســال کنونی  وبا رعایت کامل پروتکل 
های بهداشتی  وبه دور از تجمع  در سطح استان 
زنجان آغاز شــده اســت، افزود: بر پایه آمارهای 
موجود از ابتــدای توزیع ســبد کاالی حمایتی، 
۲۱هزار و۳۵۲خانوار از این بســته خدمتی کمیته 
امداد بهره مند شده اند.که بیش از۸۲درصد خانواده 

های تحت حمایت  را شامل می شود.
صفری با اشــاره بــه اینکه طبق زمــان بندی و 

هماهنگی انجام شــده توزیع سبد کاالی حمایتی 
با هدف بهره مندی همه مددجویان تحت حمایت 
این نهاد، تا پایان تابستان برنامه ریزی شده بود اما 
به لحاظ رعایت پروتکل های بهداشتی وپرهیز از 
تجمع خانواده ها  مدت زمان توزیع تمدید شــد 
تا افراد با آرامش خاطر نســبت به دریافت ســبد 
حمایتی اقدام نمایند. وی از رعایت کامل شــیوه 
نامه های بهداشتی در فرآیند توزیع این سبد کاالی 

حمایتی هم ازسوی توزیع کنندگان وهم ازطرف 
مددجویان خبر داد و اضافه کرد: با اولویت بندی 
انجام شده و اجرای مرحله ای توزیع این سبدکاالی 
حمایتی ، روزانه تعداد مشخصی از خانواده های 
تحت حمایت بر پایه اولویت صورت گرفته این 
خدمت را دریافت کرده و  فرآیند توزیع به دوراز 
ایجاد تجمع و ازدحــام و با رعایت کامل فاصله 

گذاری اجتماعی انجام می شود.

 یکــی از رویکردهای مهــم کمیته امداد 
اســتان زنجان اجتماع محورکــردن فقر زدایی با 
گفتمان جهادی است که در قالب مراکز نیکوکاری 

بامحوریت مساجد ایجاد می شود.
به گزارش زنگان امروز، هدایت صفری، فرنشین 
کمیته امداد اســتان زنجــان ،در افتتاح دو مرکز 
نیکوکاری در شــهرگرماب با  تبریک هفته دفاع 
مقدس ، از همراهی و همکاری یکایک مسوولین 
اســتانی وشهرستانی ازجمله ائمه محترم جمعه ، 
فرمانداران،بخشداران  و شوراهای اسالمی شهر 
ودهیاران در ایجاد مراکز نیکوکاری  قدردانی کرد.
وی با گرامیداشــت یاد و خاطره شهدای ۸سال 
دفاع مقدس به ویژه  ســردار شــهید حاج قاسم 
ســلیمانی  گفت: یکی از رویکردهای مهم کمیته 

امداد استان زنجان اجتماع محورکردن فقر زدایی 
بــا گفتمان جهادی اســت که در قالــب مراکز 
نیکوکاری بامحوریت مســاجد انجام می شود تا 

نیاز نیازمندان توسط خود مردم برطرف شود.
فرنشین کمیته امداد امام خمینی )ره( استان زنجان 
، بــه فعالیت فوق العاده مراکز نیکوکاری در طول 
سال ۹۸ اشاره کرد و گفت : در سال گذشته بیش 
از ۲۱ میلیارد تومــان از طریق مراکز نیکوکاری 
کمک های مردمی جمــع آوری و بین نیازمندان 
توزیع شــد . و در شــش ماهه اول  سال کنونی 
کمک های جمع آوری شــده توسط این مراکز به 
بیش از ۲۷ میلیارد تومان افزایش یافته که نشــان 
از همت واالی خیرین بزرگوار نیروهای افتخاری 

مراکز نیکوکاری دارد.

صفری تعداد مراکز نیکوکاری فعال در سطح استان 
را هم اکنون ۱۱۲ مرکز عنوان کردوگفت:  ۹مرکز 
نیکوکاری در شهرستانهای ابهر وخدابنده همزمان 
با هفته دفاع مقدس افتتاح شد وبرنامه ریزی شده 
است تا پایان سال کنونی تعداد این مراکز به ۱۲۶ 

مرکز افزایش یابد .
فرنشین کمیته امداد استان زنجان  هدف از ایجاد 
مراکز نیکوکاری را ترویج فرهنگ انفاق ، احسان 
و نیکــوکاری وهم افزایی در اقدامات نیکوکارانه 
عنوان کرد و گفت :شناســایی ، ارتباط و تعامل 
موثر با اشــخاص حقیقی و حقوقی تاثیرگذار از 
جمله خیرین به منظور اســتفاده بهینه از ظرفیت 
آنان در راستای رفع مشکالت محرومین،طراحی 
و استقرار مدیریت شبکه های نیکوکاری با تمرکز 

بر محله و با محوریت مســاجد، برون ســپاری 
و توســعه خدمات رســانی به محرومین، ایجاد 
همبســتگی، توازن اجتماعی در جامعه و ارتقای 

فرهنگ انفاق و نیکوکاری ،پیشــگیری وکاهش 
آســیب های اجتماعی  از جمله اهدافی است که 

این مراکز دنبال می کند. 

فرنشین کمیته امداد استان زنجان عنوان کرد؛

کرونا با عث نشود که از خدمت به ولی نعمتان غافل شویم

به مناسبت روز ملی روستا و عشایر انجام می شود؛

افتتاح 388 طرح اشتغالزایی برای مددجویان روستایی و محروم استان 

فرنشین کمیته امداد استان زنجان خبرداد: 

توزیع بیش از 21هزار سبد کاالی حمایتی بین مددجویان زنجانی

هم زمان با هفته دفاع مقدس انجام شد  ؛

افتتاح 9مرکز نیکوکاری در استان زنجان
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برگزاری نشست کشت های 
پاییزه و هماهنگی برداشت های 

آب چاه های کشاورزی 
در شهرستان خدابنده

 به گــزارش زنگان امروز، نشســت 
کشت های پاییزه و هماهنگی برداشت های 
آب چــاه های کشــاورزی در دفتر مدیریت 
جهاد کشاورزی شهرستان خدابنده با حضور 
مهنــدس اکبر طیبی مدیر جهاد کشــاورزی 
این شهرســتان و مهندس کریم خدایی مدیر 

امورمنابع آب خدابنده برگزارشد. 
در این نشست اقدامات امور منابع آب خدابنده 
در جهت صیانت از منابع آب و جلوگیری از 
اضافه برداشت چاه های مجاز توسط مهندس 
خدایی تشریح و بر برخورد قاطع با متخلفین 

منابع آبی تاکید شد.

برگزاری نشست مجمع عمومی 
عملیات جاری سال مالی 1398 

شرکت آب منطقه ای زنجان
 به گــزارش زنگان امروز، نشســت 
مجمع عمومی عملیات جاری سال مالی ۱۳۹۸ 
به صورت ارتباط ویدئو کنفرانسی با شرکت 

مدیریت منابع آب ایران، برگزارشد.
در این نشست،پس از استماع گزارش عملکرد 
فعالیت های اعتبارات هزینه ای هیئت مدیره 
به مجمع عمومی صاحبان سهام و نیز گزارش 
حسابرس و بازرس قانونی نسبت به صورت 
های مالی عملیات هزینه ای، بازخورد مطلوب 
نسبت به گزارشات کسب گردید و نشست با 
ذکر و بررسی چالش و مشکالت این شرکت 

به پایان رسید.

پر و مسلوب المنفعه کردن
10 حلقه چاه غیرمجاز در منطقه 

صوفی لر زنجان
 به گــزارش زنگان امــروز، مهندس 
علیرضــا حاجی میری مدیر امــور منابع آب 
شهرســتان زنجان در گفت و گــو با روابط 
عمومی این شــرکت ،اظهارداشت:علی رغم 
ممانعت و عدم همکاری ســاکنین روستای 
صوفی لر شهرســتان زنجــان ۱۰ حلقه چاه 
غیرمجاز با دبی تخلیه حدود ۳۰ لیتر در ثانیه 

در این منطقه پر و مسلوب المنفعه شد.
وی، از همه کشاورزان و بهره برداران خواست، 
ضمن رعایت همه قوانین و مقررات منابع آب 
اســتان ، در صورت مشاهده هرگونه تخلف 
منابع آبی در شهرستان زنجان با شماره تلفن 

۳۳۱۳۶۷۹۸ تماس حاصل فرمایند.

دیدار مسووالن شرکت آب 
منطقه ای زنجان با رییس دادگاه 

شهرستان سلطانیه
 بــه گزارش زنگان امــروز،  مهندس 
سرمستی مدیر حفاظت و بهره برداری شرکت 
آب منطقه ای زنجان و مهندس حاجی میری 
مدیر امور منابع آب شهرستان زنجان  با رییس 
دادگاه شهرســتان سلطانیه دیدار ودر راستای 

تعامل و همکاری دو جانبه گفتگو کردند.
ابتدا مهندس سرمستی،مدیر حفاظت و بهره 
برداری شرکت، وضعیت  منابع آبی شهرستان 
را تشریح کرد و عامل اصلی افت سطح سفره 
های آب زیرزمینی منطقه را ناشی از برداشتهای 

غیر مجاز و بی رویه دانست.
مقدم  رییس دادگاه شهرستان سلطانیه  ضمن 
اعالم حمایت از سیاســت هــای  کالن  آب  
اظهار داشت: دستگاههای حفاری  که بصورت 
مخفیانه و غیرمجاز بــه  حفاری می پردازند 
حتی اگر مخفی شده باشند طبق حکم قضایی 

توقیف خواهند شد.
مهندس حاجی میری ،مدیــر امور منابع آب 
شهرستان زنجان نیز ضمن تشکر از همراهی 
دستگاه قضایی با امور آب زنجان ،با اشاره به 
فعالیت مستمر گروه گشت و نظارت شرکت 
،نسبت به شناسایی و توقیف هر چه سریعتر 
دستگاههای غیر مجاز حفاری در منطقه ابراز 

امیدواری کرد.

شناسایی و پر و مسلوب المنفعه 
نمودن 8  حلقه چاه غیر مجاز 

در شهرستان ابهر
 به گزارش زنگان امروز، در راســتای 
صیانــت از منابع آب و احقــاق حقوق عامه 
و جلوگیری از اضرار بــه عموم و همچنین 
عملیاتی نمودن صورتنشســت شورای حفظ 
حقوق بیت المــال با اخذ دســتور قضائی، 
امورمنابع آب ابهر اقدام به انسداد و مسلوب 
المنفعه ۸ حلقه چاه غیر مجاز در دشــت ابهر 

نمود . 
مهنــدس ســید حســن ابراهیمــی، مدیر 
امورمنابع آب شهرســتان ابهر بــا اعالم این 
خبر، اظهارداشت: انسداد این چاهها موجب 
ذخیره حدود ۱۵۰ هــزار متر مکعب آب در 
سال برای منابع آب زیرزمینی این شهرستان 
است و همچنین افزایش رضایتمندی مردم در 
برخورد امور منابع آب و مرجع محترم قضایی 
در برخورد قاطعانه با تخلفات شــده و سبب 

پیشگیری از وقوع تخلفات احتمالی است.

خبــر

 ۶۳حلقه چاه فاقد پـــروانه بهره 
برداری در اســتان زنجان پر و مسلوب 

المنفعه شد.
به گــزارش زنــگان امــروز، مهندس 
گرامیداشت  ضمن  افشــاری  اسماعیل 
هفتــه دفاع مقدس و گرامیداشــت یاد 
و خاطــره شــهدای جنــگ تحمیلی، 
گفت: وضعیت بارندگــی تا مورخ ۳۱ 
شهریورماه سال آبی ۹۹-۹۸ حدود ۳۷۶ 
میلی متر است که نسبت به مدت مشابه 
ســال قبل که حدود ۴۱۵ میلی متر بود، 
حدود ۹ درصد کاهش داشــته ولی در 

دراز مــدت حدود ۲۰ درصد افزایش را 
نشان میدهد.

افشاری، تعداد چاههای غیرمجاز پر شده 
را در اســتان ۳۸۶۰ حلقه اعالم کرد و 
تصریح نمود: در ســال ۹۸ از ۳۵۰حلقه 
چاه فاقد پـروانه تعداد ۱۸۰ حلقـه پـر 
و مســلوب المنفعه گردید که حدود ۹ 
میلیون مترمکعب آب در سفره های آب 
زیرزمینی صرفه جویی شــد و در سال 
۹۹ نیز مطابق برنامه تا پایان شهریورماه، 
۶۳ حلقـــه بــا حجم ذخیــره و صرفه 
جویی حدود ۲ میلیون متر مکعب ، پـر 

و مسلـوب المنفعـه گردیده است. 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان، 
در ادامه با بیان اینکه درســال ۹۸ نصب 
۱۵۰ دســتگاه کنتور حجمی و هوشمند 
بــر روی چاه ها پیش بینی گردیده بود، 
اظهارداشــت: شــرکت آب منطقه ای 
زنجان توانســت ۳۰۹ دستگاه کنتور را 
نصــب کند و در ســال۹۹ نیز با وجود 
برنامه نصب ۸۳  دستگاه کنتور حجمی 
و هوشــمند ، تا پایان شــهریور ماه، به 
تعداد ۱۱۶دســتگاه کنتور هوشــمند بر 
روی چاههای مجاز نصب گردیده است.

در نیمه نخست امسال صورت گرفت:

پر شدن 63 حلقه 
چاه غیر مجاز در استان

 بیست و دومین نشست شورای 
حفاظت منابع آب شهرستان زنجان؛ به 
ریاست مهندس علی عبدی پور ، معاون 
شهرســتان  فرمانداری  عمرانــی  امور 
زنجان و با حضور اعضای این شــورا 
در محل ســالن جلســات فرمانداری 

شهرستان زنجان برگزار گردید.
 بــه گــزارش زنگان امــروز، مهندس 
علیرضا حاجــی میری مدیر امور منابع 
آب زنجان ضمن خــوش آمدگوئی و 
تقدیر و تشکر از حضار دراین نشست، 
دستورات نشست مذکور را که عبارت 
بود از؛ ۱-بررسی و هماهنگی الزم در 
انســداد چاههای غیرمجاز بخش  باره 

قــره پشــتلو۲- ارائه گزارش توســط 
اداره صنعــت، معدن و تجارت در باره 
پیگیری جهت نصب کنتور هوشــمند 
آب توســط صاحبان صنایــع، مطابق 
مصوبات جلســات شورای حفاظت از 
منابع آب اســتان و شهرســتان زنجان 
۳-بررســی و ارائه پیشنهادات اعضای 
محتــرم در باره صیانــت و حفاظت از 
منابع آب زیرزمینی ۴- بررسی موضوع 
قطع بــرق چاههــای دارای تخلف با 
همــکاری امورات برق شهرســتان۵- 
بررســی موضوع الیروبی و بازگشایی 
مســیل های متصرفی رودخانه حسن 
ابدال و ۶- بررســی و هماهنگی الزم 

فی مابین ســازمان صمت و امور آب 
زنجان در باره واحدهای ماســه شویی 

این شهرستان را قرائت نمود.
حاجی میری، در باره دستورات نشست 
توضیح و گزارشــی از اقدامات انجام 
شده و برنامه های پیش رو ارائه نمود.

در ادامــه، مدیــران و نمایندگان دیگر 
ادرات نیز در باره دســتور نشســت و 
ارائه گزارش و اقدامات انجام شــده و 
مصوبات نشســت قبل و نیز مشکالت 
مربوطــه در حوزه کاری خــود را که 
مرتبط بــا بحث منابع آبی شهرســتان 
است، نظرات و پیشــنهادهای خود را 

ارائه نمودند.

برگزاری بیست و دومین 
نشست شورای حفاظت منابع آب 

شهرستان زنجان
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موضوع ارزیابي کیفي: شناسايي پیمانكاران جهت ارائه خدمات مربوط به بازديد محل انشعاب ، نصب انشعاب مشترکین عادي شهري - روستايي 
بصورت کلید دردست در مناطق حوزه فعالیت شرکت توزيع نیروي برق استان زنجان به شماره 99-47

موضوع تجدید مناقصه ها : ارائه خدمات مربوط به بازديد محل انشعاب ، نصب انشعاب مشترکین عادي شهري - روستايي بصورت کلید دردست 
)به جز کنتور، پلمپ و قفل( در مناطق دو و سه حوزه فعالیت شرکت توزيع نیروي برق استان زنجان 

شماره
مبلغ سپرده شرکت محل انجام خدماتمنطقهشماره سامانه ستاد مناقصه

در مناقصه)ریال(

1،070،000،000حوزه عملیاتي مديريت توزيع برق طارم،ايجرود،ماهنشان،سلطانیهمنطقه دو99-482099005071000006

1،600،000،000حوزه عملیاتي امورهاي برق ابهر ، خرمدره و خدابندهمنطقه سه99-492099005071000007

مناقصه گر مي توانند در هر سه مناقصه ي فوق ارائه قیمت نمايند.
ساير اطالعات و جزئیات در اسناد ارزيابي کیفي و مناقصه ها درج گرديده است.

کلیه مراحل مناقصه شامل ثبت ،خريد اسناد مناقصه و ارزيابي کیفي ، دريافت و ارسال پاکت ها و ارائه پیشنهاد قیمت از طريق سامانه تدارکات الكترونیكي دولت »ستاد« 
به نشانی )www.setadiran.ir( برگزاري مي گردد.

مهلت فروش اسناد: از تاريخ  1399/07/13 تا  1399/07/20 به مدت 8 روز
نوع سپرده شرکت در مناقصات)فرآیند ارجاع کار( و زمان و تحویل آن: نوع سپرده به صورت مشروح در اسناد مناقصه ها اشاره گرديده که مناقصه گران 
محترم مي بايست ضمن بارگذاري تصوير سپرده شرکت در مناقصه در سامانه تدارکات الكترونیكي دولت »ستاد« اصل سپرده را به همراه اصل فیش واريزي خريد 

اسناد مناقصه در تاريخ مقرر بصورت فیزيكي ارائه نمايند. عدم ارائه بموقع موجب رد مناقصه گر خواهد شد.
به پیشنهادهاي فاقد امضاء ،فاقد سپرده ، مشروط ، مخدوش و يا کمتر از میزان سپرده مقرر ، چك شخصي و نظايرآن و پیشنهاداتي که بعد از مدت مقرر ارائه گردد ، 

ترتیب اثر داده نخواهد شد .
مهلت بارگذاري و بازگشایي و ارسال اسناد مناقصات: مهلت بارگذاري تمامي اسناد مناقصات و ارزيابي کیفي در سامانه تدارکات الكترونیكي دولت »ستاد« 
تا ساعت 10:00 مورخه  1399/08/05 مي باشد و بازگشايي پاکات در صورت اخذ حداقل امتیاز ارزيابي کیفي رأس ساعت 12:00 مورخه 1399/08/06 به ترتیب شماره 

مناقصات در سالن کنفرانس شماره 3 شرکت توزيع زنجان خواهد بود. 
الزم به ذکر اســت ضمن بارگذاري اســناد ارزيابي کیفي و پاکت های الف و ب و ج در سامانه ستاد، پیشنهاددهندگان مي بايست پاکت های مشروح را نیز به صورت 
فیزيكي و مهر و موم شده تا ساعت 11:00 مورخه 1399/08/05 به نشانی اشاره شده مناقصه گزار ارائه يا ارسال گردد در غیر اين صورت به پیشنهادات وارده ترتیب 

اثرداده نخواهد شد و پاکات آنان رد مي گردد.
شرایط متقاضیان جهت شرکت در ارزیابي کیفي و مناقصه: 

الف- داراي تايیديه صالحیت خدمات پیمانكاري در اين زمینه داراي اعتبار در سال 1399 از طرف اداره کل تعاون، کار، رفاه اجتماعي 
  HSE ب- داراي گواهی صالحیت ايمنی پیمانكاري و سالمت

کلیه شرکت هاي تايید صالحیت شده که در ارزيابي کیفي اين مناقصه حداقل امتیار 60  از 100 را کسب کرده باشند پاکت هاي اسناد مناقصه آنان بازگشايي خواهد شد 
نام و نشاني شرکت مناقصه گزار : زنجان-خیابان سعدي شمالي- شرکت توزيع نیروي برق استان زنجان-امور تدارکات-کد پستي :13111-45137  تلفن 

13-33440011-024  فاکس 33448501-024 جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن هاي 33460500-024 يا 024-33157274
هزینه درج دو نوبت آگهي روزنامه: بر عهده برنده يا برندگان تجديد مناقصه ها خواهد بود و مناقصه گر مي بايست مبلغ آن را از اداره قراردادهاي شرکت سوال 

نمايد.)تلفن اداره قرادادها شرکت:  33460500-024 يا 024-33157274(
آگهي تجدید مناقصات مشروحه در سایت هاي زیر نیز قابل مشاهده مي باشد:

 )سایت شرکت توزیع نیروي برق استان زنجان  www.zedc.ir ( و )www.tavanir.org.ir  شبكه اطالع رساني معامالت 
توانیر( یا )http://iets.mporg.ir پایگاه ملي مناقصات(

شركت توزيع نيروی برق استان زنجان

تجديد مناقصه عمومی يک مرحله ای به همراه 
ارزيابی كيفی فشرده  پيمانكاران )نوبت دوم(

شركت توزعي نيروی ربق استان زنجان

# من ماسک می زنم

بدینوسیله به اطالع می رسانداداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان به تجویز ماده یک قانون 
حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی و مــاده 50 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و 
مراتع، اراضی ملی و محدوده ذخیره گاه جنگلی با پوشش گونه ای ارس از توابع شهرستان طارم واقع در 
پالک ثبتی به شماره 183 اصلی موسوم به پاوه رود بخش 8 ثبتی زنجان با مشخصات و حدود اربعه زیر، 

طبق نقشه با مساحت 1763/4 هكتار از سال 1399 به مدت 10 سال قرق اعالم می گردد.

Y:4113176X: 305025Zone39حداکثر، شمال شرقی

Y:4110267X:301835Zone39موقعیت کلی

Y:4106971X:298239Zone39حد اقل، جنوب غربی

جنوب: سریال باال دست روستای گاوخسشمال: سریال کوه هچه و ذخیره گاه مینا و سریال کوه کونچه چال

غرب: ادامه سریال کوه کونچه چالشرق: رودخانه فصلی ذخیره گاه سرخه سنگ

 بدیهی است هرگونه دخل و تصرف، چرای دام، بوته کنی، قطع اشجار و تخریب دراین محدوده به 
استناد مواد مذکور و مواد 42 ، 43 و 43 مكرر، 44 و 44 مكرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها 
و مراتع و نیز ماده 690 قانون مجازات اسالمی )کتاب پنجم تعزیرات و مجازات بازدارنده( ممنوع بوده 
و متخلف و مرتكب عالوه بر جبران خســارات وارده تحت تعقیب و به مجازات مقرره قانونی محكوم 

خواهد شد.

آگهی قرق ذخیره گاه جنگلی پاوه رود

خلیل آقاجانلوـ ـــ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان

توسط سازمان میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان استقرار می یابد

بازارچه های صنایع دستی در سراهای بازار زنجان
 فرنشــین میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی اســتان زنجان از مرمت سراهای 
بازار تاریخی زنجان برای استقرار بازارچه های 

صنایع دستی خبر داد.
به گزارش زنــگان امروز ، امیــر ارجمند در 
گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در استان زنجان 
نزدیک به ۲۵ روستای هدف گردشگری وجود 
دارد کــه از خــرداد تا شــهریورماه تورهای 
استانی فعال بودند. امســال جشنواره انتخاب 

گردشــگرپذیرترین روستا را برگزار کردیم. از 
اینرو رونق بوم گــردی برای معرفی جاذبه های 
محلی و تقویت اشــتغال روستایی از اهمیت 

باالیی برخوردار است.
وی احیای میراث فرهنگی، رونق گردشــگری 
و توســعه تولید و فروش صنایع دستی را از 
اولویت های مهــم این وزارتخانه عنوان کرد و 
از  بازارچه های صنایع دستی  راه اندازی  گفت: 
برنامه های این اداره اســت که در همین راستا، 

سراهای تاریخی بازار زنجان مرمت و بازسازی 
می شوند تا برای اســتقرار بازارچه های صنایع 
دستی مورد استفاده قرار گیرند. فرنشین میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی استان 
زنجان ادامه داد: بازار تاریخی زنجان ۱۴ ســرا 
دارد که با تبدیــل آن ها به بازارچه های صنایع 
دستی، ســراها مرمت و میراث فرهنگی حفظ 
می شود، واحدهای صنایع دستی در آن استقرار 
پیدا می کند و بازار فروش ایجاد می شــود و 

گردشگری رونق می یابد. این مسوول با اشاره 
به اینکه اکنون بیشتر سراهای بازار به انبار تبدیل 
شدند، تصریح کرد: با رونق یافتن سراها، مالکان 
هم، برای بازســازی و مرمت ترغیب می شوند. 
یکی از جاذبه های گردشــگری بازار زنجان، 
ســرای ناصری است که بیش از ۹۰ درصد آن 
مرمت شده و موزه، فضای پذیرایی و حجره های 
صنایع دستی، فضاهای پیش بینی شده در آن را 
تشــکیل می دهند.  ارجمند با اشــاره به اینکه 

سرای ملک و سرای بهجت نیز در بازار زنجان 
در حال مرمت هســتند، یادآور شد: در سرای 
بهجت ۱۷ حجره به عنوان انبار فرش اســتفاده 
می شــوند؛ در حالی که با احیای آن ها می توان 
بهره وری بخش هــای مختلف میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و گردشگری را ارتقا داد.
وی با بیان اینکه صنایع دســتی هم جزو جاذبه 
گردشــگری به حساب می آید و می تواند مردم 
را به حضور در مکان های تاریخی دعوت کند، 

اظهارکرد: راســته  جگرپزها و غذاهای سنتی 
زنجان، راســته فرش فروشان و مواردی از این 
دست نیز، باید در رونق گردشگری مورد توجه 

قرار گیرد.
فرنشــین میــراث فرهنگی، گردشــگری و 
استان زنجان خاطرنشان کرد: در  صنایع دستی 
سطح استان ۵۷ مسیر گردشگری تعریف شده 
است. در دوران شیوع کرونا نیز ۲۱ تور مجازی 

از بناهای تاریخی زنجان برگزار شده است.
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