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افزایش هزینه کرد 51.2 درصدی خانوارهای زنجانی
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از موازی کاری جلوگیری می کند
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رقصمرگدرمیانجنگلهایخرمدره

ارایهتسهیالتبرایساختخانههایبومگردی

 معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی اســتان زنجان گفــت: فروردین 
امســال خانوارهای زنجانی برای کاال و خدمات 

یکسان 2/51 درصد بیشتر هزینه کردند.
ایرج امینی در گفت وگو با ایسنا، اظهارکرد: تورم 
پایی پیامد توســعه و پیشرفت است. گروهی از 
اقتصاددانــان وجود حدود 3 تا 4 درصد افزایش 
ســالیانه در ســطح عمومی قیمت ها و یا به طور 
کلی نــرخ تورم کمتر از 10 درصد در ســال را 
برای تداوم رشد و توسعه اقتصادی الزم و مفید 
می دانند و تورم 10 تا 25 درصد در سال نیز تورم 

شدید نامیده می شود.

این مسوول ادامه داد: نمی توان تورم را عامل همه 
مشکالت یا حتی بخش مهمی از آن ها دانست، 
ولی صاحبنظران اقتصادی و اجتماعی غالبا تورم 
را به منزله شاخص کشــمکش ها و اغتشاشات  

اجتماعی و شاخص اعالم خطر قلمداد می کنند.
وی با اشــاره به تورم فروردین مــاه در زنجان، 
افزود: در فروردین ماه امســال عدد شاخص کل 
استان )1395=100( استان زنجان به 166.7رسید 
که نســبت به ماه قبل به 4.2درصد افزایش نشان 
می دهــد. همچنین نرخ تورم ماهانه که از ابتدای 
سال 97 شروع شده بود، پس از  یک وقفه کوتاه 
ســه ماهه در آبان، آذر و دی ماه 97 دوباره روند 

افزایشی خود را شــروع کرد تا اینکه فروردین 
امسال به 4.2 درصد رسید.

امینی تصریح کرد: در فروردین ماه امسال درصد 
تغییر شــاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 
)تورم نقطه به نقطه( 51.2 درصد اســت؛ یعنی 
خانوارهای اســتان به طور میانگین 51.2 درصد 
بیشتر از فروردین 97 برای خرید یک مجموعه 
کاال و خدمات یکســان هزینه کرده اند. همچنین 
بررســی تغییر قیمت نقطه به نقطه اســتان نیز از 
افزایش درصد شــاخص از اولین ماه سال 97 تا 
آخرین ماه سال حکایت دارد به طوری که درصد 
تغییر شــاخص در فروردین ماه 6.3 درصد و در 

اسفند ماه در اوج خود یعنی 46.8 درصد رسید.
معــاون آمــار و اطالعات ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی اســتان زنجان یادآور شد: نرخ تورم 
دوازده ماهه منهتی به فروردین ماه امسال استان به 
29.1 درصد رسید که نسبت به همین ماه قبل 3.8 
درصد افزایش نشــان می دهد. مجموعه اتفاقات 
رخ داده در این ماه ســبب شد هر سه نوع تورم 

همچنان روند افزایشی خود ادامه دهند.
وی خاطرنشان کرد: بررسی روند تغییرات ساالنه 
استان که در یک سال گذشته نشان می دهد که از 
فروردین سال گذشته به این طرف، هیچگاه نرخ 
تورم ساالنه از مرز تک رقمی عبور نکرده بود تا 

اینکه این اتفاق در مهر سال گذشته، افتاد. در این 
زمینه نرخ تورم ساالنه استان با تغییر و چرخش از 
تورم یک رقمی در فروردین 97 )6.7 درصد( به 

دو رقمی در مهر ماه همان سال )11.8 درصد( و 
در نهایت با ادامه روند افزایشی خود در فروردین 

امسال به 29.1 درصد رسید.

 معاون امور اجتماعی بهزیســتی استان 
زنجــان گفت: از اواخر ســال 94 تا کنون 180 
کودک کار زیر 18 سال در شهر زنجان شناسایی 
شده اند که هم اکنون در مرکز حمایتی آموزشی 
کــودک و خانواده زنجان خدمــات مددکاری، 

روانشناسی و توانمند سازی دریافت می کنند.
ســلمان حسینی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: طبق دســتور العمل اعالم شده کودکان 
کار خیابانی در مرکز حمایتی آموزشــی کودک 
و خانواده در شــهرهای بــاالی 200 هزار نفر 
جمعیت ایجاد می شــود که این مهم در شــهر 

زنجان وجود دارد.
وی اظهار داشــت: بر این پایــه مرکز حمایت 
آموزشــی کودک و خانواده شهر زنجان نسبت 
به پذیرش کودکان کار خیابانی اقدام و ســپس 
آموزش هــای مختلفی به آنان با هدف توانمند 

سازی انجام می گیرد.
این مسوول ادامه داد: در صورت وجود کودک 
کار در دیگر شــهرهای این استان نیزت وسط 
تیم های تخصصی اورژانس اجتماعی گروه های 
هدف شناسایی و خدمات الزم ارائه می شود که 
ساکنان مناطق یاد شده می توانند موارد را با خط 

123 در میان بگذارند.
وی اضافه کرد: همچنین برای خدمات رسانی 
بهتــر از طریق پایگاه هــای خدمات اجتماعی 
در منطقه بی ســیم و اسالم آباد شهر زنجان نیز 
کودکان کار خیابانی شناسایی و در مرکز حمایتی 
آموزشــی کودک و خانواده خدمات مددکاری، 

روانشناسی، آموزشی، بهداشتی ارایه می شود.
معاون امور اجتماعی بهزیستی استان زنجان ادامه 
داد: بیشتر کودکان کار خیابانی پذیرش شده در 
این مرکز دارای خانواده بوده و شبها نزد پدر و 
مــادر خود زندگی می کننــد و در این میان در 
صورت اعتیاد پدر و مادر و با همکاری معاونت 
امور پیشــگیری بهزیستی نسبت به ترک اعتیاد 

آنان مبادرت می شود.
وی اظهار داشــت: عالوه بر آن بــرای مادران 
کودکان کار آموزش مهارت های فرزند پروری، 
مهارت هــای زندگی، کالس های آموزشــی، 
توانمند ســازی و تشکیل گروه های همیار نیز 
ارایه و انجام می شود که این اقدامات آثار خوبی 

را به دنبال داشته است.
حســینی افزود: با برنامه ریزی انجام گرفته و با 
همکاری مددکاران اجتماعی ادامه تحصیل این 
کــودکان کار خیابانی نیــز از طریق آموزش و 
پرورش استان فراهم شده و به عبارتی از ترک 

تحصیل آنان جلوگیری شده است.
این مسوول خاطر نشان کرد: چند روز گذشته 
به مناســبت روز جهانی منع کودکان کار و در 
نشستی که با همکاری 11 دستگاه متولی مقرر 
شد برای توانمند ســازی کودکان کار خیابانی 
زنجــان اقدامات گســترده ای تر انجام گیرد که 
تحقــق این مهم در پایان نتیجــه خوبی را رقم 

خواهد زد.

در مقایسه تورم نقطه به نقطه فروردین ماه اعالم شد؛

افزایشهزینهکرد51.2درصدیخانوارهایزنجانی

رویه 2  

امالک  اتحادیه مشــاوران   رییــس 
و نمایشــگاه داران اتومبیــل زنجان گفت: 
پیش بینی کاهــش قیمت خودرو در زنجان 

وجود دارد.
سیدابوالفضل طاهری در گفت وگو با ایسنا،  
اظهار کرد: هم اکنون شــاهد کاهش قیمت 
خودرو در کشور و به تبع آن کاهش قیمت 

خودرو در استان هستیم.
این مســوول ادامه داد: قیمت خودروهای 

داخلی در اســتان کاهش قابل قبولی دارد و 
قیمت خودروهای خارجی نیز 150 تا 200 

میلیون تومان کاهش داشته است.
وی از تغییر مسیر سرمایه های مردم از بازار 
خودرو بــه بازارهای بورســی خبر داد و 
افزود: این تغییر مسیر سرمایه گذاری دلیلی 
بر کاهش قیمت خودرو اســت و پیش بینی 
می شــود که این کاهش قیمــت خودرو تا 

حدودی تداوم یابد.

رییس اتحادیه مشاوران امالک و نمایشگاه داران اتومبیل زنجان خبر داد:

پیشبینی
کاهشقیمتخودرو

دربازارزنجان

رییس کل دادگستری استان زنجان تأکید کرد:

حمایت قاطع 
دستگاه قضایی
از رونق تولید

رویه 4  
رویه 3  
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خواهدگردید.
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تصمیمنسبتبهمواردمشروحهذیلدرمجمعمزبورحضوربههمرسانندویاوکالیخودراباتوجهبه

ماده19آییننامهنحوهتشکیلمجامعازبیناعضایاخارجازاعضایشرکتمعرفینمایند.
دستورجلسه

1-ارائه گزارش توسط هیات مدیره در رابطه با فعالیت های انجام شده در سال های 96-95-94-93 
2- ارائه گزارش توسط بازرس در رابطه با عملکرد هیأت مدیره و صورت های مالی سال های 96-95-94-93

3- بررسی و تصویب صورت های مالی سال های 96-95-94-93
4-طرح و تصمیم گیری در خصوص میزان حق الجسات و پاداش هیأت مدیره

5- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره
6- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی 98

7- طرح و تصمیم گیری در خصوص نحوه تقسیم امالک فروخته شده در بین اعضای تعاونی
8- طرح و تصمیم گیری در خصوص نحوه  فروش سه باب مغازه واقع در دانشسرا

9- طرح و تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود یا زیان سال های 93- 94- 95 -96
توضیح: اعضایی که کاندیدای تصدی سمت هیأت مدیره و بازرسی شرکت می باشد حداکثر ظرف مدت یک 

هفته از تاریخ انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی جهت تکمیل فرم مربوطه به دفتر تعاونی مراجعه نمایند.

هیأتمدیرهشرکتتعاونیمصرفولیعصرکارکنانشهرداریزنجان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت دوم
شرکت تعاونی مصرف ولیعصر کارکنان شهرداری زنجان هب  شماره ثبت 1164

تاریخانتشار
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  معاون اجتماعی بهزیستی زنجان:

180 کودک کار زیر 18 سال در زنجان شناسایی شدند
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آزادسازی 600 زندانی جرایم 
غیر عمد با حمایت بانک ملی ایران

 بانک ملی ایران از ســال 1389 تا کنون 
زمینه آزادسازی حدود 600 نفر از زندانیان جرایم 

غیر عمد را فراهم کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی استان زنجان، 
این بانک طبق یک ســنت نیک در قالب جشن 
گلریزان که هر ســال در نقاط مختلف کشــور 
برگزار می شــود، مبالغی را به منظور آزادسازی 

زندانیان جرایم غیر عمد پرداخت می کند.
اطالعات موجود نشان می دهد این بانک از سال 
1389 تــا کنون حدود 75 میلیــارد ریال به این 

منظور پرداخت کرده است.
رقم تخصیص یافته به آزادسازی زندانیان جرایم 
غیر عمد از سوی بانک ملی ایران در سال 98 نیز 

دو میلیارد و 700 میلیون ریال است.
بخش عمده این مبالغ از سوی صندوق پس انداز 
ملی ایران تامین شــده و مابقــی را ادارات امور 
شعب بانک در سراسر کشور پرداخت کرده اند. 
الزم به ذکر اســت کمک های بانک ملی استان 
زنجان در ماه مبارک رمضان امســال 300میلیون 
ریال بوده که 20میلیون ریال به صورت بالعوض 
و 280میلیون ریال به صورت تســهیالت قرض 
الحسنه تعهد پرداخت شده است که امید می رود 
با تقویت حســاب های قرض الحســنه توسط 
مشــتریان محترم ، ســقف اختصاص این مبلغ 

افزایش قابل توجهی داشته باشد.

طرح ۲ خطه کردن راه آهن 
زنجان - تهران به پیشرفت

۷0 درصد رسید
 سرپرســت راه آهن منطقه شــمالغرب 
کشور گفت: پروژه 2 خطه کردن راه آهن زنجان- 
تهران فعال است و به پیشرفت فیزیکی 70 درصد 
رســیده که با تخصیص منابــع مالی فعال تر نیز 

می شود.
علی خدایی در جمع خبرنــگاران افزود: به طور 
میانگین ساخت این پروژه ها 70 درصد رشد دارد 
و برخی از قطعات بیشتر از این میزان و برخی دیگر 

نیز کمتر پیشرفت فیزیکی دارد.
به گفته وی، تزریق منابع مالی موجب تســریع 
روند ساخت و بهره برداری آن در کمترین زمان 

ممکن خواهد شد.
سرپرست راه آهن منطقه شمالغرب کشو اظهار 
داشت: بهره برداری از 2 فیدر تخلیه و بارگیری 
ترکیبی به توسعه ایستگاه باز بار بین المللی بناب، 
حمل بار بیشــتر و تامین مواد اولیه برای تولید 

کنندگان استان زنجان کمک می کند.
خدایی اظهارداشت: با سرمایه گذاری بیش از 12 
میلیارد ریالی توسط بخش خصوصی برای این 
پروژه هزینه شــده و امیدواریم با بهره برداری از 
آن شاهد رشد و توسعه روز افزون تامین منابع و 
مواد اولیه برای تولید کنندگان و توسعه حمل و 

نقل را شاهد باشیم.
به گفته وی، روزانه 25 رام قطار مسافری در مسیر 
راه آهن منطقه شمالغرب کشور هفت هزار مسافر 

را جابه جا می کند.
پروژه 2 خط راه آهن قزوین -زنجان شامل چهار 
قطعه است که یکی از قطعه ها در استان قزوین و 
قطعه های 2، سه و چهار در استان زنجان قرار دارد.
طول این خط با توجه به نقشــه های اولیه 171 
کیلومتر است که بر پایه پیش بینی های انجام شده 
مقرر شده بود در مدت 18 ماه یعنی تا پایان سال 
96 پروژه با توجه به سیاســت های انجام شده 
از نظر فنی و عملیاتی به تاخیر نیفتاده و تحویل 

داده شود.

مرگ 3 نفر بر اثر واژگونی 
اتوبوس در آزادراه زنجان - تبریز

 رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشکی استان زنجان گفت: شمار جان باختگان 
حادثه آدینه روز واژگونی یک دستگاه اتوبوس در 

آزاد راه زنجان - تبریز به سه تن رسید.
دکتر اصغر جعفــری در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا در ارتباط با آخرین وضعیت جان باختگان 
و زخمی های این حادثه افزود: این حادثه ساعت 
2 و 22 دقیقه بامداد روز جمعه به وقوع پیوست 

که 11 کد آمبوالنس به محل حادثه اعزام شدند.
وی اظهار داشــت: بر این پایه 20 زخمی توسط 
اورژانس و یک نفر توســط هالل احمر به مرکز 
درمانــی تخصصی و فوق تخصصــی آیت اله 
موسوی زنجان منتقل شدند و 2 نفر نیز از درمان 

امتناع کردند.
این مسوول ادامه داد: در این حادثه 2 نفر در سر 
صحنه فوت شدند و یک نفر خانم نیز با شدت 
جراحات باال به بیمارستان منتقل و سی پی آر شد 
که شوربختانه تالش های بر ای زنده ماندن وی 
بی نتیجه ماند و فوت شد که در مجموع این سه 

نفر در رده سنی ۴0 تا 50 سال قرار داشتند.
وی اضافه کرد: تاکنون 18 نفر در اورژانس آیت 
اله موسوی زنجان تحت نظر قرار دارند و 2 نفر 
به بخش انتقال یافته و در مجموع وضعیت و حال 

عمومی زخمی ها مساعد اعالم شده است.
بــه گفته مظفری این حادثــه در الین جنوبی و 
حدود ۴5 کیلومتری زنجان )سه راهی ماه نشان( 
به علت خستگی راننده اتفاق افتاد و این اتوبوس 
با 25 سر نشین از تبریز به تهران در حال حرکت 
بود که پس از خروح از جاده و برخورد با پل کنار 

گارد رپل واژگون می شود.

خبر

فرمانده یگان حفاظت اداره کل محیط زیست استان:

شمار محیط بانان زنجان 
با استانداردهای جهانی 

فاصله دارد
 فرمانده یگان حفاظــت اداره کل محیط 
زیست استان زنجان گفت: این استان به لحاظ تعداد 

محیط بانان با استانداردهای جهانی فاصله دارد.
اســماعیل قلی زاده در گفــت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: اســتاندارد جهانی برای حفاظت از 
مناطق حفاظت شده، پناهگاه های حیات وحش 
و مناطق شکار ممنوع، به ازای هر محیط بان یک 
هزار هکتار است اما در زنجان با توجه به کمبود 
نیرو، هر 11 هزار هکتار توســط یک محیط بان 
کنترل می شــود و این نشــان از داشتن فاصله با 

استانداردهای جهانی است.
وی، زمین های  تحت مدیریت این استان را 507 
هزار هکتار اعالم کرد و اظهار داشت: وظیفه این 
یگان، جلوگیری از شکار، صید و تخلفات زیست 
محیطی اســت که نبود محیط بان کافی، کار این 

یگان را سخت تر کرده است.
قلی زاده بــا بیان اینکه کمبود نیروی انســانی، 
پایش ها در مناطــف تحت مدیریت و حفاظت 
شده را با مشکل موجه کرده است، افزود: تبدیل 
زمین های دیم به آبی و تغییر الگوی کشــت و 
عدم همکاری به موقع برخی دستگاه های ذیربط 
و حفر چاه های غیرمجــاز که موجب افت آب 
در ســفره های زیرزمینی شده، محیط زیست را 

تخریب و حیات وحش را تهدید می کند.
وی تاکیــد کــرد: عــدم همــکاری بعضی از 
سازمان های ذیربط باعث آسیب به محیط زیست 
شــده که اگر در مراحــل اولیه جلوی بعضی از 
کارها و اقدمات نامناسب و غیرمجاز گرفته شود 

به نفع محیط زیست خواهد بود.
قلی زاده همچنین به رونــد رو به کاهش آتش 
ســوزی ها در مناطق تحت مدیریت این استان 
اشــاره کرد و افزود: دلیل این کاهش نیز، پایش 
مدام و هرچه بیشتر مناطق مستعد آتش سوزی 
از سوی محیط بانان و ارایه آموزش های الزم به 
افراد محلی ازجمله چوپانان و دهیاران و همچنین    

هشداری الزم به طبیعت گردان بود.
وی یادآور شد: در سال 97 تعداد آتش سوزی ها 
در زمین های تحت مدیریت این اداره کل پنج مورد 
بود که در مجموع به حدود 51 هکتار هم نرسید 
و امســال نیز این پایش ها با دقت و حساسیت 

بیشتری از سوی محیط بانان دنبال می شود.

خبـر تداومفعالیتچوببریهایغیرمجاز؛

رقصمرگدرمیانجنگلهایخرمدره
 رییس اداره محیط زیست خرم دره 
تــداوم فعالیت چــوب بری های  گفت: 
این  غیر مجــاز در خــرم دره جنگل های 

شهرستان را تهدید می کند.
به گــزارش ایســنا، توکل ســلیمانی در 
نشســت مدیریت پســماند شهرســتان 
خرم دره با بیان اینکه در راستای جلوگیری 
از آلودگی زیست محیطی در روز طبیعت، 
6 هرار نایلون در میان شــهروندان توزیع 
شــد، اظهار کرد: این امر سبب شد حجم 
انبوهی از زباله ها دوباره به شهر بازگشته 
و در طبیعت رهاســازی نشود که در این 
حوزه خرم دره رتبه اول اســتان را کسب 

کرد.
وی بــا اشــاره بــه تخلــف برخــی از 
تولیدی هــای کفش هیدج و ســوزاندان 
زمین های  در  کفاشی  ضایعات واحدهای 
نصیرآباد ادامــه داد: با همیــت دهیاری 

این روســتا و پیگیری های صورت گرفته، این 
موضوع تا حد زیاد کنترل شد.

این مســوول از ســاماندهی و بهره بــرداری از 
جایگاه زباله روســتای نصیرآباد بعد از 30 سال 
خبــر داد و گفت: روســتای نصیرآباد به عنوان 
یکی از ســه روستای پایلوت استان زنجان برای 

اجرای طرح فاضالب روستایی انتخاب شد.
ســلیمانی با اشاره به اینکه قطع بی رویه درختان 
در خــرم دره تبدیل به یک رویه نامیمون شــده 
است، افزود: در راســتای جلوگیری از این امر 
کمیته حفاظت و صیانت در شهرســتان تشکیل 
شده اســت که در نشســت هایی مقرر شد که 

هرگونه قطع درختــان منوط به گرفتن مجوز از 
این کمیته باشد.

وی با بیــان اینکه اگر قطع درختــان به همین 
منوال در شهرســتان ادامه یابد تا پنج سال آینده 
ریه های تنفســی شــهر قطع خواهد شد، ادامه 
داد: بــرای کنترل این امر بایــد از ادامه فعالیت 

چوب بری هــای غیر مجاز در شهرســتان 
جلوگیری به عمل آید.

وی با اشــاره به بهره برداری از بزرگترین 
پروژه زیست محیطی استان در زمینه کنترل 
آالیندگی هوا در شرکت سیلیس خرم دره، 
یادآور شــد: این پروژه با اعتباری بالغ بر 
12 میلیارد ریــال در جهت کاهش ذرات 
معلــق و غبار ترکیبات معدنی ســلیس به 

بهره برداری رسید.
زیســت  محیط  اداره حفاظــت  رییــس 
شهرســتان خرم دره افزود: شرکت کاویان 
هلدینگ  از شــرکت های مجموعه  کاران 
سلیس آرا اســت که در سال 1397 مورد 
بهره بــرداری قرار گرفته و فعالیت خود را 

آغاز کرده است.
وی ادامه داد: با افتتاح اســکرابر پیشرفته 
از  آرا  کاران ســلیس  کاویــان  شــرکت 
آلودگی هوای ناشی از فعالیت این شرکت 
پیشگیری و شــاهد کیفیت هوای منطقه به ویژه 
شهر خرم دره و روستاهای پیرامون خواهیم بود.

صنعتی،  واحدهای  امیدواریم  گفت:  ســلیمانی 
الزامــات  بــا رعایــت  خدماتــی و معدنــی 
زیســت محیطی گام های موثری در پیشگیری از 

آلودگی هوا، خاک و آب بردارند.

 مدیرعامل شرکت آب  منطقه ای زنجان گفت: 
مجموع بارندگی از خردادماه سال آبی گذشته تاکنون، 

حدود ۴09 میلی متر برآورد شده است.
یوســف رضاپور در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به این کــه میزان بارندگی در ســال آبی 97-96 
حدود 320 میلی متر بوده اســت، اظهار کرد: در 
بارندگی های اخیر، 118 میلیون مترمکعب آب به 
سدهای بزرگ اســتان زنجان وارد شده و حجم 

مخازن به 263 میلیون متر مکعب رسیده است .
این مســوول ادامه داد: سیالب و خشکسالی هر 

دو طبیعی هستند و منشأ انسانی سهم بسیاری در 
وقوع سیالب امسال داشت. مدت زیادی در شرایط 
خشکسالی به سر می بردیم و همین باعث می شد که 
خیلی ها احتمال وقوع بارندگی شدید و سیل را باور 
نکنند و این مســاله را در شهرسازی ها مد نظر قرا 
ندهند. به عنوان نمونه در بستر رودخانه، پارکینگ 
ساخته شــده بود و یا شهروندان از بستر رودخانه 

استفاده های دیگری می کردند .
وی افزود: امســال استان زنجان نیز سیالب های 
زیادی داشت و آب هایی که وارد قزل اوزن می شد 

در نهایت از طارم به سمت سد منجیل می رفت. 
همچنین رصدها مستمر بود و با افزایش دبی آب، 
هشــدارهای الزم به فرمانداری ها و دهیاری ها و 
شوراهای اسالمی داده می شد تا حداقل از تلفات 

انسانی در امان باشیم .
رضاپور یادآور شد: چهار سد بزرگ استان و 35 
سد کوچک به صورت مستمر بازدید می شود تا 
مشکلی برای استان ایجاد نشود. همین بارندگی ها 
باعث شد سدهایی که سالیان سال آب نداشت، تا 
حد زیادی غنی شود. در همین راستا، ۴7 میلیون 

مترمکعب آب پشت سد تهم جمع آوری شده که 
56 درصد از ظرفیت این ســد را شامل می شود. 
66 میلیون مترمکعب آب نیز پشــت سد گالبر 
جمع آوری شــده که 57 درصد از ظرفیت آن را 

شامل می شود .
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای استان زنجان با 
اشاره به این که شوربختانه به علت برخی تصرفات، 
بســتر برخی رودخانه ها به 10 متر کاهش یافته 
است، خاطرنشان کرد: در همین راستا، مطالعات 
از زنجان رود آغاز شــده و همه مسیرهای داخل 
شهر زنجان را شامل می شود. در خصوص تغذیه 
منابــع آب زیرزمینی نیز بدون شــک بارش های 
اخیر بی تاثیر نبوده ولی نمی توان گفت که بحران 
20 ســاله مرتفع شده است؛ در واقع میزان تغذیه 

سفره های زیرزمینی باید اندازه گیری شود.

فروشدارودرفضایمجازی؛

کاسبیباسالمتمردم
 متخصصان و کارشناسان بر این باورند: نبود 
آگاهی ها و اطالع رسانی کافی موجب شده عده ای 
افراد سودجو با شناسایی مخاطبان خود نسبت به 
خرید و فروش دارو حتی محصوالت بهداشتی در 
فضای مجازی و شبکه های اجتماعی اقدام کنند، 
موضوعی که بی توجهی به آن ســالمت افراد را با 
تهدید مواجه می کند و حتی عواقب جبران ناپذیری 

را بر جا می گذارد.
خرید دارو از طریق فضای مجازی ســالمت افراد 
جامعه را با خطرات بالقوه مواجه می کند و در این 
میان ســازمان های معتبر حوزه سالمت جهان در 

ارتباط باانجام چنین کاری هشدار می دهند.
این در حالی است که در سال های گذشته و با شکل 
گیری شــبکه های مختلف اجتماعی نظیر تلگرام، 
اینســتاگرام و حتی در فضای اینترنت بسیاری از 
افراد، شــرکت ها و وب سایت ها با استفاده از این 
فضا و شوربختانه گاهی با همکاری افراد مشهور به 
فروش محصوالتی مبادرت می کنند که در بسیاری 
از موارد فاقد اســتاندارد الزم بــوده و در این میان 
محصوالت پزشکی و دارویی بیش از همه اهمیت 

داشته و عرضه آنها بسیار خطرناک تر هستند.
علی 29 ســاله یکی از قربانیان مصرف داروهای 
اینترنتی اســت، او برای کاهش وزن خود داروی 
الغری به گفته خود معجزه ســا را استفاده کرده و 
هم اکنون به علت آسیب به یکی از ارگان مهم بدن 
یعنی کبد تحت نظر پزشک و درمان الزم قرار ندارد.
البته این موضوع به اینجا ختم نمی شود و عالوه بر 
آن به بیماری دیابت نیز مبتال شده و باید طبق برنامه 
دارو مصرف کند و به گفته خودش دیگر پیشیمانی 

سودی ندارد.
فروش داروهای تقلبی در فضای مجازی

رییس انجمن داروسازان استان زنجان در گفت و 
گو با خبرنگار ایرنا افزود: هنوز زیر ســاخت های 
ایجــاد و تبلیغ داروخانه هــای اینترنتی به صورت 
مجاز و قانونی از ســوی وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی کشور فراهم نشده و همین امر 
امکان بروز ســوء استفاده در فضا های دیگر نظیر 

شبکه های اجتماعی را فراهم می کند.
دکتر مهدی بیگدلــی افزود: باید به این مهم توجه 
داشت که بدلیل اهمیت ویژه دارو در حفظ سالمت 
مردم، خریــد و فــروش آن در فضاهای مجازی 
نیازمند تهمیدات قانونــی الزمه بوده و باید تحت 

نظارت متولی سالمت کشور انجام گیرد.
وی اظهار داشــت: حتی در فضاها، ســایت های 
اینترنتی نیز داروهای تقلبی وبدون هیچگونه مجوز 

قانونی خرید و فروش می شــود کــه نمی توان از 
کیفیت و سطح ایمنی آنها اطمینان داشت و به نوبه 

خود اهمیت ویژه ای دارد.
این مسوول ادامه داد: برخی اقالم دارویی پر مصرف 
وپر طرفدار مانند داروهای کاهش دهنده و افزایش 
دهنده وزن، دارو و اقالم ارایشــی موثر در زیبایی، 
رشــد مو، داروهای افزایش دهنــده قد و غیره به 
دلیل فروش باالی آن در بین عموم مردم محبوبیت 
بیشــتری دارند وبه همین دلیل شوربختانه فروش 
این نوع داروها نیز توسط افراد فاقد صالحیت و به 

صورت قاچاق نیز افزایش یافته است.
بیگدلی افزود: به دلیل درآمدهای وسوسه انگیز و 
کالن تبلیغــات این نوع داروهای قاچاق در فضای 
مجازی خریداران بدون کسب اطالع و اگاهی الزم 
به خرید انها اقــدام و حتی به تبلیغات دروغین و 

غیرواقعی آن نیز اعتماد می کنند.
وی اضافه کرد: حتی در شــبکه های ماهواره ای نیز 
داروهایی ویژه ای از قبیــل کاهش و افزایش وزن 
در مدت کوتاه، افزایش تمرکز، افزایش قد، رویش 
مجدد مو و غیره بدون پشتوانه علمی به مخاطبان 
تبلیغ می شود و مصرف آنها چه بسا عوارض مخرب 

را برای ارگان های مختلف بدن بر جا بگذارد.
این مســوول ادامه داد: شوربختانه حتی گاهی در 
رسانه ملی نیز محصوالتی تبلغ می شود که بدون 
مجوز سازمان غذاودارو تولید شده اند و فاقد اثرات 
الزم وادعاهای سازنده محصول هستند که در این 
مبحث وجود یک کارشناس خبره از حوزه بهداشت 
و درمان و یا انجمن دارو ســازان و تایید محصول 
می تواند اطمینان بخشی بیشتری را برای مخاطبان 
ایجاد کند. وی به مخاطبان سفارش کرد که خرید 
هرگونه محصول دارویی، اقالم آرایشی و بهداشتی 
و مکمل ها بهتراســت تنها از طریق داروخانه ها و 
فروشــگاه های آرایشی معتبر انجام گیرد و ضمن 
دقت به داشتن مجوز قانونی تولید یا واردات سازمان 
غذا ودارو، از اصالت محصول اطمینان حاصل کنند، 
زیــرا مصرف محصوالت غیرمجاز نه تنها موجب 
عوارض شدید و مخاطرات سالمت افراد می شود 

بلکه باعث ترغیب افراد سودجوخواهد شد.
تبلیغات وسوسه انگیز الغری به بهای آسیب به 

سالمت فردی
یک عضو هیات علمی دانشــگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی و درمانی زنجان گفت: شوربختانه 
بیشترو رژیم گرفتن برای کاهش وزن خود را کار 
دشواری می پندارند و بر این مبنا به دنبال راههای 

سریع برای رسیدن به هدف خود هستند.

جالل حجازی افزود: بســیاری از افراد سودجو و 
برخی عطاری ها با آگاهی از این موضوع، تبلیغات 
فریبنــده ای را برای فــروش محصوالت الغری 
خود انجام می دهند و بسیاری از افراد ازپیامدهای 
ناگواری که مصرف این مــواد می توانند به دنبال 

داشته باشند، آگاهی ندارند.
وی اضافه کرد: ماده مخدر اکتسازی« شیشه« برای 
نخستین بار به عنوان یک داروی الغری وارد بازار 
شد اما با مشخص شدن عوارض جانبی آن، مصرف 
این ماده غیر قانونی اعالم شد و بسیاری از داروهای 
غیر مجــاز کاهنده وزن نیز ممکن اســت حاوی 
ترکیبات مخدری باشــند که مــی توانند عوارض 

ناخوشایند گسترده ای را ایجاد نمایند.
وی ادامه داد: داروهای الغر کننده مجاز در صورت 
نیاز فقط می توانند توســط پزشک یا متخصص 
تغذیه تجویز شوند و عرضه هر نوع دارو، خارج از 
داروخانه و بدون تجویز پزشک غیر قانونی بوده و 

ممکن است نتایج ناگواری را به دنبال داشته باشد.
وی اظهار داشت: داروهای مجاز حداکثر تا سه کیلو 
می تواند به کاهش وزن فرد منجر شده با قطع این 
داروها فرد به وزن قبلی خود باز خواهد گشــت و 
کاهش وزن موثر و پایدار در گرو رعایت ســبک 
زندگی سالم، تحرک کافی و تبعیت از رژیم غذایی 

مناسب است.
حجازی خاطر نشــان کرد: داروهای الغری که در 
فضای مجازی یا از ســوی شبکه های ماهواره ای 
تبلیغ می شــوند و گاه می توانند در مدت کوتاهی 
باعث افزایــش وزن بیش از 10 کیلوگرمی در فرد 
شوند عوارض جانبی بسیار گسترده ای می توانند 
ایجاد کند که از جمله آنها می توان به نارسایی های 
کبدی و کلیوی، آســیب به تیروئید، دیابت و حتی 

کما و مرگ نیز اشاره کرد.
خرید و فروش دارو در فضای مجازی جرم تلقی 

می شود
رییس پلیس فتا اســتان زنجان نیــز در این باره به 
خبرنگار ایرنا گفت: طبق قانون هر گونه تبلیغات 
خرید و فروش داروی قاچاق و غیر مجاز در فضای 

مجازی جرم تلقی می شود و این موضوع اهمیت 
ویژه ای دارد.

ســرهنگ محمد علی آدینه لو افــزود: بر این پایه 
پلیس، فضای مجــازی را رصد می کند و افرادی 
که به صورت غیر قانونی نسبت به تبلیغ داروهای 
سنتی و یا پزشکی اقدام می کنند، شناسایی و پس 
از تشکیل پروند، به مراجع قضایی معرفی می کند.

وی اظهار داشــت: پلیس فتا با رصد 2۴ ساعته با 
گردانندگان وب ســایت هایی که اقدام به تبلیغ و 
فروش داروهــای غیر مجاز می کنند برخوردهای 
الزم را انجام می دهد چرا که دارو مقوله مهم بوده و 

با سالمت افراد و سر و کار دارد.
این مســوول ادامه داد: سال گذشته طرح پانجیا با 
همکاری دستگاه های مربوطه به صورت سراسری 
در کل کشــور و با همکاری پلیس بین الملل اجرا 
شــد که دراین راســتا تعدادی وب ســایت های 
متخلف شناسایی و افرادی که بصورت غیر قانونی 
تبلیغــات و خرید و فــروش دارو می پرداختند، 

دستگیر شدند.
وی اضافــه کرد: هدف از اجرای طرح شناســایی 
صفحات و وب ســایت های متخلــف برخورد با 
تولید و توزیع کنندگان محصوالت دارویی تقلبی 
در فضای مجازی وجلوگیری از فعالیت تجاری غیر 
قانونی کالهبرداران، افزایش آگاهی عمومی مردم 
از خطرات خرید و مصرف محصوالت دارویی و 
پزشکی غیر مجاز از وب سایت های غیر قانونی بود.
آدینه لو افزود: شهروندان به هیچ عنوان به تبلیغات 
فریبنده وب ســایت های و کانــال های مختلف 
شــبکه های مجازی در ارتباط با معجره آسا بودن 
داروهــا توجه نکنند و در این میان تولید و عرضه 
محصوالت دارویی، بهداشتی صرفاً با مجوز و تایید 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تحت 

نظارت سازمان غذا و داروی کشور است.
وی اظهار داشت: به شهروندان و کاربران سفارش 
می شــود نیازهای دارویی خود را از مبادی مجازو 
قانونــی مانند داروخانه ها و فروشــگاه های مجاز 
عرضه تجهیزات پزشــکی تهیه کنند چرا که افراد 

ســودجو و فرصت طلب برای کسب منافع مالی 
بیشــتر با انواع تخلفات درزمینه تولید و عرضه و 
فروش محصوالت بهداشتی و دارویی سالمت افراد 

جامعه را با خطرات جدی مواجه می کنند.
رییس پلیس فتا استان زنجان ادامه داد: پلیس فتای 
استان آمادگی مقابله با جرائم رایانه ای را دارد و از 
شهروندان در خواست می شود، در صورت برخورد 
با موارد مشــکوک مراتب را از طریق وب ســایت 
پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir بخش 

تماس با ما گزارش کنند.
وی اضافــه کرد: کارشناســان پلیس فتــا نیز به 
صورت 2۴ ســاعته به عنوان مرکز فوریت های 
سایبری آماده پاسخگویی به پرسش های مخاطبان 
بوده و از این طریق می توانند پاسخ های خود را 

دریافت کنند.
آدینه لو افزود: به این مهم توجه داشــت تبلیغ و 
فعالیت در فضای مجازی منوط به کسب مجوز از 

سوی سازمان مربوطه و صمت می باشد.
وی اظهار داشت: شوربختانه کاربران به ویژه فضای 
مجازی را فضایی حقیقی مــی پندارند، و همین 
موضوع موجب می شود به مطالب و تبلیغات غیر 

واقعی آن به ویژه در حوزه دارویی اعتماد کنند.
این مســوول ادامه داد: شــهروندان زنجانی برای 
کسب اطالعات مورد نیاز دارویی اخبار و آگاهی 
الزم را فقــط از طریق ســایت هــای معتبر نظیر 
دانشگاههای علوم پزشکی دریافت کنند؛ چرا که 

فضای مجاری اخبار غیر واقعی و جعلی دارد.
وی اضافه کرد: بیشــتر مجرمان در فضای مجازی 
هویت واقعی نداشــته و این افراد با جلب اعتماد 
مشتریان خود کالهبرداری می کنند و پلیس فتا پس 
از دریافت شکایات و موارد نسبت به دستگیری و 

تشکیل پرونده آنان مبادرت می کند.
رییس پلیس فتا اســتان زنجان ادامــه داد: فضای 
مجازی فرصتی برای انجام فعالیت های مجرمانه 
ایجاد کرده که بررســی ها نشان می دهد در بیشتر 
مواقع نبود آگاهسازی فعالیت های غیر قانونی در 

این فضا را رقم زده است.

مدیرعامل شرکت آب  منطقه ای زنجان خبر داد:

افزایش بیش از 80 میلی متری بارندگی در زنجان
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 شنبه 25 خرداد ماه  1398 / نمره 327 / سال دوم

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان
 اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابر رأی شماره ۴۷ مورخه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو زنجان تصرفات مالکانه 

بال معارض متقاضی آقای فرهاد غنی لو فرزند خیراله به شماره شناسنامه ۶۰۹۲۲ صادره از زنجان در ششدانگ قسمتی از یک باب عمارت به مساحت ۱۲.۰۵ 
متر مربع از پالک ۵۲۸۶ اصلی  واقع در بخش یک زنجان  خریداری از مالکین رسمی اولیه محرز گردیده است. 

بنابراین به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول : ۲۵خرداد ماه ۱۳۹۸

تاریخ انتشار نوبت دوم  : ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۸

ابراهیم اکبری - رییس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان
 اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابر رأی شماره ۶۰ مورخه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو زنجان تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای رضا اسدی فرزند اباذر  به شماره شناسنامه ۱۹۷۶ صادره از زنجان 
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۴۳.۶۷ متر مربع از پالک ۷۴ فرعی از  ۵۲۹۹ اصلی  واقع در بخش یک زنجان  خریداری از مالک رسمی آقای 

اباذر اسدی محرز گردیده است. 
بنابراین به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول : ۲۵خرداد ماه ۱۳۹۸

تاریخ انتشار نوبت دوم  : ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۸

ابراهیم اکبری - رییس ثبت اسناد و امالک

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای(
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات ) اجرای عملیات لکه 
گیری و روکش آسفالت به میزان ۲۰۰۰ تن محور ابهر- دولت آباد(به شماره فراخوان  ۲۰۹۸۰۰۳۲۶۲۰۰۰۰۰۱ 
را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد 
مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت)ستاد( به نشــانی www.setadiran انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شــرکت در 

مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۹۸/۰۳/۲۵ می باشد.

 مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت ۸ تا ۱۴  تاریخ ۹۸/۳/۲۵ تا ۹۸/۰۳/۲۹
 مهلت زمانی ارایه پیشنهاد: تا ساعت ۱۴ مورخه ۹۸/۰۴/۱۰
 زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۰ صبح مورخه ۹۸/۰۴/۱۱

 اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه 
و ارائه پاکت های الف و ب وج به واحد حراست سازمان  

زنجان- اتوبان ۲۲ بهمن- میدان سرباز گمنام- سازمان صنعت ، معدن و تجارت)ساختمان شهید بسطامیان( 
تلفن ۰۲۴-۳۳۱۴۴۲۲۸

 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: ۰۲۱-۴۱۹۳۴
 دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان

اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت به میزان 2000 تن محور ابهر- دولت آباد

حمل و نقل عمومی 
در شهر های کوچک

 رضا کریمی- شهر گرماب

یکی از مسایل و مشکالت در شهر های بزرگ 
عدم استفاده از حمل و نقل عمومی می باشد که 
عــالوه بر آلودگی، هزینه و زمــان زیادی را هم 
از شــهروندان و هم از برنامه ریزان شهری می 
گیرد. با پرداختن به فرهنگ حمل و نقل عمومی 
و ترویج فرهنگ استفاده از حمل و نقل عمومی 
می توان گامهای بســیار مثبتــی را در این حوزه 
برداشت و از تحمیل هزینه های زیاد که گاهاٌ با 

سالمتی افراد ارتباط مستقیم دارد کاست.
نقش حمل و نقل عمومی در شهر های بزرگ غیر 
قابل انکار اســت، اما آیا حمل و نقل عمومی در 

شهر های کوچک محلی از اعراب دارد؟
بســته به کارکرد شهرها ی کوچک و نه در همه 
شهرهای کوچک امکان استفاده از حمل و نقل 
عمومی خاص وجود دارد که با اهداف خاصی 

می توان برنامه ریزی و اجرایی کرد.
یکی از دغدغه شــهر های توریســتی باال بردن 
زمان ماندگاری در این شهر ها می باشد حمل و 
نقل های عمومی از قبیل کالسکه ، قایق های پدالی 
در در یاچه های تفریحی وموارد مختلف دیگر، 
حمل و نقل هایی می باشــند که نه با هدف در 
نظر گرفته شده در کالن شهر ها بلکه با اهداف 
گردشــگری و باال بردن مــدت زمان ماندگاری 
گردشــگران طرح ریزی می گــردد و می طلبد 
در شــهر های هدف گردشگر اینگونه موارد به 

صورت جدی بررسی گردد. 

دیدگاه

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان زنجان خبر داد؛

دستیابی زنجانی ها 
به کاشت و پرورش موفقیت 

آمیز نهال ارس
 معاون فنــی اداره کل منابــع طبیعی و 
آبخیزداری استان زنجان گفت: زنجان تنها استانی 
است که در کشور با روش های متفاوت موفق به 

کاشت و پرورش نهال ارس شده است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان زنجان، سلطان نژاد معاون فنی 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با اشاره 
به این که کاشــت ارس در دو منطقه هزار رود و 
بادامستان از ســال 94 آغاز شده است گفت: با 
آزمون و خطاهای فراوانی که در سال های گذشته 
داشته ایم موفق به کاشت و پرورش نهال ارس در 

سطح وسیعی از استان شویم.
وی افزود: کشت دیم این نهال در منطقه یکی از 
روش های متفاوتی است که عامل موفقیت بیش 

از 90 درصدی این طرح شده است.
این مقام مسوول در ادامه با اشاره به این که توسعه 
ارس با رویکرد جنگل کاری یکی از برنامه های 
این سازمان است گفت: منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان زنجان آماده اشتراک گذاری تجربیات خود 

در این زمینه به سایر استان ها نیز می باشد.
 سلطان نژاد به مراقبت بعد از توسعه جنگل کاری 
تاکید کرد و افزود: کشــت گل های محمدی در 
قالب گیاهان دارویی قدم مثبت دیگری است که 
خوشبختانه در اجرای این طرح نیز موفق عمل 

کرده است.
معاون فنــی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان در ادامه اظهار کرد: طرح عمده جنگل کاری 
بادامستان و طرح عمده جنگل کاری چند منظوره 
در طارم از دیگر طرح های موفق استان است که با 

فناوری و دانش به روز اجرا می شود.
وی در ادامــه به معرفی گونــه ارس پرداخت و 
افزود: درخــت ارس یکی از گونــه های نادر 
جنگلی است که پراکنش آن در سطح دنیا نسبتا 
محدود بوده و این در حالی اســت که ارس به 
عنوان یک گونه بومی دارای ویژگی های مختلفی 

در کشور است.
درخــت ارس عالوه بر دارا بــودن ویژگی های 
دارویی و صنعتی به علت دیرزیستی بسیار زیاد 
و مقاومت فوق العاده در برابر آفات و امراض از 

اهمیت ویژه ای برخوردار است.

خبـر

 مدیر کل بیمه ســالمت اســتان زنجان 
گفت: طبق قــرار داد و برای رفاه حال بیماران 
دیالیــزی این بیماران می توانند در شهرســتان 
زنجان از سه محل بیمارستانی دانشگاهی ولی 
عصر )عج(، بیمارســتان خصوصــی بهمن، از 

انجمن بیماران کلیوی خدمات دریافت کنند.
دکتر خدیجه ابراهیم خانــی در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنــا افزود: یکی از وظایف مهم این 
اداره کل رســیدگی و و پرداخــت هزینه های 
بیمــاران خاص به هر طریق ممکن اســت، در 
حالی که هزینه های دارو این گروههای هدف 
نزدیــک به ۵00 هــزار تومان و حتی بیشــتر 

افزایش یافته اما در نهایت مورد توجه هستند.
وی اظهار داشــت: بررســی انجام گرفته نشان 
می دهد در ماههای اخیر ۱۸ مورد بیمار دیالیزی 
به مجموع کنونی بیماران اضافه شــده که خود 
هزینه های بیشــتری را در درمان آنان بوجود 

می آورد.
این مســوول ادامــه داد: بر این مبنــا به گروه 
تحقیقات مطالعات اداره کل وظیفه ای که محول 
شــد این بود پرونده های این بیماران بررســی 
شــود و اینکه چه عاملی موجب دیالیزی شدن 

آنان شده که در صورتی که به دقت مورد توجه 
قرار می گرفتند با این مشکل مواجه نمی شدند.

مدیرکل بیمه سالمت اســتان زنجان ادامه داد: 
بیمه ســالمت، ســالمت محور بــوده و برای 
پیشــگیری از ابتالی مردم بــه انواع بیماری ها 
تالش می کند و در این راستا کنترل هزینه ها، 
مدیریت منابع به سمت کاهش بیماری ها مورد 

توجه قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: از جمعیــت 40 میلیونی بیمه 
شدگان سالمت کشــور ۲۲ میلیون نفر را بیمه 
شدگان روســتایی تشکیل می دهد که خدمات 
مختلفی برای رفاع خاطر و پیشگیری از ابتال به 

بیماری های مختلف ارائه می شود.
ابراهیم خانی افزود: برای هر روســتایی سرانه 
خدمات بهداشتی پرداخت می شود و هم اکنون 
به ازای هر بیمه شده روستایی در استان زنجان 
بر مبنای ســال 9۶، ۱۲۶ هزار تومان سرانه به 

دانشگاه علوم پزشکی پرداخت می شود.
این مســوول خاطر نشــان کرد: بیمه سالمت 
برای رســیدن به اهداف و آرمــان های تعیین 
شــده خود فاصله دارد و در این میان همکاری 
دانشگاههای علوم پزشکی نقش تعیین کننده ای 

دارد که این مهم در این اســتان وضعیت خوبی 
دارد امــا دولت بــه ویژه دســتگاههای متولی 
نیز برای کاهش یک عوامــل محیطی در بروز 

بیماری ها باید نقش فعال تری داشته باشند.
در زمان کنونــی بیش از ۵0 درصد از جمعیت 

استان زنجان تحت پوشش بیمه سالمت هستند.
۲۵ دفتر پیشخوان طرف قرارداد اداره کل بیمه 
همگانی سالمت در استان زنجان فعال است که 
از این تعداد 9 دفتر در شــهر زنجان و بقیه در 

دیگر شهرهای استان خدمات ارایه می کنند.

رییس کل دادگستری استان زنجان تاکید کرد:

حمایت قاطع دستگاه قضایی از رونق تولید
 رییس کل دادگستری استان زنجان گفت: 
دستگاه قضایی با قدرت از رونق تولید حمایت و 

با فساد اقتصادی مبارزه می کند.
به گزارش موج رســا، حجت االســالم اسمعیل 
صادقی نیارکی در آیین تکریــم ومعارفه رییس 
دادگســتری شهرســتان ابهر که بــا حضور امام 
جمعــه، فرماندارو مدیران دســتگاههای اجرایی 
برگزار شــد با اشــاره به این موضوع که انسان 
دو نوع قدرت یکی قدرت شــخصی و دیگری 
به واسطه مســوولیت  پیدا می کند و این قدرت 
در مســوولیت در جایگاه خطیر قضاوت و مسند 
کارگزاری در نظام مقدس جمهوری اسالمی  یک 
قدرت مضاعف  تلقی می شــود اظهار کرد: اگر 

این قدرت مسوولیت برای خدمت به خلق خدا 
باشد  یک سعادت و سروری است برای صاحب 
قدرت، اما اگر اســتفاده ناصحیح شود شقاوت و 
خسران برای شخص خواهد بود که همه بایستی 

به این مقوله دقت و اهتمام داشته باشند.
وی بــا بیان اینکــه حل مشــکالت و باز کردن 
گره های مردم یک توفیق الهی است اظهار داشت: 
حرکت در این مســیر با اســتمداد از قرآن، اهل 
بیت )ع( و نماز به ویژه در مسند قضا و قضاوت 
بایستی ســرلوحه همکاران و مسووالن قضایی 
اســتان باشد؛ چرا که حکم قاضی فصل الخطاب 
است و جایگاه قضاوت ، جایگاهی بسیار حساس 

و باالست.

رییس کل دادگســتری اســتان زنجان  در ادامه 
خطاب به رییس جدید دادگستری شهرستان ابهر 
خاطرنشــان کرد:  در عین حفظ شأن و استقالل 
دســتگاه قضایی همکاری، مشــورت و تعامل با 
دیگر دستگاهها به ویژه شورای تأمین برای اتخاذ 
تصمیمــات موثر در جهــت  خدمت به مردم به 
عمل آیــد؛ چرا که برکت و توفیــق در کارهای  

جماعت است.
اسماعیل صادقی نیارکی حمایت از تولید داخلی 
و اشــتغال را از وظایــف مهم دســتگاه قضایی 
برشمرد و تصریح کرد: دستگاه قضایی با قدرت 
از رونق تولید حمایت و با فساد اقتصادی مبارزه 
می کند و واحدهای تولیدی که بنا به مشــکالتی 

 تعطیل  شده اند بایستی به چرخه تولید و فعالیت 
برگردند.

در این آیین از زحمات پور رســتم رییس سابق 
دادگستری تقدیر و بهروز عباسی به عنوان رییس 

جدید دادگستری شهرستان ابهر معرفی شد.

مدیر کل بیمه سالمت استان زنجان:

بیماران دیالیزی از بیمارستان های دولتی و خصوصی خدمات می گیرند

 رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی و درمانی زنجان گفت: مکانیزم سازمان 
یافته نظارتی توســط موسســه هــای خیریه و 
ســازمان های مردم نهاد حوزه ســالمت عالوه 
بــر جلوگیری از موازی کاری بــه کارآیی بهتر 

فعالیت ها منتهی می شود.
دکتر پرویز قزلبــاش در گفت وگو با خبرنگار 
ایرنا افزود: هم اکنون این واحد دانشگاهی با ساز 
و کارهای فراهم شــده تعامل بسیار خوبی را با 
خیرین برقرار کــرده و تحقق این مهم می تواند 

نتایج مثبتی را رقم بزند.
وی اظهار داشــت: شــرایط ایجاد شده در این 
استان موجب شــده خیرین استان پا را فراتر از 
کارهای ارزشمند سنتی گذاشته و همین مساله به 

پیشرفت فعالیتی آنها کمک فراوانی کرده است.
این مســوول ادامه داد: بر این پایه و در صورت 
عــدم محافظــت از اقدامــت خیرخواهانه در 
موسســه های خیریه و ســازمان های مردم نهاد 
آســیب هایی به دنبال داشته و در واقع می تواند 
حرکت رو به رشد را با خلل جدی روبه رو کند.
وی اضافه کــرد: یکی از اقدامــات خوب این 
واحد دانشگاهی برگزاری جشنواره آیین محبت 
با حضور ۲۵ موسســه خیریه این استان بود که 
توانمندی و ظرفیت های کاری خود را به عموم 
معرفی کردند که در راســتای اجتماعی شــدن 

سالمت بود.
این مسوول ادامه داد: طبق برنامه ریزی ها تالش 

می شــود دومین جشنواره آیین محبت در سطح 
منطقه ۶ کشــوری با مســوولیت دانشگاه علوم 
پزشــکی زنجان که مســوول دبیرخانه قطب ۶ 
کشوری است برگزار شد و این رویداد در سال 
99، در قالب یک کنگــره بین المللی با حضور 

خیران در این استان برگزار خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: به این مهم توجه داشت که 
توجه خیران حوزه سالمت می تواند کمک حال 
دانشگاه های علوم پزشــکی در بحث پژوهش 
و تحقیق و از همه مهم تر پیشــگیری باشد که 
انجمن هایی این مســایل مهم را در چشم انداز 

کاری خود لحاظ کرده اند.
نخســتین جشــنواره آیین محبت بــا حضور 

موسسه های خیریه و سازمان های مردم نهاد حوزه 
ســالمت از ۲۱ تا ۲۶ اردیبهشت سال گذشته با 
رویکرد اجتماعی شدن سالمت در نمایشگاه های 
بین المللی کاسپین زنجان برگزار شد و عالوه بر 
آن موسسه های خیریه در سه بخش به معرفی، 
توانمندی ها، برنامه ها و نیازمندی های خود را به 

عموم مردم در ۵۵ غرفه ارائه کردند.
بر پایه آخرین آمار ارایه شــده هم اکنون حدود 
۲0 مؤسسه خیریه در اســتان فعالیت می کند و 
 منابــع مردمی برای خدمت رســانی به بیماران 
نیازمنــد داده می شــود امــا نگرانــی احتمالی 
شــهروندان این است که موازی کارها به اتالف 

وقت منجر شود.

رییس دانشگاه علوم پزشکی زنجان:

مکانیزم سازمان یافته موسسه های خیریه 
از موازی کاری جلوگیری می کند

وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان
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چون تو موجی بی قرار ، ای عشق ! در عالم نبود
هفت دریا پیش توفان تو ، جز شبنم نبود

از قلم فرسایی تقدیر بر لوح وجود
نامت آن روزی رقم می خورد ، کاین عالم نبود

در ازل وقتی که می بستند ، طرح آدمی
جوهری جز تو سرشته ، با گِل آدم نبود
ای تو آن بار نخستین امانت ! کآسمان

جز به زیر جرم سنگین تو ، پشتش خم نبود
پیش از آن که سر بر آرد ، آفتاب از عدم

چیره بر هستی سراسر ، جز شبی مظلم نبود

کس ، نصیب جنّت و دوزخ نمی داند ، ولی
گر به دوزخ هم تو می بودی ، ز جنّت کم نبود

آن گل سرخی که من بازت گرفتم از نسیم
یعنی این که بی تو غیر از باد در دستم نبود
بی تو نقشی بود هستی ، تیره و خاکستری

وین طالیی ها و آبی ها ، در او ، مدغم نبود
گر نبودی در میان ِ این کویری ها ، دلم ،

ـ چنین خّرم نبود ـ گیرم کف دستیـ  واحه ایـ 
بیش از این هم دانمت گفتن که پیش از بودنت
امروز با حسین منزویگربه دل ها غم نبود ای عشق ! شادی هم نبود منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ورزشی

Zanganemrooz@gmail.com   @zandgan
گردشگری و میراث

 معــاون گردشــگری ســازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری با اشاره 
به انتخاب ۱۰ اســتان بــرای تعریف یک محور 
جدید گردشگری در کشــور، گفت: استراتژی 
این سازمان توسعه گردشگری در این استان های 

منطقه غرب و شمال غرب کشور است.
به گــزارش ایســنا، ولی تیمــوری در همایش 
گردشگری و رسانه که در هتل پارسیان کرمانشاه 
برگزار شــد، در تشــریح چگونگــی واگذاری 
میزبانــی رویــداد بین المللی طبیعــت گردی و 
گردشگری روستایی ۲۰۲۰ به دو استان کرمانشاه 
و کردستان، اظهار کرد: سال گذشته توافقی بین 
سازمان میراث فرهنگی کشور و سازمان جهانی 
گردشگری انجام گرفت که بر پایه آن مقرر شد 
اجالسی با موضوع طبیعت گردی و گردشگری 
روستایی با مشارکت این دو سازمان، سال ۲۰۲۰ 

در ایران برگزار شود.

وی با بیان اینکه طبیعت گردی و گردشــگری 
روســتایی شعار صنعت گردشــگری جهان در 
سال ۲۰۲۰ اســت، عنوان کرد: پس از آنکه این 
توافق انجام گرفت، متعهد شــدیم که یک سند 
و چارچــوب توســعه ای را برای گردشــگری 
روســتایی در ایــران با کمک ســازمان جهانی 
گردشگری داشته باشیم تا خروجی آن منجر به 

برگزاری رویداد ۲۰۲۰ شود.
معاون گردشگری کشور با اشاره به درخواست 
۱۶ استان کشور برای میزبانی رویداد گردشگری 
۲۰۲۰ تصریح کرد: با نظر رییس سازمان میراث 
فرهنگی کشــور از میان این ۱۶ استان دو استان 
کرمانشــاه و کردستان برای میزبانی مشترک این 
رویداد انتخاب شدند، بنابراین از آنها خواستیم تا 
طرح و برنامه خود را جهت برگزاری این رویداد 
به ما اعالم کنند تا ما نیز آن را به سازمان جهانی 

ارسال کنیم.

وی افزود: گزارش و برنامه ای که این دو اســتان 
به ما ارائه می دهند را به ســازمان جهانی ارسال 
می کنیم تا آنهــا نیز نماینــدگان خود را جهت 
بازدید از زیرســاخت ها و امکانات این استان ها 

اعزام کنند.
این مســوول خاطرنشــان کرد: مطمئن هستیم 
کرمانشاه در مسیر ۲۰۲۰ می تواند عالوه بر رونق 
گردشــگری خودش محرکی برای توسعه این 
حوزه در دیگر استان های غرب کشور نیز باشد.

تیمــوری در ادامــه اعالم کرد: توســعه متوازن 
گردشگری یکی از سیاست های کنونی سازمان 
میراث فرهنگی اســت، بنابراین ۱۰ اســتان در 
منطقه غرب و شــمال غرب کشــور را با توجه 
به ظرفیت های آنان انتخاب کردیم تا یک محور 
جدید گردشگری را در این استان ها در کنار سایر 

مسیرهای موجود تعریف کنیم.
وی به وجود چهار تا پنج اثر ثبت جهانی شده در 

این استان ها اشاره کرد و گفت: کلیساهای ثبت 
شــده جلفا، بازار تبریز، تخت سلیمان و بیستون 
آثار ثبت جهانی شده این استان ها هستند و منطقه 
اورامانات نیز در مســیر ثبت جهانی شدن قرار 
گرفته است، بنابراین از نظر تاریخی این استان ها 

امتیاز فوق العاده ای دارند.
معاون گردشگری کشــور همجسایگی با چند 
کشور همسایه که آمد و شد گردشگر زیادی بین 
ایران و آنها وجــود دارد را از دیگر قابلیت های 
این اســتان ها خواند و عنوان کرد: همچنین در 
این استان ها تنوع عظیم فرهنگ ها، آداب و رسوم 
و خرده فرهنگ ها را داریم و از ســوی دیگر از 
نظر جاذبه های طبیعی و اقلیمی هم قابل توصیف 

نیستند.
وی اضافه کرد: این اســتان ها با داشتن این همه 
ظرفیت به عنوان محور جدید گردشــگری در 
کشور انتخاب شــده اند و اتفاقات بزرگی برای 

گردشگری آنها در حال رخ دادن است.
تیموری خاطرنشــان کرد: عالوه بر تعریف یک 
محور گردشگری برای استان های غربی و شمال 
غربی، چهار اســتان کرمانشــاه، لرستان، همدان 
و ایــالم در بحــث اقتصاد مقاومتــی در حوزه 
گردشــگری مورد توجه سازمان برنامه و بودجه 
قرار گرفته اند که این یعنی بســیج همه امکانات 

برای توسعه گردشگری در این استان ها.
وی در بخــش دیگــری از ســخنانش به نقش 
رســانه ها در معرفی جاذبه های گردشگری یک 
منطقه و جذب گردشــگری به آن سمت اشاره 
کرد و گفت: تا زمانی که رســانه ها در این حوزه 
وارد نشــوند، گردشــگران خارجی تصوری از 
ظرفیت های ما ندارند و حتی ما را با کشورهای 
دیگر که درگیر یکســری بحران ها هستند، یکی 

می دانند.
معاون گردشگری کشور اضافه کرد: اگر خواهان 

جایگاهی شایسته در گردشگری دنیا هستیم قبل 
از هرچیزی باید داشــته هایمان را معرفی کنیم و 
بگوییم که چه کشوری هستیم، چه زبان، آداب و 

رسوم و ویژگی هایی داریم.
وی افزود: این رسانه ها هستند که به گردشگران 
کمک می کنند تــا مقصد گردشــگری خود را 
انتخاب کنند و این انتخاب قطعی شــود. حتی 
اینکه زمانی که در مقصــد حضور پیدا می کنند 
چگونه با جامعه محلــی ارتباط بگیرند و رفتار 

کنند نیز کار رسانه ها است.

 مدیرکل میراث فرهنگی اســتان زنجان 
از وجود ۱۰۰ اقامت گاه سنتی در استان زنجان 
خبر داد و گفت: این تعداد اقامت گاه در مناطق 

مختلف استان زنجان ایجاد شده است.
یحیی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر از وجود 
۱۰۰ خانه بوم گردی در استان زنجان خبر داد و 
افزود: اســتقبال از گردشگران داخلی و خارجی 
از خانه های بوم گردی در اســتان بسیار مطلوب 

است.
وی همچنین از وجود ۱۰۰ اقامت گاه سنتی در 

اســتان زنجان خبر داد و اظهــار کرد: این تعداد 
اقامت گاه در مناطق مختلف استان زنجان وجود 

دارد.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دستی استان زنجان گفت: در سال بیش از ۷ 
هزار گردشگر خارجی از جاذبه های گردشگری 

و تاریخی استان زنجان بازدید می کنند.
رحمتی بابیان اینکه شهرستان های خدابنده و ابهر 
دارای بیشترین فراوانی اقامتگاه در استان زنجان 
هســتند، تأکید کرد: هم اکنون ظرفیت پذیرش 

اقامتگاه های بوم گردی اســتان بیش از دو هزار و 
۳۰۰ نفر است.

وی بــا اشــاره به اینکــه توســعه اقامتگاه های 
بوم گردی یکی از سیاست های حوزه گردشگری 
زنجان است، گفت: توجه به این امر مهم باعث 
توســعه اقتصاد شده و اشــتغال پایدار را هم به 

دنبال دارد.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دســتی اســتان زنجان بابیان اینکه میزان 
ماندگاری گردشگر در استان زنجان افزایش یافته 

اســت، تصریح کرد: این تعداد خانه بوم گردی 
در اســتان زنجان می تواند ظرفیت خوبی برای 

ماندگاری گردشگران باشد.
رحمتی یکی از رویکردهــای اصلی و مهم این 
اداره در ســال 98 را افزایش ظرفیت اقامت در 
خانه های بوم گردی اســتان زنجــان اعالم کرد 
و افزود: در این زمینه با همکاری بنیاد مســکن 
تســهیالت الزم برای راه اندازی خانه بوم گردی 
به متقاضیان به صورت قرض الحســنه پرداخت 

می شود.

 هنرهای ســنتی خواه یا ناخواه بخشی 
از زندگــی اکثر ایرانیان را تشــکیل می دهد که 
البته در گذشــته بیشتر تشــکیل می داده است. 
گوشواره ها و دســتبندهای سنتی، لوازم تزیینی 
مینــاکاری و خاتم کاری و پارچه های قلمکاری 
همگی نماینگر هنرهای سنتی ایرانی که هر کدام 
پیشینه تاریخی در استان های مختلف کشورمان 

دارند.
به گزارش ایسنا، این روزها اما خرید و استفاده 
از صنایع دســتی نســبت به گذشته کمتر مورد 
اقبال عموم مردم قرار دارد. از اصلی ترین دالیل 
این موضوع گران شدن هنرهای سنتی به سبب 
افزایش قیمت مواد اولیه تولید و دیگر کاربردی 

نبودن صنایع دستی است.
بسیاری بر این باورند تا زمانی که صنایع دستی 
به شــکل کاربردی تولید و وارد بازار نشود و 
با زندگی امروز مردم همخوانی نداشــته باشد، 
آنگونه که باید مورد استقبال مردم قرار نخواهد 

گرفت.
صنایع دستی باید تلفیق سنت و مدرنیته باشد

یک خانــم ۴۵ ســاله در این زمینه به ایســنا 
می گوید: صنایع دســتی ایرانی را خیلی دوست 
دارم و حتــی از نمایشــگاه هایی هم که برگزار 
می شــود بازدید می کنم. با وجود اینکه قیمت 
کاالهای سنتی هم در ســال های اخیر گران تر 
شــده، اما باز هم دلم می خواهد خریداری کنم؛ 
منتهی فرزندانم اصاًل دوست ندارند و می گویند 
که این طرح ها و وســایل تزیینی خیلی قدیمی 
شده است. به همین خاطر هم دیگر چندان برای 

خرید ترغیب نمی شوم.
او یادآور می شود: تلفیق سنت و مدرنیته می تواند 
برای نسل جدید معجزه کند. در همین سال های 
اخیر شــاهد بودیم که چطور مانتوهای ایرانی 
توانســتند جای مانتوهای خارجــی را بگیرند. 
مانتوهایی که با طرح های جدید و با استفاده از 
نقوش سنتی توانستند جای خودشان را در میان 
ســلیقه بانوان ایرانی پیدا کنند. این نگاه باید در 
همه حوزه های صنایع دستی وجود داشته باشد.

صنایع دستی می خرم، اما فعاًل دغدغه معیشت 
دارم

خانــم جوان دیگری اما از گــران بودن صنایع 
دســتی گله می کند و می گوید: در شرایطی که 
بخشــی از مردم به معنای واقعی نان نمی توانند 
بخورند، صنایع دستی چه اهمیتی دارد؟ آن هم 
صنایع دستی که روز به روز قیمت آن در حال 
افزایش اســت. بعضی وقت ها خنده ام می گیرد 
از اینکه دغدغه امروز مســووالن صنایع دستی 
اســت! من امروز خیلی هنر کنــم بتوانم خرج 
خورد و خوراکم را جور کنم، دیگر به وســیله 

تزیینی که به دیوار بزنم نمی رسد.
او ادامه می دهد: صنایع دستی ما خیلی زیباست 
و مــن هم خیلی دوستشــان دارم. از لباس های 
ســوزن دوزی شــده بلوچ گرفته تا شــال ها و 
مانتوهایی که جدیداً بــا طرح های ایرانی تولید 
می شــوند و وســایل تزیینی؛ اما حرف من این 
اســت که خرید این هنرهای زیبا زمانی خوب 

است که دغدغه معیشت وجود نداشته باشد.
کاربردی کردن صنایع دســتی بهترین کمک 

است
همچنین آقای جوان ۳۲ ســاله ای در این زمینه 
می گویــد: من طرح های جدید صنایع دســتی 
را بیشــتر می پســندم. اکنون برخــی برندها و 
فروشــگاه هایی راه اندازی شده است که به دور 
از طرح های قدیمی، بســیار مــدرن و در عین 
حــال همخوان با ســلیقه و هنــر ایرانی تولید 
می شوند. البته طرح های قدیمی هم زیبایی های 
ویژه خودشان را دارند، اما شاید دیگر چندان با 
سلیقه امروز مطابقت نداشته باشند یا اینکه چون 
کاربردی نیســتند، برای بسیاری صرف نکند که 

بخواهند این مقدار هزینه کنند.
او ادامه می دهد: به نظرم کاربردی کردن صنایع 
دســتی بهترین کمک به این عرصه اســت. به 
عنوان نمونــه اکنون زیورآالتی که برای خانم ها 
با طرح های ایرانی تولید می شــود بسیار مورد 
استقبال قرار گرفته اســت. یا ظروفی که کاماًل 
کاربردی هســتند و در عین حال هنر ایرانی هم 
دارند. من به شــخصه ترجیح می دهم برای یک 
ظرف زیبای قابل استفاده هزینه کنم تا اینکه یک 
ظرف میناکاری زیبا بخــرم و به دیوار بزنم. در 
واقع می توان گفت که اولویت اولم کاربرد است.

می ترسم به سراغ صنایع دستی بروم
خانمی ۲۶ ســاله نیز درباره گران بودن هنرهای 

ســنتی اظهار می کند: صنایع دستی بسیار گران 
اســت و با وجود عالقه ای که به هنرهای سنتی 
دارم می ترسم سمت فروشگاه های صنایع دستی 
بــروم. به هر حال باید به ایــن نکته توجه کرد 
که صنایع دســتی تزیینی زمانی در خانه زیبایی 
خودش را نشان می دهد که در کنار صنایع دستی 
دیگر باشد. به همین خاطر هم باید برای چیدن 
یــک دکور زیبا هزینه زیادی کــرد که در توان 

بسیاری از مردم نیست.
او همچنین می گوید: من تصور می کنم که گران 
بودن صنایع دستی تا اندازه ای غیرواقعی است و 
نباید قیمت ها تا این اندازه زیاد باشد. به شخصه 
اگر قیمت آثار هنرهای سنتی ما تا این اندازه زیاد 

نبود، به حتم از آنها خریداری می کردم.
به زیبایی صنایع دستی  ایرانیان  چشــم های 

عادت کرده است
آقایی ۵۰ ســاله نیز دربــاره طرح های هنرهای 
ســنتی ایران یادآور می شود: من فکر می کنم به 
لحاظ زیبایی صنایع دستی ایران غیرقابل وصف 
اســت، اما چون ما از کودکی چشــم هایمان به 
دیدن این طرح ها و نقش ها عادت کرده اســت، 
فکر می کنم این زیبایی ها کامال عادی است. در 
حالی که هنرهای ایرانی به چشم جهانیان بسیار 
زیبا اســت و به همین خاطر هم حاضر هستند 

برای داشتن آن هزینه زیادی را صرف کنند.
او می گوید: به همین خاطر هم هنرهای سنتی و 
طرح های قدیمی ما همچنان در جذب مشتری 
خارجی موفق هســتند، اما باید فکری به حال 
جذب مشــتری های داخلی کنیــم. باید به این 
سمت پیش برویم که هنرهای سنتی ایران با هنر 
مدرن تلفیق شود و آنقدر زیبا باشد که خریدار 
ایرانی هم برای داشتن این هنر زیبا حاضر باشد 

هر هزینه ای را صرف کند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان زنجان خبر داد:

ارایه تسهیالت برای ساخت خانه های بومگردی

معاون گردشگری کشور:

توسعه گردشگری منطقه غرب و شمال غرب کشور را در دستور کار داریم

شــهرداری هیدج در نظر دارد به استناد مصوبات شــماره 116، 115، 113، 112 ، 110 
شورای محترم اسالمی شهر هیدج، دو قطعه زمین با کاربری تجاری واقع در ابتدای بلوار 
امام خمینی )ره( مجاور مجموعه ورزشی وحدت و مشرف به خیابان امام را به شرح 

ذیل از طریق مزایده به متقاضیان واگذار نماید:

فروش به صورت نقدینوع قرارداد و نحوه پرداخت
وجه نقد، اوراق مشارکت، برگه سهام، اوراق قرضه و اسناد خزانهنوع تضمین

515.000.000 ریالمیزان سپرده قطعه شماره 117/5
286.000.000 ریالمیزان سپرده قطعه شماره 117/6

واحد امالک شهرداری هیدجمحل فروش اسناد
از تاریخ 98/3/19زمان فروش اسناد

ساعت 14:30  سه شنبه مورخه 98/4/4آخرین مهلت تحویل اسناد
چهارشنبه مورخه 98/4/5 ساعت 14:30زمان بازگشایی

99/997 مترمربعمساحت قطعه شماره 117/5
43/30 مترمربعمساحت قطعه شماره 117/6

 متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت بازدید و دریافت اطالعات و قیمت پایه همه 
روزه در ساعات اداری به واحد امالک شهرداری مراجعه فرمایند.

 شهرداری در رد یا قبول همه و یا هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.
 هزینه درج آگهی و ارزیابی کارشناسی بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

 حضور شرکت کنندگان در جلسه کمیسیون آزاد می باشد.
 در صورت انصراف نفر اول سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و در صورت وجود نفرات دوم 

و سوم، موضوع مزایده به نفرات بعدی واگذار خواهد شد.
 به پیشنهادهای مخدوش و مشروط و یا فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 درج قیمت به ریال خواهد بود.

نوبت اولآگهي مزایده

مسعود امیدی – شهردار هیدج

پرسش از مردم: چرا صنایع دستی نمی خریم؟

صنایع دستی می خریم، غم نان اگر بگذارد
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