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ارایهرشتههایجدیددردانشگاهمهارت آموزی؛ مغلوب مدرک گرایی
زنجاندرسالتحصیلیآتی

 مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه زنجان گفت: 
در سال تحصیلی آتی در همه مقاطع برای دانشجویان 

رشته های جدیدی ارایه می شود.
افشین توکلی در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با پذیرش 
دانشجو در سال تحصیلی 98 - 99 در دانشگاه زنجان، 
اظهار کرد: امسال نسبت به سال تحصیلی گذشته تغییر 

چندانی در پذیرش دانشجو نداشته ایم.
این مســوول در رابطه با ظرفیت پذیرش دانشجو در 
مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، تصریح کرد: در سال 
تحصیلی پیش  رو در مقطع کارشناسی ارشــد 841 نفر 
و در مقطع دکتری 162 نفر پذیرش دانشــجو خواهیم 
داشــت که باید توجه داشــت که با توجه به ظرفیت 
پذیرش دانشــجو، این دغدغه وجود دارد که در سال 
تحصیلی آتی به  دلیل استقبال نکردن دانشجویان، شاید 

ظرفیت خالی در بعضی از رشته ها وجود داشته باشد.
مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه زنجان در رابطه با ارایه 
رشته های جدید در سال تحصیلی آتی، افزود: در سال 
تحصیلی پیش  رو رشته های جدیدی در هر سه مقطع 
برای دانشجویان ارائه می شــود. رشته حسابداری در 
مقطع کارشناسی، دو رشته کارشناسی ارشد در گرایش 
صنایع غذایی، رشته علوم ورزشی با گرایش فعالیت بدنی 
و تندرســتی در مقطع کارشناسی ارشد و رشته شیمی 
پولیمر در مقطع دکتری، از جمله رشته های جدید برای 
پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناس ارشد 

و دکتری خواهدبود.
توکلی در رابطه با تکمیل ظرفیت برخی از رشته ها در 
سال تحصیلی پیش  رو، خاطرنشان کرد: در سال تحصیلی 
98 - 99 ظرفیت برخی رشته ها تکمیل است و پذیرش 
نداریم. رشته  عمران با گرایش سازه های هیدرولیکی، 
رشته عمران با گرایش راه و ترابری در مقطع دکتری و 
رشته فیزیک هسته ای در مقطع کارشناسی ارشد در این 
رشته ها دانشگاه دارای مجوز است ولی به دلیل تکمیل 

ظرفیت امسال پذیرش نداریم.

مربی تیم وزنه برداری استان زنجان:
دورخیزوزنهبردارانزنجان
برایافتخارآفرینیدرالمپیک

 مربــی وزنــه بــرداری زنجــان از دورخیز 
وزنه برداران زنجان بــرای افتخار آفرینی در المپیک  

خبر داد.
علی نصرتی در گفت وگو با خبرنگار موج رســا، با 
بیان اینکه از سال 90 استعدادیابی وزنه برداری را در 
اســتان زنجان آغاز کردیم، اظهار کرد: ورزشکارانی 
را از هشــت سالگی در اختیار گرفته و توانستیم این 

استعدادها را به تیم های ملی معرفی کنیم.
وی با بیان اینکه ســختی های زیادی را برای رسیدن 
به این مرحله پشــت سرگذاشــتیم، ابــراز کرد: ما 
رقیب هایی را از خوزستان، اصفهان، اردبیل و تهران 
داشتیم که توانستیم در این سالها موفقیت های خوبی 

را کسب کنیم.
مربــی تیم وزنه برداری اســتان زنجان با اشــاره به 
اینکه در ســال 95 حسین سلطانی برای نخستین بار 
نایب قهرمان نوجوانان جهان شدند، عنوان کرد: امیر 
عزیزی دیگر وزنه بردار زنجانی نیز در ســال 97 به 
تیم ملی دعوت شــد از هشت مدال کسب شده تیم 
ایران چهار سال مدال توســط وزنه برداران زنجانی 

کسب شد.
وی با بیان اینکه امسال برای نخستین بار 30 درصد 
تیم ملی از ورزشــکاران زنجانی تشکیل شد، افزود: 
ما اهــداف مهم و باارزشــی همچــون حضور در 
المپیک هــای 2024 و 2028 را داریم تا بتوانیم برای 

زنجان افتخارآفرینی کنیم.
نصرتی با بیان اینکه راه اندازی خانه وزنه برداری نیاز 
اولیه ورزشکاران این رشته است، ادامه داد: یک شهر 
با این همه استعداد تنها یک سالن وزنه برداری و آن 

هم در حد یک اتاق دارد.
وی بیان کرد: ما نیازمند حمایت مسووالن در تامین 
ابــزارآالت وزنه برداری هســتیم، اکنون وجود پنج 
دســتگاه هالتر وزنه برداری نیاز این رشــته بوده و 

درخواست کمک را در این راستا داریم.
مربــی تیم ملی وزنــه برداری با تاکیــد بر اینکه در 
صورت حمایــت از این ورزش می توانیم افتخارات 
بزرگــی را برای اســتان رقم بزنیم، اظهــار کرد: ما 
استعدادهای خوبی در استان زنجان داریم که نیاز به 

حمایت دارند.

خبـر

خبـر

رویه 2  

 مربی وزنه برداری زنجان از دورخیز 
افتخار آفرینی در  وزنه برداران زنجان برای 

المپیک  خبر داد.
علــی نصرتــی با بیــان اینکه از ســال 90 
استعدادیابی وزنه برداری را در استان زنجان 
آغاز کردیم، اظهار کرد: ورزشــکارانی را از 
هشت ســالگی در اختیار گرفته و توانستیم 

این استعدادها را به تیم های ملی معرفی کنیم.
وی با بیان اینکه سختی های زیادی را برای 
رســیدن به این مرحله پشت سرگذاشتیم، 
ابــراز کرد: ما رقیب هایی را از خوزســتان، 
اصفهان، اردبیل و تهران داشتیم که توانستیم 
در این سال ها موفقیت های خوبی را کسب 

کنیم.

مربیتیموزنهبرداریاستانزنجان:

دورخیز وزنه برداران زنجان 
برای افتخار آفرینی 

در المپیک

رویه 3  
 رویه 2

همین رویه

دانشگاه علوم پزشــکی اســتان زنجان باتوجه به ظرفیت نیروی انسانی و 
قرارگیری در موقعیت خاص جغرافیایی، جزو یکی از دانشگاه های منتخب 

برای ایجاد بانک شیر مادر در نظر گرفته شده است.
نهضت ترویج تغذیه با شــیر مادر به عنوان راهبردی برای توســعه پایدار 
کشــورهای جهان مطرح اســت. این راهبرد در بعد سالمت؛ پیشگیری از 
بیماری های واگیر و غیرواگیر نظیر سوء تغذیه، چاقی و دیابت، سالمت روان 
و ارتقای تکامل کودکان و سالمت زنان و در بعد اقتصادی و اجتماعی؛ تامین 
امنیت غذایی، شکســتن چرخه فقر، ارتقای نیروی کار و حفاظت از محیط 

زیست را شامل می شود.
دهم تا شانزدهم امرداد ماه مصادف با هفته جهانی شیر مادر می باشد، با توجه 
به شعار امسال »توانمندسازی والدین، تقویت تغذیه با شیر مادر، حال و آینده« 
امیداست با همکاری ریاست دانشگاه و متخصصین نوزادان، کودکان، زنان و 
تمام خانواده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان 

این وظیفه انسانی و دینی را به نحو شایسته به انجام برسانیم.
اســتان زنجان با توجه به ظرفیت نیروی انســانی و قرار گیری در موقعیت 
خاص جغرافیایی و ... جزو یکی از دانشــگاه های منتخب برای ایجاد بانک 
شیر مادر در نظر گرفته شده است که برای برداشتن این قدم مقدس و بزرگ، 

نیاز به راهنمایی های ارشادی و همکاری مقام عالی دانشگاه، معاون درمان و 
مدیرگروه نوزادان و دیگر عزیزان داریم.

در راســتای اعطــای مجوز رشــته هماتولوژی و بانک خــون در مقطع 
کارشناسی ارشد به دانشگاه علوم پزشکی زنجان، اعضای بورد هماتولوژی 
و بانک خون وزارت بهداشــت از دانشکده پیراپزشکی و بهداشت زنجان 

بازدید کردند.
عصر دوشنبه هفتم امرداد ماه دکتر مرتضوی و دکتر پورفتح اله از اعضای 

بورد هماتولوژی و بانک خون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
با همراهی دکتر فاطمه جعفری رییس دانشــکده پیراپزشــکی و جمعی 
از اعضای هیات علمی دانشــکده ضمن بازدید از قســمت های مختلف 
دانشــکده، از نزدیک در جریان ظرفیت های دانشکده جهت اعطای رشته 

هماتولوژی و بانک خون در مقطع کارشناسی ارشد قرار گرفتند.

نشست ساالنه مسووالن و کارشناسان بیماران خاص کل دانشگاه های علوم پزشکی کشور 
به مدت دو روز در سالن جلســات وزارت بهداشت با حضور کارشناسان اداره پیوند و 

درمان بیماری ها برگزارشد.
سه شــنبه هشــتم امرداد ماه امسال دکتر جمشید کرمانچی مشــاور معاون درمان وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشــکی و مدیر امور بیماری های معاونت درمان وزارت به 
نمایندگی از طرف دکتر قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت خواستار پیگیری 

اهم برنامه های وزارت ازطریق کارشناسان مربوطه شد.
همچنین در این نشست ضمن بررسی مشکالت موجود در این حوزه، در راستای افزوده 
شــدن دو بیماری cf و SMA به دستورالعمل حمایتی بیماران خاص، خدمات جدید و 

حمایت های وزارت در دستورالعمل سال 98 پرداخته شد.
عفت امدادی به نمایندگی از طرف معاونت درمان دانشــگاه علوم پزشکی زنجان در این 

نشست حضور داشت.

معاون فرهنگ و ارشاد اسالمی استان زنجان:

هیاتداوران
جشنواره

مطبوعاتزنجان
مشخصشد

دانشگاهعلومپزشکیاستانزنجانجزویکیاز
دانشگاههایمنتخببرایایجادبانکشیرمادر

نگوییموننویسیممرداد
بگوییموبنویسیماَُمرداد

»مرداد« به معنی مرگ و نیستی، 
درحالیکه نیاکانمان نام ماه پنجم سال را 
»اَُمرداد« نهاده بودند، به معنی بیمرگی،

جاودانگی، پایندگی، نامیرایی

نداشتن مهارت، چالش اصلی بیکاران

فرنشینفنیوحرفهایاستانزنجان:تبمدرکگراییجامعهرافراگرفتهاست

بازدیداعضایبوردهماتولوژیوبانکخونوزارتبهداشت
ازدانشکدهپیراپزشکیوبهداشتزنجان

نشستساالنهمسووالن
وکارشناسانبیمارانخاص

کلدانشگاههایعلومپزشکیکشور
برگزارشد
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 با بخشش اولیای دم در زنجان؛
جوان محکوم به اعدام 
پای چوبه دار نجات یافت

 رییس کل دادگستری اســتان زنجان با 
اعــام این خبر گفت: برابر گزارش اداره آگاهی 
شهرستان خدابنده مبنی بر مشاهده یک دستگاه 
پیکان سواری مشکوک در جاده فرید آباد-سامان 
و بررسی خودرو متوجه وجود خون در صندلی  
مــی گردند که در نهایت  در چند متری خودرو 
با جسد جوان 28 ساله با  هویت ب.س برخورد 
می کنند که پس از تحقیقات دقیق متوجه می شوند 
متهم ح.د با یک قبضه اسلحه کمری در  شهرستان 

خدابنده  مرتکب قتل شده است.
حجت االســام اســماعیل صادقی نیارکی در 
تشریح  این پرونده اظهار داشت: مقتول در سال 
۱۳87  با کلت کمری از ناحیه سر به قتل می رسد 
که پس از آن متهم با توجه به قراین موجود به قتل 
اعتراف و بازداشــت می شود. پس از تحمل ۱۱ 
سال حبس  در آستانه اجرای حکم قصاص قرار 
گرفته بود که با تاش همکاران قضایی و اداری 
دادسرای زنجان در محل اجرای حکم در زندان 
مرکزی زنجان و اخذ رضایت  اولیای دم زندگی 

دوباره یافت .
وی اضافه کرد: پــس از صدور حکم قصاص 
قاتل در شــعبه یک کیفری اســتان  و تأیید از 
سوی شــعبه ۱۱ دیوانعالی کشــور،  حکم در 
مورخه هشــت امرداد ماه در مرحله اجرا بود 
 کــه با تاش و میانجیگری  همکاران دادســرا  
حاضــر در محل اجرای حکــم، اولیای دم از 
حق قانونی و شــرعی خود گذشتند و قاتل با 
ابراز ندامت و پشیمانی به آغوش گرم خانواده 

بازگشت.

مردم روستای قوریه شهرستان 
ایجرود از آب آشامیدنی سالم 

بهره مند شدند
 مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب 
روســتایی اســتان زنجان گفت: با اتمام پروژه 
آبرسانی به روستای قوریه در شهرستان ایجرود، 
۱7۱ نفر از آب آشــامیدنی ســالم و بهداشتی 

بهره مند شدند.
رضا کابلی اظهار داشــت: روستای قوریه با 7۱ 
خانوار و ۱7۱ نفر جمعیت از روســتاهای غیر 
تحت پوشش شرکت آب و فاضاب روستایی 

استان بوده و با مشکل کمبود آب، مواجه بود.
وی خاطرنشان کرد: احداث بیش از سه کیلومتر 
شبکه توزیع، ساخت ۳۰۰ متر خط انتقال، تجهیز 
چاه و ساخت ساختمان سرچاهی و اتاق فرمان 
و تعمیر و بازســازی مخزن ذخیره آب از جمله 
اقداماتی اســت که شــرکت آبفار استان در این 

روستا انجام داد.
کابلی افــزود: در کنار اقدامــات و فعالیت های 
شرکت آبفار، اهالی روستا نیز  اقدام به حفر یک 

حلقه چاه دستی با دِبی 2.۵ لیتر بر ثانیه کردند .
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب روستایی استان 
زنجان اظهار داشت: مشارکت ریالی اهالی در این 
پروژه، ۱۰۰ میلیون ریال بود و اعتبار هزینه شده 
در این پروژه توسط آبفار نیز رقمی افزون بر سه 

میلیارد ریال است.
وی با بیان اینکه تا چند روز آینده، آب آشامیدنی 
سالم و بهداشتی در روســتای قوریه وارد مدار 
بهره برداری خواهد شــد، گفت: پروژه آبرسانی 
به این روســتای به پایان رسیده و بعد از نصب 

انشعاب توسط اهالی، قابل استفاده خواهد بود.
کابلی خاطرنشــان کرد: روســتای قوریه بعد از 
انشعاب گذاری، تحت پوشش شرکت آبفار قرار 
خواهد گرفت و از خدمات دیگر شــرکت نیز 

برخوردار می شود.

پروژه های آبخیزداری واالیش 
و کبود گنبد درهفته دولت 
به بهره برداری می رسد

 رییــس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
شهرستان سلطانیه از افتتاح دو پروژه آبخیزداری 
ســنگ و مات در حوزه های واالیش و کبود 

گنبد درهفته دولت خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان زنجان، مالک اژدر افشاری 
گفت: امســال در هفته دولت طرح آبخیزداری 
سنگ و مات در حوزه های آبخیز واالیش و 

کبود گنبد به بهره برداری خواهد رسید.
وی افزود: آغاز اجرای عملیات این طرح ها از 
آبان ماه سال 97 کلید خورد که بر اساس پیش 
بینی های انجام شــده تا پایان امرداد ماه امسال 

به اتمام می رسد.
به گفته رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
شهرستان سلطانیه با تزریق 6۰۰ میلیون تومان 
اعتبــار از محل صندوق توســعه ملی، اجرای 
پروژه های آبخیزداری ســنگ و مات حوزه 
هــای آبخیز واالیــش و کبود گنبد ســرعت 
بیشــتری به خود گرفته تــا در هفته دولت به 

صورت رسمی به بهره برداری برسد.
افشاری بیان کرد: با افتتاح این دو طرح سیاب 
ها کنتــرل می شــود و با توجه بــه  افزایش 
بارندگی ها خسارات ناشی از وقوع سیاب در 
زمین های پایین دســت محل ساخت طرح ها 

کاهش چشمگیری پیدا می کند.

خبـر

تشکیل پرونده برای 
متخلف کاشت گوجه فرنگی 
در یکی از پارک های زنجان

 بــرای یک فرد متخلــف در زنجان که 
مجوز کاشت گل و گیاه در یکی از پارک های 
شــهر زنجان را دریافت کرده بود، به دلیل عدم 
انجام این کار و کشــت گوجه فرنگی پرونده 

قضایی تشکیل شد.
 رییــس ســازمان ســیما، منظــر و فضــای 
شــهری شــهرداری زنجان در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا افزود: سال گذشته شهرداری با 
توجــه به طرح بهره وری و به اســتناد مجوز 
منابع طبیعی مجوز کاشــت گل و گیاه به یک 
شــخص داد که پس از مدتی مشخص شد که 
این شــخص از مجوز صادر شده سو استفاده 

کرده است.
سجاد خانمرادی افزود: قرارداد و مجوز صادر 
شــده در راستای کاشت گل و گیاه بوده و این 
اقدام نیز مصادف با تغییر و تحوالت مدیریتی 

در شهرداری بوده است.
وی اظهار داشت: با پیگیری انجام شده، پرونده 

قضایی برای فرد متخلف تشیکل شده است.
رییس ســازمان ســیما، منظر و فضای شهری 
شهرداری زنجان یادآور شــد: این سازمان در 
دو هفته آینده در محدوده یاد شــده نسبت به 
کاشــت درخت اقدام خواهد کرد هر چند این 

اقدام هزینه هایی را به  دنبال دارد.
هــم اکنون 2۰۰ هزار درخت در شــهر زنجان 

وجود دارد.
شهر زنجان به عنوان مرکز استان با چهار منطقه 

شهرداری ۴۳۰ هزار نفر جمعیت دارد.

معاون فرهنگ و ارشاد اسالمی استان زنجان:
هیات داوران 

جشنواره مطبوعات زنجان 
مشخص شد

 معــاون فرهنگــی و هنــری اداره کل 
فرهنگ و ارشــاد اسامی اســتان زنجان گفت: 
هیات داوران جشنواره مطبوعات استان زنجان 
مشخص شده است و قرار است به زودی داوری 

آثار آغاز شود.
ابراهیم قاسمی در گفت و گو با خبرنگار موج 
رسا، اظهار داشت: از اول تیرماه امسال فراخوان 
جشنواره مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های 
خبری استان زنجان منتشر شد و اصحاب رسانه 
استان تا ۳۰ تیرماه باید در این جشنواره شرکت 

می کردند.
وی بــا بیان اینکه با پایان مهلت ارســال آثار، 
بازبینی انجام و آثار به تهران ارسال شد، افزود: 
هم اکنون هیات داوران این جشنواره مشخص 

شده است.
این مســوول خاطرنشــان کرد: ارتقای سطح 
کیفی خبر و اطاع  رسانی در استان و گسترش 
فرهنگ مطالعــه و روزنامه خوانی از مهمترین 
اهــداف برگزاری این جشــنواره محســوب 

می شود.
معــاون فرهنگی و هنــری اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسامی اســتان زنجان خاطرنشان کرد: 
شناسایی نقاط قوت و ضعف رسانه  های استان 
و توسعه ظرفیت های موجود مطبوعات از دیگر 

اهداف برگزاری این جشنواره است.
قاسمی با بیان اینکه این جشنواره برای پنجمین 
ســال متوالی توسط خانه مطبوعات استان و با 
حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی استان 
برگزار شده است، افزود: آیین اختتامیه همزمان 

با روز خبرنگار در زنجان برگزار می شود.
وی بیان داشــت: این جشنواره در بخش  های 
اصلــی مقاله، یادداشــت و ســرمقاله، عکس 
)خبری، غیر خبری(، خبــر، گزارش )خبری، 
تحلیلــی(، مصاحبه، تیتــر، طراحی و صفحه 
آرایی، طنز مکتوب و طرح و کاریکاتور برگزار 

شده است.
این مســوول گفت: بخش  های موضوعی این 
جشنواره نیز شامل عناوین رونق تولید، حقوق 
شهروندی، ایثار و شــهادت، دین و معنویت، 
حجاب و عفاف، ورزش و نشــاط اجتماعی، 
خانواده و ســبک زندگی، آب، محیط زیست، 
چالش ها و آسیب های اجتماعی )طاق، حاشیه 
نشــینی، اعتیاد، فســاد اداری، بیکاری، فقر( و 

مسائل جوانان در استان است.
به گزارش موج رســا، سال گذشته در مجموع 
۳۴۳ اثــر در بخــش های مختلف از ســوی 
اصحاب رســانه اســتان به چهارمین جشنواره 
مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری 

این استان ارسال شد.
از مجموع آثار ارســال شــده، 8۴ اثر گزارش، 
۱7 اثر مقاله، ۴7 اثر یادداشــت و سرمقاله، 79 
اثر تیتر، 27 اثر خبــر، ۴6 اثر مصاحبه، 2۰ اثر 
طراحی و صفحه آرایی، ۱9 اثر عکس و چهار 

اثر طنز مکتوب بودند.
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مهارت آموزی؛ مغلوب مدرک گرایی
فرنشین فنی وحرفه ای استان زنجان : تب مدرک گرایی جامعه را فرا گرفته است

 در ســال های گذشــته تب 
گرفته  فرا  را  مدرک گرایی جامعــه 
به طوری که جوانان پس از گذران 
مراحل مختلــف تحصیلی به ویژه 
کارشناسی ارشــد و عدم فراگیری 
مهارتی ویژه، در پایــان به جوانان 
تشکیل دهنده بخش بیکار اجتماعی 

تبدیل می شوند.
فرنشین فنی وحرفه ای استان زنجان 
در ســخنرانی پیــش از خطبه های 
نماز جمعه این هفته شــهر زنجان 
گفت: اهمیت و جایگاه آموزش های 
مهارتــی و فنی حرفــه ای اهمیت 
زیادی دارد تا جایی که  اقتصادانان 
می گویند که در آینده ای  نه چندان 
دور  اشــتغال، کار آفرینی و اقتصاد 
جامعه در دســتان افرادی است  که 
بطور کامل به مهارت آموزی مسلط 

باشند.
محمــد انصاری افــزود:  این مهــارت باید در 
بخش های مختلف اقتصادی ایفا گر باشــند و در 
این میان بنگاه اقتصادی،  شــرکت و حتی فعال 
اقتصادی  خواستار اســتفاده  از  نیروهای مبتنی 
بر  مهارت آمــوزی بوده و حکمرانی و مدیریت 
آمــوزش های فنی و حرفــه ای الزم ارتقای این  
نوع فرهنگ اســت. وی اضافه کرد: به دلیل عدم 
برخورداری جوانان از مهارت کافی به بیکاران و 

جمعیت غیر فعال جامعه  تبدیل می شوند و  در 
این میان زنان خانــه  دار، دانش آموزان و دیگر 
قشــرها  از جمله گروههای هســتند که با ارایه 
آموزش هــای الزم می توانند در چرخه اقتصادی 

و معیشتی اثرگذار باشند.
انصاری خاطرنشــان کرد: بر ایــن مبنا می توان 
با آموزش های الزم، پشــتیبانی کردن و با ایجاد 
شرایطی  مشاغل خانگی و حتی بازار کار الزم  را 

گســترش داد و به ورود بخش غیر فعال به فعال 
اقتصادی جامعه  منتهی  می شود.

وی یادآوری کرد: شــوربختانه قشر عمده ای از 
جمعیت بیکاران کشــور را  دانشــجویان و فارغ 
التحصیانی دانشــگاهی تشــکیل مــی دهند و 
شــهروندان زنجانی می توانند با آگاهی بخشی و 
اطاع رسانی از مراکز اموزش های فنی و حرفه ای 
در فراگیری آموزش و کسب مهارت آموزی  آنان 

بیش از گذشته پیشگام باشند.
فرنشــین  فنی و حرفه  ای اســتان 
زنجان ادامه داد: در سه سال گذشته 
این اداره کل حرکت های  بســیار 
خوبــی در بخش هــای مختلف را  
انجام گرفته  کــه مهمترین آن ارایه 
آموزش به پرسنل  پادگان بوده است.
وی اظهار داشــت: بر ایــن پایه، با 
همکاری نیروی های مسلح افرادی 
کــه خدمت مقــدس ســربازی را 
می گذراننــد  در کنار آن، دوره های 
آموزش های  مهارت محور را سپری 
می کنند که در واقع دروازه ورود به 

بازار کار محسوب می شوند.
انصــاری افزود: نهادینه شــدن این 
آموزش هــا و الــزام  اور بودن آن 
موجب شــده قبل از آنکه سربازان 
دوره خدمت خود را به پایان برسانند 
هر سربازی یک مهارت را فرا گرفته 

باشد که حرکتی مثبت و موفق است.
به گفتــه این مســوول،   ایــن  اداره کل متولی 
آموزش های غیر رسمی مهارتی است که هم اکنون 
را دارا بــودن  ۱۴ مرکز آموزش و فنی حرفه ای با 
۱7۰ کارگاه آموزشی در بخش های مختلف مراکز 
ثابت دولتی، زندان، پادگان و ســکونتگاه های غیر 
رسمی و مناطق روســتایی و  آموزشگاه های آزاد 

فعالیت و خدمت مورد نظر را ارایه می کند.

 گسترش شهرنشینی و عوامل پرشمار ناشی 
از آن، معضات و مشکات مختلفی را به ویژه در 
حوزه آســیب های اجتماعی موجب شده است و 
در این میان زنان و دختران آسیب پذیرترین قشر 
جامعه به شمار می روند که برای حفاظت آنان در 

برابر خطرات خانه های امن راه اندازی شده است.
در ســال های اخیر با رشد شهرنشینی آسیب های 
مختلفی در جامعه ظهــور و بروز یافته و در این 
میان علل گوناگونی دســت به دست هم داده تا 
فرار دختران از منزل به ویژه در کانشهرها نمود 
بیشتری داشته باشد و خانواده ها را با چالش جدی 

مواجه کند.
به باور کارشناســان این پدیده مهم اجتماعی باید 
با دید کارشناساسی نگریسته شود و ابعاد مختلف 
آن مورد بررسی قرار گیرد چرا که بروز یک مساله 

اجتماعی تابعی از علت های مختلف است.
زهرا ۴2 ساله مادری است که  نگرانی و اضطراب 
نه تنها چهره، بلکه وجودش را فرا گرفته اســت، 
زیرا ســحر دختر ۱7 ساله او اقدام به فرار از منزل 
کرده و حال درمانده از اینکه نتواسته دوست خوبی 
برای فرزند خود باشد، در جست و جوی بی وقفه 

برای یافتن دختر خود  است.
وی با بیان اینکه بــرای تامین هزینه های زندگی 
مجبور به کار در بیرون از خانه هستم، گفت: هرچه 
در توان داشتم تاش کردم تا خواسته های دخترم 
را برآورده کنم اما نمــی دانم چرا از منزل فراری 

شده است.
این مادر ادامه داد: پدر سحر معتاد است، تصمیم 
به جدایی گرفتم اما همســرم تاش کرد تا اعتیاد 
خــود را ترک کند که تا حدودی موفق بود، برای 
همین از طاق منصرف شدم با این حال زندگی 

متاطمی داریم.
فرار دختران از منزل آسیب هایی به دنبال دارد و در 
این ارتباط سازمان بهزیستی »خانه های سامت« 
را با هدف نگهداری و حمایت از دختران زیر ۱8 
سال در معرض آسیب فراهم کرده است و چنین 
مراکزی در بیشتر استان های کشور با هدف ارایه 

خدمات مناسب به این قشر فعالیت می کنند.  
کارشناسان امر بر این باورند که دختران در معرض 
آسیب هم مانند همساالن خود حق برخورداری از 
تمامی امکانات الزم برای زندگی را دارند و باید 
مدتی تحت شــرایط و حمایت های ویژه ای قرار 
گیرند تا به زندگی عادی و سالم باز گردند که این 
امر با مداخات تخصصی از سوی کارشناسان امر، 

انجام می شود.
مداخات ضمن اینکه شامل خود فرد می شود، در 
بعدی دیگر، خانواده او را نیز مدنظر قرار می دهد 
و از این طریق زمینه های بازگشت دختران فراری 

به خانواده را فراهم می کند.
بر این پایه، تمامی مسایل و مشکاتی که موجبات 
نارضایتی این دختران را در خانواده فراهم می آورد، 
در برخی موارد قابل توجه و نیازمند بررسی بیشتر  
است، تا بتوان راه حل مناسبی جهت حل و فصل 
آن اتخاذ کرد که از تبعات منفی کمتری برخوردار 

باشد.
این مداخات به صورت خدمات روانشــناختی 
و مددکاری جامعه هدف خانه های ســامت و 
خانــواده های آنان به صــورت رایگان در بخش 
دولتی ارایه می شود و در بخش غیردولتی نیز این 
خدمات در قالب طرحی به نام مراکز حمایت های 
روانی- اجتماعی دختران و خانواده ندای مهر به 
دختران در معرض آسیب های اجتماعی خدمات 
مناسب را ارایه می کند تا آنان نیز فرصت زندگی 

سالم را در جامعه و خانواده ای سالم، داشته باشند.  
در واقع خانه ســامت به مراکــزی اطاق می 
شــود که طبق وظایف قانونی محوله، دختران و 
زنان در معرض آسیب اجتماعی و فاقد حمایت 
های خانوادگی و اجتماعی را زیر پوشــش قرار 
می دهد و با ارایه خدماتی زمینه استقال اقتصادی، 
اجتماعی و توانمندسازی آنها را مهیا می کند تا بار 

دیگر با آسیب های جدی تری مواجه نشوند.
دختر در معرض آســیب به دالیلــی چون نبود 
حمایت های خانوادگی موثر با وجود سوء رفتار 
در محیــط خانوادگی به طــور موقت، عملکرد 
اجتماعــی و روانی الزم را از دســت می دهد و 
الزم اســت با مداخات تخصصی روانشناس و 
مددکاری اجتماعی نیروهای از دست رفته روانی 

و اجتماعی او را دوباره به او باز گرداند.
 خانه های سالمت برنامه های توانمندسازی را 

اجرا می کنند
کارشناس مســوول دفتر امور آســیب دیدگان 
اجتماعی اداره کل بهزیستی استان زنجان در این 
باره به خبرنگار ایرنــا گفت: دختران در معرض 
آسیب در خانه های سامت پس از گذراندن زمان 
قرنطینه در مرکز اورژانس اجتماعی شهرستان و 
انجام کارهــای مقدماتی و دریافت حکم قضایی 
جهت پذیــرش و دریافــت خدمات تخصصی 
به ایــن مرکز اعزام می شــوند. علیرضا کاظم لو 
افزود: خانه های ســامت برنامه هایی را با هدف 
توانمندســازی دختران در معرض آســیب اجرا 
می کنند و در این میان آموزش مهارت های زندگی 

در اولویت قــرار دارد، ضمن اینکه، 
زمینه سازی برای بازگشت وی 

به خانواده در دستور کار 
این  اجتماعی  مددکار 

مرکز قرار دارد.
داشت:  اظهار  وی 
ارایــه  از  پــس 
و  آموزش هــا 
مشاوره های الزم، 
می شــود  تاش 

دیده،  آســیب  فرد 
خانواده  آغــوش  به 

بازگــردد کــه البته این 
کار زمانی انجام می شــود 

که تیم تخصصی شهرستان و یا 
در مواردی که حساسایت بیشتری دارد در 

کمیته تخصصی استان تصمیمات الزم در باره وی 
اتخاذ شود که بطور یقین مصالح این دختران مورد 
نظر کارشناسان و اعضای تیم تخصصی شهرستانی 

و استانی قرار می گیرد.
این کارشناس مســوول دفتر امور آسیب دیدگان 
اجتماعی اداره کل بهزیستی استان زنجان ادامه داد: 
خانه های سامت مامن و سرپناهی برای دختران 
در معرض آسیب به شمار می رود چرا که بیرون 
ماندن آن ها می تواند معضات و مشکاتشان را 

به مراتب افزایش دهد.  
وی اضافــه کرد: دختران در معرض آســیب به 
اشکال مختلف از سوی افراد سودجو مورد اغفال 
و فریب قرار می گیرند که این روند به طور معمول 
در کانشهرها بیشتر نمود دارد و این خانه ها می 

تواند مکانی مطمئن برای پذیرش آنان باشد.  
کاظم لو افــزود: برخی دختران تصور می کنند، با 
فرار خود از مشکل موجود در خانواده و شرایط 
ناخوشایند آن، به وضعیتی خوب و ایده آل دست 
می یابند، غافل از اینکه محیط نا امن خارج از خانه 

با وجود افراد ســودجو چه قدر می تواند سامت 
روانی و جسمانی و عفت آنان را مورد تهدید قرار 
داده و زندگی آینده آنان را رو به تباهی و نابودی 

پیش برد.
وی یــادآوری کرد: این دختــران با فرار خود پل 
های پشت ســر را خراب می کنند و در صورت 
عدم کمک، راه پیش روی آنــان نیز به دره های 
عمیق نیســتی و تباهی ختم خواهد شد و چون 
راه بازگشــتی وجود ندارد سرنوشت شومی در 

انتظارشان خواهد بود.
شکل آسیب های اجتماعی متفاوت تر شده است 
کارشناس مســوول دفتر امور آســیب دیدگان 
اجتماعی اداره کل بهزیستی استان زنجان ادامه داد: 
موضوع مهمی که باید به آن توجه داشت این است 
که آســیب های اجتماعی هر روز در حال تغییر، 
تحول و پیشرفت هستند و متاسفانه عدم هماهنگی 
دستگاه های متولی و موازی کاری های بی مورد، 
موجب به هدر رفت ظرفیت های این دســتگاه ها 
برای مقابله و حتی عقب ماندن از سرعت پیشرفت 

تغییر و تحول آسیب های اجتماعی می شود.
کاظم لو افزود: ارجاعات به خانه سامت با توجه 
به شرایط کنونی نسبت به گذشته به لحاظ شکل 
و نوع تغییر یافته و به لحاظ کمی نیز با گذشــته 
متفاوت شــده، اما همچنان مراجعــان این مرکز 
از خانواده های پرتنش، بی ســر و ســامان و بد 

سرپرست هستند.
این کارشناس مســوول دفتر امور آسیب دیدگان 
اجتماعی اداره کل بهزیستی استان زنجان ادامه داد: 
هم اکنون آموزش هایی در زمینه حرفه 
آموزی و مهارت های کســب 
درآمد سالم و مهارت های 
زندگــی در خانه های 
دختران  به  سامت 
آســیب دیده ارایه 

می شود.  
وی  اضافــه کرد: 
پیشــگیری  برای 
و  ظهــور  از 
بروز آســیب های 
اجتماعــی، بایــد از 
کودکی  دوران  همــان 
آموزش مهارت های زندگی 
مد نظر  از مهد کودک تا دانشگاه 
ارائه شود تا بتوان پدر و مادری تربیت شده 
به جامعه تحویل داد و تنها در این صورت است که 
می توان انتظار داشت این پدر و مادرهای تربیت 

شده و توانمند فرزندانی توانمند تربیت کنند.
به گفته این کارشناس، در این صورت است که بار 
مالی گزافی که هر ساله صرف مقابله و پیشگیری 
و مداخله با مظاهر آسیب های اجتماعی می شود 

کاهش می یابد.
گسترش شــبکه های اجتماعی و شکاف بین 

نسلی از علل مهم فرار دختران
یک جامعه شناس و پژوهشگر مسایل اجتماعی 
در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، با اشاره به موضوع 
دختران فــراری گفت: نگاه جامعه شــناختی به 
مراکز حمایتی و سازمان های حمایتی باید مبتنی 
بر آموزش و توانمندســازی باشد و این موضوع 

اهمیت بسیاری دارد.
یوسف بیانلو افزود: فرار دختران به علل مختلف 
خانوادگی، فردی و اجتماعی به ویژه اعتیاد پدر و 
مادر باز می گردد و ریشه یابی و رفع آنها می تواند 

به کاهش بروز آنها در جامعه منتهی شود.

وی ادامه داد: دختر و یا پســری که از منزل فرار 
می کنند پس از ورود به جامعه گسترده تر و غریبه 
تر، با مسایل مختلف اجتماعی روبه رو می شوند 
و در معرض آســیب های متعــدد دیگری قرار 

می گیرند.
وی اضافه کــرد: دختر فراری چتر حمایتی خود 
یعنــی حانواده را از دســت می دهــد و در این 
وضعیت گام نخست وجود یک محل مناسب از 
قبیل خانه سامت برای تامین حمایت های الزم 
در راستای پیشگیری از آسیب های بعدی است تا 
با ارایه مشاوره های الزم و در موقعیتی مناسب به 

کانون خانواده بازگشت داده شود.
بیانلو افزود: در این راستا و برای کاهش معضات 
ناشــی از آن، خانه های سامت بهزیستی جهت 
ارائــه خدمات مورد نیاز بــه گروه های هدف راه 
اندازی شده است و در این میان کیفیت خدمات 
الزم نیز باید مد نظر قرار گیرد که چنین اقدامی از 

سوی جامعه شناسان مثبت و مهم تلقی می شود.
این پژوهشگر مســایل اجتماعی ادامه داد: انجام 
مشاوره ها و بهره گیری از روانشناسان مجرب در 
خانه های سامت به توانمند سازی دختران فراری 

و بازگشت آنان به کانون خانواده منتهی می شود.
وی اظهار داشت: آمار پسران فراری در مقایسه با 
دختران بیشتر است اما این اقدام از سوی دختران 
به دلیل جنســیت آنان و از همه مهم تر به لحاظ 
فرهنگ حاکم در جامعه نوعی تابو به شمار می رود 

که این مساله در مورد پسران عینیت ندارد.
 این استاد دانشــگاه ادامه داد: گسترش رسانه ها 
به ویژه شبکه های مختلف اجتماعی موجب شده 
اطاع رسانی و آگاه شدن از این نوع آسیب های 
اجتماعی بیشتر شود و در نتیجه آمارهای مربوط 
به این نوع آسیب ها و مسایل اجتماعی نسبت به 

گذشته ملموس باشد.
وی اضافه کرد: افزایش آگاهی افراد در جامعه از 
قبیل آشنایی با حقوق فردی و از طرفی نبود ارتباط 
و درک متقابل پدر ومادر و فرزندان به ویژه دختران 

موجب گسترش فرار دختران از منزل شده است.
این پژوهشــگر مســایل اجتماعی ادامه داد: در 
سال های گذشته نبود شبکه های اجتماعی موجب 
شــده بود که افراد تحت هر شــرایط و حتی در 
صورت عدم برآورده شــدن نیازهــای خود در 
خانواده از خواسته والدین تبعیت کنند، اما امروز 
با گسترش اطاعات، ارتباطات و آشنایی اعضای 
خانــواده از حقوق خود توقعــات و انتظارات از 

یکدیگر نیز افزایش یافته است.
بیانلو اظهار داشت: بر این پایه باید گفت که خانواده 
 ها تا حد زیادی نتواتســته اند خود را با شــرایط 
کنونی و متناسب با توقعات و انتظارات فرزندان 
تطبیق دهند و در نتیجه شکاف بین 2 نسل فرزندان 
با پدر و مادر، بیشتر شده است. این استاد دانشگاه 
ادامه داد: آمارها از کاهش سن فرار دختران از منزل 
حکایت دارد که این موضوع به دالیلی نظیر افزایش 
سطح آگاهی ها و کســب اطاعات به روز آنان، 
آشــنایی با حقوق و قوانین مربوطه باز می گردد و 
این وضعیت با نگاهی به متولدان دهه های مختلف 

مشهود و قابل تامل است.
وی اضافه کرد: برای کاهش آسیب های اجتماعی به 
ویژه فرار دختران از منزل باید اطاع رسانی مناسب 
و هدفمندی از سوی دستگاه های متولی امر از قبیل 
آموزش و پرورش و دادگســتری برای خانواده ها 
با هدف اصــاح رفتارهای خود در برابر فرزندان 
به ویژه  دختران انجام شــود که تحقق این مهم به 

مراتب شمار چنین وقایعی را کاهش می دهد.

خانه های سالمت؛ چتری امن برای دختران در معرض آسیب
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 امروزه بیــکاری یکــی از دغدغه های 
اصلی جوانان بویژه فارغ التحصیالن دانشگاهی 
اســت و در این بین مهــارت آموزی با رویکرد 
کارآفرینی در مراکز فنــی و حرفه ای می تواند 
در کنار آموزش های تئوری دانشگاه ها به نوعی 
هدایــت کننده نیروی جوان و با انگیزه به طرف 
چرخــه تولید و در پایان پویایی اقتصاد کشــور 

باشد.
بسیاری از آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی 
نظیر بــاال رفتن آمار اعتیــاد و پایین آمدن آمار 
ازدواج جوانان را می توان در آمار باالی بیکاری 
جویا شد و این روزها پیدا کردن شغل به یکی از 
اصلی ترین دغدغه های خانواده ها و مســووالن 
تبدیل شده اســت و افرادی حتی با مدرک های 
تحصیلی در سطوح عالی بیکار بوده و در جست 

و جوی کار هستند.
اشــتغال پایدار به عنوان بخــش جدایی ناپذیر 
زندگی، همواره مورد توجه بوده و به عنوان یک 
نیاز ضروری از اهمیت باالیی برخوردار است اما 
این امر مهم زمانی با پایداری همراه خواهد بود 

که با مهارت آمیخته شود.
یکی از ارکان توسعه هر کشوری تربیت نیروی 
متخصص و ماهر اســت و ترویج آموزش های 
مهارتی نقش مهمی در رشــد اقتصادی خواهد 
داشــت و رونــق تولید و اقتصاد کشــور جز با 
توسعه سرمایه انسانی، تربیت نیروی کار، مولد و 

خالق مقدور نخواهد بود.
در بسیاری از کشورهای پیشرفته، بیشتر جوانان 
یــا افراد جویای کار پیش از اینکه به تحصیل در 
دانشــگاه ها و گرفتن مدارک رسمی دانشگاهی 
فکر کنند، بــه گذراندن دوره های مهارتی و فنی 
و حرفه ای مبادرت می ورزند و همین مهارت ها 
در حد تکنســینی برای ورود آنهــا به بازار کار 

کافیست.
آبان مــاه ۹۶ قانون نظام جامع آموزش و تربیت 
فنی، حرفــه ای و مهارتی که با عنوان طرح نظام 
جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی 
که از طرف دولت به مجلس شــورای اســالمی 
تقدیم شــده بود با تصویب در نشســت علنی 
به تایید شــورای نگهبان نیز رسید، اما با وجود 
بسیاری از زیرساخت ها و قوانین مورد نیاز برای 
اســتقرار نظام آموزش های مهارتی در کشــور، 

موضوع آموزش های مهارتی و فنی وحرفه ای آن 
طور که باید با استقبال جوانان بیکار بِویژه فارغ 

التحصیالن دانشگاهی روبرو نشده است.
شهرســتان طارم نیز همچون دیگر مناطق کشور 
با معضل بیکاری جوانان بویژه فارغ التحصیالن 
دانشگاهی فاقد شغل روبه رو است و بسیاری از 
جوانان این شهرستان تالش می کنند تا به دنبال 
کار در اداره ها و یا شهرهای دیگر باشند در حالی 
که بــا فراگیری مهارت های الزم و مناســب با 
ظرفیت های شهرستان می توانند با انتخاب شغل 
مناسب آینده درخشانی را برای خود رقم بزنند.

مهارت آموزی تاثیر بســیاری در رفع بحران 
اشتغال دارد

رییس مرکــز فنی و حرفه ای شهرســتان طارم 
به مناســبت هفته ملی مهــارت و کارآفرینی به 
خبرنگار ایرنا گفت: یکی از چالش های امروزی 
جامعه مشکل اشتغال و نبود مهارت کافی برای 
فارغ التحصیالن است و مهارت آموزی در بحث 
کارآفرینــی یکی از موضوعات بســیار مهم امر 

اشتغال به شمار می رود.

علی اصانلو اظهار داشت: مرکز فنی و حرفه ای 
شهرســتان طارم به تبع سیاست های دولت در 
خصوص اشتغال، بســتر مهارت آموزی را با ۷ 
کارگاه فعــال در زمینه هــای طراحی دوخت و 
خیاطی، صنایع دستی و قالیبافی، اتومکانیک در 
بخش بانوان و آقایان، صنایع غذایی، کشاورزی، 

تاسیسات و کامپیوتر فراهم کرده است.
وی، شهرســتان طــارم را یکــی از قطب های 
کشاورزی استان زنجان عنوان و تصریح کرد: با 
توجه به ظرفیت های کشــاورزی موجود در این 
شهرســتان، دستگاه خشک کن میوه و سبزیجات 
در این مرکز شبیه ســازی و ســاخته شــد، تا با 
راه اندازی این دســتگاه و برگــزاری دوره های 
مربوط به آن در شهرســتان بــه تدریج از خام 
فروشی محصوالت کشاورزی که سود آنچنانی 

برای کشاورزان ندارد جلوگیری شود.
اصانلــو با بیان اینکه جلوگیری از خام فروشــی 
یکی از سیاســت های کلی دولت است، افزود: 
بــا فراگیری و اجرای این حرفــه ارزش افزوده 
محصوالت کشاورزی باال رفته و قیمت محصول 

به نفع کشاورزان شهرستان خواهد بود.
این مسوول شــمار مهارت آموزان این مرکز از 
ابتــدای ســال ۹۸ تاکنون را ۲۰۲ نفــر عنوان و 
خاطرنشــان کرد: ۱۲۶ نفر از مهارت آموزان این 
مرکــز بانوان و ۷۶ نفر مابقی را مردان تشــکیل 
مــی دهند که در این میان تعــداد ۸ نفر از فارغ 
التحصیالن دانشگاهی نیز به عنوان کارورزی در 

حال مهارت آموزی در این مرکز هستند.
رییــس مرکز فنی و حرفه ای شهرســتان طارم 
اظهار داشــت: طبق پیگیری ها و اســتعالم این 
مرکز تعــداد ۳۰ نفر از مهارت آموزان این مرکز 
در ســال ۹۷ با ایجاد شــغل کارآفرینی کرده و 
تعداد ۲۰۰ نفــر نیز تاکنــون در قالب اصناف، 
تفاهم نامه ها و صنایع ساختمان در حال فعالیت 

هستند.
اصانلو در پایان یادآور شد: طبق سالهای گذشته 
این مرکز در فصل تابســتان امسال نیز کالسهای 
اوقات فراغت خود را با محوریت مهارت آموزی 
در دستور کار قرار داده است و از مهارت آموزان 

شهرستان ثبت نام می کند.

معاون مرکز اورژانس استان زنجان:

 ۲ حادثه رانندگی 
در جاده های زنجان

۱۳ زخمی بر جاگذشت
 وقوع ۲ حادثــه رانندگــی در آزادراه 
زنجان به تبریز ۱۳ زخمی بر جای گذاشت که 
اقدامات درمانی الزم از ســوی اورژانس استان 

انجام گرفت.
معاون مرکز اورژانس اســتان زنجان در گفت 
و گو با خبرنگار ایرنا افزود: نخســتین حادثه،  
واژگونی خودروی ۲۰۶ در کیلومتر ۵۸ آزادراه 
زنجان به  تبریز به اورژانس استان گزارش شد 
که بالفاصله ســه کد آمبوالنس از پایگاه های  
ایده لو، ســلطان آباد و دره لیک به محل اعزام 

شدند.
دکتر ابراهیم خسروشــاهی افزود: این حادثه ۶ 
زخمی  به همراه داشــت  که توسط  ۲ دستگاه 
آمبوالنس پس از اقدامات اولیه درمانی به مرکز 
درمانی تخصصی و فوق تخصص  موســوی 
انتقال یافتند که حال عمومی زخمی شــده ها 

رضایت بخش اعالم شده است.
وی اضافــه کرد: حادثه دوم نیــز  برخورد دو 
دستگاه  خودرو آمیکو، پیکان وانت در کیلومتر 
۲۵ آزادراه زنجان - تبریز )جنوبی( گزارش شد 
که یک کد آمبوالنس از چیر  به محل اعزام شد 

که در این واقعه  هفت نفر زخمی شدند.
رییس مرکز اورژانس شهرســتان زنجان ادامه 
داد: بنــا بر اعالم کادر اعزامی اورژانس، تمامی 
زخمی ها از اعزام به بیمارســتان امتناع  کرده و 
وضعیت عمومی همگی رضایت بخش گزارش 
شد، این در حالی اســت که در تماس اولیه با 

۱۱۵ یک نفر زخمی اعالم شده بود.
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی 
و درمانی اســتان با ۵۵ پایگاه اورژانس شامل 
۱۷ پایگاه شــهری، ۳۷ پایگاه جاده ای و یک 
اورژانــس هوایی و تعداد ۴۰۰ نفر از کارمندان 
فوریت های پزشکی به صورت شبانه روزی به 

مردم خدمات رسانی کند.  
طبق اعالم پزشــکی قانونی استان زنجان، بهار 
امســال ۴۸ نفر بــر اثر حــوادث رانندگی در 
جاده های اســتان زنجان کشــته شدند که این 
تعداد همانند مدت مشابه سال گذشته ۴۸ نفر 

بود و رشدی در این حوزه نشان نمی دهد.

خبـر

رییس بهداشت محیط ابهر:
استفاده از 

سیخ کباب آلومینیومی
 احتمال آلزایمر را تشدید می کند

 رییس بهداشــت محیط ابهــر به تاثیر 
سیخ های کباب آلومینیومی و گالوانیزه بر احتمال 
بروز آلزایمر اشاره کرد و گفت: استفاده از این نوع 

سیخ ها در مراکز تهیه غذا ممنوع است.
مهدی مخبریــان در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، 
افزود: همه سیخ کباب های غیر استیل از مراکز 
تهیه غذای شهرستان ابهر جمع آوری شده و سیخ 

کباب استیل جایگزین آن شده است.
وی تصریح کرد: یکــی از اهداف مهم در زمینه 
امنیت غذایی پیشگیری از بیماری های غیرواگیر 
مزمن است که منشا بیشتر این بیماری ها استفاده 
از مواد افزودنی غیرمجاز، ظروف یکبارمصرف 
پالستیکی، رنگ های غیرمجاز، اسانس صنعتی و 

جوش شیرین است.
مخبریــان تاکید کرد: عالوه بر اینکه بهداشــت 
فردی کارکنان صنف های  تهیه و توزیع غذا به 
طور مستمر پایش می شود، ظروف و تجهیزات 
تهیه غذا، بهداشت محیطی محل کار و مواد اولیه 
نیز بــه صورت مداوم نمونه بــرداری و نظارت 

می شود.
مخبریان یادآور شد: کارشناسان بهداشت محیط 
شهرستان عالوه بر پایش مراکز تهیه غذا در سطح 
شهر، روستاها و بین راهی، بر آشپزخانه شرکت ها 
و واحدهــای صنعتی که برای کارکنان خود غذا 

پخت می کنند نیز نظارت مستمر دارند.
مسوول بهداشت محیط ابهر با اشاره به اقدامات 
انجام شــده در صنف تهیه و توزیع غذا، عنوان 
کرد: خوشبختانه در چند سال اخیر با همکاری 
صاحبان این صنف و تالش کارشناسان بهداشت، 
سیخ استیل جایگزین ســیخ کباب غیر استیل، 
ظروف فویلــی جایگزین ظروف یکبار مصرف 
پالستیکی شده و استفاده از رنگ غذا نیز ممنوع 

شده است.
وی با اشــاره به اقدامات انجام شــده در زمینه 
قنادی هــا و کارگاه های شــیرینی و کیک پزی، 
بیان کرد: در این حوزه عالوه بر نظارت و پایش 
بهداشت فردی، همه جعبه های بسته بندی شیرینی 
دارای پروانه بهداشــتی است و از مواد بازیافتی 
تهیه نمی شــود و استفاده از اسانس های صنعتی 
 ممنوع و اســانس های طبیعــی میوه جایگزین 

شده است.

خبـر

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده )نوبت اول(
شركت تعاوني مسکن كاركنان صدا و سیمای جمهوری اسالمي مركز زنجان

بنا به تصميم هيات مديره شركت جلسه مجمع عمومي فوق العاده ( نوبت اول ) شركت 
تعاوني مسکن كاركنان صدا و سيمای جمهوری اسالمي مركز زنجان در تاريخ 98/5/30 
روز چهار شــنبه ساعت 10 در محل سالن همايش شهيد شــهرياری صدا و سيمای 
مركززنجان تشــکيل خواهد گرديد . بنابراين بدينوسيله از همه اعضاي شركت دعوت 
مي شود در تاريخ و ساعت تعيين شده براي اتخاذ تصميم نسبت به موارد مشروحه ذيل 
در مجمع مزبور حضور بهم رسانند و يا وكالي خود را با توجه به ماده 19 آيين نامه نحوه 

تشکيل مجامع از بين اعضاء يا خارج از اعضاي شركت معرفي نمايند.
دستور جلسه :

1. تمديد مدت فعاليت شركت تعاونی برای 3 سال )اصالح ماده 6 اساسنامه(
2. اصالح نشانی شركت تعاونی ) اصالح ماده 5 اساسنامه(

3. تغيير نحوه دعوت از مجامع عمومی و اعالم تصميمات به اعضاء )اصالح تبصره ماده 
20 اساسنامه(

4. اصالح شرايط اختصاصی عضويت در تعاونی )اصالح بند ب ماده 12 اساسنامه(
5. افزايش اعضای علی البدل هيات مديره از دو نفر به سه نفر )اصالح ماده 21 اساسنامه (

هیات مدیره شركت

 غوره، میوه نارس انگور اســت با طعمی 
تــرش و دارای خواص بســیار، نیمه نخســت 
امرداد فصل غوره اســت و این روزها مغازه های 

آبغوره گیری در ابهر رونق دارند.
 هر ســال از ابتدای امرداد و بر پایه یک ســنت 
دیرینه، آبغوره گیری در ابهر آغاز شــده و مغازه 
دارانــی که بیشــتر در کار داد و ســتد انگور و 
محصوالت آن هستند دستگاه ها و ظروف بسته 
بنــدی آبغوره را آماده اســتحصال این محصول 
می کنند که بیشترین تمرکز  این صنف در خیابان 

۱۷ شهریور ابهر است.
وجود بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ هکتار تاکستان انگور، 
ابهر را به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان انگور 
مرغوب و مشــتقات آن در سطح کشور تبدیل 
کرده اســت از این رو می تــوان گفت برگ مو، 
غوره، آبغوره، آبمیوه، کشمش، سرکه، مربای انگور 

و شیره از سوغاتی های مهم این شهرستان است.
مجید قزوینیان رییس جهاد کشاورزی ابهر در این 
زمینه به خبرنگار ایرنا، گفت: حدود ۲۵ درصد از 
انگور تولیدی ابهر به صورت تازه خوری مصرف، 
۵ درصد به غوره و سرکه و مشتقاتی مانند آن و 

۷۰ درصد به انواع کشمش تبدیل می شود.
وی تصریح کرد: انگور میوه بهشتی است که بیش 
از ۲۰ نوع مشتقات از آن به دست می آید و از این 
رو ارزش افزوده بسیاری عاید تاکداران می شود، 
از برگ مو و غوره تا مویز و روغن هســته انگور 

محصوالت به دست آمده از این میوه است.
رییس جهاد کشاورزی ابهر تاکید کرد: مرغوبیت 
انگــور ابهر،  وجــود زیرســاخت های صنعتی 
شهرستان و دسترســی به جاده های مهم کشور 
فرصــت طالیی برای ســرمایه گــذاری بخش 
خصوصی جهت راه اندازی صنایع تبدیلی انگور 

است.
اما در امرداد ماه آبغوره گیری که به یک ســنت و 
فرهنگ در بین مردم این خطه از کشور تبدیل شده 
و بسیاری از خانواده های ابهری همه ساله مقادیر 
مورد نیاز غوره ی خود را جهت آبغوره گیری یا 

غوره شور برداشت و یا  خریداری می کنند.
در گذشته پس از شست و شوی غوره با چکمه 
غوره را در داخل لگن، له و آب به دســت آماده 
را در ظــروف شیشــه ای پــس از اضافه کردن 
مقداری نمک، آبغوره بدســت می آورند. امروزه 
اگرچه تکنولــوژی جای لگن و چکمه را گرفته 
اما آبغوره گیری سنتی باعث خواهد شد که هسته 
و چوب های غوره له نشــوند و در حقیقت الکل 
موجود در چوب و هســته غوره باعث تخریب 

کیفیت و طعم آبغوره نشود.
آبغوره گیری همه ســاله تا قبل از شــیرین شدن 
غوره ها و به دست آمدن انگور ادامه پیدا می کند در 
این میان عده ای نیز با تولید انبوه آبغوره به وسیله 

دستگاه برقی پرس، آبغوره را به دیگر نقاط کشور 
عرضه می کنند که در این روش پس از شستشوی 
غوره هــا و ریختن غوره در دســتگاه های برقی 
چرخان آب آن  را می گیرند و با ریختن در ظروف 
یک و نیم، ۱۰ یا ۲۰ لیتری به بازار عرضه می کنند 
حــال اگر از این آبغــوره خریداری کنید معموال 
هزینه دستگاه رایگان است اما در صورتی که غوره 
باغ خود را آورده باشید به ازای هر کیلوگرم پول 

دستگاه را دریافت می کنند.  
مهدی مخبریان رییس بهداشت محیط شهرستان 
ابهر در زمینه نظارت بهداشتی بر فعالیت آبغوره 
گیران ابهر به خبرنگار ایرنا گفت: دســتورالعمل 
بهداشــتی به همه فعاالن این صنف ارسال شده 

است.
مخبریان تاکید کرد: آبغوره گیری فعالیت مقطعی 
اســت و با توجه به اینکه اســتحصال آبغوره در 
حضور مشــتری انجام می شود مشکل بهداشتی 
خاصی خوشــبختانه در سال های اخیر رخ نداده 
است. وی با اشاره به صدور کارت بهداشت برای 
فعاالن این عرصه، اظهار داشت: شستشوی مداوم 
دستگاه آبغوره گیری، استفاده از ظروف استاندارد 
و غیر بازیافتی، قرار ندادن آبغوره ها که در ظروف 
پالســتیکی هســتند در معرض آفتاب از جمله 

موازین مهم بهداشتی است که باید رعایت شود.
یکی دیگر از چاشنی های استفاده در غذا به ویژه 
در انــواع خورش، دورچین و بــه ویژه جغور و 
بغور، غوره شور است که پس از جدا سازی و دم 
گیری، غوره در داخل آب نمک می گذارند و پس 

از مدتی قابل استفاده می شود.
امســال، قیمت هر کیلو غوره بسته به نوع آن که 
بیشتر غوره عسگری  است قیمتی بین ۴ تا ۶ هزار 
تومان و هر لیتر آبغــوره به نرخ  ۱۲ تا ۱۵ تومان 
عرضه شده است هر چند قیمت غوره خوشایند 
کشــاورزان نیست؛ زیرا قیمت فروش کشاورزان 

پایین تر ۳هزار تومان است.
آبغوره گیری که یک سنت دیرینه در ابهر به شمار 
می رود باعث تعمیق پیوندهای خانواده ها شــده 
اســت؛ به گونه ای که معموال پــدر یا پدربزرگ 
خانواده نســبت به خرید غوره اقدام می کند یا از 
تاکستان خود غوره را جمع آوری می کند و برای 
اقوام نزدیک و حتی دوستان و آشنایان سهمیه ای 

در نظر گرفته می شود.
 آبغوره به صورت های مختلف مصرف می شود 
و از آن به عنوان به  چاشــنی خورشت یا ساالد 
استفاده می شود که بسیار مطبوع است. به اعتقاد 
ابهری ها آبغوره صفرابر اســت و می توان پس از 
یک شام چرب و سنگین، به جهت هضم سریع 

غذا از آن استفاده کرد.
آبغوره ی تازه، ســبز رنگ اســت؛ اما با گذشت 
زمان به رنگ قرمز می گراید و هرچه ترش مزه تر 
و دارای گاز بیشــتری باشــد، از کیفیت باالتری 
برخوردار اســت و البته باید نمک آن هم در حد 
معمول و متعادل باشــد و از قرار دادن آبغوره در 
معرض آفتاب که باعث ایجاد تغییرات شیمیایی 
در آن می شود باید اجتناب کرد هم چنین نگهداری 
آبغوره در ظرف پالستیکی باعث تجزیه تدریجی 
پالســتیک و ورود مواد شیمیایی به داخل آبغوره 
و ظاهر رگه  رگه آن می شــود که برای ســالمتی 
بسیارخطرناک است. برای تهیه آبغوره نوع غوره 
مورد استفاده زیاد مهم نیست اما بهتر است از غوره 
عسگری استفاده شــود زیرا غوره هایی که دارای 
هســته های بزرگ هستند می توانند مزه آبغوره را 

تلخ و گس کنند.
حال اگــر در هنگام خواندن این گزارش دهانتان 
آب افتاد  و یا این روزها قصد تهیه آبغوره دارید و 
گذرتان به شهر ابهر افتاد می توانید آبغوره مرغوب 
ابهر را به عنوان سوغات این شهر تهیه و چاشنی 

غذاهای خود کنید.

آبغوره ابهر ، چاشنی سفره های ایرانی

نداشتن مهارت، چالش اصلی بیکاران

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
نوبت دوم پروژه تکمیل سکوی تماشاچیان سلطانیه

اداره كل ورزش و جوانان استان زنجان در نظر دارد عمليات اجرايی ذيل را از طريق مناقصه به 
شركت های ذيصالح دارای حداقل گواهينامه صالحیت پیمانکاری در پایه 5 یا باالتر در رشته 

ابنیه واگذار نمايد. 
بدينوسيله از همه اشخاص حقوقی واجد شرايط كه دارای توانايی مالی، مديريتی و اجرايی الزم 

می باشند، دعوت به عمل می آيد.

1- مبلغ برآورد 4،916،746،834 ريال و مبلغ تضمين شركت در مناقصه 245،837،342 ريال می باشد.
2- مدت اعتبار ضمانتنامه بانکی بايد حداقل 3 ماه بوده و برای 3 ماه قابل تمديد باشد.

3- زمان انتشار اسناد: ساعت 08:00 صبح روز سه شنبه مورخه 98/05/08 از طريق سامانه تداركات 
.)Setadiran.ir( الکترونيک دولت

از طريق سامانه  ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخه 98/05/15  4- آخرین مهلت دریافت اسناد: 
.)Setadiran.ir( تداركات الکترونيک دولت

5- آخرین مهلت و محل تحویل پاكت های مناقصه گران: تا ساعت 10:00صبح روز شنبه مورخه 
98/05/26 از طريق سامانه تداركات الکترونيک دولت و تحويل فيزيکی پاكت ها به دبيرخانه اداره كل ورزش 
و جوانان به نشانی زنجان، اتوبان 22 بهمن، روبه روی فروشگاه رفاه، مجموعه ورزشی انقالب، ساختمان اداره 

كل ورزش و جوانان استان زنجان.
6- زمان آغاز فرایند بررسی پیشنهادها: راس ساعت 10:30 دقيقه صبح روز شنبه مورخه 98/05/26 می باشد. 
7- شايان ذكر می باشد پاكت های ب و ج نيز می بايست همراه با پاكت الف عالوه بر ارسال از طريق 
سامانه تداركات الکترونيک دولت، به صورت فيزيکی نيز حداكثر تا ساعت 10:00 صبح روز يکشنبه مورخه 

98/05/26 به دبيرخانه اداره كل ورزش و جوانان تحويل گردد.
8- پرداخت هزینه آگهی های نوبت اول و دوم این فراخوان و فراخوان قبلی به عهده برنده 

مناقصه می باشد.

گروه نظارت رب اماکن ورزشی اداره کل ورزش و جواانن استان زنجان
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اذان ظهر

13:22

غروب آفتاب

20:20

اذان مغرب

20:40

نیمه شب

00:32

اذان صبح فردا

4:46

طلوع صبح فردا

6:23
وضعیت آب و هوای زنجان:

10
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خیام ظلمتیان را، فضای نور کنی
به ذهن ظلمت اگر لحظه ای خطور کنی

نشسته ام به عزای چراغ مرده ی خود
بیا که سوگ مرا، ای ستاره! سور کنی

برای من، همه، آن لحظه است، لحظه ی قدر
که چون شهاب، در آفاق شب عبور کنی

هنوز می شود از شب گذشت و روشن شد،
اگر تو- طالع موعود من!- عبور کنی

تراکم همه ی ابرهای زاینده!
بیا که یادی از این شوره زار دور کنی

کبوتر افق آرزو! خوشا گذری
براین غریب، بر این برج سوت و کور کنی
چه می شود که شبی، ای شکیب جادویی

عیادتی هم از این جان ناصبور کنی؟
نه از درنگ، ز تثبیت شب هراسانم

اگر در آمدنت بیش از این قصور کنی.
امروز با حسین منزوی منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ورزشی

Zanganemrooz@gmail.com   @zandgan
گردشگری و میراث

 محمدابراهیــم الریجانــی گفــت: بــا 
گردشــگری تک محصول فقط به بــازار غرب 
چسبیده ایم و محصوالت دیگر مانند گردشگری 
ســامت، زیــارت، عرفان، ادبیــات و غیره که 
می تواند 12 ماه ســال برای تمام استانها مسافر 
داشته باشد را فراموش کرده ایم. ما در یک بازار 
تک محصولی گردشــگری دست و پا می زنیم و 
نمی خواهیــم از این تک محصــول بودن بیرون 

بیاییم.
به گــزارش خبرنگار ایلنا، ســمینار تخصصی 
گردشگری و تحول دیجیتال با حضور مدیرعامل 
کانون اتومبیلرانی و جهانگردی، فرنشــین دفتر 
بازاریابی تبلیغات گردشگری، اساتید دانشگاه و 

راهنمایان گردشگری برگزار شد.
بازاریابی  محمدابراهیم الریجانی )فرنشین دفتر 
و تبلیغات گردشــگری( با اشاره به مفهومی که 
از دیجیتال شدن در ذهن تداعی می شود، گفت: 
اگر امروز از خود بپرسیم که مشکل گردشگری 
کشــور چیست، پاســخ می دهیم که زیرساخت 
نداریم. این در حالی است که نداشتن زیرساخت 
حرف دقیقی نیســت چراکه بــا تعداد زیادی از 
هتل ها و تاسیسات گردشگری روبه رو هستیم که 
بسیاری از آنها با اتاق های خالی فعالیت می کنند.
وی ادامــه داد: پــس مفهوم نبود زیرســاخت 
گسترده تر از آن است که بتوان به هتل و تاسیسات 
گردشــگری ارتباط داد. مثا برای گردشــگران 
اروپایی ممکن اســت زیرساخت نداشته باشیم 
اما برای دیگر گردشــگران از جمله گردشگران 
زیارتی و کشورهای همسایه زیرساخت داریم. با 
این وجود ضریب اشغال هتل ها خالی است پس 

مشکل جای دیگری است.
الریجانی با اشــاره به آن که در این نقطه است 
که بحث تبلیغات و معرفی ایران مطرح می شود، 
گفت: می پذیرم که در حوزه بازاریابی با مشکل 
روبه رو هســتیم اما تبلیغات و معرفی ایران یکی 
از اجزای بازاریابی است چراکه بازاریابی چهار 
رکن از جمله محصول، قیمت، مکان های توزیع 

و تبلیغات را شامل می شود.
فرنشــین دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری 
خاطرنشان ساخت: اگر نگاهی به حوزه تورهای 
خروجی داشته باشیم، می بینیم که هر چهار رکن 
بازاریابی در تورهای خروجی عملیاتی شده اند 
امــا در تورهــای ورودی تک محصولــی عمل 
کرده ایم و فقط تاریخ و فرهنگ را که شامل پنج 
استان می شود و فقط برای چهار ماه مسافر دارد، 
ارائه داده ایم و محصولــی برای هفت ماه دیگر 

سال و سایر استان هایمان نداریم.
وی یادآور شد: با گردشگری تک محصول فقط 
به بازار غرب چســبیده ایم و محصوالت دیگر 

مانند گردشگری سامت، زیارت، عرفان، ادبیات 
و غیره که می تواند 12 ماه سال برای تمام استانها 
مسافر داشته باشد را فراموش کرده ایم. ما در یک 
بازار تک محصولی گردشگری دست و پا می زنیم 
و نمی خواهیــم از این تک محصول بودن بیرون 

بیاییم.
الریجانــی با تاکید بر آنکه اگر به گردشــگری 
به عنــوان یک صنعت نگاه می کنیم باید تفکری 
صنعتــی را در این حوزه اعمــال کنیم، یادآور 
شــد: در طول این سال ها شــاهد آن بودیم که 
محصــوالت صنعتی کــه تبدیل بــه یک برند 
شده اند، ســعی کردند محصوالت متنوعی ارایه 
دهند اما تاکنون کدام برند هتل داری در توســعه 
محصول خود از همگــن و غیرهمگن گرفته تا 
محصوالت افقی و عمودی توسعه داشته است. 
نبایــد فراموش کرد که محصــول جدید، بازار 
جدید و کشور جدید را به دنبال خواهد داشت. 

باید توسعه محصول داشته باشیم.
وی ادامه داد: در واقعیت می توان گفت 20 هزار 
نفر گردشــگر ورودی داریم و وقتی می گوییم 
تعداد گردشــگران ورودی کشور هفت میلیون 
نفر اســت، این تعداد حاصل کار دفاتر خدمات 
مسافرتی نیســتند بلکه یا خودشــان به کشور 
آمده اند که می تواند در حوزه تجاری یا بازرگانی 

باشد یا به عنوان زائر آمده اند.
فرنشــین دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری 
در ادامه به بحث قیمت اشــاره کرد و گفت: در 
حوزه گردشگری قیمت بســیار اهمیت دارد و 

حرف نخســت و آخر را می زند. ایران در حوزه 
قیمت گذاری سفر چه کارهایی انجام داده است؟ 
ما می گوییم مقصدی ارزان هستیم این در حالی 
اســت که ســفر یک هفته ای گردشگر چینی به 
ترکیه 600 دالر و همان ســفر بــه ایران 1400 
دالر تمام می شــود. حتی ترکیــه برای عراقی ها 
370 دالر و ســفر به ایران بــرای عراقی ها 450 
تا 620 دالر می شود. اینجاست که به این نتیجه 
می رسیم در این سال ها سازمان میراث فرهنگی و 
گردشگری به حوزه قیمت گذاری ها ورود نکرده 

و نتوانسته آن را کنترل کند.
کانال های توزیع و فروش یکی دیگر از مباحثی 
بود که الریجانی به آن اشــاره کرد و گفت: در 
تورهــای خروجی محصوالت زیادی پیش روی 
گردشــگران قرار می گیرد و قیمت ها نیز بسیار 
ارزان هســتند این در حالی اســت که در حوزه 
تورهای ورودی کانال توزیع سفر نداریم و اگر 
کسی هم بخواهد به این حوزه ورود کند توسط 
برخی افراد با خاک یکسان می شود؛ چراکه آنها 
معتقدند فقط خودشــان باید در این بازار فعال 
باشــند. می توان گفت برخی آدم های منسوخ و 

قدیمی این کانال را در دست گرفته اند.
فرنشــین دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری 
خاطرنشان کرد: نباید فراموش کرد که تور ترکیه 
در ایــران را آژانس های ایرانی می فروشــند نه 
آژانس های ترکیه ای اما ما ســعی داریم تورهای 
ایران را در کشورهای خارجی توسط آژانس های 
ایرانی بفروشیم این به معنای شبکه توزیع در این 

حوزه است. حتی در حوزه تبلیغات نیز شاهد آن 
هستیم که آژانس ها هستند که تورهای ترکیه را 
در ایــران تبلیغ می کنند چراکه قطعا تلویزیون ما 
تور ترکیه را تبلیغ نمی کند. بنابراین در این حوزه 

نیز نتوانسته ایم درست عمل کنیم.
وی خاطرنشــان کــرد: برخی از افــراد منافع 
شخصی و گروهی خود را به منافع ملی ترجیح 
می دهند حتی با استارتاپ ها و ویزای الکترونیک 
مخالفت می کنند چراکه بر این باورند بخشــی 
از درآمدهایشــان از طریق ویزافروشی حاصل 
می شود. این در حالی است که در حوزه دیجیتال 
نیازمند توجه ویژه به هــر چهار رکن بازاریابی 
هســتیم و همه ایــن ارکان باید به اپلیکیشــن 
تبدیل شــود. ما با فعالیت محدود و ســنتی در 
حوزه گردشــگری روبه رو هستیم که بای جان 

گردشگری شده است.
در ادامــه این ســمینار از ســایت ویزیت ایران 
رونمایی شــد و در زمینه امکانــات و خدماتی 
که این ســایت به گردشگران داخلی و خارجی 
ارایــه می دهد، صحبت به میان  آمد. در این میان 
سایت ویزیت ایران با هدف جذب گردشگران 
و مخاطبان داخلی و خارجی محتوایی از تاریخ 
و فرهنــگ، آب و هوا، جاذبه های گردشــگری 
ایران، میراث ملموس، اکوتوریسم و غیره را در 
بخش های مختلف استانی و شهرستانها در اختیار 
مخاطبان قرار می دهد و به زودی افزون بر زبان 
فارسی و انگلیسی، زبان چینی نیز به این سایت 

اضافه خواهد شد.

خبر

ایران شرط عمره و حقوق 
شهدای مسجدالحرام و منا را 

به عربستان گوشزد کرد
 رییس ســازمان حج ایــران در دیدار با 
وزیر حج عربستان، اقدامات موثرتر این کشور را 
برای پیگیری حقوقی شهدای مسجدالحرام و منا 

خواستار شد.
به گزارش ایســنا، علیرضا رشیدیان سال گذشته 
اطاع داد: با اینکه وزیر حج عربستان اعام کرده 
بود چک دیه شهدای مسجدالحرام کشیده شده و 
به نمایندگی این کشــور در سازمان ملل تحویل 
داده شــده اســت، اما نماینده عربستان از وجود 

چنین چکی اعام بی اطاعی می کند.
سال ٩4، در جریان مناسک حج 11 زائر ایرانی بر 
اثر سقوط جرثقیل در مسجدالحرام جان خود را از 
دست دادند و 15 زایر دیگر از ایران زخمی شدند. 
دولت عربســتان از همان ابتدا با محکوم کردن 
پیمانکار طرح توسعه مسجدالحرام که جرثقیل ها 
را کار گذاشته بود اعام کرد غرامت این حادثه به 

زایران آسیب دیده پرداخت می شود.
اما در آن حج، فاجعه منا رخ داد که از ایران 464 
زایر دیگر جان خود را از دســت دادند، عربستان 

هنوز مسوولیت این حادثه را نپذیرفته است.
رشــیدیان در این باره گفته بــود: احقاق حقوق 
خانواده های شهدای منا هنوز به سرانجام نرسیده 
و منتظر هســتیم تا طرف سعودی حقوق شرعی 
خانواده ها را نه تنها نسبت به شهدای ایرانی بلکه 

نسبت به همه شهدای منا اعمال کند.
رییس سازمان حج کشورمان که در جریان حج با 
»محمد صالح بن طاهر بنتن«، وزیر  حج عربستان 
دیدار داشــته اســت با اشــاره به طرح موضوع 
برقراری دوبــاره عمره گفت: برای این منظور از 
جمله شــروط ما حفظ عزت، کرامت و امنیت 
زایران و عمره گذاران ایرانی است. مقدمه این امر 
راه اندازی کنسولگری و یا ایجاد دفتر حافظ منافع 

ایرانیان در عربستان است.
او به نزدیک شدن روزهای پایانی عملیات انتقال 
زایران اشــاره کرد و درباره درخواســت ایران از 
عربستان برای اســتفاده از ظرفیت بیشتر ناوگان 
هواپیمایی ایــران در  حج، توضیح داد: عملیات 
انتقال حجاج ایرانی به خوبی درحال انجام است، 
اما برای جلوگیری از افزایش بیش از اندازه زمان 
اقامت زایران بعد از انجام مناسک، نیاز است چند 
هواپیمای دیگر که در لیزینگ هواپیمایی جمهوری 
اسامی اســت به مجموعه خدمات دهی کنونی 

برای بازگشت زایران به ایران بپیوندد.
رشــیدیان همچنیــن نســبت به بــروز برخی 
ناهماهنگی ها در مباحث فرودگاهی و گمرکی به 

وزیر حج عربستان گایه کرد.

رییس سازمان میراث فرهنگی عنوان کرد؛
نقش واحدهای بوم گردی 
در سرمایه گذاری صنعت 

گردشگری

 رییس ســازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دســتی و گردشــگری گفت: با حداقل سرمایه 
می توان واحدهای بوم گــردی فعالی در صنعت 

گردشگری ایجاد کرد.
علی اصغرمونسان در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به اینکه بوم گردی در واقع اقامتگاه طبیعت گردی 
است، اظهار کرد: مکان هایی در روستاها چه در 
بخش جنگلی و چه کویر در راستای طبیعت گردی 
واقع شده که عمدتا با پشتیبانی روستاییان اداره می 
شود. وی با بیان اینکه درحوزه بوم گردی از 400 
واحد به بیش از 1600 واحد رشد داشتیم، تصریح 
کرد: انتظار شخص رییس جمهور باتوجه به مناطق 
بسیار زیبا و فضاهای طبیعت گردی و روستاهای 

موجود در کشور بیش از این واحدها است.
رییس ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری خاطرنشان کرد: سال ها مسووالن به 
دنبال جلوگیری از مهاجرت روســتاییان به شهر 
بودنــد و از زمانی که بوم گردی ها اتفاق افتاد هم 
جلوی مهاجرت ها گرفته شــد و هم بسیاری از 
جوانان در حال بازگشــت به روســتاها و ایجاد 

کسب و کار هستند.
مونسان با اشاره به اینکه در شرایط فعلی اقتصادی 
هر فردی نمی تواند کارخانه ای را راه اندازی کند، 
افزود: حداقل سرمایه یکی از مهم ترین ویژگی بوم 
گردی اســت که جوانان و حتی اقشار محلی را 
ترغیب می کند تا برای خود کســب و کاری راه 

اندازی کنند.
وی گفت: با توجه به افزایش فضاهای بوم گردی 
جهت عملکرد بهترو ارایه خدمات مناســب و 
مطلوب به زودی آیین نامه  بهره بردای از فضاهای 

بوم گردی اباغ خواهد شد.

سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد
گرانفروشی بلیت هواپیما 

ممنوع!
 به دنبال دریافت گزارش هایی از فروش 
بلیــت پروازهای داخلی با قیمت باالتر از دامنه 
تعیین شده توســط ایرالین ها، سخنگوی این 
سازمان اعام کرد که با هرگونه تخلف برخورد 
می شود و مسافران می توانند با مراجعه به سایت 
سازمان هواپیمایی شکایت خود را مطرح کنند؛ 

حتی اگر سفر به اتمام رسیده باشد.
بــه گــزارش ایســنا، در روزهــای گذشــته 
گزارش هایی از ســوی مســافران شرکت های 
هواپیمایی مبنی بر فروش بلیت با نرخ های باالتر 
از دامنه تعیین شده دریافت می شود. در این زمینه 
با رضا جعفرزاده، سخنگوی سازمان هواپیمایی 
کشــوری تماس گرفتیم که او بر رعایت دامنه 
قیمت ها توسط شرکت های هواپیمایی تاکید کرد 
و هشدار داد که با هرگونه تخلف در این زمینه 

برخورد می شود.
اگرچــه نرخ بلیت پروازها برای شــرکت های 
هواپیمایی تکلیفی نیســت؛ اما از سال گذشته، 
ایرالین هــا با راهبــری انجمن شــرکت های 
هواپیمایی، کف و ســقفی تعیین و به سازمان 
هواپیمایــی کشــوری اعام کردنــد  و همه 
ایرالین ها ملزم به رعایت آن شدند. جدول این 
نرخ ها در سایت انجمن شرکت های هواپیمایی 
قابل دسترسی است. مســافران می توانند آن را 

مشاهده و با نرخ بلیت خود مقایسه کنند.
آذرماه 13٩4 بود که آزادسازی نرخ بلیت هواپیما 
آغاز شــد. به  دنبال این اتفــاق در روزهایی از 
سال که تعداد مسافران افزایش می یافت شاهد 
بــاال رفتن بیش از حد نــرخ بلیت ها بودیم. به 
همین دلیل از آذرماه 13٩7 مقرر شــد تا کف و 
سقفی برای نرخ بلیت تعیین شود که ایرالین ها 
موظف به رعایت آن هســتند. نرخ ها در تیرماه 
13٩۸ دوباره به روز شده است. با این حال بعضا 
مواردی از ســوی مسافران مبنی بر خرید بلیت 
با قیمت باالتر از ســقف تعیین شــده دریافت 

می شود.
سخنگوی ســازمان هواپیمایی کشوری در این 
زمینه گفت: سازمان هواپیمایی با توجه به نظارت 
عالیه خود به شرکت های هواپیمایی تاکید کرده 
تا بر نحوه توزیع بلیت های خود نظارت کافی 
داشته باشند. از سوی از مسافران می خواهیم تا 
بلیت خود را از مراکز معتبر خریداری کنند. دفاتر 
خدمات مسافرت هوایی دارای مجوز بند »الف« 
از ســازمان هواپیمایی کشوری و مراکز فروش 
الکترونیک، دارای مجوز از سازمان هواپیمایی 
هستند که لیســت آنها از طریق سایت سازمان 

هواپیمایی کشوری در دسترس همه قرار دارد.
رضا جعفــرزاده افزود: دفاتــری هم که مجوز 
بند »ب« از ســازمان میراث و گردشگری دارند 
می توانند بلیت هواپیما را در قالب بســته سفر 
ارایه دهند. طبیعی است که هرگونه فروش بلیت 
از طرق دیگر، قانونی نیست. البته ایرالین ها از 
سقف تعیین شــده تخطی نمی کنند اما ممکن 

است گرانفروشی توسط واسطه ها انجام شود.
سخنگوی ســازمان هواپیمایی کشوری اذعان 
کرد: در روزهای غیرپیک، معموال نرخ ها به کف 
قیمت نزدیک اســت. به همین دلیل در موارد 
پیک که بلیت ها به سقف قیمت دامنه مورد نظر 
می رسد این شبهه ایجاد می شود که گران شده 
اســت؛ در صورتی که این طور نیست. استدالل 
شرکت های هواپیمایی برای تعیین نرخ بلیت بر 
مبنای هزینه های تمام شده یک ساعت صندلی 
پرواز محاســبه شده که این استدالل را سازمان 

هواپیمایی کشوری پذیرفته است.

رشد درآمد گردشگری ترکیه
 طبق اطاعات ارایه شده از سوی موسسه 
آمار ترکیــه ای )TurkStat(، درآمد حاصل از 
صنعت گردشگری ترکیه در چهار ماه نخست 
ســال 201٩ به 7.٩7 میلیارد دالر رسید که این 
رقم نســبت به سال گذشــته با افزایش 13.2 

درصدی روبه رو بوده است.
به گزارش ایسنا به نقل از دیلی صاباح،  با توجه 
آمار اعام شده از ســوی »TurkStat«، حدود 
۸7.۸ درصد از این ســود مربوط به گردشگران 
خارجــی و 12.2درصد از ایــن آمار مربوط به 

شهروندان ترکیه ای ساکن این کشور است.
درآمدهــای حاصل از ســفرهای شــخصی 
گردشگران 5.5۸ میلیارد دالر و درآمد حاصل از 
تورهای گردشگری 2.3٩ میلیارد دالر از درآمد 
کل صنعت گردشگری این کشور در چهارماهه 

نخست امسال را تشکیل می دهد.
ترکیه در بازه زمانی آوریل تا ژوئن میزبان بیش 
از 12.76 میلیون گردشگر بوده است. این رقم در 
مقایسه با سال گذشته از افزایش  15.3 برخوردار 

بوده است.
سود حاصل از سفر هر شخص به طور میانگین 
در چهار ماه نخســت ســال معادل 625 دالر 
تخمین زده شــده است. ســود حاصل از سفر 
هر گردشــگر خارجی معادل 607 دالر و سود 
حاصل از سفر هر گردشگر داخلی معادل 766 

دالر اعام شده است.

خبر

 سرعت رشــد اپلیکیشن  
و یــا ســایت های ســفر اگرچه 
در ایــران کم اســت امــا همین 
میزان  باعــث کاهش  تکنولوژی 
مراجعه گردشگران به آژانس های 
گردشگری شده تا جایی که معلوم 
نیست این آژانس ها تا چند سال 

عمر دارند.
مهر، گرفتن  به گزارش خبرنگار 
مجوز برای داشــتن یک آژانس 
مســافرتی کار ســختی نیست. 
می توان یک دفتر داشــت و چند 
نفر را مشــغول به کار کرد و تور 
گردشــگری خارجی و یا بلیت 

هواپیما و قطار فروخت.
از این دست آژانس های مسافرتی 
اســتاد  مانند خیابان  در جایــی 
نجات الهی که بورس آژانس های 

گردشگری است، کم نیست. افرادی پشت میز 
نشسته اند که به گردشگران خدماتی مانند ویزا، 
فروش بلیــت و یا تور گردشــگری می دهند. 
بیشــترین راه درآمد آژانس های مســافرتی هم 
همیــن فروش بلیت و ویزاســت. ویزایی که با 
یک دعوت نامه معتبر برای گرفتن شینگن حل 
می شود و البته به مسافر یادآوری می کنند که اگر 
ریجکت شــوید نباید به آژانس معترض باشید. 
بابــت همین ویزا نیز مبالغ زیادی از مســافران 

گرفته می شود.
تا همین چند ســال پیش مســافران حتی برای 
خرید یک بلیت قطار به آژانس مراجعه می کردند 
و یا اینکه می خواســتند بدانند در چه تاریخی 
می توانند ســفر هوایی ارزان تری داشــته باشند 
چک کردن این تاریخ ها توســط اپراتور محدود 

بود. اپراتور دفاتر مسافرتی حوصله چک کردن 
تاریخ های پرشــمار را برای مسافر نداشت اما 
اکنون سایت های اینترنتی این امکان را دارند که 
مسافر بتواند بدون محدودیت تاریخ های مختلف 
ســفر را چک کند و در نهایت یک بلیت ارزان 

برای سفرهای هوایی و یا زمینی پیدا کند.
در بخش مربوط به هتل ها نیز این امکان وجود 
دارد که مراکز اقامتی ایرانی و داخلی توسط کاربر 
اینترنت به درستی مورد بررسی قرار گیرد. نظر 
مسافران دیگری که در آن مکان ها اقامت کرده اند 
خوانده و تمام امکانات آن قبل از اقامت توسط 

مسافر انتخاب شود.
بســیاری از این دسترسی ها توســط اپراتور به 
مســافری که به آژانس مسافرتی مراجعه کرده، 
داده نمی شــود به همین دلیل مسافران ترجیح 

می دهند خودشــان این اقدام را انجام دهند. تنها 
چند آژانس مســافرتی هستند که می توانند تور 
گردشگری به مسافران ارائه کنند که هم ارزان تر 
از خرید جداگانه بلیت رفت و برگشت و هتل 

باشد و هم دارای کیفیت مناسبی داشته باشد.
در کشورهای خارجی دیگر آژانس به آن معنی 
که در ایران کاربرد دارد مطرح نیست. چون حتی 
سایت های ارایه خدمات سفر آنها از سایت های 
ایرانی ســفر در کشــورمان فعال تر و به روزتر 
هستند و کاربر در مدت کوتاهی می تواند بیشترین 
اطاعات ســفر را دریابد حتی سرویس گوگل 
مــپ به راحتی به مســافران خارجی اطاعاتی 
درباره مسیرها و جاذبه های گردشگری می دهد. 
ســایت های تاریخی آنها نیز هر کدام اطاعات 
زیادی در فضای مجازی به روز کرده اند و کم کم 

نقش راهنما را هم کمتر می کنند.
آژانس های مســافرتی در  امــا 
خارج از کشــور بــه طور یقین 
حذف نشــده و نمی شوند. در 
واقــع کارکرد آنهــا تغییر کرده 
اســت. یعنی به جای اینکه چند 
نفر بنشــینند و کار سایت های 
گردشگری را برای مسافر انجام 
دهند برای مسافران برنامه ریزی 
سفر انجام می دهند. فروش تور 
و یا پکیج سفر به مسافران عمده 
ترین کاری است که آنها می کنند. 
خیلی از این دفاتر ایجاد شده اند 
تا بتوانند در حوزه ورود گردشگر 
و یــا تعامل با آژانس های بزرگ 
کشــورهای دیگر فعالیت کنند. 
تورهای هدفمنــد و تخصصی 
عمده فعالیتی است که آنها انجام 
می دهند. برخی دیگر تنها در حوزه ارایه راهنما 
به گردشــگران و یا تعریف تورهای شهرگردی 

فعال می شوند.
در ایران نیز تعطیلی بســیاری از دفاتر مسافرتی 
و یا تعدیل نیروی انسانی آنها نشان می دهد که 
عمر کاری این دفاتر به شــکل 60 ســال پیش 
دیگر جوابگو نیســت و باید به تغییر عمده در 

آنها رسید.
هر چند که این تغییر به مذاق خیلی از آژانس های 
قدیمی خوش نمی آید؛ چــرا که خواهان تغییر 
نیســتند و هر زمان یک استارت آپ و یا سایت 
جدید روی کار می آید آنها در مقابل این پدیده 
جدیــد گارد گرفته و می خواهند با آن مخالفت 
کننــد اما به واقع در آینده نزدیک آنها مجبور به 

حذف و یا تغییر عملکرد خواهند شد.

آژانس های مسافرتی ایرانی تا چند سال دیگر مجبور به تغییر می شوند!

فرنشین دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری:

در بازار تک محصولی گردشگری دست و پا می زنیم
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