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روزانهم رمدمی صبح استان زنجان

 رویه 7

رار می گیرد مسابقه های اس سواری شمالغرب جزو تقوی فدراسیون سوارکاری 

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی زنجان:

جهت گیری اصلی 
انون بودجه  اهتمام 

با مالی است به ان

ی زنجان خبرداد؛ ن اون میرا فر م
ار گردشگری  راه اندازی 

از اواخر تیرماه در زنجان

 رویه 8   رویه 2  

استاندار زنجان تاکید کرد؛

ال ه ام د انان در ب ارا ورز و  دن ا ل ن قاب ق
رویه 2  

مدیرکل امور شــهری و شوراهای استانداری 
زنجــان با بیــان اینکــه آزمون اســتخدامی 
آتش نشــانی در اســتان زنجان، ۱۸ امردادماه 
همزمان با سراسر کشور در زنجان نیز برگزار 
خواهد شــد، گفت: ۳۵ نفــر از طریق آزمون 

جذب شهرداری ها خواهند شد.
علی محمودی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
بر پایه نیاز افراد برای تصدی شغلی همچون 
راننده خودروهای تندرو سنگین، آتش نشان، 
کاردان و کارشناس آتش نشانی از طریق آزمون 
گزینش و پس از کســب حد نصاب نمرات، 

وارد مرحله عملی خواهند شد.
وی تصریح  کرد: ثبت نام از متقاضیان حضور 
در آزمون استخدامی آتش نشانی از ۱۰ تیرماه 

آغاز شده و متقاضیان می توانند جهت آگاهی 
از شــرایط و ثبت نام به ســایت مرکز آزمون 
h مراجعه کنند. rtc . i r جهاددانشگاهی به نشانی

این مسوول با بیان اینکه جهاددانشگاهی زنجان 
مجری برگزاری آزمون در استان خواهد بود، 
افزود: همه متقاضیان اطمینان داشته باشند که 
تدابیر الزم برای امنیت آزمون اندیشیده شده و 
قطعا افرادی که صالحیت علمی الزم را داشته 
باشــند در این آزمون انتخاب خواهند شد و 
افرادی که سه برابر ظرفیت پذیرش می شوند 
باید در مرحله عملی مورد امتحان قرار گیرند 
و در پایان ۳۵ نفر از افراد دارای شــرایط برای 
خدمت در سازمان های آتش نشانی شهرهای 

مختلف استان استخدام خواهند شد.

مدیرک امور شهری و شوراهای استانداری زنجان:

انی  ت ن ن  زم یان  ا م
ال   امردادماه ام

ان می دهند ام

رویه 8  
زه اوقا فرا اس ف ح ازی کاری  م

هردار زنجان در نظر دارد نسبت به فروش  هر  اها  مران و بازآفرین ف سازمان 
تعــداد ۱4 قطعه از امالک خــود،  با کاربر تجار و خدمات واقع در شــهر زنجان را ازطریق 

برگزار مزایده عموم برابرشرایط منضم به اسناد مزایده به اشخاص حقوق 
و حقیق اقدام نماید.

۱ مهلت خرید و تحوی اسناد  در ساعات ادار از تاریخ ۹۸/4/۱  تا ساعت ۱4/۰۰ مورخه  ۹۸/4/۱۶  
م باشد.

، اداره قراردادها .   مح خرید اسناد  زنجان  - خیابان خرمشهر، بلوار آزاد
 ۳۳ ۳ ن تما        تل

W مراجعه نمایند. W W . Z A N J A N . IR      جهت کسب اطالعات بیشتر  به نشانی اینترنت 
، شهردار مرکز  - دبیرخانه مرکز . لیم اسناد  زنجان، خیابان خرمشهر  - بلوار آزاد ۳ مح ت
رده شرکت در مزایده به شرح مندر در لیست  ایده  مبلغ س رکت در م رده  ان و نوع س  می

قطعات پیوست اسنادمزایده به یک از طرق :
     الف واریز وجه نقد به شماره حساب ۵-۲۲۲۲۱۱۱۱-4۳-۲۲۱۰ نزد بانک انصار شعبه میدان انقالب   

   در وجه  شهردار زنجان .
      ضمانت نامه بانک به نفع شهردار زنجان

      اسناد خزانه
     د انواع  اوراق مشارکت 

 شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهردار موضوع ماده۱۰ آیین نامه 
مال شهردار م باشد.

 هزینه انتشار آگه به صورت مساو و هزینه کارشناس به تناسب قیمت بر عهده برندگان مزایده 
خواهد بود.

 پیشــنهادهای رسیده راس ساعت ۱۵ روز دوشنبه مورخه ۹۸/4/۱۷ در جلسه کمیسیون معامالت با 
حضور پیشنهاد دهندگان گشایش  و بررس خواهد شد 

۳ ریا به حســاب شــماره   متقاضیــان جهــت دریافت اســناد مزایده م بایســت مبلغ 
۳۱ به نام شــهردار زنجان نزد بانک مل شعبه میدان آزاد واریز و اصل فیش آن را 

ارایه نمایند.
 شهردار در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار م باشد.

 دیگر شروط مزایده و اختیارات و تکالیف مزایده گر و مزایده گزار در اسناد مزایده مندر م باشد.

سازمان عمران و بازآفريني فضااهي شهري شهرداري زنجان

آگهي مزايده عمومي شماره )  7  -  98  (                                               
روزه  یــک  علمــی  کنفرانــس 
پزشکان  باحضور  خون  پرفشاری 
و دانشجویان و گروههای درمانی  
دانشــگاه علوم پزشــکی زنجان 
روزپنجم تیرماه با همکاری مشترک 
گــروه داخلی و قلب در ســالن 
اجتماعات مرکز آموزشی در مانی 
حضرت ولیعصر )عج( برگزار شد.
دکتر ایوب پزشکی رییس دانشکده 
پزشکی و فوق تخصص نفرولوژی 
ضرورت توجه به فشار خون باال 
را اخذ آمار و اطالعات آماری غنی  
از جامعه دانست که با هدف برنامه 
ریزی های دقیق و علمی در جهت 
کنترل بیمــاری های غیر داگیر در 
اختیــار مســووالن و مدیران قرار 

می گیرد.
وی گفت: کنترل فشار خون برای 
کشــور های پیشــرفته دنیا و در 
کشور هایی که از نظر پوشش های 
بهداشــتی که شــاخص های آن 
کنترل بیماری فلج اطفال ، کاهش 
مرگ و میر مادر باردار و.. اســت 
طراحی شده که کشــور ایران در 
این شاخص ها زبانزد جهانیست به 
همین دلیل از طرف سازمان جهانی 
بهداشــت برای ایران نیزاین طرح 
پیشنهاد شد و مورد استقبال وزارت 

بهداشت قرار گرفت.
دکتــر پزشــکی در ادامــه هدف 
از طــرح کنترل فشــار خــون را 
شناسایی۵۰درصد از جمعیت باالی 
۳۰ که فشار خون باال دارند و همه 
مادران بــاردار را نام برده و افزود: 
هم اکنون شایع ترین علت مرگ و 
میر حوادث قلبی و عروقی است و 
ضرورت ایجاب می کند تا سیستم 
بهداشتی و درمانی و سیاستگذاران 
کشور برنامه های خوب و مدونی 
برای کنترل بیماری های غیر واگیر 

داشته باشند.
این فــوق متخصــص نفرولوژی 
ایجــاد مراکز جامع ســالمت را 
در جهــت بیماریابــی و کنتــرل 
بیماری های  غیر واگیر مهم دانست 

که درجهت شناسایی و کنترل افراد 
دارای بیماری دیابت و فشار خون 

باال اقدام کنند.
در ایــن بر نامه دکتر حســن راده 
ماکویی متخصص قلب و استادیار 
دانشگاه در بیان کلیات پر فشاری 
خون گفت: فشــار خــون گاهی 
کشــنده و بی صداســت و در اثر 
اســترس و فعالیت بدنی باال می 

رود.
وی بــا بیــان اینکه هــم اکنون 
۴میلیون مرگ و میر در سال در  ۹
دنیا از این بیماری ذکر شده افزود: 
۹۲ میلیون نفر بر اثر فشار خون باال 
دچار از کار افتادگی می شــوند و 
عامل ۶درصد از مــرگ و میر در 

جهان است.
دکتر حســن زاده  فشار خون باال 
را از مهم تریــن علــل مر گ ومیر 
در جهان و از مهمترین معضالت 

بهداشــتی جهان نام برد که شیوع 
۲۷در صد است. کلی آن ۲۵ تا ۸

وی گفت: ار تباط مستقیم بین فشار 
خون و افزایش سن وجود دارد و 
در بین بیماران دیابتی و کلیوی این 

بیماری تاثیردارد.
اســتادیار دانشــگاه افزود : شیوع 
فشار خون در کشور ها، جمعیت 
و نژادهای مختلف متفاوت است و 
تقریبا در تمام دنیا به جز جمعیت 
محدودی این بیماری دیده می شود.
وی شیوع فشار خون را در مردان 
قبل از ۵۰ سالگی و در زنان بعد از 
۵۰ سالگی و بعد از یائسگی دانسته 
و افزود: پرفشاری خون یک فعل و 
انفعال پیچیده بین ژنتیک و عوامل 

محیطی است.
این متخصص قلب چاقی و اضافه 
وزن، میــزان مصرف نمک، کمبود 
کلســیم و پتاســیم رژیم غذایی، 

مصرف الکل، استرس های روانی 
ین  و اجتماعی، سیگار، مصرف کاف
و فعالیــت بدنــی ناکافــی ، عدم 
فعالیت فیزیکی را از جمله عواملی  
برشــمرد که خطر پیشرفت فشار 

خون را باال می برد.
این بر نامه تا ظهر روز چهارشــنبه 
با سخنرانی های علمی و تخصصی 
با موضوعات نحوه بررســی علل 
پرفشاری خون ثانویه توسط خانم 
دکتر حاجی سلیمی فوق تخصص 
نفرولوژی،  درمان فشــار خون با 
ســخنرانی دکتر متدین متخصص 
قلب، فشــار خون و کلیه توسط 
دکتر ایوب پزشکی و فشار خون و 
اندو کرین با سخنرانی دکتربشارتی 
فوق تخصص غدد و فشــار خون 
و بــارداری خانم دکتــر کاظمی 
متخصــص زنان و زایمــان ادامه 

داشت.

ر بسیج ملی فشار خون درسراسرکشور؛ در راستای اجرای 

ن  اری خ رف  کنفران ی روزه 
ار شد ی زنجان برگ ش گاه   در دان

ر  و در ن رکت ایران تران
ی مورد نیاز  ته روس دارد ت
تلف  م های  سای در  را  خود 
مومی  ه  مناق ری  از 

خریداری نماید
متقاضیــان مــی توانند بــرای اخذ 
اطالعــات بیشــتر با شــماره تلفن 
۳۳۷۹۱۳۱۵-۰۲4 از ســاعت ۱۰ تا 
ر  ۱۲ تماس حاصل نمــوده و حداک
ظرف مدت ۷ روز از تاریخ انتشار آگهی 
نسبت به دریافت اسناد و مشخصات 
کامــل از طریق مراجعه به ســایت
 www.iran-transfo.com
و یا اعزام نماینــده خود به همراه 
معرفی نامه برای اخذ مدارک و ارایه 

پاسخ اقدام نمایند. 
 شــرکت ایران ترانسفو در رد 
یا قبول پیشــنهادهای ارایه شده 

مختار است.
هده  ا آگهی بر  ینه   ه

د ه می با برنده مناق

انی زنجان کیلومتر   ن
جاده تهران کارخانه های 

و  ایران تران
و  رکت ایران تران

خرید داخلی 
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مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان خبر داد:
١ میلیارد ریا  اجرای بی از 

الب در استان ر های فا
 مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان 
زنجان گفت: در سال مالی امسال ۴ طرح فاضالب 
در شهرهای استان زنجان با اعتباری افزون بر ۱۴۷ 

میلیارد ریال در دست اجرا می باشد.
علیرضا جزء قاسمی اظهار داشت: تا کنون از میزان 
اعتبارات مصوب برای اجرای طرح های فاضالب 
در سال ۹۷ بیش از ۶۱ درصد آن معادل ۹۱ میلیارد 

ریال تخصیص یافته است.
وی افــزود: این طرح ها در شــهرهای زنجان ، 
خرمدره ، زرین آباد و ارمغانخانه اجرا می شــود 
که با تکمیل آن گام بزرگی در راســتای ارتقای 
شــاخص های زندگی در استان زنجان برداشته 

می شود.
این مسوول خاطر نشان کرد: طرح های فاضالب 
شــهرهای ابهر ، ماهنشان و دندی نیز پایان یافته 
اهالی شریف این شهرها از خدمات جمع آوری و 

دفع بهداشتی فاضالب برخوردار می باشند.
جزء قاســمی به تدوین طرح های کوتاه مدت ، 
میان مدت و بلند مدت در زمینه توسعه خدمات و 
زیر ساخت های آب و فاضالب شهرهای استان 
زنجان اشاره کرده و گفت: با اجرای این طرح ها، 
گام بزرگی در توســعه صنعت آب و فاضالب 

استان برداشته می شود.
وی گفت: هم اکنون ۱۰۰ درصد جمعیت شهری 
استان زنجان تحت پوشش خدمات شرکت آبفا 

قرار دارد.

ایگاه سالمت  ر مانا در ١۵ 
اجتماعی بهزیستی زنجان 

برگزار می شود
 مدیر کل بهزیســتی استان زنجان گفت: 
به منظور بهینه ســازی اوقات فراغت نوجوانان، 
طرح مشارکت اجتماعی نوجوانان ایران )مانا( با 
مشارکت فعال ۳۰ تسهیلگر در ۱۵ پایگاه سالمت 
اجتماعی تحت نظارت بهزیستی برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان زنجان 
محمد محمدی قیداری افزود: نوجوانان شرکت 
کننده در این طرح در دامنه سنی ۱۳ تا ۱۸ سال با 
روش تسهیل گری در امور مشارکتی در راستای 
پیشــگیری از آسیب های فردی و اجتماعی آشنا 
می شوند که از طریق پایگاه های سالمت اجتماعی 

جذب شده و فعالیت می کنند.
وی هدف از برگزاری دوره مشــارکت اجتماعی 
نوجوانان )طرح مانا( را ایجاد و توســعه ظرفیت 
های مشارکت نوجوانان در موسسسات غیر دولتی 
عنوان کرد و گفت که ارتقای توانمندی نوجوانان 
در زمینه شــیوه های همیــاری اجتماعی جهت 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی از دیگر اهداف 

اجرای این طرح است.
این مسوول ادامه داد: طرح مانا )مشارکت اجتماعی 
نوجوانان ایران( تابستان امسال در سه محور پایگاه 
سالمت اجتماعی، آموزش مهارت های اجتماعی 
و اوقات فراغت وباهدف پیشگیری از آسیب های 

اجتماعی توسط بهزیستی اجرا می شود.
وی اضافه کرد: بررسی رویکرد ها و راهکارهای 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی نشان می دهد 
که مشــارکت اجتماعی و ظرفیت ســازی برای 
جلــب حمایت و توانمنــدی مخاطبان موجب 
افزایش کارایی و اثر بخشــی اقدامات می شود 
و این رویکرد به ویژه در گروه ســنی کودکان و 
نوجوانان به دلیل تاثیر همساالن بر یکدیگر افزون 
بر اینکه زمینه ارتقای دانش و آگاهی آنان را فراهم 
کرده، توانمندی و ظرفیت سازی الزم برای ترویج 
پیام های پیشگیری شناخت مسایل و چالش های 
اولویــت دار در نتیجه ارایه راه حل های خالقانه 
برای حل مساله را برای نوجوانان نیزفراهم م یکند.
مدیر کل بهزیستی استان زنجان خاطر نشان کرد: در 
مدت زمان اجرای طرح والدین نیز درگیر بوده و 
باید فرزندان خود را در زمینه فراگیری مهارت های 
مختلــف اجتماعی که در قالب این طرح بیان می 

شود همراهی کرده و حامی آنان باشند.

سامانه ٠٠٠ 
١ شد ١ جایگزی 

 با توســعه خدمات و پشتیبانی شرکت 
مخابرات ایران، پرداخت تمام قبو شرکت های 
خدماتی از جمله تلفن ثابت از طریق سامانه ۲۰۰۰ 

امکان پذیر و این سامانه جایگزین ۱۸۱۸ شد.
به گزارش شــرکت مخابرات منطقــه زنجان، 
مشــترکان می توانند با داشتن یکی از کارت های 
بانکی عضو شتاب و با شماره گیری سامانه ۲۰۰۰ 
به آســانی و در حداقل زمان ممکن نســبت به 
دریافت کارکرد و پرداخت هزینه قبو مصرفی 

خود از این طریق اقدام کنند.
با راه اندازی این ســامانه، دیگر نیازی به مراجعه 

حضوری به بانک و یا خودپرداز وجود ندارد.
بــر پایه ایــن گزارش، بــا توجه به بایســتگی 
ارچه سازی سیستم های پرداختی و بایستگی  یک
مشتری مداری، سامانه ۲۰۰۰ خدمات دهی بهتری 
را نسبت به سایر ســامانه ها ایجاد کرده و افزون 
بر خدمات اختصاصی مخابــرات و همراه اول، 
امکان پرداخت قبو گاز، برق، آب و فاضالب، 
عوار شهرداری و قبو جریمه راهنمایی و 

رانندگی را نیز فراهم کرده است.

ر خب

پنجمین افتخار جهانی در سه سال متوالی؛ 
بانک آینده به عنوان 

اب شد بانک برتر ایران انت
سســه یورومانی، بانــک آینده را به   م
   )Iran`s Best Bank( عنوان بانک برتــر ایران
برای سال ۲۰۱۹ میالدی، انتخاب و معرفی کرد.

 بانک آینده در سال ۲۰۱۸ میالدی نیز به عنوان 
»بانک برتر ایران« و در ســال ۲۰۱۷ به عنوان 
»بانک برتر تحول ســاز در خاورمیانه« توســط 

یورومانی انتخاب شده بود.
 کســب عنوان » بانک برتر ایران  برای ســال 
۲۰۱۹ میالدی« پنجمین افتخار جهانی و متوالی 

بانک آینده، در ۳ سال اخیر به شمار می رود.
 انتخاب به عنوان بانک سال جمهوری اسالمی 
ایران از سوی نشریه بین المللی بنکر و دریافت 
تندیس و گواهی از این نشریه معتبر در دو سال 
پیاپی )۲۰۱۷ و۲۰۱۸(  از دیگر افتخارات بانک 

آینده است.
 آییــن اعطای تندیــس و گواهــی مربوط به 
بانک های برتر کشــوری، منطقــه ای و جهانی 
از ســوی موسســه یورومانی با حضور بیش 
از  ۳۶۶ نفر از مدیران ارشــد بانک ها، از ۱۲۲ 
کشور جهان، شــامگاه چهارشنبه )پنجم تیرماه 
۹۸( برگزار شد و تندیس و گواهی بانک برتر 
ایران برای ســال ۲۰۱۹، به نماینده بانک آینده 

اعطا شد.
سسه معتبر یورومانی )Euromoney(، مدت  م
۲۸ ســال اســت که بانک ها را در ســه سطح 
کشــوری، منطقه ای و جهانی بر پایه عملکرد 
ســال مالی قبل، ارزیابی و با یکدیگرمقایســه 

می کند.
 بــر پایه ارزشــیابی این موسســه، بانک ها بر 
اساس بهترین بانک در هر کشور، برترین بانک 
منطقــه و همچنین برترین بانک های هر منطقه 
در رشته هـــای مختلف در مناطق جغرافیایی 
جهان )خاورمیانه، آسیا، اروپا، آمریکای جنوبی، 
آمریکای شمالی و آفریقا( و برترین بانک جهان 
و برترین بانک ها در چند رشــته تخصصی در 

سطح جهانی انتخاب می شوند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان خبر داد:
ی تسهیالت به بازسازی  ت

منا آسی دیده از سی
 مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمی 
اســتان زنجان در گفت و گو با زنگان امروز،  
بــا بیان اینکــه، تاکنون ۳۰۵ واحد مســکونی 
برای پرداخت تســهیالت به بانک های عامل 
معرفی شــده اند، اظهار کرد: بــرای هر واحد 
احداثی روســتایی ۴۰ میلیون تومان و شهری 
نیز ۵۰ میلیون تومان تسهیالت قر الحسنه با 
بازپرداخت ۱۵ ساله که ۳ سال دوره تنفس دارد 
در نظر گرفته شــده و به مدت ۱۲ سال اقساط 

بندی خواهد شد.
سجاد صنعتی منفرد ادامه داد: تمامی این تسهیالت 
نیز به صورت ســفته زنجیره ای که ساده ترین 

روش است انجام می شود.
وی بر تعامل و همکاری بیشتر بانک های عامل 
استان با بنیاد مسکن جهت بازسازی مناطق آسیب 
دیده تاکید کرد و گفت: همکاری بانک های استان 
برای پرداخت تســهیالت به منظور بازسازی و 
تعمیر واحدهای مســکونی روستایی و شهری 
مناطق آســیب دیده ناشی از بارندگی های اخیر 

قابل قبول بوده است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان، مبلغ 
تسهیالت تخصیص یافته برای احداث واحدهای 
خسارت دیده شهری و روستایی را ۱۶۰ میلیارد 
ریال و تســهیالت تعمیــری را ۴۵ میلیارد ریال 

برشمرد.

مدیرکل ثبت احوال استان زنجان:
 درصد زنجانی ها 

کارت هوشمند ملی ندارند
 مدیرکل ثبت احوال اســتان زنجان گفت: 
۲۲ درصد واجدین شرایط زنجانی کارت هوشمند 

ملی دریافت نکرده اند.
سیدعلی شفیعی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
هم اکنون ۸۳۸ هزار و ۵۵۶ نفر از جمعیت استان 
واجد شرایط دریافت کارت هوشمند ملی هستند.
این مسوول با اشاره به افرادی که کارت هوشمند 
ملی دریافت کرده اند، ادامه داد: ۶۵۸ هزار و ۷۳۶ 
نفر از دارای شرایط کارت هوشمند ملی خود را 
۴۸ درصدی را  دریافت کرده اند که جمعیتی ۵۶

شامل می شود.
وی با اشاره به ثبت نام نکردن ۲۲ درصدی دارای 
شــرایط دریافت کارت هوشمند ملی، افزود: هم 
اکنون کارت های ملی کاغذی از اعتبار ساقط شده 
و دیگر این کارت ها در هیچ بخشــی برای انجام 

کارهای ادارای دریافت نمی شود.
شــفیعی در ادامه با تاکید بر این که صدور کارت 
هوشــمند ملی برای حذف مراجعات حضوری 
اســت، تصریح کرد: تصدیق هویت در فضای 
الکترونیک، از دیگر مزایای کارت هوشمند ملی 
به شــمار می رود در واقع کارت هوشمند ملی با 
حضور فرد و اثر انگشــت وی فعال می شود و 

عکس روی کارت برای شناسایی نیست. 
همچنین کلید ورود به دولت الکترونیک، کارت 
هوشــمند ملی بوده و شــماره ملی هر کس نیز 

منحصر به فرد است.

ر خب استاندار زنجان تاکید کرد؛

ال ه ام د انان در ب ارا ورز و  دن ا ل ن قاب ق
 اســتاندار زنجــان گفــت: 
برای پروژه های  اعتبارات  پیش بینی 

ورزش و جوانان قابل قبول نیست.
بــه گزارش ایســنا، فتح اله حقیقی، 
در چهارمیــن نشســت شــورای 
برنامه ریزی و توســعه استان، اظهار 
کرد: همه ما از وضعیت کنونی کشور 
مطلع بوده و می دانیم که تحریم ها در 

اوج خود قرار دارد.
این مســوول با اشاره به سیل روی 
داده در کشور، ادامه داد: با توجه به 
شــرایط کنونی باید تکلیف خود را 
بدانیم و در راستای مدیریت شرایط 
اقدام کنیــم همچنین انتظار می رود 
که چابک سازی دستگاه ها در دستور 
کار قرار گیرد و باید در نحوه هزینه 
کرد اعتبارات اولویت بندی های الزم 

انجام شود.
وی خواستار تشکیل کمیته ای برای 

بررسی پروژه های در دست اقدام در استان زنجان 
شــد و افزود: فرمانداران، معاون عمرانی استاندار، 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مدیرکل امور 
اقتصادی و دارایی استان و سایر دستگاه های مرتبط 
در زمینه هزینه کرد اعتبارات در پروژه های عمرانی 

نظارت کنند.
استاندار زنجان، با اشاره به اینکه نباید به موضوع 

اعتبارات بخشی نگاه شود، تصریح کرد: اگر نگاه 
بخشی به اعتبارات وجود داسته باشد، قطعا مدیران 
در بحث اعتبارات و هزینه کرد با مشــکل مواجه 
خواهند شد و با توجه به این که اولویت بندی امکان 
بررسی پروژه ها و تاثیر اتمام آن ها در استان بسیار 
موثر است، باید بخشی نگری را در حال حاضر کنار 

گذاشت.

حقیقی یادآور شــد: با توجه به آنچه که گفته شد، 
فرمانــداران موظف هســتند در صرفه جویی های 
صورت گرفته بر شهرســتان ها نیز نظارت داشته 
باشند تا این مهم آن گونه که در قانون در نظر گرفته 

شده، محقق شود.
نماینده عالی دولت در اســتان زنجان خواستار فعال 
کردن اهرم های کمک کننده بودجه در اســتان شد و 

گفت: ارزش مدیران اکنون مشخص 
می شــود تا هم پروژه هــای مهم را 
اولویت بندی کرده و هم صرفه جویی 
کنند و مدیران عملیاتی و اجرایی باشند.
وی بــا تاکید بر اینکه بودجه بحران 
باید در محل خود هزینه شود، گفت: 
اری پروژه های  موضــوع برون ســ
عمرانی در هیات اندیشــه ورز مورد 
بررسی و تحلیل قرار گیرد عالوه بر 
آن انتظار می رود ساماندهی فضاهای 
مازاد اداری در دستور کار قرار گیرد 
و اداره ها باید زمین های مازاد خود را 
به اداره راه و شهرسازی اعالم کنند 
و در همین راستا نشستی در استان 

تشکیل می شود.
این مســوول با بیان اینکه آموزش 
و پــرورش و آمــوزش عالی برای 
ما بســیار مهم اســت و مشکالت 
و مســایل آموزش عالی بیشــتر از 
ســایر دستگاه ها نباشــد کمتر نیست، خاطرنشان 
کرد: پیش بینی اعتبارات بــرای پروژه های ورزش 
و جوانان قابل قبول نیســت چرا که بخش قابل 
توجهی از اعتبارات پیش بینی شده برای ورزش و 
جوانان در مرکز اســتان توزیع می شود که این کار 
درســت و همچنین در مورد توزیع اعتبارات در 
شهرستان ها نیز در سطح مطلوب عمل نشده است.

 فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: یکی از 
مولفه های مهم مقابله با رفتارهای ناهنجار در جوانان 
و نوجوانان توان نه گفتن است و این موضوع باید 

مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی اســتان زنجان، سردار رحیم جهانبخش در 
همایــش اعتیاد افزود: این معضل خانمانســوز از 
مهمترین بحثهای جامعه کنونی است که باید مقابله 
با آن مورد توجه ویژه مســووالن قرار بگیرد و در 
این میان هم افزایی و عمل گرایی در این زمینه باید 

پررنگ تر شود.
وی، هم راستایی در سازمان ها را از مسایل راهبردی 
پیشــگیری از اعتیاد عنوان کرد و گفت: اهل علم و 
مطالعه باید در این حوزه بســیار مهم جامعه نقش 

جدی داشته باشند.
این مســوول ادامه داد: علت روی آوردن جوانان به 
اعتیاد، فقط فقر فرهنگی و فقر اجتماعی نیست، بلکه 
عامل روانشــناختی و روانشناسی نیز دخالت دارد 
و بســیاری از لغزش های جوانان ناشی از رفتارها، 
پرورش ها و تربیت هاست و باید بحث روانشناختی 

و رفتاری فرد نیز مورد توجه قرار گیرد.
فرمانده انتظامی اســتان زنجان ادامه داد: گرایش به 

موادمخدر به عنوان یکی از معضالت امروز جامعه، 
به تربیت فرزندان و قــدرت آنان در »نه« گفتن به 
خود و دیگران بستگی دارد چراکه داشتن این توانایی 

موجب قوام شخصیت و رفتار مناسب می شود.
وی یکی از عناصر تاثیرگذار در ســوق جوانان به 
اعتیاد را تغییر ســبک زندگی در جامعه عنوان کرد 
و گفت: ورود شیوه های غربی موجب غرق شدن 

جوانان در زندگی می شود.
جهانبخش افزود: توجه به ســبک زندگی ایرانی 
اسالمی، تربیت فرزندان بر پایه مبانی دینی که هویت 
علمی دارد و ایجاد توانایی نه گفتن، از راهکارهای 

تربیت جوانان است.
رییس بیمارستان شهید بهشــتی زنجان نیز در این 
همایش ساختار روانی، شخصیتی و ساختار ذهنی 
را از مسایل مهم در بحث اعتیاد عنوان کرد و گفت: 
امروزه بحث اعتیاد در چهــار اصل بیولوژی فرد، 
روانشناختی فرد، مسایل اجتماعی و معنویات مستقر 

شده است.
علیرضا آرمانی کیان افزود: زمان بلو مهمترین دوره 
زندگی فردی است که خانواده ها باید با حساسیت 
بیشتر در این مقطع، آموزش درست و تلفیق سبک 
جدید و سنتی، نوجوانان را به مسیر صحیح هدایت 

کنند. این فوق تخصص بیمــاری های اعصاب و 
روان افزود: مهدهای کودک و مدارس از مهمترین 
مکان هایی هستند که مربیان و معلمان با توجه دادن 
کودکان به مســایل تربیتی و اجتماعی، فرد را برای 

زندگی کردن صحیح در جامعه آماده می کنند.

وی طالق و اعتیاد را از تاسف آورترین مسایل در 
جامعه امروز عنوان کرد و گفت: بسیاری از تابوها در 
بحث طالق، امروز شکسته شده و جوانان به راحتی 
و با کوچکترین مشــکل به طالق به عنوان راه حل 

مناسب فکر می کنند.

 رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
اســتان زنجان گفت: جهت گیری قانون بودجه 
ســال ۹۸ کل کشــور بر اهتمام به انضباط مالی، 
ارچه، افزایش  همگرایی اقدامات به صورت یک
کارآیی، توانمندسازی و افزایش بهره وری به ویژه 
در حوزه شــرکت های دولتی و بانک ها، تمرکز 
بر تجهیز منابع غیرنفتی و ســاماندهی طرح های 

عمرانی است.
شهرام طهماسبی در نشست شورای برنامه ریزی و 
توسعه استان، افزود: تمرکز بر پایداری در مقابل 
تحریم ها، شــفافیت مالی، توجه ویژه به محیط 
زیســت و فرهنگ، حمایت از معیشت عمومی، 
عدالــت اجتماعی و حمایت از حوزه اشــتغال، 
مهم تریــن ویژگی های قانون بودجه به شــمار 

می روند.
وی بــا تاکید بر اســتفاده حداکثــری مدیران از 
ظرفیت تبصره ۱۹ بودجه، خاطرنشان کرد: تغییر 
روش بودجه ریزی از سیستم بودجه افزایشی به 
بودجه ریزی مبتنی بر عملکــرد نیز از مهم ترین 
نکاتی اســت که در تدوین بودجه در نظر گرفته 

شده است.

طهماسبی تصریح کرد: ثابت سازی اقتصاد کالن، 
تثبیت اشــتغال و کنترل نر بیکاری و بهبود و 

بازتوزیع منابع نیز جز اولویت های بودجه است.
این مسوول، بودجه کل کشــور در سال جاری 
را یــک هزار و ۷۴۴ هزار میلیــارد تومان خواند 
و گفت: شــرکت های دولتــی ۷۳ درصد در این 

بودجه، سهم دارند.
رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان 
زنجان اظهار داشــت: منابع عمومی، ۴۴۸ هزار 
میلیارد تومــان و منابع درآمدی نیــز ۲۳۹ هزار 
میلیارد تومان از بودجه کشور را تشکیل می دهند 
که بیش از ۷۰ درصــد درآمدها از محل مالیات 

پیش بینی شده است.
وی خاطرنشــان کرد: دولت با تمام کاستی ها در 
تأمیــن منابع با تدبیری که به خــرج داده، تعادل 
نســبی در پرداخت ها برقرار کرده و بخشــی از 
خسارت های سهمگین سیل ابتدای سال را تأمین 

می کند.
طهماســبی با بیان اینکه در شــرایط موجود با 
ابزارهای گذشته نمی توان نتیجه ای انتظار داشت، 
گفت: باید راهکار اساســی بــرای گذر از وضع 

موجود پیدا کنیم.
ســرجم اعتبارات استانی  میلیارد تومان 

است
معــاون برنامه و بودجــه ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی اســتان زنجان نیز گفت: ســرجمع 
اعتبارات استانی در ســال کنونی با ۱۱.۵ درصد 
رشــد به ۳۹۵ میلیارد تومان رسیده و ابال شده 

است.
احمد خداوردی، اظهار داشت: اعتبارات تملک 
دارایی استان در بودجه سال جاری، ۱۹۶ میلیارد 
تومان و اعتبارات تــوازن نیز ۲۰۴ میلیارد تومان 

است.
وی افــزود: اعتبارات پیوســت قانون بودجه ۸۷ 
میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان، اعتبارات ملی به نام 
استان ۷۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان، اعتبارات 
ملی بین اســتانی ۲۸۳ میلیــارد تومان، اعتبارات 
استانی ۷۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان، اعتبارات 
از محــل نفت ۷۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و 
اعتبارات از محل ارزش افزوده نیز ۱۸.۵ میلیارد 

تومان ابال شده است.
خداوردی خاطرنشــان کرد: اعتبارات هزینه های 

جاری استان نیز ۲۳۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان 
ابال شده است.

وی گفت: از یک هزار و ۶۰۰ پروژه پیشــنهادی 
دســتگاه ها پس از مرور و بررسی مقرر شده ۹۲ 
پروژه با اعتبار ۱۶۱ میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان 

اجرا شود.
تشــکیل کارگروه ســاماندهی فضاهــای مازاد 
دســتگاه ها و تغییر بهره برداری ســاختمان تازه 
ساخت دانشگاه پیام نور خرمدره به عنوان مرکز 
درمانی نیز از دیگر دســتور کارهای این نشست 

شود.

 معاون امور بازرگانی و تجارت خارجی 
سازمان صمت استان زنجان گفت: صادرات حاشیه 

امنی برای تولیدکننده ایجاد می کند.
امیرعلی مسیبی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
اهمیت صادرات غیرنفتی و نقش آن در رشــد و 
توسعه اقتصادی کشورها برکسی پوشیده نبوده و 
توسعه صادرات غیرنفتی الزمه رشد پایدار اقتصاد 

هر کشوری است.
این مسوول ادامه داد: همواره یکی از دغدغه های 
جدی در برنامه های توســعه ای اســتان، ارتقای 
رقابت پذیری و تالش در جهت رشــد صادرات 
محصوالت، باارزش افزوده باال اســت و توجه به 

مقوله صادرات غیرنفتی در اســناد باالدستی مورد 
تاکید بوده و تولید و صادرات به عنوان دو ســتون 

اصلی اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است.
وی با تاکید بر بایســتگی ایجاد زیرساخت ها در 
توسعه صادرات، افزود: از جمله زیرساخت هایی 
که در توسعه صادرات باید در بخش های مختلف 
مــورد توجه قرار گیــرد، می توان بــه آموزش و 
فرهنگ ســازی در  زمینه اهمیت و نقش صادرات 
غیرنفتی در مدارس، دانشگاه ها، رسانه های عمومی، 

تدوین و تصویب قوانین و مقررات مرتبط با تسهیل 
صادرات غیرنفتی و ... اشاره کرد.

نده اقتصاد  مسیبی تصریح کرد: صادرات، نب ت
هر کشور است و وقتی بخش صادراتی هر کشور 
فعالیت خوبی داشته باشد، این بدان معنی است که 
همه فرآیندهای تولیدی ماقبل از مرحله صادرات به 

خوبی کار می کند.
معــاون امور بازرگانی و تجارت خارجی اســتان 
زنجان، یادآور شــد: صادرات حاشیه امنی را برای 

تولیدکننده ایجاد می کند و سبب می شود که توان 
رقابتی تولیدکننده در بازارهای رقابتی افزایش یابد 
و در قیمت گذاری انعطاف پذیری باالتری نیز داشته 
باشد. همچنین ارتباط با بازار سایر کشورها سبب 
می شــود که تولیدکننده و بازرگان با فناوری ها و 
تکنولوژی هــای جدید و به روز دنیا در بخش های 
مختلف آشنا شده و نسبت به آن احساس نیاز کند.

وی خاطرنشــان کرد: افزایش کشورهای مقصد 
صادراتی و نیز افزایش کاالهای صادراتی ســبب 
می شــود که در صورت بروز مشــکالتی از قبیل 
ینگ و ...، صادرات  تحریم ها، تغییر در قیمت ها، دام

استان با مشکل چندانی مواجه نخواهد شد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی زنجان:

با مالی است انون بودجه  اهتمام به ان جهت گیری اصلی 

امی استان زنجان: فرمانده انت

ارهای ناهنجار اس ه با رف اب م م فه های م ان  نه» گف از م ت

 صادرات؛ حاشیه ام تولیدکننده
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ور شهر های سالمت م
ا کریمی  ر

ریزان  برنامه  امروزه 
و طراحان شــهری 
بر این باورند که باید 
عصر  مشکالت  از 
مدرنیتــه کــه عدم 
تحرک و بروز انواع 
مشکالت جسمی و 
روحی بخشی از آن 
می باشد کاست، این قشر با طراحی و بازآفرینی 
فضاهای شــهری اعالم آمادگی کــرده اند تا از 
مشــکالت عصر جدید بکاهند و بر این باورند 
پویایی فضای شهری به عنوان فضایی که اجتماع 
انســانی در آن زیست می کنند، موجب کاهش 
فشار های روحی و روانی بر انسان خواهد شد. 

بر این پایه در طراحی فضاهای شهری بر محوریت 
پیاده مداری می کوشــند. که در شهر های ایران 
در سالهای اخیر قابل مشاهده می باشد.از جمله 
تبدیل شوارع مرکزی شهر همدان) خیابان بوعلی 
و اکباتان( و نیز سبزه میدان در شهر زنجان وبرخی 
شهر های دیگر به فضای پیاده راه که نوید بخش 
شروع این سیر در کشورمان شده است، می باشد 
بر همین پایــه کمبودی که در شــهرها به ویژه 
شهرهای استان مشاهده می شود عدم اختصا 
مسیرهای پیاده روی و دوچرخه سواری می باشد 
که نیازمند برنامه ریزی و طراحی و فرهنگ سازی 
برای ایجاد اقبال عمومی و استفاده از دوچرخه به 
جای سایر وسائط نقلیه می باشد که می طلبد در 
س، تصمیم گیران و تخصیص دهندگان اعتبار ،  ر
اهتمام و توجه ویژه به این امر داشته و شهرداری 
ها را مجاب و ملزم به طراحی و ایجاد زیرساخت 

های الزم برای این امر نمایند.

برگزاری چهارمی مدرسه 
یات دان آموزی تابستانی ریا

 اســتاد دانشــگاه تحصیــالت  تکمیلی 
علوم پایه زنجان، از برگزاری چهارمین مدرســه 

تابستانی ریاضیات دانش آموزی خبر داد.
ســعاد ورسایی در گفت وگو با ایســنا، با اشاره 
به این که چهارمین مدرســه تابستانی ریاضیات 
دانش آموزی در روزهای ۲۳ تا ۲۵ تیرماه امسال 
برگزار می شود، اظهار کرد: این مدرسه هر سال 
اوایل تابســتان برای دانش آمــوزان عالقه مند به 
مباحث ریاضی برگزار می شــود و امســال نیز 
چهارمین سالی اســت که دانش آموزان دختر و 
پسر از استان های تهران و زنجان در این مدرسه 

حضور می یابند.
وی ادامه داد: معرفی دانشگاه تحصیالت  تکمیلی 
علوم پایــه زنجــان و ویژگی هــای اختصاصی 
این دانشــگاه، معرفی رشــته ریاضــی، بازدید 
از دانشــکده ها، همچنین بازدیــد از کتابخانه، 
آزمایشــگاه ها و خانه علم و ریاضی، از اهداف 

برگزاری این مدرسه به شمار می رود.
ورسایی تصریح کرد: عالوه بر این، مقرر است که 
دانش آموزان شرکت کننده از برنامه های مختلفی 
از جمله انجام بازی های ریاضی، حل مســاله و 

سخنرانی های انگیزشی برخوردار شوند.
دبیر مدرسه تابستانی ریاضیات دانش آموزی یادآور 
شد: خوشبختانه امسال ظرفیت شرکت کنندگان 
در این مدرسه افزایش ۵۰ درصدی داشته است و 
حدود ۸۰ نفر که همگی دانش آموزان پایه هشتم 
و در آســتانه انتخاب رشته تحصیلی هستند، در 

مدرسه حضور خواهند داشت.
ورســایی خاطرنشــان کــرد: قرار اســت که 
دانش آموزان شــرکت کننده در مدرسه تابستانی 
ریاضیات، در قالب برنامه های مفرح و شــاد با 
شــگفتی های علم ریاضی و کار گروهی آشــنا 
شوند. عالوه بر این، مدرسه تابستانی ریاضیات 

فرصتی را فراهم می کند.

ر خب

گفــت:  طــارم  شهرســتان  فرمانــدار   
موازی کاری آفت حوزه اوقات فراغت است.

ســتار صفری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به 
آغاز فصل تابستان و ضرورت توجه به موضوع 

اوقــات فراغت، تصریح کــرد: رویکرد اجرای 
برنامه ها بایســتی مبتنی بر مهارت آموزی باشد و 
صرفا افزایش کمی تعــداد برنامه ها به خروجی 

مثبت آنها کمک نخواهد کرد.

وی با بیان اینکه همه ساله از کالس های اوقات 
فراغت ارزیابی صورت می گیرد، افزود: بررسی 
نتایج این ارزیابی ها و احصا نقاط ضعف و قوت 
آنها می تواند نقشــه راهی برای برگزاری هر چه 
مطلوب برنامه هــا و ایجاد رضایت مندی در بین 

دانش آموزان و خانواده باشد.
صفری در ادامه تاکید کرد: دستگاه های اجرایی 
جهت جلوگیری از تحمیــل هزینه های اضافی 
و ایجــاد رضایت مندی هر چه بیشــتر در بین 
متقاضیــان، از برگزاری دوره هایی که اســتقبال 
نمی شــود، خودداری و با پرهیز از موازی کاری، 
در حیطه مســوولیت کاری خود بــه برگزاری 

برنامه های تخصصی اقدام کنند.
این مســوول با اشاره به اســتقبال بی نظیر مردم 
در روســتاها از برنامه های ورزشــی، راه اندازی 
خانه های ورزش روستایی را بزرگترین ظرفیت 
و فرصت برای شهرســتان عنوان کرد و گفت: 
تاکنون ۱۰ خانه ورزش روســتایی در شهرستان 
راه اندازی شده و در ۳ روستا نیز در دست اقدام 
است و انتظار داریم بخشداران پیگیری و کمک 

ویژه ای را در این حوزه داشته باشند.
فرماندار طارم با اشاره به سرمایه گذاری صورت 

گرفتــه در اســتخر کوثر شــهر آب بــر، گفت: 
شــوربختانه به دلیل عدم استفاده مطلوب از تنها 
استخر آبی شهرستان، فقط هزینه های نگهداری 
آن به مجموعه تحمیل شــده است که امیدواریم 
با رویکــرد مدیریت جدید اســتخر اســتفاده 
مطلوب تــری از این امکانات بــه منظور ایجاد 

نشاط و شادابی در شهرستان صورت گیرد.
صفری به بایســتگی ترویج ورزش صبحگاهی 
در نقاط مختلف شهرســتان تاکید کرده و گفت: 
این امر با کمترین هزینه محقق می شود و انتظار 
داریم در شهر آب بر، مراکز بخش ها و دهستان ها 

اجرایی شود.
وی با اشــاره بــه آمار صعودی اســتقبال مردم 
شهرستان از کتاب و کتابخوانی گفت: با توجه به 
شروع ایام اوقات و فراغت نوجوانان و جوانان 
می طلبــد فعالیت های کتابخانه های شهرســتان 

نسبت به ایام عادی سال بیشتر شود.
این مسوول با بیان اینکه امسال برنامه های بسیار 
خوبی برای روزهای اوقات و فراغت نوجوانان 
و جوانــان پیش بینی شــده اســت، اظهار کرد: 
امیدواریم این برنامه هــا، انتظارات متقاضیان را 

برآورده کند.

ارم: فرماندار شهرستان 

زه اوقا فرا اس ف ح ازی کاری  م

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 ۱۳۹۷۶۰۳۲۷۰۰۱۰۰۱۹۸۰ مورخه ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای محمد علی بدلی 
فرزند روح اله به شماره شناسنامه ۲ صادره از زنجان در ششدانگ یک باب عمارت به مساحت 
۸۵.۲4 متر مربع پالک ۱۷۲۱۱ فرعی از 4۱/۷ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۵۸۸ فرعی 

واقع در بخش ۷ زنجان خریداری از مالک رسمی بنیاد مستضعفان محرز گردیده است . بنابراین 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود و در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور 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 : ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۸/ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۸(
مجتبی محمدلو - رییس ثبت اسناد و امالک 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 شــماره 4۷ مورخه 4 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 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 

مسابقه های اس سواری 
شمالغرب جزو تقوی فدراسیون 

رار می گیرد سوارکاری 

 فرماندارســلطانیه گفت: مســابقه های 
اسب سواری در این شهرستان ویژه استان های 
شمالغرب کشور بوده و هدف گذاری ها نیز به 
گونه ای است تا از سال های بعد برگزاری آن 
جزو تقویم ساالنه فدراسیون سوارکاری کشور 

قرار گیرد.
حســین رحمانی هزاررود با اشاره به از آخرین 
وضعیت اقدامات انجام یافته در راستای برگزاری 
مســابقه های ســوارکاری در چمن سلطانیه به 
خبرنگار ایرنا گفت: بر این پایه از آغاز شــروع 
مبحث برگزاری این مسابقات در چمن سلطانیه 
چهار نشست با حضور مسووالن مربوطه استانی 
و شهرستانی در سطح شهرستان سلطانیه برگزار 
شده که بخشی از ثبت نام ویژه شرکت کنندگان 
در این دور از مسابقه های سوارکاری در سلطانیه 

انجام یافته که همچنان ادامه دارد.
وی اظهارداشت: در راستای برپایی هرچه منظم 
و باشکوه این مسابقه ها، شرح وظایف هریک از 
دستگاه ها به طور مشخص و مدون ابال شده 
و تبلیغات نیز از طریق ظرفیت های ممکن اعم 

از فضای مجازی انجام گرفته است.
این مسوول ادامه داد: بخش عمده ای از امورات 
مربوط به این مســابقه از ســوی دستگاه های 
مربوطه به منصه ظهور رســیده و عالوه بر آن، 
تدابیر انتظامی و ترافیکی براســاس بازدیدهای 
انجام یافته از سوی ارگان های مربوطه به ویژه 
راهنمایــی و رانندگی و پلیس راه انجام یافته و 
مقرر شد بنا به سرکشــی ها و رصدهای انجام 
گرفتــه اهــداف منظور نظر در محل مســابقه 

عملیاتی شوند.
فرماندار ســلطانیه خاطرنشان کرد: داوران این 
دور از مسابقه ها از طریق فدراسیون سوارکاری 
کشور فرستاده شده و شرکت کنندگان در پنج 
رده با اسب های خود در نژادهای محلی، عرب، 
کرد، دو خون و تروبریــت به رقابت خواهند 

پرداخت.
پیش از این نیز رییــس اداره ورزش و جوانان 
ســلطانیه، اعالم کرده بود که طبق برنامه برنامه 
ریزی انجام گرفته مســابقه های اســب دوانی 
منطقه شمالغرب کشور به میزبانی این شهرستان 
تیر امســال با حضور ورزشــکاران عالقه مند 

برگزار می شود.
بر پایه اعالم مسووالن ورزشی استان مسابقه های 
اسب دوانی شمالغرب کشور ۱۴ تیر امسال به 

میزبانی زنجان برگزار می شود.
گنبد سلطانیه در سال ۱۳۱۰ در فهرست میراث 
ملی و تیرماه ســال ۱۳۸۴ در فهرســت میراث 

جهانی )یونسکو( ثبت شده است.
این اثر، یادگار دوره ایلخانیان در ایران است و 
یکی از آثار ثبت شده کشور در فهرست میراث 
جهانی محسوب می شــود، این گنبد به دست 
ســلطان محمد خدابنده در قرن هشتم احداث 
شده و هم اکنون بزرگترین گنبد آجری جهان 

به شمار می آید.
شهرســتان سلطانیه با ۳۰ هزار نفر جمعیت در 

۴۰ کیلومتری از مرکز استان زنجان قرار دارد.

ر خب

 با شــروع فصل بهار و زمان کشــت و 
کار برخی از روســتاییان که به شهرها مهاجرت 
کرده اند به روستاهای خود برمی گردند اما نبود 
امکانات مناســب آنان را دوباره به سوی شهرها 
سوق می دهد و از طرفی جایدهی دایمی و پایدار 
جمعیت مبنای توســعه روستا و گسیل امکانات 
اســت و تا زمانیکه جمعیتی تعریف شده در این 
مناطق ســکونت نداشته باشند، رشد و پیشرفت 

این مناطق دور از انتظار خواهد بود.
روستاها کانون یکجانشینی بشر تقلی می شوند، 
اما با این وجود به دالیل مختلف در طول تاریخ 
همواره شاهد تولد و مرگ هزاران روستا بوده ایم. 
گم شــدن رد زندگــی در روســتاهای خالی از 
ســکنه را باید محصول عوامل مختلفی دانست 
که مهمترین آن را بدون شــک باید در اقتصاد و 

خالءهای موجود در آن جست وجو کرد.
به غیر از عوامل تبدیل یک نقطه از زمین به روستا 
و آبادی، مسایلی چون جنگ و ناامنی، خشکسالی 
و بــی آبی، بالیا و حوادث غیرمترقبه مانند زلزله 
و سیل، تخریب محیط زیســت و در ادامه نبود 
امکانات رفاهی اولیه مانند راه دسترسی مناسب، 
بیکاری و نداشتن درآمد کافی را باید از مهمترین 
دالیل خالی از سکنه شدن برخی روستاها در چند 
دهه گذشته نام برد اما با آغار فصل بهار و شروع 
کار کشــاورزی برخی از افراد که از روستاها به 
شــهرهای بزرگ مهاجرت کرده اند در اصطالح 
خودشان ییالق  ها به روستاها می آیند و قشالق 
ری می کنند و به دنبال دستیابی به  را در شــهر س

امکانات گذشته روستای خود هستند.
بنابراین افرادی که به روستاها مهاجرت می کنند و 
اسکان پایدار دارند را باید از کسانی که به صورت 
فصلی و موسمی در این روستاها ساکن می شوند 
را جــدا کرد. باید توجه داشــت کــه اهالی این 
روستاها با مهاجرت خود امکانات حداقلی را نیز 
از دست داده یا به علت نداشتن جمعیت باالی ۲۰ 
خانوار در اولویت تخصیص منابع قرار نمی گیرند.
بر پایه سرشماری سال ۹۵ شهرستان ابهر دارای 
۹۷ روســتا به مرکزیت ۵ دهستان با جمعیت ۲۵ 
هزار و ۴۱۴ نفر اســت که شــوربختانه در طول 
سالیان گذشته به دلیل مهاجرت، ۲۶ روستا فاقد 
سکنه است که روستاهای جند حسین، حسن آباد 

و زرین دره از جمله آنها محســوب می شود که 
متروکه و امکانات دولتی از آنها جمع آوری شده 

است.
مسوول شورای بخش شهرستان ابهر در این زمینه 
به خبرنگار ایرنــا گفت: قطعا یکی از مالک های 
اولویت در رســیدگی به روســتاها جمعیت آن 
اســت که بر پایه سرشماری ســال ۹۵ کماجین 
جز روستاهای خالی از سکنه ثبت شده و هنگام 

سرشماری کسی ساکن روستا نبوده است.
بابایی اظهار داشت: تعداد ۱۱ روستا در شهرستان 
ابهر جز روســتاهای با جمعیت زیر ۲۰ خانوار 

است.
وی خاطرنشــان کرد: افرادی که به عنوان اهالی 
خواســتار رســیدگی به برخی روستاها هستند 
جمعیت فصلی و غیرثابت روستا هستند که با این 
شرایط نمی توان برای افرادی که فقط در برخی از 
فصول سال آنجا ساکنند امکاناتی همچون راه یا 

گاز تامین کرد.
بابایی بیان کرد: یکی از این روستاها کماجین در 
ابهر است که در سرشــماری سال ۹۵ جمعیت 

آن تنهــا ۶ خانوار ثبت شــده و به گفته اهالی با 
بازگشت جمعیت این روستا هم اکنون دارای ۱۱ 
خانوار بوده و انتظار توجه مسووالن را دارند که 
امکاناتی از قبیل راه و گاز برای این روستا تامین 

کنند.
وی با اشاره به بهره مندی این روستا از آب لوله 
کشی و برق، تاکید کرد: در صورتی که جمعیت 
ثابت روستا افزایش یابد امکانات آن با همکاری 
اهالی و طرح های تسهیالتی که دولت در دستور 

کار قرار داده تامین خواهد شد.
به گــزارش ایرنا، با توجه به اینکه بســیاری از 
جمعیت مهاجر در دهه های قبل راهی شــهرها 
شده اند، حال که به دوران بازنشستگی رسیده اند 
ادامه زندگی در زادگاه خود را ترجیح می دهند و 
از ســویی افزایش بیکاری در سطح شهرها و باال 
بــودن هزینه های زندگی هم عده ای از جوانان را 
که در ســال های گذشته مهاجرت کرده بودند را 

دوباره روانه روستاهای خود کرده است.
یکی از اهالی روســتای کماجین در این زمینه به 
خبرنگار ایرنا گفت: با گذشت ۴۰ سال از انقالب 

اسالمی هنوز هیچ امکاناتی در این روستا نداریم و 
والن، جوانان  به خاطر بی توجهی و کم لطفی مس
روری که پیشه  رغبتی به ادامه کشت و کار و دام
اجدادمان اســت ندارند و برای کار به شــهرها 

مهاجرت کرده اند.
حسین علیمحمدی افزود: حال که وضعیت بهتر 
شــده و کم و بیش بارندگی های مناسبی را هم 
در این روستا شاهد بودیم، اکثر جوانان برای کار 
و یا حتی اجرای طرح های کارآفرینی به ســمت 
روســتاها بازگشته اند و روز به روز به تعداد آنها 
اضافه می شود به طوری که جمعیت این روستا از 
۶ خانوار در ســال های گذشته به ۱۱ خانوار در 
ســال جاری رسیده است و به یقین اگر امکانات 
فراهم شــود این جمعیت بیش از پیش افزایش 

خواهد یافت.
می توان بــا جایدهی پایدار موجب گســترش 
خدمات رسانی از جمله آب، برق، گاز، مخابرات، 
اینترنت و بهبود وضع راه های روســتایی شد تا 
برخی روســتائیان کوچ کرده به شــهرها به فکر 

زندگی دوباره در زادگاه خود بیفتند.

ایی سعه روس نای ت ایدار م ی و  عی دای ایدهی 

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 ۱4 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 4۳.۶۷ متر مربع 
از پالک ۷4 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 

رونده کالسه  و رو  در  درو  ایده خ ی م گ
به موجب پرونده اجرایی کالســه فوق یک دســتگاه خودرو پژو روآ ۱۶۰۰ به شــماره انتظامی ایران ۸۷ - ۱۱۳ ص ۱۲ ، رنگ نقره ای ، مدل ۱۳۸۸ ، شماره 
موتور ۱۱۶۸۸۰۰۶۹۵۰ شــماره شاســی NAAB۲۱AA۷۹H۳۰۸۲۹۴ متعلق به آقای مسعود خلج بازداشت گردیده و واقع در پارکینگ حامد نرسیده به 
عوارضی زنجان- قزوین روبروی گمرک طبق نظر مورخ ۲4 اردیبهشــت ۹۸ کارشــناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده است. نظر به وضعیت 
موجود وسیله موصوفه و به استناد همه بررسی های الزم در هر زمینه و با رعایت کلیه موارد کارشناسی و موثر در تعیین ارزش ها شامل : نوع - مدل - نوع 
سوخت- کاربری - ظرفیت و توان بهره برداری - نحوه نگهداری- وضعیت فنی و شرایط عمومی و ظاهر ارکان اصلی و فرعی - کسر استهالک - هزینه های 
بازبینی فنی - تجهیزات - میزان فرسایش الستیک ها و اخذ استعالم الزم و در مجموع با لحاظ شرایط کنونی حاکم بر ارزش معامالتی این نوع خودروها در 
بازار و مراکز عرضه و تقاضا ارزش وسیله موصوف با وضعیت موجود به شرط نداشتن موانع قانونی در زمان بازدید به مبلغ ۱۵۷،۰۰۰،۰۰۰ ریال) یکصد و پنجاه 
و هفت میلیون ریال ( برآورد می شود. لذا مزایده از ساعت ۹ الی ۱۲ روز یکشنبه مورخ ۳۰ تیر۹۸ در اداره اجرای اسناد رسمی زنجان واقع در زنجان خیابان 
صفا کوچه گنج خانلو از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ ۱۵۷،۰۰۰،۰۰۰ریال )یکصد و پنجاه و هفت میلیون ریال ( شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی نقدا فروخته خواهد شد کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد و حقوق دولتی مازاد بر 
مبلغ مزایده به عهده برنده مزایده می باشد . ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد ،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان زمان و مکان مقرر 

برگزار خواهد شد .برابر اعالم بستانکار به شماره وارده ۸۵۰۰۳44۶ - 4 تیر ۹۸ خودرو مذکور فاقد بیمه نامه شخص ثالث می باشد .
تاریخ انتشار : دوشنبه مورخ ۱۰ تیر ۹۸

مینا تقیلو - رییس اداره اجرای اسناد رسمی زنجان



صاحب امتیاز و مدیر مسوول:
مصطفی ارفعی

نشانی: زنجان، میدان قائم )کوچمشکی(، ابتدای 
خیابان سرداران به سمت گاوازنگ، نرسیده به رستوران 
شهریار، جنب دوچرخه آبنوس، کاشی 19/1
تلفن تماس:  33456659
نمابر: 33464534
شماره تلگرام : 09330345565
لیتوگرافی و چاپ : پیام رسانه 08134586731

دوشنبه 10 تیر ماه  1398 / نمره 339 / سال دوم

اذان ظهر

13:19

غروب آفتاب

20:38

اذان مغرب

21:00

نیمه شب

00:25

اذان صبح فردا

4:12

طلوع صبح فردا

6:01
وضعیت آب و هوای زنجان:

13
34

و کلمه بود و جهان مسیر تکوین بود
و دوست داشتن آن کلمه ی نخستین بود

و عشق روشنی کائنات بود و هنوز
چراغ های کواکب ، تمام پایین بود
خدا ، امانت خود را به آدمی بخشید
که بار عشق برای فرشته سنگین بود

و زندگانی و مرگ آمدند و گفته نشد
کزین دو ، حادثه ی اولی ، کدامین بود

اگر نبود ، به جزپیش پا نمی دیدیم
همیشه عشق ، همان دیده ی جهان بین بود

به عشق ازغم و شادی کسی نمی گیرد
که هرچه کرد ، پسندیده و به آیین بود
اگر که عشق نمی بود ، داستان حیات

چگونه قابل توجیه و شرح و تبیین بود ؟
و آمدیم که عاشق شویم و در گذریم
که راز زندگی و مرگ آدمی ، این بود

امروز با حسین منزوی منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ورزشی

Zanganemrooz@gmail.com   @zandgan
گردشگری و میراث

 معــاون گردشــگری اداره کل میــراث 
فرهنگی،صنایع دســتی و گردشــگری اســتان 
زنجان گفت: با رایزنی های انجام شــده، قطار 
گردشــگری از اواخر تیرمــاه در زنجان آغاز به 

کار می کند.
مرتضی کنگاور نظری اظهار داشــت: با توجه به 
برنامه ریزی های انجام شده،قطار گردشگری در 

زنجان راه اندازی می شود.
وی با بیان اینکه قطار گردشگری استان با کمک 

یکی از آژانس های گردشگری و در قالب تفاهم 
نامه با رجا راه اندازی می شود، افزود: این تفاهم 
نامه بســته شــده اســت و قطار گردشگری در 

زنجان دوباره آغاز به کار می کند.
ایــن مســوول از راه اندازی قطار گردشــگری 
زنجان از اواخر تیرماه ســال امســال خبرداد و 
گفت: تا زمان برگزاری جشنواره ملی آش ایرانی 

این قطار به فعالیت خود ادامه می دهد.
معاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگی، 

صنایع دســتی و گردشگری استان زنجان با بیان 
اینکه اوج حضور گردشگران داخلی و خارجی 
در جشــنواره ملی آش ایرانی است، افزود: قطار 
گردشــگری در این مســیر کمک کار اداره کل 
میــراث فرهنگی برای حضور گردشــگران در 

زنجان است.
نظری بیان داشت: اطالع رسانی های الزم در باره 
راه اندازی قطار گردشــگری انجام شده است و 
قرار اســت به زودی شــاهد این موضوع باشیم. 

وی با بیان اینکه متوازن ســازی سفر از تاکیدات 
دکتر مونسان رییس سازمان میراث فرهنگی است، 
افزود: در قالب این طرح مسیر سنتی گردشگری 
از سمت شمال، منطقه مرکزی و اصفهان و شیراز 

به شمالغرب تغییر مسیر می دهد.
این مســوول بیان داشت: به همین منظور تالش 
می شــود تا ظرفیت های گردشگری استان های 
شــمالغرب به خوبی ارایه شود تا استقبال از آن 

افزایش یابد.

 معاون گردشگری گفت: ایران تنها مقصد 
گردشگری در دنیا است که فقط و فقط خدمات 
حالل ارایه می کند. باید بتوانیم این برند حالل را 

به دنیا معرفی کنیم.
به گزارش روابط عمومی معاونت گردشــگری 
و  صنایع دســتی  میراث فرهنگــی،  ســازمان 
گردشــگری، »ولی تیموری« در دیدار با رییس 
پژوهشگاه ســازمان ملی اســتاندارد، با تشریح 
فعالیت ها و دستاوردهای حوزه نظارت و ارزیابی 
خدمات گردشگری، یکی از رویکردهای اصلی 
این ســازمان در حوزه گردشــگری را ارتقای 
کیفیت خدمات گردشــگری دانســت و با بیان 
این که برای دســتیابی به این اســتاندارد، از همه 
ابزارهای  تخصصی اســتفاده می شــود، گفت: 
حال که گردشــگری به گفتمان غالب در کشور 
تبدیل شده، وقت آن رسیده که به ارتقای کیفیت 
خدمات نگاه جدی تری داشــته باشیم. از این رو 
همکاری و تعامل بیش از پیش با »ســازمان ملی 
اســتاندارد ایران«، یکی از راه های رسیدن به این 

هدف سازمان است.

وی با بیان اینکه یکــی از ابزارهای تخصصی و 
توانمند که یاریگر باال بردن سطح کیفیت خدمات 
مورد استفاده گردشگران است، سازمان استاندارد 
و بخش پژوهشگاه آن به شــمار می آید، افزود: 
پیش از ایــن بارها در زمینــه تدوین ضوابط و 
تشکیل کارگروه مربوطه از توانمندی های سازمان 
استاندارد به عنوان یکی از اعضای اصلی بهره مند 
شده ایم و دانش به روز و تخصصی مربوطه را در 

ضوابط تهیه شده به کار بسته ایم.
تیمــوری، به کارگیــری ظرفیت هــای علمی و 
پژوهشــی را در اولویــت  فرآیندهــای حوزه 
استانداردســازی خدمات گردشگری ذکر کرد و 
گفت: آنچه هدف تخصصی بخش گردشگری به 
شمار می آید قرار گرفتن پیوست علمی سازمان 
استانداردسازی در محتوا و سیستم های تعریف 
شده برای دستیابی به سطحی مطلوب از خدمات 
اســت و این اقدام تنها با اســتمرار در ارتباط دو 
طرفه معاونت گردشــگری و پژوهشگاه سازمان 

استاندارد ایران ایجاد می شود.
معــاون گردشــگری ســازمان میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و گردشــگری در راستای تقویت 
این همکاری خاطرنشــان کــرد: تهیه تفاهم نامه 
همکاری و نیز تشــکیل کارگروه فنی مشترک با 
موضوع استانداردسازی خدمات می تواند دانش و 
تخصص دو حوزه را در راستای افزایش تعامالت 
فرابخشی و دستیابی به هدف غایی ارتقای کیفیت 

خدمات گردشگری مهیا سازد.
او همچنین با اشــاره به ظرفیت های گردشگری 
حــالل در ایــران، یادآور شــد: یکــی دیگر از 
زمینه های همکاری دو طرف، پرداختن به ضوابط 
و اســتانداردهای اجرایی گردشگری حالل در 
کشور است، به گونه ای که با وجود حالل بودن 
کلیه خدمات گردشگری در کشــور بتوانیم در 
رقابت با کشورهای فعال در این حوزه، در قالب 

اســتانداردهای بین المللی، حضوری فعال داشته 
باشیم. وی اظهار کرد: تنها مقصد گردشگری در 
دنیا هســتیم که فقط و فقط خدمات حالل ارایه 
می کنیم. بنابراین اعتقاد دارم باید در یک مکانیسم 
ســاده، بی هزینه و کوتاه، اوال استاندارد حالل را 
به همه خدمات ســفر اعطا کنیم و در گام مهم تر 
بعدی بتوانیم در سطح بین المللی این برند حالل 

را به طور شایسته معرفی و تبلیغ کنیم.
تیموری بیان کرد: آنچه خروجی تعامل دو طرفه 
حوزه معاونت گردشــگری و سازمان استاندارد 
ایران خواهد بود، کسب رضایتمندی گردشگران 
است که با قابل سنجش کردن موضوع کیفیت از 
طریق روش بومی سازی استانداردهای بین المللی، 

امکان پذیر خواهد شد.    

 ۷۰۰ هــزار و ۷۱۱ ایرانــی در پنج ماه 
نخســت ســال ۲۰۱۹ میالدی به ترکیه ســفر 
کردند. این آمار در مقایســه با سال قبل حدود 
۲۸ درصد کمتر شده است. با این حال اتحادیه 
آژانس های مســافرتی ترکیــه از هدف گذاری 
بــرای جذب ۲.۵ میلیون ایرانی تا پایان ســال 

۲۰۱۹ خبر داده است.
به گزارش ایســنا، وزارت فرهنگ و گردشگری 
ترکیه در گزارشی وضعیت سفر به این کشور در 
۵ ماه نخست سال ۲۰۱۹ را درحالی روشن کرده 
که ارزش لیر )واحد پولی این کشور( در چند ماه 
اخیر با افت مواجه بوده اســت و انتظار می رود 
این شــرایط که کاهش هزینه ی خدمات را برای 
گردشگران خارجی به دنبال دارد، تا حدی برنامه 

جذب گردشگر در ترکیه را پیش براند.
بیــش از ۱۲ میلیون و ۷۵۰ هــزار نفر در پنج 
ماه نخست ســال ۲۰۱۹ به ترکیه سفر کرده اند 

که ۱۱.۳۰ درصد رشــد را نسبت به مدت زمان 
مشابه در سال ۲۰۱۸ نشان می دهد. »طرح جامع 
و صندوق توسعه گردشگری« ترکیه پیش بینی 
کرده است این کشور امسال میزبان ۵۰ میلیون 
گردشگر خارجی باشد و سطح درآمد آن از این 

صنعت به ۳۵ میلیارد دالر برسد.
بیشترین گردشگران ترکیه از روسیه بوده که با 
جمعیتــی افزون بر یک میلیون و ۶۷۰ هزار نفر 
همچنان پیشتاز است. روس ها در این ۵ ماه به 
نسبت دوره مشــابه گذشته حدود ۲۰.۵ درصد 
بیشتر به ترکیه ســفر کرده اند. روسیه از جمله 
بازارهای قدیمی و مهم گردشــگری ترکیه به 
حساب می آید که نوع روابط سیاسی دو کشور 
همواره در سطح تعامالت گردشگری آن ها اثر 

داشته است.
آلمان نیز با حدود یــک میلیون و ۲۰۰ نفر در 
رده دوم کشــورهایی که گردشــگری به ترکیه 

می فرســتند قرار دارد و پــس از آن به ترتیب 
گردشگران بلغارســتان، ایران و گرجستان در 

رده های پایین تر جای گرفته اند.
از ایران در ۵ ماه نخســت سال ۲۰۱۹ میالدی 
۷۰۰ هزار و ۷۱۱ نفر به ترکیه سفر کرده اند که 
این عدد در مدت زمان مشابه سال گذشته ۹۸۰ 

هزار و ۱۰۳ نفر بوده است.
هرچنــد گــزارش ۵ ماهــه وزارت فرهنگ و 
گردشــگری ترکیه، ۲۸.۵۱ درصد افت در سفر 
ایرانی هــا را به این کشــور نشــان می دهد اما 
آمار گردشــگران ایرانی در مــاه  »می« )خرداد 
و اردیبهشــت ۹۸( از حدود ۱۶ درصد رشــد 
حکایــت دارد. در همین یک مدت حدود ۱۴۲ 
هزار ایرانی به ترکیه ســفر کرده اند، درحالی که 
این عدد در مدت زمان مشابه سال ۲۰۱۸ حدود 

۱۲۲ هزار نفر بوده است.
اتحادیه آژانس های مسافرتی نیز با اشاره به سفر 

یک میلیون و ۶۷۰ هزار ایرانی در سال گذشته، 
پیش بینی کرده است: جمعیت گردشگران ایرانی 

در سال ۲۰۱۹ به ۲.۵ میلیون نفر برسد.
راه اندازی قطار تهــران ـ وان ـ آنکارا با حجم 
تبلیغات گسترده ای که روی هزینه پایین آن در 
مقایسه با مسیر هوایی می شود، از جمله عوامل 

افزایش سفر ایرانی ها به ترکیه تلقی می شود.
حسن اردم ـ معاون رییس اتحادیه آژانس های 
مسافرتی ترکیه ـ نیز به خبرگزاری آناتولی گفته 
که ایرانی ها بیشــتر متقاضی ســفر به شهرهای 

ساحلی آالنیا، آنتالیا و مارماریس هستند.
او گفتــه که پروازهای چارتــر از ایران به دلیل 
برخی موانــع قانونی امکان ورود مســتقیم به 
فرودگاه های این شــهرها را ندارند و ناچارند 
پــس از فــرود در دیگر فرودگاه هــا از جمله 
دنیزلی، عافیون کارا حصار و آدانا مســافران را 
با پروازهای دیگر راهی شهرهای ساحلی کنند.

حرمت اله رفیعی ـ رییــس انجمن آژانس های 
مســافرتی ایرانـ  نیز پیش تر هشــدار داده بود 
که محدود شــدن پروازهای ایرانی به شهرهای 
ساحلی جنوب ترکیه، بیشتر به نفع شرکت های 
هواپیمایــی ترکیــه و ضرر مالــی هواپیماها و 

مسافران ایرانی منجر شده است.

معاون میراث فرهنگی زنجان خبرداد؛

راه اندازی قطار گردشگری از اواخر تیرماه در زنجان
مسیر سنتی گردشگری در کشور تغییر می کند

کارت اعتباری ١٠٠ میلیون 
ریالی بانک صادرات 

برای حجاج
  بانک صادرات ایران به حجاج ایرانی 
کارت اعتباری ۱۰۰ میلیون ریالی اعطا می کند.
به گزارش ایســنا، بنابر اعــالم روابط عمومی 
بانک صادرات ایران، این بانک با هدف رونق 
کســب وکار و تولید داخلی و تأمین بخشی از 
هزینه های ســفر معنوی حج قبیل ســوغات، 
ولیمه و... به هریک از حجاج ایرانی که امسال 
عازم حج تمتع هســتند، تا سقف ۱۰۰ میلیون 

ریال کارت اعتباری اعطا می کند.
اعطای این کارت بدون تشریفات اداری و در 
کوتاه ترین زمان با رعایت مفاد دســتورالعمل 
اجرایی کارت مرابحــه صورت می گیرد. دارا 
بودن حداقل ۱۸ سال تمام، داشتن برگ ثبت نام 
در کاروان حج تمتع ســال جاری و نداشتن 
چک برگشتی و بدهی معوقه، شرط الزم برای 
برخورداری از مزایای کارت اعتباری مرابحه 

حج تمتع بانک صادرات ایران است.
زمان بازپرداخت اقســاط این تســهیالت ۲۴ 
ماهه و مدت اعتبار کارت صادر شده یک سال 

تعیین شده است.

سدها چه نقشه ای برای 
جذب گردشگر کشیده اند؟

 توســعه گردشــگری با اســتفاده از 
جاذبه هــای گردشــگری پیرامون ســدها و 
دریاچه هــا یکی از مواردی اســت که رییس 
جمهور اخیرا بر آن تاکید داشته و وزارت نیرو 
و سازمان میراث فرهنگی را مأمور اجرای این 
طرح کرده اســت. در این راستا، استفاده بهینه 
از فضای منابع آبی برای گردشگری به عنوان 
دســتور کار اصلی مدیران عامل شرکت های 

آب منطقه ای شمرده می شود.
به گزارش ایسنا، توسعه گردشگری در حاشیه 
ســدها و رودخانه ها یکــی از اهداف دولت 
دوازدهم محسوب می شود و به نظر می رسد 
بارندگی هــای ابتدای ســال زیــر این هدف 
مهر قطعی برای اجــرا زد. آمارها می گویند با 
بارش های مناســب انجام شده در کشور هم 
اکنون بیش از ۵۰ تاالب و دریاچه ۱۷۰ ســد 
مستعد اجرای طرح های گردشگری هستند که 
با استفاده از این فضا می توان رونق گردشگری 

را در ایران ایجاد کرد.
در این راســتا اوایــل خردادماه امســال بود 
کــه تفاهم نامه همکاری بیــن وزارت نیرو و 
ســازمان میراث فرهنگی با موضوع توســعه 
فعالیت های گردشــگری در حاشیه سدها به 
امضا رسید و وزارت نیرو ابراز امیدواری کرد 
که تابستان امســال بتواند با ارایه راهکارهای 
مناســب توجه بخش خصوصی برای رونق 
گردشــگری را برای اســتفاده از ظرفیت آبی 
کشــور که در اختیار وزارت نیرو اســت، در 
عین رعایت ضوابط کمی و کیفی جلب کند تا 
مردم بتوانند از فرصت های گردشگری داخلی 
اســتفاده کنند. هم چنین رییس سازمان میراث 
فرهنگی تاکید کرده گردشــگری منحصر به 
یک سازمان نیســت و امکاناتی که باید برای 
گردشــگری به کار گرفته شود، نیز فرابخشی 
است. سدها و تاالب ها بخش مهمی از حوزه 
گردشگری را شامل می شوند و سرعت ایجاد 
شغل در گردشگری دو تا دو و نیم برابر سایر 

بخش هاست.
کدام استان ها مســتعد جذب گردشگر در 

حاشیه سدها هستند؟
در ایــن میــان برخی اســتان های کشــور با 
توجه به فرصت ها و اســتعدادهایی که دارند 
توانســته اند توجه بخش خصوصی را جلب 
کننــد و پروژه هایی در این راســتا در برخی 
استان ها از جمله اســتان گیالن نیز اجرا شده 
است. همچنین در سال ۹۸ مبلغ ۵۰۰ میلیارد 
ریال برای ایجاد زیرســاخت ها در مناطق آبی 
و دریاچه پشــت ســدهای خوزستان در نظر 
گرفته شــد تا بعد از آن بخش خصوصی هم 

سرمایه گذاری انجام می دهد.
همچنین اعالم شد با توجه به موقعیت سدها و 
رودخانه های تهران به راحتی می توان از سدها 
برای گردشــگری طبیعی، ورزشی و سالمت 
اســتفاده کرد. زیرا در زمان احداث سدها در 
چهار دهه قبل، خانه های سازمانی نیز احداث 
شــد که در دهه قبــل با تغییر سیاســت در 
بهره وری از سدها و واگذاری این امر به بخش 

خصوصی سکونتگاه ها خالی مانده است.
برای مثال در کنار تاسیســات سد الر، بحث 
کوچ عشــایر وجود دارد که مقصد بســیاری 
از گردشــگران خارجی اســت. هم چنین از 
مجموعــه آب درمانــی مجاور کــوه دماوند 
می توان برای گردشگری سالمت بهره برد. در 
طالقــان نیز کمپ پنج هکتاری وجود دارد که 
می تواند به عنوان کمپ ورزشی مورد استفاده 

قرار گیرد.

خبر خبر

ثبت چهار اثر میراث ناملموس 
استان در فهرست آثار ملی

 مدیرکل میراث فرهنگی اســتان زنجان 
گفت: چهار اثر میراث ناملموس استان زنجان 
در فهرســت آثار ملی به ثبت رســید و بدین 
ترتیب ســفالگری گالبر، تنورســازی گالبر، 
پخت دویمج زنجان و بازی چولنگ آغاجی در 

فهرست میراث ناملموس ملی جاودانه شدند.
به گــزارش روابط  عمومــی اداره  کل میراث 
 فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری استان 
زنجان، یحیی رحمتی اظهار کرد: با ثبت چهار 
اثر میراث فرهنگی ناملموس از استان زنجان در 
فهرست آثار ملی در همایش میراث ناملموس 
که در اســتان اردبیل برگزار شــد، موافقت به 

عمل آمد.
وی ادامــه داد: ایــن چهار اثر شــامل فنون و 
مهارت ســفالگری روســتای گالبر، فنون و 
مهارت تنورســازی روســتای گالبر، فنون و 
مهارت پخــت غذای آیینی دویمــج و بازی 

چولونگ آغاجی می شود.
این مسوول خاطرنشان کرد: اعضای کمیته ثبت 
سازمان میراث فرهنگی ناملموس، در سفالگری 
روستای گالبر که توسط خانم ها انجام می شود 
را به عنوان اثر ویژه ناملموس پذیرفتند و مقرر 
شد که از قدیمی ترین سفالگر روستای گالبر 
به نام ننه نساء خانم در سازمان مرکزی تقدیر 

به عمل آید.

جزییات ویزای حج ایرانی ها 
اعالم شد

 مدیــرکل دفتــر بودجــه و فنــاوری 
اطالعات سازمان حج و زیارت جزییات نحوه 
صدور روادید الکترونیکی زایران حج تمتع ۹۸ 
را اعالم کرد و گفــت: تاکنون ۴ هزار روادید 
الکترونیکی برای زایران کشورمان صادر شده 

است.
اعزام حج تمتع از ۱۷ تیرماه آغاز می شود. قرار 
است امســال حدود ۸۶ هزار زایر از ایران در 
حج تمتع شرکت کنند. با توجه به بسته بودن 
کنسولگری و سفارتخانه های ایران و عربستان 
از سال ۱۳۹۵، دو کشور توافق کرده اند روادید 
ایرانی ها به صورت الکترونیکی صادر شــود. 
رییس ســازمان حج و زیارت نیز اواخر هفته 
گذشته از سفر هیات کنسولی ایران به عربستان 
بــرای پیگیری موضوعات مربــوط به زایران 

ایرانی خبر داد.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
حج و زیارت، محمدتقی قــادری ـ مدیرکل 
دفتر بودجه و فناوری اطالعات ســازمان حج 
و زیــارت ـ نیز درباره نحوه صــدور روادید 
الکترونیکی و خدمات صــورت گرفته برای 
زائــران حج تمتــع، اظهار کرد: از ســال ۹۶ 
عربســتان سعودی روادید حجاج حج تمتع را 
به صورت الکترونیکی صادر می کند و دیگر به 
ارسال گذرنامه به سفارتخانه های عربستان در 

کشورها نیازی نیست.
وی افزود: عربستان از سال ۹۶ سامانه ای به نام 
»مســار« را ایجاد کرده است که خدمات ویزا 
برای همه حجاج در این سامانه انجام می شود.

مدیرکل دفتر بودجه و تحول اداری و فناوری 
اطالعات ســازمان حج و زیارت گفت: برای 
دریافت روادید حج تمتع باید برای کاروان ها، 
اطالعات مســکن مدینه و مکه و نحوه تغذیه 

آنها در این سامانه ثبت الکترونیکی شود.
قادری توضیح داد: ســازمان حج و زیارت با 
هماهنگی های قبلی و پــس از تنظیم قرارداد 
اسکان و تغذیه برای حجاج، اطالعات آن ها را 
در این سامانه درج می کند، پس از بررسی های 
الزم در عربســتان روادید حجــاج صادر و از 
طریق این سامانه چاپ و در اختیار آن ها قرار 

می گیرد.
او با بیان اینکه روند صدور روادید الکترونیکی 
امسال به ســرعت در حال انجام است، گفت: 
اولین روادید کاروان های اعزامی حج تمتع ۹۸ 
که از تاریخ ۱۷ تیرماه به ســرزمین وحی اعزام 
می شوند صادر شده است و روادیدهای دیگر 

زایران نیز در روزهای آتی صادر خواهد شد.
قــادری افــزود: تاکنــون ۴ هــزار روادید به 
صورت الکترونیکی صادر شــده و پیش بینی 
می شــود در روزهای آینده نیز شــاهد صدور 
روادید با سرعت بیشــتری باشیم. با مدیریت 
خوب و شایســته ای که در ارســال اطالعات 
در سامانه مسار الکترونیکی وجود دارد، جای 
هیچ نگرانی در دریافــت روادید برای زایران 

کشورمان وجود ندارد.

معاون گردشگری:

برند حالل ایران را 
به دنیا معرفی می کنیم

گزارش ۵ ماه وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه نشان داد:

سفر ایرانی ها به ترکیه کم شد


