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رییس کل دادگستری زنجان:

تغییر کاربری زمین های کشاورزی نگران کننده است

 با توجــه به افت شــدید قیمت گوجه 
فرنگی در بازار طارم، هزینه های سرسام آور تولید 
از مرحله کشت تا برداشت برای کشاورزان و نبود 
کارخانجات فرآوری رب گوجه فرنگی، ســود 
اصلی گوجه فرنگی کاران این شهرستان در جیب 

دالالن و کارخانه داران واریز می شود.
کشــاورزی یکی از مشــاغلی است که کمترین 
هزینه را برای دولت دارد و کشاورزان با استفاده از 
زمین های خود و با سرمایه ای که در اختیار دارند 
اقدام به کاشت و داشــت و برداشت می کنند و 
ضروری است که در برخی موارد همچون فروش 

محصول دولت یار و همراه آنها باشد.
فروش محصول گوجه فرنگی برای کشــاورزان 
اهمیت فــراوان دارد؛ زیرا اگــر این محصول به 
قیمت خوب به فروش برســد کشاورزان سود 
بیشــتری کســب کرده و برای آینده نیز اقدام به 
کاشت این محصول خواهند کرد، اما در صورتی 
که از فروش آن ناامید شــدند دیگر کاشــت آن 
محصول برای آنها سودی نخواهد داشت و تولید 
نکردن این محصول موجب افزایش بیش از حد 
قیمــت این محصول برای مصرف کننده خواهد 

بود.
کشاورزان طارمی این روزها دل هایشان همچون 
گوجه فرنگی خونین و پرغصه اســت؛ چرا که 
خسته از نامالیمتی های این روزهای بازار، باید 
هرســاله شــاهد این اتفاق تلخ باشند که دالالن 
محصوالت آنها را با قیمت ناچیز خریداری کرده 
و چند برابر دربازار می فروشند و در نهایت سود 
اصلی با قیمت باالی رب های گوجه فرنگی در 

جیب کارخانه داران می رود.
این قشــر زحمت کش جامعه بایــد در گرمای 
طاقت فرسا عرق بریزند و چشم انتظار بمانند تا 
بتوانند حاصل دسترنج خود را به بهایی ناچیزبه 
دالالن و کارخانه داران بفروشند؛ تا خرج زندگی 

خود را درآورده وشرمنده خانواده خود نشوند.
شهرستان طارم به عنوان قطب تولید گوجه فرنگی 
استان زنجان محسوب می شود و مناطق زیادی از 
این شهرستان هر ساله در فصل پائیز و زمستان به 

زیر کشت این محصول می رود.
برداشــت گوجه فرنگی اوایل تیرمــاه در ۲۸۰۰ 
هکتار از زمین های کشــاورزی شهرستان طارم 
آغاز شده و پیش بینی می شود حدود ۱۲۶ هزار 
تن محصول از این زمین ها برداشــت و در بازار 

عرضه شود.
طبق اذعان کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان 

طارم، در ســال زراعی کنونی سه هزار بهره بردار 
مشغول برداشت محصول گوجه فرنگی بوده و از 
محل فروش این محصول سه هزار و ۷۸۰ میلیارد 

ریال نصیب کشاورزان خواهد شد.
تاثیــر دالالن بر قیمت فروش محصول و نبود 
حمایت های دولتی دغدغه اصلی کشاورزان 

طارم
یکی از گوجه فرنگی کاران طارم به خبرنگار ایرنا 
گفت: این محصول هم اکنون به صورت میانگین 
با قیمت هر کیلو ۱۵ هزار ریال به فروش می رسد، 
این در حالی است که ۵۰ هزار ریال هم هزینه یک 
عدد جعبه بوده و برای یک کارگر نیز روزانه یک 
میلیون و ۲۰۰ هزار ریال پرداخت می کنیم که در 
پایــان با هزینه های باالی حمل و نقل تولید این 

محصول مقرون به صرفه نیست.
اکبــر حیدری نبود کارخانه رب ســازی در این 
منطقه و صنایع تبدیلی را از مشــکالت موجود 
شهرستان عنوان کرد و افزود: از مسووالن انتظار 
داریم با تنظیم بازار به فکر ما کشاورزان باشند و 
به ایجاد یک کارخانه رب سازی در منطقه اقدام 
کنند. کشاورز دیگری از حضور واسطه ها و قبضه 
بازار توســط دالالن گالیه کرد و گفت: بیشترین 
منفعت را در فروش این محصول دالالن می برند، 
زحماتی که برای کاشــت این محصول از اول تا 
هنگام برداشــت می کشیم قابل گفتن نیست، به 
نوعی زحمت و سختی های تولید این محصول 
را ما می کشیم و ســود اصلی به جیب دالالن و 

کارخانه داران می رود.
بهبود غالمی اظهار داشــت: اکنون اگر سری به 
مغازه های شهرســتان طارم بزنید، گوجه فرنگی 
طــارم با قیمت ۲ برابر بیشــتر از بازار به فروش 

می رســد و خودمان هم که به عنوان تولید کننده 
این محصول هستیم برای خرید رب آن باید ۱۵ 
برابر قیمت فــروش گوجه فرنگی پول پرداخت 
کنیم و این خارج از عدالت است و با این وضعیت 
آسیب جدی به کشــاورزی و تولید در روستاها 

وارد خواهد شد.
این کشــاورز طارمی عنوان کرد: تا چند روز قبل 
از برداشت گوجه فرنگی قیمت آن در بازار برای 
مصــرف کننده ۶۰ هزار ریال بود و نمی دانیم که 
چه اتفاقی می افتد در عــرض چند روز قیمت 

فروش برای کشاورزان تا این حد پایین می آید.
صادر نشدن گوجه فرنگی یکی از دالیل اصلی 

افت قیمت این محصول
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طارم در باره افت 
قیمت گوجه فرنگی در طارم خاطرنشــان کرد: 
یکی از دالیل اصلی افــت قیمت این محصول 
در شهرستان طارم صادر نشدن گوجه فرنگی به 
کشور عراق به دلیل نیاز نداشتن و عدم درخواست 

این کشور است.
مجتبی اسکندری اظهار داشت: افزایش سطح زیر 
کشت در سراسر کشور و عرضه بیش از حد آن به 
بازار شوربختانه با تقاضای پایین مواجه شده است 
که به طور مستقیم بر کاهش قیمت این محصول 

تاثیر گذاشته است.
وی همزمانی برداشــت گوجــه فرنگی طارم با 
برداشت این محصول در دشت مغان را یکی دیگر 
از دالیل افت قیمت برشــمرد و افزود: ضروری 
اســت کارخانه های فرآوری برای این محصول 
در شهرستان تاسیس شــود و برای این موضوع 
دولــت نیز حمایت های ویژه ای برای متقاضیان 

و سرمایه گذاران خواهد داشت.

وضعیت قرمز بازار گوجه فرنگی طارم 
برای کشاورزان

رویه 2  

 استاندار زنجان گفت: قیمت مصوب 
و اعالم شده گوشت مرغ گرم از سوی ستاد 
تنظیم بازار کشــور ۱۲ هــزار و ۹۰ تومان 
است که باید در این استان نیز رعایت شود 
و در صورت افزایش خود ســرانه قیمت با 

مختلفان برخورد خواهد شد.
فتح اله حقیقی در ســتاد تنظیم بازار استان 

افزود: مدیران دستگاههای متولی امر وظیفه 
بزرگی در آرام ســازی جامعه برعهده دارند 
و در این راســتا باید به وظایف محول شده 

عمل کنند.
وی اظهار داشــت: برای انجام دادن کارها 
صرفا شعار دادن کافی نیست و فرهنگ عمل 

باید در یکایک مدیران وجود داشته باشد.

استاندار زنجان: 

با گران فروشی مرغ 
برخورد می شود

وضعیت قرمز بازار گوجه فرنگی طارم 
برای کشاورزان

رویه 1  

 آفت زنجره در شهرستان ابهر طغیان می کند؛

الالیی جیرجیرک ها
برای تاکستان های ابهر

ادامه در رویه 2  

رویه 3  

شرکت ایران ترانسفو در نظر دارد بارگیری و حمل نخاله ساختمانی، حمل زباله 
و پسماند کانتین، حمل روزانه زباله های غیرقابل بازیافت را )به مدت یکسال( از 

طریق مناقصه عمومی به پیمانکار دارای شرایط واگذار نماید.

تلفــن شــماره  بــا  بیشــتر  اطالعــات   اخــذ  جهــت  می تواننــد   متقاضیــان 
33790593-024 از ساعت 12-10 تماس حاصل نموده و حداکثر ظرف مدت 10 روز 
از تاریخ انتشار آگهی نسبت به دریافت اسناد و مشخصات کامل از طریق مراجعه به سایت

www.iran-transfo.com و یا اعزام نماینده خود به همراه معرفی نامه برای اخذ 
مدارک و ارایه پاسخ اقدام نمایند. 

 شرکت ایران ترانسفو در رد یا قبول پیشنهادهای ارایه شده مختار است.
 هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

نشانی: زنجان، کیلومتر 5 جاده تهران، کارخانه های ایران ترانسفو 
شرکت ایران ترانسفو )تدارکات داخلی( 

آگهی مناقصه عمومی
شماره 98/032-1

شرکت ایران ترانسفو
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گروه هدف: بیماران دیابتی
افراد در معرض خطر ابتال به دیابت

باحضور پزشکان 
متخصص

کارگاه آموزشی دیابت

بیمارستان ارتش زنجان
دوشنبه ۹8/4/31 ساعت ۹ صبح
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فرماندار زنجان:
زنجان ۹ سکونت گاه 

غیررسمی دارد
 فرماندار زنجان از وجود ۹ سکونت گاه 
غیررسمی در استان زنجان خبر داد و گفت: در 
این ســکونت گاه ها بیش از ۶۵ هزار نفر زندگی 

می کنند.
رضا عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر از وجود 
۹ ســکونت گاه غیررسمی در استان زنجان خبر 
داد و افزود: در این ســکونت گاه ها بیش از ۶۵ 
هزار نفر معادل ۲۱ درصد جمعیت استان زنجان 

زندگی می کنند.
وی اظهار کرد: باید به توسعه فضاهای فرهنگی 
و ورزشی سکونتگاه های غیررسمی توجه شود به 
همین دلیل امسال برنامه ها و اقداماتی خوبی در 

این مناطق اجرا می شود.
فرماندار زنجان بابیان اینکه کاهش آســیب های 
اجتماعی یکی از مهم ترین دغدغه های مقام معظم 
رهبری است، گفت: متأسفانه آمار اعتیاد، طالق و 

خشونت در استان زنجان زیاد است.
عسگری تأکید کرد: آمار آسیب های اجتماعی در 
زنجان نسبت به دیگر مناطق کشور، پایین تر است 
ولی باید آسیب های اجتماعی در استان روزبه روز 

کاهش پیدا کند.
وی بر ســاماندهی ســکونتگاه های غیررسمی 
در اســتان زنجان تأکید کرد و گفت: ساماندهی 
ســکونت گاه های غیررســمی باعــث کاهش 
آسیب های اجتماعی و توسعه همه جانبه در این 

مناطق می شود.
فرمانــدار زنجان ابراز کرد: بافت های فرســوده 
اولویت نخست در بخش آسیب های اجتماعی 

است و باید پیگیری شود.
عســگری بابیان اینکه بایــد برنامه ها در بحث 
ساماندهی ســکونتگاه های غیررسمی عملیاتی 
شود، گفت: مسووالن و ارگان های ذی ربط باید 
در ساماندهی این مناطق با برنامه و جدیت وارد 

کار شوند.

همیاران طبیعت بازوی توانمند 
منابع طبیعی هستند

 کارشناس آموزش و ترویج اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان زنجان همیاران طبیعت 
را بازوی توانمند منابع طبیعی استان برای رسیدن 

به اهداف توسعه پایداردانست.
به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری اســتان زنجان، این روزها مراتع ، 
آبخیزهــا و بیابان ها نه تنها عنوان قطب امنیتی- 
اقتصــادی  بلکه به عنوان پشــتوانه بقای دیگر 

بخش های اقتصادی  نیز مورد توجه است.
در این بین ســودجویی فرصت طلبان موجب 
تشدید روند تخریب عرصه های طبیعی شده و با 
توجه به این موضوع در سال های گذشته سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و به تبع آن منابع 
طبیعی استان نیز به عنوان متولی، احیا، توسعه و 
بهره برداری صحیــح و اصولی از منابع تجدید 

شونده اقداماتی انجام داده است.
همیار طبیعت عنــوان طرحی اســت که پیرو 
فرمایش مقام معظم رهبری برای استفاده از توان 
عمومی برای حفاظت و حراست از عرصه های 
منابع طبیعی و محیط زیست و بر اساس نیازهای 
آموزشی شوراهای اســالمی، دهیاران ، مجریان 
طرح ها، بهره برداران و ســایر اقشار مختلف به 

اجرا گذاشته شده است.
ســیروس جوادی با اشــاره به این که از امسال 
به دســتور مدیرکل این اداره کل صدور کارت 
همیار طبیعت به رؤسای اداره های منابع طبیعی 
و آبخیزداری شهرستان ها تفویض گردید گفت: 
تفویــض صدور کارت در هر شهرســتان برای 
جذب همیاران طبیعت به صورت گسترده گامی 

موثر و مثبت به شمار می رود.
وی همیــاران طبیعت را بــازوی توانمند منابع 
طبیعی اســتان برای رســیدن به اهداف توسعه 
پایدار دانست و ترویج فرهنگ منابع طبیعی در 
بین اقشــار جامعه، جلب مشارکت مردم در امر 
حفاظت و احیا و همچنین توسعه منابع طبیعی را 

از جمله اهداف اجرای  این طرح برشمرد.
جوادی، مجموع همیاران طبیعت در استان را 4 
هزار و ۶۲8 نفر اعالم کرد و افزود: از این تعداد 
۲00 نفر همیار طبیعــت محافظ، ۱ هزار و 8۹8 
نفر همیار طبیعت مروج و ۲ هزار و ۵30 نفر نیز 

همیار طبیعت مروج دانش آموز می باشند.
کارشناس آموزش و ترویج اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان ادامه داد: همکاری در اجرای 
طرح های احیای مرتع، جلب همکاری ساکنان 
محل زندگی و ســازماندهی افراد داوطلب برای 
حفاظت و احیــای جنگل ها و مراتع، همکاری 
با نیروهای منابع طبیعی استان در امر پیشگیری 
از ورود دام مازاد، چرای بی رویه کنترل، قرق و 
کنترل مراتع و رعایت زمان ورود و خروج دام به 
مراتــع در فصل چرا، همکاری با یگان حفاظت 
اداره کل برای گزارش هر گونه تخریب و تعرض 
ســودجویان به زمین های ملی جــزو وظایف 

همیاران طبیعت است.
وی تصریح کرد: بیش از 80 درصد مســاحت 
کشور را عرصه های منابع طبیعی شامل جنگل، 

مرتع و بیابان تشکیل می دهد.
جوادی به اهمیت حفظ منابع طبیعی تاکید کرد و 
گفت: برای رسیدن به این مهم فرهنگ حفاظت و 
حراست از زمین های ملی و طبیعی باید در جامعه 

نهادینه شود .

خبـر

معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان:
مدت انتظار وام های ازدواج 
در استان زنجان کاهش یابد

 معاون سیاســی امنیتی استاندار زنجان با 
تاکید بر توجه به امــر ازدواج در جامعه گفت: 
مــدت انتظار وام های ازدواج در اســتان زنجان 

کاهش یابد.
به گزارش موج رسا، خدابخش مرادی در ستاد 
ســاماندهی امروز جوانان اســتان زنجان با بیان 
اینکه انتظار داریم مدیران دستگاه های فرهنگی 
و اجتماعی بگویند چه برنامــه ای برای ازدواج 
جوانان دارند، اظهار کرد: امسال مدیریت استان 
دو موضوع طالق و اعتیاد را در دستور کار خود 

قرار داده است.
وی با تاکید بر اینکه باید مســووالنه عمل کنیم، 
ابراز کرد: از آمار طالق باخبریم اما دستگاه های در 
این نشست باید اعالم کنند که در حوزه ازدواج 

چه برنامه عملیاتی دارند.
مرادی با اشاره به اینکه هفته ازدواج فرصتی است 
تا به یک مهم اجتماعی توجه کنیم، عنوان کرد: 
انتظار همراهی تمامی دستگاه ها در ترویج ازدواح 

را داریم.
وی با بیان اینکــه این هفته فرصت خوبی برای 
تبیین عالمانه و تبلیغ هنرمندانه در ترویج ازدواج 
است، خاطرنشان کرد: امروز آنچه که مهم است 
این بوده که یک مطالعه راهبردگرایانه در اختیار 
دستگاه اجرایی قرار گیرد که در این راستا مراکز 
علمی و پژوهشــی در حوزه تبیین ازدواج باید 

نقش آفرینی کنند.
معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان با بیان اینکه 
باید مشخص شــود که سن ازدواج چرا افزایش 
یافته اســت، گفــت: باید الگوهــای اجرایی و 

عملیاتی را در دستور کار قرار دهیم.
وی با اشــاره به اینکه باید در حوزه آموزش از 
اساتید مناسبی اســتفاده شــود، افزود: نباید به 

موضوع ازدواج به صورت مقطعی نگاه کرد.
مرادی با بیان اینکــه برنامه قابل رصد در حوزه 
ازدواج تهیه شود، ادامه داد: علما و مروجان دین 

و حوزه های علمیه به این موضوع توجه کنند.
وی با اشاره به اینکه استان زنجان بهشت خیران 
اســت، ابراز کرد: برخی از مزدوجین مشــکل 

جهزیه دارند.
معاون استاندار زنجان با بیان اینکه در باره وام های 
ازدواج باید مدت انتظار را کم کنیم، عنوان کرد: 

باید تعداد تسهیالت اعطایی نیز افزایش یابد.
وی تصریح کرد: ما یــک ماموریت داریم و آن 
تسهیل گری در معروفاتی است که می تواند به 
عنوان قوام جامعه مطرح باشد که ازدوج نیز شامل 

این موضوعات است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب
 استان زنجان عنوان کرد:

پروژه پدافند غیر عامل 
آبفای خدابنده شاخص ترین 

پروژه این شهرستان است

 مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان 
زنجان در راستای اجرای پروژه پدافند غیر عامل 
و عملیات اجرایی  پروژه تامین برق تاسیســات 
آبرسانی در شرایط اضطراری و قطعی برق شهر 
قیدار گفــت: پروژه پدافند غیر عامل امور آبفای 
خدابنده اولین و شاخص ترین پروژه در تحقق 
اهداف اصلی پدافند غیر عامل این شهرســتان 

است.
علیرضا جزء قاسمی با اظهار رضایت از اقدامات 
امور آبفای خدابنده در اجرای طرح های پدافند 
غیر عامل گفت: تحقق این اقدامات باعث خواهد 
شد تا خدمات حوزه آب و فاضالب شهری در 

خدابنده بدون وقفه و مستمراً ادامه داشته باشد.
به گفته جزء قاســمی برای اجرای این پروژه ها 
در مجموع بیش از ۱0 میلیارد ریال اعتبار هزینه 

شده است.
وی افزود: بیش از ۶ میلیارد ریال اعتبار نیز جهت 
احداث ساختمان های بهره برداری و تامین برق 
ایســتگاه های پمپاژ ۱ و ۲ و چاه شماره 3 شهر 

قیدار هزینه شده است.
این مسوول اضافه کرد: نصب سیستم ایمنی اعالم 
حریق و راه اندازی سیستم هوشمند اطالع رسانی 
که به صورت اتوماتیــک در مواقع اضطراری و 
قطعــی برق اقدام به تامین برق تاسیســات آبی 
می کند از دیگر اقدامات امور آبفای خدابنده در 

راستای اجرای الزامات پدافند غیر عامل است.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان از دیگر 
اقدامــات در این حوزه را نصــب و راه اندازی 
سیستم های پایش مدار بسته و اعالم ورود غیر 

مجاز در تاسیسات اعالم کرد.
جزء قاسمی تصریح کرد: با اجرای این پروژه ها 
الزامات پدافند غیر عامل در امور آبفای خدابنده 
اجرا و تمامی موازین مورد نیاز جهت اســتمرار 

خدمات بدون وقفه رعایت می شود.

خبـر رییس کل دادگستری زنجان:

تغییر کاربری زمین های کشاورزی نگران کننده است
 رییــس کل دادگســتری 
اســتان زنجان به بایســتگی اراده 
جدی در مقابلــه با تغییر کاربری 
زمین های کشاورزی تاکید کرد و 
گفت: شــرایطی که در این استان 
پیرامون تغییر کاربری زمین های از 
گذشته پدید آمده وادامه نیز دارد، 

نگران کننده است.
حجت االسالم اســماعیل صادقی 
نیارکی در نشســت شورای حفظ 
حقوق بیت المال استان با تاکید بر 
اهمیت حفــظ کاربری زمین های 
کشــاورزی ملی، اظهار داشــت: 
بســیاری از متولیان امر در حوزه 
اجرا و نظارت در این حوزه دچار 
تغافل شــده و با میــراث بدی از 

گذشته مواجه هستیم.
وی افزود: زنجان در همســایگی 
پایتخت نیســت ولی مشــکالت 

استان های همسایه به میزان زنجان نبوده و درگیر 
تغییر کاربری زمین ها با این گستردگی نیستند.

صادقــی نیارکــی با بیــان اینکــه در وضعیت 
موجود دو وظیفه بر عهده شورای حفظ حقوق 
بیت المال استان است، خاطرنشان کرد: نخست، 
جلوگیری از ادامه فعالیت اســت تا با شکستی 
که در گذشــته اتفاق افتاده مواجه نشویم و دوم 
اینکه انحراف و کجی هایی که در گذشته توسط 
عده ای فرصت طلب و ســودجو ایجاد شــده را 

جبران کرده و به حالت اولیه بازگردانیم.
رییس کل دادگســتری اســتان زنجان ادامه داد: 
ســودجوها ۹0 هکتار از زمین های ملی و دولتی 
را تصــرف و در آن ویالســازی کرده اند و ۵3 
باغ شهر بدون مجوز قانونی در استان ایجاد شده 

است.
وی تصریح کرد: ایــن موضوع به اندازه ای مهم 
اســت که باید یــک قرارگاه بــرای پیگیری آن 

توسط دادستان تشکیل شود.
صادقــی نیارکی با بیان اینکه تــا کنون حداکثر 
نســبت به 30 درصد اراضی ها شــکایت شده 
اســت، گفت: رعایت نکردن قواعد دادرسی در 
درون مواعد مقرر، مشــمول مرور زمان می شود 
کــه بخش زیــادی از آرای برائت نیــز به دلیل 
کوتاهی در انجام وظیفه مشمول این مرور زمان 

شده است.
وی اظهار داشــت: کوتاهــی از انجام وظیفه از 
سوی دستگاه های مختلف، کمتر از مرتکب جرم 
نبوده و مبارزه با تغییر کاربری باید در دســتور 

کار شورا قرار گیرد.

وی تاکیــد کــرد: دادســتان مرکز اســتان باید 
دســتگاه هایی که کوتاهــی کــرده و اقدامات 
مجرمانه ای صــورت گرفته را شناســایی و در 

چرخه برخورد قانونی قرار دهد.
رییس کل دادگستری استان زنجان با بیان اینکه 
هم اکنون افزون بر ۱۱0 مورد نیز در حال ساخت 
اســت، گفت: با وجود ظرفیت های مختلف در 
اســتان، این اشــخاص چگونه به خــود اجازه 
می دهنــد که به اقدام غیرقانونی خود ادامه دهند 
و این موضوع در اسرع وقت باید تعیین تکلیف 

شود.
وی تاکید کرد: هیچ عذری برای هیچ دستگاهی 
اعم از نظارت کننــده و مجری در اجرای قانون 

پذیرفته نیست.
صادقی نیارکی خاطرنشــان کرد: از امروز تمام 
ساخت وســازها متعلق به هر فرد و سازمانی که 
باشد اِعمال قانون می شود چرا که جامعه، رفتار 
تبعیض آمیر را نمی پذیــرد و در اجرای عدالت 
باید نگاه یکسان به جامعه هدف و بدون عدول 

از مقررات باشد.
وی با بیان اینکه در صورتجلسه ای با نمایندگان 
باغ شــهرها مقرر شود که هیچ گونه ساخت وساز 
جدیدی در آنجــا انجام ندهنــد، گفت: وضع 
موجود، صورتجلسه و تامین دلیل شده و از این 
به بعد اگر بنایی ایجاد شــده باشد دستگاه های 

متولی امر باید پاسخگو باشند.
یک پای فساد متوجه مجموعه حاکمیتی است
دادستان زنجان نیز با بیان اینکه به رغم شعارهای 
فراوان گویا تغییر کاربری ها عادی ســازی شده 

است، گفت: وقتی مبارزه با فساد و زمین خواری 
مطرح می شــود مصداقش این نیســت که یک 
مغازه دار بر ســر مغازه دار دیگری کاله گذاشته 
بلکه فساد، شکل سازمان یافته داشته و یک پای 

آن متوجه مجموعه حاکمیتی است.
حجت االســالم محســن کرمی اظهار داشــت: 
تصرف زمین های ملی نشان می دهد دست های 
ســهل انگاری  و  کالن  ســودهای  پنهــان، 
مجموعه هــای حاکمیتی در کار اســت لذا هیچ 
اغمــاض و مالحظــه ای در تخلــف زمین های 
منتســب به هر شــخص و ســازمانی نخواهیم 

داشت و قانون، فصل الخطاب است.
وی تاکیــد کرد: آرای قطعی باید اجرا شــده و 
نباید اجــازه دهیم آنچه در حال ساخت وســاز 

است ادامه یابد.
کرمی خاطرنشان کرد: انتظار ما در مبارزه با تغییر 
کاربری و متخلفان از ســازمان جهاد کشاورزی 
است اما این ســازمان به تنهایی نمی تواند اقدام 
کند بنابراین باید دیگر دستگاه ها از جمله راه و 

شهرسازی با تمام امکانات به میدان بیایند.
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار زنجان 
نیز گفت: هر چند مشــکالت زیادی نســبت به 
باغ شهرها در زنجان وجود دارد اما نقاط ضعف 

را پررنگ و نقاط قوت را کمرنگ می بینیم.
مهــرداد ســلطانی اظهار داشــت: فرآیند ایجاد 
باغ شــهرها متوقف شــده و هیچ باغ شهری در 
ســال های اخیر ایجاد نشــده و دغدغه حاضر، 

جلوگیری از ساخت وساز است.
وی با بیــان اینکه قلع و قمع هــر واحد از ۵0 

تا ۱00 میلیون ریال به نرخ ســال 
۹۷ هزینه دارد، خاطرنشــان کرد: 
اقداماتی که انجام می شــود سلبی 
بــوده و ایجابــی نیســت و باید 
وضعیــت موجود را با اســتفاده 
از پتانسیل دســتگاه های مختلف 

مدیریت کنیم.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
نیز گفت: سه مورد  استان زنجان 
از باغ شهرها در استان ایجاد شده 
که زمین های آن مشترک با اراضی 

ملی است.
این  اظهار داشت:  آقاجانلو  خلیل 
پزشکی،  باغ شهرها شــامل علوم 
آبادگران اشــراق و ارم سبز فدک 

است.
افزود: در مجموع ۹0 هکتار  وی 
از اراضــی باغ شــهرها متعلق به 
دولت و زمین های ملی اســت که 
شــکایت الزم صورت گرفته و در حال پیگیری 
است. مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی 
اســتان زنجان نیز از راه اندازی ســامانه ۱3۱ از 
اواخر ســال ۹3 خبر داد و گفت: این ســامانه، 
کار خود را با فعالیت ۹ اکیپ در سطح استان به 

صورت رسمی آغاز کرده است.
جمال انصاری اظهار داشــت: تا کنون با فعالیت 
این اکیپ ها یک هزار و 300 مورد تغییر کاربری 
در قالب هــای مختلــف و ۵3 مورد باغ شــهر 
شناســایی شــده که 4۶ مورد از باغ شهرها در 

شهرستان زنجان قرار دارد.
وی بزرگتریــن دســتاورد ســامانه را توقــف 
ساخت وســاز جدیــد در باغ شــهرها خواند و 
خاطرنشــان کرد: از بین رفتــن هر هکتار خاک 
کشاورزی، تامین غذای ۲0 نفر را نابود می کند.

انصاری از تشــکیل یــگان حفاظت زمین ها نیز 
خبــر داد و گفت: این یگان، ویژه حفظ کاربری 
امور زمین ها بوده و هم اکنون در مرحله گزینش 

نیرو قرار دارد.
مدیــر جهاد کشــاورزی شهرســتان زنجان نیز 
مســاحت کشــاورزی منطقه را ۶ هزار و ۷۶3 
کیلومتــر مربع خواند و گفت: ۱۶8 هزار و 40۵ 
هکتار زمین های قابل کشت در شهرستان زنجان 
وجود دارد که ۲۹ هزار و ۱38 هزار هکتار، آبی 

و ۱3۹ هزار و ۲۶8 هکتار، دیمی است.
حسام الدین امیرمقدمی افزود: یک دهم درصد از 
مجموع زمین های آبی شهرستان توسط افراد به 
صورت انفرادی تحت تغییر کاربری قرار گرفته 

است.

 رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان زنجان گفت: بر پایه آنچه که جهادکشاورزی 

استان اعالم کرده، مشکل جوجه ریزی نداریم.
به گزارش ایســنا، ناصر فغفوری در ششــمین 
کارگروه تنظیم بازار استان با اشاره به توزیع شکر 
در استان، اظهار کرد: در روز چهارشنبه هفته گذشته 
در اســتان ۲۵ تن و در روز پنج شنبه ۹۱ تن شکر 
توزیع شده است و این در حالی است که میانگین 
مصرف ماهیانه اســتان در بحث شکر، ۱۱00 تن 
است که مقرر شده از ماه بعد توزیع شکر بنا به نوع 

مصرف فصل به ۱800 تن در ماه برسد.
این مســوول ادامه داد: توزیع ۱800 تن شکر در 
ماه در استان یعنی ۱.۵ کیلوگرم به ازای هر نفر که 
تقریبا 3 برابر میانگین مصرف است و توزیع برای 
نبود مشــکل در بازار در فصل تابستان پیش بینی 
شــده اســت و در بخش توزیع قند نیز در استان 
مشــکلی وجود ندارد و اگر توزیع شکر با همین 
منوال ادامه پیدا کند، در این بخش نیز مشــکلی 

وجود نخواهد داشت.
وی با اشاره به عرضه قیمت مرغ به نرخ مصوب، 
افزود: آخرین قیمت مصوبی که برای مرغ اعالم 
شد، ۱۱ هزار و ۵00 تومان بود که از جانب سازمان 
حمایت از مصرف کننده قیمــت ۱۲ هزار و ۹00 
تومان ابالغ شد که افزایش قیمت را در پی داشت 
و سبب شد که قیمت مرغ گرم به ۱4 هزار تا ۱4 
هزار و ۵00 تومان در کشور برسد که استان زنجان 

نیز از این افزایش قیمت مستثنی نبود.
فغفوری با اشــاره به نامه وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت که ســقف قیمتــی را تعییــن کرده 
اســت، تصریح کرد: سقف قیمت مرغ گرم برای 

مصرف کننده ۱۲ هــزار ۹00 تومان در نظر گرفته 
شــده عالوه  بر آن قیمت مرغ زنده 8۵۵0 تومان، 
درب کشــتارگاه ۱۲ هزار تومان و مرغ گرم برای 

نهایی  مصرف کننده 
نیز ۱۲ هــزار و ۹00 
تومــان اعالم شــده 

است.
ســازمان  رییــس 
معــدن  صنعــت، 
و تجــارت اســتان 
زنجان بــا بیان اینکه 
که  آنچــه  پایه  بــر  
جهادکشاورزی استان 
اســت،  کرده  اعالم 
جوجه ریزی  مشکل 
نداریم، یادآور شــد: 
بــرای عرضــه مرغ 

گرم با قیمت مصوب، مقرر شده که کشتارگاه ها 
قیمت مصوب را بر روی بسته بندی درج کنند و 
در چرخه تولید مرغ نیز از مرغ داری تا کشتارگاه 

و از کشــتارگاه تا مغازه باید فاکتور رسمی وجود 
داشته باشد. 

در ادامه این نشســت مرتضی ممیزی، فرنشــین 
حکومتی  تعزیــرات 
نیز  زنجــان  اســتان 
اظهار کــرد: با توجه 
به اقداماتی که سازمان 
و  معــدن  صنعــت، 
تجارت اســتان برای 
عرضــه مرغ با قیمت 
نظــر  در  مصــوب 
پیش بینــی  گرفتــه، 
گران فروشی  می شود 
خرده فروشان  توسط 
و  نگیــرد  صــورت 
از  احتمالی  تخلــف 
یا  جانب کشتارگاه و 

مرغ داری باشد.
رییس سازمان جهادکشاورزی استان زنجان نیز از 
قابل پیش بینی بودن افزایش قیمت مرغ در این بازه 

زمانی خبر داد و اظهار کرد: در این فصل همواره 
شــاهد کاهش جوجه ریزی در بخش های شمالی 
کشــور هســتیم که این مهم کاهش عرض را به 

همراه دارد.
افزون بر آن کاهــش قیمت مرغ در ماه های اخیر 
سبب شد که جوجه ریزی ها کم شود این مهم نیز 
عاملی برای کاهش عرضــه و در نهایت افزایش 

قیمت مرغ گرم شد.
حسین جعفری ادامه داد: هم اکنون استان زنجان از 
بابت جوجه ریزی مشکلی ندارد و در تیر ماه یک 
میلیون و 800 هزار قطعه جوجه ریزی انجام شده 
که نسبت به میانگین مشابه سال قبل ۶0 هزار قطعه 
افزایش داشته است و شرکت پشتیبانی امور دام نیز 
مرغ را به قیمت ۱3 هزار تومان خریداری می کند و 

ذخایر خوبی در کشور وجود دارد.
وی افزود: خرده فروشان مرغ گرم به ازای هر کیلو، 
۵00 تومان سود دریافت می کنند که با احتساب 8 
درصد مالیات بر نرخ تمام شده برای مصرف کننده، 
بهای تمام شده را افزایش می دهند و این سبب شده 

که تفاوت قیمتی را در سطح بازار شاهد باشیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان نیز 
خواستار همکاری همه بخش ها برای عرضه مرغ 
گرم به قیمت مصوب شد و اظهار کرد: در عرضه 
مرغ گرم به قیمت مصوب، باید ابتدا نیاز اســتان 

تامین و سپس این محصول از استان خارج شود.
فرامرز نیک سرشــت ادامه داد: از نیروی انتظامی 
انتظــار می رود آمادگــی الزم را برای همکاری و 
نظارت را داشته باشــد و تعزیرات حکومتی نیز 
نیازهای حقوقی خود را در قالب نامه ای به شورای 

تامین ارایه دهد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان:

مشکل جوجه ریزی 
نداریم

ادامه از رویه یک: این مسوول ادامه داد: فرهنگ 
عمل در موقعیت کنونی بیش از گذشته اهمیت 
دارد ولی برخی مدیران در شــرایط عادی بوده 
و من چنیــن مدیری را قبول ندارم بلکه مدیران 
باید شــبانه روزی در راستای خدمات رسانی به 

مردم تالش کنند.
استاندار گفت: برخی مدیران بامسایل و شرایط 
حاضــر، عادی برخورد می کنند بنابراین افرادی 
که نمی توانندبر پایه روش اعالم شده کار انجام 

دهند باید جای خود را به افراد کارآمد بدهند.

وی ادامــه داد: رســیدگی، نظــارت های پیاپی 
 و کنتــرل از ســوی مدیــران ســتاد تنظیم بر 
چگونگی عرضه کاالهای اساسی مردم در بازار 
اهمیت ویژه ای دارد و این مهم باید در اولویت 

باشد.
حقیقی اظهار داشــت: در زمان کنونی و با توجه 
به مشــکالت اقتصادی تامیــن کاالهای مردم با 
دشواری انجام می گیرد و در این ارتباط به نحوه 
توزیع و نیاز واحدها، باید نظارت جدی شود تا 

شهروندان با مشکل مواجه نشوند.

وی افزود: اســتان زنجان در ماه های گذشته در 
مقایسه با اســتان های دیگر قیمت گوشت مرغ 
گــرم را در حد مناســب ۱۱ هزار و ۵00 تومان 
ثابت نگه داشت هر چند این اقدام بسیار سخت 

و دشوار بود.
وی با اشــاره از توزیع ماهانه یک هزار و 800 
تنی شــکر در اســتان خبر داد و افزود: این مهم 
باید با توجه کشش بازار و نیاز کنونی شهروندان 

انجام گیرد.
استاندار زنجان خاطرنشان کرد: گندم این استان 

نیز برای نیاز مایحتاج ذخیره خواهد و به استان 
دیگر داده نخواهد شد.

استاندار زنجان: 

با گران فروشی مرغ برخورد می شود



3
زنگان

یکشنبه 30 تیر ماه  1398 / نمره 354 / سال دوم

آگهی تغییرات شرکت خطوط لوله آب و گاز زنگان 
شرکت با مسوولیت محدود به شماره ثبت 186 و شناسه ملی 10460013485 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فــوق العاده مورخه 01/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : آقای پیام حیدری به 
شماره ملی 6159114123 که دارای 15350000 ریال سهم الشرکه می باشد به موجب سند صلح 
به شــماره 35309 مورخه 22/08/96 صادره از دفتر اسناد رســمی شماره 28 حوزه ثبتی خرم دره 
)15350000ریال( تمامی سهم الشرکه خود را به آقای غالمحسین باغبان به کد ملی 4569439403 
منتقل و از شرکت خارج شد. - آقای محمدجبروتی هشجین به شماره ملی 2631495918 که دارای 
15350000ریال سهم الشــرکه می باشد به موجب سند صلح به شماره 35286 مورخه 22/08/96 
صادره از دفتر اســناد رسمی شماره 28 حوزه ثبتی خرم دره )15350000ریال( تمامی سهم الشرکه 
خود را به آقای حمید جلفائی به کد ملی 6159713337 منتقل و از شرکت خارج شد. - آقای سعید 
هدف جو به شماره ملی 0058777865 که دارای 102600000 ریال سهم الشرکه می باشد به موجب 
ســند صلح به شــماره 35308 مورخه 22/08/96 صادره از دفتراسناد رسمی شماره 28 حوزه ثبتی 
خرم دره )102600000ریال(تمامی ســهم الشرکه خود را به خانم راضیه مهدوی ابهری به کد ملی 

0386269610 منتقل و از شرکت خارج شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرمدره 

آگهی تغییرات شرکت سازمند فربد ایرانیان 
شــرکت با مسوولیت محدود به شــماره ثبت 2998 و شناسه ملی 10460063342 به استناد 

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 05/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
*آقای علی شکوفه پور به شــماره ملی 0069795029 با پرداخت9900000 ریال به صندوق 

شرکت در زمره شرکاء درآمد. 
* خانم سیمین امام جمعه به شماره ملی: 0064703711 با پرداخت 100000 ریال به صندوق 

شرکت در زمره شرکاء درآمد. 
*سرمایه شــرکت از مبلغ 10000000 ریال به20000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه 

در اساسنامه اصالح گردید. 
اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه آنان بعد ازافزایش سرمایه عبارت است است:

1-علی شکوفه پور دارای 9900000ریال سهم الشرکه
2- سیمین امام جمعه دارای 100000 ریال سهم الشرکه

3- سیده فرشته حقگو دارای 5000000ریال سهم الشرکه
4- احمد کاظمی دارای 5000000ریال سهم الشرکه

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری زنجان 

آگهی تغییرات شرکت چالش خرد سبالن 
شرکت با مسوولیت محدود به شماره ثبت 11953 و شناسه ملی 14007401519 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخه 18/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - محل شرکت به استان زنجان ، شهرستان 
زنجان ، بخش مرکزی ، شهر زنجان، محله سعدی شمالی ، کوچه شهیدابوالفضل محمدی زنجانی ، خیابان سرباز، 
پالک -128 ، 115 ، طبقه دوم ، واحد 6 کدپستی 4513676165 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح 

فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان

آگهی تغییرات شرکت دبیرستان غیر انتفاعی سروش زنجان 
شــرکت تعاونی به شماره ثبت 2631 و شناســه ملی 10460059723 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه 25/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اقایان جواد معماریان به 
شماره ملی 4284535390 به عنوان بازرس اصلی و موسی یوسفیان به شماره ملی 4284117017 به 

عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 1397 انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان

آگهی تغییرات شرکت
 ایمن نانو فام 

شرکت با مســوولیت محدود به شماره ثبت 
12524 و شناســه ملــی 14008434183 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخــه 15/04/1398 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : *محل شرکت به :استان زنجان ، 
شهرستان زنجان ، بخش مرکزی ، شهر زنجان، 
محله گاوه زنگ ، بلوار اســتاد یوسف ثبوتی ، 
خیابان )پارک علــم و فن آوری( ، پالک -19 
، ساختمان پارک علم و فن آوری ، طبقه دوم 
، واحد 209کدپســتی 4513765710انتقال 
یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری زنجان

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

 برابر رأی شماره 139760327001001357 مورخه 14 آبان ماه 1397 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 احمد موالیی فرزند خلیل به شماره شناسنامه 
2409 صادره از زنجان در ششدانگ یک باب عمارت به مساحت 70/35 متر مربع پالک 17076 فرعی 
از 41/7 اصلی مجزی شده از 588 فرعی واقع زنجان خریداری از مالک رسمی بنیاد مستضعفان محرز 

گردیده است.
بنابرایــن به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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 : 30تیر ماه 1398/تاریخ انتشار نوبت دوم : 14 امرداد ماه 1398

مجتبی محمدلو - رییس ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل مهر بار ماه نشان
آگهی تغییرات شــرکت حمل و نقل مهر بار ماه نشــان شرکت با مسوولیت محدود به 
شماره ثبت 212 و شناسه ملی 14008302386 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخه 25/02/1398 وباســتنادنامه شماره 10712/67 مورخه01/04/98 
اداره کل راهــداری وحمــل ونقل جاده ای زنجان تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : - محل 
شــرکت به اســتان زنجان ، شهرستان ماه نشــان ، بخش مرکزی ، دهستان ماه نشان 
، آبادی شــهرک صنعتی ماه نشــان، کوچه فرعی ، پالک 60 ، طبقه همکف کدپستی 
4541165453 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه به شــرح فوق اصالح گردید. 
- تبصره یک ماده 3 اساســنامه کــه درآن قیدگردیده بود هیئت مدیره می تواند مرکز 
شرکت را به هر کجا که صالح و مصلحت بداند منتقل و یا شعبی را تأسیس نماید حذف 

گردیدوماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری ماه نشان

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

برابر رأی شماره 139760327001001965 مورخه 19 اسفند ماه 1397 و 139860327001000103 مورخه 
17 اردیبهشت 1398 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 مهدی میرزاخانی 
فرزند رحمت اله به شماره شناسنامه 27807 صادره از زنجان و سیده هاجر موسوی فرزند سید قدرت اله به شماره 
شناسنامه 1165 هر یک نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 20 متر مربع پالک 
17223 فرعی از 41/7/588 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1356 فرعی واقع در بخش 7 زنجان که به موجب 
رأی فوق الذکر در اجرای ماده 147 قانون ثبت رای شماره 1360 مورخه 5 اردیبهشت1382 کالسه پرونده 2899 
اصالح میگردد که به موجب آن از مالک پالک 41/7/1356 کسر و نسبت به صدور سند مالکیت اقدام می گردد 
محرز گردیده است. بنابراین به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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 تســلیم و پس از اخذ رســید،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 : 30تیر ماه 1398/تاریخ انتشار نوبت دوم : 14 امرداد ماه 1398
مجتبی محمدلو - رییس ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان

آگهی تغییرات شرکت اتحادیه تعاونی روستایی استان زنجان
شــرکت تعاونی به شماره ثبت 3155 و شناسه ملی 10460064892 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه 14/09/1397 ونامه شــماره 4373/184/111/14/205مورخ

ه25/9/97اداره تعاون روســتایی استان زنجان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اتحادیه شرکتهای تعاونی 
روستایی شهرســتان خدابنده به شماره ثبت 33 وبه شناســه ملی 14000144491با نمایندگی 
آقای ناصر بیگدلو به کدملی 4371843875 اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی شهرستان ایجرود 
به شــماره ثبت 21 وشناســه ملی 10460002591با نمایندگی آقای محمود عبداللهی به کدملی 
4284354221 اتحادیه شــرکتهای تعاونی روستایی شهرستان ابهر به شماره ثبت 23 وبه شناسه 
ملی 10460002821با نمایندگی آقای سید محمد رضا صفوی به کدملی5899316039 به عنوان 

اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. 
* اتحادیه شــرکتهای تعاونی روســتایی شهرســتان زنجان به شــماره ثبت 152 به شناسه ملی 
10460011859 بــا نمایندگی آقای رســول نصیری به کدملــی4285373947 به عنوان بازرس 
اتحادیه برای ســال مالی 1397 انتخاب گردیدند. صورتهای مالی سالهای 1395 و 1394 و 1393 

مورد تصویب قرارگرفت.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان

 صــدای جیرجیرک ها نشــان از طغیان 
آفت زنجــره و الالیی برای خواب همیشــگی 

تاکستان های ابهر دارد.
در روزهــای تابســتان وقتی از شــدت گرما به 
بوســتان ها و یا باغ های سرسبز ابهر پناه می بریم 
بیش از هر چیزی صدای جیرجیرک ها جلب توجه 
می کند، بله آژیر خطر زنجره با صدای جیرجیرک 

امسال بیش از گذشته به صدا درآمده است.
در چند سال اخیر برخی از باغداران ابهر وقتی در 
فصل بهار برای شروع کار کشاورزی به باغ های 
خود رفتند با صحنه عجیبی رو به رو شدند. گویا 
درختان انگور قصد بیداری از خواب زمستانی را 

ندارند اما مشکل چیزی جز آفت زنجره نبود.
زنجره مو بزرگترین آفتی اســت که در صورت 
کنترل نشــدن در آینده ای نزدیک، به اصلی ترین 

عامل نابودی تاکستان های ابهر مبدل خواهد شد.
استفاده بی رویه از ســموم در باغ ها به ویژه سم 
علف کش که جای شــخم زدن سنتی را گرفته 
است و از سویی با اثراتی که بر پوشش جانوری 
و گیاهی منطقه می گذارد موجب بر هم زدن تنوع 
زیستی شده و بر تنوع و تراکم ریز موجودات در 

خاک نیز موثر است.
برخی از علف کش ها به اندازه حشره کش ها سمی 
هســتند مانند پاراکوآت، این نوع از علف کش ها 
می توانند زنجیره غذایی را در یک بوم نظام برهم 
زده و موجب کم شدن برخی گونه ها و طغیان یا 

هجوم گونه های دیگر شوند.
از بین رفتن یک گونه گیاهی توسط یک علف کش 
عالوه بر اثری که بر پوشش گیاهی دارد، بر روی 
جانور مرتبط با گونه گیاهی از بین رفته نیز؛ موثر 
اســت، این امر موجب شــده که آفات دیگر از 
بین رفته و آفت »زنجره« بی رقیب و ســرکش به 
تاکستان ها آسیب برساند، این حشره یکی از آفات 

مهم مو در کشور محسوب می شود.
آفت زنجره خطرناک تر از آفت ملخ است

در ایــن زمینه محمد نوروزی رییس نظام صنفی 
کشــاورزی و منابع طبیعی ابهر به خبرنگار ایرنا 
گفت: آفت ملخ بیشــتر در حوزه زراعی آسیب 
می رســاند اما زنجره هم بر زراعت و هم به باغ 
که حاصل تالش یک عمر کشاورز است آسیب 

جبران ناپذیری می زند.

نوروزی با تشریح نحوه خسارت این آفت، افزود: 
حشره بالغ بر روی سرشاخه ها و محل اتصال ریشه 
و کنده درخت انگور و برخی درختان میزبان تخم 
ریزی کرده و با مکیدن شیره گیاه مانع از رسیدن 

تغذیه به بافت گیاه می شود.
وی با اشــاره به دالیل طغیــان این آفت، تصریح 
کرد: متاسفانه از بین رفتن اکو سیستم منطقه بر اثر 
خشکسالی، انقراض پرنده »سار« در منطقه که از 
جیرجیرک ها تغذیه می کند و همچنین عدم توانایی 
کشاورزان برای شــخم باغات خود و استفاده از 
سموم علف کش از دالیل اصلی طغیان این آفت 

است.
۲ هــزار ۵۰۰ هکتار از باغ های ابهر در معرض 

آفت زنجره هستند
این کارشناس کشــاورزی با اشاره به راهکارهای 
مقابله با این آفــت، گفت: هم اکنون ۲ هزار ۵۰۰ 
هکتــار از باغ های ابهر در معــرض آفت زنجره 
هســتند. نوروزی تاکید کرد: همان گونه که برای 
مبارزه با ملخ در دیگر نقاط کشــور همه بســیج 
شده اند، مبارزه با زنجره نیز نیازمند بسیج همگانی 

همه کشاورزان و مسئوالن است.
این کارشناس تصریح کرد: بهترین روش مقابله و 

پیشــگیری از این آفت مکانیزه کردن باغ ها است؛ 
عالوه بر این شــخم زدن، استفاده از کود حیوانی، 
استفاده از خاک نرم و شنی، سر شاخه زنی، استفاده 
از سم با نظر کارشناسان در مهار این آفت موثر است.
نوروزی بیان کرد: به اصطالح این حشرات شب 
کور هستند بنابراین بهترین زمان برای سم پاشی 
شب و یا بعد از غروب و قبل از طلوع آفتاب است 
و باید همه باغداران با هماهنگی اقدام به سمپاشی 
کنند که نیازمند فرهنگ مبارزه همگانی آفت است.
وی خاطرنشــان کرد: امکان سمپاشی به صورت 
هوایی به دلیل وجود بســیار زیاد دکل های فشار 

قوی برق در منطقه نیست.
رییس نظام صنفی کشاورزی ابهر، اظهار داشت: 
همــه دســتگاه های مرتبط با جهاد کشــاورزی 
می توانند با سازماندهی اکیپ های ویژه سم پاشی با 
ادوات ویژه برای سم پاشی باغ ها اقدام کنند و یا با 
توزیع سم ارزان قیمت و تایید شده کشاورزی به 

مبارزه همگانی کمک شود.
عضو تعاونی باغداران ابهر با اشاره به اطالع رسانی 
در زمینه طغیان آفت زنجره، عنوان کرد: هشدارهای 
الزم از طریق برپایی چادر و توزیع بروشور نحوه 
مقابله با این آفت، رسانه ها و شبکه های اجتماعی، 

نصب بنر، تلویزیون شــهری، آگاهی رســانی به 
اعضای تعاونــی باغداران و دهیاران در ســطح 

شهرستان انجام شده است.
به گزارش ایرنا، ۸ هزار و پانصد هکتار از زمین های 
کشاورزی ابهر تاکستان های انگور است و از این 
مقدار در حدود ۳۰۰ هکتار مکانیزه شده است و در 
سال های اخیر تغییر کاربری ها، تبدیل تاکستان های 
ابهر به ویال و تفرجگاه، استفاده بی رویه از سموم 
و کودهای شیمیایی، شیوع آفت های مخرب مانند 
زنجره و ده ها دلیل دیگر خوشه های زرین انگور 
که یکی از نمادها و معرف های مهم شهرستان ابهر 

در سطح کشور است را تهدید می کند.
از سویی دولت در سال های اخیر تالش زیادی را 
برای مکانیزه کردن کشاورزی با اعطای تسهیالت 
بالعوض و ارزان قیمت انجام داده که در شهرستان 
ابهر افزایش مراکز و صنف های فروش تجهیزات 
مکانیزه و آبیاری قطره ای می تواند شاهدی بر این 
تالش ها باشد اما توجه به موضوع فرهنگ سازی 
برای گذر از کشاورزی سنتی به صنعتی از نکات 
مغفول مانده حوزه کشــاورزی است و در پایان 
همه باید تالش کنیم این میوه بهشتی که از الطاف 

خداوند به این منطقه است را حفظ کنیم.

 آفت زنجره در شهرستان ابهر طغیان می کند؛

الالیی جیرجیرک ها برای تاکستان های ابهر
معاون وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد:

تبادل فرهنگ ها؛ هدف پنهان مسابقه های قرآنی

 معاون پرورشــی وزیر آموزش و پرورش گفت: تبادل فرهنگ ها و تجربیات، از اهداف پنهان 
مسابقه های قرآنی است.

به گزارش ایسنا، علیرضا کاظمی در حاشیه برگزاری مسابقه های قرآن، عترت و نماز دانش آموزان دختر 
سراســر کشور که به میزبانی دانشــگاه زنجان در حال برگزاری است، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
میزبانی زنجان تاکنون رضایت بخش بوده و پایتخت شــور و شــعور حسینی را به طور عملی در این 
مسابقه ها جلوه گر کرد. وی در مورد اهداف این رویداد بزرگ، یادآور شد: نقش مسابقه های قرآنی در 
تربیت قرآنی و شکوفایی استعدادها بر کسی پوشیده نیست. این مسابقه ها فرایندهای مختلفی را از مرحله 

آموزشگاهی، منطقه ای، استانی و کشور طی می کند و بستری برای شکوفایی استعدادها است.
این مســوول، ایجاد انس و الفت با قرآن را هدف مهم برگزاری مسابقه ها دانست و گفت: مسابقه های 
قرآنی وسیله و ابزاری برای پیوند زدن دل های دانش آموزان و خانواده  آن ها با این کتاب مقدس است تا 

این پیوند در زندگی فردی و اجتماعی آنان، جاری و ساری شود.
کاظمی تصریح کرد: جریان سازی فرهنگی یکی دیگر از رویکردهای مهم این مسابقه ها است؛ همان طور 
که مشاهده می شود، امروز فضای شهر زنجان به عطر به حضور دانش آموزان قرآنی معطر شده و فضای 
شهر را تغییر داده است. مردم از دیدن چهره های نمونه قرآنی، الگوهای حجاب و عفاف و نمونه دختر 
کامل از منظر قرآن لذت می برند. وی ادامه داد: مسابقه های قرآن از منظر دیگری نیز دارای اهمیت است؛ 
چنان که وقتی دانش آموزان نخبه قرآنی سراســر کشور گرد هم می آیند، در این اردو تجربیات مختلف 
خود را با یکدیگر به اشتراک می گذارند، با چهره های برجسته قرآنی آشنا می شوند، از آخرین تولیدات 

و اثرات قرآنی آگاهی می یابند و با ابزارها و روش های آموزش آشنا می شوند.
معاون پرورشــی وزیر آموزش و پرورش افزود: در این مسابقه ها زمینه برای آشنایی فرهنگ و آداب و 
رسوم اقوام مختلف کشور فراهم می  شود و یکی از کارکردهای فرهنگی پنهان این مسابقه ها، به اشتراک 

گذاشتن فرهنگ ها و آگاهی از ظرفیت های مناطق مختلف است.
وی تعداد شرکت کنندگان در مرحله آموزشگاهی مسابقه های قرآن را ۷.۵ میلیون نفر برشمرد و گفت: این 
تعداد می توانند جامعه را به سمت فعالیت های قرآنی سوق دهند اما یکی از وظایف مهم ما این است که 

برای دانش آموزانی که با قرآن ارتباط ندارند، برنامه ریزی و آن ها را در معرض آموزه های قرآن قرار دهیم.
این مسوول ادامه داد: پارسال نهضت ملی حفظ جزء سی برگزار شد که ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار دانش آموز 
در این طرح شــرکت کردند. حفظ موضوعی قرآن، کالس های تفسیر، توسعه و تجهیز دارالقرآن ها و 

تربیت نیروی انسانی متخصص، از جمله برنامه ها و اقدامات مهم پیش روی آموزش و پرورش است.
کاظمی با بیان اینکه برای توســعه فعالیت های قرآنی در ابعاد مختلــف به کار و منابع زیاد نیاز داریم، 
خاطرنشان کرد: تولید محتوا، تربیت مربی، برنامه های تبلیغی و ترویجی و آموزش باید به نحو مطلوب 

برنامه ریزی و کار شود که در این راستا به کمک دستگاه های مختلف نیاز داریم.

موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 450 و شناسه ملی 10460126719 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 04/04/1398 
ونامــه شــماره 9876999/81/33/5/2245مورخــه 9/4/98فرماندهی 
انتظامی اســتان زنجان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای داود عباسی 
به شــماره ملی 5899905417 باپرداخت مبلــغ 360080000ریال به 
صندوق مؤسسه درزمره شرکاء مؤسسه درآمد. 2- آقای لطف اله مظفری 
به شــماره ملی 4372123442 .باپرداخت مبلغ 450100000ریال به 
صندوق مؤسســه درزمره شرکاء مؤسســه درآمد. 3- آقای غالمحسین 
اخباری به شماره ملی 5899619198 .باپرداخت مبلغ 360080000ریال 
به صندوق مؤسســه درزمره شرکاء مؤسسه درآمد. 4- سرمایه مؤسسه از 
مبلغ 1980740000ریال به مبلــغ 3151000000ریال افزایش یافت 
وماده مربوطه اساسنامه مؤسسه بشــرح مذکور اصالح گردید. * اسامی 
شــرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل 

می باشد : 

1. آقای حسین اخباری دارای 1800400000ریال سهم الشرکه
2. خانــم فاطمــه آقایــاری بــه شــماره ملــی 5899624876 دارای 

180040000ریال سهم الشرکه
دارای   5899905417 ملــی  شــماره  بــه  عباســی  داود  آقــای   .3

360080000ریال سهم الشرکه
4. آقــای لطــف اله مظفــری به شــماره ملــی 4372123442 دارای 

450100000ریال سهم الشرکه
5. آقای غالمحســین اخباری به شــماره ملــی 5899619198 دارای 

360080000ریال سهم الشرکه
6. آقــای حمیــد رضا بهــروز به شــماره ملــی 3256997481 دارای 

300000ریال سهم الشرکه
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری زنجان

خبر

آگهی تغییرات شرکت نظم آفرینان آسایش گستر 
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وضعیت آب و هوای زنجان:
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شب دیر پای سردم، تو بگوی تا سر آیم
سحری چو آفتابی، ز درون خود، بر آیم

تو مبین که خاکم از، خستگی و شکستگی ها
تو بخواه تا به سویت، ز هوا سبک تر آیم

همه تلخی است جانم، تو مخواه تلخ کامم
تو بخوان که بشکنم جام و به خوان شّکر آیم

من اگر برای سیبی، ز بهشت رانده گشتم
به هوای سیبت اکنون، به بهشت دیگر آیم

تب با تو بودن آن سان، زده آتشم به ارکان
که زگرمی ام بسوزی، من اگر به بستر آیم

غزلی چنین، غزاال! که فرستم از برایت
صله ی غزل، تو حاال، چه فرستی از برایم؟

صله ی غزل به آیین، نه که بوسه است و بالین؟
نه که بار خاص باید، بدهی و من در آیم؟

تو بخوان مرا و از دوری منزلم مترسان
که من این ره ار تو باشی به سرای، با سر آیم.

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

Zanganemrooz@gmail.com   @zandgan
گردشگری و میراث

 رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری شهرستان خرم دره گفت: خانه های 
بوم گردی، فرصتی برای تجربه دلچســب زندگی 

روستایی است.
داوود آبیــان در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه 
توســعه گردشگری روســتایی از اهداف سازمان 
میراث فرهنگی است، اظهار کرد: با توجه به اینکه 
کشــور ما در شرایط تحریم به سر می برد، بهترین 
جایگزین اقتصاد مبتنی بــر نفت می تواند اقتصاد 

مبتنی بر گردشگری باشد.
وی با اشــاره بــه این کــه یکــی از قابلیت ها و 
پتانسیل هایی که در کشورمان مغفول مانده، توجه 

به قابلیت های روستاها در جذب گردشگر است، 
اظهــار کرد: توجه به این حــوزه می تواند موجب 
ایجاد نشاط و شادابی در روستاها و احیای صنایع 
بومی، دستی، آثار تاریخی و فرهنگی روستاها شود.
این مسوول با اشــاره به اینکه علی رغم کم بودن 
روســتاها در خرم دره، روســتاهای این شهرستان 
از تنوع اقلیمی خوبی برخوردار هســتند، تصریح 
کرد: 6 روستای شهرستان شامل روستاهای الوند، 
انجلین، سوکهریز، باغ دره و شویر به عنوان روستای 

هدف گردشگری تعیین شده اند.
این مسوول با اشــاره به وجود دو خانه بوم گردی 
در روســتای انجلین و سه خانه در روستای الوند، 

ادامه داد: خانه های بوم گردی سهل ترین راه توسعه 
گردشگری روستایی است.

آبیــان با تأکید بــر اینکه خانه هــای بوم گردی از 
جذابیت هــای فراوانی برای مخاطبــان برخوردار 
هســتند، ادامه داد: در گردشگری روستایی هدف 
گردشگران این است که از فضاهای مدرن شهری 
فاصله گرفته، از فضای سنتی آداب و رسوم و آب 

و هوای بکر روستاها بهره مند شوند.
وی با اشاره به این که وجود این خانه ها در روستاها 
می تواند به عنــوان یکی از راهکارهــا برای رفع 
مشکل بیکاری محســوب شود، یادآور شد: اهالی 
روستاها می توانند با اندک تغییراتی در همان محل 

که خود اقامت دارند، نســبت به ایجاد خانه های 
بوم گردی اقدام کنند.

وی با بیان اینکه در همین راســتا نشست هایی با 
دهیاران و شــوراهای شهر و روستاها برگزار شده 
است، ادامه داد: تســهیالت ارزان قیمت در اختیار 
متقاضیانی که در حوزه گردشــگری روستایی گام 

بردارند، قرار می گیرد.
آبیان با بیان اینکه ایجاد یک مجموعه گردشگری در 
شهر هزینه های فراوان می  تواند داشته باشد، گفت: 
متقاضیان راه اندازی خانه های بوم گردی می توانند 
نســبت به ســاخت این خانه ها با الگوبرداری از 

نمادهای روستایی اقدام کنند.

خبر

استاندار زنجان خبرداد:
حمایت از سرمایه گذاران 
بخش خصوصی در حوزه 
گردشگری استان زنجان

 استاندار زنجان گفت: از سرمایه گذاران 
بخش خصوصی در حوزه گردشگری استان 

زنجان حمایت می شود.
به گــزارش مهر، فتح اله حقیقی در نشســت 
شــوراهای عالــی اســتان ها در ســاختمان 
شماره ۲ اســتانداری زنجان، با بیان اینکه از 
ســرمایه گذاران بخش خصوصــی در حوزه 
می شود،  حمایت  زنجان  اســتان  گردشگری 
افزود: زنجان ظرفیت های خوب و ارزشمندی 

در زمینه گردشگری دارد.
حقیقی ادامه داد: خوشــبختانه استان زنجان 
در تعهد به کار رتبه دوم کشــور را دارد و در 
امنیت ســرمایه گذاری رتبه سوم کشور را به 

خود اختصاص داده است.
بــرای  تشــویقی  بســته های  افــزود:  وی 
ســرمایه گذاران در نظــر گرفته شــده و در 
همین رابطه، موانع پیش روی سرمایه گذاران 
برداشته و بســترهای الزم برای فعالیت آن ها 

فراهم شده است.
اینکــه حجــم  بابیــان  زنجــان  اســتاندار 
ســرمایه گذاری در پروژه هایــی که باالی ۸۵ 
درصد پیشــرفت دارند ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد 
تومان است، گفت: سال گذشته و امسال هیچ 
واحد تولیدی در اســتان زنجان تعطیل نشده 

است.
حقیقی ابراز کرد: نشست هم اندیشی شوراها 
فرصتی برای هم اندیشــی بوده و تجربه های 
موفق در این نشست بررســی و الگو گیری 

حاصل شود.
وی از همراهی شــورا و شهرداری زنجان در 
توسعه بیمارستان ولیعصر )عج( زنجان تقدیر 
کرد و گفت: پروژه هایی در زنجان شروع شده 
که چندین دهه بود که مردم مطالبه اجرای آنها 

را داشتند.

 پس از واکنش سازمان تعزیرات نسبت به 
افزایش نرخ بلیت پروازها در مسیرهای پرمسافر، 
این بار معاون گردشــگری به گرانی ســفرهای 
هوایی اعتراض کرد و گفت که مدل نرخ گذاری 
بلیت هواپیما، مزاحم سیاســت های کالن سفر 
شده اســت و آزادسازی نرخ پروازها، سفر را از 

دسترس عموم خارج کرده است.
ولی تیمــوری در گفت وگو با ایســنا به روند 
افزایشــی نرخ پروازها و سیاســت هایی که در 
بخش حمــل و نقل هوایی وجود دارد، اشــاره 
کرد و متذکر شــد: وقتی قیمت هــا باال می رود 
رقابت پذیری پکیج ســفر از بین می رود و سفر 
و سیاست هایی که برای توزیع و ارزان سازی آن 

داریم با مشکل مواجه می شود.
او درباره تاثیر این جریان بر ســفرهای خارجی 
ایرانی ها گفــت: حمل و نقل هوایــی یکی از 
شاخص های مهم سفر است که مستقیم از افزایش 
نرخ ارز تاثیر می گیرد و اثر زیادی هم روی هزینه 
سفر دارد. بررسی ها و آمارها نشان می دهد بخشی 
از جمعیتی که هر ســال به ترکیه یا کشورهای 
همســایه ســفر می کرد، با وجود نرخ ارز، سفر 
خارجی را حذف نکرده بلکه شــیوه ی آن را از 
هوایی به زمینی تغییر داده است. یا مثال شهرهای 
نزدیک تــر همچون »وان« جایگزین شــهرهای 
دورتری چون »استانبول« شده است. کافی است 
یک تعطیلی پیش آید، مرزهای خاکی منتهی به 
ترکیه مملو از مسافران ایرانی می شود. این اتفاقی 
بــود که در تعطیالت نوروز و عید فطر شــاهد 
بودیم. وی درباره اثر افزایش نرخ بلیت هواپیما 
در سفرهای داخلی یادآور شد: ماموریت سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری، 
توزیع سفر در استان های کم برخوردار است، اما 
وقتی نرخ بلیت هواپیما بدون سیاســت افزایش 
پیدا می کند، طبیعتا مردم هم ترجیح می دهند به 
نقاط نزدیک تر و در دسترس سفر کنند. در واقع 
نرخ گذاری سفرهای هوایی، مزاحم سیاست های 

سفر شده است.
ما می گوییم سفر ارزان سفر شود، بلیت هواپیما 

گران می شود
معاون گردشگری گفت: در تمام کشورها چند 
شــاخص در ســفر و هزینه آن اثر می گذارد که 
یکی از آن هــا حمل و نقل اســت، وقتی ما به 
عنوان متولی سفر و گردشــگری اختیاراتی در 
این بخش نداریم، نمی توانیم اقدام موثری انجام 
دهیم. درحالی که تیر کمان انتقادها، سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را به خاطر 
گرانی ســفر، نشانه گرفته است. ســازمان و یا 

شرکت های هواپیمایی هرگز از ما درباره قیمت ها 
یا حتی تعیین مقصد بــرای برقراری پرواز، نظر 
مشورتی دریافت نمی کنند. مثال سیاست ما این 
است که مقصدی مثل غرب کشور در دسترس 
قرار گیرد و یا ســفر به نقطه ای تعدیل شود، اما 
هنگام تعریف خــط پــروازی، دقیقا برعکس 
سیاست های ما عمل می شــود. در واقع سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری در 
یکی از اصلی ترین فرایندهای سیاست گذاری و 
برنامه ریزی ســفر، حضور و نقشی ندارد، برای 
همین اتفاق تعطیالت نوروز رخ می دهد؛ سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اعالم 
می کند ســفر باید ارزان شود و همه بخش های 
خدماتی نرخ هــا را تغییر ندهند، اما همان موقع 
قیمــت بلیت پروازها چون در پیک ســفر قرار 

گرفته، با توجیه آزادسازی، به اوج می رسد.
تیموری افزود: در گذشــته به پیشــنهاد سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری، 
کمیته ای متشــکل از سازمان هواپیمایی، وزارت 
امور خارجه و ســازمان ما، با هــدف تبادالت 
گردشــگری و تعیین مقصدهای هوایی، تشکل 
شــده بود که دو سه جلســه تشکیل شد و بعد 
بی ســرانجام باقی ماند. این کمیته برای مقاصد 
خارجی بود، نیاز داریم بار دیگر فعال شــود و 
کمیته ای مشابه برای تعیین مقاصد هوایی داخلی 

نیز شکل گیرد.
او درباره اقداماتی که ســازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری برای متعادل شدن 
هزینه های سفرهای هوایی می تواند انجام دهد، 
اظهار کرد: ما در جلســه های ســتاد هماهنگی 

خدمات ســفر بر پایه گزارش هــای دریافتی از 
مناطق جنوبی کشور مبنی بر افزایش بدون نظام 
قیمت پروازها، به ســازمان هواپیمایی معترض 
شدیم  که قرار شــد نماینده تعزیرات در جزایر 
و برخی شــهرهای جنوبی مستقر و موضوع را 
رسیدگی کند. سیاست گذاری و برنامه ریزی حمل 
و نقل در سیاســت های وزارت راه و شهرسازی 
تعریف شــده و اگر ســازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری بیش از این وارد 
موضوع شود، دخالت محسوب می شود در نتیجه 
اعتراض های ما هم بیشتر حالت توصیه و هشدار 

دارد.
قدرتی برای مقابله با گران فروشــی پروازها 

نداریم
معاون گردشــگری تصریح کرد: سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این قدرت 
را ندارد که مانع برخی گران فروشی ها و افزایش 
نرخ ها در سفرهای هوایی شود. این خالء قانونی 
است؛ چرا که قیمت پرواز در سفر و گردشگری 
تاثیر مســتقیم دارد اما متولی سفر هیچ نقشی در 

برنامه ریزی آن ندارد.
وی گفت: آزادسازی که به اصطالح در نرخ گذاری 
پروازها اتفاق افتاده متاسفانه باعث شده است سفر 

به وقت نیاز از دسترس عموم مردم خارج شود.
تیموری با این باور که شاید مسائل پیش آمده در 
نرخ پروازها ناشی از تعداد محدود هواپیما باشد، 
اظهار کرد: آزادسازی نرخ تابعی از عرضه و تقاضا 
است، وقتی این دو شاخص با یکدیگر هم خوانی 
ندارد نمی توان از آزادسازی صحبت کرد. شاید 
برای همین هم بلیت یک مســیر که ۳۵۰ هزار 

تومان قیمت دارد در زمان عرضه به یک میلیون و 
۵۰۰ هزار تومان می رسد.

این مقام مســوول در ســازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری به چارترها که محل 
مناقشه است و درباره حذف آن همواره اظهارات 
نظرهای متفاوتی مطرح می شود، گفت: تعریف 
چارتر با اهداف گردشــگری اســت. این قانون 
رایج دنیا اســت، پس چگونه است که سازمان 
هواپیمایی، چارترها را بدون نظر مشورتی سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
برنامه ریزی و مدیریت می کند و هر از گاهی هم 
اعالم می کند پرواز چارتری نداریم اما از آن طرف 
و در عمل می بینیم که این پروازها انجام می شود. 
اگر پرواز چارتری مزاحمت ایجاد می کند، یا کال 
آن را برقرار نکنند یا مدیریت و برنامه ریزی آن با 
مشورت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگری باشد.
سخنگوی سازمان تعزیرات، در روزهای گذشته 
با اعالم اعتراض نسبت به سیاست آزادسازی نرخ 
بلیت هواپیما، گفته بود: »هرچه گفتگو می کنیم و 
فریاد می زنیم راه به جایی نمی بریم و شرکت های 
هواپیمایی آزادسازی را با رهاسازی اشتباه گرفته 
انــد و برای چندمین بــار می گویم وضع قیمت 
بلیت هواپیما در برخــی خطوط پرمصرف رها 
شــده است و هیچ نظارتی نمی شود. این ظلم به 
مردم است و در شرایطی که قیمت بلیت هواپیما 
از تهران به مشهد حداکثر ۳۵۰ هزار تومان است 
چــرا برخی روزها به یک میلیــون و ۵۰۰ هزار 

تومان می رسد. «
با این وجود سازمان هواپیمایی و انجمن صنفی 
شــرکت های هواپیمایی این اظهارات را کذب 
خوانده و در واکنش به آن اعالم شــد: »به هیچ 
عنوان فروش بلیت هواپیما رهاســازی نشــده 
و شــرکت های هواپیمایی سقف و کف قیمتی 
را رعایت می کننــد. به هیچ عنوان در بلیت های 
»اکونومی« چنین قیمتی وجــود ندارد این رقم، 
بــرای بلیت هــای »بیزینس کالس« اســت که 
بلیت های بیزینس مشمول رعایت کف و سقف 

قیمتی نیست. «
انجمن صنفی شرکت های هواپیمایی که افزایش 
نرخ سفرهای هوایی را ناشی از مشکل تامین ارز 
دانســته اوایل تیرماه دامنه جدید نرخ پروازها را 
اعالم کرده که در برخی مســیرها تا ۳۰ درصد 
افزایش داشته است. با این حال سازمان تعزیرات 
حکومتی اعــالم کرده این قیمت هــا در برخی 
مسیرها بیشتر از سقف تعیین شده و گاه تا 6 برابر 

افزایش بوده است. 

 سفر ایرانی ها به خارج از کشور در سه ماه نخست امسال حدود 6.۵ درصد کمتر از سال قبل 
شده است. در مقابل ورود اتباع و گردشگران خارجی به ایران حدود ۴۰ درصد بیشتر از مدت زمان 

مشابه سال گذشته بوده است.
به گزارش ایسنا، آمار سفرهای ورودی و خروجی در سه ماه نخست سال ۱۳۹۸ که ولی تیموری ـ 
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریـ  در اختیار این خبرگزاری قرار 
داده است، از تدوام ریزش آمار سفر ایرانی ها به خارج از کشور، حکایت دارد که جریان آن با افزایش 

نرخ عوارض خروجی، ارز و بلیت هواپیما از سال ۱۳۹6 آغاز شده است.
 مجموع سفر ایرانی ها به خارج از کشور در سه ماه نخست فروردین، اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۸ بالغ 
بر یک میلیون و ۷۵۹ هزار و ۷۴۹ نفر بوده که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، دامنه تغییرات 
آن منفی 6.۵۲ درصد شده است. در سه ماه نخست سال ۹۷ یک میلیون و ۸۸۲ هزار و ۴۱۴ ایرانی به 

خارج از کشور سفر کرده بودند.
بیشترین حجم سفرهای خارجی ایرانی ها از ابتدای سال ۹۸ نیز در ماه فرودین ثبت شده است که 66۰ 
هزار و ۳۱۴ سفر بود، درحالی که در فرودین ماه سال گذشته جمعیتی بالغ بر ۸۷۴ هزار و 6۳۳ نفر به 

خارج از کشور سفر کرده بودند که رشد آن منفی ۲۴.۵ درصد بوده است.
مقایسه آمار سفر در خردادماه نیز نشان می دهد، سفر ایرانی ها به خارج از کشور با شیب مالیمی درحال 
رشــد است. خردادماه ســال ۹۷ جمعیتی بالغ بر ۴۸۲ هزار و ۹۴۷ نفر ایرانی به خارج از کشور سفر 
کرده بودند، درحالی که این آمار در خردادماه امسال با ۲۳ درصد رشد به ۵۹۴ هزار و ۴۴۱ نفر رسیده 

و تزار آن مثبت شده است.
اما بررسی وضعیت آمارها در بخش ورود اتباع و گردشگران خارجی در سه ماه نخست امسال ۴۰.66 

درصد رشد را در قیاس با مدت زمان مشابه سال ۱۳۹۷ نشان می دهد.
مجموع سفر گردشگران و اتباع خارجی به ایران در سه ماه نخست فروردین، اردیبهشت و خردادماه 
ســال ۱۳۹۸ به دو میلیون و ۳۰ هزار و ۵۲۳ نفر رسیده است که بیشترین حجم سفرهای ورودی در 
خردادماه ثبت شده که ۷۲۷ هزار و ۲۷۹ نفر بوده است که نسبت به ماه مشابه در سال ۱۳۹۷ نزدیک 

به ۵۵ درصد رشد داشته است.
در سه ماه نخست سال ۹۷ مجموعا یک میلیون و ۴۴۳ هزار و ۵۵۱ نفر به ایران سفر کرده بودند.

باالترین رکورد سفرهای ورودی به ایران همچنان به کشورهای همسایه ایران تعلق دارد.

رییس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین:

زیرساخت الزم 
برای راهپیمایی اربعین ایجاد شود

 رییس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین با پیش بینی احتمال افزایش جمعیت زایران 
اربعین پس از حذف روادید عراق، گفت: در مرزها و مسیر راهپیمایی اربعین باید زیرساخت های الزم 

تدارک دیده شود.
به گزارش ایســنا به نقل از پایگاه اطالع رســانی حج، حجت االسالم حمید احمدیـ  رییس کمیته 
فرهنگی و آموزشی ســتاد مرکزی اربعینـ  در نشست دبیران کمیته های ستاد مرکزی اربعین که در 
بعثه مقام معظم رهبری در تهران برگزار شد، گفت: با توجه به حذف روادید عراق برای دوره اربعین، 

پیش بینی ها از افزایش جمعیت ها خبر می دهد، بنابراین باید انتظارات زایران را مدیریت کرد.
وی افزود: با افزایش جمعیت زائران به طور طبیعی شاهد کمبود امکانات در مرزها و مسیر راهپیمایی 
خواهیم بود، باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که زایران در اعزام و حضورشــان در مرزها و عتبات، 

مدیریت زمانی داشته باشند تا مشکالت کمتری را در این حرکت عظیم شاهد باشیم.
او بابیان اینکه باید شبکه ای در همه بخش ها ایجاد شود که کمیته ها جزیره ای عمل نکنند و کمیته ها 
باهم هماهنگی بیشتری داشته باشند، یادآور شد: توقعات را تعریف کنیم و گروه های آموزشی را در 

بخش های مختلف فعال کنیم تا متناسب با ظرفیت ها بتوانیم آموزش ها را انجام دهیم.
در این نشست دبیران کمیته های ستاد مرکزی اربعین، مسایل فرهنگی تبلیغی و اطالع رسانی، سیاست ها، 

راهبردها، هماهنگی و شیوه های اجرا، بحث و تبادل نظر شد.

اعتراض معاون گردشگری به گرانی پروازها: 

سفر از دسترس خارج شده است
سفر ایرانی ها به خارج

 ۶ درصد کمتر شد

معاون میراث فرهنگی زنجان خبرداد
برگزاری دروه آموزشی 
رنگرزی با مواد گیاهی 

در روستاهای زنجان

 معاون صنایع دســتی اداره کل میراث 
فرهنگی زنجان گفت:دروه آموزش رنگرزی 
با مــواد گیاهی در دو روســتای اوش تپه و 
چاپوق اســتان زنجان و نیز در محل معاونت 

صنایع دستی  برگزار شد.
سید ذکریا هاشــمی امیری در گفت و گو با 
خبرنگارموج رســا، اظهار داشت: به منظور 
ترویج و احیای رنگرزی با مواد گیاهی دوره 
آموزشی رنگرزی در دو روستای اوش تپه و 
چاپوق از توابع شهرستان ایجرود برگزار شد.
وی همچنیــن خبر از برگزاری یگ دوره دو 
روزه در محل معاونت صنایع دستی اداره کل 
میراث فرهنگی داد و گفت: همچنین در هفته 
گذشته با همت همکاران صنایع دستی دوره 

آموزشی رنگرزی با مواد گیاهی برپا شد.
به گفته هاشمی امیری مدرس این دوره خانم 
فرح بیگلری بود و در هر روســتا ۱۰ نفر از 
بانوان در دوره رنگرزی سنتی با مواد گیاهی 

شرکت کردند. 
در زنجــان نیز ۱۰ نفــر از بانوان و دو نفر از 
آقایان عالقمند به رنگرزی به مواد ســنتی در 

این دوره حضور یافتند.

خبر

خانه های بوم گردی
تجربه دلچسب زندگی روستایی
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