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 در حالیکه هنوز درخواست صنایع لبنی 
برای افزایش قیمت محصوالتشان از سوی ستاد 
تنظیم بازار تصویب و ابالغ نشده است برخی 
از آنها از هفته گذشته اقدام به افزایش قیمت دو 

محصول ماست و پنیر کرده اند.
بــه گزارش ایســنا، روز گذشــته رضا باکری 
- دبیــر انجمــن صنفی صنایع لبنــی - اعالم 
کــرد که با توجه به افزایــش هزینه های تولید 
قیمت های پیشــنهادی خود را بــرای افزایش 
۱۴ درصدی قیمت لبنیات به ســازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارایه دادیم که 
بعد از بررسی و تأیید از سوی این سازمان، به 
ســتاد تنظیم بازار برای تصویب و ابالغ ارسال 

خواهد شد.
وی در پاســخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا این 
افزایش قیمت که هنوز تأیید نشــده، مشمول 
صنایع لبنی هم می شــود که در سال گذشته و 
امسال در چندین مرحله قیمت محصوالتشان را 
افزایش دادند!؟ گفت: مالک اصلی، نرخ ابالغ 
شده از سوی ستاد تنظیم بازار در آذر ماه سال 
گذشته است و افزایش قیمتها بر پایه آن بر روی 

محصوالت لبنی اعمال خواهد شد.
این اظهارات در حالی مطرح شد که بررسی های 
میدانی نشان می دهد برخی از برندهای مطرح 
در صنایــع لبنــی در چند روز اخیــر اقدام به 
افزایش قیمت ماست و پنیر کرده اند به گونه ای 
که قیمت هر بسته پنیر ۴۰۰ گرمی را تا ۷,۲۰۰ 
تومان افزایــش داده اند در حالیکــه پنیر ۴۰۰ 

گرمی بر پایه آخرین مصوبه ســتاد تنظیم بازار 
مورخ ۱۳ آذرماه سال گذشته باید ۶,۹۰۰ تومان 

قیمت گذاری شود.
همچنین ماســت ۵۰۰ گرمی کــم چرب و پر 
چرب ۴,۴۰۰ تومان فروخته می شــود و قیمت 
انواع ماست ۹۰۰ گرمی به ۸,۵۰۰ تومان رسیده 
است همچنین ماست یک کیلو و ۵۰۰ گرمی ۱۴ 
هزار و ۵۰۰ تومان و دبه ماست ۲.۵ کیلوگرمی 

۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان فروخته می شود.
این قیمت هــا در حالی در بــازار وجود دارد 
و صنایــع لبنی محصوالتشــان بــا این نرخ ها 
می فروشــند که در مصوبه آذرماه سال گذشته 

ســتاد تنظیم بازار، قیمت رســمی ماست ۹۰۰ 
گرمی پرچرب ۴۷۵۰ تومان، ماست دبه ای ۲.۵ 
کیلوگرمــی کم چرب ۱۰ هزار و ۹۰۰ تومان و 
ماست دبه ای ۲.۵ کیلوگرمی پرچرب ۱۱ هزار 

و ۷۰۰ تومان تعیین شده است.
حال در این آشــفته بازار نــه تنها صنایع لبنی 
مرتکــب تخلف شــده اند و تخلفاتشــان در 
حوزه بازار و قیمت گذاری در سالهای گذشته 
همواره تکرار شده اســت بلکه از ستاد تنظیم 
بازار می خواهند مصوبه افزایش قیمتی بگیرند 
که هم اکنون قیمت هایشان، باالتر از پیشنهادات 

ارائه شده است.

در سبک زندگی ما حمایت مالی و معنوی پدر 
و مــادر از فرزند حتی در ســنین باالی ۳۰ یعنی 
محبت و مثال در آمریکا، مستقل بار آوردن بچه ها 

از سنین کودکی یعنی محبت.
امــروز در میدان  عصرایران؛ مصطفی داننده- 
انقالب تهران میان یک افسر پلیس و یک راننده 
تاکســی درگیری ایجاد شــد. مردم هم به تماشا 
نشستند و برخی زیر لب غر زدند که کجای دنیا 

شاهد چنین درگیری هایی هستیم؟
واقعا منظور برخی از این » کجای دنیا« کجاست؟ 
یا اینکه می گوییم » هیچ جا مانند ایران نیست« دقیقا 

به کدام کشور اشاره می کنیم؟
آنهایی که از این جمالت استفاده می کنند همه دنیا 
را دیده اند یا فقط بر پایه شنیده ها یا دیدن فیلم های 
ســینمایی در حال مقایسه ایران با دیگر کشورها 

هستند؟
واقعا در دیگر کشــورها پلیــس با مردم از جمله 
راننده درگیر نمی شود؟ یا در دیگر کشورها دزدی 

اتفاق نمی افتد؟

بله،در بســیاری از کشورها شاهد چنین اتفاقاتی 
هستیم. از آمریکا تا شرق آسیا، مردم با این سبک 

مشکالت دست و پنجه نرم می کنند.
راننده ای می گفت، هیچ کجای دنیا ترافیک تهران را 
ندارد! به او گفتم، تا به حال به کدام کشور خارجی 
سفر کرده ای؟ گفت: هیچ. به او گفتم پس چگونه 

با قاطعیت از همه جهان حرف می زنی؟
در همین شرق آسیا کشورهایی هستند که ترافیک 

تهران در برابر ترافیک  شهرهای آنها طنز است.
یک مطالعه انجام شــده در جاکارتا نشان می دهد 
رانندگان آنها به طور متوسط ماهانه ۳۳ هزار و ۲۴۰ 

بار پدال ترمز را فشار می دهند.
این » هیچ کجای دنیا« دقیقا کجای دنیاست!؟

»هیــچ مترویی در دنیا به افتضاحــی مترو تهران 
نیست!« دوستانی که از این جمله استفاده می کنند 

اگر یک بار مترو پاریس را تجربه می کردند دیگر 
این حرف را نمی زدند.

بســیاری از آنهایی که به فرانســه سفر کرده اند و 
پاریس را دیده اند یک وجه اشــتراک مهم دارند 

و آنهم اشــاره به بوی گنــد ادرار و فضای کثیف 
ایستگاه های مترو است.

قطارهای استفاده شده و فضای ایستگاه های مترو 
تهران، مدرن تر و تمیزتر از بســیاری از متروهای 
جهان است. این رفتار ما در مورد بزرگ نشان دادن 
خوبی های اجتماعی مان هم صدق می کند؛ »هیچ 
کجای دنیا محبت خانوادگی ایرانی ها را ندارند!« یا 
جمله معروف »ما بهترین تماشاگران دنیا را داریم« 

یا »ما مهمان نواز ترین مردم دنیا هستیم«. 
 یاللعجب، یعنی شما همه دنیا را گشته ای و تحقیق 

کرده ای و دیده ای که ما از همه بهتریم؟
در سبک زندگی ما حمایت مالی و معنوی پدر و 
مادر از فرزند حتی در سنین باالی ۳۰ یعنی محبت 
و مثال در آمریکا، مستقل بار آوردن بچه ها از سنین 

کودکی یعنی محبت.

آنهایی که بسیار سفر کرده اند و جهان را دیده اند، 
کمتر از عبارت »هیچ کجای دنیا« استفاده می کنند و 
برعکس آنهایی که تا به حال حتی برای یک بار هم 
پای خود را از شهر خود آن طرف تر نگذاشته اند از 

این جمله استفاده می کنند.
اینکــه می گویند برای ما ایرانی ها همیشــه »مرغ 
همســایه غاز است« راســت می گویند. بسیاری 
از مــا عادت به دیدن خوبی هــا و البته بدی های 
 خود نداریم و دوســت داریم دیگــران را بزرگ 

جلوه دهیم.
البته در پایان باید گفت این نوشتار بدین معنا نیست 
که ما انتقاد نکنیم، نه، ما حق داریم انتقاد کنیم و باید 

هم لب به اعتراض بگشاییم.
ما حق داریم از نحوه مدیریت بحران در سیل و یا 
وضعیت بد اقتصادی کشور حرف بزنیم و آن را با 
دیگر کشورها مقایسه کنیم. اما برخی از پدیده های 
اجتماعی مانند همین درگیری که به آن اشاره شد 
در بسیاری از نقاط دنیا اتفاق می افتد و چیز عجیبی 

هم نیست.

 آمارهای بانک مرکــزی از افزایش ۳۲ 
درصدی مانده سپرده های بانکی در پایان بهمن 
پارسال نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن، 

خبر می دهد.
به گزارش ایســنا، بانک مرکــزی آمار مانده 
ســپرده ها و تسهیالت بانکی تا پایان بهمن ماه 
سال گذشــته را اعالم کرده که بر این اساس، 
مانــده کل ســپرده ها در پایان بهمن ماه ســال 
گذشــته بالغ بر ۲۰۲۲.۳ هــزار میلیارد تومان 
است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل از آن 
۴۹۰ هزار میلیارد تومان رشــد داشته و به این 
ترتیب، مانده سپرده های بانکی در زمان مذکور 

۳۲ درصد افزایش یافته است.
از ســوی دیگر، این رقم نسبت به پایان سال 
پیش از آن نیز افزایش ۳۷۶ هزار میلیارد تومانی 
داشــته که بر این پایه مانده سپرده ها در پایان 
بهمن ماه ســال گذشته نســبت به پایان سال 
۱۳۹۶ معــادل ۲۲.۸ درصد افزایش را نشــان 

می دهد.
این در حالی است که بیشترین مبلغ سپرده های 
جذب شده تا این مدت مربوط به استان تهران 
با مانده ۱۱۳۶.۷ هزار میلیارد تومان و کمترین 
مبلغ مربوط به اســتان کهگیلویه و بویراحمد 

معادل ۵,۲۸۰ میلیارد تومان است.
بر پایــه این آمار، پــس از اســتان تهران نیز 
اســتان های اصفهان، خراسان رضوی، فارس، 
خوزستان و آذربایجان شرقی بیشترین جذب 

سپرده را داشته اند.

تهران در تسهیالت هم اول شد
در بخش تســهیالت دریافتی نیــز، مانده کل 
تســهیالت رقمی بالغ بر ۱,۴۵۷ هزار میلیارد 
تومان اســت که نســبت به مقطع مشابه سال 
گذشــته، ۳۰۴ هزار میلیارد تومان معادل ۲۶.۴ 
درصد افزایش داشته اســت و نسبت به پایان 
ســال پیش از آن نیز ۱۹۸ هزار میلیارد تومان 

معادل ۱۵.۸ درصد افزایش را نشان می دهد.
از سوی دیگر، در بخش تسهیالت دریافتی نیز 
بیشترین مبلغ تسهیالت پرداخت شده مربوط 
به اســتان تهران با مانــده ۹۴۷.۸ هزار میلیارد 
تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه 

و بویراحمد معادل ۵,۰۳۰ میلیارد تومان است.
همچنین استان های اصفهان با بیش از ۵۴ هزار 
میلیارد تومان و خراســان رضوی با ۴۶ هزار 
میلیارد تومان بیشترین میزان تسهیالت را پس 

از استان تهران به خود اختصاص داده اند.
بر پایه این آمار، نســبت تسهیالت به سپرده ها 
بعد از کســر سپرده قانونی، ۸۰.۲ درصد است 
که نسبت به پایان بهمن ماه ۱۳۹۶ و پایان اسفند 
۱۳۹۶ به ترتیب ۳.۷ و ۵.۲ واحد درصد کاهش 
را نشــان می دهد و این نسبت در استان تهران 
۹۱.۹ درصد و در استان کهگیلویه و بویراحمد 

۱۰۷.۴ درصد است.

سپرده های بانکی ۳2 درصد بیشتر شدقیمت لبنیات بدون مجوز قانونی افزایش یافت

» هیچ کجای دنیا« دقیقا کجای دنیاست؟!
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رییس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان:
۲۲۰ هزار نفر از افراد باالی 
۳۰ سال زنجان غربالگری 

فشار خون شدند
 رییس دانشــگاه علوم پزشــکی استان 
زنجان گفت: از زمان اجرای طرح تست فشار 
خون تاکنون بیــش از ۲۲۰ هزار و ۸۶۰ نفر از 
افراد باالی ۳۰ سال اســتان زنجان غربالگری 

فشارخون شدند.
پرویز قزلباش اظهار کرد: طرح تست فشارخون 
تا ۱۵ تیرماه همزمان با سراسر کشور در استان 

زنجان هم ادامه دارد.
قزلبــاش به دالیــل بروز بیماری فشــارخون 
اشــاره کرد و گفت: فشارخون عامل مهم بروز 
سکته های مغزی و قلبی بوده و مصرف بی رویه 
نمک و کم تحرکی و تغذیه نامناسب و ورزش 

نکردن علت بروز این بیماری است.
وی ابراز کرد: افراد دارای ۳۰ ســال سن به باال 

بیشتر درگیر بیماری فشارخون هستند.
رییس دانشــگاه علوم پزشــکی استان زنجان 
بابیان اینکه بیماری فشارخون در استان زنجان 
رو به افزایش است، ابراز کرد: بر پایه بررسی ها 
کم تحرکی عامل بســیار مهمی در ابتالء به این 
بیماری اســت و باید مقوله ورزش در اســتان 

تقویت شود.

یکهزار کیلو گوشت فاسد 
سنگدان مرغ در زنجان کشف 

و ضبط شد
 فرمانــده انتظامــی شهرســتان زنجان 
گفت: یکهزار کیلو گرم گوشــت سنگدان مرغ 
غیر بهداشــتی و فاقد مجوز توسط پلیس این 

شهرستان کشف و ضبط شد.
ســرهنگ مختار شیرمحمدی در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا با بیان اینکه این میزان گوشــت 
سنگدان مرغ از منزل یک فرد متخلف در شهر 
زنجان به دســت آمد، افــزود: این فرد خاطی 
به عنوان متهم دســتگیر و به پس از تشکیل و 
تکمیــل پرونده به منظور اعمال قانونی تحویل 

مراجع قضایی شد.
وی اظهار داشــت: روز شنبه مأموران انتظامی 
شهرستان زنجان، گزارشی را مبنی بر نگهداری 
مقدار زیادی گوشت غیر بهداشتی در یک منزل 
مسکونی واقع در خیابان سعدی جنوبی دریافت 
کرده و با کسب مجوز قضایی، بالفاصله همراه 
با مأموران دامپزشکی زنجان، عازم محل شدند.
شیرمحمدی افزود: مأموران در بازرسی از منزل 
مســکونی این فرد متخلف، یک تن گوشــت 
ســنگدان غیر بهداشتی و فاقد مجوز را کشف 
و ضبط کرده و اجازه توزیع این ســنگدان ها را 

به متهم ندادند.

در تعطیالت عید فطر امسال؛
نزدیک به 5۰۰ نفر از حادثه 

نجات یافته اند
 مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان 
زنجان گفت: در طول تعطیالت چند روز گذشته 
از جمله عید فطر، 49۰ نفــر از حوادث نجات 

یافته اند.
شــهرام میرزایی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره 
به این که در تعطیالت هفته گذشــته در مجموع 
494 نفر دچار حادثه شــدند، اظهار کرد: از این 
تعداد، 9۶ نفر دچــار حوادث جاده ای، ۳94 نفر 
دچار حوادث مناسبتی و ۲ نفر نیز دچار حوادث 
کوهســتان شــده بودند. همچنین دو نفر دچار 
سانحه شــده و از خدمات حضوری و شهری 

جمعیت برخوردار شده اند.
وی با اشــاره به این کــه در تعطیالت عید فطر 
امسال، ۵۱ نفر زخمی و شوربختانه در مجموع 4 
نفر فوت شدند، افزود: با توجه به این که در آستانه 
فصل تابســتان هستیم، بدون شک تعداد سفر و 
متعاقب آن مخاطرات جاده ای افزایش می یابد. از 
همین رو، شــهروندان رعایت نکات ایمنی حین 
رانندگی را به جد مد نظر قرار دهند و در صورت 
وقوع حادثه بالفاصله با ندای امداد )۱۱۲( تماس 

بگیرند.
میرزایی تصریــح کرد: اینکــه در مواقع نیاز با 
شــماره های ضروری تماس بگیریم، بایســته 
اســت اما شــهروندان باید مد نظر داشته باشند 
که از تماس های غیرضــروری خودداری کنند 
تا تلفن شــان اشغال نباشــد، زیرا ممکن است 
امدادگــران جهت اطالع دقیــق از محل حادثه 

دوباره تماس بگیرند.
مدیرعامــل جمعیت هالل احمر اســتان زنجان 
یادآور شــد: افزایش آمادگــی نیروها برای ارایه 
خدمات مطلوب و به موقع، همچنین پاسخ گویی 
سریع به آسیب دیدگان ناشــی از تصادفات، از 
جمله مواردی است که در طول سال به صورت 
مستمر به نیروهای امداد و نجات و واکنش سریع 
جمعیت ارائه می شــود. در همین راستا، ارتقای 
سطح آمادگی و آگاهی عمومی در باره برخورد 
با حوادث و سوانح احتمالی نیز از مواردی است 
که شــهروندان باید به آن تجهیز شوند؛ چراکه 
اطالع رسانی مناسب و موثر، حفظ خونسردی و 
همکاری با نیروهای عملیاتی، مواردی است که 
سطح آسیب در سوانح، به ویژه سوانح جاده ای را 

تا حد چشم گیری کاهش می دهد.

خبر

با درخشش در رقابت های قهرمانی جوانان جهان؛
وزنه برداران زنجانی 

صاحب نشان برنز شدند
 دو وزنه بردار زنجانی اعزامی به رقابت های 
قهرمانی جوانان جهان، صاحب مدال برنز شدند.

به گزارش ایسنا،  رقابت های وزنه برداری قهرمانی 
جوانان جهان با حضور برترین های این رشته در 
فیجی برگزار شد که از ســه ورزشکار زنجانی 
اعزامی به این رقابت ها، دو ورزشکار دارای رتبه 
ســوم شده و مدال برنز این دوره از قابت ها را از 

آن خود کردند.
حســین ســلطانی، ملی پوش زنجانی دسته ۸9 
کیلوگــرم جوانان توانســت با مجمــوع ۳4۵ 
کیلوگرم، ســه مدال برنز جهان را به دست آورد. 
این ورزشــکار در حرکت یک ضرب، وزنه های 
۱4۶، ۱۵۱ و ۱۵4کیلوگرم و در حرکت دوضرب 
نیز وزنه های ۱۸۶ و ۱9۱ کیلوگرم را مهار کرد و 
فقط موفق نشد آخرین وزنه انتخاب خود یعنی 
۱9۸ کیلوگرم را باالی سر ببرد تا با مجموع ۳4۵ 

کیلوگرم به سه مدال برنز دست یابد.
دیگر وزنه بردار شایســته زنجانی اعزامی به این 
رقابت ها، امیر عزیزی در دســته ۱۰۲ کیلوگرم 
بود که وی توانســت با رکــورد ۱۶۵ کیلوگرم 
یک ضرب، ۱9۵ کیلوگرم در دوضرب و مجموع 
۳۶۰ کیلوگرم، ســوم جوانان جهان شده و برنز 
یک ضرب و دوضرب و مجموع را نیز به گردن 
آویخت. حسین نجفی نیز ملی پوش زنجانی دسته 
۶۱ کیلوگرم اعزامی به رقابت های جهانی جوانان 
بود که با مجموع ۲49 کیلوگرم، مقام هشتم را به 
دست آورد. وی در حرکت یک ضرب وزنه های 
۱۰۸ و ۱۱۳ کیلویی را با موفقیت پســت ســر 
گذاشــت ولی در حرکت ســوم نتوانست وزنه 
۱۱9 کیلوگرم را مهار کنــد تا در رده هفتم قرار 
گیرد. عزیزی در حرکت دوضرب ابتدا وزنه ۱۳۶ 
کیلوگرم را مهار کرد و در ثبت وزنه های ۱4۶ و 
۱47 کیلویی ناموفق بود تا حرکت دوضرب در 
رده دهم بایستد. وی با مجموع ۲49 کیلوگرم در 

جایگاه هشتم قرار گرفت.

توزیع شکر یارانه ای 
در ۴۰ فروشگاه استان زنجان

 مدیرعامل اتحادیه تعاونی های روستایی 
اســتان زنجان، از توزیع شــکر یارانه ای در 4۰ 

فروشگاه استان خبر داد.
طاهر گل محمدی در گفت وگو با ایســنا، اظهار 
کرد: 7۱۰۰ تن شــکر از اول امســال با قیمت 
مصوب تنظیم بازار در سطح فروشگاه های استان 

توزیع شده است.
ایــن مســوول ادامــه داد: این میزان شــکر از 
مبادی قزویــن، آذربایجان غربی، کرمانشــاه و 
خراسان شــمالی حمل شده و بیشترین میزان آن 
)۵۵۰۰ تن( مربوط به استان خراسان شمالی است.
وی افزود: اتحادیه تعاونی های روستایی بر مبنای 
تصمیمات ســتاد تنظیم بازار استان و حواله های 
صادره توسط معاونت توسعه بازرگانی، به عنوان 
مباشر تامین عمده شکر نسبت به تحویل و توزیع 
این کاال برای مصارف خانوار، صنف و صنعت 

اقدام می کند.
گل محمدی تصریح کرد: هدف از توزیع شــکر 
در بازار، تعدیل قیمت این محصول است. البته 
توزیع کاالهای تنظیم  بازاری محدود نبوده و در 

طول سال چندین مرتبه تکرار می شود.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های روســتایی استان 
زنجان خاطرنشان کرد: افزایش تقاضا برای خرید 
اقالم پرمصرف، کمبــود آن و افزایش یک باره 
قیمت در ســطح بازار را به دنبال دارد. به همین   
خاطر گذر زمان، عجول نبودن و خرید این اقالم 
در حد رفع نیاز می تواند تا حدودی تعادل را به 

تابع عرضه و تقاضا برگرداند.

برداشت گیالس از باغ های 
طارم آغاز شد

 مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان طارم 
گفت: برداشت گیالس در ۱۰۰ هکتاراز باغات 

طارم استان زنجان آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی استان 
زنجان، مجتبی اسکندری از آغاز برداشت گیالس 
در ۱۰۰ هکتار از باغ های طارم استان زنجان خبر 
داد و افزود: پیش بینی برداشت میوه گیالس ۵۰۰ 

تن است.
وی بابیان اینکــه ۵۰۰ بهره بردار طارمی تا اواخر 
تیرماه مشــغول برداشــت گیالس خواهند بود، 
اظهار کرد: بیشترین درختان گیالس در روستاهای 
شیت، ولیدر و زاچکان قرار دارند و برآورد شده 
امســال فروش گیالس 7۵ میلیارد ریال را عاید 

طارمی ها کند.
مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان طارم گفت: 
تکدانه، تلخان، مشهدی و محلی از ارقام گیالس 
طارم اســت و این شهرســتان ۱۳7 هکتار باغ 

گیالس دارد که ۱۰۰ هکتار آن بارده است.

خبـر مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان:

بیش از 22 درصد خانوارهای زنجانی مستاجرند
 مدیرکل راه و شهرســازی استان زنجان 
گفت: بیش از ۲۲ درصد خانوارهای شهر زنجان 

مستاجر هستند.
مســعود بیات منش در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کرد: طبق برآوردهای انجام شــده در مورد نحوه 
تصــرف واحد ملکی در شــهر زنجــان بر پایه 
سرشماری سال 9۵ تعداد 7۲ هزار و ۳9۰ خانوار 
مستاجر و ۲۲۲ هزار و ۳۳۲ خانوار مالک هستند.
وی تصریح کرد: روند ســاخت و ساز و عرضه 
و تقاضای مســکن به گونه ای جلــو می رود که 
پیش بینی می شود تا افق ســال ۱4۰۰، میزان نیاز 
به مسکن در زنجان حدود ۲ برابر عرضه مسکن 
باشــد که الزم اســت برای تعدیل این موضوع 

تدابیری اندیشیده شود.
مدیرکل راه و شهرســازی استان زنجان به تعداد 
خانه های خالی اشــاره کرد و گفت: در سال 9۰ 
تعداد ۲۰ هزار و 7۰ خانه خالی در اســتان وجود 

داشت که در سال 9۵ این آمار به ۲۳ هزار و ۶۳7 
واحد رسید.

این مســوول همچنین به موضوع ســفته بازی و 
بورس بازی زمین و مسکن در باال رفتن قیمت ها 
اشاره کرد و افزود: از طرف دیگر رکود ساخت و 
ســاز نیز در کاهش عرضه و افزایش تقاضا و باال 

رفتن قیمت مسکن تاثیرگذار بوده است.
بیات منش، تعیین مالیات برای زمین ها و مساکن 
خالی را راهکاری برای جلوگیری از ســفته بازی 
خوانــد و گفت: راه انــدازی کــد رهگیری در 
معامالت مسکن نیز می تواند از افزایش قیمت های 

غیرمنطقی و سرسام آور جلوگیری به عمل آورد.
وی ادامه داد: ورود دولت به بحث ساخت مسکن 
با اســتفاده از ظرفیت بخش خصوصی و استفاده 
از تســهیالت صندوق پس انداز مسکن می تواند 
سازندگان دلسوز و نه ســوداگران را به فعالیت 

موثر در این بخش ترغیب کند.

 رییس شــورای ملی زیتون در مورد راه 
پرپیچ و خم ارایه تسهیالت به گلخانه داران گفت: 
موضوع اعطای تسهیالت به گلخانه داران تنها در 

حد شعار است و در عمل هیچ اتفاقی نمی افتد.
مهدی عباسی در گفت وگو با خبرنگار موج رسا، 
با اشاره به مشکالت گلخانه داران در استان زنجان 
بــه ویژه تولید کنندگان نهــال زیتون اظهار کرد: 
امسال سال رونق تولید بوده و پرسش اینجاست 
که آیا ســازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 
طبیعی در راســتای تحقق شعار سال یعنی رونق 

تولید اقدامی داشته اند یانه؟
وی تصریح کرد: در پاسخ این پرسش باید بگویم 
که این ســازمان در رویکــرد وظیفه خود هیچ 
اقدامی نداشته است و برای ثابت کردن اینکار نیز 

دالیلی دارم.
رییس شــورای ملی زیتون با اشاره به وضعیت 

ارایه تســهیالت به گلخانه داران افزود: پروســه 
اداری بسیار سختی را برای تسهیالت گلخانه داران 
قرار دادند که اینکار باعث می شود تولید کننده یا 
سالهای در پی دریافت تسهیالت باشد و در خیلی 
موارد تولید کننده از دریافت تسهیالت منصرف 

می شود.
وی افزود: بانک کشــاورزی اعالم می کند بر پایه 
دستور ارایه شــده تولید کنندگان برای دریافت 
تســهیالت باید مجوز فعالیت را از سازمان نظام 
مهندسی کشاورزی اخذ کنند در حالی که بسیاری 
از این تولیدکنندگان ۱۵ تا ۲۰ سال است با مجوز 

موسسه بذر و نهال فعالیت می کنند.
عباسی عنوان کرد: تســهیالتی که گلخانه داران 
تولید نهــال زیتون می خواهند از ســازمان نظام 
مهندسی کشــاورزی بگیرند بیشتر برای تجهیز 

واحد تولیدی خودشان است.

وی افــزود: نظام مهندســی آنقــدر کار را برای 
تولیدکننده مشــکل می کنــد و راههای پرپیچ و 
خمی در راه گلخانه داران قرار می دهد که برخی 
از تولیدکننــدگان تا یک ســال در پی دریافت 
تسهیالت می دود و در نهایت نیز نتیجه ای حاصل 

نمی شود.
رییس شــورای ملی زیتون عنوان کرد: هم اکنون 
افرادی هستند که پس از سه سال موفق به گرفتن 
مجوز از نظام مهندسی نشدند و این روند تولید 

کنندگان را خسته می کند.
وی خاطر نشــان کرد: ســازمان نظام مهندسی 
کشــاورزی به جز ســخت تر کــردن کار برای 
تولیدکننــدگان نقــش دیگــری نــدارد و همه 
گلخانه داران از وضعیت موجود و روند طوالنی و 
بی نتیجه ارایه تسهیالت بانک کشاورزی و سازمان 

نظام مهندسی به شدت ناراضی هستند.

معاون استاندار زنجان:

زنجان در طالق و اعتیاد جزو سالم ترین استان های کشور است
 معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی 
استاندار زنجان گفت: زنجان به لحاظ واقعه 
طالق و اعتیاد جزو ســالم ترین استانهای 
کشور محسوب می شــود و این موضوع 
بــه معنی نفــی وجود معضــالت در این 
بخش نیســت اما در مقایسه با استان های 

دیگروضعیت مناسبی را نشان می دهد.
خدابخش مرادی نافچی در نشست صیانت 
از خانواده اســتان زنجان افزود: در صورت 
ارایه مشاوره های عالمانه و مدبرانه، می توان 
در حوزه طالق مدیریت اثر گذاری داشت 
و عالوه بر آن در صورت برنامه ریزی برای 
آموزش های های قبل ازدواج نیز می توان 

از تبعات بعدی آن پیشگیری کرد.
وی اظهار داشــت: ارایه اطالعات علمی و 

مخاطب شناسی صحیح برای گروه های هدف در 
کاهش طالق اثر گذار بوده و در این میان برای باز 
اجتماعی کــردن بانوان در معرض خطر یا مطلقه 
هم می توان از آسیب های ناشی از آن جلوگیری 

کرد.
این مســوول ادامه داد: بر اســاس آمارهای اعالم 
شده؛ سال گذشته آمار طالق نسبت سال گذشته 
استان نسبت به سال 9۶، پنج درصد کاهش یافته 

کــه تحقق این مهــم به دلیل تــالش های انجام 
گرفته از ســوی دســتگاهها متولی بوده و در این 
میان ســازمان های مردم نهاد با هزینــه کمتر، با 
سرعت بیشتر و بورکراســی کمتر و با اثرگذاری 
 بیبشتر و مخاطب شناسی عالمانه تر کارها را انجام 

می دهند.
وی اضافــه کرد: بر ایــن پایه ، امســال مدیران 
دســتگاه های متولی تا پایان این هفته در سه محو 

اقدامات الزم در حوزه پیشگیری از طالق، ترویج 
و ازدواج در اســتان سال گذشــته را مشخص و 

میزان اعتبار تخصیصی به هر یک نیز اعالم شود.
مرادی خاطرنشــان کرد: زمینه ها و برنامه هایی 
در دســتور کار برای اقداماتی در حوزه مشاوره، 
آمــوزش قبل از ازدواج، حمایت از زنان آســیب 
دیده و با زتوانی اجتماعی انان و تولید محتوا برای 
پیشگیری از طالق و ایجاد انگیزه برای ازدواج و 

میزان اعتبار برای هر محورهای یاد شده نیز 
اعالم شود.

وی اظهار داشــت: این مسایل در نشست 
آینــده مطرح و بر این اســاس زمینه های 
همکاری مشــترک و هدایت اعتبارات به 
سمت خاص انجام می گیرد و این موضوع 
به منزله نفی فعالیت های دیگر دستگاههای 
متولی امر نیست و از طرفی امور اجتماعی 
استانداری نیز موظف است که در پایلوت 
کردن اســتان بری پیشــگیری از طالق و 
همچنین در موصوع اعتیاد یک مدل طراحی 
و به امور اجتماعی وزارت کشور ارائه کند.

معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
زنجان ادامه داد: این استان پایلوت پیشگیری 
و طالق اعتیاد می شــود و اگر در تخصیص 
اعتبارات منابع بخشی داده شود، بخشی از آن به در 
این حوزه ها صرف خواهد شد و در این راستا برای 

دستگاههای اجرایی ماموریت تعریف خواهد شد.
وی یاد آور شــد: به این مهم توجه داشــت، امار 
اغلب معتادان این اســتان خود اظهــاری بوده و 
بخشی دیگر چنین نیستند اما در مجموع می توان 
گفت که زنجان از ســالم ترین استان ها به شمار 

می رود.

رییس شورای ملی زیتون عنوان کرد:

چوب نظام مهندسی کشاورزی الی چرخ تولید گلخانه داران
 اعطای تسهیالت به گلخانه داران شعار است

گفت:  زنجان  استاندار   
پیش بینی می شــود بــا افتتاح 
پروژه هــای با پیشــرفت باال، 
حجم ســرمایه گذاری صنعتی 
استان در ســال جاری به ۲۰۰۰ 

میلیارد تومان برسد.
به گزارش ایسنا، فتح اله حقیقی 
در نشســت کارگروه تسهیل و 
رفع موانع تولید اســتان زنجان 
که به میزبانی شرکت فوالد ناب 
آرش ابهر برگزار شــد، اظهار 
به  کرد: در نخســتین فرصت 
مدت یک روز در خدمت مردم 
شــهر ابهر و برخی از روستاها 
برای بررسی و رصد مشکالت 

خواهیم بود.
وی با اشــاره بــه بازدیدهای 

صورت گرفتــه از چهار واحد 
تولیــدی ابهر، اظهــار کرد: دو 
بازدید از این بازدیدها متعلق به 
واحدهای راکدی بود که دوباره 

به چرخه تولید بازگشتند.
نماینده عالی دولت در اســتان 
زنجــان تاکید کــرد: یکی از 
موضوعات اساسی رونق تولید 
که دســتور مقام معظم رهبری 
نیز است، برگرداندن واحدهای 
تولیدی راکــد به چرخه تولید 
است که این کار با شرایط فعلی 

کار بسیار سختی است.
اســتاندار زنجان تاکیــد کرد: 
مدیران استان همه تالش خود 
را بــرای آرامــش و اطمینان 
ســرمایه گذاران خواهنــد کرد 

تا چرخه تولید ســرمایه گذارن 
چرخه ای نهادینه شود.

حقیقی با بیــان اینکه اداره، در 
چرخــه نگه داشــتن و ایجاد 
اشــتغال جدید در برهه کنونی 
کار بسیار ارزشــمند و مهمی 
است، ادامه داد: استکبار جهانی 
و در راس آن آمریکا و اسراییل 
و نوکــران منطقــه ای آنان به 
صــورت شــفاف در باالترین 
ســطح عداوت با ما قرار دارند 
و در امور همه کشورها دخالت 
مســتقیم می کنند تا به هر نحو 
ممکن برای کشور مشکل ایجاد 

کنند.
حقیقی یادآور شــد: پیش بینی 
می شــود با افتتــاح پروژه های 

بــاال حجــم  پیشــرفت  بــا 
ســرمایه گذاری صنعتی استان 
در سال  9۸ به دو هزار میلیارد 

تومان برسد.
وی با تاکید بر اینکه همه تالش ها 
بر این اســت که نشست های 
تولیدی  واحدهای  در  محوری 
مشــکل دار برگزار شود، افزود: 
مشــکالت واحدهــا در ایــن 
نشست ها بررسی شــده و در 
صورتی که قابلیت حل در استان 
را داشته باشد نسبت به رفع آن 
اقدام خواهد شد و در صورت 
قابــل حل نبــودن در اســتان، 
مشــکالت در رده هــای باالی 

کشوری پیگیری می شود.
استاندار زنجان با اشاره به ایجاد 

کمیته رصد اشتغال در استان، ادامه 
داد: یکــی از وظایف این کمیته 
بررسی و پیگیری میزان حقیقی 

ایجاد اشتغال در استان است.
این مســوول با تاکید بر اینکه 
حق طبیعی مردم اســت که از 
میزان اشــتغال های ایجاد شده 
در اســتان آگاهی داشته باشند، 
گفــت: مدیــران واحدهــای 
تولیدی باید استفاده از کارگران 

بومی را در اولویت قرار دهند.
وی از برپایی نمایشگاهی برای 
نمایش مواد اولیه که از ســال 

9۵ وارد اســتان شده نیز خبر 
داد و افزود: برای بازدید از این 
نمایشگاه فراخوانی به افراد نخبه 
و شرکت های دانش بنیان کشور 
داده خواهد شد تا با کسانی که 
توان تولید این محصوالت در 
داخل کشــور را دارند، قرارداد 

بسته شود.
نماینده عالی دولت در اســتان 
زنجان خاطرنشــان کرد: حتی 
اگــر ۱۰ درصد مــواد اولیه در 
استان تولید شود، کمک شایانی 
به اقتصاد و صنایع خواهد کرد.

نماینده عالی دولت در استان زنجان:

حجم سرمایه گذاری صنعتی استان 
به ۲۰۰۰ میلیارد تومان می رسد
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مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان:
 تجلیل از فرهنگیان

دانش آموزان و ایثارگران 
در هفته فرهنگی شهرستان ها

مدیــرکل   
پرورش  و  آموزش 
زنجــان  اســتان 
معرفــی  گفــت: 
نــش  فرهنگیان،دا
ایثارگران  و  آموزان 
شاخص فرهنگی به 
عنوان جلوه های ایثار و توانمندی هر شهرستان 
احصا و در هفته فرهنگی شهرســتان ها تجلیل 

می شوند.
ابراهیم رفیعی در گفت و گو با موج رسا، اظهار 
داشت: برای برگزاری مطلوب برنامه های هفته 
فرهنگی می توان از ظرفیت های دانش آموزان و 

فرهنگیان استان بهره گرفت.
وی بــا بیان اینکه برای برگــزاری مطلوب هفته 
فرهنگی استان می توان از دستاوردهای چهره های 
مطرح علمی، فرهنگی و ادبی استان استفاده کرد، 
بیان داشت: باید برگزاری مسابقات ورزشی نیز در 

این زمینه مورد توجه قرار گیرد.
این مسوول تصریح کرد: معرفی فرهنگیان، دانش 
آموزان و ایثارگران شــاخص فرهنگی به عنوان 
جلوه های ایثار و توانمندی هر شهرستان احصا 

و در آن روزها تجلیل می شود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان با اشاره 
به برگزاری نمایشگاه تولیدات آثار ویژه فرهنگی 
در ایــن روزها، بیان داشــت: همچنین می توان 
از ظرفیت هنرســتان ها در هر شهرســتان برای 
برگزاری مطلوب هفته فرهنگی اســتفاده کرد تا 
دانش آموزان آثار ادبی علمی و تولیدات هنرستانی 

خود را به نمایش بگذارند.
رفیعی خاطرنشان کرد: همچنین تولیدات سرود 
دانش آموزی نیز می تواند در آیین های رونمایی 
و اختتامیه هفته فرهنگی شهرستان ها به نمایش در 
آید. وی با بیان اینکه اگر شهرستانی فاقد فضای 
اسکان هست می توان از موقعیت مدارس شبانه 

روزی در این زمینه استفاده کرد.
وی گفت: بایسته اســت هر شهرستان محور و 
محتوای برنامه های خود را به ستاد مرکزی برای 

برگزاری مطلوب و تصمیم گیری ارایه کند.

خبر

مدیرامور شیالت و آبزیان استان زنجان:
پیش بینی تولید 12763 تن 

ماهی در استان زنجان

 مدیرامور شیالت و آبزیان استان زنجان با 
اشاره به میزان تولید ماهی در استان زنجان گفت: 
تولید 12 هزار و 763 تن ماهی در استان زنجان 

برآورد می شود.
منصــور حقی راد در گفت وگو با خبرنگار موج 
رسا، با اشاره به میزان تولید ماهی در استان زنجان 
اظهار کرد: بر پایه پیش بینی های انجام شده امسال 
بیش از 12 هزار تن ماهی در استان زنجان تولید 

می شود.
وی با اشــاره به تعداد واحدهای فعال پرورش 
ماهی در اســتان زنجان تصریح کرد: هم اکنون 
759 واحد پروش ماهی در ســطح استان زنجان 

فعال است.
مدیرامور شــیالت و آبزیان استان زنجان با بیان 
اینکه بیشتر واحدهای پرورش ماهی در شهرستان 
ماهشــنان قرار دارد افزود: از مجموع واحدهای 
پرورش ماهی در اســتان زنجان 565 واحد در 

شهرستان ماهنشان قرار دارند.
وی عنوان کرد: این واحد در تولید ماهیان زینتی 
گرم آبی و سرد آبی در سطح استان زنجان فعالیت 

می کنند.
حقی راد در مورد صادرات ماهی از استان زنجان 
خاطر نشان کرد: شوربختانه هم اکنون صادرات 
مستقیم استان به خارج از کشور وجود ندارد ولی 
به صورت غیرمستقیم توسط برای از شرکت های 

صادراتی به خارج از کشور صادر می شود.
مدیرامور شیالت و آبزیان استان زنجان با اشاره 
به میزان برآورد تولید ماهی در استان زنجان اظهار 
کرد: امسال میزان تولید ماهی در استان زنجان 12 

هزار و 763 تن پیش بینی شده است.
وی خاطر نشان کرد: میزان تولید ماهی در سال 
گذشــته نیز 16 هزار و 270 تن بود که نسبت به 

سال 1396 میزان تولید افزایش داشت.

خبـر مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان:

روستاها نقش مهمي در صيانت از ارزش هاي محيطي 
و فرهنگ اقوام دارند

 مدیــرکل بنیــاد مســکن انقالب 
اسالمی استان زنجان گفت: روستاها نقش 
مهمي در صیانت از ارزش هاي محیطي و 

فرهنگ اقوام دارند.
بــه گــزارش زنــگان امــروز، ســجاد 
صنعتی منفرد در جمــع خبرنگاران با بیان 
اینکه، روســتاها نقش مهمی در توســعه 
کشــور و حرکت در مســیر اقتصاد ملی 
دارنــد، اظهار کرد: با توجه به اینکه، نقش 
اقتصادی، فرهنگی،  روستا ها در توســعه 
سیاســی، اجتماعی و افزایش اقتدار نظام 
مقدس جمهوری اســالمی ایران، نقشــی 
محوری بوده، در این راســتا فعالیت های 
بنیاد مسکن انقالب اســالمی به ویژه در 
حوزه عمران روستایی  و اجرای طرح های 
توانمندســازی  توســعه ای در راســتای 
روســتاییان و تقویت زیرســاخت ها در 

روستاها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
صنعتی منفرد تصریح کرد: بنیاد مســکن اســتان 
از طریــق ایجاد بســتر و زمینه های مناســب 
به خوبی توانســته در اقدامات خــود در زمینه 
عمران و آبادانی روســتاها موضوع کالن توسعه 

پایدار روســتایی را که عبــارت از وحدت میان 
ابعاداجتماعــی، اقتصادی، فرهنگی و زیســت 
محیطی به منظور باال بردن سطح معیشت و رفاه 
مردم و تثبیت جمعیت روســتایی را مورد توجه 

قرار دهد.

وی، بنیاد مســکن را نهادی دانست که همواره 
در ارایه خدمات به روســتاییان پیشــگام  بوده 
و توانســته خدمات ویژه ای انجام دهد، خاطر 
نشــان کرد: خوشــبختانه، در طول چند ســال 
اخیــر خدمات قابل توجهی در راســتای بهبود 

زندگی روســتاییان ارایه شــده و موجب 
گشته، پایداری فضاهای روستایی در ابعاد 
مختلف، نقش موثری در توسعه منطقه ای 

و ملی داشته باشد.
مدیــرکل بنیاد مســکن اســتان ادامه داد: 
همچنین روستاها نقش مهمي در صیانت از 
ارزش هاي محیطي و فرهنگ اقوام و دانش 
بومــي دارند که در این میــان قابلیت هاي 
محیط طبیعي و به ویژه چگونگي پرداخت 
منظر روســتایي با تکیه بــر بعضي عناصر 

طبیعي بسیار با اهمیت است.
صنعتی منفرد تاکید کرد : توسعه روستایی 
راهبردی برای بهبــود زندگی اجتماعی و 
اقتصادی روستاییان اســت، که باید همه 
جانبه، مســتمر و تحول  آفرین باشــد که 
برای تحقق این امر ایجاد زمینه مشارکت 
همه  جانبه، همکاري و همدلي بین تمامي 
اهالي روستا امری بایســته بوده و مسووالن نیز 
باید با برنامه ریزی صحیح و توزیع عادالنه منابع 
و اعتبارات، رفاه و آســایش را برای روستاییان 
بــه ارمغان آورند و از فاصله طبقاتی بین زندگی 

خانوار روستایی و شهری بکاهند.

 استاندار زنجان با اشاره به انباشت 7 میلیون 
تن پسماند روی در شهرک تخصصی روی زنجان، 
تاکید کرد: پسماند روی منتقل نمی شود بلکه به نفع 

مردم زنجان تعیین تکلیف خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، فتح اله حقیقی در نشست 
اســتانی شــورای گفت وگوی دولــت و بخش 
خصوصی در محل اتاق بازرگانی استان زنجان، با 
بیان اینکه یکی از دغدغه ها و اولویت های امروز، 
موضوع مهــم اهتمام به رفع مشــکالت بخش 
خصوصی در استان زنجان است، افزود: در همین 
راستا به دنبال این هستیم که نشست های مشترکی 

را با حضور بانک ها و نیز نمایندگان مردم استان در 
خانه ملت برگزار کرده و تصمیمات خوبی در این 

راستا اتخاذ کنیم.
وی با تاکید بر اینکه برای حل مشــکالت بخش 
خصوصی، در گام نخست باید اشرافیت کامل به 
دغدغه های این بخش داشته باشیم، تصریح کرد: از 
زمان حضورم در استان زنجان، یکی از اولویت های 
بنده، بازدید از واحدهای تولیدی بخش خصوصی 
بوده و در همین راســتا به مسایل و مشکالت این 
بخش در طول این مدت واقف شــده ایم، بنابراین 
در قدم نخســت برای رفع این مشــکالت، نامه 

نگاری هایی را با وزیران انجام داده ایم.
استاندار زنجان با یادآوری اینکه یکی از اقدامات 
صــورت گرفته برای حل مشــکالت اســتان و 
نیز اشــرافیت به همه دغدغه ها، تشــکیل هیات 
اندیشه ورز متشکل از افراد دانشگاهی، مدیران پای 
کار، تجار و... است، ادامه داد: یکی از موضوعاتی 
که در برهه کنونی معتقدیم باید حل و فصل شود، 
قضیه خاک معدن انگوران است و این موضوع باید 

هر چه زودتر حل و فصل شود.
حقیقی با اشاره به اینکه امروز زمان آن فرا رسیده 
است که مشکالت را با توجه به شرایطی که امروز 

در آن قرار داریم، حل و فصل کنیم، اظهار کرد: یکی 
از راهکارهایی که امروز باید به دنبال آن باشیم، ارایه 
راهکارهایی برای غلبه بر تحریم های ناجوانمردانه 
استکبار است که در همین راستا به دنبال برگزاری 

نمایشگاه تکنولوژی های نوین هستیم.
وی در ادامــه با بیان اینکه یکــی از موضوعات 
مهم برای مردم اســتان، بحث پسماند روی است، 
خاطرنشان کرد: اولویت ما در باره پسماندهای روی 
که میزان آن 7 میلیون تن است، تعیین تکلیف آن 
به نفع مردم استان بوده و انتقال آن در اولویت های 

بعدی قرار دارد.

 بشــر بعد از ســنگ و گل، برای رفع 
دیگــر نیازهایش بــه فلــز روی آورد، در بین 
فلزات مس زودتر از بقیــه فلزات به کار رفت 
زیرا به صورت خالص در طبیعت یافت می شد 
و اســتخراج و بهره برداری از آن ســاده بود اما 
امروزه ظهور و بروز سلطان ها این صنعت را با 

چالش جدی مواجه کرده است.
به گزارش موج رســا، درخشش و جالی مس 
خالص و رنگ جالب توجه سنگ های معدنی از 
دیگر علل کاربرد آن در طول دوره های گذشته 
اســت به نقل از برخی منابع، قدمت استفاده از 
مس بر پایه مدارک و شــواهد باستانشناسی به 

9500 ق.م می رسد.
امروزه با اســتناد به مدارک غیرقابل انکار که از 
گوشه کنار ایران یافت شــده،می توان شمال و 
مرکز ایران را جزو قدیمی  ترین مراکز فلزکاری 
جهان و نیز فلزکاران ایران از پیشــگامان کشف 
ذوب مس در جهان باستان دانست وجود معادن 
بزرگ مس در منطقه نظیر معدن مس »رشــید 
آباد« می توان به دیرینگی استفاده از این فلز در 

زنجان پی  برد.
امروزه هم صنعتگران بی شماری در زمینه مس 
فعالیــت می  کننــد و پس از رکــود دو دهه ای 
این صنعت در زنجان، رونــق تولید را در این 
زمینه شاهد هســتیم اما در دو سال اخیر تامین 
مواد اولیه به عنوان چالشــی بزرگ بر ســر راه 

صنعتگران مس قرار گرفته است.
ایــن گرانی موجب شــده تــا داد صنعتگران 
در آیــد و حتی به تعطیلــی و یا تعدیل نیروی 
واحدهای مس در زنجان منجر شــود اما دالیل 
مختلفی در این زمینه مطرح می شود به گونه ای 
که سخنگوی اتحادیه چاقو فروشان و مسگران 
اســتان زنجان که خود یکی از صنعتگران مس 
در زنجان محســوب می شــود، افزایش قیمت 
مــواد اولیه مــس را با وجود اینکــه در داخل 
تولید می شــود، عدم رایزنی مسووالن استان در 
این زمینه می داند و بر این باور است، مسئوالن 
به جای رایزنی همواره به دنبال بنکدار هســتند 
و مواد اولیه با دســت عــده ای خاص به ویژه 

تاجــران ســنتی معامله و 
خرید می شود.

جرجیســی«  رضا  »محمد 
افــراد  ایــن  می گویــد: 
تعیین  کنندگان اصلی بورس 
بــوده و اجــاره نمی دهند 
دیگــر افــراد بــه ویــژه 
صنعتگــران خــرد در این 

زمینه تصمیم سازی کنند.
وی ادامه می دهد: هم اکنون 
مواد اولیه مس از سرچشمه 
کرمــان و در حوزه صنایع 
دســتی از اصفهــان تامین 
می شود که به دلیل عملکرد 
سلیقه ای در این زمینه سایر 
صنعتگــران با مشــکالت 

عدیده ای مواجه می شوند.
چاقو  اتحادیه  ســخنگوی 
فروشــان و چاقو ســازان 
استان زنجان ادامه می دهد: 
بــرای هر خریــد حداقل 
باید دو تــن به قیمت180 
در  شود  خریداری  میلیون 
حالی که برخی صنعتگران 
نیاز و توان چندانی ندارند 
اما مجبورنــد تن به چنین 

خواســته ای بدهند. جرجیســی می گوید: مواد 
اولیه دارای سایزهای 5 تا 45 سانتی متر است که 
گاهی تا یک ماه زیر 10 ســانت تولید نمی شود 

و این موضوع مشــکالت عدیــده ای را برای 
صنعتگران به وجود می آورد.

وی بر این باور اســت، صفر تا 100 مواد اولیه 

مــس در زنجان وجــود ندارد به طــور نمونه 
ماشین آالتی که پرچ تولید می کنند ایتالیایی بوده 
و در اســتحصال مس، از موادی همچون منگنز 

می شود  اســتفاده  فسفر  و 
که  وارداتی هستند و بهای 
تمام شده مس را نیز دچار 
نوسان می کند در حالی که 
زمینه  این  در  نیز  تحریم ها 

تاثیرگذار است.
ایــن صنعتگــر زنجانــی 
اولیه ای  مــواد  می گویــد: 
که در صنعت ســفیدگری 
مالزی،  از  می شود  استفاده 
اندونزی، بولیوی، آمریکای 
جنوبی و آسیای میانه وارد 

می شود.
جرجیســی بــا اشــاره به 
اولیه  مواد  قیمت  نوســان 
مس در زنجــان می گوید: 
تومان  هزار   200 از  قیمت 
به 420 هزار تومان رسیده 
است که ســیر دو برابر و 

نیمی را سپری می کند.
وی اضافــه می کند: قیمت 
مس نیز هــم اینک 118 و 
112 تومان است در حالی 
که قدرت خرید مردم یک 

پنجم شده است.
»الناز خدایــی فرد« معاون 
صنایع دستی، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری اســتان زنجان  نیز در این 
زمینه به خبرنگار موج رسا، گفت: هم اکنون800 

واحــد فعال مس بــا مجموع 2 هــزار نفر در 
مسی  ورق،ظروف  ریخته گری،تولید  واحدهای 

و سفیدگری فعالیت می کنند.
وی می گویــد: با توجه بــه افزایش قیمت مس 
در یک ســال اخیر، مشــکالت عدیده ای برای 
این صنعتگران ایجاد شــده است که انبار کردن 
ورق های مســی و عدم ثبــات قیمت از دالیل 

رکود این صنعت محسوب می شود.
این مســوول با اشــاره به تامین مواد اولیه مس 
از جمله ورق های مســی و گرده از استان های 
اصفهان، تهران و باهنــر کرمان، اضافه می کند: 
بخشی از این مواد اولیه نیز از طریق استان تامین 

می شود.
»ســید رضا حســینی« از فعــاالن صنعت مس 
زنجان است که معتقد است، وجود مافیا موجب 

شده تا مواد اولیه مس گران شود.
وی نداشتن متولی را از دالیل اصلی گرانی مواد 
اولیــه می داند و می گویــد: در حال حاضر 80 
درصد بازار مس راکد اســت و اگر قیمت مواد 
ثابت نگه داشته شود بازهم می توان کار کرد اما 
اگر گرانی همچنان ادامه یابد، تولید کننده دچار 

مشکالت اساسی شده و متضرر می شود.
به نظر می رسد داستان سلطان ها به صنعت مس 
نیز رسوخ کرده و سلطان مس اجازه نمی دهد تا 
مواد اولیه  ای که در داخل نیز تولید می شــود به 
قیمت مناسبی به دست صنعتگران برسد عواقب 
چنین کاری صدمــه جدی به صنعت مس بوده 
و احتمال تعطیلی واحدهای تولیدی بیشــتری 

می رود.
هنرمندان و صنعتگران مس زنجان در این زمینه 
بیشتر متضرر می شوند؛ چرا که زنجان مهد تولید 
ظروف مسی در کشور است و هنرمندان بسیاری 
در زنجــان تالش کرده اند تا به نوعی احیاکننده 
هنر مســگری بعد از یک دوره فراموشی شوند .  
این نکته که مســگری جزو یکی از رشته های 
مادر در هنرهای دســتی با فلز است، جالب به 
نظر می رسد. ماندگاری این هنر در استان بدون 
شک نتیجه تالش و زحماتی است که هنرمندان 

این حوزه کشیده اند.

استاندار زنجان تاکید کرد:

پسماند »روی« تعیین تکلیف می شود نه منتقل| سرمایه 7میلیون تنی زنجان

پشت پرده گرانی مواد اولیه مس؛

پتک انحصار بر پيشه مسگری
 سایه سنگین سلطان ها از قیر و سکه به مس رسید

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان/  اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان
 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

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

 برابر رأی شماره ۱۳۹۶۶۰۳۲۷۰۰۱۰۰۰۲۱۹  مورخه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ 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 غالمرضا شهریاری فرزند محمد علی به شماره شناسنامه ۵۰۸۰۶ صادره از زنجان در 
عرصه سی و سه ده هزارم شعیر مشاع از ۹۶ شعیر پالک ۳۵ اصلی واقع در زنجان بخش ۷ خریداری از مالک رسمی آقای 
محمود عباسی 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 : ۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۸/ تاریخ انتشار نوبت دوم  : ۴ تیر ماه ۱۳۹۸
مجتبی محمدلو - ربیس ثبت اسناد و امالک

وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی/اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده ) نوبت دوم ( 
مجمع عمومی فوق العاده ) نوبت دوم ( شــرکت تعاونی مســکن کارکنان صدا و سیمای جمهوری 
اســالمی مرکز زنجان راس ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخه ۴ تیر ۱۳۹۸ در محل سالن شهید 
شهریاری واقع در سازمان صدا و سیمای مرکز زنجان تشکیل خواهد گردید. بنابراین از همه اعضای 
محترم دعوت می شود در تاریخ و ساعت مقرر برای اتخاذ تصمیم نسبت به موارد مشروحه ذیل در 
مجمع مزبور حضور به هم رسانند یا وکیل و نماینده قانونی خود را با توجه به ماده ۱۹ آیین نامه نحوه 

تشکیل مجامع ، از بین اعضا یا خارج از اعضای شرکت معرفی نمایند.
دستور جلسه : 

۱- تمدید مدت فعالیت تعاونی
۲- اصالح نشانی و اصالح ماده ۵ اساسنامه

هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان صدا و سیمای جمهوری اسالمی مرکز زنجان

آگهی اخطار نظر هیات کارشناسی اموال غیر منقول پرونده اجرایی کالسه     ۹۷۰۰۰۲۰
بدین وسیله به ۱- خانم سمانه رازقی فرزند ابراهیم شناسنامه شماره ۱۲۹۱۵ صادره از تهران و ۲- آقای 
محســن رازقی فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه ۷۱۴۶ و ۳- آقای محمد مهدی رازقی فرزند ابراهیم به 
شــماره شناســنامه ۰۰۱۵۲۸۵۳۷۵و ۴- خانم فهیمه پورتاند فرزند مختار به شماره شناسنامه ۱۵۶۹۳ 
متعهدین پرونده اجرایی کالسه ۹۷۰۰۰۲۰ اجرای اسناد رسمی زنجان به اطالع میرساند درباره ی پرونده 
اجرایی کالســه ۹۷۰۰۰۲۰ چون از سوی بانک تجارت )بستانکار( نســبت به ارزیابی پالک مورد وثیقه 
واخواهی گردیده و درخواســت ارجاع پرونده به هیئت سه نفره کارشناسی گردیده است، بنابراین نسبت 
به ارزیابی توســط هیئت کارشناســی اقدام و برابر گزارش مورخه ۱۶ دیماه ۱۳۹۷ کارشناســان رسمی 
دادگستری پالک های فرعی ۳۴۰و ۳۴۱و ۳۴۲و ۳۴۳و ۳۴۴ از پالک اصلی ۶۸ در بخش ۷ ناحیه ۱ واقع 
در زنجان به مبلغ ۱۴۲,۱۰۲,۸۳۰,۰۰۰ ریال و تاسیسات به مبلغ ۱۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده 
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مینا تقیلو - رییس اداره اجرای ثبت 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 20 خرداد ماه  1398 / نمره 324 / سال دوم

اذان ظهر

13:15

غروب آفتاب

20:33

اذان مغرب

20:55

نیمه شب

00:21

اذان صبح فردا

4:08

طلوع صبح فردا

5:56
وضعیت آب و هوای زنجان:

12
27

بارید صدای تو و گل کرد ترنم
انبوه و درخشنده چنان خوشه ی انجم

تعبیر زمینی هم اگر خواسته باشی
چون خوشه ی انجم نه که چون خوشه ی گندم

عشق از دل تردید بر آمد به تجال
چون دست تیقن ز گریبان توهم

خورشید شدی سر زدی از خویش که من باز
روشن شوم از ظلمت و پیدا شوم از گم

آرامش مرداب به دریا نبرازد

زین بیشترم دم بده آری به تالطم
شوقی که سخن با تو بگویم ، گذرم داد

موسای کلیمانه ز لکنت به تکلم
بسم اهلل ات ای دوست بر آن غنچه که خنداند

صد باغ گل از من به یکی نیمه تبسم
شعر آمد و بارید به همراه صدایت

الهام به شکل غزلی یافت تجسم
دادم بده ای یار ! از آن پیش که شعرم

امروز با حسین منزویبا پیرهن کاغذی آید به تظلم  منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ورزشی

Zanganemrooz@gmail.com   @zandgan
گردشگری و میراث

 دیــدگاه اداره کل اوقــاف و امور خیریه 
استان در باره بازســازی بقاع متبرکه بر این امر 
استوار است که بنای جدید به بنای اصلی افزوده 
شده و مجموعه ای یکپارچه و یک دست حاصل 
شــود؛ این در حالی اســت که اداره کل میراث 
فرهنگی اســتان، خالف این نظر را داشته و بر 
این باور است که مجموعه جدید باید با رعایت 
حد فاصل از بنای قدیمی ساخته شده و به بنای 

قبلی الحاق نشود.
بــه گزارش ایســنا، بقاع متبرکــه باید به قطب 
فرهنگی هر شــهر و دیار تبدیل شــده و از این 
دریچه برای مقابله با هجمه فرهنگی دشــمنان 
کــه در قالب جنگ نــرم قصــد کمرنگ کردن 
ارزش های دینی در زندگی جوانان و نوجوانان 
را دارند، یاری جســت و برای تحقق این مهم 
عالوه بر انجام کارهای فرهنگی باید خوراک و 

محتوای فرهنگی نیز تولید شود.
بقاع متبرکه اســتان زنجان نیز از این امر مستثنی 
نبوده و قصد دارد تا با توســعه زیرساخت های 
الزم این مهم را تحقق بخشــد که در این راه با 

چالش جدی مواجه شده است.
معاون فرهنگی اداره کل اوقــاف و امور خیریه 
استان زنجان با اشاره به اینکه توسعه فعالیت های 
فرهنگی در بقاع متبرکه نیازمند توسعه زیربنایی 

این اماکن مقدســه اســت، گفت: شــوربختانه 
ســاختار امامزادگان اســتان زنجــان به نحوی 
اســت که فضای کافی برای توسعه فعالیت های 
فرهنگی موجود نبوده و بــه همین دلیل امکان 
توسعه فعالیت های فرهنگی در این اماکن متبرکه 

میسر نیست.
حجت االســالم سیدموســی موســوی با بیان 
اینکــه برخــی از امامزادگان اســتان بــه دلیل 
دیرینگــی تاریخی که دارد تحــت نظر اداره کل 
میراث فرهنگی استان است، افزود: به همین دلیل 
توسعه زیرساخت های این اماکن متبرکه با چالش 
جدی روبه رو شــده و این موضوع به بن بست 
خورده اســت؛ این در حالی اســت که با توجه 
به مطالبه افــکار عمومی این موضوع به یکی از 

دغدغه های مهم این مرکز تبدیل شده است.
وی خاطرنشــان کــرد: اداره کل میراث فرهنگی 
اســتان در باره مرمت بقاع متبرکه حساســیتی 
نداشــته اما در مورد بازسازی این اماکن مقدسه 
که از دیرینگی تاریخی برخوردار اســت، نگاه 
ویژه ای داشــته و همین موضوع موجب ایجاد 

چالش میان این دو ارگان شده است.
معاون فرهنگی اداره کل اوقــاف و امور خیریه 
استان زنجان گفت: دیدگاه اداره کل اوقاف استان 
در باره بازســازی بقاع متبرکه بر این امر استوار 

اســت که بنای جدید به بنای اصلی افزوده شده 
و مجموعه ای یکپارچه و یکدست حاصل شود؛ 
این در حالی اســت که اداره کل میراث فرهنگی 
اســتان خالف این نظر را داشــته و بر این باور 
اســت که مجموعه جدید باید بــا رعایت حد 
فاصل از بنای قدیمی ساخته شده و به بنای قبلی 

الحاق نشود.
موسوی گفت: در راســتای تبدیل بقاع متبرکه 
به قطب فرهنگی اســتان می بایســت به توسعه 
این اماکن مقدســه توجه ویژه مبذول داشت و 
روند بازسازی را سرعت بخشید؛ چراکه توسعه 
فعالیت های فرهنگی در این اماکن بدون توجه به 
زیرساخت ها امری غیرممکن بوده و در ظاهر امر 

با شکست مواجه می شود.
پیگیری خبرنگار ایسنا، از اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشگری استان زنجان در این 
زمینــه زوایای دیگری از این چالش را آشــکار 

کرده است.
مدیرکل میراث فرهنگی استان زنجان با بیان اینکه 
تجربه نشان داده است که مداخالت غیراصولی 
در بناهایــی که به صورت بقــاع متبرکه موجود 
اســت، هویت تاریخی بنا را به کلی از بین برده 
و یــا مخدوش می کند، گفت: یکی از جلوه های 
ایرانی - اســالمی بناهای تاریخی را می توان در 

بقاع متبرکه جســت وجو کــرد. در طول تاریخ 
بشــری بقاع متبرکه الحاقاتی داشــته  که مسجد 
جامع اصفهان یکی از این نمونه های موفق بوده 

و هوشمندانه بازسازی شده است.
یحیی رحمتی خاطرنشــان کــرد: الحاقات بقاع 
متبرکه که از دیرینگی تاریخی برخوردار هستند 
باید در عیــن ایجاد فضای یک دســت هویت 
شناســنامه دوره خویش را حفــظ کند؛ چراکه 
مخدوش شدن یک اثر تاریخی موجب می شود 
که در قضاوت نســل های آینده این کج سلیقگی 
محکوم شــده و بدون تردید هیچ گاه این قصور 

را بر ما نبخشایند.
وی با بیان اینکه میراث فرهنگی اســتان تاکید بر 
بهره مندی از علــم و تخصص در الحاقات بقاع 
متبرکه دارد، عنوان  کرد: در بازسازی بنا نمی توان 
هر بنایی را به بنای اصلی الحاق کرد؛ چراکه در 
این صورت هویت تاریخی اثر مخدوش شده و 
هیچ ســنخیتی با فضا، بنا و کارکرد آن مجموعه 

نخواهد داشت.
این مسوول یادآور شــد: هم اکنون کارگروهی 
تشــکیل شــده و طرح اولیه نیز برای بازسازی 
بنای بقاع متبرکه ارایه شــده اســت که پس از 
بررسی های الزم توســط افراد حاذق و زبده در 

این زمینه به تصویب نهایی خواهد رسید.

 سرپرســت کاوش قلعه سانســیز طارم 
زنجان از کشف شواهدی جدید از معماری در 
قلعه سانســیز به دنبال کاوش در این محوطه ی 
تاریخی خبر داد که به صــورت بقایای از یک 
اتاق بزرگ با دیوارهای قطور ساخته شده از قلوه 

سنگ های بزرگ رودخانه ای خبر داد.
به گزارش ایســنا، حمزه کریمــی با بیان این که 
مطابق با بررســی های انجام شده قلعه سانسیز 
یکی از بزرگترین آثار برجــای مانده متعلق به 
ســده های اولیه و میانی اسالمی بوده و تپه های 
جنوبی گورستان هایی از عصر آهن هستند، ادامه 
داد: شوربختانه در چند دهه اخیر بخش زیادی 
از تپه های جنوبی و قسمت هایی از قلعه سانسیز 
در جریان کاوش های غیر مجاز تخریب و از بین 

رفته است.
او تاکید کرد: آنچه از قلعه سانسیز بر جای مانده 
بقایای معماری سنگی و آجری است که در یک 
بخش بزرگ در رأس تپه و حاشیه دامنه های آن 

به چشم می خورد.
کریمی با بیان اینکه حفره های شــکل گرفته در 
جریــان حفریات غیر قانونی تقریباً در بیشــتر 
قســمت های قلعه دیده می شود، افزود: تپه های 
جنوبی نیز به دلیل حفریات غیر مجاز شــکل 
اصلی خود را از دست داده و چاله های حفاری 

بیشتر قسمت های آن ها را در برگرفته اند.
سرپرســت هیأت باستان شناسی گفت: با توجه 
به ســاختار قلعه ها و استحکامات تدافعی قلعه 
سانسیز، در بررسی های اولیه معلوم شد این قلعه 
دارای چهار برج در چهار گوشه خود بوده است.
او با بیان این که پروژه کاوش قلعه با ایجاد یک 

ترانشه به ابعاد ۸×۱۳ متر در بخش جنوب شرقی 
قلعه به منظور نمایان ســاختن آثار و شــواهد 
معماری در این بخش آغاز شد، گفت: در جریان 
کاوِش روزهای گذشته قلعه سانسیز شواهدی از 
معماری به صورت بقایای از یک اتاق بزرگ با 
دیوارهای قطور ساخته شده از قلوه سنگ های 
بزرگ رودخانــه ای با مالت گچ و آهک نمایان 
شد که یک برج مدور سنگی در گوشه جنوب 

شرقی آن قرار گرفته است.
به گفته کریمی، کف این فضا با استفاده از گچ، 
اندود شــده و نیمه غربــی آن دارای کف آجر 

فرش است و روی دیوارها نیز اندود گچی دیده 
می شود.

او با اشــاره به این که در قســمت شمال غرب 
ترانشه در یک فضای مجزا شواهدی از تعدادی 
خمره های شکسته وجود دارد که در البه الی آنها 
شواهدی از هسته میوه ها و دانه های خوراکی به 
ویژه گردو دیده می شود، بیان کرد: با توجه به در 
حــال انجام بودن کاوش ارایه هر نظر قطعی در 
باره تاریخ گذاری قلعه به پایان کاوش و تکمیل 
مطالعات موکول می شــود، ولی بر پایه شواهد 
سفالی و مطالعات اولیه می توان استقرار موجود 

در قلعه سانســیز را مربوط به سده های اولیه تا 
میانی اسالم در نظر گرفت.

قلعه سانســیز، در استان زنجان شهرستان طارم 
و در شمال روســتای سانسیز و حاشیه جنوبی 
رودخانه قزل اوزن واقع شده است، این محوطه 
شــامل بقایای قلعه ای بزرگ برفراز یک بلندی 
طبیعی مرتفع در حاشــیه رودخانه قزل اوزن و 
چندیــن تپه کم ارتفاع تــر در بخش جنوبی آن 
است، این قلعه سانسیز در سال ۱۳۵۶ به شماره 
۱۵۱۰ با قدمت ساســانی- اسالمی در فهرست 

آثار ملی کشور به ثبت رسید.

واکنش معاون گردشگری به ماجرای »سد لفور«:

گردشگری هنجارشکن نیست

 معاون گردشــگری در واکنش به انتقاد 
یــک نماینده مجلس و مقامات دادســتانی در 
ماجرای »سد لفور«، گفت: هنجارشکنی نه در 
متن گردشــگری تعریف شده و نه شایبه ی آن 

را مطرح می کند.
در تعطیالت اخیر تصاویری از تعدادی مسافر 
با پوشــش نامتعارف در حال قایق سواری در 
ســد لفور واقع در منطقه ســوادکوه از توابع 
استان مازندران منتشر شد که نخست با واکنش 
امام جمعه بابل و ســپس مقامات دادســتانی 
اســتان مازندران مواجه شد و از احضار برخی 
مسئوالن آن منطقه و دستگیری یکی از عوامل 
این هنجارشکنی، خبر داده شد. این ماجرا انتقاد 
علی مطهری نماینده مجلس را نیز برانگیخت. 
او در یک پیام توییتری از وزارت نیرو و سازمان 
میراث فرهنگی و گردشــگری خواســته بود 

نسبت به این قانون شکنی پاسخگو باشند.
ولی تیموری، معاون گردشگری نیز در واکنش 
به انتقادهایی که متوجه سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری در ماجرای سد لفور 
شده است، به ایســنا گفت: حوزه گردشگری 
اخالق مدار است. نه تنها در ایران، بلکه در سطح 
بین المللــی و برای آن کدهای اخالقی طراحی 
شــده که بر این پایه به جامعه محلی سفارش 
می کند خدمات شایسته به گردشگر بدهد و در 
عین حال گردشــگر را ملزم می کند به قوانین، 
عــرف و هنجارهای جامعه محلــی و میزبان 

احترام بگذارد.
او با بیان این که سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری همواره به کدهای اخالقی 
گردشــگری پایبند بــوده و از جامعه میزبان و 
مهمان نیز خواسته که متعهد باشند، تصریح کرد: 
گردشگری هنجارشکن نیست و عرف، قوانین 
و باورهای محلی را نادیده نمی گیرد و متن آن 

نیز این هنجارشکنی ها را تأیید نمی کند.
معاون گردشــگری ســازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری گفت: زمانی که 
آن اتفاق در ســد لفــور رخ داد، قطعاً مقامات 
قضایی بررســی کرده و به این نتیجه رسیده اند 
که محل وقــوع آن ناهنجاری در حوزه اختیار 
و نفوذ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری نبوده و مسوولیت آن از اختیار عمل 

و نظارت این سازمان خارج بوده است.
وی اضافه کرد: از طرفی آن افراد هنجارشــکن 
نیز در قالب آژانس مســافرتی به این سد سفر 
نکرده و یــا راهنمای تور همراه آن ها نبوده که 
از این نظر مســوولیتی متوجه سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری برای 

برخورد با خاطیان، باشد.
تیموری بیان کرد: داشتن این انتظار از سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
برای پاسخگویی در این حادثه مانند این می ماند 
که در جاده چالوس که اتفاقاً محور گردشگری 
است، تصادفی رخ دهد، اما از این سازمان انتظار 
داشته باشند که پاســخگوی تصادف رخ داده 
باشد. واضح است که هر دستگاهی مسوولیتی 

دارد و مطابق با آن باید انتظار داشت.
او افــزود: در ماجرایی کــه ارتباطی با حوزه 
گردشــگری ندارد شاید نشانه گرفتن انگشت 
اتهام به ســمت آن، کمی شــتابزدگی باشــد. 
شــوربختانه بارهــا پیــش آمــده، اتفاقی که 
کوچک تریــن ارتباطی به حوزه گردشــگری 
نداشته را با نام آن گره زده اند و تمام تالش ها را 
خراب کرده اند. سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دســتی و گردشگری از دســتگاه های نظارتی 
درخواست می کند وارد موضوع شوند و اجازه 

ندهند این اتفاقات تکرار شود.
معاون گردشــگری ســپس اظهار کرد: زمانی 
که ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشــگری را در ماجرای سد لفور زیر سوال 
می بردند، آیا کســی این موضــوع را مطرح یا 
بررســی کرد که وزارت نیرو بر چه پایه ای در 
این سد کار گردشگری انجام می دهد؟! به جای 
بررسی این مسایل، سازمان میراث فرهنگی و 

گردشگری را زیر سوال بردند.
تیموری در پاسخ به این پرسش که آیا در موضوع 
آموزش جامعه محلی، دســتگاه های مرتبط و 
مســافران، کم کاری هایی نشده که شاهد چنین 
اتفاقی بوده ایم؟ گفت: فرهنگ گردشگرپذیری 
و گردشگری بسیار گسترده است و به امکانات 
زیادی نیــاز دارد، قطعاً همکاری رســانه ها و 
دستگاه های فرهنگی را می طلبد، سازمان میراث 
فرهنگی و گردشگری با وجود چنین گستردگی 
و طیف وسیع انسان ها، به تنهایی قادر به انجام 

این کار نیست.

دریچـه خبــر

قیمت قربانی حج ۹۸ اعالم شد
 سازمان حج و زیارت جزییات نحوه 
واریز وجه قربانی حج تمتع ۹۸ را اعالم کرد. 
هزینه قربانی یک میلیون تومان تعیین شــده 

است.
به گزارش ایسنا، سازمان حج و زیارت با انتشار 
اطالعیه ای در پایگاه اطالع رســانی خود اعالم 
کرد: فرایند واریز وجه قربانی حج به صورت 
الکترونیکــی و از طریق »ســامانه رزرو حج« 

)reserve.haj.ir( امکان پذیر است.
هزینه قربانی حــج ۹۸ برای هر نفر معادل ۱۰ 
میلیون ریال )یک میلیون تومان( و بر مبنای نرخ 
مصوب بانک توســعه اسالمی و برای حجاج 
همه کشورهای اسالمی مشارکت کننده در این 

طرح، تعیین شده است.
زائــران از روز بیســتم خرداد تــا یکم تیرماه 
برای پرداخــت این وجه مهلت دارند که پس 
از تاییدیه سیســتمی، فرآیند تهیه قربانی آن ها 
نهایی می شود. ســازمان حج و زیارت متذکر 
شده است: در حج امسال هر زایر فقط امکان 
خرید یک رأس قربانی با نرخ مصوب را دارد 
و چنانچه نیاز به انجام قربانی دوم یا بیشتر را 
داشته باشد، تنها با هماهنگی مدیر کاروان در 
عربستان و با پرداخت مبلغ ۵۰۰ ریال سعودی 

امکان پذیر خواهد بود.

ششمین نشاِن باستان شناسی 
برای یک بانوی ایرانی

 ششــمین تندیِس پدر باستان شناسی 
ایران »عزت اله نگهبان« برای »فخری دانش پور 
پرور« شاگرد عزت اله نگهبان کنار گذاشته شد.

به گزارش ایســنا، از سال ۱۳۹۱ هیأت مدیره  
انجمن علمی باستان شناسی ایران، یک تبصره 
به اساســنامه ی خود اضافه کرد تا بر پایه آن و 
پس از انجام بررســی های کامل هر سال و در 
صورت فراهم شدن شرایط در اسفندماه به یکی 
از باستان شناس پیشکسوت و فعال، نشانی با نام 
و عنوان »نشان دکتر عزت اهلل نگهبان« اهدا شود.
نخستین نشان در سال ۱۳۹۱ برای نخستین بار 
به »محمدیوسف کیانی« اهدا شد تا ۲۰ مهرماه 
۹۳ که دومین نشان به دکتر »عزت اله نگهبان« 
از سوی جامعه ی علمی باستان شناسی ایران به 
دومین باستان شناس برازنده  این نشان، مرحوم 
»محمود موســوی« اهدا شد. سومین تندیس 
نیــز در ۲۹ بهمن ۹۳ به »محمدرحیم صراف« 
باستان شناس پیشکسوت ایران و از شاگردان 

زنده یاد عزت اله نگهبان اهدا شد.
۱۲ اســفند ۱۳۹۴ چهارمیــن نشــان پــدر 
باستان شناسی ایران به »حکمت اله مالصالحی« 
که در ســال های ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۴ شاگرد دکتر 

عزت اله نگهبان بود، اعطا شد.
پنجمین نشــان هشتم اســفند ماه سال ۹۵ به 
مهدی رهبر داده شــد و اکنون بعد از سه سال 
قرعه برای نخســتین بار به یک بانوی باستان 

شناس تعلق می گیرد.
فخری دانش پرور پور، ۷۳ سال قبل، در خیابان 
ری تهران به دنیا آمد، با گرفتن دو دیپلم علوم 
طبیعــی و ادبــی، در ســال ۱۳۳۷ در وزارت 
فرهنگ یا آموزش و پرورش اســتخدام شــد 
و هشت ســال بعد تحصیل خود را در رشته  
باستان شناسی دانشــگاه تهران آغاز کرد و این 

آغاز تحول مهمی در زندگی او بود.
او دوره فوق لیســانس با رتبه نخســت بین 
دانشــجویان ادبیات و علوم انســانی به پایان 
رساند و از دانشگاه و وزارت فرهنگ سابق در 
جشن فارغ التحصیلی حکم و مدال درجه یک 

فرهنگی به او اهدا شد.
دانش پرور پور دربــاره  آن دوره  زندگی خود 
می گوید: »در آن زمان ســه بورسیه تحصیلی 
به گروه باستان شناســی تعلق گرفته بود و سه 
دانشــجو برتر فوق لیسانس می توانستند برای 
مقطع دکتری به سه کشــور مورد نظر رفته و 
مشغول تحصیل شوند و من به تشویق استادم 
»سیمین دانشور« کشور چین را انتخاب کردم، 
دانشور در آن زمان مدیریت باستان شناسی را 
بر عهده داشت. او مرا خیلی تشویق کرد و به 
من گفت که بعد از فارغ التحصیلی از چین باید 

جانشین او شوم.«
دانش پرور عازم ســفر به چین شد، اما در آن 
زمان کشور چین رشته باستان شناسی در مقطع 
دکتری نداشت، بنابراین وی رشته تاریخ را برای 
ادامه تحصیل انتخاب می کند. او در نامه ای به 
سیمین دانشور و عزت اله نگهبان موقعیت اش 
را شرح می دهد که هر دو به او می گویند: »مهم 
تحصیالت در فرهنگ و هنر چین اســت.« او 
بعد از فارغ التحصیلی ســال ها به تدریس هنر 
چین و هند می پردازد. ۵۳ سال از زندگی خود 
را وقف کار و تحصیل کرده و حاال ســه سال 

است در هند زندگی و پژوهش می کند.
آیین بزرگداشــت فخری دانش پرور توســط 
ایران، مؤسسهی  باستان شناسی  انجمن علمی 
گــروه  تهــران،  دانشــگاه  باستان شناســی 
باستان شناسی دانشگاه تهران و گروه پژوهشی 
باستان کاوی تیسافرن سه شــنبه ۲۸ خرداد در 

دانشگاه تهران برگزار می شود.

جدال میراث فرهنگی و اوقاف زنجان

توسعه زیرساخت های بقاع متبرکه، آری یا نه؟

سرپرست کاوش قلعه سانسیز طارم زنجان خبر داد:

کشف شواهدی جدید از معماری در قلعه سانسیز زنجان
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