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رییس کل دادگستری استان زنجان خبر داد :
افزایش ۱3۱ درصدی 
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مدیرکل میراث  فرهنگی، صنایع  دستی و گردشگری استان زنجان :

زنجان در تولید صنایع 
دستی فلزی رتبه نخست 
کشوری را دارد

آگهی مناقصه عمومی 
دهیاری رامین از بخش مرکزی شهرستان زنجان در نظر دارد اجرای عملیات بهسازی معابر در این روستا را از طریق 
برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط حقیقی و حقوقی دارای صالحیت و گواهینامه پیمانکاری در رشته راه و باند 
دارای دو قرارداد مرتبط با اجرای جدول و یا محوطه سازی در روستا در 4 سال گذشته واگذار نماید بنابر این از همه متقاضیان دعوت 

می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه در موعد مقرر به نشانی مشروحه ذیل مراجعه نمایند.

اطالعات مناقصه:
۱- نوع مناقصه : مناقصه عمومی یک مرحله ای

۲- مشخصات مناقصه : اجرای عملیات بهسازی معابر )جدول گذاری و دیوار سنگی( روستای رامین به مبلغ برآورد اولیه 1،909،474،374ریال طبق 
مشخصات فنی و بر اساس فهرست بهای راه ، راه آهن و باند فرودگاه سال 1398

3- مدت اجرای عملیات : 6 ماه از تاریخ تحویل زمین یا عقد قرارداد
4- محل و مدت دریافت اسناد مناقصه : شهرستان زنجان ، دهیاری رامین از روز دوشنبه مورخه 1398/03/13 تا روز دوشنبه مورخه 1398/03/20 

از ساعت 7:30 تا 11
۵- نحوه تامین اعتبار : از محل اعتبارات دهیاری تامین گردیده است.

6- مدت اعتبار پیشنهادها : پیشنهادها باید تا دو ماه بعد از آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشد.
7- مهلت قبول پیشنهادها : ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخه 1398/03/23

8- محل تسلیم پیشنهادها : بخشداری مرکزی زنجان ، دفتر امور فنی دهیاری ها
9- سپرده شرکت در مناقصه : ده درصد مبلغ برآورد اولیه برابر با 190،947،437 ریال که به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر به مدت سه ماه و به 

نفع دهیاری رامین باید ارائه شود .
۱0- در صورتی که برندگان اول و دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنان ضبط و وصول خواهد شد.

۱۱- نام و نشانی مناقصه گزار : دهیاری رامین واقع در شهرستان زنجان ، بخش مرکزی ، روستای رامین 
۱۲- تاریخ بازگشایی پاکتهای مناقصه : 1398/03/25

۱3- تمام اسناد مناقصه ، از جمله این دعوت نامه باید به مهر و امضای مجاز تعهد آور پیشنهاد دهنده برسد.
۱4- یک نسخه کپی از اساسنامه و نسخ روزنامه رسمی مربوط به تاسیس شرکت و تغییرات بعدي ارایه گردد.

۱۵- یک نسخه کپی از رتبه بندی معتبر برای پیمانکاری حقیقی و کپی کارت ملی ارائه گردد .
۱6- یک نسخه کپی از رتبه بندی معتبر برای پیمانکاری حقوقی تایید صالحیت شده و کپی کارت ملی کلیه اعضای هیئت مدیره ارایه گردد .

۱7- ارایه قیمت پیشنهادی بر اساس فهرست بهای راه ، راه آهن و باند فرودگاه سال 1398 و به عدد و حروف نوشته شود ، قیمتهای پیشنهادی قلم خورد 
شده و الک خورده نوشته شده باشد رد خواهد شد.

۱8- برنده مناقصه موظف است پروژه را بیمه تمام خطر پیمانکاران و مسوولیت مدنی )بیمه حوادث در قبال کارگران و کارکنان( نماید و مبحث 12 مقررات 
ملی ساختمان و قوانین کار و بیمه تامین اجتماعی را رعایت نماید .

۱9- عقد قرارداد این مناقصه تابع شرایط عمومی پیمان )پیوست  بخشنامه  شماره 54/842-102/1088 مورخه 3/3/ 78 هیات دولت یا معاونت برنامه 
ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری( می باشد و پیمان فاقد تعدیل می باشد.

۲0- به این قرارداد هیچگونه تعدیل آحاد بها و ما به التفاوت مصالح و امثالهم تعلق نمی گیرد.
۲۱- شرکت کنندگان در مناقصه به شرط رعایت سقف مجاز انجام عملیات عمرانی می توانند در مناقصه شرکت نمایند.

۲۲- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف آیین نامه مالی دهیاری می باشد.
۲3- پیمانکارانی که دارای صالحیت راه و باند می باشند می بایست 2 قرارداد اخیر مرتبط با اجرای جدول و یا محوطه سازی در روستا در 4 سال گذشته 

را به همراه دیگر مدارک جهت بررسی در کمسیون معامالت ارایه نمایند در غیر این صورت پیشنهاد آنها بررسی نخواهد شد.
۲4- پیمانکارانی که مشمول مالیات بر ارزش افزوده می باشند مدارک معتبر ثبت نامی خود را ضمیمه اسناد نمایند.

۲۵- همه اسناد تحویلی از طرف پیمانکار می بایست به صورت مهر و موم باشد.
۲6- دهیاری به پیشنهادهای بدون امضا،مشروط،مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از تاریخ انقضا مدت زمان مقرر در فراخوان واصل شود ترتیب اثر نخواهد داد.

۲7- هزینه خرید اسناد مناقصه مبلغ 500،000 ریال می باشد که باید به حساب شماره 54570451061266/02 به نام دهیاری رامین نزد پست بانک واریز گردد.
۲8- هزینه چاپ آگهی پس از بازگشایی اسناد به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

دهیـاری رامیـن

رویه 4  
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جـــامعــه

رییس کل دادگستری استان زنجان خبر داد:
افزایش 131 درصدی 

کمک های مردمی در جشن 
گلریزان استان زنجان

 رییس کل دادگستری استان زنجان در 
تشریح میزان کمک های مردمی در جشن های 
گلریزان اســتان زنجان در ســال 98 ، با تقدیر 
از کمک های بســیار ارزشــمند و قابل توجه 
خیران و مردم نیکــوکار، از برگزاری متفاوت 
جشــن های گلریزان امســال در استان نسبت 
به سال گذشــته خبر داد و گفت : امسال برای 
نخستین بار جشن گریزان در همه شهرستانهای 
اســتان برگزار شد در حالیکه سال گذشته تنها 
در چهار شهرســتان برگزار شده بود که امسال 
نزدیک به دو میلیارد تومان کمک های مردمی 
جمع آوری شــده است که شاهد افزایش 131 
درصدی کمک های مردمی بودیم که این آمار 

بسیار ارزشمند است.
حجت االسالم اسمعیل صادقی نیارکی  با بیان 
اینکه در ابتدای سال برخی از استانهای کشور 
درگیر ســیل و وارد آمدن خسارتهای بسیاری 
بودند که مردم استان زنجان همگام با مردم سرا 
سر کشور حقیقتا کمک های بسیاری برای سیل 
زدگان داشتند، گفت: با این اوصاف مردم استان 
با مشــارکت و کمک به ساخت بیمارستان ها 
و امور خیریه استان مشارکت و کمکهای قابل 
توجهی به جشن گلریزان برای آزادی زندانیان 
جرایم غیر عمد مالی داشتند و انتظار ما هم از 
مردم زنجان که مشــهور به شهر کریمان است 
همین بود و به باور عمیق رسیدیم که زنجان به 

تمام معنا شهر کریمان است.
مقام عالی قضایی استان در ادامه افزود : بر پایه 
آمار موجود تعداد زندانیان جرایم غیر عمد مالی 
استان 180 نفر با بدهی 43 میلیارد تومان بود که 
در حال حاضر این تعداد زندانی به 142 نفر با 
بدهی 35 میلیار تومان رسیده که امیدواریم این 
تعداد زندانی تا پایان سال با کمک های مردمی 

زمینه آزادیشان فراهم گردد
رییس کل دادگستری استان زنجان خاطر نشان 
کرد :از اول تا پایان ماه مبارک رمضان تعداد 38 
زندانــی جرایم غیر عمد با بدهی هفت میلیارد 
تومان از زندان آزاد شدند که در این میان کمک 
های همکاران قضایی در صدور قبولی اعسار ، 

گذشت شکات نیز موثر بوده است.

در ۷۲ ساعت اخیر
3۵ نفر در جاده های زنجان 

بر اثر تصادف رانندگی 
زخمی شدند

 جانشین رییس پلیس راه استان زنجان با 
بیان اینکه روز گذشته ترافیک در آزادراه زنجان 
- تهــران و زنجان - تبریز نیمه ســنگین بود 
گفت: در طول ۷2 ساعت گذشته در جاده های 
این استان بر اثر وقوع تصادف رانندگی یک نفر 

کشته و نزدیک 35 نفر زخمی شدند.
ســرهنگ محمدعلی عظیمی در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا افزود: از روز چهارشنبه تا پایان 
جمعــه /  15  تا 1۷ خرداد/    بیــش از 30 فقره 
حادثه رانندگی در سطح جاده های زنجان رخ 
داد و مصدومــان به منظور مــداوا و درمان به 

مراکز درمانی مختلف این استان انتقال یافتند.
وی یادآور شــد: در حادثه رانندگی که ساعت 
13:30 ظهر چهارشــنبه / 15  خرداد /    در جاده 
ترانزیت زنجان - خرمدره و به علت انحراف 
به چپ خودروی 20۶ اتفاق افتاد راننده پراید 
فوت کرد و سه نفر از سرنشینان خودرو سواری 

20۶ نیز زخمی و به بیمارستان منتقل شدند.
عظیمی اظهار داشت: خستگی و خواب آلودگی، 
سبقت غیرمجاز، تخطی از سرعت مطمئنه، عدم 
رعایت حــق تقدم ازجمله علــت های وقوع 
تصادفات رانندگی در سطح مسیرهای ارتباطی 
این اســتان هســتند و به رانندگان خودروها 
سفارش می شود برای کاهش حوادث ناشی از 
رانندگی از هرگونه عجله و شتاب در رانندگی 

به جد پرهیز کنند.
به گزارش ایرنــا، برابر آمار پزشــکی قانونی 
زنجان در فروردین امســال 1۷ نفر و از ابتدای 
اردیبهشــت تاکنون نیــز قریــب 1۶ نفر در 
جاده های مختلف این اســتان بــر اثر حوادث 

رانندگی جان باختند.
در 12 ماه پارســال )9۷( بیش از 2۶0 نفر براثر 
حوادث رانندگی در ســطح جاده های زنجان 
جــان خود را از دســت دادند که بیشــتر این 
اتفاق ها به دلیل خســتگی و خــواب آلودگی 

رانندگان بود.
زنجان پنج هــزار و 840 کیلومتر راه ارتباطی 
دارد کــه از این میــزان، 200 کیلومتر آزاد راه، 
113 کیلومتر بزرگراه، 342 کیلومتر راه اصلی و 

9۷4 کیلومتر راه فرعی است.

خبر

در طرح ماه رمضان
1۵1 فقره پرونده تخلف 

در تعزیرات حکومتی زنجان 
تشکیل شده است

 مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان 
گفــت: 151 فقره پرونده تخلــف در طرح ماه 
رمضان تشکیل که ۷0 پرونده مختومه شده است.
مرتضــی ممیــزی در گفتگو با مهر بــه تعداد 
پرونده های تشکیل شده طرح بازرسی ماه رمضان 
تعزیرات حکومتی اســتان زنجان اشاره کرد و 
افزود: در مجمــوع 151 فقره پرونده تخلف در 
اداره تعزیرات حکومتی زنجان تشکیل شده است.
وی اظهار کــرد: از این تعداد ۷0 پرونده تخلف 

مختومه شده و مابقی در حال پیگیری است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان بیشترین 
تخلف تشکیل شــده را درج نکــردن قیمت و 
عدم صدور فاکتور اعالم کرد و گفت: بیشترین 

تخلفات در شهرهای زنجان و خدابنده است.
ممیزی همچنین از کشف بیش از 14 انبار احتکار 
در ماه رمضــان خبر داد و گفت: انبارها با حکم 
قضائی پلمب شدند و با متخلفان برخورد می شود 
و کاالهای ضبط شــده با قیمت مصوب دولتی 

عرضه می شود.

رییس سازمان صمت استان زنجان:
۴۰ درصد ارزش افزوده زنجان 
در سه حوزه صنعت، معدن و 

تجارت است
 رییس ســازمان صنعت، معدن وتجارت 
استان زنجان با بیان اینکه 40 درصد ارزش افزوده 
اســتان زنجان در ســه حوزه صنعــت، معدن 
و تجــارت اســت، گفــت: باوجود ایــن باید 

بانک هاکمک کار باشند.
به گــزارش خبرنگار مهر، ناصــر فغفوری در 
نشست کارگروه اشتغال، به ناکارآمد بودن سامانه 
»کارا« اشاره کرد و افزود: با توجه اینکه معیاری 
در ثبت نام افراد در ســامانه کارا نیست و افراد 
بدون داشتن شرایط مشخص در این سامانه ثبت 
نام می کنند این سامانه ناکارآمدترین سامانه است.

وی با بیان اینکه ســامانه کارا چالش هایی را در 
حوزه اشتغال استان برای واحدهای صنعتی ایجاد 
کرده است، ادامه داد: نبود معیار و مالک سنجش 
مناسب باعث شده هر کسی در این سامانه ثبت 

نام کند در حالی که فاقد مجوزهای الزم است.
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
زنجان در ادامه بابیان اینکه 40 درصد ارزش افزوده 
اســتان زنجان در ســه حوزه صنعت، معدن و 
تجارت اســت، گفت: باوجود این باید بانک ها 
با استفاده از منابع داخلی بانک ها در افزایش این 

ارزش افزوده کمک کار باشند.
فغفوری تأکید کرد: بیش از ۶ هزار و 500 میلیارد 
تومان پرداخت تسهیالت داریم که از این میزان 5 
هزار و 400 میلیارد تومان آن داخلی و یک هزار 

و 100 میلیارد تومان آن نیز تکلیفی است.
وی با بیان اینکه بانک ها منابع خوبی برای اشتغال 
دارند، لزوم تزریق این اعتبارات در قالب اعطای 
تســهیالت به واحدهای صنعتی را مورد تأکید 
قرارداد و افزود: بــرای رفع چالش های موجود 
در زمینه اشــتغال و صنعــت نیازمند بهره مندی 
واحدهای صنعتی و تولیدی از تسهیالت بانک ها 

هستیم.
فغفوری گفت: برای توسعه اشتغال استان در همه 
بخش ها بایــد عامالن بانکی همکاری الزم را یا 

نهادهای متولی اشتغال داشته باشند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان خبر داد:
ثبت ۴۰۸ میلیمتری بارش ها 

در استان زنجان
 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان 
گفت: بر پایه آمار و اطالعات به دســت آمده از 
ایستگاه های سنجش، در سال آبی جاری تا کنون 
408 میلیمتر بارش در این استان ثبت شده است.

یوســف رضاپور در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: میزان بارش ها در همین مدت نســبت به 
مدت مشابه سال قبل 29 درصد افزایش داشته و 

میزان آنکه 31۶ میلیمتر بوده است.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای زنجان با بیان 
اینکه بارش های امسال در طول 50 سال گذشته 
سابقه نداشته است، خاطرنشان کرد: افزایش در 
میــزان بارش ها نباید منجر بــه افزایش مصرف 
منابع آبی شود چون مشخص نیست آینده چطور 

خواهد بود.
 رضاپور با بیــان اینکه شــاهد افزایش نزدیک
40 درصــدی بارش ها در اســتان نســبت به 
درازمدت هستیم، اظهار داشت: میزان بارندگی ها 
در دراز مدت نسبت به سال جاری 293 میلیمتر 

ثبت شده است.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای زنجان افزود: 
بیش از پنج هزار کیلومتر رودخانه یا مسیل در این 
استان وجود دارد که حدود یکهزار و 400 کیلومتر 

از آنها را رودخانه های اصلی تشکیل می دهند.
وی به اقدامات انجام در حوزه مدیرین مصرف 
منابع آبی و مقابله با برداشت غیر مجاز از منابع 
آب زیر زمینی اشاره کرد و افزود: تا پایان فرودین 
امسال شــرکت آب منطقه ای زنجان با همکاری 
نهادهای همکار، سه هزار و ۶1۷ حلقه چاه غیر 

مجاز را در این استان مسدود کرده است.

خبـر استاندار زنجان:

آمارهای ارایه شده اشتغال در استان یکسان نیست
 اســتاندار زنجان با تاکید بر لزوم ارایه آمار 
دقیق و درست در مورد اشتغال این استان، گفت: 
گزارش های ارایه شــده در زمینه اشتغال در استان 

زنجان یکسان نیست.
به گزارش مهر، فتح اله حقیقی در نشست کارگروه 
اشتغال در محل اســتانداری زنجان، با بیان اینکه 
گزارش های اریه شــده در خصوص اشــتغال در 
استان یکسان نیست، افزود: نباید فضای چالش و 
تنش بین مسووالن استان وجود داشته باشد. امروز 
وضعیت کشــور طوری نیست که باهم دعوا کنیم 

بلکه باید برای رفع مشکالت در کنار هم باشیم.
وی بابیــان اینکه نباید با کلمــات بازی کنیم و به 
نشســت توهین کنیم، اظهار کرد: با کلمات بازی 
کردن مشکلی را حل نمی کند و باید در جلسات، 
تصمیم گیری برای اشتغال به جد مورد توجه قرار 

گیرد.
اســتاندار زنجان به تشــکیل کمیته رصد اشتغال 
اشاره کرد و گفت: باید در این جلسه مشکالت در 
زمینه اشتغال مطرح و خروجی نهایی در نشست 
کار گروه اشــتغال مطرح شود و نباید منفرد عمل 
کرد. شــوربختانه برخی از مدیران اســتان روحیه 
مشارکت پذیری ندارند و با این رویه کاری درست 

نمی شود.

حقیقی با تاکید بر اینکه با هرگونه برخورد توهین 
آمیز و بی توجهی به ارباب رجوع برخورد خواهد 
کرد، تأکید کرد: فصل »کالس گذاشتن« تمام شده 
اســت و باید در نشست به یک جمع بندی کلی با 
خروجی عملیاتی برسیم، مدیران برای خدمت به 

مردم »کالس« نگذارند.
اســتاندار زنجان با تاکید بر لــزوم ارایه آمار دقیق 
و درســت در مورد اشــتغال این اســتان، گفت: 

گزارش های ارایه شــده در باره اشــتغال در استان 
زنجان یکسان نیست.

حقیقی بابیان اینکه مدیر متکبری نیستم و از افراد 
متکبر بدم می آید، گفت: مدیر در پســتی که است 
مســوولیت دارد و باید به مردم خدمت کند. این 
پست های مدیریتی برای مردم است و نباید مدیران 

با تکبر با مردم برخورد کنند.
استاندار زنجان ابراز کرد: مردم از ما انتظار دارند و 

باید آرامش را در جامعه برقرار و گزارش اشتغال را 
به روز به مردم ارائه کنیم.

حقیقی افزود: باید کار هماهنگی بین مدیران ایجاد 
شــود و نباید مدیران تک روی کنند و بیان اینکه 
سامانه کارآمد است باید از ابتدا کارآمدی این طرح 

مطرح می شد.
وی تصریح کرد: اگر مدیری احســاس می کند در 
پیگیری اشــتغال اشــکال و ایرادی دارد با خودم 
مطرح کند تا مشکالت را حل کنیم چراکه مردم از 

ما انتظار خدمت صادقانه دارند.
اســتاندار زنجان افــزود: در ارتباط بــا تضامین 
تســهیالت بانکــی باید همــکاری الزم صورت 
گیرد، همه مدیران دولتی باید مکمل هم باشــند و 
به صورت هماهنگ فعالیت کنند. باید همه بدانند 
که ایراد از دولت نیست و با تک روی کارها جلو 
نمی رود. حقیقی ابراز کرد: باید هماهنگی بیشتری 
بین مجموعه مدیریتی محقق و نسبت به رفع تزاحم 

بخشنامه های داخلی اقدام شود.
اســتاندار زنجــان افزود: امــروز بایــد از همه 
استعدادهای خود استفاده کنیم و ارائه آمار ناقص به 
درد استان نمی خورد، در این میان وظیفه هر دستگاه 
در اشتغال مشخص شده و نباید فردی عمل کنیم و 

باید به اتفاق نظر واحد برسیم.

 نایب رییــس اتحادیه مــرغ، تخم مرغ و 
ماهی فروشــان زنجان گفت: هم اکنون عرضه و 

تقاضا قیمت مرغ را تعیین می کند.
سیدناصر موســوی در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کرد: هم اکنون قیمت مرغ گرم در استان به ازای 
هر کیلوگرم 12 هزار تومان اســت و در روزهای 
گذشته به حدود 10 هزار تومان نیز رسیده بود و 
هم اینک قیمت در بازار توســط عرضه و تقاضا 

تعیین می شود.
این مســوول ادامه داد: بر پایه کارشناســی های 
انجام  شده توســط دولت، قیمت مرغ  گرم برای 
مصرف کننده حدود 13 هزار تومان پیش بینی شده 

تا مرغ داران با مشکل مواجه نشوند و تولید مرغ 
گرم صرفه اقتصادی داشته 

باشد.
اکنون  افــزود: هــم  وی 
برای  تخم مــرغ  قیمــت 
مصرف کننده حدود ۷500 
تا 8000 تومان است و از 
می رود  انتظار  شهروندان 
که همواره اقالم پروتئینی 
را از واحــد صنفی دارای 
پروانه کســب و یخچال 

نگه دارنده خریداری کنند تا مشکلی پیش نیاید.

موســوی تصریح کرد: حاشــیه ســود فعاالن 
و  مــرغ  فــروش  حوزه 
در  تخم مرغ فروشــان 
ازای  به  پیش  ســال های 
فروش هر کیلو مرغ 350 
تومان بود کــه از ابتدای 
سال گذشــته این مهم به 
بــه ازای هر  500 تومان 
کیلو فروش مرغ رســیده 

است.
مرغ،  اتحادیه  نایب رییس 
تخم مرغ و ماهی فروشان زنجان، یادآور شد: تولید 

گوشــت مرغ در اســتان زنجان مازاد بر مصرف 
است و باید توجه داشت که زنجیره تولید گوشت 

مرغ گرم در زنجان، زنجیره کاملی است.
وی با اشــاره به خرد و تمیز کردن مرغ گرم در 
واحدهای صنفی، خاطرنشــان کرد: از نظر قانون 
دامپزشکی بسته بندی مرغ گرم باید توسط خود 
مصرف کننده پیش از مصرف باز شود تا مشکل 
آلودگــی برای آن به وجود نیایــد و برای انجام 
این مهم توســط واحدهای صنفی قانونی توسط 
اتحادیه وجود نــدارد و اینکه هزینه ای بابت این 
مســاله پرداخت شود یا نه توافقی بین خریدار و 

فروشنده است.

چه عواملی محیط زیست طارم را تهدید می کند؟
 رییس اداره محیط زیست شهرستان 
طارم گفت: از مهم تریــن چالش های این 
حوزه در طــارم می توان به تخریب محیط 
زیست توسط افراد، پساب های واحدهای 
فرآوری زیتــون، تخریب مراتــع و قطع 
بی رویــه درختان، نابودی جنگل ها به بهانه 
جاده کشــی، اســتفاده بی رویه از سموم و 
کودهای کشــاورزی و کمبــود اعتبارات 

پروژه های زیست محیطی اشاره کرد.
غالمرضا عباســی در گفت وگو با خبرنگار 
ایســنا، با اشاره به اینکه 15 تا 21 خردادماه 
به عنوان هفته محیط زیست نام گذاری شده 
اســت، اظهار کرد: از مهم ترین برنامه های 
محیط زیست شهرستان طارم در این هفته 
می توان به ســخنرانی قبــل از خطبه های 
زیســت  محیط  پاکســازی  نمازجمعــه، 

شهرستان، دیدار با فرماندار، بازدید از جایگاه های 
زباله شهرستان و برگزاری جلسه مدیریت پسماند 

شهرستان اشاره کرد. 
وی با بیان اینکه شعار امسال هفته محیط زیست 
کاهش آالینده ها و پســماندها، آسمان آبی، زمین 
سبز انتخاب شده اســت، تصریح کرد: مدیریت 
صحیح پســماند و همکاری همــه جانبه مردم و 

مسئوالن از ارکان اصلی تحقق این شعار است.
این مســوول با اشــاره به مهم ترین چالش های 
محیط زیســتی طارم، ادامه داد: از مهم ترین این 
چالش ها می توان به تخریب محیط زیست توسط 
افراد مختلف به بهانه انتفاع و ســود شــخصی، 
پســاب های واحدهای فرآوری زیتون، تخریب 
مراتع و قطع بی رویــه درختان، نابودی جنگل ها 

به بهانه جاده کشی، اســتفاده بی رویه از سموم و 
کودهای کشــاورزی، کمبود اعتبارات پروژه های 
زیست محیطی، از جمله پروژه تصفیه خانه مرکزی 
شــهرک صنعتی و پروژه هــای آب و فاضالب 

شهری طارم اشاره کرد.
عباســی با تاکید بــر اینکه برای داشــتن محیط 
زیســت زیبا و ســالم باید همه دست به دست 
هم دهند، تصریح کرد: برای حل مشــکالت این 
حوزه موضوع محیط زیســت بایــد در اولویت 

سیاست گذاری همه سازمان ها قرار گیرد.
وی افزایش زباله ها با توجه به پیشرفت کشورها را 
یکی از مهم ترین مشکالت عصر جدید دانست و 
ادامه داد: ضوابط مربوط به جایگاه زباله مشخص 
بوده و در حیطه اجرایی مربوط به شهرداری است 

و محیط زیست نیز بر موضوع مدیریت زباله ها در 
شهرستان نظارت دارد.

این  مســوول با تأکید بر اینکه زباله سوزاندن در 
جایگاه هــای زباله ممنوع اســت، بیان کرد: برای 
ســاماندهی جایگاه زباله به اعتبار نیاز است، زیرا 
با توجه به پایین بودن مقدار زباله ها در شهرستان 
صرفه اقتصادی بــرای ورود بخش خصوصی به 

این حوزه وجود ندارد.
رییس اداره محیط زیســت شهرســتان طارم با 
تأکید بر بایســتگی توجه جدی دهیاران و مردم 
به موضوع زباله و مدیریت پســماند در روستاها، 
عنــوان کرد: پراکندگی زباله در مناطق مختلف به 
روستایی یکی از مشــکالت شهرستان است که 
شهروندان را از داشتن محیط زیست زیبا و سالم 

محروم می کند.
وی با اشــاره به استفاده بیش از حد از سم 
و کود در بخش های مختلف کشــاورزی، 
یادآور شد: اســتفاده بی رویه از این سموم 
منجر به آلودگی آب، خاک و هوا شــده و 
صدمات فراوانی به جسم انسان ها نیز وارد 

می کند.
این  مســوول با تاکید بر ایــن که طبیعت 
تنها مختص انسان نیســت، ادامه داد: همه 
موجــودات زنــده جهان حق اســتفاده و 
بهره مندی از طبیعت را دارند، بنابراین انسان 
نبایــد با انجام اقداماتی نســنجیده زنجیره 

حیات آن ها را با مشکل مواجه سازد.
وی، شــکار بی رویه حیوانــات را از دیگر 
عوامــل تهدیدکننده محیط زیســت برای 
نســل های آینده عنوان کرد و افزود: شکار 
بی رویه حیوانات نســل بســیاری از آن ها را در 

معرض انقراض قرار داده است.
رییس اداره محیط زیست شهرستان طارم با اشاره 
به نقش سازنده محیط بانان در حفاظت از محیط 
زیست، خاطرنشان کرد: متاسفانه حقوق و مزایای 
محیط بانــان در مقابل کاری کــه انجام می دهند، 

بسیار کم است.
عباسی با اشاره به اینکه اصل پنجاهم قانون اساسی 
جمهوری اســالمی، حفاظت از محیط زیست را 
یک وظیفه همگانی می داند و هرگونه فعالیت هایی 
که منجر به نابودی محیط زیســت شود را ممنوع 
می کند، ادامه داد: با توجه به فرمایشات مقام معظم 
رهبری نیز تخریب محیط زیست جرم محسوب 

می شود.

پس از کش و قوس های بسیار؛

عرضه و تقاضا قیمت مرغ را تعیین می کند

 مدیــر عامل شــرکت 
آب و فاضالب اســتان زنجان 
گفت: این شرکت در نظر دارد 
چندین عنــوان برنامه عمرانی 
و خدماتــی در حــوزه آب و 
فاضالب شهرهای استان را در 

کوتاه مدت به اجرا برساند.
علیرضــا جزء قاســمی اظهار 
داشــت: این برنامه های در 9 
عنوان مختلف و در حوزه های 
متنوعــی همچــون افزایــش 
جمعیت تحت پوشش خدمات 
جمع آوری و دفع بهداشــتی 

فاضالب در شــهرهای استان 
زنجان و گسترش خدمات غیر 
حضوری به مشــترکین از آن 

جمله می باشد.
وی هــدف از اجــرای ایــن 
طرح ها را در راســتای تحقق 
و  سیاســت جلــب رضایت 
تکریم اربــاب رجوع و تحقق 
کرده  عنوان  الکترونیک  دولت 
و افزود: افزایش 23 هزار نفری 
جمعیت تحت پوشش خدمات 
بخش فاضالب در شهر زنجان 
و ایجاد زیرســاخت های الزم 

درصدی   10 افزایــش  جهت 
حجم خدمــات غیر حضوری 
شهروندان از جمله این طرح ها 

می باشد.
مدیــر عامل شــرکت آب و 
فاضالب اســتان زنجان خاطر 
نشــان کرد: گسترش امکانات 
پیامکی و برنامه های اندرویدی 
اپلیکیشــن و همچنیــن  بــا 
راه انــدازی خدمــات آســان 
پرداخت از طریق تلفن 1522 
از جمله زیرساخت هایی است 
که در حوزه ارایه خدمات غیر 

حضوری به مشترکین زنجانی 
ارایه خواهد شد.

جزء قاسمی ساخت و توسعه 
به طول 1۶  فاضالب  شــبکه 
کیلومتر در شــهر زنجان را نیز 
از دیگر برنامه های کوتاه مدت 
شرکت آب و فاضالب استان 
زنجان اعالم کرد که تا ســال 

آینده اجرایی می شود.
این مســوول، حفر و تجهیز 8 
حلقه چــاه آب، اجرای برنامه 
ایمنی آب، تکمیل آزمایشگاه های 
آب استان و اجرای برنامه های 

مدیریــت تقاضــا را از دیگر 
برنامه های کوتاه مدت شرکت 

آب و فاضالب اســتان زنجان 
اعالم کرد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان خبر داد:

چندین طرح کوتاه مدت در حوزه آب و فاضالب شهرهای استان اجرا می شود
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پیاده روی منظم ۲ درصد 
فشار خون را کاهش می دهد

 یک عضو هیات علمی دانشــگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشــتی و درمانی زنجان 
گفت: افراد کم تحرک ۳۰ تا ۵۰ درصد بیشتر به 
پرفشاری خون مبتال می شوند که پیاده روی منظم 
می تواند به طور متوسط ۲ درصد فشار خون را 

کاهش دهد.
جالل حجازی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با 
اشاره به رویکرد غیر دارویی در پیشگیری و درمان 
فشار خون افزود: کاهش وزن به تنهایی یکی از 
مؤثرترین درمان های غیردارویی برای مبتالیان به 
پرفشاری خون می باشــد و عالوه برآن به اندازه 

دور کمر نیز توجه داشت.
وی اظهار داشت: به طور کلی مردان با دور کمر 
باالی ۱۰۲ سانتی متر، زنان با دور کمر باالی ۸۸ 
سانتیمتر در معرض خطر بیشتری برای فشار خون 
باال هستند و می توان گفت که پرفشاری خون در 
افراد چاق ۲ تا ۶ برابر بیش از افرادی اســت که 

اضافه وزن ندارند.
مدیر گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشــتی و درمانی زنجان ادامه داد: بر این پایه 
رویکرد مورد توجه برای توقف فشار خون باال، 
شامل مصرف میوه و سبزی باال، لبنیات کم چرب
غالت کامل، گوشت قرمز و نوشیدنی های شیرین 
محدود، محدودیت در چربی کل و چربی اشباع 
است. وی اضافه کرد: بصورت تئوریک هر ۵۰۰ 
تا ۱۰۰۰ کیلوکالری کاهش دریافت انرژی روزانه 
منجر به نیم تا یک کیلوگرم کاهش وزن خواهد 
شــد و عالوه بر آن اصالح رفتارهای تغذیه ای، 
رژیم غذایی اصولی و ورزش تنها راه کاهش سالم 

و مؤثر آن مساله است.
حجازی افزود: برای کنترل فشــار خون روزانه 
۳۰ دقیقه پیاده روی تند ومحدود کردن مصرف 
غذاهای شور )گوشت نمک سود شده، کنسروی، 
همبرگری، سوسیس و کالباس، سبزی های کنسرو 

شده،..( سفارش می شود.
این عضو هیات علمی دانشــگاه علوم پزشکی 
زنجان خاطر نشــان کرد: عــالوه بر آن، افزایش 
مصرف میوه ها، سبزیجات، آجیل، غالت کامل و 
لبنیات کم چرب به منظور تأمین پتاسیم، منیزیوم، 
کلسیم و ویتامین ســی کافی در رژیم غذایی و 
استفاده از ماهی هایی نظیر قزل آال، ساردین، خال 
مخالی و شاه ماهی که منبع غنی امگا ۳، کلسیم و 

منیزیم هستند ۲ بار درهفته توصیه می شود.

خبر

مهارت پیش دبستانی
الفبای ورود به نهادهای آموزشی

 معاون آمــوزش ابتدایی اداره آموزش و 
پرورش شهرســتان ابهر گفت: حضور کودکان 
در مراکز پیش دبستانی در شکل گیری شخصیت 

آن ها موثر است.
اسماعیل افشاری در گفت و گو با ایسنا با اشاره 
به آغاز ثبت نام نوآموزان در مراکز پیش دبستانی 
و بــا تاکید بــر حمایت همه جانبــه آموزش و 
پرورش ابهر از توسعه این مراکز، افزود: ثبت نام 
از نوآموزان در مراکز پیش دبســتانی بر اســاس 
دســتورالعمل تا اواســط مردادماه ادامه خواهد 

داشت.
وی یکی از مهم تریــن اهداف آموزش های این 
دوره را پرورش قابلیت های جســمانی و ذهنی 
و هماهنگ سازی و رشــد مهارت های حرکتی 
کــودکان عنوان و تصریح کرد: کمک به رشــد 
عاطفی کــودکان، افزایش حس اعتماد به نفس، 
درک شرایط محیطی و تقویت درک زیبایی ها، 
از دیگر اهداف آموزشــی و تربیتــی در مراکز 

پیش دبستانی است.
افشاری، پیش دبستانی را پایه و اساس دوره های 
رســمی آموزش دانســت و ادامه داد: آموزش 
و پرورش مرجــع صدور مجوز بــرای مراکز 
پیش دبســتانی اســت، بنابراین پدر و مادر باید 

نوآموزان را در مراکز دارای مجوز ثبت نام کنند.
معــاون آموزش ابتدایی اداره آموزش و پرورش 
شهرستان ابهر با بیان اینکه سرمایه گذاری در امور 
کودکان پیش دبستانی آثار پیشگیرانه بر آسیب های 
دوران نوجوانی، جوانی و بزرگسالی دارد، اظهار 
کرد: ارتباط اولیه کودک با الگوهای شخصیتی، 
آینده او را رقم می زند و حضور کودکان در این 
مراکز در شکل گیری شخصیت آن ها موثر است.

افشاری به اجرای دستورالعمل ثبت نام در مراکز 
پیش دبستانی اشــاره و خاطرنشان کرد: نظارت 
 بر ثبت نام در اولویــت برنامه های این مدیریت 

قرار دارد.

خبـر باعضویتدرانجمنحمایتازمصرفکنندگان؛

هر شهروند یک بازرس است
 رییس انجمــن حمایت از حقوق 
مصرف کننــده اســتان زنجــان گفــت: 
بــا عضویــت در انجمــن حمایــت از 
مصرف کنندگان هر شــهروند یک بازرس 

است.
رضا استجلو در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
انجمن های  در  داوطلبان عضویــت  کرد: 
مصرف کننــدگان  حقــوق  از  حمایــت 
شهرستان های سراســر کشور می توانند با 
مراجعه به سامانه جامع عضویت به نشانی 
اینترنتی crps.ir نسبت به ثبت درخواست 
عضویت خود در انجمن شهرستان محل 

اقامت خود اقدام کنند.
این مســوول ادامه داد: امکان عضویت در 
انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
صرفا برای افراد باالی ۱۸ ســال ســن و 
دارای تابعیــت جمهوری اســالمی ایران 
فراهم بوده و تا اطالع ثانوی رایگان است 

و هر یک از اعضــای انجمن حمایت از حقوق 
مصرف کننــدگان که پس از ثبــت عضویت در 
ســامانه جامع عضویت تمایــل دارند، داوطلب 
عضویــت در هیات مدیــره و بــازرس انجمن 
حمایــت از حقوق مصرف کنندگان شهرســتان 
محل اقامت خود باشــند، می بایســت در بازه 
زمانی مقرر که توسط برگزارکننده انتخابات در 

هر شهرستان تعیین می شود نسبت به مراجعه به 
دفتر انجمن یا اداره صنعت، معدن و تجارت آن 
شهرســتان به عنوان مرجع نظارتی اقدام کرده و 
فرم تکمیل شــده درخواست داوطلبی و مدارک 

الزم را ارایه کنند.
وی افزود: الزم به ذکر اســت که سومین دوره 
انتخابات هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق 

مصرف کنندگان شهرستان زنجان از اوایل تیرماه 
امسال برگزار خواهد شد و داوطلبانی که تمایل 
به عضویت دارند در آن دوره زمانی به دبیرخانه 
انجمــن حمایــت از حقــوق مصرف کنندگان 

شهرستان مراجعه کنند.
اســتجلو تصریح کرد: مصرف کننــده همه افراد 
شــهرها و روستاها را شــامل می شود که کاالها 

و خدماتی را مصــرف می کنند و برای به 
دست آوردن این کاالها و خدمات ناگزیر 
از ارتباط با اشــخاص حقیقی و حقوقی و 

به عبارت دیگر با تولیدکنندگان هستند.
وی با بیــان اینکه مصرف کننــدگان باید 
نســبت به حقوق خود اطالعات الزم را 
یادآور شد: مصرف کنندگان  باشند،  داشته 
که بازار کاال و خدمات را شکل می دهند، 
اگر از ابزارها و حمایت های الزم حقوقی 
انتخاب  بــا  باشــند، می  توانند  برخوردار 
صحیــح، تولیدات و خدماتــی که به هر 
ترتیب اســتانداردهای الزم  را ندارند، از 
صحنه بازار حــذف کنند و رقابت هرچه 
بیشــتر را در میــان عرضه  کنندگان کاال و 
خدمات برای ارائه محصوالت بهتر فراهم 

آورند.
حقــوق  از  حمایــت  انجمــن  رییــس 
مصرف کننده و تولیدکننده اســتان زنجان 
خاطرنشــان کرد: حقوق مصرف  کننده، مجموعه 
اختیارات و امتیازاتی اســت که مصرف  کننده در 
قبال عمل خرید یک کاال یا خدمت از فروشنده 
دریافت می  کنــد تا در صورت بروز اشــکال، 
معلوم شدن عیب و نقص، احراز ضرر و زیان و 
کارآیی نداشــتن و ثمربخشی، برای جبران ضرر 

و زیان خود از آن بهره ببرد.

 مسوول دفتر جذب و حفظ اهدا کنندگان 
پایگاه انتقال خون استان زنجان گفت: زنجانی ها در 
ماه مبارک رمضان امســال یک هزار و ۵۱۲ واحد 
خون و فرآورده های خونی در پایگاه های شــهر 
زنجان و ابهر اهدا کردند که این میزان در مقایسه با 

مدت مشابه سال پیش تفاوت چندانی ندارد.
معراج کرمی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 
بر این مبنا شمار مراجعه کنندگانی که در ماه مبارک 
رمضــان برای اهدای خــون و فرآورده های آن به 
پایگاه انتقال خون شهر زنجان مراجعه کردند یک 

هزار و ۶۳۶ نفر و در شهر ابهر نیز ۳۳۳ نفر بودند.

وی اظهار داشت: در مجموع شمار مراجعه کنندگان 
برای اهدای خون و فرآورده های خونی در مقایسه 

با مدت زمان سال گذشته ۶ درصد افزایش دارد.
مســوول دفتر جذب و حفظ اهدا کنندگان پایگاه 
انتقال خون استان زنجان ادامه داد: در مدت یاد شده 
یک هزار و ۲۲۹ نفر در پایگاه انتقال خون شــهر 
زنجان موفق به اهدای خون و پالســما و در شهر 
ابهر نیز ۲۸۳ نفر صرفاً موفق به اهدای خون شدند.

کرمی افزود: به طور معمول شمار مراجعه و اهدای 
خون در ماه مبارک رمضان کاهش می یابد و با توجه 
به کثرت متقاضیان در شــب های قدر نیز با برنامه 

ریزی و نوبت دهی نســبت به خون گیری افراد 
مبادرت شد و در این راستا مشکلی وجود نداشت.
وی اضافه کرد: در ماه مبارک رمضان سال گذشته 
یکهزار و ۹۳۵ نفر به پایگاه های انتقال خون زنجان 
و ابهر مراجعه کردند که از این تعداد یکهزار و ۳۰۹ 

نفر موفق به اهدای خون شدند.
مســوول دفتر جذب و حفظ اهدا کنندگان پایگاه 
انتقال خون استان زنجان ادامه داد: طبق برنامه پایگاه 
انتقال خون شــهر زنجان واقع در چهارراه سعدی 
روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت هشت تا ۱۹ و 
پنجشنبه ها نیز از ساعت هشت تا ۱۸ فعال است و 

شهروندان ابهری نیز برای انجام این کار خداپسندانه 
می توانند روزهای یکشنبه تا چهارشنبه از ساعت 
هشت تا ۱۱ به پایگاه انتقال خون این شهر مراجعه 

کنند.
وی خاطرنشان کرد: خون و فرآورده های خونی نیاز 
دایمی و همیشگی است و بر این پایه همکاری و 
مشارکت مردم در انجام این کار خیرخواهانه نیاز 

گروه های هدف را ارتقا می بخشد.
به گزارش ایرنا، ســاالنه ۹۴ درصد اهدا کنندگان 
خون در استان زنجان را مردان و بقیه را زنان تشکیل 

می دهند.

 رییس دانشــگاه فرهنگیان پردیس استان 
زنجان گفت: یکی از عیوب بزرگ جامعه این است 
که »گفت وگو« را تمرین نکرده ایم و همین باعث 

می شود که تحمل نظر مخالف را نداشته باشیم.
کمال اوجاقلو در گفت وگو با ایســنا، با اشاره به 
این که برگزاری مســابقه هایی از جمله مناظرات 
دانشــجویی، جزو کارهای تاسیســی به شمار 
می رود، اظهار کرد: هر چند که ما جامعه ای انقالبی 
هستیم و برای آزادی اندیشه ارزش قائلیم، ولی تا 
به امروز به خاطر وجود موانعی، دانشــجویان آن 
طور که شایسته است از فرصت تمرین گفت وگو 

برخوردار نشده اند.
این مســوول ادامه داد: همچنین، در ســال های 
گذشــته، همان فرصت های اندکی هم که وجود 
داشت، بیشتر در اختیار نخبه ها قرار می گرفت و 
شــرایط طوری بود که از هر دانشگاهی فقط دو 
تا ســه نفر وارد مباحث گفت وگویی می شدند و 
متاســفانه مابقی حاشیه نشین بودند. خوشبختانه 
مناظرات دانشــجویی، فرصتی را فراهم می کند 
که دانشجو از حاشیه نشینی به متن آورده شود و 

مناظره و استدالل را تمرین کند.
وی تاکیــد کرد: در واقع مناظره باعث می شــود 
که قشر دانشــجو، رفع تناقض را تمرین بکند و 
ضمن موافقت و یا مخالفت با گزاره مورد مناظره، 
احترام گذاشتن به نظرات مقابل خود را بیاموزد. 
عالوه بر این، مناظره زمینه ای را فراهم می کند که 
دانشجویان در نهایت متانت و ادب با هم برخورد 

کرده و نظرات خود را عنوان کنند.
اوجاقلو تصریح کرد: یکی از عیوب بزرگ جامعه 

این است که »گفت وگو« را تمرین نکرده ایم. همین 
باعث می شــود که تحمل نظر مخالف را نداشته 
باشیم و متعاقب آن، خشونت و پرخاشگری شکل 
بگیرد. در حالی که اگر مدارس و دانشگاه ها چنین 
تمریناتی را نهادینه می کردند و فرد از همان ابتدا 
با این شیوه ها آشنا می شد، امروز شاهد این همه 
آسیب و لطمه دار شدن احساسات عمومی نبودیم.
رییس دانشــگاه فرهنگیان پردیس استان زنجان 
با بیان این که اســتدالل برتر باید همه جا حاکم 
شــود، یادآور شــد: برگزاری مســابقه هایی با 
مضمون مناظره، تعامل دانشجویان و مسووالن را 
تقویت می کنــد. جامعه ای که در آن حتی مناظره 

کاندیداهای ریاست جمهوری فارغ از احساسات 
و حب و بغض نیست، بدون شک نشان از فقدان 

تمرین »گفت وگو« دارد.
وی در ادامــه خاطرنشــان کرد: مرحله اســتانی 
هشتمین دوره مسابقه های ملی مناظره دانشجویی 
نقاط ضعفی هم داشت؛ در واقع چنین اقداماتی، 
تاسیسی محسوب می شود و ممکن است یک تیم 
از اســتدالل های قوی برخوردار نبوده باشد. البته 
برخی گزاره ها هم طوری بود که گویی دانشجو 
برای ابراز مخالفت خود باید نقش بازی می کرد. 
چنین مسایلی باید در دوره های بعدی مد نظر قرار 

بگیرد و اصالح شود.

 شــهردار خــرم دره گفت: آثــار مثبت 
پروژه های فرهنگی، تفریحــی و هنری کمتر از 
طرح های عمرانی نیست و آثار بسیار ماندگار در 

جامعه و روحیه شهروندان دارد.
امیرهوشــنگ نوری آرا در گفت وگو با ایسنا، با 
اشاره به لزوم افزایش نشاط اجتماعی و سرزندگی 
در جامعه که جزو وظایف ذاتی شهرداری و شورا 
در کاهش آسیب های اجتماعی است، عنوان کرد: 
با وجود محدودیت اعتباری موجود در شهرداری 
خــرم دره، در همه نقاط شــهر شــاهد تالش و 
تکاپوی شــهرداری در اجرای طرح های عمرانی 
هستیم و کمتر کوچه و خیابانی را در شهر سراغ 

داریم که شاهد فعالیت های عمرانی نباشد.
وی افزود: در کنار وظایف عمرانی و ســاخت و 
ساز، در ایجاد رفاه و نشاط اجتماعی نیز در صف 

نخســت قرار خواهیم گرفت و 
نسبت به ایجاد این نشاط سهم 

خود را ادا خواهیم کرد.
شهردار خرم دره با یادآوری اینکه 
مردم ولی نعمتان جامعه هستند و 
حداقل سهم و انتظاری که دارند 
افزایش نشــاط اجتماعی است 
تا بخشی از فشــارهای جامعه 
تقلیل یابد، اظهــار کرد: یکی از 
اصلی ترین برنامه های شهرداری، 
تدوین و نهایی  کردن طرح جامع 

فرهنگی شــهر خرم دره اســت؛ چراکه در اثنای 
دغدغه های اقتصادی مردم، وظیفه داریم نسبت به 

آرامش روحی و روانی آنان تالش کنیم. 
نوری آرا ادامه داد: از دست اندرکاران و مسووالن 

شهر درخواست داریم بدون دخالت دادن مسایل 
سیاسی، جناحی و شخصی در موضوعات مختلف 
دست به دست هم دهند تا بتوانیم به مردم خدمت 

کنیم.

ســازمان  بازرگانــی  توســعه  مدیــر   
جهادکشاورزی اســتان زنجان از کاهش قیمت 
شکر در بازار آزاد خبر داد و گفت: گران فروشی 

هیچ کاالیی به بهانه گرانی شکر پذیرفته نیست.
عبداله جعفری در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: 
تداوم توزیع گسترده شکر و قند با نرخ مصوب، 
همزمان با کشور در سطح استان زنجان موجب 

اشباع تدریجی بازار و کاهش قیمت شده است.
این مســوول ادامه داد: با پیگیری های ســازمان 
جهاد کشــاورزی و شــرکت غله اســتان، شکر 
مورد نیاز خانوار، صنف و صنعت از ابتدای سال 
تامین شده و نیاز همه بخش ها به ویژه صنایع پر 
مصرف شکر از جمله کارخانه های بیسکویت، 
شــکالت، قند ریزی و... به صورت ۱۰۰ درصد 

تامین شده است.
وی با بیان اینکه شــکر موردنیاز صنوف )قنادان، 
بستنی و...( نیز در استان زنجان به صورت کامل 
تامین شــده و این کاال به طور مســتمر در حال 
توزیع اســت، افزود: بر پایه تدابیر اتخاذ شده در 

کشور، هیچ کمبودی در تامین شکر وجود ندارد و 
هیچ بهانه ای برای گران فروشی قابل توجیه نیست.
جعفری قیمت مصرف کننده شکر فله را حداکثر 
۳۵۰۰ تومان و قیمت هر کیلوگرم شکر بسته بندی 
شــده را ۴۴۰۰ تومان عنوان کرد و افزود: فروش 
باالتر از این قیمت، مصداق گران فروشــی است 
و توسط سازمان های نظارتی و تعزیرات پیگیری 

می شود.
مدیر توسعه بازرگانی ســازمان جهاد کشاورزی 
اســتان زنجــان تصریح کرد: تولید قند توســط 
واحدهای قندریزی نیز به واسطه تامین گسترده 
و مســتمر شکر با نرخ مصوب، بیش از نیاز بوده 
است و قند فله با قیمت حداکثر ۵۰۰۰ تومان در 

دسترس عموم مردم قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه فروشگاه های مجاز عرضه در 
سراسر استان زنجان می توانند از طریق اتحادیه های 
صنفی خود نسبت به تهیه قند و شکر و عرضه به 
نرخ مصوب اقدام کنند، خاطرنشان کرد: افزایش 
قیمت هــا به بهانه گرانی یا کمبود شــکر به هیچ 

عنوان پذیرفته نیست و شــهروندان در صورت 
مشاهده هر گونه تخلف و گران فروشی، مراتب را 

به سامانه »۱۲۴« گزارش دهند.

مسوول دفتر جذب و حفظ اهدا کنندگان پایگاه انتقال خون استان زنجان:

زنجانی ها ماه رمضان امسال ۱۵۱۲ واحد خون اهدا کردند

رییس دانشگاه فرهنگیان پردیس استان زنجان:

گفت وگو کردن را بلد نیستیم و آسیب می بینیم

آگهی اصالحیه 
احتراما پیرو آگهی 240و 229زنگان امروز و 1597 و 1584 شهروند برابر رای اصالحی 139860327001000080 مورخه 14 اردیبهشت 1398 کسر 

مالکیت متقاضی جهت اجرای رای از مالکیت بنیاد مستضعفان اشتباه بوده و مقرر میگردد از مالکیت آقای قنبر حیدری کسر گردد.
مجتبی محمد لو- رییس اداره ثبت و امالک شهرستان زنجان منطقه یک

آگهی مزایده اموال غیر منقول اسناد رهنی مربوط به پرونده اجرایی 9601023
به موجب پرونده اجرایی9601023 ششدانگ پالک ثبتی 5251/720 اصلی بخش یک زنجان که به نام آقای کریم ذبیحیان ثبت شده و به مساحت 187/05 
متر مربع می باشد و به نشانی زنجان ، کوچمشکی ، چهارراه اول،خیابان عاشوری، پالک 581 محدود به این حدود می باشد . شماال: پی به دیوار به طول 
7/50 هفت متر و پنجاه سانتیمتر به شماره 85 فرعی ، شرقا: پی به دیوار به طول بیست و پنج متر به شماره 88 فرعی، جنوبا: پی به دیوار به طول هفت متر 
و پنجاه سانتیمتر به کوچه به عرض شش متر غربا: دیوار به دیوار به طول بیست و پنج متر به شماره 86 فرعی از پنج هزار و دویست و پنجاه ویک اصلی در 
قبال مبلغ 2،480،000،000 ریال به عالوه کلیه خسارات و هزینه های اجرایی و به استناد سند رهنی شماره  27446- 11 بهمن 1393 تنظیمی دفتر 60 
زنجان در رهن بانک قوامین زنجان قرار گرفته و طبق نظر هیات سه نفره کارشناسان رسمی ششدانگ به مبلغ 5،953،125،000 ریال ارزیابی شده است. 
اعیانی عبارتنداز: ملک مذکور با سیستم سازه ای ،مصالح باربر، با زیر بنای حدود130 متر مربع مشمول بر طبقه زیر زمین به مساحت 30 مترمربع و طبقه 
همکف به مساحت 100 مترمربع می باشد. در طبقه زیر زمین دیوار ها سیمان کاری شده و کف آن موزاییک می باشد  . درب و پنجره های استفاده شده 
در این طبقه از نوع آلومینیومی است. طبقه همکف با زیر بنای 100 متر مربع شامل دو اتاق خواب، هال و پذیرایی، آشپزخانه، حمام و سرویس بهداشتی 
است. دیوار ها با سفید کاری دو گچه پرداختی و نقاشی شده و کف آن ها سرامیک شده است. کف حمام و سرویس بهداشتی از سرامیک و دیوارها از کاشی 
می باشد. کابینت منصوبه در آشپزخانه فلزی بوده و همچنین دارای یک تراس به مساحت تقریبی 8 متر مربع با پوشش کفسازی سنگ می باشد . نمای 
ساختمان از سنگ بوده و عایق پشت بام ایزوگام می باشد. همچنین سیستم سرمایش کولر گازی و سیستم گرمایشی بخاری گازی می باشد و دارای انشعابات 
آب و برق و گاز مجزا می باشد. مزایده پالک فوق از ساعت 9 تا 12 روز چهار شنبه مورخه 5 تیر 1398 در اداره اجرای اسناد رسمی  زنجان واقع در زنجان 
، خیابان کارگر)صفا( کوچه گنج خانلو ، از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 5،953،125،000 ریال)پنج میلیارد و نهصد و پنجاه و سه میلیون 
و یکصد و بیست وپنج هزار ریال( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته خواهد شد. متقاضیان خرید مبلغ پایه مزایده را طی چک تضمین شده 
بانک ملی در وجه اداره اجرای اسناد رسمی کارسازی نموده و در جلسه مزایده ارائه نمایند. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز 
اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتیکه مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری وغیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است. به موجب نامه وارده شماره 85001598- 21 اردیبهشت 1398 پالک فوق 

از تاریخ 17 اردیبهشت 1398 تا 17 اردیبهشت 1399 دارای پوشش بیمه ای می باشد. تاریخ انتشار روز یکشنبه 19 خرداد 1398 
مینا تقی لو - رییس اداره اجرای اسناد رسمی زنجان

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهادکشاورزی استان زنجان:

گران فروشی کاال به بهانه گرانی شکر پذیرفته نیست

ایجاد رفاه و نشاط اجتماعی از وظایف فراموش شده شهرداری ها
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ای یار دور دست که دل می بری هـنوز
چون آتش نهفته به خـاکـستـری هـنـوز
هر چند خط کشیده بـر آیـیـنه ات زمـان
در چشمم از تمام خوبان، سـری هـنـوز

سـودای دلـنـشـیـن نـخـستین و آخرین!
عـمـرم گذشت و تـوام در سـری هـنـوز

ای چلچراغ کهنه که ز آن سوی سال ها
از هـر چـراغ تـازه، فـروزان تــری هـنــوز

بـالـیـن و بـسـتـرم ، هـمـه از گل بنا کنی

شب بر حریم خوابم اگر بـگـذری هـنـوز
ای نـازنـیـن درخـت نـخـسـتین گناه من!
از مـیـوه هـای وسـوسـه بــارآوری هنوز

آن سیب های راه به پـرهـیـز بـسـتـه را
در سایه سار زلف، تو مـی پـروری هنوز

وان سـفــره شـبــانــه نـان و شـراب را
بر میزهای خواب، تو می گستری هنوز

با جرعه ای ز بوی تو از خویش می روم
امروز با حسین منزویآه ای شراب کهنه کـه در ساغری هنوز منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ورزشی

Zanganemrooz@gmail.com   @zandgan
گردشگری و میراث

 رییس پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه 
گفت: در تعطیالت عید فطر امســال ۶ هزار و 
۹۱۰ گردشــگر داخلی و خارجی از بزرگترین 
گنبد آجری جهان بازدیــد کردند که این میزان 
از رونق روز افزون گردشــگری در این منطقه 

حکایت دارد.
میر موســی انیران رو در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افــزود: در طول مدت یاد شــده شــمار 
گردشــگران خارجی بازدید کننده از این گنبد 
تاریخی به ویژه از کشــورهای آلمان، فرانســه، 

سوییس و اسپانیا چشمگیرتر بود.
وی اظهار داشــت: برنامه ریزی های الزم و از 
طرفی تغییر نگرش در بین مسووالن و به نوعی 
باور پذیری آنها مبنی بر توجه و سرمایه گذاری 
در حوزه گردشــگری نوید بخــش رخدادهای 
بسیار خوب در جذب شمار زیادی از گردشگران 

و از همــه مهمتر افزایش زمان ماندگاری آنان را 
به دنبال داشته است.

این مسوول ادامه داد: فاز نخست ورودی شمالی 
جاده منتهی به گنبد جهانی ســلطانیه و فاز دوم 
آن نیز به عنوان مســیر اصلی از سال گذشته در 
دسترس بازدیدکنندگان قرار گرفته است که این 
اقدام تاثیر بسیاری در شناخت بیشتر این محوطه 

و آثار تاریخی واقع در آن داشته است.
وی اضافــه کرد: از روز یکشــنبه ایــن هفته  با 
همکاری کارشناســان امر تاسیســات پشــت 
دروازه شمالی گنبد ســلطانیه که در طول سال 
های گذشــته کاوش هایی در آن انجام گرفت، 
بازســازی می شــود که با پایان آن گردشگران 
دید بهتری نسبت به فضاها و مجموعه پیرامونی 
خواهند داشت و به لحاظ بصری نیز نظم بهتری 

در آن حاکم خواهد شد.

انیــران افزود: عالوه بــر آن تا ۱.۵ مــاه آینده 
فروشگاه و نمایشگاه صنایع دستی گنبد جهانی 
ســلطانیه افتتاح می شــود که بطور حتم تاثیر 
بسزایی در معرفی این اثر تاریخی و جذب بیشتر 
گردشگران داخلی و حتی خارجی و توسعه این 

بخش خواهد داشت.
رییس پایگاه میراث جهانی گنبد ســلطانیه ادامه 
داد: هم اکنون فضای تاریخی کشــور به سوی 
معماری سنتی گرایش یافته است و اغلب مردم 
بیش از گذشته نسبت به بناهای تاریخی و حفظ 

و نگهداری آنها تعلق خاطر پیدا کرده اند.
وی اضافــه کرد: برخی افراد به عنوان راهنمایان 
افتخاری عالقه مند به فراگیری آموزش از فضای 
تاریخی به ویژه گنبد سلطانیه هستند که بروز این 
مســاله شناخت بیشتر گردشگران و معرفی بهتر 

آثار به دیگران را به همراه دارد.

انیران خاطرنشــان کرد: هم اکنون گردشــگران 
علمی برای بازدید از آثار تاریخی کشــورمان به 
ویژه اثر جهانی گنبد سلطانیه افزایش یافته است 
درحالی که در گذشته بیشتر بازدیدها از این اثر 

سیاحتی بود.
گنبد سلطانیه سال ۱۳۱۰ در فهرست میراث ملی 
و تیرماه ســال ۱۳۸۴ در فهرست میرات جهانی 

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

بشمار می آید.
شهرستان سلطانیه با ۳۰ هزار نفر جمعیت در ۴۰ 

کیلومتری از مرکز استان زنجان قرار دارد.

فرهنگی، صنایع دستی  میراث    مدیرکل 
و گردشگری استان زنجان گفت: این استان در 
تولید صنایع دستی فلزی رتبه نخست کشوری 
را دارد که مسگری، ملیله و چاقو سازی جزو 
شناسنامه هنری شهر زنجان محسوب می شود.
یحیی رحمتی در سخنرانی پیش از خطبه های 
نماز جمعه شهر زنجان با اشاره به ظرفیت های 
بی بدیل این اســتان در زمینه صنایع دســتی 
فلزی افزود: تا ســال ۸۹، نزدیک به ۱۸ کارگاه 
در حوزه مســگری فعال می کردند که امروزه 
بیش یکهزار و ۶۰۰ نفر صنعتگر در این رشته 
فعالیت می کنند که این میزان افزایش افتخاری 

برای استان محسوب می شود.
وی اظهار داشت: در حوزه چاقو سازی استان 
نیــز باید گفت که، این صنعــت هنوز جایگاه 
واقعی خود را در کشور پیدا نکرده و تمام توان 
تالش بر این است که چاقوی زنجان به عنوان 
یکــی از ابزارهای کاربردی و اصلی در ســبد 

خرید خانوارها بیش از گذشته نهادینه شود.
این مســوول ادامه داد: ملیلــه زنجان یکی از 
زیباتریــن و فاخرتریــن صنایع دســتی ایران 
محسوب می شــود که شناسنامه آن در اختیار 
این استان است و همواره این پرسش که برای 
همشهریان مطرح بود، چرا این صنعت دستی 
به نام استان های دیگر ثبت می شود که در این 
راستا برای تولید، نقش و معرفی هر چه بیشتر 
این رشته، زنجان به عنوان شهر ملیله در سطح 

کشور به ثبت رسید.
وی اضافــه کرد: آن چیزی که به عنوان شــهر 
جهانــی و مرکز جهانی تولیــد یک محصول 
صنایع دستی شناخته می شود باید ویژگی های 
داشــته باشــد و بر این مبنا، این شــهر نیز در 
تکوین تمدن بشــری نقش ویژه ای داشته و به 
همین دلیل مقدمات ثبت نزجان به عنوان شهر 
جهانی ملیله در شــورای جهانی صنایع دستی 
بصورت اولیه مورد پذیرش قرار گرفت که در 

اواخر تابستان امسال نهایی می شود.

مدیــرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری اســتان زنجان ادامه داد: معرفی 
زنجان به عنوان شــهر جهانــی ملیله به لحاظ 
مالکیــت معنــوی و برند برای این شــهر در 
خرید جهانــی اولویت قرار می گیرد که زمینه 
بسیار مناسبی را برای ورود به بازاهای جهانی، 
فروش محصوالت خواهد بود که برای تحقق 

این مهم برنامه های لحاظ شده است.
وی، ســاخت بازارچــه صنایع دســتی، راه 
 انداز ی خانه ملیله تا پایان تابســتان امســال، 
حمایت و توســعه از کارگاه های صنایع دستی 
در سطح شهر را از جمله اقدامات مهم در این 

بخش ذکر کرد.
این مسوول ادامه داد: نمایندگان شورای جهانی 
صنایع دســتی با سفر به این استان استان و در 
بازدید انجام گرفته از شــهر اظهار داشتند که 
عالوه بر شــهر ملی ملیله، استعدا د ثبت شهر 
صنایع دســتی جهان را نیز دارد و این مهم می 

تواند تحقق یابد.
رحمتی افزود: ایرانی هــا به عنوان میراث دار 
معنوی ایرانیان در شکل دهی و تکوین تمدن 
ایرانی و اســالمی نقش ارزنده ای داشته اند و 
شهر زنجان نیز در موضوع دست آفرینی ها و 
پازل اسالمی هم نقش آفرین بوده اند که حفظ 

آنها از سوی همشــهریان امری مهم و بایسته 
است تا به نسل اینده منتقل شود.

وی خاطر نشــان کرد: حفظ شغل های صنایع 
دســتی امری مهم تلقی می شود، زیرا از جمله 
حوزه هایی اســت که نرخ ایجاد شغل آن در 
مقایســه با دیگر شغل ها به عنوان نمونه برای 
ایجاد شــغل در یک کارخانه سیمان حداقل به 
یک ونیم میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز دارد 
در حالی که در حوزه صنایع دستی می توان با 
۵۰ میلیون تومان یک شــغل ثابت ایجاد کرد 
بخشــی از دغذغه دولت و نظــام را در ایجاد 

شغل و صیانت رفع کرد.

جزییات حرکت قطارهای 
مسافری تهران - آنکارا 

و تهران - وان
 جزییات حرکت قطارهای مســافری 
تهــران - آنکارا و تهران - وان که قرار اســت 
از اوایل تیر امسال به تعداد هفته ای یکبار انجام 

شود، اعالم شد.
محمد رجبی - مدیرعامل شرکت حمل و نقل 
ریلی رجا - در گفت وگو با ایســنا، با اشاره به 
برنامه ریزی صورت گرفته برای سیر قطارهای 
مسافری در مسیرهای برون مرزی نظیر تهران 
- آنکارا و تهران - وان، اظهار کرد: ســیر قطار 
مسافری تهران - وان تا دریاچه وان خواهد بود 
و ســیر قطار مسافری تهران - آنکارا یک سفر 

کاماًل توریستی برای مسافران است.
وی ادامه داد: در مسیر تهران - آنکارا مسافرین 
قطار در محدوده دریاچه وان پیاده می شوند و 
پس از حضور چهار - پنج ساعته در کشتی های 
مسافری پیاده شده و در انتهای دریاچه با سوار 
شدن بر قطارهای ترکیه ای به آنکارا می روند و 
نحوه بازگشــت از آنکارا تا تهران نیز به همین 
منوال است و مسافران پس از بازگشت از مرز 
رازی، خوی و تبریز به تهران باز خواهند گشت.
به گفته رجبی، بسیاری از مسافران می توانند با 
سفر از تهران به وان، با پروازهای داخلی ترکیه 

به شهرهای مختلف این کشور سفر کنند.
وی همچنین در پاسخ به اینکه قیمت بلیت قطار 
تهران - آنکارا ۴۳ یورو برآورد شــده و به نظر 
می رسد رقم باالیی برای مسافران باشد، گفت: 
با توجه به طول مســیر و خدماتی که از طرف 
ترکیه ای دریافت می کنیم، بخشی از هزینه ها به 
صورت ارزی محاســبه می شود اما با این حال 
در تالش هستیم با کاهش هزینه ها، قیمت ها را 
تعدیل کنیم و اگر از سوی راه آهن یارانه ای در 
نظر گرفته شود می توانیم این کاهش قیمت را 

در دستور کار قرار دهیم.
مدیرعامل شــرکت راه آهن جمهوری اسالمی 
ایران از راه اندازی قطار تهران - آنکارا و تهران 
- وان به صورت رفت و برگشت از اوایل تیرماه 

به تعداد هفته ای یک قطار خبر داد.
گفتنی است؛ بلیت قطار تهران - آنکارا ۴۳ یورو 
و بــا مجموع زمانی ۶۰ ســاعت و بلیت قطار 
تهران - وان بــا ۲۰ یورو با مجموع زمانی ۲۲ 

ساعت برآورد شده است.

کشف دروازه شهر باستانی 
متعلق به دوران حکومت حضرت 

داوود)ع(
 باستان شناسان از کشف دروازه شهری 
باســتانی متعلق به دوران پادشــاهی حضرت 
داوود)ع( واقع در بلندی های جوالن خبر دادند.
به گزارش انشــنت اوریجینز، این رویداد مهم 
پس از ۳۲ سال حفاری و کاوش در شهر »بیت 
صیدا« واقع در بلندی های جوالن میســر شد. 
به جز چند تکه ســنگ حکاکی شده، بقایای 
چندانی از این دروازه باستانی باقی نمانده است، 
اما این مکان مشــخصاً ویرانه های یک دروازه 

باستانی محسوب می شود.
سال گذشته دروازه شــهر باستانی دیگری در 
بلندی های جوالن کشف شده بود. این دروازه 
از آجر ساخته شده است و قدمت آن به ۱۰۰۰ 
الی ۵۰۰ سال پیش از میالد مسیح بازمی گردد. 
گمان مــی رود این دروازه بخشــی از شــهر 
باستانی »زِر« باشــد. به نظر می رسد دروازه ای 
که اخیراً کشــف شده است از دروازه منسوب 
به شــهر »زِر« نیز چندین قرن قدیمی تر باشد. 
باستان شناســان معتقدند قدمت این دروازه به 
دوران حکومت حضرت داوود )ع( )قرن دهم 
تا یازدهم پیش از میالد( بازمی گردد. تشخیص 
قدمت این دروازه با کمک بررسی آثار باستانی 

کشف شده در نزدیکی این مکان میسر شد.
کارشناسان بر این باورند این شهر از استحکامات 
نظامی خوبی برخوردار بوده و یکی از شهرهای 

مهم دوره خود به شمار می رفته است.
با اینکه دیرینگی این شــهر به دوران حکومت 
حضرت داوود )ع( بازمی گردد اما یک شــهر 
یکتاپرست به شمار نمی رفته است. کشف لوح 
سنگی در ویرانه های این دروازه نشان می دهد 
مردمان این شــهر ماه را پرســتش می کردند. 
تحقیقات نشــان می دهد این شهر جزو قلمرو 
فرامانروایی حضــرت داوود )ع( نبوده و یک 

منطقه مستقل محسوب می شد.
شهر »بیت صیدا« یک مکان منحصر به فرد برای 
یافته های باستان شناسی محسوب می شود چرا 
که برخالف »دمشق« و »اورشلیم« در سال های 
اخیر تحت تاثیر مشکالت ناشی از ساخت ساز 
قرار نگرفته اســت و نمونه بارز تمدن شهری 
ســال های ۱۰۰۰ پیش از میالد مسیح به شمار 

می رود.
شــهر »بیت صیدا« یک مکان تاریخی است که 
حدوداً ســه کیلومتر با دریاچه »طبریه« فاصله 
دارد. پیش از این اکتشاف های متعددی از جمله 
کشف ســکه ها و جواهرات باســتانی در این 

منطقه صورت گرفته است.

دریچـه خبــر

یک گردشگر فرانسوی:
ایران اشتباه های ۵۰ سال 

پیش فرانسه را تکرار می کند
 یک گردشگر فرانســوی با اشاره به 
وضعیت نابه سامان سواحل ایران و زباله های 
رها شــده در طبیعت، گفت: حدود ۵۰ سال 
پیش ما هم در فرانســه اشــتباه های بزرگی 
داشــتیم و طبیعت را به مخاطره انداختیم، به 
نظر می آید ایران درحال تکرار همان اشتباه ها 

است.
ژان برای دومین بار به ایران ســفر کرده بود، 
در ســفر قبلی شهرهای تاریخی ایران، مانند 
اصفهان، کاشان، شیراز، یزد و تهران را دید و 
این بار به همراه یک گروه هفت نفره به نوار 
غربی ایران و استان هایی همچون خوزستان، 
کرمانشاه، همدان، زنجان، آذربایجان غربی و 
شرقی، اردبیل، گیالن و نوار ساحلی دریای 
خزر ســفر کرد. او به ایسنا گفت: »کاسپین« 
یکی از با اهمیت ترین دریاچه های دنیا است، 
خوشــحال بودم که قرار است در این سفر 
آن را ببینم، حدود ۵ هزار کیلومتر راه آمدیم 
تا به بزرگترین دریاچه کره زمین برســیم اما 
همه آن زیبایی که درباره اش خوانده و شنیده 
بودم در میان زباله ها و بی نظمی احاطه شده 
بود. از به هم ریختگی ســاحل، حجم زباله 
و اقداماتی که بیشــتر به تخریب منجر شده 

است، تعجب کردم.
این گردشــگر که از حامیان محیط زیســت 
است، اضافه کرد: دکه هایی که به عنوان کافه 
و رستوران در ساحل ساخته شده، به قدری 
نامنظم، بهم ریختــه و ناپایدار بود که انگار 
قرار اســت تا ۲۰ ســال دیگر وجود نداشته 

باشند.
وی ادامه داد: ایران کشــور بســیار زیبایی 
اســت، متاســف شــدم وقتی دیــدم مردم 
طبیعت را محافظت نکــرده و به آن احترام 
نمی گذارند. در برخی مناطق مانند ســواحل 
مازنــدران و گیالن به نظر می رســد عمدی 
می خواهند زیبایی را از بین ببرند. این رفتار 

غیرمسووالنه چندان خوشایند نیست.
این گردشگر فرانسوی گفت: موضوع حفظ 
طبیعت اصاًل ربطی به ایرانی و یا فرانســوی 
بودن ندارد. این مشــکل، بین المللی است و 
کشــورهای زیادی از گذشته تا به حال با آن 
درگیر بوده اند. در فرانســه هم این اشتباه ها 
رخ می داد، اما با آگاه شــدن مردم به ترمیم 
و جبران اشتباه های گذشته پرداختند. وقتی 
طبیعت را زیبا نگه داریم نسل های آینده هم 

از آن بهره مند خواهند شد.

جزییات نام نویسی 
دور جدید عتبات دانشگاهیان

 نام نویســی در بیست  و یکمین دوره 
اعزام دانشــگاهیان به عتبــات از امروز ۱۸ 
خرداد ماه آغاز شــد و تا ۲۷ خرداد ماه ادامه 

دارد.
به گزارش ایسنا، نام نویسی در بیست ویکمین 
دوره اعزام دانشــگاهیان به عتبــات از ۱۸ 

خرداد آغاز شد.
متقاضیان سفر به عتبات در گروه های اساتید، 
متاهالن، دختران و پسران دانشجو و کارکنان 
دانشگاه ها می توانند با مراجعه به سایت ستاد 
عمره و عتبات دانشــگاهیان از امروز تا ۲۷ 

خرداد اقدام به نام نویسی کنند.
پس از پایان نام نویســی از بیــن متقاضیان 
قرعه کشی صورت می گیرد و متقاضیانی که 
به قید قرعه به عنــوان زایر اصلی یا ذخیره 
انتخاب شوند، به عتبات مشرف خواهند شد.
به گفته مســووالن ســتاد عمــره و عتبات 
دانشــگاهیان اعزام زایران از ۲۷ تیر ماه آغاز 
می شود و این روند تا نیمه مهر ماه ادامه دارد.
هزینه کاروان های عتبات دانشــگاهیان برای 
کاروان هــای هوایی از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار 
تومان تا ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و برای 
کاروان های زمینــی از یک میلیون و ۷۰۰ تا 
یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان پیش بینی شده 
است که هزینه هر استان با توجه به دوری و 
نزدیکی به مرز، متفاوت است و کاروان های 
مناسبتی روزهای عرفه از ۱۳ تا ۲۰ مرداد، بنا 
بر تصمیم ســازمان حج و زیارت حدود ۱۵ 

درصد افزایش قیمت خواهد داشت.
همچنین طبق دوره های قبل با همکاری بانک 
ملت، وام یک میلیــون و ۵۰۰ هزار تومانی 
برای سفرهای زمینی و وام ۳ میلیون تومانی 
برای ســفرهای هوایی به زائران دانشگاهی 

تعلق خواهد گرفت.

رییس پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه عنوان کرد:

رونق گردشگری 
داخلی و خارجی
 در گنبد سلطانیه

در تعطیالت عید فطر امسال
۶ هزار و ۹۱۰ گردشگر داخلی
و خارجی از بزرگترین گنبد 
آجری جهان بازدید کردند

مدیرکل میراث  فرهنگی، صنایع  دستی و گردشگری استان زنجان :

زنجان در تولید صنایع دستی فلزی رتبه نخست کشوری را دارد
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