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خودتحریمی در صنعت سرب و روی؛

مشتریانخارجیَپر!
تصمیم دولت منجربه کاهش 50 درصدی  صادرات 

قطب سرب و روی کشور شد
- رویه 7  

تعداد پرداختی های 
تسهیالت مسکن در زنجان 

۳۳ درصد رشد یافت
 مدیر شعب بانک مسکن استان زنجان گفت: 
از ابتدای ســال تاکنون تعداد پرداختی های تسهیالت 
خرید و ساخت مسکن در استان نسبت به مدت مشابه 

سال قبل ۳۳ درصد رشد یافت.
سلمان داشــاد در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 
از ابتدای ســال تاکنون برای سه هزار و ۳۹۰ متقاضی 
تسهیالت ســاخت و خرید مسکن در استان زنجان 

پرداخت شد.
به گفتــه وی، برای این متقاضیان یــک هزار و ۴۳۲ 
میلیارد و ۵۲۴ میلیون ریال تســهیالت پرداخت شده 
اســت. مدیر شعب بانک مسکن استان زنجان گفت: 
متقاضیان دریافت این تسهیالت در مدت مشابه سال 

قبل ۲ هزار و ۵۴۱ نفر بود.
داشاد اظهار داشت: برای این تعداد متقاضی نیز یک 
هــزار و ۴۴ میلیارد و ۵۸۷ میلیون ریال تســهیالت 

پرداخت شده بود.
وی خاطرنشان کرد: در مبلغ تسهیالت پرداخت شده 
۳۷ درصد و تعداد متقاضیان نیز ۳۳ درصد نسبت به 

مدت مشابه سال قبل در استان زنجان رشد داریم.
بانک مسکن بانکی توسعه ای و تخصصی و فعال در 
بخش مسکن ۱۹ شعبه در سطح شهرستان های استان 

زنجان دارد.

   خبــر نخست

چینیهیسومادبافتبهچرخهتولیدبازمیگردند
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نشانی: خیابان بعثت، روبه روی خیابان 
قدس، ابتدای کوچه شهید اسماعیل 

تقی زاده پالک 110
تلفن: 33323084 -33336112

مدیریت: 09123411013
دورنگار: 33331820

karyabi_samin@yahoo.com :ایمیل
@m_Zhalehara تلگرام:

اعزام نیروی کار ) فنی وآماتور ( 
در همه رشته های شغلی

 )خانم ها وآقایان( به کشور ترکیه 
) شهر استانبول( در حداقل زمان 

تسهیالت وخدمات کاری با بهترین و آسانترین

توسط کاریابی داخلی ونیب المللی
 ثمین  تنها کاریابی خارجی  مرکز استان زنجان

اعزام نیروی کار
 به ترکیه

گزارشی از نهمین نشست علمی / فصلی 
انجمن دوستداران تاریخ و فرهنگ زنجان

تجلیل از چهره فرهنگی ادبی
تاریخ معاصر زنجان؛ 
زنده یاد استاد کریم زعفری

استاندار زنجان خبر داد:

نشست منطقه ای روسا و معاونین آموزشی و 
درمان دانشگاه های علوم پزشکی کالن منطقه 
شش کشــور)زنجان، اراک، قم، ساوه، البرز، 
قزوین و خمین(با محوریت تعیین راهبردهای 
مشــترک در حوزه آمــوزش و درمان کالن 
منطقه، صبح روز ســه شنبه ۲۱ آبان در محل 

دانشگاه علوم پزشکی البرز برگزارشد.
این نشســت که با حضور رؤســا و معاونین 
آموزشی و درمان دانشگاهها و دانشکده های 
علوم پزشکی مستقر در کالن منطقه 6 آمایشی 

کشور برگزار گردید؛
 دکتــر پرویز قزلباش رییس دانشــگاه علوم 
پزشــکی زنجان و رییس شورای کالن منطقه 
شش آمایشی کشور ضمن قدردانی از میزبانی 
دانشــگاه علوم پزشــکی البرز و نیز حضور 
مسوولین ســایر دانشــگاهها و دانشکده ها، 
اهداف نشست، سیاســتها و خط مشی کالن 

منطقه را تشریح نمود.

رییــس کالن منطقه 6 آمایشــی کشــور بر 
ضرورت توجه به حوزه آموزش و در اولویت 
قرار دادن این حوزه توسط رؤسای دانشگاهها 
و همچنین ظرفیت های مناســب موجود در 
کالن منطقه جهت توسعه کیفی و کمی رامورد 
توجه قرار داده و شناسائی توانمندیهای منطقه 
بــه منظور افزایش هم افزائی و تعریف پروژه 
های مشــترک و بهره مندی دانشــگاهها از 
ظرفیتها و امکانات یکدیگر به ویژه در حوزه 

آموزش و درمان را مورد تأکید قرار داد.
 رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی زنجان 
درخصوص برخی چالش هــای موجود در 
دانشــگاههای علوم پزشکی از جمله افزایش 
بی رویه ظرفیت پذیرش دانشــجویان بدون 
توجه به ظرفیت ها و زیرساختهای دانشگاهها، 
عدم توزیع عادالنه امکانات بین دانشــگاهها 
توســط وزارت متبوع، ضرورت پیگیری راه 
اندازی رشته های تحصیلی به ویژه در مقاطع 

تخصصی و فوق تخصصی و لزوم خودکفائی 
کالن منطقه در تربیــت و تأمین نیروی های 
تخصصــی مطالبی بیان نمــود و در ادامه در 
خصوص نقشه راه جذب دانشجو در مقاطع 
مختلف تحصیلی به ویژه رشته های مقدماتی 
بالینی؛ با توجه به تفویض این امر از ســوی 
شورای گسترش وزارت متبوع و امضاء تفاهم 

نامه، مواردی متذکر شد.
در ادامه نشست اعضا در قالب دو پنل گروهی 
جداگانه در حوزه آمــوزش و درمان به ارائه 
و بررســی موارد پیشنهادی و دستور کارها و 

چالش های پیشرو و راهکارها پرداختند.
پــس از مباحث پنل گروهــی، گزارش پنلها 
توســط دبیــران ارائه گردید و پیشــنهادات، 
چالش ها و راهکارها مورد بحث و تبادل نظر 
قرار گرفت و مواردی بعنوان پیشــنهادات و 
مصوبات حوزه آموزش و درمان کالن منطقه 

آمایشی به تصویب اعضاء رسید.

 یک عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است 
ظرفیت اقتصاد ایران به حدی گسترده است که در 
صورت مدیریت صحیح و درک دقیق از شرایط 
نه تنها به راحتی می توان نیازهای داخلی را با تولید 
ملی برطرف کرد، که حتی حضور گســترده در 

بازارهای جهانی نیز دور از ذهن نیست.
عباس آرگون در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: اگر 
نگاهی دقیق به ظرفیت های اقتصادی کشور داشته 
باشیم، می بینیم که چه فضای بالقوه ای برای توسعه 
وجــود دارد. ایران دومین دارنــده ذخایر گاز و 
سومین دارنده ذخایر نفت در جهان است. معادن، 
محصوالت کشاورزی و تولیدی ما ظرفیت بسیار 
زیادی دارند. ایران از نظر حمل و نقل جایگاهی 
منحصر به فرد دارد که کشورهای حاضر در منطقه 
را با طی کوتاه ترین مســیر از شرق به غرب و از 
شــمال به جنوب متصل می کند و بازار خدمات، 
بازاری بســیار مهم به شمار می رود. پس در کنار 
محدودیت هایی که غرب برای ما به وجود آورده، 
تحریم ایران، کشورهای خارجی را نیز از بازاری 

بسیار مهم و گسترده محروم می کند.
به گفته وی، در صورتی که این ظرفیت به درستی 
درک شــود و با یک برنامه ریزی درست استفاده 
از ظرفیت حداکثری در دســتور کار قرار گیرد، 
تولیــد ایرانی نه تنها می تواند بخش قابل توجهی 
از نیازهــای داخل را پاســخ دهد که حتی امکان 
حضوری قوی در بازارهای بین المللی نیز وجود 

خواهد داشت.

این عضو اتــاق بازرگانی تهران، بــا بیان اینکه 
فرهنگ ســازی، کیفیت باال و قیمت مناسب سه 
ضلع تعیین کننــده وضعیت کاالی ایرانی در بازار 
هســتند، تصریح کرد: در صورتــی که بتوانیم به 
تولیدکننده فضایی بدهیم که با دسترسی به مواد 
اولیه ارزان، کاالیی با قیمت مناسب و کیفیت باال 
عرضه کند، مردم حتما از آن کاال استفاده می کنند. 
 برای مثال برنج ایرانی با توجه به کیفیت باالی خود 
آیا جانشینی پیدا کرده است؟  در دیگر حوزه ها نیز 
با برندسازی و گســترش فرهنگ استفاده از این 

کاالها، می توان سهم تولید ملی را افزایش داد.
آرگون با اشاره به محدودیت هایی که قاچاق برای 

تولیــد ایرانی ایجاد کرده اســت، بیان کرد:  وقتی 
قیمت ارز واقعی نباشد، واردات و قاچاق کاال رونق 
می گیرد؛ موضوعی که در سال های گذشته بارها 
شاهد آن بوده ایم. در چنین فضایی،  تولیدکننده یا از 
دور رقابت حذف می شود یا مجبور است با پایین 
آوردن کیفیت خود، توان رقابت به دست آورد که 

در نهایت به ضرر تمام طرفین تمام می شود.
وی خاطرنشان کرد:  با واقعی کردن نرخ ها، اصالح  
ساختارها و کاهش قاچاق می توان مقدمات بهبود 
اوضاع تولید را فراهم کرد و به این ترتیب، ظرفیت 
مغفول مانده اقتصاد ایران بار دیگر وارد فاز اجرا 

خواهد شد.

 به دنبال افزایش قیمــت بنزین از بامداد 
امروز، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: 
هرگونه افزایش قیمت کاالها به بهانه رشــد نرخ 
بنزین ممنوع بوده و حتی برخی افزایش قیمت ها 
که طی چند هفته اخیر ایجاد شــده است، باطل 

خواهد شد.
به گزارش ایســنا، رضا رحمانی در نشست ستاد 
تنظیــم بازار که امروز جمعه برگزار شــد گفت: 
ذخایر کاالهای ما در بهترین حالت ممکن است. 
افزایش قیمت بنزین روی قیمت تمام شده کاالها 
از نظر تولید، تقریبا اثر ناچیزی دارد، زیرا قیمت 
این کاالها بیشتر متاثر از حمل ونقل بوده و عمده 
حمل ونقل نیز با سوخت گازوئیل انجام می شود 

که دولت هیچ تغییری در نرخ آن نداده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت  در این نشســت 
اعــالم کرد: در این شــرایط هیچ فروشــنده ای 
اجازه افزایش قیمت کاال ندارد؛ ولو اینکه مجوز  
افزایش قیمت داشته باشد. امروز همچنین تمامی 
مجوزهای افزایش قیمت که طی چند هفته اخیر 

صادر شده بود را باطل می کنیم.
وی بــا تاکید بر اینکه اگر در هفته های گذشــته 
مصوبــه ای برای افزایش نــرخ برخی کاالها هم 
داده شده باشد، همه را امروز باطل می کنم گفت: 
از امروز به بعد اجــازه هیچگونه افزایش قیمتی 
به بهانه افزایــش نرخ بنزین نمی دهیم و هرگونه 

افزایش قیمت تخلف تلقی خواهد شد.

به گزارش ایسنا، با تصمیم اخیر سران قوا، بنزین 
از بامداد آدینه سهمیه بندی شد. بر این پایه سهمیه 
شخصی خودروهای شخصی ماهانه 6۰ لیتر در 
نظر گرفته شده است. قیمت بنزین سهمیه ای نیز 
لیتری ۱۵۰۰ تومان، بنزین غیرســهمیه ای لیتری 
۳۰۰۰ تومان و بنزین ســوپر ۳۵۰۰ تومان تعیین 

شده است.

با هدف تعیین راهبردهای مشترک درحوزه آموزش و درمان؛

نشستمنطقهایروساومعاونانآموزشیودرمان
دانشگاههایعلومپزشکیکالنمنطقهآمایشی6کشور

برگزارشد

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران :

مردم همیشه از کاالی باکیفیت استقبال کرده اند

رحمانی با اشاره به سهمیه بندی بنزین:

دلیلی برای افزایش قیمت کاال وجود ندارد؛ 
با متخلفان برخورد می کنیم
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خبـــر

۷۰ درصد مدارس ابتدایی 
زنجان دارای کتابخانه 

کالسی هستند
 به گفتــه متولیان امر آموزش و پرورش 
استان زنجان از زمان روی کار آمدن دولت تدبیر 
و امید تاکنون ۷۰ درصد مدارس مقاطع ابتدایی 
استان دارای کتابخانه کالسی شدند که برای ۳۰ 
درصد باقیمانده نیز شرایط الزم فراهم خواهد 

شد.
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و 
پرورش استان زنجان  در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا گفــت:  این معاونت، توســعه و ترویج 
فرهنگ کتاب و کتابخوانی را در تمامی مدارس 
به ویژه مقطع ابتدایی مــورد توجه قرار داده و 
در این راســتا اقدام به راه اندازی کتابخانه های 

کالسی کرده است.
جعفــر گنج خانلو افزود: هــم اکنون کتابخانه 
کالسی در ۲ هزارو ۲۵۳ مدرسه مقطع ابتدایی 
استان فعال است که با بررسی های انجام گرفته 
یک هــزار و ۷۰۰ کالس نیز به دلیل نبود فضا و 

امکانات فاقد کتابخانه هستند.
وی اضافه کرد: بر این مبنــا و همزمان با آغاز 
بیست و دومین دوره هفته  کتاب،  طرح ملی ۵۰ 
هزار نمایشگاه در ۵۰ هزار مدرسه اجرا می شود 
که  این مهم نیز در ســطح مدارس استان مورد  

توجه قرار گرفته است.
به گفته، گنج خانلو، ترویج کتاب و کتابخوانی از 
۲ طریق اولی در حوزه چاپ، نشــر و کاغذ باز 
می گردد که در حیطه وظایف این اداره کل جای 
نمی گیرد امــا  دومی  به بحث تبلیغ و مطالعه 

فرهنگ کتاب و کتابخوانی   را شامل می شود.
گنج خانلو افزود: دست اندرکاران حوزه تعلیم 
و تربیت بر این باورند خانواده، مدرسه، دوستان 
و همساالن نقش اساســی در ترویج و نهادینه 
کــردن فرهنگ مطالعه نقش مهمــی  بر عهده 
دارند  که  تحقق این مســاله چشم انداز بسیار 
خوبی ر فراهــم می کند. وی یــادآوری کرد: 
این اداره کل  با برگزاری »جشــنواره دانایی  و 
توانایی« دانش اموزان کتابخوان و عالقمند را به 
ایــن  حوزه  جذب می کند به این طریق که در 
تمامی مقاطع  تعدادی کتاب معرفی و  ســپس 
مسابقه  ای برگزار  می شود که نفرات برگزیده 
به ترتیب در مرحله مدرسه ای، ناحیه ای، استانی 
و کشوری  حضور می یابند که هدف آشنایی با 

یار مهربان است.

فرنشین دامپزشکی استان زنجان:
راه اندازی مرغداری جدید 
در مناطق پرخطر زنجان 

ممنوع شد
 فرنشــین دامپزشکی اســتان زنجان از 
ممنوعیت صدور مجــوز راه اندازی مرغداری 

جدید در مناطق پرخطر زنجان خبر داد.
محمدباقر حاج کاظمی در گفت و گو با خبرنگار 
موج رسا، بابیان اینکه بیماری نیوکاسل در بین 
پرندگان بسیار شایع است و بسیاری ازپرندگان  
به این بیماری حساس هستند، تصریح کرد: در 
برخی مواقع که دقت های الزم صورت نمیگیرد 
مرغ های موجود در مرغداری ها به این بیماری 

دچار می شوند. 
وی بابیان اینکه این بیماری میزبان  های زیادی 
دارد و کنترل این بیمار ی راحت نیســت ابراز 
کرد: مرغــداران به دلیل نگرانی که از این بابت 
دارند معموال قرنطینه داخلی وخارجی  و سایر 

موارد بهداشتی را رعایت می کنند. 
این مســوول با اشــاره اقدامات پیشگیرانه که 
توســط مرغداری ها انجام می شود تا این واحد 
ها دچار بیماری نیوکاســل نشود، تصریح کرد: 
ضدعفونی کردن محیط و واکسیناســیون مرتبًا 
توسط مرغداران انجام می شود. وی بابیان اینکه 
دو مرغ داری در اســتان زنجان در اردیبهشت 
و خــرداد به بیماری نیوکاســل مبتال شــدند، 
خاطرنشان کرد: معدوم سازی 4۷هزار قطعه مرغ 
در ایــن مرغداری ها انجام گرفت تا بیماری به 
سایر پرندگان و مرغداری ها سرایت نکند. حاج 
کاظمی با اشاره به وضعیت بیماری نیوکاسل در 
طیور استان زنجان، ابراز کرد: وضعیت بیماری 
نیوکاسل در استان مشابه سال های گذشته بوده 

و وضعیت عادی است. 
وی با اشاره به اینکه ویروس این بیماری معموال 
در محیط وجود دارد، عنــوان کرد: با توجه به 
شروع فصل سرما  مرغداران باید حساس بوده 
و واکسیناسیون  و ســایر اقدامات بهداشتی و 
قرنطینه ای را جدی تر فصول گذشــته انجام 
دهند.  فرنشــین دامپزشکی استان زنجان بابیان 
اینکــه واکسیناســیون در مرغ هــای بومی در 
روســتاهای نزدیک به مرغداری ها و مجاور با 
راه های مواصالتی انجام می شود، تصریح کرد: 

این طرح تا آخر آبان ماه ادامه دارد. 
وی با اشاره  به اینکه در قسما هایی شهرستان 
های ابهر، ســلطانیه و زنجان تراکم مرغ داری 
باال است، خاطرنشــان کرد: به دلیل تراکم باال 
مرغداری ها این شهرستان ها جزو مناطق پرخطر 

بیماری نیوکاسل هستند. 
وی با اشاره به تصمیمات اخذشده عنوان کرد: 
در مناطق پرخطر مجوز مرغداری جدید صادر 
نخواهد شد. وی افزود: مجوز افزایش ظرفیت 
نیز تحت شــرایطی خاص که امکانات الزم را 

داشته باشند صادر می شود.

خبـر

در چند هفته آینده صورت می گیرد؛
انتشار فراخوان طرح های 

پژوهشی اولویت دار 
استان زنجان

 رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
اســتان زنجان گفت: فراخــوان ارائه طرح های 
پژوهشی برای اجرای اولویت های امسال استان، 

ظرف چند هفته آینده منتشر می شود.
شهرام طهماســبی در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کرد: ۷۰۰ میلیــون تومان اعتبــار برای بخش 
پژوهش اســتان در نظر گرفته شــده که از این 
میزان اعتبار اختصاص یافته، ۱۲۰ میلیون تومان 
صرف تعهدات سال گذشته، ۹۰ میلیون تومان 
برای طرح های سال های قبل از ۹۷ و حدود ۵۵۰ 
میلیون تومان نیز برای اجرای طرح های پژوهشی 

در سال  کنونی هزینه می شود.
این مســوول ادامه داد: بر پایه ظرفیتی که قانون 
بودجه سال گذشته و امســال ایجاد کرد، یک 
درصد اعتبار پژوهشــی دستگاه های اجرایی به 
صورت تجمیعی و فارغ از دیدگاه های بخشی 
و دستگاهی برای انجام طرح های اولویت دار در 

استان هزینه می شود.
وی با تاکید بر لزوم شناســایی مسائل نیازمند 
پژوهش در استان، افزود: بر اساس نظر اعضای 
کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و 
نوآوری استان، توسعه گردشگری، خام فروشی 
و ســهم پایین صنایع تبدیلــی و غذایی، ایجاد 
زنجیره هــای عرضه کشــاورزی متناســب با 
ظرفیت ها، ســواد ســالمت و ســبک زندگی 
سالم، نگاشت زیســت بوم کارآفرینی، تحکیم 
بنیــاد خانواده، بقایای کود و ســم در اراضی و 
محصوالت کشاورزی و توسعه پارک های علم 
و فناوری و شــرکت های دانش بنیان، هشــت 

اولویت پژوهشی استان در سال  کنونی است.
طهماسبی تصریح کرد: سال گذشته پنج موضوع 
از مسائل استان جزو اولویت های پژوهشی استان 
انتخاب شــد که بیش از ۱۰۰ طرح پژوهشــی 
)پروپوزال( از ســوی محققان و دانشــگاهیان 
برای اجرای آن ها به دبیرخانه کارگروه آموزش، 
پژوهش، فناوری و نوآوری ارسال و در نهایت 

پنج طرح برای اجرا تایید شد.
رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
زنجان، خاطرنشان کرد: پژوهش های زیرساختی 
تاثیر بسیاری در توسعه استان دارد، به همین دلیل 
باید بر این پژوهش ها توجه ویژه ای شود که در 
همین راســتا فراخوان ارائه طرح های پژوهشی 
برای اجرای اولویت های امســال استان، ظرف 

چند هفته آینده منتشر می شود.

یک مسوول در شرکت توزیع فرآورده های
نفتی منطقه زنجان عنوان کرد

افزایش ۱۵ درصدی
سهمیه نفت گاز بخش صنعت 

و معدن زنجان
 رییس تامین و توزیع فرآورده شــرکت 
پخــش فرآورده هــای منطقه زنجــان گفت: 
تخصیص ســهمیه نفت گاز به بخش صنعت و 
معدن اســتان در سال کنونی ۱۵ درصد افزایش 

داشته است.
محمد حسینی در گفتگو با زنگان امروز با اشاره 
به اهتمام جدی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی در تأمین و توزیع به موقع و کافی سوخت 
مورد نیاز بخش های مختلف اقتصادی استان در 
سال رونق تولید، اظهار کرد: تخصیص سهمیه 
نفت گاز به بخش صنعت و معدن استان در سال 
۹8 نســبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد 
افزایش داشته است. این مســوول ادامه داد: بر 
اساس کنترل ها و بررسی های به عمل آمده، از 
سرگیری دوباره فعالیت واحدهای راکد استان 
و افزایش فعالیت بسیاری از واحدهای صنعتی 
و معدنی از دالیل افزایش مصرف سوخت این 

بخش اقتصادی در استان است.
وی افــزود: بــا توجــه بــه فعالیت نــاوگان 
سوخت رســانی شــرکت پخش فرآورده های 
نفتی منطقه زنجان، هیچ گونه مشکلی در تامین 

سوخت سهمیه بگیران در استان وجود ندارد.

زنجان، حال و هوای زمستانی 
به خود می گیرد

 سرپرســت اداره کل هواشناسی استان 
زنجان از سردتر شدن هوای استان زنجان طی 

چند روز آینده خبرداد.
رســول همتی در گفتگو با خبرنــگار مهر به 
وضعیت جوی استان زنجان در چند روز آینده 
اشاره کرد و گفت: از روز گذشته سامانه بارشی 

وارد استان شده است.
وی از فعال شدن بارش ها در استان زنجان طی 
چنــد روز آینده خبر داد و اظهار کرد: بارش ها 

در استان به صورت برف و باران خواهد بود. 
همتی به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی 
چند روز آینده اشــاره کرد و یاد آورشد: دمای 
هوای به صورت محسوسی کاهش یافته و استان 

حال و هوای زمستانی خواهد داشت. 
وی افزود: با توجه به بارش باران احتمال سیالبی 
شــده رودخانه ها و مسیل ها وجود دارد که در 
این میان شهروندان در حاشیه رودخانه ها رفت 

و آمد نکنند.

خبـر

اقتصادی  امور   معاون هماهنگی 
اســتاندار زنجان گفــت: اجرای طرح 
موجب  اشتغالزایی،  و  اقتصادی  توسعه 
توانمندسازی روستاییان و جلوگیری از 

مهاجرت آن ها به شهرها خواهد شد.
فرامرز نیک سرشــت در نشســت ستاد 
اقتصاد مقاومتی استان که به  فرماندهی 
صورت مشــترک با شهرستان ماهنشان 
برگزار شــد، افزود: به این منظور باید 
بار منفی از روســتائیان گرفته شــود و 
از لحاظ کیفیت  روســتاییان بدانند که 
خدمات مختلف آموزشــی، ســالمت، 
ارتباطات، زیرســاخت ها و غیره چیزی 

کمتر از شهرنشینان ندارند.
وی یادآورشد: توســعه یافتگی بیش از 
آنکه وابسته به شاخص های کّمی باشد 
به کیفیت بســتگی داشته و حس کیفی 

باید در شهروندان ایجاد شود.
نیک سرشت گفت: در صورتی که تمام 

شاخص های کّمی نیز به شهروندان تحمیل شود 
اما حس کیفی در آن ها ایجاد نشود توسعه یافتگی 

محقق نشده است.
وی بــا بیان اینکه طــرح توســعه اقتصادی و 
اشتغالزایی روســتایی باید در دستور کار کمیته 

تمام  تاکیدکرد:  باشــد  شهرســتان  برنامه ریزی 
دســتگاه ها طرح های مخصوص خــود را برای 
روســتاها دارند اما برنامه توسعه باید به صورت 
همه جانبه و توســعه پایــدار در این طرح دیده 

شود.

نیک سرشــت با بیان اینکه در برنامه های کالن 
این نتیجه حاصل شــده که توســعه کشــور را 
از روســتاها آغاز کنیم، گفت: روســتاها نقاط 
جمعیتی مولد هســتند و توســعه روســتاها از 
مهاجرت، حاشیه نشــینی، گسســت خانواده و 

بسیاری از مسائل جلوگیری می کند.
وی تصریــح کــرد: نمی تــوان تمــام 
شاخص های توسعه کیفی در شهرهای 
بزرگ را در شهرهای کوچک و روستاها 
پیاده کرد اما مســاوات را در بسترهای 
مختلف به همان میــزان می توان ایجاد 

کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار 
زنجان با بیان اینکه هیچ کار علمی بدون 
نقص نیســت، گفت: در تدوین و ارائه 
طرح توسعه به تفاوت بین شهرستان ها 
نیز توجه شــود زیرا هر کدام ظرفیت و 

دغدغه های خاص خود را دارند.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود 
با تاکید بر تکمیل ســاختمان دانشــگاه 
پیام نور ماهنشــان گفت: ایــن پروژه 
۹۰ درصد پیشــرفت دارد که دانشــگاه 
باید برای جلوگیری از اتالف ســرمایه 
و اموال نســبت به ساماندهی و تکمیل 

آن اقدام کند.
نیک سرشــت منطقه حفاظت شــده ماهنشان را 
دغدغه مهــم مردم این منطقــه خواند و گفت: 
تعییــن حدود و ثغور این منطقــه نیز با جدیت 

دنبال شود.

معاون استاندار زنجان عنوان کرد:

جلوگیری از مهاجرت روستاییان با اجرای طرح توسعه اقتصادی

 فرمانده انتظامی اســتان زنجان 
ارز  اســتخراج  گفت: ۱۰۹ دســتگاه 
دیجیتال )ماینر( از سوی عوامل مبارزه 
با قاچــاق کاال و ارز پلیس آگاهی این 

استان، کشف و ضبط شد.
ســردار رحیم جهانبخش با اعالم این 
خبر به خبرنگار ایرنــا، افزود: در پی 
اعالم خبری مبنــی بر راه اندازی مرکز 
تولیــد ارز دیجیتال از ســوی فردی 
ســودجو و فرصت طلب در شهرک 
صنعتــی شهرســتان ابهــر، بالفاصله 
موضوع در دســتور کار پلیس آگاهی 

این شهرستان قرار گرفت.
وی اظهــار داشــت: مامــوران پلیس 
آگاهی شهرســتان ابهر پس از بررسی 
موضــوع و انجام تحقیقــات میدانی، 
محل مورد نظر را شناســایی و پس از 
هماهنگی با مقام قضایی شهرستان به 
مکان مورد نظر اعزام شــدند. سردار 

جهانبخش تصریح کرد: در بازرسی از 
این مکان تعداد ۱۰۹ دســتگاه ماینر به 
ارزش تقریبــی ۱۵ میلیارد ریال که به 
صورت غیرقانونی و با استفاده از برق 
شهری مورد اســتفاده قرار می گرفت 

کشف شد.
فرمانده انتظامی اســتان زنجان گفت: 
در این رابطه، یک نفر دستگیر که پس 
از انجام تحقیقات و تشکیل و تکمیل 
پرونده به عنوان متهم در اختیار مراجع 
قضائی قــرار گرفت تا مــورد اعمال 

قانون قرار گیرد.
ســردار جهانبخش با اشــاره به اینکه 
پلیس به هیــچ وجه اجازه نمی دهد به 
امنیت و آرامش جامعه خدشــه وارد 
شود از شهروندان خواست در صورت 
مشــاهده موارد مشــکوک، بالفاصله 
مراتــب را از طریق مرکز فوریت های 

پلیسی ۱۱۰ اطالع دهند.

مهر ماه امسال نیز ۳۲ دستگاه استخراج 
ارز دیجیتال )ماینــر( به ارزش هفت 
میلیارد ریال که فاقد مجوز قانونی بود 
انتظامی شهرستان  از ســوی ماموران 
ابهــر در کارخانه ای واقــع در یکی از 
شــهرک های صنعتی این شهرســتان 
کشــف و ضبط شــد که متهمان در 
تحقیقات صورت گرفته مدعی شدند 
این دســتگاه ها را از طریــق اینترنت 

خریداری کرده اند.
شهریور ماه امســال نیز 8۰۹ دستگاه 
استخراج ارز دیجیتال )ماینر( به همراه 
۷۷۳ دستگاه منبع تغذیه به ارزش ۱۰۰ 
میلیارد ریال از یک کارگاه ریخته گری 
واقع در شهرک صنعتی زنجان به دست 
آمد و این دستگاه ها تحویل اداره کل 
اموال  تعزیرات حکومتی و ســازمان 
تملیکی و متهم نیــز که غیربومی بود 
به منظور اعمــال قانون تحویل مرجع 

قضایی استان شــد. امرداد ماه امسال 
نیز تعداد ۱۱۵ دســتگاه استخراج ارز 
دیجیتال بــه ارزش بیش از ۱4 میلیارد 
ریال توسط پلیس زنجان کشف شد و 
ضبط شد و متهمین پرونده به مراجع 

قضایی تحویل شدند.
دیجیتال،  ارز  اســتخراج  دستگاه های 
عالوه بــر قاچاق بودن، برق بســیار 
زیادی را مصرف کرده و موجب هدر 
رفت انرژی شــده و به شــبکه برقی 
اســتان و کشور نیز آســیب وارد می 
کند، اظهار داشت: برای خرید دستگاه 
ماینر که به صورت غیرقانونی نیز وارد 
می شــود، ارز زیادی از کشور خارج 
می شــود که به همین جهت پلیس با 
عامالن آن به شــدت برخورد کرده و 
دستگاه های کشف شده را نیز توقیف 

می کند.    
پول مجازی )بیت کوین( پیش از این 

با اســتفاده از رایانه های خانگی تولید 
می شد اما در سال های اخیر دستگاه های 
مخصوص تولید آن )ماینر( ساخته شد 
که واردات و اســتفاده از آنها در ایران 

غیرمجاز است.
استخراج ارزهای دیجیتال به خصوص 
نوع بیت کویین نیــاز به مصرف باالی 
برق دارد به گونه ای که برای استخراج 
هر واحــد بیت کویین نیاز به تولید ۷۲ 

مگاوات ساعت برق است.
بیت کویین یکی از رایج ترین ارزهای 
دیجیتال اســت که در فضای مجازی 
خریــد و فروش می شــود و از طریق 
دســتگاه هایی به نام ماینــر که نوعی 
پردازشــگر اســت، با مصــرف برق 
باال تولید می شــود و برخــی از افراد 
غیرحرفــه ای و ناآگاه بــه مخاطرات 
را  خود  ســرمایه های  سرمایه گذاری، 

صرف این کار می کنند.

 رییس کل دادگســتری استان 
زنجان گفت: در صورتی که مشکل و 
دغدغه مردم را مشکل خود تلقی کنیم 
و مردم این موضوع و دلســوزی ما را 

حس کنند بهتر قانع می شوند.
حجت االسالم اسماعیل صادقی نیارکی 
شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران 
افــزود: در اصل یکــی از برنامه ها و 
سیاســت هــای تحولی قــوه قضائیه 
موضــوع دیدار چهره به چهره با مردم 

است.
وی تصریح کرد: دیدار با مردم شریف 

ابهر نیــز از برنامه های حضور در این 
شهرســتان بود که خوشــبختانه این 
هدف حاصل شد و به همراه معاونان 
و روسای ســازمان های وابسته به قوه 
قضاییه به پــای صحبت های مردم و 

مشکالت آنان نشستیم.
رییس دادگســتری استان زنجان تاکید 
کرد: در ایــن دیدار چهــره به چهره 
مسووالن به مسائل مراجعان رسیدگی 
می کنند به درخواست و دادخواستشان 

پاسخ خواهند داد.
وی یادآور شــد: ما وظیفه داریم بدون 

هیــچ منتی به مردم و مشــکالت آنها 
رسیدگی کنیم.

ایــن مســوول تاکید کرد: تــا همین 
لحظه که در بین مردم حضور داشتیم، 
اقدامات انجام شــده در رفع مســائل 
مراجعان اثربخش، کارگشا و رضایت 

بخش بود.
صادقــی نیارکــی خاطرنشــان کرد: 
امیدواریم این نگاه هم در قوه قضائیه 
و هم در ســایر ســازمان ها توسعه و 
گسترش یابد، که همه با مردم از مردم 

و برای مردم باشند.

وی تاکیــد کرد: اگر مســائل مردم را 
مشــکل خود بدانیم مــردم هم درک 
خواهند کرد و در صورتی که کار مردم 
قابل انجام نباشد، می توانیم قابل انجام 
نبودن کارشــان را بــا خوش اخالقی 
و بیــان خوب منتقل کنیــم همین که 
مردم ببیند کارشــان و درخواستشان با 
دلسوزی انجام می شود، قانع می شوند.

دیدار چهره به چهره با مردم با حضور 
زنجان  استان  دادگســتری  رییس کل 
به همــراه معاونان، دادســتان زنجان، 
رییس دادگســتری و دادســتان ابهر، 

قضات، فرماندار و شهردار ابهر شامگاه 
چهارشنبه در مسجد جامع ابهر شد.

فرمانده انتظامی استان زنجان: 

۱۰۹ دستگاه استخراج ارز دیجیتال در زنجان کشف شد

رییس کل دادگستری استان زنجان:

مسووالن دغدغه مردم را دغدغه خود تلقی کنند

 رییس دانشــگاه فرهنگیــان زنجان گفت: 
معلم حق التدریس و سرباز معلم اگرچه به صورت 
مسکنی در دستور کار قرار دارد، بدترین راه حل های 
در نظر گرفته شــده  برای جبــران کمبود معلم در 

کشور است.
کمال اجاقلو در گفت وگو با خبرنگار موج رسا، با 
اشــاره به کمبود نیرو انسانی در آموزش وپرورش، 
اظهار کرد: برای رفع موقت این نیازها راه هایی را 

آموزش وپرورش در نظر دارد.
وی با اشــاره به طرح های آموزش وپرورش برای 
جبران کمبــود معلم، ابراز کــرد: جذب معلم در 

دانشگاه فرهنگیان، اســتخدام معلم جدید، طرح 
مهارت آموزان، طرح ۲+۲، ســرباز معلم، کاهش 
طول تحصیل دانشــجو معلمان به ۳ سال، جذب 
دانشجویان ارشد و... از راه های جبران کمبود معلم 

است.
رییس دانشــگاه فرهنگیان زنجان با اشاره به اینکه 
مدیران و معاونــان موظف به تدریس در مدارس 
شــده اند، افزود: هــر معاون و مدیــر در مدارس  

موظف به 6 ساعت تدریس در مدارس هستند.
وی بیــان کرد: دور راه حــل معلم حق التدریس و 
ســرباز معلم اگرچه به صورت مسکنی در دستور 

کار قرار دارد، بدترین راه حل های در نظر گرفته شده 
برای جبران کمبود معلم در کشور است.

اوجاقلــو بابیــان اینکه هــر نهاد دیگــری به جز 
آموزش وپــرورش اگر در امر آمــوزش و پروش 
دخالت کند به سیســتم تربیتی و آموزشی کشور 
آسیب می رســاند، خاطرنشان کرد: تمامی نهاد ها 

باید به آموزش وپرورش کمک کنند.
وی بابیان اینکه همه دستگاه ها باید در قالب کاری 
آموزش وپرورش و در متد های آموزش وپرورش 
کمــک کنند، تصریــح کرد: تمامی نهــاد ها باید 
امکانات خود را در اختیار آموزش وپرورش برای 

تربیت نسل جدید قرار دهد.
رییس دانشــگاه فرهنگیان زنجان با اشاره به سند 
تحــول بنیادین آموزش و پــروش که مورد تائید 
رهبری است، عنوان کرد: این سند مبتنی بر بیانات 
امامین انقالب، قرآن، نهج البالغه و ســایر اســناد 

باالدستی نظام اسالمی است.
وی با اشــاره به موفقیت دانش آمــوزان زنجانی 
در جشــنواره های دانش آموزی، ابراز کرد: نسبت 
موفقیت ها دانش آموزان زنجانی در جشنواره ها به 
جمعیت دانش آموزی زنجان یک موفقیت بزرگ 

است.

رییس دانشگاه فرهنگیان زنجان:

معلم حق التدریس 
و سرباز معلم 

بدترین روش جبران 
کمبود معلم
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AAAوA»هیــسAچینــی«A:گفــتAزنجــانAاســتاندارA
Aــزرگ ــادAبافــت«AازAواحدهــایAتولیــدیAمهــمAوAب »م
AبــازAتولیــدAچرخــهAبــهA۱۱ســالAازAپــسA،اســتانAایــن

میAگردنــد.
AشهرســتانAبــهAخــودAســفرAجریــانAدرAحقیقــیAاهللAفتــحA
AازAشــماریAبــاAقلعــهAصاییــنAشــهرAدرAحضــورAبــاAابهــر

مــردمAایــنAشــهرAدیــدارAکــرد.
Aــن ــهرAصاییـ ــانAشـ ــبAالزمـ ــجدAصاحـ AویAدرAمسـ
AبـــهAمشـــکالتAبـــهAاشـــارهAبـــاAســـخنانیAدرAقلعـــه
Aــمنی ــهAدشـ ــورAدرAنتیجـ ــرAدرAکشـ ــادیAاخیـ اقتصـ
A،ــالمی ــوریAاسـ ــامAجمهـ ــالبAوAنظـ ــمنانAانقـ دشـ
Aـــاری ـــالAج ـــهAدرAس ـــودAاینک ـــاAوج ـــت:Aب ـــارAداش اظه

AدرAــی ــمAولـ ــاهدAبودیـ ــیAراAشـ ــکالتAمختلفـ مشـ
Aــدی ــدAتولیـ ــچAواحـ ــیAهیـ ــازهAتعطیلـ ــتانAاجـ اسـ
AواحـــدA۶A،شـــدهAانجـــامAاقدامـــاتAبـــاAوAندادیـــمAرا
AحقیقـــیAAAA.شـــدAـــده ـــهAچرخـــهAبازگردان ـــلAهـــمAب تعطی
AنباتـــیAروغـــنAکارخانـــهAبازگشـــتAبـــهAاشـــارهAبـــا
AوA»هیـــسAـــی ـــد،Aگفـــت:A»چین ـــهAچرخـــهAتولی ـــانAب جه
Aـــتان ـــدیAاس ـــمAتولی ـــایAمه ـــمAازAواحده ـــت«Aه »مادباف
Aـــاره ـــتAدوب ـــاریAفعالی ـــالAج ـــالAدرAس ـــسAازA۱۱Aس پ
Aـــتان ـــیAاس ـــامAعال ـــرد.AAAمق ـــدAک ـــازAخواهن ـــودAراAآغ خ
Aـــار ـــاAاعتب ـــیAب ـــروژهAهای ـــنAپ ـــرAای ـــدAکـــرد:AعـــالوهAب تاکی
AحضـــورAبـــاAتومـــانAمیلیـــاردA۵۰۰AوAهـــزارA۲Aبـــاالی

ـــرد. ـــمAک ـــاحAخواهی ـــوریAافتت ـــدAکش ـــامAارش مق

AاشــتغالAرصــدAکمیتــهAاینکــهAبیــانAبــاAزنجــانAاســتاندارA
AجــذبAبــهAمجــابAراAتولیــدیAواحدهــایA،اســتانAدر
AهمیــنAهــایAتــالشAبــاAوAکنــدAمــیAبومــیAنیروهــای
Aــتان ــیAاس ــرAبوم ــرA۲۰۰Aنف ــاهAاخی ــکAم ــهAدرAی کمیت
AوAکاداســترAزمینــهAدرA:شــدAیــادآورA،انــدAشــدهAجــذب
AزنجانAاســتانA،کشــاورزیAهــایAزمیــنAحــدودAتعییــن
AکــهAشــودAمــیAمحســوبAکشــورAاولAاســتانAســهAجــز
AاختالفاتAکشــاورزیAاراضــیAکامــلAحــدودAتعییــنAبــا
AطــورAبــهAمناطــقAبرخــیAدرAکشــاورزانAوAدولــتAبیــن

کامــلAرفــعAخواهــدAشــد.
Aــروری ــونAدرAحــوزهAدامپ ــاAکن ــزارAکــرد:Aت AحقیقــیAاب
Aــداث ــاتAاح ــمAوAاقدام ــیAکردی ــایAخوب ــمAکاره ه
AراAرأســیAهــزارA۶۰AســبکAدامAــرورش یــکAواحــدAپ
AکشــورAدرAخودAنــوعAدرAکــهAکردیــمAآغــازAســلطانیهAدر

مثــالAزدنــیAخواهــدAبــود.
AدرA:کــردAخاطرنشــانAاســتانAدرAدولــتAعالــیAنماینــدهA
AوجــودAمشــکالتیAنیــزAایAقولنامــهAهــایAزمینAحــوزه
AبــهAشــدهAابــالغAوAشــدهAتعییــنAمراحــلAبــاAکــهAداشــت
AســاختAــه ــزAپروان ــاAنی ــنAه ــنAزمی ــهAای شــهردارانAب

ارایــهAخواهــدAشــد.
Aرفــع Aپیگیــری Aبــرای A:گفــت Aزنجــان AاســتاندارA
AمقاماتAازAنفــرA۱۲۰AبــاAکنــونAتــاAاســتانAدرAمشــکالت

A.ــت ــدهAاس ــامAش ــالتAانج ــدارAوAمالق ــیAدی مل
AشــرایطAدرAجامعــهAدرAآفرینــیAامیــدAضــرورتAبــرAویA
Aــور ــرAش ــزاریAپ ــزود:Aبرگ ــردAوAاف ــدAک ــیAتاکی کنون
AراAنظــامAوAانقــالبAدشــمنانA،روAپیــشAانتخابــات

A.ــرد ــدAک ــدAخواه ناامی
AطرفــیAبــیAاصــلAکامــلAحفــظAضــرورتAبــرAحقیقــیA
A:داشــتAــار ــردAوAاظه ــدAک ــاتAتاکی ــرانAدرAانتخاب مدی
Aــه ــاتAراAک ــاAارکانAانتخاب ــتAت ــنAاس ــاAای ــالشAم ت
AمشــارکتAوAــودن شــاملAامنیــت،Aســالمت،AرقابتــیAب

ــقAببخشــیم. ــریAاســتAراAتحق حداکث

زنگان

AAAسالروزA،AدیابتAجهانیAروزA)AماهAآبانA۲3A(AنوامبرA۱4
AعالوهAروزAاینAازAهدفA.AاستAانسولینAکاشفAبانتیگAدکترAتولد
AدنیاAبیشترAچهAهرAکردنAآگاهA،AبزرگAدانشمندAاینAبزرگداشتAبر

A.AاستAدیابتAبیماریAاهمیتAبا
AدیابتAبیماریAخطرAمعرضAدرAراAماA،ناســالمAزندگیAسبک
AطولAدرAکافیAســبزیجاتAوAمیوهAمصرفAعدمA.دهدAمیAقرار
AفســتAمصرفA،AپرکالریAوAپرچربAغذاهایAمصرفA،Aروز
AوAکارAازAناشــیAهایAاســترسAکنارAدرAتحرکیAکمA،AهاAفود
AغیرواگیرAهایAبیماریAبهAابتالAرویAبرAهمگیA،روزانهAزندگی

AA.AاستAتاثیرگذارAدیابتAجملهAاز
A.استAدرجهانAواگیرAغیرAبیماریهایAشایعترینAازAیکیAAدیابت
AکشورهاAاکثرAدرAمرگAعلتAپنجمینAیاAچهارمینAبیماریAاین
AتوسعهAحالAدرAاقتصادیAازنظرAکهAکشورهاییAدرA.باشــدAمی
A.داردAوجودAبیماریAاینAشیوعAبرAمبنیAعلمیAشواهدAهســتند
AمعضالتAازAیکیAنیزAAگلوکزAتحملAاختاللA،دیابتAبرAعالوه
AتحملAاختاللAبهAمبتالیانAA.اســتAســالمتAزمینهAدرAبزرگ
AوAدیابتAبهAابتالAخطرAمعرضAدرAســایرینAازAبیشــترAگلوکز

A.هستندAعروقیAقلبیAهایAبیماری
AتاA۲۰AسنیAگروهAدرAدیابتAبهAمبتالیانAتعدادAجهانیAآمارAطبق
AبینیAپیشAکهAاستAبودهAنفرAمیلیونA4۲۵AازAبیشAسالAدرAسالA79
A.بگذردAAنفرAمیلیونA۶۲8AمرزAازA۲۰4۵AسالAتاAتعدادAاینAشودAمی

نیمی*از*مبتالیان*به*دیابت*از*بیماری*خود*بی*خبرند *
AبهAاستAبودهAمرگAمیلیونA4AمســتقیمAعاملAســاالنهAدیابت
AدرAراAخودAجانAدیابتAازAنفــرAیکA،AثانیهA۶AهرAدرAطوریکــه

A.دهدAمیAدستAازAجهان
AبهداشتAمعاونتAغیرواگیرAهایAبیماریAباAمبارزهAگروهAرییس
AدیابتAتعریفAبهAاشــارهAباAامروزAزنگانAروزنامهAباAگفتگوAدر
AمیAدیابتAراAخونAقنــدAغیرطبیعیAافزایشAA:کندAمیAاظهــار
AمحسوبAبدنAسازAوAســوختAدرAاختاللAنوعAیکAکهAگویند
A.باشدAنمیAقندAازAکاملAاستفادهAبهAقادرAبدنAکهAبطوریAمیشود
A:کندAمیAتصریحAبیماریAاینAعالیمAبهAاشــارهAباAصیدیAعلی
AوزنAکاهشA،سستیAوAضعفA،پرادراریA،پرنوشیA،پرخوری
A،ســالA3۰AباالیAافرادAبرایAکهAاســتAدیابتAعالیمAجملهAاز
AبیماریAسابقهA،AباالAچربیAوAخونAفشــارAدارایAوAچاقAافراد
AوAقلبیAبیماریهایAسابقهA،بارداریAدیابتAخانواده،ســابقهAدر

A.باشدAخطرسازAتواندAمیAتحرکیAکمAوAعروقی
Aیک؛AنوعAدیابتA:کندAمیAعنوانAدیابتAانواعAبهAاشــارهAباAوی
AافرادA(AشودAمیAدیدهAجوانانAوAنوجوانانA،AکودکانAدرAبیشــتر
AسلولAتخریبAدلیلAبهAدیابتAازAنوعAاینA)AســالA3۰AازAکمتر
AًمعموالAمبتالAافرادAوAشودAمیAایجادAانسولینAکنندهAتولیدAهای

A.کنندAتزریقAانسولینAبایدAدرمانAجهتAوAهستندAالغر
AوAمیانسالAافرادAدرAًمعموالAدیابتAنوعAاینAکهAدومAنوعAدیابتAو
AطوریکهAبهAاستAدیابتAنوعAترینAشایعAوAشودAمیAدیدهAمسن
AاینAبهAجهانAسراسرAدرAدیابتیAبیمارانAکلAدرصدA9۰AازAبیش

A.هستندAمبتالAبیماریAنوع
AآنAتاثیرAکاهشAیاAانسولینAترشحAکمبودA،مسوولAاینAگفتهAبه
AمواردAبیشترAدرAکهAاستAدومAنوعAدیابتAایجادAعلتAمهمترین
AبرخالفA.دارندAوزنAاضافهAیاAهســتندAچاقAًمعموالAبیماران
AوAصداستAوAسرAکمAوAآهستهAبسیارAآنAشروعAیکAنوعAدیابت

A.باشدAاطالعAبیAخودAبیماریAازAسالهاAاستAممکنAفرد
AرعایتAراAخودAغذاییAرژیمAدومAنوعAدیابتAبهAمبتالAبیمارAاگر
AمدتAطوالنیAدرAننمایدAموقــعAبهAراAخودAدارویAیاAوAنکنــد

A.شدAخواهدAبیماریAعوارضAدچار
AتوضیحAدومAنوعAدیابتAعوارضAبهAاشــارهAباAادامهAدرAصیدی
AعصبیAعوارضAیاAوAهاAکلیهAکارافتادگیA،قلبیAسکتهA:دهدAمی
AچشمیAعوارضAیاAوAشودAپاAقطعAیاAوAزخمAبهAمنجرAنهایتاAکه
AجملهAازAشــودAمیAمبتالAفردAدرAنابیناییAبهAمنجــرAکهAگردد
AآمارهایAبراساسAA.اســتAدومAنوعAدیابتAخطرنامAعوارض
AافرادAدرAکشورAدرAدیابتAشــیوعAمیزانA۱39۵AسالAاِســتِپس

AA.باشدAمیA7.۲AAزنجانAاستانAدرAوA۱۰.8AسالA۲۵Aباالی
AدرAمبتالیانAازAدرصدA74AصیدیAگفتهAبهAکهAحالیستAدرAاین
AبیماریAازAزنجانAاستانAدرAمبتالیانAدرصدA۶۰AوAکشورAسطح
AبدنAدرAبیماریAاینAوجودAازAاطالعیAمابقیAوAدارندAآگاهیAخود
AنقشAچاقیAاینکهAبهAتوجهAباA:دهدAمیAادامهAویAA.ندارندAخود
AدرصدA۵۶AبررسیهاAبراساسAداردAبیماریAاینAشیوعAدرAمهمی
AوزنAاضافیAوAچاقیAبهAسالA۱8AباالیAافرادAAکشــورAجمعیت
AA.باشدAمیAآقایانAازAبیشترAخانمهاAدرAمیزانAاینAکهAهستندAدچار
AفدراسیونA:کندAمیAاظهارAبیماریAاینAاهمیتAبهAاشارهAباAوی
AامسالAدیابتAجهانیAروزAمناســبتAبهA،A)IDF(AدیابتAجهانی
AخانوادهAازA«وAاستAگذاشــتهAخانوادهAرویAبرAراAخودAتمرکز
A.باشدAمیAدیابتAامسالAشــعارجهانیA»کنیدAمحافظتAخود

اقدامات*پیشگیری** *
AبهداشتAمعاونتAغیرواگیرAهایAبیماریAباAمبارزهAگروهAرییس
AبرنامهAبهداشــتیAمعاونتAســطحAدرAاقداماتAAباAرابطــهAدر
AباA:گویدAمیAاستانAدرAغیرواگیرAبیماریهایAکنترلAوAپیشگیری

AپیشگیریAراستایAدرAبزرگیAگامAپیشگیریAهایAبرنامهAاجرای
AخطرAعواملAوAدیابتAویژهAبهAغیرواگیــرAبیماریهایAکنترلAو

A.شدAبرداشتهAآنها
AسـالA3۰AبـاالیAافـرادAهمـهAبرنامـهAایـنAدرAA:دادAادامـهAوی
AسـالA۱۰AدرAمغزیAوAقلبـیAسـکتهAخطرسـنجیAبـاAهمزمـان
AنیزموردAغیرواگیـرAبیماریهایAخطـرAعواملAلحـاظAازA،آینـده
AمبتالAافرادAشناسـاییAصورتAدرAوAگیرنـدAمیAقـرارAارزیابـی
A.گیرندAمـیAقرارAمراقبـتAتحـتAAفشـارخونAوAدیابـتAبـه

AدارایAکـهAسـالA3۰AبـاالیAافـرادAهمـهAاسـتAذکـرAبـهAالزم
AوAقندخـونAآزمایـشAرایـگانAانجـامAبـاAباشـندAخطـرAعامـل
AآنهاAبرایAمغـزیAوAقلبیAسـکتهAخطرAریسـکA،AخونAچربـی

A.شـودAمیAسـنجیده
AدیابتAکنترلAوAپیشگیریAبرنامهA:کندAمیAنشانAخاطرAصیدی
AبصورتAAنیزA9۵AسالAازAوAروســتاییAمناطقAدرA83AســالAاز
AهدفAکهAشودAمیAاجراAروستاییAوAشهریAمناطقAدرAهمزمان
AبهAآنهاAازAمراقبتAوAبیمــارانAشناســاییAبرنامهAاینAاجرایAاز

A.باشدAمیAدیابتAازAناشیAعوارضAازAپیشگیریAمنظور
AبیمارانهAمخصــوصAدیابتAکلینیکA،مســوولAاینAگفتهAبــه
AخدماتAجهتAدرمانیAبهداشتیAمراکزAازAشدهAارجاعAدیابتی
AتوســطAویزیتAکلینیکAاینAدرAکهAاســتAدیابتAتخصصی
AایAتغذیهAایAومشاورهAپرستاریAخدماتA،دیدهAدورهAپزشک

A.شودAمیAانجامAدیابتیAبیمارانAبرای

راههای*پیشگیری* *
AگرفتهAجدیAراAوزنAاضافهAبایســتAمیAاینکهAبرAتاکیدAباAوی
AدیابتAبهAابتالAعلتAمهمترینAوزنAاضافهA:کندAمیAبیانA،شود
AتواندAمیAهمAوزنAدرصدیAپنجAکاهشAحتیAکهAاستA۲Aنوع
A9۰AحدودA:داردAاعتقادAبرAصیدیAA.شودAقندخونAکنترلAسبب
AباعثAچاقیA.هســتندAچاقA۲AنوعAدیابتAبهAمبتالAافرادAدرصد
AکمترAتأثیرAوAگلوکزAتحملAعدمA،AانسولینAبهAمقاومتAافزایش

AA.شودAمیAدیابتAمخصوصAداروهای
AبیشــترAمصرفAطریقAازAراAفیبرAدریافتA:کندAمیAابــرازAوی
AافزایشAدارAسبوسAهایAنانAوAحبوباتA،AهاAمیوهAوAهاAسبزی
AمثلAهاییAمیوهAدرAموجــودAمحلولAفیبرهایAویژهAبهA.دهیــد
AوAجودوسرAوAجوAنظیرAغالتیAوAمرکباتAوAآلوA،AانگورA،Aسیب
AوAشوندAمیAخونAکلسترولAآوردنAپایینAسببAحبوباتAانواع

A.کنندAمیAکمکAوزنAکاهشAبهAزیادیAمیزانAبه
AمصرفAبهAروزAهرAدرAبزرگســاالنAوAجوانانAاینکهAبهAتوجهAبا
AواحدA۵AروزانهAمصرفAباA،دارندAنیازAفیبرAگرمA۲۵AکمAدســت
AنیازAموردAفیبرAازAزیادیAبخــشA)AگرمA4۰۰A(AمیوهAوAســبزی

A.شودAمیAتأمین

کاهش*مصرف*چربی* *
AروغنAوAچربیAحدAازAبیشAمصرفA:کندAمیAتاکیدAمسوولAاین
AمیAایجادAعروقAوAقلبAسیستمAبرایAکهAمشکالتیAبرAعالوهA،
AوزنAاضافهAبروزAًنهایتاAوAدریافتیAکالریAافزایشAســببA،Aکند
AدیابتAکنندهAتشدیدAهمAوAسازAزمینهAهمAکهAگرددAمیAچاقیAو
AروغنAدرAموجودAغیراشباعAچربAاسیدهایAازAاستفادهAA.Aاست
AبهAزیتونAروغنAوAکنجــدAروغنAجملهAازAمایعAگیاهیAهــای

A.کندAمیAکمکA۲AنوعAدیابتAازAپیشگیری
AترانسAچربAاسیدهایAحاویAهایAچربیAاست؛AذکرAبهAالزم
AنباتیAروغنAوAشدهAسرخAغذاهایA،AفودهاAفســتAدرAموجود
AغیرواگیرAهایAبیماریAبروزAخطرAوAهســتندAخطرناکAجامد
AراAدیابتAوAهاAســرطانA،AعروقیAقلبیAهایAبیماریAجملهAاز

A.دهندAمیAافزایش

فعالیت*فیزیکی*خود*را*افزایش*دهید* *
AانســولینAبهAحساســیتAافزایشAوAخونAقندAمیزانAکاهــش
AفعالیتA.هســتندAورزشــیAهایAفعالیتAمفیدAاثراتAجملهAاز
AروزA۵AحداقلA،AمتوسطAشدتAباA)هوازی(AایروبیکAورزشی
AباAهوازیAورزشAیاA،AدقیقــهA3۰AمدتAبهAبارAهرAوAهفتــهAدر
AدقیقهA۲۰AمدتAبهAبارAهرAوAهفتهAدرAروزAســهA،AزیادAشــدت

A.شودAمیAتوصیه

سیگاررا*کنار*بگذارید** *
AدیابتAبـهAابتالAسـازیAزمینهAاینکهAبـرAتاکیدAباAمسـوولAایـن
A:کندAمیAاظهـارA،اسـتAسـیگارAمضراتAمهمترینAازAدوAنـوع
AبهAابتـالAخطـرAدرAبقیـهAازAبیشـترAدرصـدA۵۰AسـیگاریAافـراد
AبـهAاینکـهAبـرAتاکیـدAبـاAپایـانAدرAویAA.دارنـدAقـرارAدیابـت
AانجامA،AدارنـدAوزنAاضافـهAکـهAسـالA3۰AباالیAافـرادAتمامـی
A:کندAمـیAنشـانAخاطرA،شـودAمیAتوصیـهAقندخـونAآزمایـش
AاگرAحتیA،AهسـتندAسـالهA3۰AبـاالیAسـنینAدرAافـرادAچنانچـه
AخودAپزشـکAازAاسـتAبهتـرA،AبرخوردارنـدAمطلوبـیAوزنAاز
AبرایشـانAراA)AFBS,Hba1cA(AخونAقندAآزمایشAکهAبخواهنـد

A.دهدAانجـام
AAوAقندAآزمایشاتAاستانAبهداشتیAمراکزAدرAاست؛AذکرAبهAالزم

چربیAخونAرایگانAانجامAمیگیرد.

خبـر

AAAدوستدارانAانجمنAعلميAنشســتAنهمین
A۱398AآبانA۲3AپنجشنبهAروزAزنجانAفرهنگAوAتاریخ
A)ولیعصر)عجAبیمارستانAاجتماعاتAســالنAمحلAدر
AازAجمعيAحضورAباAکهAمراسمAاینAدرA.گردیدAبرگزار
AگردیدAبرگزارAانجمنAعضوAغیرAوAعضوAمندانAعالقه
AاجرايAوAمجیدA...اAکالمAازAچندAآیاتيAتالوتAازAپس
AباAبرنامهAمجــريAفردAکالميAمنصورAA،مليAســرود
AحضرتAمیالدAخجستهAایامAتبریکAوAکوتاهAايAمقدمه
AبرنامهAآغازگرA)ع(AصادقAامامAحضرتAوA)محمد)ص

شد.
AوادبAشعرAپیشکسوتAاحمديAمسعودAسیدAسپس
AانجمنAمدیرهAهیــاتAطرفAازAنمایندگيAبهAاســتان
AازAگویيAآمدAخوشAباAوAگرفتهAقرارAتریبونAپشــت
AکهAکردAامیدواريAاظهارAويA.نمودAقدردانيAحاضران
AکارگروهAهمتAوAتالشAباAانجمنAعلميAهايAنشست
AادبAوAفرهنگAوAتاریخAپنهانAزوایايAمختلفAهــاي

زنجانAراAروشنAنماید.
AزندگيAازAايAخالصـهAبیانAبـاAبرنامهAمجـريAسـپس
AمسعودAآقایانAازAمحمديAشـاهAاهللAذبیحAاسـتادAآثارAو

AمحمديAشـاهAاسـتادAوAمالیيAبیوکAدکترAوAاحمـدي
AبهAایشـانA"نامهAزنـگان"AکتـابAازAرونمایـيAجهـت
AدوسـتدارانAانجمنAشـدهAمنتشـرAاثرAدومیـنAعنـوان
تاریـخAوAفرهنـگAزنجـان،AدعـوتAبـهAعمـلAآورد.
AاخیرشAکتـابAچاپAموردAدرAمحمـديAشـاهAاسـتاد
AسـخنانAاسـتAزنجانAدربارهAبرگزیـدهAمقـاالتAکـه
AعنوانAحسـنلو)بهAآقـايAازAوAنمـودAایـرادAمبسـوطي
AنیزAوA)ناشـرAعنوانAبه(روميAخانـمAوA)مالـيAحامـي
AتقدیرAزنجـانAفرهنگAوAتاریـخAدوسـتدارانAانجمـن

AA.نمودAتشـکرAو
AکارگــروهAــر ــه؛AمهــديAریاحــيAدبی ــهAبرنام درAادام
Aهــاي Aفعالیــت Aاز Aگزارشــي Aادبیــات Aو Aزبــان
AوAکنــونAتــاA)۱39۶Aتشکیل)ســالAبــدوAازAکارگــروه
AازAپایــانAدرAوAنمــودAارائــهAراAآنAآتــيAهــايAبرنامــه
AواحــدAکارکنــانAنیــزAوAهنــريAAگــروهAوAمدعویــن
A)ولیعصر)عــجAبیمارســتانAامنــاءAهیــأتAوAآمــوزش
AوAهمــکاريAمراســمAایــنAبرگــزاريAدرAکــهAزنجــان

Aــه ــد،AتشــکرAکــرد.AدرAادام همراهــيAنمودن
AسخنAایرادAبهAدانشــگاهAمدرسAمالیيAبیوکAدکترA

AربیعAایامAمیمنتAبــهAراAخودAســخنانAويA.پرداخت
AصادقAامامAوAمرتبتAختمیAپیامبرAســعاتAباAمیالدAو
AششمAقرنAشاعرAبوسريAمحمدAابوحامدAازAابیاتيAبا
AفيAالدریهAالکواکب«AعنوانAباAعربAشــاعرAمصري
AمحیطAبرAراAحوزهAچندAويA.نمودAالنبویه«آغازAالمدح
AشــعرايAازAعبارتندAکهAشــمردAاثرگذارAزنجانAادبي
AشعرايAوAآذربایجانAشعرايAوAایرانAســرايAفارسي
AچهارAگذاريAاثرAهمچنیــنAوAآذربایجانAجمهوري
AشهریارAسهند؛Aساهر؛AحبیبAیعنيAآذربایجانيAشاعر
AتوجهAقابلAراAزنجانAشعرAبرAچيAمشــروطهAکریمAو
AحیدرAشــاعرانAاینAآثارAمیانAازA:افزودAويA.خوانــد
AشعرايAطرفAازAنظیرهA۵۱AباAشــهریارAســالمAبابایه
AمیانAازA.اســتAگرفتهAقرارAنخســتAمقامAدرAزنجان
AاینAسرآمدAشهیديAعبدالواسعAمرحومAســرودهAآنها
AدرAکهAاستAشهریارAسهندیهAدیگرAاثرAوA.اســتAآثار
AخسروAامیرA.استAگذاشتهAژرفيAتاًثیريAزنجانAشعر
AباAکهAهستندAشاعرانيAازAنیزAهیدجيAحکیمAوAدارایي
AزنجانAمعاصرAادبیاتAبالندگيAدرAخودAهايAنوآوري
AنکتهAاینAبهAويAهمچنینA.اندAنمودهAایفاAبسزایيAنقش
AیکدیگرAپايAبهAپاAزنجانAدرAترکيAوAفارسيAشعرAکه
AنبودAدلیلAبــهAوليA،کردAتأکیــدA،کنندAميAحرکــت
AAتأثیرAتحتAراAزنجانAترکيAشعرAترکيAزبانAآموزش
AترکیهAادبیاتAًاخیراAوAآذربایجــانAجمهوريAادبیات
AنیزAزنجانيAابراهیمAشیخAوAفاضليAتقيAسیدA.دانست
AسخنرانAکهAهستندAزنجانAنویسيAداستانAپیشگامان

اشارهAايAبهAآثارAایشانAنمود.
AغزلAیکAازAابیاتيAقرائتAباAفرهنگیAنشستAاینAادامه
AهنرنمایيAسپسAوAکالميAمنصورAAهايAســرودهAاز
Aبیگي)نوازندهAمحالAمهردادAسرپرستيAبهAهنريAگروه
A)سنتورAنوازنده(بیگيAمحالAمهرانAهمراهيAوA)تنبک
AعباسيAجاویدAAوA)تارAنوازنده(AاحمديAکاوهAدکترAو

A.یافتAادامهA)آواز(Aفالح
Aاز Aیکـی Aقرائـت Aاز Aپـس Aبرنامـه Aمجـري Aسـپس
AآقایـانAازAزعفـریAکریـمAاسـتادAمرحـومAشـعرهای
A،انجمنAمدیـرهAهیـأتAرییـسAنایـبAجبـاريAدکتـر
AریاسـتAنعمتـيAوAاحمـديA،شـاهمحمديAاسـتاد
Aپور)پیشکسـوت Aشـریف Aخانـم Aو Aهنـري Aحـوزه
AبـهAتـاAآوردAعمـلAبـهAدعـوتA)نمایشـيAهنرهـاي
AلوحAانجمنAاعضـايAوAحضـارAطـرفAازAنمایندگـي
AکریمAحـاجAمرحومAخانـوادهAبـهAراAتقدیـرAوAسـپاس
AوAپژوهشـگرAنیـاAعباسـيAحسـینAآقـايAوAزعفـري
AنویسـندگيAوAنمایشAوAتئاتـرAعرصهAفعـالAهنرمنـد
AکوتاهAسـخنانAهاAبرنامهAبخشAپایـانA.نمایندAتقدیـم
AکهAبـودAزعفـريAرحیـمAآقـايAوAنیـاAعباسـيAآقـاي
AثبتAوAشـناختAدرAهاAنشسـتAاینAمثبـتAتأثیـرAبـه
AاشـارهAزنجـانAفرهنگـيAحـوزهAفرهنـگAوAتاریـخ
AوAکتبAازAچنـدAآثاریAنشسـتAحاشـیهAدرAA.نمودند
AکریمAیادAزنـدهAآرشـیوAازAزنجانAمعاصـرAمطبوعـات
AاسـتقبالAموردAکهAبـودAآمدهAدرAنمایـشAبـهAزعفـري

حاضریـنAقـرارAگرفت.

گزارشی از نهمين نشست علمي / فصلي انجمن دوستداران تاريخ و فرهنگ زنجان 

 تجلیل از چهره فرهنگی ادبی تاریخ معاصر زنجان،
زنده یاد اسـتاد کریـم زعفـری

رييس گروه مبارزه با بيماريهای غيرواگير دانشگاه علوم پزشکی زنجان اعالم کرد:

اضافه وزن ؛ مهمترین علت ابتال به دیابت

Aاستاندار زنجان خبر داد؛

 » چینی هیس« و »ماد بافت« پس از
۱۱سال به چرخـه تولید باز می گردند

i  ســپس مجــري برنامــه پــس از قرائت يکــی از شــعرهای مرحوم اســتاد
کريــم زعفــری از آقايــان دکتــر جبــاري نايب رييس هيــأت مديــره انجمن، 
ــم  اســتاد شــاهمحمدي، احمــدي و نعمتــي رياســت حــوزه هنــري و خان
شــريف پور)پيشکســوت هنرهــاي نمايشــي( دعــوت بــه عمــل آورد تــا بــه 
نمايندگــي از طــرف حضــار و اعضــاي انجمــن لــوح ســپاس و تقديــر را به 
خانــواده مرحــوم حــاج کريم زعفري و آقاي حســين عباســي نيا پژوهشــگر 
و هنرمنــد فعــال عرصــه تئاتــر و نمايــش و نويســندگي تقديــم نماينــد.
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زمین سبز

iiآرمیونiمهدیi
iحمایتiوiحفاظتiادارهiرییسiiii

AAAميAفردAبهAمنحصرAدرختانAازAارسAجنگليAگونه
AاستAتوانستهAكوهستانيAخشكAنيمهAشــرايطAدرAكهAباشد
AدرAگونهAاينAجنگلهایAبيشترA.دهدAتشــكيلAجنگليAجامعه
AحالAدرA.هستندAمســتقرAسختAبسيارAاكولوژيكیAشــرايط
AهاAقابليتAبحثAدرAگونهAاينAاصليAاهميتAوAارزشAحاضر
AامعانAباAوAبودهAآنAژنتيكیAوAمحيطیAزيســتAهایAارزشAو
AوAدنياســتAدرAكمیAپراكنشAدارایAدرختAاينAكهAاينAبــه
AگيردAمیAصورتAســختیAبهAآنAزادآوریAمتعددیAداليلAبه
AوAالزمAارسAجنگلهايAماندهAباقيAازAنگهــداریAوAحفاظت

A.رسدAميAنظرAبهAضروري
Aــامی ــاAاس ــورAارسAراA،Aب ــاطAكش ــرAنق ــیAاكث ــردمAمحل م
AارجــهA؛Aآرچــا،AاورســاA،AكوهــیAســروAجملــهAازAمتعــددی
AاســتAدرختيAارسAميشناســندAآردوجAزنجــانAاســتانAدرAو

آشــناAبــرایAدوســتAدارانAطبيعــت.
AاســتانAســطحAدرAجنگلــيAدرختــانAازAيكــيAبعنــوانAارس
AزنجانA؛AماهنشــانAارتفاعــاتAدرAالخصــوصAعلــيAزنجــان
Aــه ــارمAب ــدهAوAدرAشــمالAشهرســتانAط ــهAصــورتAپراكن ب

A.AداردAوجــودAانبــوهAنيمــهAوAانبــوهAصــورت
AباAواشAارسAانگلــيAAگياهAبهAآلودهAمنطقهAAدراينAدرختــانA.
AAآفتAقبليAنــام(AA Arceuthobhum xyciedriAعلمــیAنــام
AAشمارهAنامهAباAبرابرAانگليAگياهAاينAگرديدهA)AARazoumoskia
AآفاتAجزءAوزيرانAهياتA1380/2/25AAAمورخA24584تA/7586
AاينA1379AسالAدرA.AگرددAميAمحسوبAجنگلهاAداخليAقرنطينه

AگرديدAشناساييAاستانAدرAانگليAگياه

سيكل*زندگي*و*نحوه*خسارت *
AAميزبانAدرخـتAرويAبـرAانگلـیAگيـاهAاينAبـذرAكـهAزمانـي
AبافتAدرAوAكـردهAAريشـكAتوليدA،AگيـردAمـيAقـرارA)Aارس(
AاسـتحصالAبـهAشـروعAسـپسAوAكنـدAمـيAAنفـوذيAميزبـان
AبـرايAكـهAAميزبـانAغذايـيAمـوادAوAآبAازAوAكـردهAميزبـان
AAآبAAجذبAبـاAميكندAرشـدAكردهAاسـتفادهAنمودAتوليدAخـود
AازAقسـمتAآنAAانگلAگيـاهAAتوسـطAميزبـانAAغذايـيAمـوادAو
AنرسـيدAAبعلتAداردAAقرارAآلودگيAنقطهAAازAباالترAكهAشـاخه
A.AميشـودAخشـكAA”ونهايتـاAشـدهAضعيـفAومـوادAAآبAAن
AكمAاسـترسAايجـادAميزبـانAبـررويAآفـتAاثـرAيـنAمهمتـر
AخشـكAوAكمAبـارانAبـارشAكـهAسـالهايAدرAوAاسـتAآبـي
AزمانیA.AميشـودAبيشـترAانكلAگياهAخسـارتAميباشـدAسـالي

AنهايتاAميشـودAالودهAميزبانAهایAشـاخهAازAنيمیAازAبيـشAكـه
AخواهدAبيـنAازAوAشـدهAخشـكAميزبانAبعدAسـالAهفـتAتـا
AميزبانAشـاخهAرويAبرAگرفتنAقـرارAازAبعدAانگلAبـذرAرفـت
AوAشـودAمشـخصAوAزدهAجوانهAكهAميگشـدAطولAسـالAسـه

AميكندAبذرAتوليدAوAرسـيدهAششـمAسـالAدر
A.AانگلAايـنAمسـتقيمAغبـرAهـايAخسـارتAازAديگـرAيكـيA.
AخشـكAبخاطرAسـوزيAآتـشAبـرايAجنـكلAسـازيAآمـاده
AحملهAباعـثAهمچنينAوAباشـدAمـيAدرختـانAشـاخهAشـدن
AآنهـاAميزبـانAكـهAدومAدرجـهAيAبيماريهـاAوAآفـاتAسـاير

.AگـرددAميAنيـزAباشـدAمـيAشـدهAضعيـفAدرختـان

نحوه*كنترل* *
Aـــاس ـــتAبراس ـــتAوAحماي ـــیAحفاظ ـــرAفن ـــنهادAدفت ـــهAپيش ب
AگياهـــانAوAهـــرزAعلفهـــایAبخـــشAكارشناســـانAنظـــر
AبيماريهـــایAوAآفـــاتA،تحقيقـــاتAموسســـهAانگلـــی
Aـــن ـــیAارسAبهتري ـــتAانگل ـــوردAاف ـــن(AدرAم ـــیA)اوي گياه
AســـوءAاثـــراتAهيچگونـــهAكـــهAراهAترينAمناســـبAو
Aـــی ـــرلAمكانيك ـــتهAروشAكنت ـــزAنداش ـــیAني ـــتAمحيط زيس
Aـــورد ـــد.AدرAم ـــتAمیAباش ـــتAازAرویAدرخ ـــعAپارازي وAقط

Aـــن ـــاتAدرAاي ـــيهاAوAمطالع ـــرلAبررس ـــهايAكنت ـــايرAروش س
AازAـــتفاده ـــاAاس ـــودهAAب ـــشAنب ـــهAبخ ـــونAنتيج ـــهAتاكن زمين
AدســـتهAباغبانـــيAقيچـــيAوAارهA؛AدهـــرهAماننـــدAوســـايلي
AازAـــتفاده ـــاAاس ـــد.Aب ـــدAش ـــامAخواه ـــرلAانج ـــدAكارAكنت بلن
AقطـــعAدرختـــانAرويAازAراAانـــگلAگيـــاهAوســـايلAايـــن
Aـــرل ـــرايAكنت ـــيAب ـــهAتنهائ ـــگلAب ـــيدنAان ـــد.Aتراش ـــيAكنن م
Aـــه ـــالAب ـــلAاتص ـــارهAازAمح ـــراAدوب ـــتAزي ـــيAنيس آنAكاف
Aـــد ـــاAباي ـــاخهAه ـــرسAش ـــد.Aه ـــيAنماي ـــدAم ـــانAرش ميزب
Aـــل ـــيAوAمح ـــهAآلودگ ـــرAازAنقط ـــنAت ـــرAپايي ـــانتيAمت A10س
Aـــت ـــنAآف ـــراAاي ـــانAباشـــد.Aزي ـــگلAازAميزب ـــدنAان ـــرونAآم بي
Aـــي ـــورتAباق ـــدهAوAدرAص ـــهAدوان ـــاخهAهاAريش ـــهAدرونAش ب
Aـــه ـــارهAجوان ـــاخهAها،Aدوب ـــاAدرAدرونAش ـــهAه ـــدنAريش مان

Aـــد ـــيAكن ـــدAم زدهAوAرش
AدرAAانگلیAگيـاهAاينAپاكسـازیAوAAكنتـرلAعمليـاتAاجـرای
AسـالAپايانAتاAAگرديدهAآغـازA81AسـالAازAطـارمAهـایAجنگل
AعملياتAوAهكتـارA2374AدرسـطحAپيشـگيریAعملياتA،97
AAجنگلـیAاراضـی Aدر AهكتـارA2765AمسـاحتAبـه Aكنتـرل
A،هـزاررودA،ديـزآبA،زرشـكیA،ولـوارA،آبـادAجيشAمناطـق
A،بهـارAدهA،AسـيابAوAزنزيـلAشـاملAسـياهورودA،بنـدرگاه

باكلـورAAوAجمـالAآبـادAAاجـراAگرديـدهAاسـت
AاراضیAازAهكتارA434(هكتــارA701AحدودAجاریAســالAدر
AوAزرشــكیAهایAجنگلAازAهكتارA276AوAآبادAجمالAجنگلی
AمناطقAماندهAباقیAاستAاميدAشدAخواهدAپاكســازیA)Aولوار

آلودهAدرAسالAآيندهAپاكسازیAوAاينAپروژهAبهAپايانAبرسد
AدرختـانAازAهكتـارA25AحـدودA1383AسـالAمـاهAدرخـرداد
AبـودهAزيـادیAتراكـمAدارایAكـهAآبـادAجيـشAمنطقـهAارس
AعمليـاتAايـنAطـيAدرAگرديـدAگـذاريAونشـانهAشـمارش
AاينAازAكـهAگرديـدAشـمارشAدرخـتAاصلـهA2450Aحـدود
AبهAذيلAدرAكـهAطريقيAوبهAبودهAآلـودهAاصلـهAA1142AAتعـداد

AگرديدAگـذاريAنشـانهAميشـودAاشـارهAآن
AراAدرختAكلAآفـتAكـهA%80AبـااليAآلودگـيAبـاAدرختـان
AرابـاAشـدAخواهـدAخشـكAبـزوديAدرخـتAوAگرفتـهAفـرا

)AشـديدAآلودگـيA(AشـدAگـذاريAعالمـتAقرمـزAرنـگ
AرنگAباAداشـتنAآلودگـيA%70AتـاA%40AبيـنAكـهAدرختانـي

)AمتوسـطAآلودگي(AAشـدAگـذاريAعالمـتAآبـي
A%40AازAكمتـرAآنهاAوآلودگيAشـدهAآلودهAتازهAكـهAدرختانـي
)AكمAآلودگي(AگرديـدAگـذاريAعالمتAسـفيدAرنگAبـاAبـود
درAجدولAذيلAدرصدAآلودگيAباAتعدادAدرختانAمشخصAشده:

تعداد*كل*درختان*2450*.*تعداد*درختان*آلوده*1142** *
مساحت*منطقه*آماربرداري*شده*125*هكتار

AنشانهAرنگ
گذاري

AدرختانAتعداد
صدآلوده

در

AآلودهAدرختانAدرصد
AدرختانAكلAبهAنسبت

سالمAوAآلوده
17/8%38/2%437قرمز
14/7%31/5%358آبي
14/1%30/2%347سفيد
46/6%100%1142جمع

Aــانه ــهAنش ــانAدرAمنطق ــازيAدرخت ــاتAپاكس ــدAازAعملي بع
Aــگ ــهAبارن ــيAك ــدAدرختان ــدهAمشــخصAگردي ــذاريAش گ
AازAــد ــدAبع ــدهAبودن ــذاريAگردي ــتAگ ــيAعالم ســفيدAوAآب
A2AحــدودAدرAكمــيAتعــدادAفقــطAوAيافتــهAبهبــودAپاكســازي

ــيA3AدرصــدAازAآنهــاAخشــكAشــدند ال
AشــدهAگــذاريAعالمــتAقرمــزAرنــگAبــاAكــهAدرختانــيAامــاA
AصــورتAودرAــوده وAآلودگــيAآنهــاAبيــشAازA80AدرصــدAب
AAكوتاهــيAمــدتAازAبعــدAنشــدنAپاكســازيAوAكنتــرل
AعمليــاتAازAبعــدAAميرفتنــدAبيــنAازAوAشــدهAخشــكAهمگــي
AولــيAيافتــهAبهبــودAآنAازAنيمــيA"حــدوداAAپاكســازي

Aــد ــاAخشــكAگرديدن متاســفانهAنيمــيAديگــرAآنه
AيكAدرAكـهAطرحAاجرایAمحـلAطبيعیAشـرايطAبهAتوجـهAبـا
AامـكانAوAشـدهAواقـعAالعبـورAصعـبAوAكوهسـتانیAمنطقـه
AبودهAدشـوارAوAسـختAبسـيارAمنطقهAاينAدرAطـرحAاجـرای
AمترA8AتـاAآنهاAارتفاعAگاهـیAكـهAارسAدرختـانAهمچنيـنAو
AهایAگونهAازAيكـیAارسAگونـهAكهAمطلـبAايـنAوA.رسـيدAمی
AهمچنينAوAباشـدAمیAحمايـتAنيازمنـدAوAانقـراضAحـالAدر
AحمايتAوAحفاظـتA،شـديدAفرسـايشAوAمنطقهAتنـدAشـيب
AايـنAاجـرایAبـاAوAناپذيـرAاجتنـابAامـریAارسAگونـهAاز
AوAطبيعـیAهـایAعرصهAازAحفاظـتAدرAبسـزايیAقـدمAطـرح
AتقويـتA،فرسـايشAازAممانعـتAآنAتبـعAبـهAوAارسAگونـه
AبهAوحشAحيـاتAوAموجودAگياهـیAهـایAگونهA،اكوسيسـتم
AنقشAهمانـاAكـهAجنگلهـاAايـنAاصلـیAنقـشAوAآمـدهAعمـل
AگرفتهAقـرارAعملAوAتوجهAمـوردAآنهاسـتAمحيطیAزيسـت
AيكـیAكـهAارسAجنـگلAطـرحAايـنAموقـعAبـهAاجـرایAبـاAو
AاسـتانAژنتيكیAذخايرAعنـوانAبـهAوAمناطـقAتريـنAباارزشAاز
AوAشـدنAخشـكAازAوAگرديدAپاكسـازیAشـودAمیAمحسـوب
AسـالAصدAچندAقدمـتAدارایAكـهAدرختانـیAرفتـنAبيـنAاز

هسـتندAجلوگيـریAبهAعمـلAخواهـدAآمد.

ارس درختي ارزشـمند

AAAصورتAاقدامـاتAبـهAكوتاهAنگاهـی
Aوآبخيـزداری Aطبيعـی Aمنابـع Aاداره Aدر Aگرفتـه
AسـالAاولAماهـهA6AطـیAخرمـدرهAشهرسـتان

جـاریAخواهيـمAداشـت.
AمنابعAكلAادارهAعمومــیAروابــطAگــزارشAبه
AمساحتA،زنجانAاســتانAآبخيزداریAوAطبيعی
AمیAهكتارAA530A41هزارAخرمدرهAشهرستانAكل
A370AوAهزارA19AكلAمســاحتAاينAازAكهAباشد

هكتارAآنAراAمراتعAتشكيلAمیAدهد.
AطبيعــیAمنابــعAادارهAرئيــسAبيگدلــیAداوود
AماهA6AدرAكــهAاينAبيانAباAخرمدرهAشهرســتان
AدرAكاریAيونجهAهكتارA30AحدودAامســالAاول
AشدهAانجامAباغدرهAوAآبادAاسالمA،الوندAروستاهای
AمنظورAبهAنيزAمراتعAقرقAهكتارA180A:گفتAاست
AسطحAدرAمراتعAاحيایAوAگياهیAپوشــشAحفظ

روستاهایAشهرستانAصورتAگرفتهAاست.

AوAهزارA17AحدودAزمانیAبازهAاينAدرA:افزودAوی
AطرحAقالبAدرAچراAمديريتAپروژهAهكتارA330
A.استAAشدهAانجامAAهمAمراتعAاصالحAوAبهبود

AخرمدرهAشهرسـتانAطبيعـیAمنابـعAادارهAرئيـس
AنيـزAآبشـخوارAدسـتگاهA7AنصـبAازAادامـهAدر
AوAدادAخبـرAمراتـعAدرAاحشـامAاسـتفادهAبـرای
AنهالAاصلهAAهـزارA15AجنـگلAحـوزهAدرA:گفـت
AAسـبزAفضایAوAچـوبAزراعـتAتوسـعهAجهـت

توزيـعAگرديدهAاسـت.
AدرAگرفتهAصورتAاقداماتAبهAاشــارهAباAبيگدلی
AازAبخشAاينAدرA:گفتAهــمAآبخيزداریAحوزه
AAراســتایAدرAوAملیAتوســعهAصندوقAاعتبارات
AعملياتAاجرایAوAآبخيزداریAمطالعاتAاجرای
AمبلغAمرتعAهــایAپروژهAقالبAدرAبيولوژيــك

A2/500/000/000ريالAتصويبAشدهAاست.
A5000سطحAدرAهاAطرحAاينAكهAاينAبيانAباAوی

AازAهدفA،رســدAمیAاجرايیAمرحلهAبهAهكتــار
AسيالبAكنترلAراAآبخيزداریAهایAطرحAاجرای

وAتغذيهAسفرهAهایAزيرAزمينیAبرشمرد.
AسالAاولAماههA6AدرA:كردAتاكيدAمسئولAمقامAاين
AميزانAملیAاراضیAازAحفاظتAبخشAدرAجاری
AتوسطAملیAاراضیAتخريبAوAتصرفAموردA10
AپروندهAوAشناســايیAحفاظتAيگانAماموريــن

تخلفAبهAمراجعAقضايیAارسالAشدهAاست.
AدرAــوزی ــشAس ــوردAآت ــت:A7Aم ــیAگف بيگدل
AشهرســتانAدرAســالAاولAنيمــهAدرAمراتــع
Aــوزی ــشAس ــنAآت ــهAاي ــدرهAرخAدادهAك خرم
A،ــد ــن،Aالون ــهAروســتاهایAانجلي ــوطAب ــاAمرب ه
Aــه ــا،Aخليف ــتانAعلي ــدره،Aويس ــن،Aباغ اردجي
AموقــعAبــهAحضــورAبــاAكــهAبــودهAخلــجAوAلــو
AبيشــترAخســارتAازAحفاظــتAيــگانAماموريــن
ناشــیAازAآتــشAســوزیAجلوگيریAبعمــلAآمد.

AخرمدرهAشهرسـتانAطبيعـیAمنابـعAادارهAرئيـس
Aبـه Aپاسـخ Aمـورد A100 Aكـه Aايـن Aبيـان Aبـا
Aشـده Aانجـام Aاداره Aايـن Aتوسـط Aاسـتعالمات
AضرورتAبـهAتوجهAبـاAهمچنيـنA:گفـتAاسـت
AوAفرهنگـیAهـایAدسـتگاهAمجدانـهAهمـكاری
AهمگانـیAاشـاعهAتحقـقAجهـتAدرAآموزشـی
AمـوردA7AطبيعـیAمنابـعAازAحفاظـتAفرهنـگ
A720AحدودAوAگرديـدهAبرگزارAآموزشـیAكالس

AA.انـدAديـدهAآمـوزشAنفـر
AرفعAكميسـيونAبخشAدرA:افـزودAپايـانAدرAوی
A،لـوAخليفـهAروسـتایAهـایAپـالکA،تداخـالت
AنهايیAتكليـفAتعيينAخلـجAوAسـفلیAويسـتان
AاعضایAتاييـدAبهAهاAپـالکAهایAنقشـهAوAشـده
AاستAرسيدهAتداخالتAرفعAكميسـيونAاسـتانی
AوAآبادAاسـالمAوAپالسAهـایAپالکAهمچنيـنAو
A.داردAقـرارAكميسـيونAكارAدسـتورAدرAنيزAفلـج

در 6 ماهه اول امسال در منابع طبیعی خرمدره چه گذشت؟

iحضــورiمنابعiطبیعی
iنمایشگاهiدهمینiدرiزنجان
iطیـورiوiدامiوiکشــاورزی

AAAوAدامAوAكشـاورزیAنمايشـگاهAدهميـنAدرAامسـال
AآبخيزداریAوAطبيعـیAمنابعAكلAادارهA،وابسـتهAصنايـعAوAطيـور
AمندانAعالقـهAميزبانAغرفـهAيكAغالـبAدرAهـمAزنجـانAاسـتان

ايـنAحـوزهAبود.
AآبخيزداریAوAطبيعیAمنابعAكلAادارهAعمومیAروابطAگزارشAبه
AوAطيورAوAدامAوAكشــاورزیAنمايشگاهAدهمينA،زنجانAاســتان
AكلAادارهAكهAبرگزارشدAدرحالیAامســالAزنجانAوابستهAصنايع
AاينAهایAغرفهAازAيكیAدرAهمAزنجانAوآبخيزداریAطبيعیAمنابع

نمايشگاهAميزبانAعالقهAمندانAاينAحوزهAبود.
AطبيعیAمنابعAكلAادارهAعمومیAروابطAمسئولAنوربخشAمهدی
AنمايشگاهAاينAكهAاينAبهAاشــارهAباAزنجانAاســتانAوآبخيزداری
A،AداشــتAادامهAنيزA17AتاAوAكردهAكارAبهAآغازAمــاهAآبــانA14Aاز
AوAكردAارزيابیAمطلوبAراAنمايشــگاهAدرAاســتانAمردمAحضور
AروزA4AاينAطیAدرAهــمAطبيعیAمنابعAغرفهAازAبازديــدA:گفــت

چشمگيرAبود.
AآموزشیAبروشــورهایAارائهA،طبيعتAهميارAجذبA:افزودAوی
AدرAكلAادارهAحفاظتAيگانAكاریAروندAباAآشــنايیA،ترويجیAو
AآبخيزداریAهایAپروژهAروندAباAآشــنايیA،ســوزیAآتشAهنگام
AانواعAباAآشــنايیA،ملیAتوســعهAصندوقAهایAطرحAهمچنينAو
AطبيعیAمنابعAكلAادارهAشدهAارائهAخدماتAعمدهAازA،گياهیAبذور

وآبخيزداریAاستانAزنجانAدرAاينAنمايشگاهAبود.

iii701 iحـدود iجـاری iسـال iدر
iجنگلیiاراضیiازiهکتـارi۴۳۴(هکتار
iهایiجنگلiازiهکتارi276iوiآبـادiجمال
iخواهدiپاکسـازیi)iولوارiوiزرشـکی
iمناطقiمانـدهiباقیiاسـتiامیدiشـد
iپاکسـازی iآینـده iسـال iدر iآلـوده
i.برسـد iپایـان iبـه iپـروژه iایـن iو
i25iحدودi1۳8۳iسـالiماهiدرخـرداد
iجیشiمنطقهiارسiدرختانiازiهکتـار
iبودهiزیـادیiتراکـمiدارایiکـهiآبـاد
iگردیـدiگـذاريiونشـانهiشـمارش
i2۴50iحـدودiعملیـاتiاینiطـيiدر
iکهiگردیـدiشـمارشiدرخـتiاصلـه
iآلـودهiاصلـهii11۴2iiتعـدادiایـنiاز
iآنiبهiذیـلiدرiکهiطریقـيiوبهiبـوده
iگردیدiگذاريiنشـانهiمیشـودiاشاره

عکسiهایiنمایشگاهiتخصصیiکشاورزی،iدامiوiطیورiوiصنایعiوابسته
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امیـــد

خبـر

ام اس چیست ؟ 
AAAدرمانAدرAعلمیAمطالعهAاولین

AشــدAانجامA1969AســالAدرAبیماریAعود
AتواندAمیAACTHAتجویزAکهAدادAنشــانAو
AعودAبهAمبتالیانAدرAراAبهبودیAســرعت

A.دهدAافزایشA،اسAامAحمله

دهه*1960*شکل*گیری*دو*ایده*بزرگ *
AایدهAدوA،بعدAبهA1960AهایAســالAطیAدر
AامAبیماریAعلــتAخصوصAدرAبــزرگ
AوAتجزیهAازAآنکهAاولA.گرفتAشــکلAاس
AگلبولA،ایمنیAسیســتمAهایAیافتهAتحلیل
Aغالف(AمیلینAغالفAبهAکهAسفیدیAهای
AاختصاصًاAوA)عصبیAهایAرشتهAپوشاننده
AاصلیAپروتئین«AنــامAبــهAپروتئینیAبــه
AهمAشــوندAمیAورAحملهA»MBP=میلین
AدرAهمAوA)اسAامAحیوانیAمــدل(AEAEAدر
AکشفAاینA.شدAمشخصAانســانیAاسAام
AبیماریAیکAعنوانAبهAاسAامAکهAشدAسبب
AمستقیمAحملهAازAناشیAکهAشــودAشناخته
A)میلین(AعصبیAسیستمAبهAایمنیAسیستم

میAباشد.
AدریافتندAمحققینAکهAبودAاینAدومAکشف
AهاییAبادیAآنتیAاسAامAبــهAمبتالیــانAدر
AشودAمیAســاختهAهاAویروسAبرخیAعلیه
AواسطهAبهAهاAویروسAمیدادکهAنشانAاینAو
AامAبیماریAقادرندAکهAاستAایمنیAسیستم
AمســتقیمAحملهAباAنهAوAکنندAایجادAراAاس

خودAبهAسیستمAعصبی.
AکهAرســیدAمیAنظرAبهAدیگرAعبــارتAبه
AایمنیAسیســتمAقادرندAهاAویروسAبرخی
AسیســتمAبهAکهAدهندAتغییرAایAگونهAبهAرا
AنتیجهAوAشودAورAحملهAفردAخودAعصبی
A.اســتAمیلینAغالفAتخریبAحملهAاین
AقوتAبرAهمچنانAفوقAتفکرAهردوAامروزه
AبعدهاAکهAهاییAدرمانA.هستندAباقیAخود
AعاملAیکAیاA،شدAایجادAبیماریAبرایAنیز
AیاAوAدادAمیAقرارAهــدفAموردAراAعفونی

سیستمAایمنیAرا.

دهه*هفتاد*،*دهه*پیشرفت*های* *
آزمایشگاهی

AتیAسیAبارAاولینAبرایA1978AســالAدر
AاسAامAبــهAمبتالیانAبــرایAمغزAاســکن
AنوبلAجایزهA1979AسالAدرAوAشــدAانجام
AتعلقAقدرتمندAدستگاهAاینAسازندگانAبه
AباAتوانســتAمیAدســتگاهAاینA.گرفــت
AمغزAازAدقیقیAتصاویر XAاشعهAازAاستفاده
AهایAتســتAزمانAهمینAدرA.دهدAارائهAرا
AبودندAقادرAکهAگرفتAشــکلAتشخیصی
AمغزA،بیناییAعصبAدرAراAعصبیAهدایت
Aپتانســیل«AنامAباAکهAکنندAارزیابیAنخاعAو
Aاین A.شدندAمشــخصA»برانگیخته Aهای
AدیدهAآسیبAنواحیAتوانستندAهاAبررســی
AتشخیصAقابلAاسکنAتیAســیAدرAکهAرا

نبودندAمشخصAکنند.
AبرایAبیشــتریAتحقیقاتAدیگرAطرفAاز
AانجامAاسAامAبرایAمناســبAدارویAیافتن
AدرAاستروئیدهاAازAاستفادهAدیگرAحالA.شد
AشدهAگیرAهمهAبیماریAحادAحمالتAدرمان
AبرایAمطالعهAاولینA1970AسالAاواخرA.بود
AبیماریAدرA»بتاAانترفرون«AنقشAبررسی
AبطورAهاAانترفران(AگرفــتAانجامAاسAام
AسیســتمAوAدارندAوجودAبدنAدرAطبیعــی

ایمنیAراAتعدیلAمیAکنند(.
AمـدلAکـهAدانشـمندانیA1970AسـالAدر
AمـیAمطالعـهAراA-EAE-AاسAامAحیوانـی
Aبرخـی Aًاحتمـاال Aکـه Aدریافتنـد A،کردنـد
Aسـاختمان Aدر Aموجـود Aهـای Aپروتئیـن
AامAبیمـاریAعلیهAمحافظتـیAنقـشAمیلیـن
AآنهاAفرضیـهAایـنAاسـاسAبـرA.دارنـدAاس
Aمختلـف Aهـای Aپروتئیـن Aاز Aمخلوطـی
AدرمـانAبـرای Aآن Aاز Aو AسـاختندAمیلیـن
A.کردندAاسـتفادهAاسAامAبـهAمبتـالAحیـوان
A»6مـرAکوپلـی«AنـامAبـهAمعجـونAایـن
AازAتأییدیهAاخـذAازAپسAوAشـدAنامگذاری
AواردA»اسـتاتAگالتیرامر«AنامAبـهAمراجع

بـازارAدارویـیAشـد.

دهه*هشتاد *
Aروی Aپیـش Aدهـه Aایـن Aدر Aکـه Aسـؤالی
AمادهAیـکA،کهAبـودAایـنAبـودAدانشـمندان
AچگونهA)ویروسAمثـاًل(AبیگانهAوAخارجی
AکهAکندAوادارAراAایمنـیAسیسـتمAتواندAمـی
AدرAشـود؟AورAحملـهAعصبـیAسیسـتمAبـه
AهاییAبخـشAکهAدریافتنـدAآنهـاAبیـنAایـن
AنظرAازAهـاAویـروسAبرخـیAسـاختمانAاز
AقسـمتAبرخیAشـبیهAبسـیارAسـاختمانی
AمشـابهتAاینAوAاسـتAانسـانAبدنAهـای
Aایمنـی Aسیسـتم Aکـه Aاسـت Aقـدری Aبـه
AبهAمربوطـهAویـروسAبـرAعـالوهAAًاشـتباها
AمیAحملهAنیـزAفـردAبدنAهـایAبخـشAآن
AایمنیAهایAسـلولAدیگرAعبـارتAبهAکننـد
A»بیگانـه«AازAراA»خـودی«AتواننـدAنمـی
A.کنندAمیAحملـهAهردوAبهAوAدهنـدAافتـراق
AهـایAسـلولAخـاصAنـوعAزمـانAایـنAدر
AشـوندAمیAمیلینAآسـیبAسـببAکهAایمنی
A.شـدندAشناسـاییAهاA»ماکروفـاژ«Aیعنـی
AمعنـیAبـهAیونانـیAزبـانAبـهAماکروفـاژ(

درشـتAخوارAاسـت(

AAAسـوارانAدوچرخهAبزرگAهمایش
AمورخهAیکشـنبهAروزAاس.AامAبیمارانAحامـی
AهفتـهAگرامیداشـتAمناسـبتAبـهAآبـانA19
AوAمـردمAشـورAپـرAحضـورAبـاAوحـدت
AحامـیAمـنAشـعارAبـاAسـوارانAدوچرخـه
AمیدانAسبزهAراهAپیادهAازAهستمAاس.AامAبیماران
AآموزشـیA،تخصصـیAمجتمعAمقصـدAبـه
AاسـتانAام.اسAبیمارانAتحقیقاتـیAوAدرمانی
AسـرایAخیابانA،گاوازنگAجـادهAدرAزنجـان

A.شـدAبرگزارAامیـد
A۴00AبـهAنزدیـکAکـهAراAهمایـشAایـن
AمختلفAسـنینAازAسـوارAدوچرخهAنفـر
AملیAتیمAسـوارانAدوچرخهAهمچنیـنAو
Aبودنـد Aداده Aتشـکیل A Aپیشکسـوت Aو
Aو Aورزش Aسـیمای Aی Aبرنامـه Aتوسـط
AهمچنینAوAاشـراقAشـبکهAخبـرAواحـد
A.شـد Aداده Aپوشـش Aسـالمت Aشـبکه
AمدیرهAهیـاتAرییسAجاویدانAمحسـنA
AبهAمبتـالAبیمـارانAازAحمایـتAجمعیـت
AمراسـمAدرA)امید(AزنجـانAاسـتانAاس.Aام
AمجتمـعAدرAکـهAهمایـشAایـنAاختتامیـه
Aاز Aتشـکر Aضمـن Aشـد Aبرگـزار Aامیـد
A،سـواران Aدوچرخـه Aو Aمـردم Aحضـور

Aرا Aهمایـش Aایـن Aبرگـزاری Aاز Aهـدف
AوAامیـدAجمعیـتAمعرفـیAوAشناسـاندن
AوسـیلهAاز Aاسـتفاده Aاهمیـت Aهمچنیـن

A.کردAاعـالمAپـاکAنقلیـه
Aفرآینـد Aو Aرویکـرد Aبـه Aادامـه Aدر Aوی
AوAAکردAاشـارهAجمعیـتAایـنAAخدماتـی

AرویکردA)اس.Aام(AامیـدAجمعیـتAافـزود
AحمایـتAبـاAهمیشـهAوAداردAایAخیریـه
AاسـتAتوانسـتهAخیرینAارزشـمندAهـای
AمبتـالAبیمـارA9۵0AهـدفAیAجامعـهAاز
AمنظورAبـهAکـهAکنـدAحمایـتAام.اسAبـه
A1۳9۴AسـالAدرA،موثرAرسـانیAخدمـات

A،تخصصـیAمجتمـعAسـاختAبـهAاقـدام
AبیمارانAتحقیقاتـیAوAدرمانـیAآموزشـی

امA.اسAاسـتانAزنجـانAنمـود.
AشـورایAعضـوAخدایـیAسـجادAدکتـر
AبرنامهAاینAدرAنیزAزنجانAشـهرAاسـالمی
AاهمیتAوAسـواریAدوچرخـهAفوایـدAبـه

AاذعانAوAکـردAاشـارهAسـالمتیAوAورزش
AکـهAچنینـیAایـنAهـایAبرنامـهAAداشـت
AدرAبایدAباشـدAمیAنشـاطAوAشـورAازAپـر

A.شـودAجاریAبیشـترAشـهرAسـطح
Aامیـد Aجمعیـت Aاقـدام Aادامـه Aدر Aوی
Aدوچرخـه Aهمایـش Aبرگـزاری Aجهـت

Aبیمـاران Aاز Aحمایـت Aبـرای Aسـواری
AراAسـالمتیAحفـظAوAتحسـینAراAام.اس
AحسـاسAبسـیارAامریAامـروزAدنیـایAدر

A.دانسـتAتـرAمهـمAو
AجوایزAاهدایAوAکشـیAقرعهAباAمراسـمAاین

A.رسـیدAپایانAبهAکنندگانAشـرکتAبین
Aهمایـش Aاولیـن Aاسـت Aذکـر Aشـایان
Aحامـی Aسـواران Aدوچرخـه Aبـزرگ
AAهمکاریAوAمشـارکتAباAاس.AامAبیمـاران
Aاداره A، Aزنجـان Aشهرسـتان Aفرمانـداری
A،زنجـانAاسـتانAجوانـانAوAورزشAکل
Aشهرسـتان Aجوانـان Aو Aورزش Aاداره
Aدوچرخـه Aورزش Aهیـات A،زنجـان
A،زنجانAمرکـزAسـیمایAوAصداA،سـواری
AورزشـیAوAاجتماعیA،فرهنگیAسـازمان
Aو Aمنظـر A،سـیما Aسـازمان A،شـهرداری
AادارهA،شـهرداریAشـهریAسـبزAفضـای
AعلومAدانشـگاهA،پرورشAوAآمـوزشAکل
AدرمانـیAبهداشـتیAخدمـاتAوAپزشـکی
Aهیـات A،انصارالمهـدی Aسـپاه A،زنجـان
A،اعضاAاهدایAوAخـاصAبیمـارانAورزش
A،انتظامیAنیـرویA،زنجـانAاسـتانAراهور
بانـکAانصـارAوAبیمهAمیهنAبرگزارAشـد.

 حضور پرشـور دوچرخـه سواران زنجانی در اولین
همایش بزرگ دوچرخه سواران حامی بیماران ام.اس
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گزارش ویژه

مدیرعامل شرکت پوشاك نانو مهیار زنجان:  

دولت باید مسیر برخى از واردات را باز کند

A  در سـفر
یـــک روزه ى رضـــا 
رحمانـــى وزیـــر صنعـــت 
ـــان  ـــه زنج ـــارت ب ـــدن و تج مع
وبازدیـــد وى از برخـــى واحدهـــاى 
ـــدى  ـــرکت تولی ـــه ش ـــدى از جمل تولی
ـــد  ـــد جدی ـــط تولی ـــان، خ ـــار زنج مهی
ــان  ــرکت کیـ ــپندکس شـ ــخ اسـ نـ

ـــد. ـــاح ش ـــار افتت ـــس مهی بهری
ــد  ــط جدی ــایى خ ــن بازگش درآیی
تولیــد شــرکت مهیــار زنجــان ،  
فتــح الــه حقیقــى اســتاندار زنجــان ، 
محمــود ضرابــى مدیر عامل شــرکت 
ــان،  ناصــر  ــو مهیارزنج ــاك نان پوش
ــت  ــازمان صم ــس س ــورى ریی فغف
اســتان زنجــان، على وقفچــى نماینده 
ــد  ــارم ، احم ــان و ط ــردم زنج ى م
بیگدلــى نماینــده ى مــردم خدابنــده 
در مجلــس، رضــا عســگرى فرماندار 
زنجــان و ایــرج احمــدى مدیرعامــل 
شــرکت شــهرك هاى صنعتى اســتان 
و نیــز جمعــى از مدیران و مســووالن 
اســتانى وشهرســتانى، وزیر صمت را 

همراهــى مــى کردنــد
ــگان  ــه گفتگــوى زن ــن بهان ــه همی ب
امــروز  بــا مهنــدس محمــود ضرابــى 
مدیــر عامــل شــرکت تولیــدى مهیــار 

ــد ــى خوانی ــى م زنجــان را در پ

در ابتدا از آغاز به کار تولیدات * 
شرکت مهیار بفرمایید.

شـرکت مهیار از سـال 1366 تولیدات 
خود را شـروع کـرده ابتدا بـا جوراب 
و بعـد از آن بـا دسـتکش و لباس زیر 

مردانـه فعالیت خود را ادامـه داد .

درباره ى محصوالت آنتى * 
باکتریال و مزیت هاى آن براى 

مصرف کنندگان این محصوالت 
توضیح دهید.

 ابتــدا روى بســته بندى خالقیــت، 
نـــــــوآورى و تکنیــک نــوکار کردم 
ــد و   ــوژى جدی ــردم تکنول ــعى ک وس

ــین آالت  ماش
بــه روز بیــاورم 
ــال 1383  و در ســــ
ــاى  ــوراب ه ــد جــ تولی
نانــو در ایــن شــــرکت را 
شــروع کردیــم و مــى تــوان گفت 
مــردم در واقــع بــا جــوراب، نانــو را 
شــناختند. زمانــى کــه مــن تولیــدات 
ــردم ،  ــروع ک ــال را ش ــى باکتری آنت
تولیــدات ایــن محصــوالت در آغــاز 
کاربــود و در ایــران بســیار ناشــناخته 
بــود و مشــکالت زیــادى را داشــت 
ــتم از  ــالش توانس ــعى و ت ــا س و ب
مــواد خارجــى اســتفاده کنــم و ایــن 
ــازار عرضــه کنــم  ــه ب محصــول را ب
ــو شــروع کــردم و بعــد  ــا نان ابتــدا ب

ــا تیتانیــوم. هــم ب

 کشورهاى هدف صادرات  براى * 
تولیدات شرکت مهیار کدام 

کشورها هستند؟
از همان ابتدا سـعى کردم  صادرات را 
داشته باشـم. بعداز فروپاشى شوروى 
سـابق، صادرات خودرا به کشـورهاى 
جداشـده ازاین کشـور، شـروع کردم. 
آذربایجان ، ارمنستان و ترکیه از جمله 

این کشـورها بود.

بعدهـا شـرکت هاى نانویى زیاد شـد 
رقابـت باال رفت و محصوالت جدید 
آمد و توانستم در واقع محصول بسیار 
خوبـى را تولیـد کنم و صـادرات را به 
کشورهاى عربستان ،امارات، بحرین ، 
عراق افغانستان، پاکستان، قرقیزستان و 

ایتالیا داشته باشم.
 در ســال 1396 در نمایشــگاهى 
ــازار  ــردم و ب ــرکت ک ــا ش در ایتالی
بســیار خوبــى را بــه دســت آوردم و 
خوشــبختانه توانســتم ایــن محصول 
را در بــازار اروپایــى هــم عرضه کنم. 
ــى  ــاى صادرات ــت ه ــع فعالی در واق

را بــا حضــور در نمایشــگاه هاى 
ــت  ــه دس ــى ب ــى و بین الملل خارج
آوردم حضــور در نمایشــگاه هــا  
ــا  ــلیقه ه ــم س ــده  بتوان ــث ش باع
ــه  ــور را ب ــاى آن کش ــته ه و خواس
دســت آورم و بــر پایــه ى آن تولیــد 
و صــادرات داشــته باشــم.  حضــور 
در نشســت هــا و مذاکــره هــاى  
ــزام  ــران اع ــه از ای ــى  ک ــات های هی
ــور در  ــارج از کش ــا از خ ــدند ی ش
داخــل حضــور پیــدا کردنــد، باعــث 
ــیارى در  ــاى بس ــت ه ــد موفقی ش
حوزه هــاى صــادرات  داشــته باشــم

از مهمترین افتخارآفرینى ها و * 
موفقیت هاى بدست آمده ى  
این شرکت هم به چند مورد 

اشاره بفرمائید.
 کارآفرین برتر اسـتانى  ، صنعتگر برتر 
اسـتانى ، و صادر کننده برتر اسـتانى در 
چنـد دوره بـودم ،  کارآفریـن ملـى در 

سال 95 ، صنعتگر ملى در سال 97 و 
صادرکننده ملى در بخش نانویى 

در سـال 97 هـم ازجملـه 
افتخـــارات کشـورى 

و ملـــى اسـت .

در بحث تولیـدات چه تحوالتى * 
در تولیـدات خـود داشـته اید و 
براى آینده چه برنامـه اى دارید؟
سـعى کـردم به تـــولیدات شـرکت 
تنوع بیشـترى بدهـــم نوعـى لباس 
ورزشــى را تــــولید کـــردم که با 

تکنولـوژى کـول مکـس انجـام شـد 
کـه در واقـع عـرق بـدن را مى گیرد و 
باعـث خنـک شـدن بـدن مى شـود .
 دفتـر تحقیقاتـى مـا کـه کارهـاى 
تحقیقاتـى را در آنجـا انجـام مى دهیم 
در پـارك علـم و فنـاورى اسـتان قرار 
دارد بحـث آنتـى باکتریال بـودن، ضد 
لـک،آب دوسـت وآب گریز بـودن را 

در محصـوالت داریـم.
ــم  ــى کنی ــى کار م و روى محصول
کــه بتوانیــم از طریــق فنــاورى نانــو 
ــورد  ــى م ــواد معدن ــرى م ــک س ی
نیــاز بــدن را از طریــق پوســت وارد 
کنیــم . در حــوزه ى لبــاس خانگــى 
ــى رســیدیم و  ــج خوب ــه نتای هــم ب
ــتاد  ــاس) را از س ــوز آن(نانومقی مج
ــن  ــا ای ــم  ت ــت مى کنی ــو دریاف نان
ــوزاد  ــاك ن ــول در پوش ــوع محص ن
ــود.  در  ــتفاده ش ــم اس ــوان ه و بان
مجموعــه تولیــدات ســعى مى کنیــم 

ــد  ــه تولی ــه مجموع ــم ب ــه راه حول
خــود اضافــه کنیــم

درباره ى نخ فانتزى و نخ * 
اسپندکس هم توضیح دهید.

نــخ فانتــزى و نــخ اســپندکس کــه 
مهیارزنجــان  بهریــس  کیــان  در 
بــود  نخــى  مى کنیــم  تولیــد 
کــه از خــارج وارد مــى شــد و 
خوشــبختانه مــا موفــق شــدیم ایــن 
نــخ را بــا کیفیــت بــاال و اســتاندارد 
تولیــد کنیــم تــا از واردات ایــن نــخ 

ــود. ــرى ش جلوگی
 از دیگـر محصـوالت مـا تولید کش 
جوراب اسـت کـه با الکـرا تولید مى 
شـود و این نوع کش باعث مى شـود 
روى پـا فشـار نیایـد. ایـن نـوع کـش 
جـوراب  بـه ویـژه بـراى افـراد دیابتـى 
خیلى مهـم اسـت و خاصیـت خوب 
و انعطـاف عالـى دارد کـه در برابـر مواد 
شـوینده و قرار گرفتـن در مقابل نور به 
هیچ عنـوان خاصیت خود را از دسـت 

نمى دهـد و کیفیت باالیـى دارد.

از فواید محصوالت آنتى باکتریال * 
هـم به چند مورد اشـاره کنید.

ضـد  باکتریـال،  آنتـى  محصـوالت 
میکـروب و ضـد باکتـرى هسـت به 
ویـژه براى افـراد دیابتى که پاهایشـان 

زخمـى مـى شـود.
 ایـن نـوع محصـول باعث مى شـود 
کـه اگـر پـاى این افـراد زخمى شـود 
سـریع تر بهبـود پیـدا کند کـه باعث 

آرامـش پـا و شـخص مى شـود.

از دغدغه هاى صنعت نساجى * 
هم  بفرمایید.

 ورود کاالى قاچـاق بـه داخل کشـور 
باعث شده مشکالت زیادى هست به 
وجـود آید. به ویژه اینکه   شـوربختانه 
این کاالها از گمرك رسـمى هـم وارد 
مى شـود و مشـکل  دیگران اسـت که 
در واقـع مى تـوان گفت مناطـق آزادى 
کـه باید مـواد اولیـه از آنجا  واردشـده، 
شـوربختانه  شـود  صـادر  تولیـدو 
همـان مـواد بـه صـورت قاچـاق از 
مى شـود.  کشـور  وارد  آزاد  مناطـق 
از   حمایـت  کنونـى  شـرایط  در 
تولیدکننـدگان بـه ویـژه در حـوزه ى  
نسـاجى و پوشـاك که از اشتغال زایى 
باالیـى هم برخـوردار هسـتند ،باعث 
مى شـود کـه افرادبیشـترى جـذب و 
مشـغول به کار شوند.  از سال گذشته 
کـه بحـث دالر و ارز مطـرح اسـت ، 
شـاهد هستیم که سـرمایه اولیه تولید 
کننـدگان بـه یک سـوم یـا حتى یک 
چهـارم هم کاهش پیـدا کـرده و باید 
شـوند  برخـوردار  حمایت هایـى  از 
در حالـى کـه شـاهد هسـتیم  تولیـد 
کنندگان از مزایا و امکانات  تسهیالت 
بانکى،  به سـختى برخوردار مى شوند 
و سـودهاى باالیى دارنـد در صورتى 
کـه   سـودهاى آنهـا باید تـک رقمى 
شـود ودر بحـث تامیـن اجتماعـى 
هـم سـهم کارفرمـا بایـد حداقـل 15 
درصـد کاهـش پیـدا کنـد. در بحث 
امور مالیاتى  هم بایدحمایت شـوندتا 
بتواننـد در این عرصه به فعالیت خود 
ادامـه دهند. بعضـى از تولید کنندگان 
بـه خاطر ایـن که بـازار رقابتـى خود 
را از دسـت ندهند و صـادرات خوبى 
را داشـته باشند ، باید مواد اولیه خودرا 
از خـارج از کشـور وارد کننـد. پـس 
دولـت باید در این بخش مسـیر را باز 
کنـد تا تولیدکنندگانى کـه نیاز به یک 
سـرى مواد اولیه وارداتى دارند بتوانند 
از خـارج از کشـور وارد کننـد. دولت 
بایـد کمـک کنـد تـا ثبـت سـفارش 
شـده و این نوع مـواد مواد مـورد نیاز 
این تولیدکنندگان، وارد شـود تا تولید 
کننـدگان بتواننـد تنـوع بیشـترى در 

تولیدات خود داشـته باشـند.
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 با اینکه کشــور این روزها با تحریم های 
شدید دشــمن مواجه بوده و هر روز شاهد فشار 
اقتصــادی از طرف آمریکایی ها هســتیم اما یک 
تصمیم مسئله دار و شــاید بتوان گفت نسنجیده 
دولت باعث شــده تا قطب سرب و روی کشور 

مشتریان خود را از دست بدهد.
به گزارش موج رســا، آمریکا در این سالها از هر 
طریقی شــده برای ضربه زدن به اقتصاد کشــور 
تالش کرده اســت، بــا اینکــه آمریکایی ها ادعا 
می کننــد که در حوزه غذا و دارو تحریمی اعمال 
نمی شــود اما به گفته خود مسووالن اجرایی این 
حتی دارو و تجهیزات پزشــکی نیز تحریم شده 

است.
حال در این شرایط دور زدن تحریمها موضوعی 
است که برخی واحدهای تولیدی در کشور پیش 
گرفته اند و توانســته اند در اوج تحریمها مشتریان 
خارجــی خود را حفظ کنند کــه نمونه این دور 
زدنها را کارخانجات و شرکتهایی در حوزه سرب 
و روی و همچنیــن ایران ترانســفو و غیره پیش 
گرفته انــد که به توفیقات خوبی نیز منجر شــده 

است.
زنجان، قطب معادن کشور

اســتان زنجان به عنوان یکی از استانهای معدنی 
کشور که معادن بزرگی را دار است از قطب های 
بزرگ صنعت ســرب و روی کشــور محسوب 
می شود، به طوری که کارخانجات بزرگی در این 
حوزه در اســتان فعال بوده و صادرات نیز توسط 
کارخانجات، بزرگ، متوسط و حتی کوچک انجام 

می شود.
طبق گفته مســووالن، ترکیه بزرگترین مشــتری 
محصوالت کارخانجات ســرب و روی اســتان 
زنجان است که در این راستا تولیدکنندگان استان 
توانستند مشتریانی را برای خود دست و پا کرده و 

اقدام به صادرات شمش روی کنند.
با اینکه تولیدکنندگان صنعت سرب و روی استان 
زنجان متعهد می شوند که نیاز داخل را تامین کرده 
و بعد از تامین نیاز داخل صادرات انجام دهند اما 
افزایش بروکراســی ها توسط دولت تدبیر و امید 
باعث شــده تا روند صــادرات فعاالن این حوزه 

مختل شود.
صادرات ۶۰۰ میلیون دالر  محقق نشد

طبــق گفته مســووالن اســتان زنجان بــه دلیل 
محدودیت صــادرات شــمش روی پیش بینی 
صــادرات ۶۰۰ میلیون دالر هنوز محقق نشــده 

است.

طبق اعالم مسووالن استان زنجان ۴۰ هزار واحد 
صنفی در استان زنجان فعالیت می کنند که برای 

افراد زیادی ایجاد اشتغال کرده اند.
ناصر فغفوری رییس سازمان صمت استان زنجان 
در گفت وگو با خبرنگار موج رســا با اشــاره به 
کاهش صادرات روی از استان زنجان اظهار کرد: 
نسبت به سال گذشته ما کاهش صادرات را شاهد 
هستیم که یکی از دالیل این است که کارخانجات 
روی ملزم شــدند که با اولویت تامین محصول 
خــود را در بورس عرضه کنــد و اگر در بورس 

خریداری نشد به خارج از کشور صادر شود.
 7۰ درصد روی تولیدی کشور مازاد نیاز داخل 

است
وی با بیان اینکــه عرضه در بورس متفاوت بوده 
و باید کد بورســی تهیه شود و عمال با این روش 
واحدهای کوچک و متوســط قادر به عرضه در 
بورس نیست، خاطرنشــان کرد: در این تصمیم 
دولت تنها واحدهای بزرگ توانستند وارد شوند، 
اکنون بعد از گذشت از نیمه سال خرید داخل تمام 
شده و به نظر می رسد این روند تولیدکنندگان را 

دچار مشکل کرده است.
فغفوری با بیان اینکه الزام به عرضه در بورس در 
این شرایط باید برداشته شود، خاطرنشان کرد: 7۰ 

درصد روی تولیدی کشور مازاد نیاز داخل است، 
در حال حاضر وزارتخانه با برداشت الزام عرضه 

در بورس موافقت نکرده است.
وی با اشــاره بــه اینکه عالوه بــر در عرضه در 
بورس شــرایط تحریم نیز باعث شده تا مشتریان 
خارجی تولیدکنندگان شمش روی کشور کاهش 
یابد، گفت: وقتی شــرایط تحریم را در کنار این 
این محدودیت ها قرار می دهیم باعث می شود تا 
مشتریان خارجی روی کشور کاهش چشمگیری 

داشته باشد.
رییس ســازمان صنعت و معدن استان زنجان با 
بیان اینکه اگر محدودیت الزام به عرضه در بورس 
برداشته شود واحدهای کوچک ما بهتر می توانند 
صادر کنند، اظهار کرد: ایــن واحدهای کوچک 
کمتر مورد رصد تحریمی قرار می گیرند بنابراین 

راه حلی برای دور زدن است.
وی با اشــاره به اینکه واحدهای بزرگ سرب و 
روی استان شناخته شده هستند، عنوان کرد: اکثر 

صادرات ما به کشور ترکیه بود.
فغفوری با بیان اینکه الزام عرضه در بورس زمانی 
که تفاوت قیمــت ارز دولتی با بــازار زیاد بود، 
تصمیم خوبی به نظر می  رســید، خاطرنشان کرد: 
اکنــون که تفاوت قیمت ارز آزاد و دولتی تفاوت 

آنچنانی ندارد این تصمیم به نوعی به یک دغدغه 
تبدیل شده است.

تعهد به تامین نیاز داخل
وی بیان کرد: پیشــنهاد اســتاندار زنجان به وزیر 
صنعت این بود که اســتان این تعهد را بدهد که 
نیاز کشور را تامین کند و دولت نیز اجازه دهد تا 

صادرات به روال قبلی انجام شود.
رییس سازمان صنعت و معدن استان زنجان با بیان 
اینکه استان تعهد می دهد که نگرانی از بابت نیاز 
داخل نباشد، اظهار کرد: فرایند اداری اکنون کار را 

برای صادرات پیچیده کرده است.
وی با بیان اینکه ما حاضریــم نظر وزارتخانه را 
جلب کنیم، گفت: اکــن.ن هیچ نگرانی در مورد 

تولید نیاز داخل وجود ندارد.
فغفوری همچنین در نشست کارگروه رفع موانع 
تولید استان که با حضور وزیر صنعت برگزار شد 
نیز گفته بود: صادرات شمش روی در حال حاضر 
نسبت به سال قبل 5۰ درصد کاهش داشته است.

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
زنجان با اشــار ه به اینکه بیــش از 7۰ درصد از 
روی تولیدی کشــور مازاد است عنوان کرده بود 
که هیچ گونه فروش شمش روی در بورس اتفاق 

نمی افتد و این امر باعث اتالف هزینه می شود.

خودتحریمی در صنعت سرب و روی؛

مشتریانخارجیَپر!
تصمیم دولت منجربه کاهش 50 درصدی  صادرات قطب سرب و روی کشور شد

استاندار زنجان تاکید کرد

استخر هیدج 
تا پایان سال افتتاح شود

 استاندار زنجان گفت: استخر هیدج باید 
تو پایان سال افتتاح شود.

فتح اله حقیقی در نشست شورای اداری ابهر که به 
میزبانی شهر هیدج برگزار شد با اشاره به این که 
امیدواریم در این ســفرها مشکالت مردم حل 
شود، اظهار کرد: یکی از مسائل و مشکالتی که 
در ابهر و هیدج وجود داشت وجود زمین های 
قول نامه ای بود که بعد از ۱۰ سال مشکل صدور 
پروانه ساخت برای این زمین ها حل و فصل شد.
وی با اشــاره به پروژه نیمه تمام استخر هیدج، 
اظهــار کرد: این پــروژه باید تا پایان ســال به 

بهره برداری برسد.
استاندار زنجان با اشاره به یکی از دالیل تعویق 
پروژه های ورزشی، ادامه داد: یکی از مهم ترین 
دالیل این تعویــق، تعویض پیمان کاران متعدد 
اســت که در این راستا پیمان کاران کم کار ترک 

پیمان زده شده اند.
نماینده عالی دولت در استان زنجان با اشاره به 
مشکل روشنایی در معابر هیدج، یادآور شد: تا 
یک ماه دیگر نباید هیچ معبری در هیدج مشکل 

روشنایی داشته باشد.
حقیقی با اشاره به برگزاری ستاد رفع موانع تولید 
در واحدهای تولیدی مشکل دار استان، بیان کرد: 
با توجه به این که هیدج قطب تولید کفش استان 
اســت، در همین راستا ستاد تسهیل تا دو هفته 
دیگر در هیدج برگزار می شود؛ لذا از واحدهای 
تولیدی انتظار می رود مشــکالت را دسته بندی 

کنند تا بتوان نسبت به حل آن ها اقدام کرد.
وی با اشاره به مشکل مســکن مطرح شده از 
سوی مســووالن هیدجی، تصریح کرد: سهم 
اســتان زنجان از طرح ملی اقدام 7 هزار و 5۰۰ 
واحد اســت که تالش می شود در صورت نیاز 

این سهمیه افزایش یابد.
استاندار زنجان با اشاره به این که زمین های مازاد 
که در اختیار نهادها و ارگان های دولتی هســت 
باید به مسکن و شهرسازی اعالم شود، گفت: از 
این زمین ها برای ساخت مسکن استفاده خواهد 

شد.
این مسوول با اشــاره به این که امروز کشور به 
ســربازانی که در عمل وظیفه سربازی خود را 
در مقابل نظــام و رهبری خوب انجام می دهند 
احتیاج دارد، خاطرنشان کرد: همه ما باید وظایف 
خود را به خوبی و به صورت عملیاتی و میدانی 

انجام دهیم.
وی با اشاره به انتصاب مدیران بومی در استان، 
تاکید کرد: شــرط اول در انتصاب مســووالن 

استانی، داشتن اخالق صبر و انصاف است.

۴ متخلف شکار غیرمجاز 
در ابهر دستگیر شدند

 رییس حفاظت محیط زیست شهرستان 
ابهر گفت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست 
این شهرستان ۲ متخلف شــکار پستانداران و 
حمل مهمــات غیرمجاز را به همراه یک قبضه 
سالح شکاری ساچمه زنی ته پر تک لول مدل 

کوسه کالیبر ۱۲ ساخت ایران دستگیر کردند.
علی کاظمی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 
تعداد ۲۹ تیر فشــنگ ساچمه پر، ۱ تیر فشنگ 
چارپاره، ۱ عدد پوکه خالی و یک رشــته قطار 
فشــنگ چرمی از این افراد در اراضی روستای 
خراسانلو از توابع بخش باغ مرکزی شهرستان 

ابهر، داخل منطقه شکار ممنوع ضبط شد.
وی یادآور شد: این ۲ متخلف به شکار غیرمجاز 
یک ســر خرگوش در منطقه ممنوعه و حمل 
مهمات غیر مجاز از نــوع چارپاره مخصوص 

شکار پستانداران بزرگ جثه اقدام کرده بودند.
رییس حفاظت محیط زیســت شهرستان ابهر 
خاطرنشــان کرد: پرونده این متخلفان که بومی 
منظقه و ســاکن تهران هســتند، تکمیل و به 

دادگستری شهرستان ابهر ارسال شد.
وی خاطرنشــان کرد: همچنین ماموران یگان 
حفاظت محیط زیســت شهرســتان ابهر، یک 
متخلف دیگر که شروع به شکار و حمل سالح 

بصورت غیر مجاز کرده بود را دستگیر کردند.
کاظمی با اشاره به اینکه این متخلف مهمات غیر 
مجاز، یک قبضه سالح شکاری ساچمه زنی ته 
پر دو لول کنار هم مدل کوسه کالیبر ۱۲ ساخت 
ایران به همراه ۱۲ تیر فشنگ ساچمه پر، 7 تیر 
فشــنگ چارپاره، یک دستگاه پروژکتور و یک 
رشته قطار فشــنگ چرمی همراه داشت، تاکید 
کرد: وی در اراضی روستای خراسانلو از توابع 
بخش مرکزی شهرستان ابهر)داخل منطقه شکار 

ممنوع( دستگیر شد.
رییس اداره حفاظت محیط زیســت شهرستان 
ابهر ابراز کرد: پرونده این فرد بومی منطقه نیز که 
اقدام به شــروع به شکار غیر مجاز در ساعت و 
منطقه ممنوعه و حمل سالح و مهمات غیرمجاز 
از نوع چارپاره کرده بود تکمیل و به دادگستری 

شهرستان ابهر ارسال شد.
وی تصریح کرد: ســاعت ۱۰ صبح جمعه ۱۸ 
آبان نیز ماموران محیط زیست ابهر، یک متخلف 
شکار غیر مجاز پرندگان را با یک قبضه سالح 
شکاری ساچمه زنی ته پر دو لول روی هم مدل 
کوسه کالیبر ۱۲ ساخت ایتالیا در حاشیه سد کینه 
ورس و زمین های روســتای چالچوق از توابع 

بخش مرکزی شهرستان ابهر دستگیر کردند.

خبـر

فرنشین ورزش و جوانان استان زنجان:
اولویت امروز

توسعه وزنه برداری 
در شهرستان ها است

 فرنشین ورزش و جوانان استان زنجان 
تاکید کرد: یکی از اولویت های امروز در رشــته 
وزنه برداری، توســعه این رشــته ورزشــی در 

شهرستان ها است.
علی خلیلی در مجمع سالیانه هیئت وزنه برداری 
استان زنجان که با حضور نایب رییس فدراسیون 
وزنه برداری و در سالن کنفرانس اداره کل ورزش 
و جوانان اســتان زنجان برگزار شد، با اشاره به 
اینکه یکی از دغدغه های امروز در حوزه ورزش، 
بحث سالن های ورزشی اســت، گفت: وجود 
زیرساخت های ورزشــی یکی از اولویت های 
اصلی در این حوزه اســت، بنابراین برای هیئت 
وزنه برداری نیز با وجود اینکه نمی توانیم سالن 
رایگان در اختیارشان قرار دهیم اما تالش می کنیم 

این کار با هزینه کم تری صورت گیرد.
وی بــا بیان اینکــه خوشــبختانه زنجان جزو 
اســتان هایی اســت که در زمینه وزنه برداری از 
اســتعدادهای خوبی برخوردار اســت، افزود: 
وزنه برداری زنجان جزو هیئت های موفق استان 
به شــمار می رود؛ چرا که در امر اســتعدادیابی 
کارهای ارزنده و ارزشمندی انجام داده و امروز 
ثمره این اقدامات را به حضور ورزشکاران استان 
در اردوهــای مختلف و مهم تر از همه کســب 
مدال های مختلــف در رقابت های برون مرزی 
و... به عینه می بینیم که تداوم بخش این اقدامات، 

تالش بیشتر در حوزه استعدادیابی است.
این مسوول با اشاره به اینکه موفقیت ها کسب 
شــده توســط هیئت وزنه برداری استان، باعث 
شده است که این رشته در سطح کشور به یکی 
از قطب های اصلی تبدیل شــود، تصریح کرد: 
تمرکززدایی، یکــی از اولویت های اصلی این 
هیئت باشــد؛ چرا که معتقدیم زنجان در رشته 
وزنه برداری از اســتعدادهای زیادی برخوردار 
بوده و می توان با اهتمام بیشــتر به این موضوع 
و در کنار آن، تداوم بخشیدن به امر استعدادیابی، 
میِ توان جایگاهــی را که وزنه برداری زنجان به 

دست آورده است را تداوم بخشید.
رییس هیئــت وزنه برداری اســتان زنجان نیز 
در ادامــه این مجمع، با تاکیــد بر اینکه یکی از 
تاکیدات همیشــگی این هیئت، برخورداری از 
تجربه پیشکسوتان و برخورداری از نگاه فرهنگی 
به مقوله ورزش است، اظهار کرد: بی شک، هیئت 
وزنه برداری استان زنجان با توج به نوع نگاهی 
که در عرصه ورزش داشته و دارد، به هیچ وجه 
اجــازه تک روی را در ایــن هیئت به هیچ کس 
نخواهیم داد؛ چرا که معتقدیم در بحث کســب 
موفقیــت، کار گروهی و برخــورداری از همه 

ظرفیت ها حرف اول را می زند.
سعید امیدی از مقوله استعدادیابی به عنوان یکی 
از موارد مورد توجه این هیئت دانست و با بیان 
اینکه در راســتای انجام استعدادیابی به معنای 
واقعی کلمه، با مشــکالتی مواجه هســتیم که 
امیدواریم در آینده نزدیک شاهد بهبود این روند 
باشیم، بیان کرد: هیئت وزنه برداری استان برای 
پیشــبرد اهداف خود، چند مسیر را تعیین کرده 
اســت که یکی از این مسیرها مربوط به مقوله 
اســتعدادیابی در مناطق روســتایی است. اقدام 
مهم دیگر این هیئت نیز راه اندازی و فعال کردن 
هیئت های شهرســتانی در راستای بهره مندی از 

ظرفیت های موجود در این مناطق است.
وی خاطرنشــان کرد: هیئت وزنه برداری استان 
برای اینکه بتواند به اهداف بلندمدت خود دست 
یابد، برنامه ریزی های الزم را انجام داده که یکی 
از مهم ترین ایــن برنامه ها، حضور حداقل یک 

ورزشکار در رقابت های المپیک ۲۰۲۴ است.

غربالگری تنبلی چشم 
در ۲۱0 روستای شهرستان 

زنجان انجام شد
 طرح غربالگری تنبلی چشم از شهریور 
امسال در ۲۱۰ روستای شهرستان زنجان انجام 
شــد و این تعداد روســتا به طور کامل تحت 
پوشــش طرح قرار گرفتند. رییس بهزیســتی 
شهرستان زنجان  در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: در روستاهای یاد شده شهرستان زنجان، ۶ 
هزار کودک سه تا ۶ سال، برای تشخیص تنبلی 
چشم مورد معاینه قرار گرفتند که ۳۴۲ نفر از آنان 
برای معاینه های تشخیصی به اپتومتریست ارجاع 
شدند. ســید رزاق منافی افزود: طرح پیشگیری 
از تنبلی چشم از اول آبان امسال در سطح شهر 
زنجان درحال اجرا اســت که طبق برنامه ریزی 
انجام گرفته نیز 5۴ پایگاه سنجش بینایی دائمی و 
غیر دائمی در سطح شهرزنجان برای گروه های 

هدف در نظر گرفته شده است.
این مسوول ادامه داد: این پایگاه ها شامل مهدهای 
کودک، پیش دبســتانی ها و مراکز بهداشتی را 
شامل می شوند که والدین زنجانی می توانند با 
همراه داشتن شناسنامه کودک در ساعات اداری 

به پایگاه های یاد شده مراجعه کنند.
وی اظهار داشــت: این  طرح در ســه مرحله 
اجرا می شــود که ســطح اول غربالگری برای 
کودکان سه تا ۶ ساله توسط مربیانی که بصورت 
تئــوری و عملی آموزش های الزم را فرا گرفته 
اند، با اســتفاده از چارت یا دستگاه و در شرایط 

استاندارد انجام می شود.

خبـر

 رییــس هیــات مدیره انجمــن حمایت 
از بیماران دیابتی اســتان زنجــان گفت: دیابت 
شایع ترین بیماری غددی در دنیا بوده و ۹ درصد 
کل مرگ و میرها در جهان وابسته به دیابت است.
حســین چیتی در همایش پیشــگیری، کنترل و 
درمان دیابت در رابطه با بروز این بیماری، اظهار 
کرد: دیابت شایع ترین بیماری غددی در دنیا بوده 
و ۹ درصد کل مرگ و میرها در جهان، وابســته 
به دیابت اســت. این بیماری دامن بســیاری از 
افــراد را در دنیا می گیــرد و در هر دقیقه ۱۲ نفر 
به دیابت مبتال می شــوند و ۶ مرگ وابســته به 
دیابــت رخ می دهد که مهم ترین علل نارســایی 
مزمن کلیه، قطع پا و نابینایی در بالغان است. بنابر 
پیش بینی های انجام شده از هر 7 نفری که در ایران 
زندگی می کند، ۱ نفر به دیابت مبتال خواهد شد.

وی در رابطه با علل ایجاد بیماری دیابت، افزود: 
در بدن هورمونی به نام انسولین وجود دارد که اگر 
بدن به میزان کم این هورمون تولید کند یا با فقدان 
تولید آن مواجه شــود یا در کارکرد آن مشــکلی 
به وجود آید، فرد به دیابت مبتال می شود؛ زیرا این 
هورمون مترشحه از لوزالمعده مانند کلیدی عمل 
می کند. این کلید قفل موجود در سطح سلول های 
بدن را باز می کند تا قند بتواند وارد این ســلول ها 
شده و بدن از آن استفاه و انسولین بتواند قند را به 

داخل سلول ها روانه کند.
این مسوول تصریح کرد: قند ساخته شده در بدن 
در داخل خون قرار دارد. زمانی که انسولین عمل 
کرده و قندها را از خون پاکســازی می کند، قند 
خون بدن را در حالــت نرمال قرار می دهد؛ ولی 

اگر این هورمون درســت عمل نکند و یا در بدن 
وجود نداشته باشــد، قابلیت ورود به سلول های 
بدن را ندارد، سطح قند خون باال خواهد رفت و 

سبب ایجاد دیابت خواهد شد.
چیتــی در رابطه با انواع قند خون افراد، ادامه داد: 
یک سری از افراد دارای قند خون نرمال هستند؛ 
به طوری که قند خون ناشــتا، ۹۹ یا پایین تر و دو 
ساعت بعد از غذای آنان ۱۳۹ و پایین تر است به 
طوری که تعادل قند خون فرد در حالت نرمال قرار 
دارد و در مــواردی فرد وارد مرحله پیش دیابتی 

می شــود؛ در این مرحله بیمــاری هنوز واضح و 
آشکار نیست، قند خون ناشــتا فرد، بین ۱۰۰ تا 
۱۲5 و قند خون فرد ۲ ساعت پس از غذا، ۱۴۰ تا 
۱۹۹ قرار می گیرد. وقتی اعداد از این مقدار باالتر 

رود فرد دچار بیماری دیابت شده است.
رییــس هیات مدیره انجمن حمایــت از بیماران 
دیابتی اســتان زنجان در رابطه بــا مرحله پیش 
دیابت، اظهار کرد: مرحله پیش دیابت، یک چهارم 
بیمارانی که قند خون آنان باالی ۱۴۰ اســت در 
آینده طی ۳ تا 5 ســال به دیابت مبتال می شوند. 

در جامعه افراد بیش تر قندخون ناشــتا را بررسی 
می کننــد در حالی که قند خون پــس از غذا از 
اهمیت بیشــتری برخوردار است به همین دلیل 
بسیاری از افراد جامعه که در مرحله پیش دیابتی 
قرار دارند از بیماری خود بی اطالع هستند و باید 

در این زمینه افراد غربالگری شوند.
این مسوول افزود: همه افراد باالی ۴۰ سال، افراد 
مستعد ابتال به دیابت و افراد دارای اضافه وزن و 
چاقی، خانم های باردار دارای قند خون باال، افراد 
دارای چربی تری گلیســیرید باالی ۲5۰، افرادی 
که در گذشــته دارای قند خون ناشتا بودند، افراد 
با ســابقه بیماری های قلبی - عروقی، کسانی که 
دچــار بیماری های خود ایمن وابســته به دیابت 
مانند ضایعه پوســتی و مشکل گوارشی خاص و 
عفونت های مزمن که به درمان های مختلف پاسخ 
نمی دهد مانند بیماری های قارچی شــده اند، باید 

مورد بررسی قرار گیرند و غربالگری شوند.
چیتی در رابطه با انواع دیابت، تصریح کرد: دیابت 
نوع ۱، گاهی اوقات هیچ انسولینی در بدن تولید 
نمی شــود و معموال این اتفــاق در کودکی رخ 
می دهد و فرد را دچار دیابت می کند به سیســتم 
خود ایمن بدن اســت. دیابــت نوع ۲ معموال در 
سنین باالتر به دلیل سبک زندگی نادرست افراد، 
اضافه وزن و چاقی و کم تحرکی رخ می دهد در 
این نوع از دیابت، میزان انسولین کم تر از محدوده 
طبیعی بوده و یا عملکرد درستی را در بدن ندارد. 
حدود ۹۰ تا ۹5 درصد دیابت موجود در جامعه، 
دیابت نوع ۲ است و دیابت نوع سوم، دیابت در 

دوران بارداری است.

  فرنشین تعزیرات حکومتی استان زنجان 
گفت: از آغاز ســال تا ۳۰ مهر ماه امسال ۳ هزار 
و۴۴۸ فقره پرونده تخلــف صنفی در تعزیرات 

حکومتی استان زنجان پذیرش شده است. 
مرتضی ممیــزی در گفتگو بــا خبرنگار مهر به 
پرونــده های تخلف صنفی تشــکیل شــده در 
تعزیرات حکومتی اســتان اشاره کرد و گفت: از 
آغاز سال تا ۳۰ مهر ماه امسال ۳ هزار و۴۴۸ فقره 

پرونده تخلف صنفی به تعزیرات حکومتی استان 
زنجان ارسال شده است. 

وی جریمه نقدی این تعداد پرونده تخلف صنفی 
در تعزیرات حکومتی استان زنجان را ۲57 میلیارد 
ریال اعالم کــرد و  افزود: میزان وصولی جریمه 
این تعداد پرونده  ۶۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال 

بوده است. 
فرنشین تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: از 

ایــن تعداد پرونده تخلف دو هزار و ۸۳5 پرونده 
در بخــش کاال وخدمات ، ۳۸7 پرونده در بخش 
قاچــاق کاال و ۲۲۶ فقره پرونــده هم در بخش 

بهداشت و دارو است.
ممیزی ابــراز کــرد: ورودی پرونده های تخلف 
 صنفی به تعزیــرات حکومتی اســتان زنجان در
 7 ماه امسال نســبت به مدت مشابه سال گذشته

۱۳ درصد افزایش دارد و  ورود پرونده های کاالی 

قاچاق هم ۴7 درصد رشد دارد. فرنشین تعزیرات 
حکومتی استان زنجا ن تأکید کرد: سازمان تعزیرات 
حکومتی یک سازمان اختصاصی است که درسه 
حوزه رســیدگی به تخلفات اعم از گران فروشی، 
کم فروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه و عدم 

رعایت قوانین نظام صنفی فعالیت می کند.
ممیزی گفت: تخلفات مربوط به پزشکان، گران 
فروشــی دارو و عدم عرصه دارو و عدم حضور 
متخصص دارو در داروخانه ها توسط تعزیرات 
بررسی می شــود و با متخلفین برخورد جدی 

می شود.

دیابتدرکمینهمه

پذیرش ۳۴۴۸ فقره پرونده تخلف صنفی در تعزیرات زنجان
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صدور پنجمین مجوز 
مجموعه داری تاریخی 

و طبیعی در زنجان
 پنجمین مجــوز مجموعــه داری آثار 
تاریخی و طبیعی در استان زنجان پروانه فعالیت 

و نمایش دریافت کرد.
مسوول امور موزه های اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان زنجان در این 
باره گفت: این مجوز با تایید اداره کل موزه های 
وزارت میراث فرهنگی،گردشــگری و صنایع 
دستی کشور و سازمان محیط زیست صادر شده 
و مجموعه دار می تواند با حمایت دولت فعالیت 

نمایشگاهی و موزه ای خود را شروع کند.
پرستو قاسمی ادامه داد:  این مجوز به نام »سنگ 
های قیمتی و فسیل« به جوان زنجانی »محسن 

محمدی« اعطا شد.
وی اظهار داشــت: با عنایــت به ماده ۲۰ آیین 
نامه مدیریت، ســاماندهی، نظارت وحمایت 
از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی-تاریخی 
منقول مجاز، تمامی دارندگان مجموعه تاریخی 
و طبیعی مجاز بعد از طی مراحل قانونی واخذ 
مجوز می توانند فعالیت رسمی  خود را داشته 

باشند.
پیش از این نیز چهار مجوز مجموعه داری در  
اســتان زنجان در زمینه اشیای تاریخی مجاز، 

کتب خطی و فسیل، صادر شده است.

معاون سازمان بنادر و دریانوردی تشریح کرد:
گردشگران به کدام بنادر 

می توانند سفر کنند؟
 معاون امور بندری و اقتصادی سازمان 
بنادر و دریانوردی اعالم کرد که سازمان بنادر 
بــه هیچ وجه از گردشــگری دریایی به دنبال 
درآمدزایی نیست و گردشــگران می توانند به 
همه بنادری که پایانه های مسافری دارند، سفر 
کنند که در این میان تنها بندر امام خمینی )ره( 

تجاری بوده و ترمینال مسافری ندارد.
محمدعلی حســن زاده در گفت وگو با ایســنا 
اظهــار کرد: راهبــری گردشــگری دریایی و 
پایانه هــای مســافری بندری بایــد در اختیار 
بخش خصوصی  باشــد و از بنادر جنوبی ما 
می توان به بندر خرمشهر، شهید باهنر، چابهار و 
بوشهر اشاره کرد که دارای ترمینال مسافری و 
زیرساخت های نسبتا مناسبی دارند اما بندر امام 
خمینی )ره( غالبا تجاری است و نه تنها ترمینال 
مســافری ندارد بلکه اطراف آن نیز زیرساخت 
چندانی نیســت، همچنین در بنادر شــمالی 
می توان به بندر انزلی و نوشــهر اشاره کرد که 
ترمینال مسافری دارند و گردشگران می توانند 
به آنجا سفر کرده و از این بسترها استفاده کنند. 
البته در بندر نوشــهر خط کشتی رانی احداث 
شــده اما با توجه به اینکه چندان فعال نبود و 

عمال فعالیتی در آنجا انجام نمی شود.
وی افزود: مسئله گردشگری دریایی به خودی 
خــود اهمیت ندارد و بایــد آن را در کنار یک 
پکیج در نظر گرفت چرا که گردشــگر از دریا 
شروع نمی کند و آژانس ها و بخش خصوصی 
بایــد ورود کنند تا بتوانند بــا در نظر گرفتن 
پکیجــی از خدمات و حمــل و نقل ترکیبی 

تورهای جذابی به مسافران پیشنهاد کنند.
معاون سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه 
ســازمان گردشــگری و میراث فرهنگی باید 
متولی توسعه گردشگری در حوزه های مختلف 
از جمله گردشــگری دریایی شــود و بخش 
خصوصی نیز پای کار بیاید، گفت: به عنوان مثال 
از چند سال گذشته یکی از بهترین ترمینال های 
دریایی در بندر چابهار ساخته شد و دو شناور 
بین چابهار و مســقط فعال شدند و مسافران 
را جابه جــا می کردند. این اتفــاق آنقدر برای 
گردشگران جذاب بود که روز به روز استقبال 
از آن بیشتر می شد چرا که برای رفتن از چابهار 
به مسقط مســائلی مانند محدودیت بار وجود 
نداشت و اساسا جذابیت های باالیی داشت اما 
پس از آنکه ضریب اشغال صندلی های این دو 
شــناور به 5۰ تا 6۰ درصد رسید، قیمت بلیت 
هواپیما را پایین آوردند و همین مســئله باعث 
شد با رقابتی ناسالم گردشگری دریایی در آنجا 

کم رونق شود و از بین برود.
حسن زاده گفت: هم اکنون بخش خصوصی به 
دلیل آنکه سودآوری چندانی برای گردشگری 
دریایی قائل نیســت تمایلی به سرمایه گذاری 
در این زمینه نشــان نمی دهد و ســازمان بنادر 
و دریانــوردی خود اکثر ترمینال ها را ســاخته 
و واگــذاری اش را بــه بخــش خصوصی به 
آینده موکول کرده است. البته درخواست های 
متعددی برای ساخت شناورهای گردشگری به 
ســازمان ارسال شده و در این زمینه تسهیالت 
بدون بهره به متقاضیان بخش خصوصی ارائه 
می شــود چرا که صددرصد سود آن را سازمان 
بنــادر و دریانوردی تقبل خواهد کرد و پس از 
ساخت و ساز شناور در داخل کشور در اختیار 
بخش خصوصی قرار گرفته و می توانند از آن 

برای کاربردهای گردشگری استفاده کنند.

افزایش گردشگری 
در سلطانیه با ایجاد دانشکده 

هنر و معماری
 افزایش میزان گردشــگر در شهرستان 
ســلطانیه می تواند از طریق ایجاد بســترها و 
زیرســاخت های الزم بوجــود آید کــه ایجاد 
دانشــکده هنر و معماری عاملی موثر برای باال 
بردن شاخص های علمی و فرهنگی و در نتیجه 
ارتقای سطح گردشگری سلطانیه به نظر می رسد.
فرماندار ســلطانیه در این خصوص با اشاره به 
اینکه توســعه زیرســاختی یک منطقه در گرو 
توســعه فکری و علمی آن است، گفت: ایجاد 
مراکز علمی و فرهنگی می تواند در رهســپار 
کردن قاصدان علمی به این منطقه و تسریع در 

روند توسعه سلطانیه نقش موثری را ایفا کند.
حســین رحمانی هزار رود افزود: صنعت پاک 
گردشــگری به عنوان یکی از سرمایه سازترین 
صنایع روز دنیا محســوب می شود با توجه به 
اینکه محیط های آموزشی دغدغه بررسی مسائل 
و چگونگی برون رفت از آنها را دارند، می توان 
با بهره گیــری از ظرفیت اینگونه مراکز علمی 
درجهت رشد و اعتالی هرچه سریعتر سلطانیه 
به عنوان قطب گردشــگری استان و منطقه گام 

برداشت.
وی اضافــه کرد: دانش آموزان و دانشــجویان، 
بطور یقین آتیه سازان این مرز و بوم خواهند بود 
چراکه مدیران و تئوری پردازان فردای مملکت، 
آنان خواهند بود بنابراین پرورش نیروهای زبده، 
کارآمد و میدانی از میان دانشــجویان به راحتی 
می تواند آینده سرزمین را از منظرهای مدیریتی 

تضمین  کند.
این مسوول گفت: وجود فیزیکی ابنیه تاریخی 
و مربوط به دوران شاخصی چون ایلخانی می 
تواند برای الهام بخشــی در طراحی سازه های 
امروزی بســیار موثر واقع شود و این فرصت 
منوط به گســترش فعالیت های دانشــجویان 

معماری و شهرسازی در سلطانیه است.
رحمانی هزار رود افزود: قرار گیری سلطانیه در 
میان مناطق برخوردار و محدودیت های ساخت 
و ســاز ناشــی از عرصه و حریم آثار باستانی 
و میراث فرهنگی در حومه شــهر ســلطانیه ۲ 
موضوع اساسی این شهرستان محسوب می شود.
وی اظهار داشــت: یکی از مهم ترین مســائل 
شهرستان سلطانیه قرار گرفتن آن در میان مناطق 
برخوردار و در نتیجــه محرومیت از امتیازاتی 
چون اعتبارات ۲ درصد حاصل از فروش نفت 

و معافیت های مالیاتی حوزه تولید است.

وزیر میراث فرهنگی درباره 
بنزین سفر به وزیر نفت 

نامه نوشت
 معــاون گردشــگری وزارت میــراث 
فرهنگی از ارســال نامه علی اصغر مونسان به 
وزیر نفت درباره توجه به موضوع سفر در طرح 

سهمیه بندی بنزین خبر داد.
ولی تیموری به خبرنگار مهر گفت: شب گذشته 
تغییرات درباره اختصاص سهمیه بنزین را اعالم 
کردند ولی ما دو هفته گذشــته پیش بینی کرده 
بودیم که بنزین سهمیه بندی شود به همین دلیل 
نامه ای با امضای وزیر میراث فرهنگی به وزیر 
نفت نوشتیم مبنی بر اینکه اگر قرار است بنزین 
سهمیه بندی شود، موضوع سفر و گردشگری 
مردم در داخل کشور نیز مد نظر قرار گیرد. اکنون 
منتظر هستیم تا ببینیم پاسخ به این نامه چیست 

و چه تدابیری در این باره اندیشیده می شود.
وی افزود: ســاز و کار اختصاص رسیدگی به 
این موضوع را بایــد وزارت نفت مدنظر قرار 
دهد. چون باید موضوع سفر مردم و کسانی که 
با وســیله نقلیه خود به داخل ایران می آیند را 
نیز در نظر بگیریــم. با این وجود وقتی متوجه 
سهمیه بندی بنزین در شب گذشته شدیم باز هم 

تاکیدی بر توجه به این نامه خواهیم کرد.

ایران در نمایشگاه گردشگری 
آنکارا شرکت کرد

 ایران در نمایشــگاه گردشگری آنکارا 
شرکت کرد

چهارمین نمایشگاه گردشگری و مسافرت آنکارا 
برپا شد رایزنی فرهنگی ایران نیز با نمایش آثار 
صنایع دســتی و پخش فیلم های مستند درباره 
جاذبه های گردشگری کشورمان به معرفی ایران 

فرهنگی پرداخت.
به گــزارش خبرنگار مهر، این نمایشــگاه در   
)مرکز نمایشــگاههای آنکارا( پایتخت کشور 
ترکیه برپا شــده و تا عصر روز ۲6 آبان ماه نیز 

ادامه خواهد داشت.
در  نمایشگاه گردشگری و مسافرت آنکارا، آثار 
هنری و تبلیغاتی کشــورهای مختلف از جمله 
کشورهای آفریقایی، کشورهای همسایه و منطقه 
مانند ازبکســتان، قزاقستان، سریالنکا و غیره با 
موضوع گردشگری و صنایع دستی در معرض 

دید قرار گرفته است. 

خبر خبر

 برداشــت ســماق در ابهر آغاز شد که از 
قدمت کاشــت آن در روستای درسجین ۸۰ سال 

می گذرد.
خشکســـالی و کم آبی در ایـــران یـک واقعیت 
اقلیمی است و بـا توجـه بـه روند روزافـزون نیاز 
بخش هـــای مختلف به آب، مشـکل کم آبی در 

سـال های آینده حادتر نیـز خواهـد شـد.
براسـاس گزارش مؤسسـه بین المللـی مدیریـت 
آب، کشـور ایـــران بـرای حفـظ وضـع فعلـی 
خـود تـا سـال ۲۰۲5 بایـد بتوانـد ۱۱۲ درصـد 
بـه منابـع آب قابـل اسـتحصال خـود بیفزایـد. 
از آنجایی  کـــه ایـن امـــر امکان پذیـر نیسـت، 
راهکارهـای مؤثـــر و عملـی، اسـتفاده بهینـه و 
صرفه جویـی در مصـرف آب کشـاورزی خواهد 
بـــود. بخش کشاورزی پرمصرف ترین بخش در 
مصرف آب طبق آمارها در بخش شرب هر ایرانی 
۲ برابر میانگین مصرف جهانی آب مصرف می کند 
و بخش کشاورزی ۹۲ درصد کل منابع آب را به 

خود اختصاص داده است.
از آنجایی که بخش کشــاورزی از پرمصرف ترین 
بخش هــای مصــرف آب در ایران اســت، طی 
سال های اخیر مدیریت مصرف آب در این بخش 
مورد توجه جدی مســووالن امر قــرار گرفته و 
راهکارهای متفاوتی در این زمینه به کشــاورزان 
ارائه شده اســت که استفاده از روش های آبیاری 
نویــن و اصالح الگــوی کشــت از جمله این 
راه هاست. به دلیل خشکسالی های اخیر و کمبود 
آب در بخش کشاورزی کشت گونه های گیاهی 
با مصــرف آب کمتر با هدف مدیریت منابع آبی 
و ایجاد کشــاورزی پایدار طی سالیان اخیر مورد 
توجه جدی مسووالن کشور قرار گرفته است زیرا 
عــالوه بر نیاز آبی کــم ارزآوری خوبی نیز برای 

کشور دارد.
نیاز آبی کم در کشــت گیاهان دارویی اغلـــب 
گیاهـان دارویـی نیـاز آبـــی محـدودی دارنـد 

ایـن گیاهـان به خصـوص چند سـاله ها ظرفیـت 
جایگزینی مناسـبی را در برنامه هـای بهینه سـازی 
الگـوی کشـت بـا محصـوالت زراعـی و باغـی 
بـا مصـرف زیـاد آب داشـته و گزینـه مناسـبی 
بـرای کاهش مصـرف آب در بخش کشـاورزی 
خواهنـد بـــود براسـاس تحقیقـات انجام شـده 
در ایـران حداکثر نیـاز آبـی گل محمـدی ۲۴۰۰ 
متـرمکعـب بـرای تولیـد ۳ تـن در هکتـار اسـت 
کـه ارزشـی به مراتـــب بیشـتر از محصـوالت 
زراعـی دارد درصـورت اسـتخراج اسـانس گل 
محمدی از ۳ تـــن گل، حدود یـــک کیلوگـرم 
اسـانس بـــه ارزش حداقـل ۱۰ هزار یـورو و ۳ 
تـــن گالب به دسـت می آیـد. همچنیـن اغلـب 
گیاهـان دارویـی دیگـر نیـــاز آبـی محـدودی 

دارنـد.
سهم کم ایران از تجارت گیاهان دارویی تجـارت 
گیاهـان دارویـــی در دنیـا حـدود ۱۰۰ میلیـارد 
دالر بـــوده و سـهم ایـران از ایـن بـازار حـدود 
۳5۰ میلیـــون دالر در سـال اسـت در سـال های 
اخیـر گرایـش کشـورهای جهـان بـه مصـرف 
گیاهـــان دارویـی افزایـــش یافتـه و بـا توجـه 
بـه کیفیـت مطلـوب گیاهـــان دارویـی ایـران، 
فرصـت مغتنمـــی بـرای صـــادرات گیاهـان 
دارویی و فراورده هـای آن پیـش رو قـرار گرفتـه 

اسـت. 
طی ســال های اخیر نیز توجه ویژه ای به کشــت 
گیاهان دارویی و تغییر الگوی کشــت در استان 
زنجان شده است که شهرستان ابهر نیز از این قائله 

مستثنی نیست و توسعه کشت گیاهانی مانند کلزا، 
گل محمدی، زیره ســبز و سماق در دستور کار 

مدیران این شهرستان قرار دارد.
برداشت ســماق در ابهر یکی از محصوالتی که 
این روزها کشاورزان در روستای در سجین ابهر 
مشغول برداشت آن هستند محصول سماق است 
که ۸۰ سال از کاشت اولین بذر آن در این روستا 
می گذرد. در حال حاضر 6۰۰ درختچه سماق در 
۳ هزار مترمربع در این روستا کاشته شده است که 
به طور متوسط هر درخت ۲۰ کیلو محصول دارد. 
هم اکنون یک خانواده ۱۰ نفره درسجینی مشغول 
کشت و توســعه این محصول غذایی و دارویی 
هستند که محصول تولیدی آن ها در زنجان از قرار 

هر کیلو 5۰ هزارتومان خرید و فروش می شود.

 گنبــد ســلطانیه اولین گنبد 
دوپــوش در جهــان و موفقتریــن 
نمونه معماری اسالمی است که این 
اثر بی همتا با گذشــت ۷۳5 سال از 
فیروزه ای  نگین  آن، همانند  ساخت 
در برابر دیــدگان عموم خودنمایی 

می کند.
گنبد  میــراث جهانی  پایگاه  رییس 
سلطانیه در این خصوص به خبرنگار 
ایرنا گفت: دشت سلطانیه به استناد 
مدارک باستان شناســی خواســتگاه 
اســتقرارهای مختلفی از هزاره های 
پیش از تاریخ و سرچشمه رودخانه 
های زنجانرود و ابهر رود اســت که 
این ۲ رودخانه پس از قدرت گرفتن 
از آبهای زیرزمینی چمن سلطانیه در 
طول مسیر و کنار شاخه های فرعی 
خود به نوعی باعــث پدید آمدن و 
قوام سکونتگاه های مختلفی شده اند.

میرموســی انیران افزود : بنای گنبد سلطانیه از 
نظــر تزیینات یکی از موفــق ترین نمونه های 
معماری اســالمی ایران به شمار می رود که در 
این ارتباط  عوامــل مختلف تزیینی بنای گنبد 
سلطانیه  تزیینات آجری، تزیینات گچبری، کتیبه 
ها، کاشیکاری، تزیینات رنگ و نقاشی، تزیینات 

سنگی، تزیینات چوبی را  شامل می شود.

وی اضافه کرد: در این بنا از تزیین آجری به سه 
صورت، آجرهای قالبی، آجرهای کنده کاری و 

تلفیق آجر و کاشی استفاده شده است.
انیــران خاطرنشــان کرد: گنبد هشــت ضلعی 
سلطانیه به لحاظ تزیینات آجرکاری، کاشیکاری 
و معماری جــزو منحصر به فردترین آثار دوره 
اسالمی محســوب می شود. به گفته وی، گنبد 

سلطانیه بزرگترین گنبد آجری جهان در تاریخ 
۲۴ تیرماه ۸۴ در کمیته میراث جهانی یونســکو 
در شــهر دوربــان آفریقای جنوبی بــه عنوان 
هفتمین اثر تاریخی ایران در فهرســت میراث 

جهانی یونسکو به ثبت رسید.
رییس پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه ادامه 
داد:  گنبد ســلطانیه  عالوه بر شکوه و عظمت 

معماری کــه در نوع خود بی نظیر 
است، دانشنامه ای از نقش و طرح 
در تزیینات معمــاری آن روز، که 
بیانگر برهــه ای از تاریخ معماری 
و هنر ایران اســت را نیز به نمایش 

گذاشته است.
وی با اشــاره به برگــزاری اولین 
نشســت تخصصی قطب معماری 
شهرســازی ایرانی و اســالمی در 
نیز  محل گنبد ســلطانیه زنجــان 
گفــت:  یکی از اهــداف برگزاری 
این رویداد، آشنایی جامعه علمی و 
دانشگاهی با حوزه معماری اسالمی 
بود که تحقق ایــن مهم، می تواند 
در آینده تاثیر بســزایی در ترویج 
این معماری داشــته باشد که گنبد 
سلطانیه از جمله شاخص های مهم 

آن بشمار می رود.
گنبد سلطانیه یادگار دوره ایلخانیان 
در ایران است و یکی از آثار ثبت شده کشور در 
فهرست میراث جهانی محسوب می شود، این 
گنبد به دست ســلطان محمد خدابنده در قرن 
هشتم احداث شده 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.

سماق درسجین ابهر ۸۰ ساله شد

اذان ظهر

۱2:00

غروب آفتاب

۱۷:06

اذان مغرب

۱۷:26

نیمه شب

23:۱6

اذان صبح فردا

5:2۷

طلوع صبح فردا

6:55
وضعیت آب و هوای زنجان:

-۷
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منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

گنبد سلطانیه موفق ترین نمونه معماری اسالمی

جهاد کشــاورزی هرمزگان با ایجاد مزرعه 
پرورش میگو در ژئوپارک جهانی قشــم موافقت 
کرده که این اتفاق موجب می شود ژئوپارک قشم 

از سوی یونسکو اخطار بگیرد.
به گزارش خبرنگار مهــر، برخی نهادهای بیرون 
از جزیره قشــم برای این جزیره و ژئوسایت های 
جهانی آن دردســر ساز شــده اند. بحث هایی از 
جمله اقتصاد دریا محور و یا توسعه مزارع پرورش 
میگو موجب شده تا صدور مجوز برای این منظور 
افزایش پیدا کنــد اما این مجوزها و فعالیت ها در 
حریم و عرصه ژئوسایت ها اتفاق خواهد افتاد  که 
در نهایت خطری را متوجه ژئوپارک قشم خواهد 

کرد.
این خطر می تواند پس از بازدید ارزیابان یونسکو از 
قشم و گرفتن کارت زرد و یا حتی خروج ژئوپارک 
جهانی قشم از فهرست ژئوپارک های جهان باشد.

در این باره علیرضــا امری کاظمی مدیر ژئوپارک 
جهانی قشــم به خبرنگار مهر گفت: چندی پیش 
سازمان منطقه آزاد قشم با سازمان جهاد کشاورزی 

اســتان هرمزگان توافق نامــه ای را امضا کرد که 
موضوع آن اســتعالم هر گونه مجوز از منطقه آزاد 
قشم بود ولی بعد از آن توافق نامه مشاهده کردیم 
مجوزهایی که داده می شد بدون اطالع و استعالم 
از این ســازمان انجام گرفته است. حتی تعداد این 
مجوزها نسبت به قبل از توافق نامه بیشتر هم شد!  
اکنون مجوزها بدون اطالع ما در حریم ژئوسایت ها 
داده شده است برخی از این واگذاری ها فعال شده 

و برخی دیگر هنوز فعال نیستند.
امری کاظمی گفــت: در غرب جزیره در نزدیکی 
ژئوســایت غارنمکدان، نزدیکی ژئوسایت دیواره 
قاضی و بصیرا و باسعیدو اقداماتی در جهت تغییر 
منظر انجام می دهند. مانند ایجاد حوضچه و ... . ولی 
هنوز وارد حریم یا عرصه اصلی ژئوسایت ها نشده 
اند. نگرانی ما این است که واگذاری های انجام شده 
توسعه یافته و به ژئوسایت ها سرایت کند. به عنوان 
مثال اکنون محدوده ای برای پرورش میگو در نظر 
گرفته اند که در ژئولینک، ساحل کارگه و حریم غار 
نمکدان است و هر گونه تغییر کاربری در محدوده 

آن ژئوسایت ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
وی افزود: این سرمایه گذاران مجوزشان را از جهاد 
کشاورزی استان هرمزگان گرفته اند که با فعالیت 
آنها عرصه و حریم امن ژئوســایت های ژئوپارک 
جهانی قشــم به خطر می افتد. ارزیابان یونسکو 
قرار است در ماههای ابتدایی سال ۹۹ به قشم برای 
بازدید بیایند اگر با چنین پدیده هایی مواجه شوند 
حتما اشکال خواهند گرفت چه بسا رای به خروج 
آن دهند. این درحالی است که فعالیت های ما در  
ژئوپارک به خوبی پیش می رود اما ممکن است این 
اقدامات حاشیه ای موجب شود آنها به ما اخطار یا 

کارت قرمز دهند.
عضو هیئت ارزیابان رســمی ژئوپــارک جهانی 
یونسکو ادامه داد: اکنون ۱5 مجوز از این مجوزهایی 
که صادر شده قطعا با ژئوسایت های قشم تداخل 
دارد. البته می دانیم که تعداد این مجوزها بیشــتر 
اســت و اکثــرا در حوزه پرورش میگو هســتند. 
بنابراین یا باید این مجوزها باطل شود و یا بررسی 
مجدد انجام گیرد. ما بارها با جهاد کشاورزی استان 

نشست گذاشته ایم و به توافق هم می رسیم ولی 
دوباره شــاهد صدور مجوز هستیم! به همین دلیل 
از طریق مدیریت حقوق سازمان منطقه آزاد قشم 
مراجعه قضایی را در جریان گذاشــته ایم و منتظر 

اقدام هستیم.
امری کاظمی درباره تبعات خروج ژئوپارک قشم 
از فهرســت ژئوپارک های جهــان گفت: یک بار 
ژئوپارک قشــم تجربه تلخی را داشت که به دلیل 
مشــکالت مدیریت و ... از شبکه ژئوپارک های 
جهان خارج شد و تبعاتی را نیز برای ما داشت ولی 
دوباره با تالش های فراوان ســعی کردیم آن را به 
جایگاه خود برگردانیم . در واقع جامعه جهانی وقتی 
ژئوپارکی از فهرست خارج می شود، آن کشور را 
به عنوان کشــوری که توانایی حفظ میراث زمین 
شــناختی خود را ندارد خواهد شناخت. ژئوپارک 
قشم تنها ژئوپارک در کل خاورمیانه است و اکنون 
ایران نیز به عنوان اولین مقصد زمین گردشگری در 
منطقه معرفی شده است بنابراین نباید اجازه دهیم  به 

راحتی این جایگاه به خطر بیفتد.

خطر کارت قرمز یونسکو به ژئوپارک قشم!
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