
- شنبه 2 شهریور مـاه 1398 / نمـره 375 / سال دوم / 8 رویه / قیمت 2000 تومان- فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ورزشی روزانهم رمدمی صبح استان زنجان

- رویه 3
در بیست و دومین جشنواره تولیدات مراکز صدا و سیما؛

صدا و سیمای مرکز زنجان خوش درخشید

فرنشین میراث فرهنگی استان زنجان:
۷۰۰ هزارنفر از جاذبه های 

گردشگری زنجان 
بازدید کردند

فرنشین راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خبر داد:
11 پروژه راهداری 

استان زنجان
 آماده افتتاح در هفته دولت

- رویه 8   - رویه 4  
دو راهی معدن و محیط زیست

شکار ممنوع؛ استخراج معدن آزاد
رویه 2  

فرنشین تعزیرات حکومتی استان زنجان خبر داد:

کشف انبار احتکار برنج ایرانی 
در زنجان

 دکتر محمدرضا صائینی به مناســبت فرارسیدن 
روز پزشــک، با صدور پیامی روز پزشــک را به 

جامعه پزشکی استان تبریک گفت.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان و 
رییس مرکز بهداشت استان به مناسبت فرارسیدن 
روز پزشــک )اول شهریور(، با صدور پیامی روز 

پزشک را به جامعه پزشکی استان تبریک گفت.
 در متن این پیام آمده است:

 نظام سالمت وامدار تالش و مجاهدت مردان و 

زنان پردانش و هوشمندی است که تصمیم برآن 
گرفتند تا سرمایه ارزشمند عمر خود را مصروف 

خدمت به همنوعان نمایند.
روز پزشــک نمــاد قدردانی از این انســان های 
بزرگوار است، هم آنان که دستان شفابخش شان 
برای آحاد مردم این مرز و بوم ســالمت جسم و 

روان در زندگی توام با باروری را هدیه می کند.
در ســالروز والدت حکیــم فرزانــه و واالمقام 
ابوعلی سینا و روز پزشک، فرصت مغتنمی است 

تــا این روز ارزشــمند را خدمت همه همکاران 
خدوم و دلســوز جامعه پزشکی، بویژه پزشکان  
سخت کوش و خستگی ناپذیر شاغل در شبکه های 
بهداشــت و درمان که در دوردست ترین مراکز 
جامع سالمت شــهری و روستائی و پایگاه های 
سالمت استان مشغول ارایه خدمت هستند تبریک 
و تهنیــت عرض نمایم و از درگاه خداوند متعال 
برای همه شــما بزرگواران بهروزی، سالمتی و 

رضای الهی در این مسیر مقدس خواستارم.

به مناسبت گرامی داشت هفته دولت، میز خدمت 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
زنجان در نمایشگاه عملکرد و دستاوردهای دولت 

و دستگاه های اجرایی استان حضور یافت.
میز خدمت دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات 
بهداشــتی درمانی زنجان در نمایشگاه عملکرد و 
دستاوردهای دولت و دستگاه های اجرایی استان 
که از ۲۹ امرداد تا ۴ شــهریورماه امسال در محل 
مجموعه گردشــگری گاوه زنگ شهر زنجان دایر 

است، دایر شد.
در این نمایشگاه همه دستگاه های اجرایی استان 
موظف به حضور جهت ارایه دستاوردهای خود 
و پاســخگویی به درخواســت ها و پرسش های 
مراجعان هســتند که در این راســتا میز خدمت 
دانشگاه علوم پزشکی زنجان نیز با ارایه خدماتی از 
جمله ویزیت، مشاوره پزشکی، کنترل فشارخون، 

کنترل وزن و قد )BMI( و حضور روان شــناس 
و کارشــناس تغذیه؛ پاســخگوی درخواست ها، 
سواالت و شکایات مراجعان و همچنین بررسی 
خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی و ... است.  
میز خدمت دانشــگاه علوم پزشــکی زنجان در 

نخستین روز از فعالیت نمایشگاه توانست بیشترین 
مراجعــه و ارایه خدمت را در میان دیگر میزهای 

خدمت به خود اختصاص دهد. 
این نمایشگاه از ساعت ۱۷ عصر تا ۲۳ شب جهت 

بازدید عموم دایر است.

همایــش ملی ۲ روزه اختــالالت اندام فوقانی با 
هدف به اشــتراک گذاری آخریــن اطالعات و 
تحقیقات انجام گرفته در این حوزه از سوی اساتید 
صاحب نام کشور و اعضای انجمن جراحان دست 
ایران به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
 بهداشتی درمانی اســتان زنجان از روز پنجشنبه 

آغاز شد.
دبیر علمی همایش ملــی اختالالت اندام فوقانی 
گفــت: این همایش با همکاری دانشــگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان، 
انجمن جراحان دست ایران، گروه های ارتوپدی، 
جراحــی عمومی، جراحی پالســتیک، جراحی 
عروق بی هوشی، رادیولوژی، روماتولوژی، عفونی، 

پزشکی قانونی و فارماکولوژی برگزار می شود.
رامین فرزام، محورهای این همایش را  اختالالت 
اندام فوقانی شــامل ضایعات تاندونی، عروقی، 
تعویض مفصل در اندام فوقانی، ضایعات عروقی، 

ســوختگی و نحوه بی حسی اندام فوقانی عنوان 
کرد.

به گفته عضو انجمن جراحان دست ایران، مسایل 
پزشکی قانونی به دنبال تزریق در اندام های فوقانی، 
تکنیک هــای تزریــق دارو در اندام های فوقانی، 
بیماری های روماتیســمی، تظاهرات روماتیسمی 
انــدام، عــوارض دارویــی بــر روی تاندون ها، 
تاندون های انــدام فوقانی از دیگر محورهای این 
همایش است و عالوه بر آن کارگاه های مختلفی 
در این ارتباط با حضور متخصصان و کارشناسان 

مجرب دیگر طی این همایش برگزار می شود.
فرزام افزود: روز جمعه نیز به صورت صبح و بعد 
ازظهر متخصصان در ارتباط با موضوعاتی از قبیل 
سوختگی حاد دست، دفورمیتی بعد از سوختگی 
دست، سوختگی الکتریکی، سوختگی شیمیایی، 
یخ زدگــی، کلیات اختالالت عروقی در دســت، 
ترمیم شریان و ورید و تکنیک های آن، اختالالت 

عروقی در دست، کلیات پیوند در اندام فوقانی و 
تکنیک های حین عمل در پیوند انگشت سخنرانی 

خواهند کرد.
این  عضو انجمن جراحان دســت ایران ادامه داد: 
درمــان دارویی و جراحی، تکنیــک های تزریق 
 کورتــون، تکنیک های تزریــق بوتاکس، تزریق 
پی آر پی در اندام فوقانی و اصول کلی تخلفات و 
قصور پزشکی از دیگر مباحث در نظر گرفته شده 

در این همایش است.

پیام تبریک معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان 
به مناسبت فرارسیدن روز پزشک
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 MS آنچه یک بیمار
باید در مورد مراقبت از خود بداند

آب 30 پارچه از روستاهای خدابنده دارای نیترات است

آب نیتراته؛ 
یکی از عوامل مهاجرت 

خدابنده ای ها

به بهانه زادروز پروفسور یوسف ثبوتی

اول آنکس که خریدار شدش من بودم

نمایشگاه عملکرد و دستاوردهای دولت و دستگاه های اجرایی استان زنجان گشایش یافت

حضور میز خدمت دانشگاه علوم پزشکی زنجان در این نمایشگاه
همایش ملی اختالالت اندام فوقانی به میزبانی زنجان برگزار شد

آگهی تجدیدمزایده عمومی
بنیاد مســکن انقالب اسالمی استان زنجان در نظر دارد تعدادی از امالک و واحدهای مسکونی خود را به شرح ذیل از 

طریق مزایده عمومی به فروش رساند
الف - موضوع مزایده : به شرح جدول ذیل:

نوع ملک / ردیف
شماره شماره ثبتکاربری

قطعه
مساحت

)متر مربع(
قیمت پایه

)ریال(
نشانی

استان زنجان،شناط ابهر؛انتهای کوچه بهزیستی675241533،213،000،000زمین - مسکونی1

استان زنجان،شهرستان ابهر،کوی شقایق5006016200760،000،000زمین - مسکونی2

استان زنجان،شهرستان ابهر،کوی شقایق5006318200760،000،000زمین - مسکونی3

استان زنجان،شهرستان ابهر،کوی گلریس483141091621،134،000،000زمین - مسکونی4

استان زنجان،شهرستان ابهر،کوی گلریس40042341621،134،000،000زمین - مسکونی5

استان زنجان،شهرستان طارم،روستای شیت4،750،000،000اعیانی115 عرصه598-فاقد سندثبتیساختمان با محوطه6

شهرستان زنجان، شهرک نصر،مجتمع 108/445،747،320،000-9756آپارتمان7
مسکونی الله،بلوک2، طبقه4

جهت اطالعات بیشتر و خرید اسناد مزایده به واحد امور قراردادهای بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان واقع در بلوار آزادی خیابان 
کشاورز مراجعه فرمایند. )شماره تماس  33106125- 024-33106202 (
1-فروش اسناد مزایده از تاریخ 1398/۰6/۰2 تا تاریخ 1398/۰6/۰5

2-تاریخ تحویل پیشنهادها تا ساعت 12 روزپیج شنبه مورخه 1398/۰6/14
3-تاریخ بازگشایی پاکت های مزایده روزشنبه مورخه 1398/۰6/16

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

ت اول
نوب

دعوت به همکاری
روزنامه زنگان امروز 

از میان عالقه مندان کار خبرنگاری 
)آقا و خانم( دعوت به همکاری 

می نماید.
عالقه مندان می توانند 

با شماره تلفن
 ۰91961۰9۷61

تماس بگیرند.
آخرین مهلت ثبت نام 

تا 13 شهریور 98

نشانی و شماره تلفن 
دفتر جدید روزنامه 

زنگان امروز
زنجان ، کوی قائم، خیابان 

خیبر ۷ ، داخل میدان، 
کاشی 481۷ 

طبقه یک، واحد 2
شماره تلفن : 33464662
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جـــامعــه

مهمانان ناخوانده در آزادراه 
زنجان - تهران حادثه ساز شدند

 ورود دو رأس اســب به آزادراه زنجان - 
تهران موجب تصادف اتوبوس و سه خودرو شد.
به گزارش ایســنا، پنج شــنبه شب گذشته یک 
دســتگاه اتوبوس حامل ۲۵ سرنشین در آزادراه 
زنجان - تهران دچار حادثه شد اما خوشبختانه 

این واقعه تلفات جانی نداشت.
برخورد یک دســتگاه اتوبوس با دو راس اسب 
سبب بروز این حادثه شد و در پی آن سه دستگاه 
خودروی ســواری نیز از عقب به این اتوبوس 

برخورد کردند.
این حادثه ساعت ۳ بامداد پنج شنبه در کیلومتر 
۱۰۰ باند شمالی آزادراه زنجان - تهران به وقوع 

پیوست و جزو تصادفات خسارتی ثبت شد.
این اتوبوس با ۲۵ مسافر از مبدا تهران به سمت 
تبریز در حال عبــور در آزادراه زنجان - تهران 
بود که مهمانان ناخوانده در این مسیر حادثه ساز 
شدند. با تالش عوامل راهداری شهرستان ابهر و 
نیروهای امدادی، محل تصادف پاک سازی شده و 
آمد و شــد در این مسیر به حالت عادی و روان 

جریان دارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان خبر داد:
کشف انبار احتکار برنج ایرانی 

در زنجان
 مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان، از 

کشف انبار احتکار برنج ایرانی در زنجان خبر داد.
مرتضی ممیزی در گفت وگو با ایسنا،  با اشاره به 
کشــف انبار احتکار کاال در استان زنجان، اظهار 
کرد: این محموله احتکار شــده توسط بازرسان 

کشف شد.
این مســوول ادامه داد: گشــت مشترک سیار با 
حضور رییس شعبه تعزیرات حکومتی تشکیل 
و در بازدید انجام شده از یک انبار، بیش از شش 
تن برنج ایرانی احتکار شــده کشف و در محل 

توقیف شد.
وی افزود: پس از ســیر مراحل قانونی ، شــعبه 
مربوطه واحد متخلف را عالوه بر عرضه کاالهای 
احتکار شده به نرخ مصوب دولتی ، به پرداخت 
جریمه نقدی به میزان 6۳7 میلیون ریال محکوم 
کرد. ممیزی تصریح کرد: جرم احتکار از جمله 
جرایم عمدی بوده و بــرای اینکه احتکار جرم 
تلقی شود نه تنها می بایست سوء نیت عام مرتکب 
که داللت به ارتکاب عمل جمع آوری و نگه داری 
ارزاق مورد نیاز و بایسته عامه مردم به منظور نفع 
شخصی و به قصد افزایش قیمت است، تحقق 
یابد، بلکه می بایست سوء نیت خاص او که همانا 
ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن ها به جهت 
اخالل در امر مایحتاج عمومی جامعه اســت نیز 

محقق شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان یادآور 
شد: طبق قانون محتکر برابر با 7۰ درصد ارزش 
کاالی کشف  شده محکوم به جریمه نقدی شده و 
ملزم است کاالهای کشف شده را به نرخ مصوب 
دولتی و با حضور بازرسان دستگاه های مربوطه 

عرضه کند.

چهار ارگان نوجوان ۱۵ ساله 
در زنجان به بیماران نیازمند 

اهدا شد
 چهار ارگان و نسوج بدن یک بیمار مرگ 
مغزی که در مرکز آموزشی و درمانی تخصصی 
و فوق تخصصی آیت اله موسوی زنجان بستری 
شده بود، به بیماران نیازمند پیوند عضو، اهدا شد.
مسوول شبکه فراهم آوری پیوند اعضای دانشگاه 
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان 
زنجان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا  افزود: این 
بیمار مرگ مغزی به نام »پریسا نوری سراسکان«  
ساکن تهران ۱۵ ساله  به دلیل تصادف دچار مرگ 

مغزی شده بود.
شهریار اماموردی اظهار داشت: پس از تالش ۲ 
روز جهت احیای  بیمار و رضایت گیری آدینه 
روز گذشته برای اهدا عضو به تهران انتقال یافت، 
مورد یاد شده از موقع انتقال به بیمارستان چهار 
بار CPR شــده که برگشت قلب و احیا عالیم 
حیاتی قبل از رضایت اهــدا عضو وقت گیر و  

بسیار با دشواری انجام گرفت.
وی اضافه کرد: پس از کسب رضایت از خانواده، 
بیمار مرگ مغزی برای اهدای کلیه ها، کبد، قلب 

و نسوج، به بیمارستان سینای تهران منتقل شد.
اماموردی یادآورشد: طبق برآوردهای انجام شده، 
اهدای نسوج به بیماران نیازمند، کیفیت زندگی 

۵۸ بیمار را ارتقا می دهد.
وی اضافه کرد: این پانزدهمین مورد اهدای عضو 
بیمار مرگ مغزی اســتان در ســال 9۸ است که  

دیروز به ثبت رسید.
مسوول شبکه فراهم آوری پیوند اعضای دانشگاه 
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان 
زنجان ادامه داد: سال گذشته، ۱۸ مورد بیمار مرگ 
مغزی در اســتان زنجان شناسایی شد که از این 
تعداد ۲ مورد عدم رضایت در اهدای عضو وجود 
داشــت و چهار مورد از موارد شناسایی شده نیز 

قابلیت اهدای عضو نداشتند.
وی یادآوری کرد: هر مورد مرگ مغزی می تواند 
یک تا هشــت بیمار نیازمند پیونــد عضو را از 
مرگ نجات دهد و به همین دلیل این موضوع از 

اهمیت ویژه ای برخوردار است. 

خبـر

راه اندازی ۱۶ رشته تحصیلی 
جدید در دانشگاه آزاد زنجان

 ۱6 رشــته جدید دانشــگاهی از ســال 
تحصیلی 99 - 9۸ در دانشگاه آزاد اسالمی زنجان 

راه اندازی می شود.
رییس دانشگاه آزاداسالمی زنجان در این زمینه به 
خبرنگاران گفت: رشته های تحصیلی جدید در 
گروه های هنر، مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی 
متناسب با نیازهای استان و داوطلبان ایجاد شده 

است.
علیرضا فیروزفر افزود: ارتباط تصویری، بازیگری، 
طراحی پارچه، طراحی لباس، علوم و مهندسی 
صنایع غذایی، گردشگری، گیاه پزشکی، مدیریت 
صنعتی، مشاوره، مهندسی پلیمر، نقاشی، مدیریت 
کسب و کارهای کوچک، مدیریت مالی در مقطع 
کارشناســی برای واحد زنجان و رشته مهندسی 
عمران برای واحد ابهر و رشــته های مدیریت 
کســب و کارهای کوچک و مهندسی کامپیوتر 

برای واحد هیدج ایجاد می شود.
وی اضافه کرد: داوطلبان تحصیل در رشته های 
تحصیلی جدید دانشگاه آزاد اسالمی زنجان، ابهر 
و هیدج می توانند از روز شــنبه دوم شهریور با 
در دست داشــتن مدارک ثبت نام به واحدهای 
دانشــگاهی مراجعه کنند و یا در صورت نیاز با 
شــماره تلفــن ۳۳۴۲۴۰۲۴-۰۲۴ دفتر معاونت 

آموزشی تماس بگیرند.
فیروزفر همچنین در باره ثبت نام بدون آزمون این 
دانشگاه برای مهرماه 9۸ هم گفت: ثبت نام برای 
مقطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و کارشناسی 
ناپیوســته بدون آزمون واحدها و مراکز دانشگاه 
آزاد اسالمی استان زنجان از طریق سامانه مرکز 
آزمون به نشانی www .azmoon.org  انجام 

می شود.

کالهبردار منازل آپارتمانی 
اجاره ای توسط پلیس زنجان 

دستگیر شد
 رییس پلیس آگاهی استان زنجان گفت: 
فرد شــیادی که با فروش خانه هــای آپارتمانی 
اجاره ای دست به کالهبرداری های میلیونی می زد 

توسط پلیس آگاهی این استان دستگیر شد.
ســرهنگ کارآگاه جعفر رحمتی، در گفت و گو 
با خبرنگار ایرنا افزود: ایــن متهم پس از اجاره 
خانه های آپارتمانی، آنها را با هویت مجهول و به 
صورت قولنامه ای به متقاضیان فروخته و پس از 

دریافت پول از محل متواری می شد.
وی اظهار داشــت: این فرد کالهبردار که تاکنون 
بیش از ۱۵ شــاکی دارد با تالش های بی وقفه 
ماموران پلیس آگاهی استان، چهارشنبه شب به دام 
افتاد و پس از تکمیل پرونده به منظور رسیدگی و 

اعمال قانون به مراجع قضایی تحویل شد.
رحمتی، تصریح کرد: کســانی که از ســوی این 
فرد مورد کالهبــرداری قرار گرفته اند می توانند 
به قســمت مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس 
آگاهی اســتان زنجان، مراجعه و نسبت به اقامه 

دعوا، اقدام کنند.
وی، سفارش کرد، افراد قبل از انعقاد قرارداد اجاره 
منــزل و مغازه، از هویت صاحب ملک و وجود 
سند، اطمینان حاصل کرده و با دقت و حساسیت 
بیشتری معامله کنند تا در دام کالهبرداران نیفتند.

رحمتــی از فعاالن در بنگاه های معامالت ملکی 
نیز خواست هنگام خرید و فروش، اجاره و رهن 
منازل و مغازه ها، با حساســیت و دقت بیشتری 
کارهای خود را انجام دهند و مالکان و خریداران 
نیز قبل از اجــاره دادن و یا فروش ملک متعلق 
به خود، نســبت به احــراز هویت طرف معامله 
مطمئن شــوند. ۱۱ دی ماه سال 97 نیز یک فرد 
کالهبردار که تحصیالت زیر دیپلم داشت، با دادن 
پول پیش کمتر و مبلغ اجاره بیشتر، صاحبان خانه 
های مســکونی را فریب داده و پس از آن نقشه 
کالهبرداری خود را عملی می کرد که توســط 

پلیس آگاهی زنجان دستگیر شد.
این فرد شــیاد که حدود ۴۰ ســاله بود به شیوه 
رهــن دادن خانــه هــای اجاره ای دســت به 

کالهبرداری های میلیونی می زد.

اتحادیه ها برای منازل مسکونی 
پروانه کسب صادر نکنند

 رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان زنجان گفت: صدور پروانه کسب برای 
منازل مسکونی ممنوع اســت و اتحادیه ها باید 
پروانه های صنفی را برای اماکنی که دارای کاربری 

تجاری، اداری و کارگاهی هستند، صادر کنند.
ناصر فعفوری در دیدار با رییس اداره نظارت بر 
اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان زنجان، 
رویکرد مثبت فرماندهی انتظامی اســتان و اداره 
نظــارت بر اماکن عمومی را در جهت تســهیل 

فعالیت اصناف شایسته تقدیر دانست.
وی اظهار داشت: بهره گیری از روش های سنتی 
در مبارزه با تخلفات صنفــی کارایی خود را از 
دست داده است و در این زمینه باید از روش های 

نوین استفاده کرد.
فغفوری یادآورشد: نهاد متولی پلمپ واحدهای 
صنفی متخلف اداره نظــارت بر اماکن عمومی 
است. وی خاطرنشان کرد: ظرف هفته آتی مشکل 
صدور مجوزهای موازی از ســوی اتاق اصناف 
استان و اداره گردشگری میراث فرهنگی و صنایع 

دستی پیگیری و برطرف می شود.

خبـر دو راهی معدن و محیط زیست

شکار ممنوع؛ استخراج معدن آزاد
 بر پایه قانــون، معدنکاران 
فقط برای مناطق چهارگانه از محیط 
زیست استعالم و درخواست مجوز 
می کنند که مناطق شکار ممنوع جز 
مناطق چهارگانه نیست و استخراج 
معدن در منطقه شــکار ممنوع آزاد 

است.
با توجه به رابطه  تنگاتنگ معدن و 
محیط زیســت و ضرورت وجود 
هر دوی آنها در بقای زندگی بشر، 
برقراری تعادل میان این دو، بسیار 
دارای اهمیت است؛ چراکه استفاده 
از منابع طبیعی بدون تخریب، امری 
غیرممکن اســت. روی این اصل، 
اهمیت بازســازی معادن و احیای 
محیط زیســت بعــد از پایان عمر 
معادن در جهت بازگرداندن پوشش 
گیاهی و حفظ زیســت بوم منطقه 

ملموس است.
بر پایه قانون معــادن، بهره برداری 
از محدوده هــا در هــر منطقه باید 

به گونه ای پیگیری شود که به محیط زیست و منابع 
طبیعی آسیب وارد نکند اما این مساله نباید محدود 

کننده فعالیت های معدنی باشد.
دوراهیمعدنومحیطزیست

در ماده ۲۴ قانون معادن آمده اســت، اســتعالم از 
ســازمان حفاظت محیط زیست برای بهره برداری 
از معادن تنهــا در محدوده مناطق چهارگانه انجام 
خواهد شد و این بدان معنی است که حتی در مناطق 
شکار ممنوع هم می توان از معادن بهره برداری کرد 
که این قانون مســووالن و مردم را بر سر دوراهی 
حفظ محیط زیست و یا خروج از اقتصاد متکی به 

نفت با توسعه معادن قرارداده است.
مناطق چهارگانه محیط زیست شامل پارک ملی، 
اثــر طبیعی ملی، پناهگاه حیــات وحش و منطقه 
حفاظت شده است که طبق قانون وزارت صمت 
برای صدور پروانه بهره برداری و یا اکتشــاف باید 
موافقت ســازمان محیط زیست را اخذ کند اما به 
دلیل اینکه قانون به صراحت به منطقه شکار ممنوع 
اشاره نکرده است معادن می توانند در این منطقه 

فعالیت کنند.
قانونمعدنبزرگترینضربهرابهمحیطزیست

زدهاست
رییس اداره محیط زیســت شهرستان ابهر در این 
زمینه به خبرنگار ایرنا، گفت: اصالحیه قانون معدن 
در سال 9۰ بزرگترین ضربه را به محیط زیست زد 
زیرا متقاضیان فعالیت های معدنی حتی در مناطق 
شکار ممنوع هم می توانند مجوز بهره برداری معدن 

دریافت کنند.
محمد هادی کاظمی تصریح کرد: شهرستان ابهر از 
نظر ذخایر معدنی سومین شهرستان استان زنجان 
اســت که متاســفانه به دلیل عدم رعایت الزامات 
زیست محیطی از ســوی برخی معادن عالوه بر 
آســیب جدی به طبیعت موجب ایجاد مشکالتی 

برای ساکنان محلی شده است.
وی اظهارداشــت: از ۵۲ معدن ثبت شده در ابهر 
7 معدن در داخل منطقه شــکار ممنوع خراسانلو 
فعالیت می کنند که حیات وحش و طبیعت منحصر 

به فرد این منطقه را تهدید می کند.
کاظمی با اشاره به اینکه معادنی که در این منطقه 
فعال هســتند از محیط زیســت مجوز دریافت 
نکرده اند، عنوان کرد: تخریب مراتع، ایجاد راه های 
ارتباطی گسترده، ایجاد ریزگرد، عدم توجه جدی 
به بحث احیاء و بازســازی تنها بخشی از آسیب 

های معادن است.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست ابهر بیان کرد: 
استخراج معادن از دل طبیعت صورت می گیرد و 
این یک امر بدیهی اســت اما شوربختانه فناوری 
استفاده شده روزآمد نیست و از طرفی به موضوع 

احیای پس از پایان هیچ توجه ای نمی شود.
وی ادامه داد: معدن ســرمایه ملی و در این شرایط 
استخراج توجیه اقتصادی دارد اما چرخه معیوب 
فــرآوری آن موجب شــده بســیاری از ذخایر 
استخراجی خام فروشــی و قبل از فرآوری صادر 
شود که شــوربختانه ارزش افزوده اصلی آن برای 
کشور از دست برود و تنها تخریب محیط زیست 

ارمغان آن باشد.
320معدندراستانفعالاست

مدیر امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان زنجان نیز در این خصوص به خبرنگار ایرنا 
گفت: ۳۲۰ معدن در استان فعال است که تعداد ۲ 

هزارو 67۱ نفر اشتغالزایی به همراه داشته است.
مهدی فرامــرزی با بیان اینکه هشــت درصد از 
مساحت استان تحت کاداستر )نقشه های کوچک 
مقیاس( معادن اســت، افزود: ۱۰ درصد از معادن 
در محدوده مربوط به پروانه بهره برداری بوده که با 
این حساب، هشت دهم درصد از مساحت استان 

را شامل می شــود و در صورتی که معادن بتوانند 
یک چهارم مســاحت خود را به کار برند، ۲ دهم 
درصد مساحت استان درگیر تخریب معدنی است.
وی ادامه داد: به نظر می رســد این مســاحت در 
مقابل کل مساحت استان قابل دفاع و مقبول است 
بنابراین تصور اینکه منابع طبیعی و محیط زیست 

در تسخیر معادن می باشد اشتباه است.
مدیر امور معادن اســتان با اشــاره به قانون معادن 
تاکید کرد: وزارتخانه مجری قانون است و بر پایه 
قانون جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره برداری از 
معادن، دستگاه های اجرائی مربوط مکلفند حداکثر 
ظرف چهارماه نســبت به استعالم وزارت معادن و 
فلزات درمورد  حریم های قانونی مربوط به آنها در 
هنگام صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری اعالم 

نظر نمایند. 
فرامرزی اظهار داشــت: استعالم از محیط زیست 
برای مناطق چهارگانه صورت می گیرد که منطقه 
خراسانلو جزو این مناطق نیست و فراتر از قانون 

نمی شود عمل کرد.
وی با اشاره به پرداخت حقوق دولتی جهت گرفتن 
مجوز برای فعالیت های معدنی توسط بهره برداران 
تاکیــد کرد: این حقوق به خزانه دولت واریز و در 

بودجه کشور لحاظ می شود.
این کارشــناس عنوان کرد: از حقوق دولتی واریز 
شده به خزانه دولت 6۵ درصد به وزارت صنعت، 
معدن و تجــارت برای اجرای بهینــه تکالیف و 
ماموریت هــای توســعه بخش معــدن و صنایع 
معدنی کشــور؛ ۱۵ درصد به اعتبارات اســتانی 
برای ایجاد زیرساخت و رفاه توسعه شهرستان با 
اولویت بخشــی به منطقه ای که معدن در آن واقع 
شده  ۱۲ درصد به  نسبت به احیا و بازسازی محل 
عملیات معدنی اقدام شود و افزون بر این ۵ درصد 
به صندوق بیمه فعالیت های معدنی برای حمایت 

از مکتشــفان و بهره برداران معادن؛ 
۳ درصد به عنوان کمک به سازمان 
نظام مهندســی معدن برای تحقق 
اهداف تعیین شده در قانون مربوطه 

تخصیص می یابد.
به گزارش ایرنا، نیاز روزافزون بشر 
به زمیــن کاوی و اســتخراج منابع 
معدنــی، او را ناگزیــر به تخریب 
بخش هایی از محیط زیســت کرده 
اســت، زیرا هر ماده معدنی در یک 
زمان ارزش استخراج پیدا می کند و 
ممکن است جایگزین پیدا کرده و 
دیگر ارزش اقتصادی نداشته باشد. 
در ایــن میان، اســتخراج اصولی، 
بازسازی و برگرداندن ارزش زمین، 
کمک شایانی به احیای مناطق از بین 
رفته با ارزش افزوده  باالتری خواهد 
کرد. همان طور که مطالعات نشــان 
می دهند، در برخی مناطق با رعایت 
اصــول فنی و زیســت محیطی، نه 
تنها از تخریب بیشتر جلوگیری به 
عمل آمده، بلکه توســعه  اقتصادی و آبادانی را نیز 
به همراه داشــته است. در نتیجه معدنکاری، مخل 
محیط زیست نبوده و می توان از آن در جهت بهبود 
محیط زیست منطقه بهره گرفت. روی این اصل، 
آنچه بیش از همه مورد نیاز است، رعایت قوانین 
و مقررات از سوی معدنکار و حمایت و همکاری 
همه جانبه  دولت، سازمان های محیط زیست و منابع 

طبیعی کشور است.
منطقه شــکار ممنوع خراسانلو با منطقه حفاظت 
شده باشگل تاکستان همسایه است وسعت منطقه 
بیش از 7۰ هزار هکتار و حداقل ارتفاع یک هزار 
و ۵۵۰ متــر و حداکثر ۲هــزارو 97۱ متر و دامنه 
تغییرات ارتفاعی آن نیز یک هزار و ۱۴۲ متر است. 
این منطقه کوهستانی و میانگین بارندگی آن باالی 

۴۰۰ میلیمتر در سال است. 
پوشش گیاهی منطقه به طور عمده شامل چوبک، 
بومادران، گون، کاله میرحسن، پسته وحشی، سیاه 
تلو و زیســتگاه قوچ و میش وحشی البرز مرکزی 
است، از گونه های دیگر حیات وحش منطقه می 
توان به خرس قهوه ای، پلنگ، ســیاه گوش و از 
گونه های پرندگان به کبک معمولی نیز اشاره کرد. 
منطقه شــکار ممنوع خراسانلو واقع در شهرستان 
های ابهر - خرمدره به دلیل داشــتن آب و هوای 
معتدل کوهستانی و زمین های حاصلخیز از تنوع 
گونه هــای گیاهی و جانوری ویــژه ای برخوردار 
اســت و بیش از ۱۳ نوع پستاندار از جمله قوچ و 
میش ارمنی و البرزی، آهو، خرس قهوه ای، خوک 
وحشی، گرگ و ســیاه گوش و ۲۲ گونه از انواع 
پرندگان چون کرکس، قرقی، ســینه سرخ ایرانی، 
دلیجه، ســارگپه در این منطقه زیست می کنند که 
وجود ذخایر معدنی مانند معادن گرانیت و فعالیت 
آنها موجب به خطر افتادن حیات وحش منطقه شده 

است.

 رویکرد جــدی اعضای هیــات مدیره 
سازمان همیاری شــهرداری های استان )معاونت 
عمرانی استانداری به عنوان رییس هیات مدیره، 
شــهردار زنجان، مدیر کل جذب سرمایه گذاری 
استانداری به عنوان اعضای هیات مدیره و شهردار 
ســلطانیه به عنوان بازرس اصلــی و مدیرعامل 
سازمان به عنوان منتخبان سهامداران در سال 96( 
بر قانونمندی، شــفافیت و بازگرداندن پروژه به 
مسیر اصلی و ایفای تعهدات دوره ای به ذینفعان 
حقیقی، حقوقی و مهار تبعات ناشــی از حواشی 

سال های گذشته است.
 مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان 
زنجان روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود:  این سازمان به  شهرداری ها تعلق دارد و 
در واقــع اصلی ترین تالش این بود که  همیاری 
شهرداری ها به ریل اصلی و مسیر اصلی برگردد 
که  در این راستا  از سال گذشته و امسال  تعامل 
حداکثری با شــهردار ی ها  را مبنا قرار داده و در 

داخل  مجموعه نیــز بر روی خرد جمعی و کار 
تیمی تاکید شــد. سعید امیدی افزود: به این مهم 
توجه داشت که زیر مجموعه همیاری  شهرداری 
به صــورت جداگانه ای فعالیت داشــتند که با 
اقدامات انجام گرفته به یک پیکره واحد، مجموعه 
متحــد و هماهنگ تبدیل شــده  و التبه هنوز  تا 
رسیدن به حد مطلوب و اهداف ترسیم شده خود 

فاصله دارد.
این مســوول ادامه داد: این سازمان  هم به لحاظ 
نیروی انســانی و ارتباطات درون ســازمانی در 
مقایســه با گذشــته چابک تر شــده و از طرفی  
انضبــاط مالی نیز مورد توجه قــرار گرفته  و در 
واقع همه فعالیت ها و اقدامات  در مسیر مشخص 

شده ای حرکت می کند.
وی اضافه کرد: این ســازمان هزینه های  زاید و 
تشریفات را به حداقل رسانده، چرا که سهامداران 
این  سازمان ۲۱ شهرداری استان هستند و  در برابر 
اختیارات و و امکانات واگذار شده پاسخگوست 

و این مهم بیش از گذشــته در دســتور کار قرار 
گرفته است.

امیدی افزود: پراخت مطالبات دوره ای این سازمان 
در طول ســال گذشته  و امســال در مجموع به 
ارزش ۵۰ میلیارد ریال  به ۱۲۰ نفر  ذینفعان که به 
نوعی در ادوار گذشته  وجود داشت انجام گرفت 
و از طرفی این سد گرفتن حقوق سازمان با چند 
رای بسیار محکم به نففع سهامدار شکسته شد و 
این سازمان  قانونمند مسایل  حقوقی خود را  به 

طور جدی پیگیر ی می کند.
وی با اشاره به  اجرای پروژه های گردشگری  در 
منطقه گاوه زنگ زنجان گفــت: با کارهای انجام 
گرفته اقدامــات این بخش به نوعــی از حالت 
رکود خارج شــده و پیشرفت های حاصل شده 
که همکاری های بین بخشــی به تحقق این مهم 

کمک می کند.
 مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان 
زنجان ادامه داد: این ســازمان بــا تعامل با دیگر  

ســازمان های همیاری دیگر اســتان ها به ویژه  
انعقاد تفاهم نامه  با  آذر بایجان غربی و خراسان 
رضوی در راستای همکاری های بین بخشی گام 
بــر می دارد که امیدواریــم نتایج خوبی به دنبال 

داشته باشد.
اســتان زنجان ۲۱ شــهرداری دارد و سهامداران 
سازمان همیاری شهرداری مجموعه شهرداری های 

استان را شامل می شود.  
سازمان همیاری شهرداری ها یک سازمان عمومی 
غیردولتی است، که استاندار رییس شورای سازمان، 
معاون عمرانی اســتاندار رییس هیــات مدیره و 

سهامداران نیز شهرداری های استان هستند.

امیدی عنوان کرد:

سازمان همیاری به مسیر اصلی خود باز می گردد

 هم اکنــون بیماران کلیوی اســتان زنجان 
کمبودی در دریافت داروهای مورد نیاز ندارند، اما 
۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد هزینه داروهای بیماران دیالیزی 
و پیوندی افزایش یافته که در این میان مشکل اصلی 
این است که اغلب گروه های هدف از اقشار آسیب 

پذیر جامعه هستند.
مدیر انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان 
زنجان روز چهارشــنبه در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنــا افزود:  هزینه هــای درمانی بیماران دیالیزی 
این انجمن توسط سازمان های بیمه ای به صورت 

رایگان پوشش ۱۰۰ درصدی داده می شود.
محمدرضا طهماسبی افزود: به این مهم توجه داشت 
که این گروه هدف اعم از دیالیزی، پیوندی و مراقبتی 

هزینه های از قبیل داروهای ویژه، آزمایشگاهی و یا 
بستری به دلیل نارسایی های قلبی، ریوی دارند که 
پس  از ارایه فاکتور و بــر پایه نظر مددکاری بین  
۵۰ تا ۱۰۰ درصد مبالغ در این بخش نیز پرداخت 

می شود.
این مسوول ادامه  اداد: بر همین مبنا و به دلیل مسایل 
و وجود مشکالت حاد اقتصادیاین گروه از بیماران 
برای تهیه دارو با مشــکل مواجهه  می شــوند که 
مقطعی اســتفاده  نمی کنند و در این زمینه بیماران 
دیالیزی و پیوندی از زمان ورد به دیالیز و یا پیوند 
به طور مداوم دارو درمانی با هزینه بسیار سنگین را 

مصرف  می کنند.
وی اظهار داشــت: در صورت نبود حمایت  های 

انجمن خیریه و خیران گروههای هدف نمی توانند 
بــار هزنیه های هنگفــت دارو درمانی را به دوش 
بکشــند و با معضالت جدی تر ی و بحرانی نیر 

مواجه می شوند.
مدیر انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان 
زنجــان ادامه داد: ابتال به بیمــاری کلیوی به دلیل 
بروز  فشار خون  و دیابت ناشی می شود که این ۲ 
عامل مهم ۵۰ درصد افراد را به دلیل ناشناخته بودن 
عالیــم به خود گرفتار کرده و در این میان کلینیک 
و درمانگاه ایــن انجمن که در طبقه همکف برای 
بیماری کلیه و دیابت و فشار خون در حال ساخت 
قرار دارد، در واقع  برای غربالگری  در نظر گرفته 

شده است.

وی اضافه کرد: تشخیص اولیه و درمان واولیه مورد 
در این بخش مورد توجه قرار گرفته  که  با تکمیل 
و افتتاح این بخش  در اهداف ترسیم شده ای نسبت 
به فراخوان اقشــار مختلف مردم برای تشخیص، 
تشکیل پرونده، پشتیبانی و درمان های الزم انجام 

خواهد گرفت.
پیش از این، این مســوول بــه خبرنگار ایرنا گفته 
بود که در زمان کنونی یکهزار و ۸۵۰ بیمار در این 
انجمن پرونده تشکیل داده اند که  با اقدامات انجام 
گرفته از قبیل پیوند کلیه و مراقبت الزم  یکهزار و 
۵۰۰  بیمار با استفاده از کمک های مردمی از چرخه 
دیالیز خارج شــده اند که بیشتر آنان را افراد جوان 

وفعال جامعه تشکیل می دهند.

افزایش هزینه های دارویی، بیماران کلیوی را رنج می دهد
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 مرحله استانی بیست 
از جشــنواره  دوره   ودومین 
کانون  قصه گویی  بین المللی 
و  کــودکان  فکری  پرورش 
نوجوانان روزهالی ۱۶ و ۱۷ 
مهرماه در زنجان برگزار می 

شود.
پــرورش  کانون  فرنشــین 
فکری کــودکان و نوجوانان 
اســتان زنجــان  در گفت و 
گو با ایرنا افزود: عالقمندان 
بیشتر  اطالعات  کسب  برای 
می توانند به دبیرخانه استانی 
این جشنواره واقع در شهرک 
کارمنــدان- فــاز ۲، خیابان 
پرورش  کانون  غربی-  هفتم 
فکری کــودکان و نوجوانان 
یا  مراجعه  زنجــان  اســتان 
با شــماره تلفن هــای ۱۶-
تمــاس   ۰۲۴-۳۳۴۶۱۱۵

حاصل کنند.
افزود:  صالحــی  محمدنقی 
فراخــوان بیســت  و دومین 

جشــنواره  بین المللی قصه گویی با شعار »آینده 
ساختنی است« از ســوی کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان منتشــر شد که در ۲ بخش 
قصه گویــی صحنه ای و ۹۰ ثانیــه ای آذر ۱۳۹۸ 

برگزار می شود.
وی اضافه کرد: بر اســاس ایــن گزارش، بخش 
صحنه ای شــامل مســابقه ملی و بین الملل است 
که شرکت کنندگان بخش مسابقه ملی دختران و 
پســران )نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ سال(، زنان و مردان 
)۱۸ ســال به باال( و مادربزرگ ها و پدربزرگ ها 

هستند.
این مســوول ادامه داد:همچنین در بخش مسابقه  
بین الملل بیســت  ودومین جشــنواره بین المللی 
قصه گویی برگزیدگان ۲۱ دوره گذشته جشنواره 
قصه گویی در مراحل منطقه ای، ملی و بین الملل 
و قصه گویــان و مجریان دارای ســابقه اجرا در 

رسانه ملی و تئاتر کشور به همراه داوطلبان دیگر 
کشورها می توانند شرکت کنند.

وی اضافه کرد: بر اســاس این فراخوان، بخشی 
از شیوه های قصه گویی صحنه ای شامل کالسیک 
)ســنتی(، قصه هایــی از روزگاران کهن، تاریخ، 
ســنت ها، مذهــب، آداب، قهرمانی ها و غیره  از 
منابع شفاهی یا کتبی اســت که بدون ابزار اجرا 

می شود.
صالحــی افــزود: بخش دیگــری از قصه گویی 
صحنه ای در این جشــنواره به قصه گویی مدرن 
)نوآورانه( اختصاص یافته و دبیرخانه جشنواره 
توضیح داده که این بخش شامل قصه هایی است 
که بصورت گفت وگو، ترانه، آواز با موســیقی یا 
بدون آن، با تصویر و دیگــر ابزارهای خالق از 

منابع شفاهی یا کتبی انتخاب و اجرا می شود.
وی یادآوری کــرد:، قصه گویی به صورت تک 

نفــره و در مدت زمــان حداکثــر ۱۵ دقیقه و 
 lg-sh( تصویربرداری از قصه گویی در نمای باز
النگ شات( از جمله شــرایط شرکت در بخش 

صحنه ای است.
این مســئول ادامه داد: عالقه مندان به شرکت در 
بخــش صحنه ای تا ۱۷ شــهریور ۱۳۹۸ فرصت 
دارند برای ثبت نــام و بارگذاری فیلم قصه های 
 خود بــه پایگاه اینترنتی جشــنواره به نشــانی

www.kanoonfest.ir مراجعه کنند.
وی اضافــه کرد: بــر همین اســاس، در بخش 
قصه هــای ۹۰ ثانیه ای اگرچــه همانند دوره قبل 
تمامی گروههای سنی از سراسر کشور می توانند 
با موضوع  »قصــه زندگی من«در فیلمی به مدت 
۹۰ ثانیــه، امیدها، شــادی ها و آرزوهای زندگی 
خود را به شــیوه ای مستندگونه روایت کنند، اما 
موضوع جدیدی نیز با عنوان »شــهر من تهران« 

ویــژه شــهروندان ســاکن 
اضافه  این بخش  به  پایتخت 

شده است.
بــه گفتــه وی، در بخــش 
قصه هــای ۹۰ ثانیه ای نیز از 
عالقه مندان دعوت شده است 
تا با موضــوع  و مدت اعالم  
را  قصه های خود  فیلم  شده، 
تا ۱۰ مهــر ۱۳۹۸ در پایگاه 

جشنواره بارگذاری کنند.
این مســئول ادامــه داد: در 
از  قصه  روایــت  عین حال، 
زبان یک راوی، ارســال فیلم 
mp۴ و حجــم  قالــب  در 
حداکثــر ۴۰۰ مگابایــت و 
تصویربرداری با اســتفاده از 
دوربین و موبایل به صورت 
افقی و دارای صدای مطلوب 
از شــرایط بخش قصه گویی 

۹۰ ثانیه اعالم شده است.
فرنشــین کانــون پــرورش 
فکری کــودکان و نوجوانان 
اســتان  زنجــان ادامــه داد: 
دبیرخانــه این رویــداد فرهنگــی در عین حال 
ایجــاد زمینه برای ارتقــای دانش نظری و تبادل 
تجربیات مفیــد و موثر میان قصه گویان ایرانی و 
خارجی، کارشناسان و اســاتید حوزه ی قصه و 
قصه گویی، احیای ســنت قصه گویی با حضور 
اقشــار مختلف مردم و قصه گویان در جشنواره، 
برنامه ریــزی بــرای تبیین و ترویــج روش های 
نوین در اجرای قصه گویی و مشــارکت مردم در 
ترویج این فرهنگ به عنــوان یک ابزار ارتباطی 
و فرهنگ ســاز در جامعه را از جمله اهداف این 
جشنواره برشمرده است. وی یادآور شد: شرایط 
شرکت در بخش علمی بیست ودومین جشنواره 
قصه گویی نیز طی فراخوان جداگانه ای منتشــر م 
خواهد شد و عالقه مندان برای آگاهی بیشتر ثبت 
 آثار خود می توانند به ســایت جشنواره به نشانی

www.kanoonfest.ir مراجعه کنند.

مرحله استانی جشنواره بین المللی قصه گویی 
در زنجان برگزار می شود

 بیست و دومین جشنواره تولیدات مراکز 
ســازمان صدا و سیما با اعالم برنامه ها و نفرات 

برتر در خراسان شمالی به کار خود پایان داد.
به گزارش روابط  عمومی صدا و ســیمای مرکز 
زنجان، همکاران صدا و ســیمای مرکز زنجان 
توانســتند در بخش های متنوع این جشنواره ۱۰ 

عنوان را از آن خود کنند.
دیپلم افتخار بخش اصلی جشــنواره در حوزه 
شعر و موســیقی به التفات داوودبیگی به عنوان 
بهترین خواننده محلی برای ســرود رونق تولید 
اعطا شــد. دیپلم افتخار بهترین مدیریت هنری 
تولید در بخش جنبی جشــنواره نیــز با تولید 
نماهنگ »والیت حیدر« بــه مهردادخلیلی اعطا 
شــد. همچنین دیپلم افتخار رتبه برتر پژوهش 
منجــر به تولیــد در بخش اصلی جشــنواره به 

پژوهش صورت گرفته توسط بهنام رضاقلی زاده 
با موضوع آسیب های اجتماعی سنین نوجوانی 

رسید. 
رضــا علیــزاده، گوینــده و گزارشــگر موفق 
خبرگزاری صدا و ســیمای زنجان موفق شد دو 
عنوان را در این جشنواره از آن خود کند. وی در 
بخش جنبی جشنواره با مستند خبری »متادون« 

با موضوع ســالمت و گزارش خبری پیام سامرا 
در بخــش مردم محور - ایرانی اســالمی موفق 
به کســب دو دیپلم افتخار جشنواره شد. دیگر 
گزارشگر خبر مرکز زنجان مریم محمدی نیز در 
حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری با گزارش خبری 
»پنل های خورشیدی« دیپلم افتخار این بخش را 

تصاحب کرد. 

رادیو اســتانی زنجان نیز در این جشنواره موفق 
به کسب سه عنوان شــد. اولین عنوان متعلق به 
رادیو نما بود که موفق شد در بین مراکز استان ها 
مقام ســوم را کســب کند. دیپلم افتخار بهترین 
مستند گزارشی در بخش سالمت نیز به خسرو 
رســولی بابت تولید مســتند رادیویی با عنوان 
»باشگاه مثبت« اعطا شــد. در بخش برنامه های 
چهل سالگی انقالب اســالمی رادیو نیز عنوان 
شایســته تقدیر در ساختار مینی فیچر به ماهرخ 

صمدی رسید. 
معاونت فضای مجازی نیز موفق شد یک عنوان 
در بخش جنبی جشنواره به خود اختصاص دهد. 
در این بخش رویا اوجاقلو توانست دیپلم افتخار 
بهترین برنامه ترکیبی در بخش سالمت را برای 

تدوین اثری به نام »دستان مهر« کسب کند. 

به بهانه ی زاد روز دکتر یوسف ثبوتی

اول آنکس که خریدار شدش من بودم ...

در سال های دور، مدیریت ستونی را در یک نشریه محلی به عهده داشتم به نام  »دریچه گفت وگو«!
 برای همین به دنبال افرادی ویژه بودم تا مصاحبه و گفتگویی خاص،  برای مخاطبان آن زمان نشریه 
داشــته باشم. با توجه به فضای بســته ی اوایل دهه هفتاد و محافظه کاری بیش از حد مدیریت آن 
نشــریه، انجام چنین کاری دشوار بود، آن هم با آن ســلیقه ای که من در انتخاب افراد داشتم. برای 
همین انتخاب  چهره های آشــنای آن زمان را به کناری نهاده و به دنبال افرادی بودم که کمتر کسی 

به سراغشان رفته باشد. 
در غروب یک روز پاییزی در سال ۱۳۷۲  به سراغش رفتم. نشانی ها درست بود ، در کوی علوم پایه، 
ساختمانی با معماری ویژه ، بدون نگهبان و حتی پرسنل اداری آنچنانی و فضای سبزی که در هیچ 
کجای زنجان مانند نداشت . وارد اتاقش شدم، مردی ۶۰ ساله با کت و شلوار و سر و وضعی مرتب 
که با تیپ مدیران آن زمان تفاوت بسیارداشــت و یک پیپ خاموش در دست ،  رو به رویم نشسته 
بود.   با سالم و احوال پرسی که کردم ، دانستم  مردی که قرار است با وی به گفتگو بنشینم ، متفاوت 
ترین مرد زمان خودش است با دانش بسیار و تجربه ای فاخر !  بی مقدمه و بدون فوت وقت رفت 

سر اصل مطلب و گفتگوی  چند ساعته ی ما شروع شد  . 
آدم دقیقی بود ، منظم و گزیده گوی؛ حاشیه نمی رفت و صریح و پوست کنده حق مطلب را ادا می 
نمود. این نخســتین گفتگوی دکتر یوسف ثبوتی در کســوت ریاست مرکز تحصیالت تکمیلی در 
علوم  پایه ی زنجان ،  با یک رسانه ی محلی بود و به گمانم  با هیچ رسانه ی دیگری در گستره ی 
سراسری نیز ، گفتگویی نکرده بود. همان اول کار وقتی پروفسور خطابش کردم ، چهره در هم کشید 

و گفت بگو دکتر ! 
چند ساعتی با او به گفتگو نشستیم  و از هر دری سخن به میان آمد . گفتگوی جالبی شد.  از دوران 
دانش آموزی و تحصیلش در دانشگاه تهران و اینکه چطور شد برای ادامه تحصیل به کانادا رفت تا 
برگشتنش به ایران و دانشــگاه شیراز و بنیانگذاری مرکز تحصیالت تکمیلی در علوم پایه ی زنجان 
سخن ها گفت . و همینطور خیلی چیز های دیگر . گفتگو با او برایم  آموزنده و شیرین بود . حرف 
های جدید و تازه ای می شنیدم . او گمشده ی من و امثال من بود که پیدا کرده بودم. می گفت : »زمان 
دانشجویی اش در دانشگاه تهران ، عده ای از اساتید و مسووالن وقت دانشگاه تورنتو برای بازدید از  
دانشگاه تهران به ایران آمدند. چون دانشجوی زرنگی بودم و به زبان انگلیسی تسلط داشتم ، رییس 
دانشکده وظیفه اســالید نشان دادن از قسمت های مختلف دانشگاه تهران را بر عهده من گذاشت. 
عکس ها را با اشــتیاق و شور جوانی  نشانشان  دادم ولی آنها از روی بی میلی نگاه می کردند .گویا 
که  دستاوردهای  ما در دانشگاه تهران چیز خاصی نبود که مشتاقشان کند . عصبانی شدم و به رییس 
گروه گفتم : شما غربیها همیشه از باال به ما نگاه می کنید و  به عبارتی پیشرفت های ما را نمی خواهید 
ببینید . در پاسخم گفت که نه،  اینطور  نیست و در واقع دانشگاه شما حرفی برای گفتن ندارد  . سال 
ها گذشــت و من به ناچار برای  ادامه تحصیل در مقطع فوق لیســانس به کانادا رفتم و تازه فهمیدم 
که حق با او بود. دانشگاه تهران کجا و دانشگاه تورنتو کجا ! « پرسیدم تفاوتش چقدر بود؟  گفت : 
»فرق بین یک دبســتان در روستای قره بالغ با دانشگاه تهران ! « باز ادامه داد:» مدتی که  در دانشگاه 
تورنتو بودم ، تحصیل من رایگان بود حتی مقداری هم پول به من میدادند. برایم ســوال شد که این 
پول از کجا پرداخت می شود و هزینه های تحصیل من در دانشگاه از کجا تامین می گردد. پرسشم 
را از ریاســت دانشکده پرسیدم . گفت پاسخت پیش من نیست و باید از رییس دانشگاه بپرسید! به 
رییس دانشــگاه نامه نوشتم و پرسشم را مطرح کردم . پس از مدتی مرا به حضور خواست . نزدش 
رفتم. )مالقات با رییس دانشــگاه کم از مالقات با یک رییس جمهور در ایران نیست ( با من دست 
داد )این نهایت احترام در جامعه ی دانشگاهی ست که رییس دانشگاه با دانشجو دست بدهد( پرسید 
اصرارت برای دانستن این موضوع برای چیست ؟ گفتم برای من مهم است که بدانم هزینه هایم از 
کجا تامین می شود ؟ پس از مکثی اسم یک شرکت نفتی چند ملیتی را آورد که سهامدارانش دولت 
های آمریکا و انگلیس بودند !! شــوکه شدم  !  به رییس دانشگاه گفتم من هیچگونه تعهدی از برای 
خدمت به آنها  نمیدهم و پس از پایان درس هایم حتمن به ایران برخواهم گشت. گفت مهم نیست!  
نه برای ما نه برای آنها ! تعجبم چند برابر شــد ! پرســیدم  با این حساب برای آنها چه نفعی دارد که 
هزینه مرا بدهند ؟ من دانشجویی ایرانی هستم که  در کانادا تحصیل میکنم ، چه ارتباطی دارد که یک 
شرکت نفتی آمریکایی و انگلیسی به یک دانشجوی ایرانی که در یک کشور دیگر درس می خواند 
، کمک تحصیلی بدهند ؟ رییس دانشگاه خنده ای کرد و گفت:  پسر جان !  رشته ای که شما در آن 
تحصیل می کنید فقط به درد آنها می خورد و فرقی نمی کند که شــما در کجای کره زمین خدمت 
و زندگی کنی ! چرا که کشــورهای دیگر ظرفیت بهرمندی از علم شما را نخواهند داشت! حال این 
وســعت دید را مقایسه کنید با دانشگاه های تربیت معلم خودمان« )در آن زمان دانشگاههای تربیت 
معلم از دانشــجویان خود تعهد محضری و ســفته های رقم باال می گرفتند تا پس پایان تحصیل در 

خدمت آموزش و پرورش باشند ( . 
پس از پایان گفتگوی شیرین من با دکتر ، به اتفاق  از قسمت های مختلف مرکز تحصیالت تکمیلی 
در علوم پایه ی زنجان بازدید کردیم . به کتابخانه رســیدیم، نه دربانی داشــت و نه کتابداری و نه 
نگهبانی! گفت: کتابخانه مرکز باید شــبانه روز  باز باشد! پرسیدم اینجا که نگهبان و کارمندی ندارد؟ 
گفت: کتابخانه که هیچ بلکه یک دانشگاه نباید نگهبان و دربانی داشته باشد. باید طوری باشد که همه 
به راحتی  بیایند و بروند! پرسیدم مگر میشود کتابخانه بدون کتابدار یا نگهبان باشد؟ گفت : حاال که 
شده است! می گفت: کتابخانه باید شبانه روز باز باشد تا هر کس در هر وقت که بخواهد بتواند از آن 
بهرمند شود! هضم این سخن  و آنچه می دیدم برای من جوان،  آن هم در دهه ی هفتاد به ویژه آنکه 

خودت دانشجوی دانشگاه آزاد با آن جو امنیتی و پلیسی زمان خودباشی ، کار آسانی نبود! 
هاج و واج پرسیدم : آقای دکتر اگر کسی بیاید داخل کتابخانه و نه برای خواندن بلکه برای دزدی و 
بردن کتاب چه؟ پاسخ داد : هدف از ایجاد کتابخانه چیست ؟ جز برای خوانده شدن کتاب ها؟ کسی 
که کتاب می دزدد برای چه می دزدد؟ یا خودش می خواند یا به کســی که می خواهد بخواند می 

فروشد که در هر دو حال ما به هدفمان رسیدیم ! 
وسعت دید دکتر گیجم کرده بود ! مگر میشود ؟ مگر شدنی ست؟ آن هم در زنجان؟!  پرسیدم اگر 
دانشگاه نگهبان نداشته باشد و همه  بتوانند که بیایند و اگر از این همه،  افرادی الابالی و .. هم بیایند 
چه می شود؟ گفت : دانشگاه مرکز تعلیم و تربیت است و اگر دانشگاه اثر گذار باشد ،  همان اندازه 

به  افراد به قول شما الابالی هم تاثیر خود را خواهد داشت اگر چه تحصیل نکنند ! 
شــیرینی گفتگوی من با دکتر یوسف ثبوتی تا  امروز در ذهنم مانده است. مدتها هر جایی که بودم 
- چه دانشــگاه خودم و چه محافل رســمی و علمی -  باز گویی آنچه از او شــنیده ام و نوشته ام  

مهمترین کارم بود. 
زنجاِن آن موقع نه، بلکه جامعه آن زمان ما نیاز به افکار و تجربیات نو گرایانه ی او داشت. علم او و 
عالقه اش به وطن - هرچند بر زبان جاری نمی کرد - تاثیرات عمیقی بر جامعه ی ما داشته است. 
از آن زمان تا کنون افتخار همنشینی با دکتر یوسف ثبوتی را بنا بر دالیلی نداشته ام ، ولی پس از آن،  
همه ی مصاحبه هایش با نشریات و رسانه های استان را خوانده ام و سخنرانی هایش را به دقت گوش 
کرده ام و از اینکه شهر زنجان از وجود او بهرمند شده و می شود بر خود می بالم   . باورمندم  که باز 
جا دارد تا بیشتر از حضور معنوی دکتر یوسف ثبوتی بهره برد و برای همین باید ظرفیت خود را باال 
ببریم  تا این امر محقق شود. هرچند کاریست بس دشوار و زمان بر!  شاید سخن آن رییس دانشگاه 
کانادایی درســت باشد :»کشور شما ظرفیت بهرمندی از علم شما را نخواهد داشت « و آخر اینکه » 

استاد ثبوتی، زادروزت خجسته و عمرت دراز باد! «

یادداشت مدیر مسوول

در بیست و دومین جشنواره تولیدات مراکز صدا و سیما؛

صدا و سیمای مرکز زنجان 
خوش درخشید

 حضــور بانــوان در حــوزه 
موسیقی در سال های اخیر پررنگ تر و 
مؤثرتر شده است. البته اجرای موسیقی 
توسط زنان همواره ضوابط و شرایط 
خاصی دارد که با همــه ظرافت ها و 

سختی هایش باید رعایت شود.
در ســال های اخیر گرایش جوانان به 
موسیقی ســنتی بیشتر از گذشته شده 
است و خوانندگان و نوازندگان خوبی 
نیز در بین این نســل دیده می شوند. 
البته خوانندگی بانوان در اسالم ضوابط 
شــرعی خود را دارد و این مالحظات 
باید مورد توجه قرار گیرند و به همین 
دلیل، کنســرت هایی که خواننده زن 
دارند، به طور ویژه و اختصاصی برای 

بانوان برنامه اجرا می کنند.
ســولماز بــدری از خوانندگان جوان 
موسیقی ایرانی است. او متولد ۱۳۵۹ 
در تهران اســت و کارشناســی ارشد 
موســیقی ایرانی را در دانشــگاه هنر 
فراگیری  اســت. وی  تهران گذرانده 
موسیقی را از سال ۱۳۷۰ تحت تعلیم 
فرخ زّرین کفش آغاز کرد و پس از آن 
نزد غالمرضا مشــایخی و محمدرضا 
فیاض به فراگیری ســنتور پرداخت. 
دوره کارشناســی و کارشناسی ارشد 
نوازندگی موســیقی ایرانی را نیز در 
دانشگاه هنر به پایان رساند و در طول 
این دوره، از تعلیمات اساتیدی چون 
شــریف لطفی، رضا شفیعیان، مسعود 
شناســا و پشــنگ کامکار بهره برده 

 است.

 وی همچنین نزد عاصمه فندرســکی 
و مظفر شفیعی آواز را فراگرفته و این 
شانس را داشته تا در کارگاه آواز استاد 
محمدرضا شــجریان شــرکت داشته 
باشــد و از راهنمایی های این اسطوره 

آواز ایرانی بهره ببرد.
در کارگاه استاد شجریان

ســولماز بــدری در گفت وگــو بــا 
ایرناپالس می گویــد: آواز را با خانم 
فندرسکی حدوداً در ســال ۷۹ آغاز 
کردم و بعد از آن حدود پنج تا شــش 
ســال نزد آقای مظفر شــفیعی کار را 
ادامه دادم. از ابتدای ســال ۸۷ تا آخر 
ســال ۹۲ که کارگاه های آواز اســتاد 
شجریان تشکیل شــد، در آن شرکت 
کــردم و تا بــه حال کنســرت های 
متفاوتــی را در داخــل ایــران و در 
تاالرهای رودکی، وحدت، تئاتر شهر، 
فرهنگسرای  ارســباران،  فرهنگسرای 
نیاوران و جاهای دیگر داشــته ام و با 
گروه هــای مختلفی مثل مهتاب، آوای 
رود، مهربانی و پالیز همکاری کرده ام. 
کنســرت های دیگــری در خارج از 
کشور از جمله فرانسه، آلمان، سوییس 
و امارات هم داشته ام. البته من در چند 
کنسرت، نوازنده سنتور بوده ام، اما در 
بیشتر موارد که در داخل کشور برگزار 

شده اند، همخوان آواز بوده ام.
همخوانی و برخی مشکالت

بــدری درباره مشــکالت همخوانی 
بانــوان این طور می گویــد: در نقش 
همخــوان و به خاطــر قوانینی که در 

کشور حاکم است، صدای خانم نباید 
خیلی بلند شنیده شــود. حتی گاهی 
مواقع شــده در حالی کــه من آوازی 
را اجرا می کــردم، صدا را کم کرده اند 
و حتی بســته اند و این باعث شــده 
زحمات گروه و ایــن همه تمرین از 
بین برود که این بزرگ ترین مشــکل 
اســت. به نظرم باید روال مشخصی 
وجود داشــته باشد تا ما هم بدانیم که 

دقیقاً باید چگونه اجرا کنیم.

آرزوی رفع موانع
این خواننده جــوان اضافه می کند: در 
حال حاضر با گــروه پالیز همکاری و 
فعالیت می کنم و عضو این گروه هستم. 
چون اعضای نوازنده این گروه را آقایان 
تشــکیل می دهند، من نمی توانم با آنها 
کنسرت بانوان برگزار کنم. خود ما در 
حال جمع کردن یک آلبوم هستیم. برخی 
موانع برای موزیسین های ایرانی، گاهی 
اوقات ممکن اســت نوعی سوءتفاهم 

باشد، چون موسیقی که ما کار می کنیم 
موســیقی ایرانی کالسیک است و هیچ 
مشکل اخالقی ندارد. ما دوست داریم 
در کشور خودمان باشیم و اینجا به کار 
هنــری ادامه بدهیم. ایــن تنها نظر من 
نیست، بلکه همه موزیسین های ایرانی 
همین طور فکر می کند. هر کسی دوست 
دارد در کشور خودش فعالیت کند، نه 
اینکه از کشورهای دیگر کمک بگیرد و 
آنجا  آلبوم بدهد یا کنسرت برگزار کند.

شاگرد شجریان: دلم می خواهد در ایران کار کنم



شنبه 2 شهریور ماه  1398 / نمره 375 / سال دوم4
هفته دولت

نوبخت:
پرداخت پاداش پایان خدمت 
بازنشستگان سال ۹۷ از هفته 

آینده آغاز می شود
 رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در 
توییتی از آغــاز پرداخت پاداش پایان خدمت 
بازنشستگان سال ۹۷ به ویژه فرهنگیان از هفته 

آینده خبر داد.
محمدباقــر نوبخــت در این توئیــت افزود: 
خرســندم که ان شاء ا.. از هفته آینده پرداخت 
پاداش بازنشســتگان عزیز ســال ۹۷ از جمله 

فرهنگیان بزرگوار آغاز می شود.
وی تصریــح کرد: اعتبــار مورد نیــاز برای 
پرداخت پاداش ها حدود ۶ هزار ۵۰۰ میلیارد 

تومان است.

همزمان با بزرگداشت هفته دولت :
افتتاح 284پروژه شرکت توزیع 

نیروی برق استان زنجان با 
اعتبار103میلیاردریال

 همزمان با بزرگداشت یاد و خاطره ي 
شهداي بزرگوار رجایي و باهنر و گرامیداشت 
هفتــه دولت ، آیین افتتــاح 284پروژه ي این 
شــرکت درحوزه هــاي تامین بــرق بخش 
هاي زیرســاختي صنعتي ، کشاورزي ، مراکز 
آموزشــي و اداري ، بهداشــتي ودرماني ونیز 
اصالح وبهینه سازي شــبكه هاي توزیع برق 

سراسراستان برگزارخواهدشد.
مهنــدس علیــزاده بابیان ایــن مطلب که طي 
چندسال اخیر این شــرکت توانسته است گام 
هاي موثر و بلندي در راســتاي پیشبرد اهداف 
نظام مقدس جمهوري اســالمي ایران ، دولت 
تدبیــر وامیــد و برنامه هــاي وزارت نیرو و 
شــرکت مادرتخصصي توانیر بــردارد، گفت: 
شــكر خدا در بخش هــاي مختلف از جمله 
کاهش تلفات انرژي و هوشمندســازي شبكه 
هاي توزیع برق که یكــي از پروژه هاي مهم 
وزارت نیرو در تحقق بندهاي اقتصاد مقاومتي 
و تحقق شعار سال مي باشــند ، جزو شرکت 
هاي پیشرو هســتیم.وي به وضعیت شاخص 
هاي آماري شــرکت پرداخت و ادامه داد: هم 
اکنــون بــا ۶24 مگاوات پیك بــار و بیش از 
448هزار مشترك و تعداد ۹8۷۶ دستگاه پست 
هوائي و زمیني با قدرتي معادل 1۵1۵مگا ولت 
آمپــر بیش از 14 هزار کیلومتر شــبكه توزیع 
برق فشــار ضعیف وفشار متوسط بطور شبانه 
روز به مردم شریف استان خدمت رساني مي 
کند.وي افزود: ما مفتخریم که در سال گذشته 
جشــن برقدار کردن تمامي روستاهاي باالي 
1۰خانوار را برگزار کردیم و با تالش پرســنل 
خدوم این شرکت صددرصد روستاهاي استان 

از نعمت برق برخوردار هستند.
وي از افتتاح 284پروژه شرکت توزیع نیروي 
برق استان زنجان با اعتباري بیش از 1۰3 میلیارد 
ریال همزمان با آغاز هفته دولت در سالجاري 
خبر داد و خاطرنشــان کــرد: از 284پروژه ي 
قابل افتتاح تعداد ۷2 پروژه مربوط به شهرستان 
زنجان با صرف اعتباري بیش از 24میلیاردریال 
، 44 پروژه مربوط به شهرستان ابهر با اعتبار ي 
بالغ بر 1۰ میلیارد ریال ، ۷۶ پروژه شهرســتان 
خدابنده با صــرف اعتباري بیش از 18میلیارد 
ریال ، 31 پروژه شهرستان خرمدره با اعتباري 
بالغ بــر4 میلیارد ریال ، 1۶پــروژه مربوط به 
شهرستان ماهنشان با اعتباري بالغ بر ۶میلیارد 
4۹3میلیون ریال ، 11پروژه مربوط به شهرستان 
طارم با صرف اعتباري بیش از 22 میلیارد ریال 
، 18 پــروژه مربوط به شهرســتان ایجرود با 
اعتباري بالغ بــر 12میلیارد و 4۹4میلیون ریال 
و 1۶پروژه مربوط به شهرســتان ســلطانیه با 
اختصاص اعتبــاري بالغ بر ۵ میلیارد ریال مي 
باشــد که دربازه زماني هفته دولت با حضور 
مسوولین ارشد استاني افتتاح خواهد شد.وي 
به پنج پروژه ي شــاخص این شــرکت تحت 
عناوین: برقدار نمودن روستای قشالق بنارود 

با اعتباری بالغ بر 2میلیارد و ۵4۶میلیون ریال
- برقدار نمودن روســتای جــزوان با صرف 
اعتبــاری بالــغ بــر 13میلیاردو۹۰۰میلیــون 
ریــال - تبدیل کابل شــبكه های ســیمی به 
کابــل خودنگهدار مناطق روســتایی با هدف 
کاهش تلفــات انــرژی و ارتقــائ پایداری 
شــبكه های توزیع بــرق با اعتبــاری بالغ بر 

1۶میلیاردو1۹2میلیون ریال
وی تاکید کرد: اجراي پروژه هاي مذکور ضمن 
افزایش رضایتمندي مردم و توسعه زیرساختي 
در بخش تولید وصنعت ، تاثیر مســتقیمي در 
تحقق شعارســال و ارائه تمهیــدات الزم در 

بسترسازی بخش رونق تولید خواهدداشت.

خبـر

هفته دولت و 503 طرح 
آماده افتتاح در زنجان

 درهفته دولت ، که از دوم شهریورماه آغاز 
می شود ۵۰3 طرح دراستان زنجان افتتاح خواهد 

شد .
به گزارش زنگان امروز ، استاندار زنجان گفت: 
اعتبار هزینه شده برای این طرحها 3 هزار و 44۹ 

میلیارد ریال است.
وی با اشــاره بــه اینكه درایــن هفته همچنین 
عملیــات اجرایی 1۵ طرح دیگــر هم آغاز می 
شود افزود: برای این طرحها هم حدود ۶ هزار و 

8۶۰میلیاردریال اختصاص یافته است .
وی گفت: بیشــترین افتتاحها در حوزه عمرانی 
با 4۷1 طرح واعتبــار 3هزار و 311 میلیاردریال 

خواهد بود .
برپایی نمایشگاه هفته دولت با حضور۵1 دستگاه 
اجرایی استان هم دیگر برنامه درهفته دولت است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب شهری و روستایی 
استان زنجان خبر داد:

افتتاح بیش از 560 میلیارد 
ریال پروژه در حوزه آب شهری 

استان زنجان در هفته دولت
 مدیر عامــل شــرکت آب و فاضالب 
شهری و روستایی استان زنجان گفت: در هفته 
دولت سال ۹8 این شرکت بیش از ۵۶۰ میلیارد 
ریال پروژه در حوزه آب شهری استان زنجان را 

به بهره برداری می رساند.
علیرضا جزء قاسمی اظهار داشت: افتتاح و بهره 
برداری از تصفیه خانه آب شرب شهرهای ابهر 
و خرمدره با اعتبــاری بالغ بر ۵2۰ میلیارد ریال 
شاخص ترین پروژه امسال در زمینه آب شهری 
استان زنجان است که با حضور وزیر نیرو به بهره 

برداری خواهد رسید.
وی افزود: طرح آبرســانی به شــهرهای ابهر و 
خرمدره شامل احداث تصفیه خانه آب، و اجرای 
22 کیلومتر خطوط انتقال می باشــد که با بهره 
برداری از این طرح مشكالت آب شرب این دو 

شهر رفع خواهد شد.
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب شــهری و 
روستایی استان خاطرنشان کرد: 3 طرح دیگر در 
حوزه آب شهری استان زنجان به بهره برداری می 
رسد که طرح تامین آب آشامیدنی شهر قیدار با 
1۰ میلیارد ریال اعتبار از جمله این طرح هاست.

جزء قاسمی به حفر و تجهیز یك حلقه چاه در 
شــهر کرسف نیز اشــاره کرده و گفت: احداث 
خطوط انتقال آب نیز از دیگر اقدامات برای تامین 
آب شــرب شهرکرسف بوده است که بیش از 4 
میلیارد ریال اعتبار در این زمینه هزینه شده است.

وی به احداث مخــزن ۵۰۰ متر مكعبی ذخیره 
آب در سهرورد نیز اشاره کرده و گفت: با اجرای 
خطوط انتقال رفت و برگشت مجموعاً ۹ میلیارد 
و ۵۰۰ میلیــون ریال برای بهره برداری از این دو 

طرح اعتبار هزینه شده است.
این مســوول به آغاز عملیــات اجرایی احداث 
مخزن 1۰۰۰ متر مكعبی برای شــهر کرسف نیز 
اشــاره کرده و گفت: این طرح با اعتباری بالغ بر 

24 میلیارد ریال اجرایی می شود.

استقرار میز خدمت بهزیستی 
در نمایشگاه هفته دولت

 فرنشین بهزیستی اســتان زنجان از ارائه 
خدمات به جامعه هدف بهزیستی و عموم مردم 
در نمایشگاه هفته دولت واقع در گاوازنگ خبرداد 
وگفت :در 4ماه اول امسال 14 هزار و 4۶۶ نفر به 

میزخدمت بهزیستی مراجعه نموده اند .
محمد محمدی افزود : یكی از راههای افزایش اثر 
بخشی سازمانی ،بهبود کیفیت خدمات و تامین 
نیازها و انتظارات جامعه هدف خدمت رسانی و 
پاسخ گویی شفاف ، صریح و به موقع به ارباب 

رجوع و جامعه هدف سازمان می باشد .
این مقام مســوول خاطر نشان کرد : بیش از ۵۰ 
درصد خدمات بهزیستی بصورت الكترونیك و 
از طریق سایت و سامانه ارمغان انجام می پذیرد 
ولی بل توجه به اینكه غالبا جامعه هدف بهزیستی 
، قادر به اســتفاده از خدمات الكترونیك نبوده و 
از طرفی عــده ای از متقاضیان دریافت خدمت 
از ســازمان به دلیل معلولیت ) کم توانان ذهنی 
، بیماران اعصاب و روان ، نابینایان ، ناشــنوایان 
( نمی توانند از خدمات به صورت الكترونیكی 
استفاده نمایند کلیه خدمات اعم از الكترونیكی و 
غیر الكترونیكی به صورت جامع در میز خدمت 

نیز ارائه می گردد .
وی در باره نحوه درخواست خدمت از سازمان 
بهزیستی به صورت غیر حضوری و یا الكترونیكی 
نیز افزود : هر فرد که در سازمان بهزیستی دارای 
 پرونده باشــد مــی تواند با مراجعه به نشــانی
درخواســت   http://request.behzisti.net
خــود را ثبــت نمایــد. و کلیه مراحــل نتیجه 
درخواســت ، بصورت پیامك به شماره موبایل 
و نیز ارســال به ایمیل فرد اطالع رسانی خواهد 
گردید و اگر فردی در ســازمان بهزیستی دارای 
پرونده نباشــد می تواند با مراجعه حضوری به 
یكی از ادارات بهزیستی شهر محل اقامت خود 

درخواست تشكیل پرونده بدهد.
گفتنی اســت ارایه خدمات در میز خدمت اداره 
بهزیستی مستقر در نمایشگاه از تاریخ 2۹ امردادماه 
آغاز شده و تا ۵ شهریور ماه ادامه خواهد داشت.

خبـر جمشید انصاری معاون رییس جمهوری: 

رابطه دولت و ملت را بر مبنای اعتماد بیشتر قرار دهیم
 معــاون رییس جمهوری و 
رییس ســازمان امور استخدامی و 
دولت  هفته  اداری کشــور گفت: 
فرصت مغتنمی اســت تــا تعامل 
دولت و ملت را در راس برنامه ها 
و بر منبای اعتماد بیشتر قرار داده و 
در این گفت و گو بسیاری از رویه 

ها را تغییر دهیم.
جمشید انصاری در بیست و دومین 
در همدان  جشنواره شهید رجایی 
افــزود: هرچه خدمات دولت بهتر 
انجام شود رضایتمندی بیشتری در 
جامعه شكل می گیرد و هفته دولت 
فرصت مغتنمی است که سه حوزه 
کاری دولت یعنــی تامین امنیت، 
انضباط اجتماعی و حقوق مردم در 
برنامه ها و عملكردها تقویت شود.
وی یادآوری کرد: هدف از استقرار 
دولت و شكل گیری نهاد اجرایی را 
می توان در سه محور شامل اعمال 
حاکمیت ارزیابی کرد چراکه جامعه 

نیاز به نظم، امنیت، آرامش و احقاق حقوق عامه 
دارد.

انصاری هدف دوم را استقرار نظام اداری و نتیجه 
آن را فراهــم کردن زمینه ها و امكانات الزم برای 
توسعه بیان کرد و افزود: هدف سوم استقرار دولت 
ارایه خدمات به مردم در زمینه های مختلف است 

که شامل تصدی اجتماعی می شود.
وی با بیان اینكه مردم باید بدانند که چه زحمت 
هایی برای ارایه مطلوب این خدمات کشیده می 
شــود، اظهار داشت: هفته دولت فرصت مغتنمی 
اســت که مردم عملكرد دولت را یكجا ارزیابی 

کنند.
رییس ســازمان استخدامی و امور اداری کشور با 
بیــان اینكه هفته دولت هفته تعامل دولت و ملت 
است، گفت: به لحاظ تاریخی ملت ایران با دولت 

های قاجار و پهلوی همسو نبوده اند و این تقابل 
تاریخی بعد از پیروزی انقالب نیز در برخی بخش 
ها باقیمانده اســت که باید کم کم از این تقابل ها 
خارج شویم و به همسویی دولت و ملت برسیم.

وی بــا اشــاره به اخــذ نامه سوءپیشــینه برای 
اســتخدامی ها اظهار داشــت: آزمایش اعتیاد و 
سوءپیشینه از آن زمان باقی مانده است و این نگاه 

ها باید تغییر کند. 
انصاری گفت: نباید فرض کنیم مردم می خواهند 
قوانین را دور بزنند بلكه باید به مردم اعتماد کنیم 
چراکه نتیجه اینگونه نگاه به مردم باعث می شود 
که اگــر 1۰ مدیر متخلف داریم، مردم تصور می 

کنند همه مدیران متخلف هستند.
وی با تاکید بر اینكه باید رابطه دولت و ملت را بر 
مبنای اعتماد بیشتر قرار دهیم تاکید کرد: نهادهای 

دولتی اجازه ندارند به مردم بدگمان باشند و مردم 
نیز این وظیفه را در برابر مدیران دولتی دارند.

انصاری با گرامیداشــت هفته دولت و جشنواره 
شهید رجایی اضافه کرد: جشنواره شهید رجایی 
با هدف ارزیابی دستگاه های ادارای در 2 بخش 
شاخص های عمومی و اختصاصی شكل گرفته 

است. 
معاون رییس جمهوری تاکید کرد: همه ســاله بر 
اساس شــاخص هایی که به دستگاه ها داده می 
شود دســتگاه ها را مورد ارزیابی قرار می دهیم 
و این شــاخص ها نشــان می دهد کدام دستگاه 

خدمات بهتری به مردم ارایه داده است.
وی با بیان اینكه اســفند سال گذشته 24 دستگاه 
کشــور را در 31 اســتان مورد ارزیابی مردم قرار 
دادیم اظهار داشت: در این نظرسنجی دستگاه ها 

را به قضاوت مردم گذاشــتیم و در 
بین 24 دســتگاه اجرایی آنهایی که 
بیشترین و کمترین رضایتمندی را 
کسب کردند، مشخص شدند تا در 

جشنواره امسال معرفی شوند.
انصــاری اضافه کــرد: 41 درصد 
دســتگاه هــای اجرایــی در این 
نظرسنجی از دیدگاه مردم پاسخگو 
بودند امــا در مابقی دســتگاه ها 
رضایتمندی مردم پایین اســت که 
این آمار در اختیار استانداران قرار 
داده شده است تا تالش این دستگاه 

ها افزایش یابد.
وی با بیان اینكه این نظر ســنجی 
برای سال آینده نیز عملی می شود، 
ادامه داد: در اجرای جشنواره شهید 
رجایی دستاوردهای خوبی کسب 
کرده ایم که می تواند در ترســیم 
نقشه راه دستگاه های اجرایی موثر 
باشــد. معاون رییس جمهوری و 
رییس ســازمان امور استخدامی و 
اداری کشــور در بخش دیگری از سخنان خود 
گفت: هفته دولت با نام و یاد شــهیدانی همچون 
رجایی و باهنر گرفته خورده اســت و باید برای 
مدیــران و کارگزاران دولت آشــنایی با منش و 
روش کار این شــهیدان از دســتاوردهای هفته 

دولت باشد.
وی با اشــاره به ویژگی های ممتاز شهید رجایی 
ادامه داد: این شهید بزرگوار حساب کار اداری را 
از کار شخصی خود جدا می کرد و برای کارهای 

شخصی از امكانات دولتی بهره نمی برد.
انصاری با بیان خاطراتی از دوره شــهید رجایی 
اظهار داشت: دقت نظر وی از صیانت و نگهداری 
از بیت المال برای همــه زبانزد بود و این روش 
باید الگویی برای تمام مدیران و مســووالن نظام 

مقدس جمهوری اسالمی باشد.

 فرنشین منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
زنجــان از افتتــاح 4 طرح آبخیــزداری از محل 

صندوق توسعه ملی در هفته دولت خبر داد.
به گزارش زنگان امروز، خلیل آقاجانلو فرنشــین 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان گفت: در 
برنامه پنجم توسعه ماده 84 صندوق توسعه ملی 
با هدف رعایت عدالت ملی بین نسلی از منابع و 
میعانات نفتی و گازی کشور  و همچنین تبدیل این 

ها به منابع مولد و زاینده تشكیل شده است.

این مقام مسوول افزود: اعتبارات صندوق توسعه 
ملی فعالیت های چشمگیر آبخیزداری را رقم زد به 
طوری که در هفته دولت نیز 4 طرح آبخیزداری از 
محل صندوق توسعه ملی  به بهره برداری خواهد 

رسید.
وی با اشــاره به این که این طرح ها قرار اســت 
در شهرستان های ابهر، خدابنده، سلطانیه ، طارم و 
زنجان به بهره برداری برسند گفت: ۵ طرح دیگر 
نیــز با اعتبارات اســتانی در این هفته  افتتاح و یا 

کلنگ زنی خواهد شد. آقاجانلو، کینه ورس 3 ابهر، 
آبخیز شهری خدابنده، کبود گنبد سلطانیه  و هارون 
آباد طارم را از جمله   پروژه  هایی اعالم کرد که از 
محل صندوق توسعه ملی  در هفته دولت افتتاح 

می شوند.
وی مجموع اعتبارات اســتانی و صندوق توسعه 
ملی که به این طرح ها تخصیص یافته را 2۹ میلیارد 
ریال اعالم کرد و گفت: با اجرای این طرح ها در 
استان 21۵۵ خانوار از مزایای این طرحها بهره مند 

می شــوند. فرنشــین منابع طبیعی و آبخیزداری 
اســتان هدف از اجرای این پروژه ها را بهره وری 
از رواناب های ســطحی، کنترل سیالب، افزایش 
و تقویت ســفره های آب زیرزمینی، پیشگیری و 
کاهش اثرات خشكسالی، کنترل فرسایش خاك، 

تثبیت خاك و بهبود پوشش گیاهی  اعالم کرد.
گفتنی است امسال از محل صندوق توسعه ملی 
برای استان زنجان 23 میلیارد تومان اعتبار در نظر 

گرفته شده است.

فرنشین منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان خبر داد؛ 

اجرای پروژه های آبخیزداری استان زنجان از محل صندوق 
توسعه ملی در هفته دولت

 فرنشین راهداری و حمل و نقل جاده ای 
اســتان زنجان گفت: همزمان بــا هفته دولت در 
ســال کنونی، 11 پروژه این اداره کل با اعتباری 
بالغ بر 1۵2 هزار میلیون ریال آماده افتتاح است.

 به گزارش زنگان امروز، عبدالحسین علی اکبری 
افــزود: طرح های قابل افتتاح شــامل بهســازی 
و روکش آســفالت، درزگیــری پلیمری، اجرای 
عملیــات تكمیلــی ســاماندهی و تعریض در 
چند محور، افتتــاح مجتمع خدماتی - رفاهی و 
بهره برداری از ســامانه های توزین حین حرکت 

است. 

 فرنشین راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
زنجان تصریح کرد: همزمان با هفته دولت، پروژه 
بهســازی و روکش آســفالت محور دوزکند در 
شهرســتان ایجرود به طول 4 کیلومتر، درزگیری 
پلیمری ترك های آسفالت محور زنجان - بیجار 
به طول 8 کیلومتر، روکش آسفالت محور ابهر-
دولت آباد به طول 8 کیلومتر، روکش آســفالت 
راه روســتایی عینیجك در شهرستان خدابنده به 
طول 3.۵ کیلومتر و روکش آسفالت راه روستایی 
پسكوهان به طول 8 کیلومتر افتتاح خواهد شد. 

 علی اکبــری ادامــه داد: ســاماندهی و تكمیل 

کمربندی ابهــر- خــرم دره و ورودی ابهر )پل 
مرشون(، عملیات تكمیلی ساماندهی و تعریض 
ورودی هــای هیدج، نصیرآبــاد و صایین قلعه و 
ساماندهی و تكمیل تقاطع روستای عمیدآباد در 
شهرستان ابهر نیز از جمله برنامه های این اداره کل 

در هفته دولت است. 
 به گفته فرنشین راهداری و حمل و نقل جاده ای 
اســتان زنجان، یك مجتمــع خدماتی - رفاهی، 
سامانه توزین حین حرکت و باسكول محورکش 
متناظر در محل پلیس راه زنجان -خرم دره نیز در 

هفته دولت به بهره برداری خواهد رسید.

فرنشین راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خبر داد:

11 پروژه راهداری استان، آماده افتتاح در هفته دولت

 فرنشین بهزیســتی استان زنجان گفت : 
در هفته دولت 14 واحد مسكونی برای خانواده 

های دو معلول و سه معلول افتتاح می گردد  .
محمد محمدی ضمن تبریك هفته دولت از افتتاح 
14 واحد مسكونی در این هفته در سطح استان 
خبر داد و افزود : 8 واحد مســكونی مددجوئی 
خانوارهاي دومعلول شهرستان خدابنده  و یك 
واحد مسكن خانواده دارای سه معلول ایجرودی 
و 3 مسكن مددجویی شهرســتان طارم در این 

هفته افتتاح می شود
این مقام مسوول اظهارداشت : مسكن خریداری 
شده توســط خیرین شهرســتان خدابنده برای 
خانواده دارای سع معلول هم در این هفته واگذار 

می شود
وی با اشاره به اغازواگذاري مسكن براي خانواده 
هاي داراي ســه معلول و دو معلول از سال ۹3 
و انجام اقدامات مناسب جهت شناسایی واجدان 

شــرایط افزود : اعطاي مسكن جامعه هدف  با 
همكاری و  تعامل فی مابین بنیادمســتضعفان، 
بنیادمســكن،اداره کل راه وشهرســازي،انجمن 
خیرین مسكن سازوبهزیستی محقق شده است 
. محمدی بااشــاره به فعالیت 38 مرکز  و دفتر 
مشاوره و خدمات روان شناختی در سطح استان 
و 1۵۵ باب مهد کودك در زنجان یادآور شــد 
: افتتاح مرکز مشــاوره عمومی آلفا در شهرستان 
زنجان و ســه باب مهدکودك در شهرستانهای  
ابهر، خرمــدره و خدابنده   از دیگر برنامه های 

قابل افتتاح در این هفته خواهد بود .
وی افزود : اســتقرار میز خدمت در نمایشــگاه 
هفته دولت و ارائه خدمــات به جامعه هدف ، 
افتتاح طرحهای اشــتغال زایی روستایی و دیدار 
از منزل مددجویان ، ارائه خدمات مشــاوره ای 
رایــگان به عموم مردم ، برگزاری جشــن روز 
کارمند و تجلیل از کارمندان برتر شاخص های 

نظارتی ، آزادگان ، پزشكان شاغل در بهزیستی 
واطالع رســانی عمومی از طریق صداوسیمای 

مرکــز زنجان را از دیگر برنامــه های این هفته 
عنوان کرد.

فرنشین بهزیستی استان زنجان:

14 واحد مسکن مددجویی در هفته دولت افتتاح می شود
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 ســالها قبل وقتی کارخانه های روی یکی 
یکی در شهرک های صنعتی زنجان شروع به  کار 
کردند بسیاری از مردم استان خوشحال بودند که 
خود یا فرزندانشــان صاحب شغل و در آمد می 
شوند. همین طور هم شــد اما این خوشی دوام 
نیــاورد و رفته رفته با دپوی مــواد باطله روی و 
افزایش فلزات معدنی سنگین در کنار کارخانه ها، 

جایخود را به نگرانی داد.
به گزارش  ایلنا  تولید روی در ایران از سال های 
70  در زنجان شــروع شــد.اصلی ترین منبع و 
ذخیره موجود در آن زمان نیز معدن سرب و روی 
انگوران در استان زنجان با ذخیره 25 میلیون تن 
در سال بود. اکنون27سال از عمر این صنعت در 
کشور می گذرد و از آن زمان تا امروز بسیاری از 
مردان و زنان زنجانی در این صنعت مشــغول به 
کارند؛ اما این روزها در این منطقه از زنجان اتفاق 
ناگواری درحال رخ دادن اســت که در صورت 
بی توجهی مســئوالن بزودی شــاهد به مخاطره 
افتــادن ســامت و امنیت غذایی  مردم اســتان 
خواهیم بود. فاجعه ای زیست محیطی که تاوانش 

سنگین خواهد بود.
سال های گذشته وقتی این کارخانه ها شروع به کار 
کردند تعدادشان انگشت شمار و تولیداتشان نیز  
بسیار محدود بود به طوری که تمامی محصوالت 
به مصرف داخلی می رسید اما اکنون 85 کارخانه 
و شرکت تولید روی در استان نزدیک به 170هزار 
تن در ســال شــمش روی تولید می کنند که از 
این میزان تولید نزدیک به 140هزار تن طبق آمار 

گمرک صادر می شود.
جانمایی که به ضرر شهر تمام شد

فعاالن این حوزه از صنعت می دانند ماده معدنی 
روی همواره همراه با سرب بوده به همین منظور 
کارخانجاتی برای جداســازی کنسانتره سرب و 
روی در کنار کارخانه هــای فرآوری روی ایجاد 
شد تا مواد باطله ایجاد شده در کنار کارخانجات 
اصلی انبار شــود. اما از آنجاکــه حجم این مواد 
باطله زیاد بود در ســال 1382 و به منظور توسعه 
و تجمیــع این صنعــت در یک جا ، مســئوالن 
وقت تصمیــم گرفتند محلی جدید برای احداث 
کارخانجــات روی در نظر بگیرنــد. این اتفاق 
اگرچه خوب بود  اما  در آن زمان جانمایی خوبی 
بــرای  آن صورت نگرفت و محلی که هم اکنون 
شــهرک تخصصی روی بــا  65 کارخانه در آن 
مستقر شده دارای مشکاتی در خصوص دپوی 

مواد باطله است.
اگرچــه از  ســال 1384 که ایــن کارخانه ها در 
محل شــهرک تخصصی روی راه اندازی شدند، 
تولید روی کشــور از  30هزار تن در آن سال به 
170 هزارتن در سال های اخیر رسید  و  موجب 
اشتغالزایی برای 12 هزار نفر  شد و عاوه بر آن 
برای حدود 50 هزار نفر از جمعیت اســتان نیز 
مستقیم و غیر مستقیم درآمدزایی به همراه داشت 
اما مواد باطله ایجاد شده از این محصول و دپوی 

آنها در کنــار کارخانه ها 
مشکات زیست محیطی 
را برای مــردم به ارمغان 

آورد.
مواد  تن  7میلیون  دپوی 

باطله
شــوربختانه هنگام تولید 
شــمش از مــاده معدنی 
در صنعــت تولید فلزات 
سرب  صنعت  مخصوصا 
و روی، مقــداری مــواد 
می شود  تولید  نیز  باطله 
و  با توجه بــه نوع ماده 
معدنی از هــر یک کیلو 
گرم ماده معدنی حدود 2 
کیلوگرم مواد باطله تولید 
می شــود که این باطله ها 
در کنار شــهرک صنعتی 
روی و دیگر کارخانجات 
کالسمین،  شــرکت  مثل 
مجتمع  فرآوری،  مجتمع 
ســرب و روی ایران دپو 
می شود. مقدار این  مواد 
باطله نیز بــه حدی زیاد 

اســت که تنها در شــهرک تخصصی روی واقع 
در 6 کیلو متری جاده زنجــان -بیجار به حدود 

7میلیون تن می رسد.
این باطله های حاصل از تولید روی آلوده به اسید 
سولفوریک هستند و در ترکیبات آن فلزاتی مثل 
روی، سرب، کادمیم، نیکل، کبالت و آهن وجود 
دارد. ایــن فلزات به صورت فعال و قابل حل در 
مواد باطله ها وجود دارند، این فلزات بخصوص  
ســرب، کادمیم و نیکل به حدی خطرناکند  که 
می توانند ســامت مردم را بــه خطر بیندازند در 
بررسی های زیست محیطی انجام شده در شهرک 
تخصصی روی و اطراف کارخانجاتی مثل سرب 
و روی کالسمین  نیز وجود این عناصر خطرناک 

باالتر از حد استاندارد تایید شده است.
انتقالی که هرگز صورت نگرفت

البته  4 سال پیش و با فشار سازمان محیط زیست 
و تاش دولت مقرر شــد که محلــی در خارج 
از شــهر زنجان حدود 60کیلومتری جاده اتوبان 

زنجان-تبریز برای انتقال فیلتر کیک های باطله ها 
تعیین شود. مطالعات زیست محیطی آن نیز انجام 
شــد؛ ولی متاســفانه تا اکنون بازوی اجرایی که 
بتواند این مورد مهم را ممکن سازد وجود نداشته 
است،  حتی دولت در مقطعی مالکیت فیلتر کیکها 
را از آن خود کرد تا طرح جامعی ارائه دهد؛ ولی 
این نیز مقدور نشــد و کارها بــرای انتقال فیلتر 

کیکها  به دالیل نامعلوم متوقف شد.  
افزایش ساالنه فیلتر کیک ها در کنار کارخانه ها

 افزایش ســاالنه حدود 1 میلیون تن مواد باطله 
و فیلتــر کیک ها در کنار ایــن کارخانه ها باعث 
می شــود که در آینده فاجعه ای زیست محیطی 
درشــهر و استان زنجان روی دهد  اما هنوز هیچ 
نشانه ای حاکی از عزم مسئوالن مربوط برای حل 
مشــکل مردم منطقه دید ه نمی شود.  به نظر می 
رسد سازمان محیط زیست به عنوان متولی اصلی 
ایــن موضوع باید با قــدرت اجرایی خود دیگر 
بخش های متولی را مجبور به حرکت موثر دراین 

زمینه کند، کاری که تا کنون اتفاق نیفتاده است.
این موارد  درحالی است که بنا به گزارش برخی 
از کارکنان شهرک تخصصی روی به عنوان منبع 
موثق هم اکنون با باال رفتن قیمت مواد معدنی روی 
اکثر تولید کنندگان باطلــه را درمحوطه کارخانه 
خــود ذخیره می کنند که ایــن امر خاف قانون 
بوده و با مجموعه قوانین محیط زیســت منافات 
دارد .صاحبــان صنایع مواد باطلــه را ذخیره می 
کنند که این انبار با مجموعه قوانین محیط زیست 
مناقات دارد و خاف قانون است. در صورتی که 
طبق قانون باید باطله ها در محل سرپوشــیده و با 
پوشش مناسب ذخیره شوند که  متاسفانه نه تنها 
این موضوع به هیچ وجه رعایت نمی شــود که 
وزش بادهای محلی همراه با مواد باطله خشــک 
شده که حاوی عناصر خطرناک کادمیم، سرب و 
روی اســت باعث شده تا این ضایعات به سمت 
شهر زنجان و روستاهای اطراف پراکنده شده  و 

به نوعی با زندگی مردم عجین شود.

کارشناسان  از  بســیاری 
معتقدند  محیطی  زیست 
هزینه ابتا به بیماری های 
مــواد  ایــن  از  ناشــی 
فلزات  حاوی  خطرناک 
معلق در هوا و رســوب 
آن در زمین و حل شدن 
آنها در آب و خاک مردم 
منطقــه از مقــدار تولید 
این  اشــتغال  و  سرمایه 
افراد در این استان بسیار 

بیشتر خواهد شد.
کار انتقال 5تا 7 ســال 

زمان می برد
چنــدی پیش فتــح اله 
زنجان،  استاندار  حقیقی 
با تاکید بر تعیین تکلیف 
پسماندهای  تخلیه  مکان 
روزانه 3000  کــه  ویژه 
تن بوسیله شرکت سرب 
و روی تولید می شــود، 
در این باره به رســانه ها 
اهمیت  دلیــل  به  گفت: 
ایــن موضــوع، یکی از 
کارهای مهم و اساســی در استان پیگیری سریع 
تخلیه پسماندهای شرکت سرب و روی است.  

ناصر فغفوری، رئیس سازمان صنعت و معدن و 
تجارت استان نیز از صدور مجوز ایجاد یک واحد 
تولیدی بازیافت پســماندهای ویژه به اســتثنای 
پسماندهای شرکت روی برای بخش خصوصی 
که خواستار فعالیت در بازیافت زباله هست خبر 

داد.
علی اســدی، معاون نظارت و پایــش اداره کل 
محیط زیســت استان زنجان، در این خصوص با 
بیان اینکه در حال حاضــر حدود 10میلیون تن 
پسماند در شهرک تخصصی روی زنجان وجود 
دارد، که مهم ترین اولویت در اســتان پوشــش 
و بازیافــت این مواد برای جلوگیری از انتشــار 
پســماند های حاوی فلزات سنگین بوسیله باد و 
رسوب آن در آب است، گفت: طبق رایزنی ها ی 
انجام گرفته با مسئوالن دولتی و سازمان صنعت 
معدن و تجارت، اگر روزی 300 ماشــین حمل 

این مواد پسماند ها فیلترها کیک ها را حمل کنند 
حدود 7-5سال انتقال این پسماندهای خطر ناک 

زمان خواهد برد.
به گفته اسدی، با توجه به محدودیتهای حمل و 
نقل جاده ای و حمل این پســماندهای خطرناک 
با مجوز رســمی از ســازمان محیط زیست که 
این مواد اجازه حمل در روز را خواهند داشــت، 
گفت: اقدامات خوبی در این زمینه با برای انتقال 
و ارزیابی زیســت محیطی توسط مشاور طرح ، 
انجام گرفته اســت که طراحی فنی مهندسی در 
این بحث با آماده ســازی ، زیر سازی و مدیریت 
زیست محیطی )جاده دندی-زنجان( انجام گرفته 
است و اولویت اصلی در حمل این مواد بازیافت 
فیلتر کیکهای  خطرنــاک در محوطه واحد های 
تولیدی است تا با رعایت مسائل زیست محیطی 

به جای جدید حمل شوند.
این مســئول زیست محیطی در اســتان زنجان، 
اجرای این طرح را منوط به تملک و زیر ســازی 
مناسب این منطقه در دو فاز،  مهم ارزیابی کرد و 
گفــت: تاییدیه های  فاز  اول این طرح برای 3-4 

ماه آتی نهایی می شود.
اســدی، با اشاره به اینکه واحد هایی که در زمینه 
اســتحصال روی فعالیت دارند باید از ســازمان 
محیط زیســت مجوز داشــته باشــند تا بتوانند 
این مواد پســماندی و فیلتــر کیکها را به فروش 
برســانند،گفت: مســئولیت اصلی این موارد با 
شــرکت بهین فرآور با همکاری دولت است که 
با مصوبه وزیران این کیک ها و پســماند ها را می 
توانند بفروشند و همچنین با فروش مدیریت این 
مواد می توانند پوشش مناسب برای جلوگیری از 

آالیندگی بیشتراین مواد اقدام کنند.
ناامیدی صنعتگران از معدن انگوران

اینها همه در حالی اســت که  بررســی عملکرد 
صنعت روی در این سالها نشان می دهد که تاش 
بخش خصوصی برای پیشرفت این صنعت قابل 
توجه بوده اســت. این در حالی اســت که با کم 
شــدن ذخیره معدن انگوران به حدود 6 میلیون 
تن در سال ، صنعتگران روی کشور دیگر چندان 
امیــدی به ذخیره مواد معدنــی از معدن انگوران 
دراستان زنجان ندارند، زیرا در سال های گذشته 
مقرر شــده بود که معدن مهدی آباد یزد تا تمام 
شــدن معدن انگوران راه اندازی شود، ولی گویا 
بخش دولتی با کم کاری های متعدد هنوز نتوانسته 
حتی قســمتی از مــاده اولیه ایــن صنعت را در 
کشور تامین کند. دراین شرایط صنعتگران روی 
مجبور به واردات روی از کشــورهای همســایه 
مثل ترکیه شــدند و ســرمایه گذاران این صنعت 
سرمایه گذاری های عظیمی در کشور ترکیه برای 
تامین مواد معدنــی مورد نیاز صنعت خود انجام 
داده اند، در صورتی که با توجه به شــرایط امروز 
کشور این سرمایه گذاری های کان می توانست 
در داخل کشــور برای به راه اندازی معدن روی 

مهدی آباد یزد انجام شود.

فاجعه زیست محیطی در زنجان
تهدید شهروندان با7میلیون تن مواد زاید کارخانجات روی

توقف انتقال فیلتر کیک ها به دالیل نامعلوم

گزارش تصویری از کنسرت مشترک ارکستر مجلسی زنجان و ارکستر تن آرت تبریز 
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توصیف ام.اس )۳(

انواع مختلف ام اس
از آنجا کــه بیماری ام اس از نظــر عالئم، فرم 
حمالت، شدت حمالت، میزان بهبودی عالئم 
پس از حمالت، سیر بیماری و پاسخ به داروها، 
بســیار متفاوت اســت در دنیا به »بیماری هزار 
چهره« معروف است و به همین دلیل قابل پیش 
بینی نیست که در هر فرد مبتال، ام اس چه رفتاری 
را نشــان خواهد داد. با این حال و به طور کلی 
چهار نوع مختلف برای بیماری توصیف شــده 

است.
فرم عود کننده- بهبود یابنده )RRMS( : این فرم 
مشخص میشود با دوره های عود عالئم )که به آن 
حمله بیماری می گوئیم( که به تدریج بطور کامل 
یا نسبی بهبود می یابند و در واقع فرد وضعیت با 

ثباتی دارد تا وقوع حمله بعدی
پیشرونده ثانویه )SPMS( : در این فرم فرد ابتدا 
حمالتی را تجربــه می کند و در فواصل حالت 
ثابتی دارد اما پس از مدتی تعداد حمالت کم می 
شود ولی در فواصل حمالت حالت با ثباتی ندارد 
و عالئم در بین دو حمله به تدریج بدتر می شودو 
در نهایت حمله ها بطور کامل متوقف می شوند 

ولی بیماری آرام آرام پیشرفت می کند.
فرم پیشــرونده اولیــه )PPMS( : در این فرم 
حمالت یا اصال وجود ندارد و یا فقط در شروع 
بیماری یــک حمله روی داده ولــی پس از آن 
بیماری به تدریج پیشرفت می کند و عالئم بدتر 

میشوند.
فرم پیشرونده حمله ای )PRMS( : بیماری از 
ابتدا و به آرامی پیشــرفت داشته اما حمله ها هم 

گهگاه روی داده است.
در اینجا الزم اســت با عبارت »فرم ایزوله بالینی 
ام اس« آشنا شوید. این گروه از مبتالیان در واقع 
برای اولین بار عالئم عصبی را تجربه کرده اند و 
شاید بتوان با اقدامات درمانی بیماری را در همین 
مرحله نگه داشت و جلوی وقوع حمالت بعدی 

را گرفت.
در آینده هر یک از این فرم ها را بیشــتر توضیح 

خواهیم داد.
عالئم تی پیک بیماری ام اس چیست ؟

از آنجا که ام اس سبب آسیب سیستم عصبی می 
شودلذا اصوال هر عالمتی می تواند ایجاد کند و 
این عالمت بسته به محل آسیب متفاوت است. با 
این حال رایج ترین عالئم عبارتند از : خستگی 
ناتوان کننده ، مشکالتبینایی ، اختالالت حسی و 

ضعف حرکتی .
عالئــم ام اس غیر قابل پیش بینی و از فردی به 
فرد دیگر متفاوت هستند و حتی در یک فرد هم 
در طول زمان تغییر می کند. ممکن است در یک 
برهه از زمان ایجاد و در مقطع زمانی دیگر از بین 
بروند و شاید هم ماندگار شوند و یا بدتر شوند.

در آینده در باره تک تک عالئم بیشــتر توضیح 
خواهیم داد.

چه عاملی سبب ایجاد عالئم می شود؟
عالئم ام اس زمانی ایجاد می شــود که در داخل 
سیســتم عصبی التهاب ایجاد شود. عامل ایجاد 
این التهاب در واقع سیســتم ایمنی آن فرد است 
و حاصل آن تخریب غــالف میلین در اطراف 
رشته های عصبی و حتی خود رشته های عصبی 
است. آسیب ناشی از التهاب ممکن است عالئمی 
ایجاد کند که می توانند در عرض چند هفته تا ماه 

برطرف شوند و یا اینکه دائمی شوند.

برای به تاخیر انداختن مرگ 
چه کنیم؟

 محققــان در مطالعه جدید خود بر تاثیر 
انجام میزان بیشــتری از فعالیت های جسمی بر 
کاهش خطر مرگ زودهنگام در دوران میانسالی 

و پیری تاکید کردند.
به گزارش ایســنا، محققــان پیــش از این در 
بررسی های خود تاکید کرده اند که هر گونه سبک 
زندگی کم تحرک حتی نشســتن، برای سالمت 
ضرر دارد. نداشــتن فعالیت جسمی کافی برای 
مدت زمان ۹ ساعت یا بیشتر در طول روز، غیر از 

زمان خواب، با افزایش خطر مرگ همراه است.
در این بررسی گروهی از محققان نروژی به بررسی 
مطالعاتی پرداختند تا مشخص شود چگونه فعالیت 
جســمی و مدت زمانی که تحرک جسمی کافی 
نداریم، بر خطر مرگ زودهنگام تاثیر می گذارد. 
محققان با کمک ابزارها و تجهیزات الزم، میزان و 
شــدت فعالیت ۳۶ هزار و ۳۸۳ نفر را که حداقل 
۴۰ ســاله بودند، در آمریکا و غرب اروپا بررسی 
کرده و آن را در ســه دسته فعالیت های جسمی 
سبک، متوسط و ســنگین قرار دادند. آشپزی یا 
شستشوی ظروف نمونه ای از فعالیت های جسمی 
سبک به حساب آمده، پیاده وری سریع در دسته 
فعالیت های متوسط و دویدن در گروه فعالیت های 

جسمی شدید قرار گرفت.

آموزش

 MS آنچه یک بیمار
باید در مورد مراقبت از خود بداند 

دکتر فرهاد  گلی پور 
)متخصص مغــز و اعصاب و 
فلوشیپ فوق تخصصی ام.اس 

و استاد دانشگاه(

درمان
هدف اصلی درمــان ، توقف 

پیشــرفت بیمــاری در زودترین زمان ممکن اســت. آنچه که 
مشخص شده این است که تخریب میلین و رشته های عصبی 
و کوچک شــدن و آتروفی سیستم عصبی، از ابتدای بیماری و 
شــروع التهاب )حتی وقتی که بیماری عالمتی ندارد(، آغاز می 
شود) مثل کوه یخی که بیشتر آن در زیر آب بوده و فقط مقدار 
کمی از آن که  روی آب است دیده می شود( و اگر جلوی این 
پدیده هر چه زودتر گرفته نشود ممکن است برای درمان بیماری 

زمان بحرانی و مهمی را از دست بدهیم.
گرچه در حــال حاضر، درمان قطعی برای بیماری MS وجود 
ندارد اما تحقیقات دانشمندان باعث پیدا شدن داروها و درمان 
هایی شــده است که موجب کند شدن سیر بیماری می شود و 
به بیمار کمک می کند که با عالیم و مشکالت بیماری اش بهتر 

کنار بیاید.
بــه طور کلی درمان های این بیماری را در چند گروه می توان 

طبقه بندی نمود:
: MS )1- درمان مرحله حاد )حمالت

انواع مختلفی از داروهای استروئیدی برای درمان حمالت حاد 
MS مورد استفاده قرار می گیرند. استروئیدها )یا همان داروهای 
کورتون دار( باعث کوتاه شدن حمالت MS می شوند که این 
کار را با کاهش التهاب در سیستم عصبی انجام می دهند، اما این 
داروها قادر به پیشگیری از عود یا کند کردن روند کلی بیماری 

نمی باشند.
 از درمان های دیگر توصیه شده در موارد حمله حاد : استفاده از 
ایمونوگلوبولین های وریدی )IVIG( و تعویض پالسمای خون 

)پالسما فرز ( می باشد.
: MS 2- درمان های کند کننده روند پیشرفت بیماری

a- اینترفرون ها : موادی پروتئینی اند که بطور طبیعی در بدن 
برای مقابله با بعضی از عفونت ها تولید می شوند و نقش مهمی 
در سیستم ایمنی دارند. سه نوع اینترفرون در بدن انسان تولید می 

شود. آلفا ، بتا و گاما.
- در بیماری MS، اختالل در سیستم ایمنی فرد ایجاد می شود 
و این سیستم غالف میلین دور عصب را به عنوان عامل خارجی 
در نظر گرفته و به آن حمله می کند، در این بین اینتروفرون بتا 
اثر مثبتی روی این سیستم ایمنی داشته و التهاب مغز را کاهش 

می دهد .
IFN β1a: آونکس ، سینوکس، ربیف، رسیژن.

 IFN β1b: بتا فرون.
b - داروهــای ســرکوب کننــده ایمنی : نظیــر آزایتوپرین ، 

متوتروکسات ، سیکلوفسفامید. 
 glatiramer Acetate,( )گالتیرامراستات )کوپاکســون -c

.)Copaxone
.) d  - Mitoxantrone (Novantrone

e- Natalizumab ( Tysabri (: یک منو کلونال آنتی بادی 
می باشد.

3- درمان های عالمتی
بسته به اینکه فرد در حال حاضر چه عالئم و مشکالتی دارد از 
داروهای مختلفی برای کنترل و به حداقل رساندن مشکالتش 
استفاده می شود. مثاًل بکلوفن برای مقابله با سفتی عضالت و ....

4- درمان های مکمل و جایگزین
این گونه درمان ها، در کنار یا در مقابل درمان های متداول )رایج 
( که در باال توضیح داده شــد، قــرار می گیرند. این نوع درمان 
ها، شامل مواردی هستند که بیشتر بدون ارائه نسخه تجویز می 
شــوند. اگر این مداخالت، همراه با درمان های رایج پزشکی 
باشند، به آن ها »مکمل« گفته می شود و اگر به جای درمان های 
رایج و مرسوم به کار روند، به عنوان »جایگزین« در نظر گرفته 
می شوند. مثل فیزیوتراپی، کار درمانی، گفتار درمانی و مشاوره 
های روانپزشکی، تغییر رژیم غذایی، داروهای گیاهی و مکمل، 

یوگا، طب سوزنی و ....
آنچه یک بیمار MS باید در مورد مراقبت از خود بداند 

هرگاه تشخیص بیماری ام اس، کاماًل مشخص گردید، حمایت 
خوب خانواده، دوستان و اعضای تیم درمانی از اولین اقدامات 
می باشد تا بیمار بتواند احساس همدلی و آرامش داشته باشد. 
الگوی زندگــی بیمار باید تغییر کند بدین معنا که تغذیه بیمار 
باید همگام با بیماریش باشــد. مصرف منظم داروهای تجویز 
شده، برنامه منظم برای فعالیت حرکتی و ورزشی و اهمیت به 
اســتراحت از نکات بسیار مهم اســت زیرا می تواند فرد را به 
وضعیت بهتری از سالمت رهنمون سازد. بیمار باید از استرس 
های فیزیکی و روانی به دور باشــد و زندگی با آرامشی داشته 
باشد. فعالیت زیاد در هوای گرم می تواند باعث تشدید بیماری 
گردد، حتی دوش گرم و حمام ســونا نیز از این قاعده مستثنی 

نیست.
بــا حمایت های اجتماعی و خانوادگــی و روش های درمانی 
مناســب، اکثر افراد مبتال به MS زندگی طبیعی، کامل و فعالی 
خواهند داشت. یک خانواده خوب هرگز اجازه نخواهد داد که 

بیمارش تسلیم بیماری MS شود.

دانستنی من ام.اس دارم

من توانستم با ام.اس شاد زندگی کنم
 متولد سال ۶2 هستم بیماری من از سال 
7۹ شروع شد، نصف بدنم را فلج کرد و تقریبا 
یک هفته طول کشید تا به حالت عادی برگشتم 
در آن زمان بیماری ام درســت تشخیص داده 
نشد بنابراین پزشــک معالجم توصیه کرد به 
تهران مراجعــه کنم ولی چون حالت عادی و 
احساس خوبی داشــتم و از بیماری نهفته در 
بدنم بی خبــر بودم و همچنین پدرم در اهواز 
مشغول به کار بود از مراجعه به پزشک و ادامه 

درمان منصرف شدم.
تا اینکه دوباره ســال ۸۳ بیماری ام عود کرد و 
این بار هم نصف بدنم فلج شد و هم دوبینی 
پیدا کردم. دوباره به پزشک مراجعه کردیم و با 
ناراحتی شدید دکتر معالج به دلیل عدم توجه به 
توصیه ی ایشان برای مراجعه به تهران مواجه 
شدیم. MRI را انجام دادم زمانی که دکتر نتیجه 
را می خواســت مطرح کند از من تقاضا کرد 
بیرون منتظر بمانم .ترس ، وحشــت و تمامی 

حس های بد دنیا محاصره ام کردند.
وقتی عمویم گفت ام اس داری استرس تمام 
وجودم را گرفت. خیلی نگران شدم چون دقیقا 
دو روز پیــش در یک برنامه ی تلویزیونی در 
مورد این بیماری چیزهایی شنیده بودم که فرد 
مبتال را ابتدا فلج و بعد منجر به مرگ می کند. 
بســتری شدم 15 روز بعد دوباره کم کم حالم 
بهتر شــد ولی این بار یک ماه طول کشید تا 

کامال نرمال بشوم.
خانواده ام با من خیلی خوب بودند در ســال 
اول بیماری حتی رفتار اقوام هم با من بهتر شده 

بود ولی حس می کردم ترحم می کنند.
به مرور زمان بخشی از زندگی ام شد چون به 
خوبی احساس کردم هیچ تداخلی در جریان 
اموراتــم نــدارد از طرفی با مصــرف دارو و 

احساس سالمتی پذیرش این روند اسان تر شد 
تنها مشکلی که منجر به اذیت ذهنی و جسمی 

من میشد کمبود دارو بود.
تصمیم گرفتم هســتی را دوباره از سر بگیرم 
نمی خواستم ساکن باشم دلم می خواست یک 
بار دیگر در جامعه مسیر خودم را پیدا میکردم 
بعد از چند ســال که ترک تحصیل کرده بودم 
درس و دانشگاه را ادامه دادم درهمین دوران با 
دوستان خیلی خوبی آشنا شدم که یکی از این 
دوستی ها موجب فراهم شدن زمینه شغلی و 

حتی آشنایی با ورزش خوب یوگا شد.
دورانــی که به طور مــدام آمپول مصرف می 

کردم شرایط خیلی جالبی نداشتم ولی تقریبا 
یک سالی است که فقط با قرص فرایند درمان 

را پیش میبرم و تقریبا خیلی راحت تر هستم.
ورزش یوگا و نقاشــی را خیلی دوست دارم 
نقاشــی دنیای روحی و ذهنی ام را به شدت 
مســاعد می کند طوری که ســه ســاعت در 
کالس نقاشــی می نشینم و اصال متوجه گذر 
زمان نمیشوم حدود یکسالی هست که سنتور 
نیــز می نوازم به طور کلی درگیر عالقه هام و 
زندگی واقعی خودم هســتم و بیماری ام.اس 
نمــی تواند این لحظه ها و تجربه های خوب 

را از من بگیرد.

وقتی کمی به خــودم و دیگر همیاران ام.اس 
دقت میکنم متوجه میشــوم از اطرافیان توقع 
زیــادی نداریم فقط انتظار داریم درکمان کنند 
درحالی که بعضی موقع ها نه تنها از ســمت 
جامعه این خواســته برآورده نمی شود بلکه 

شدت توقعات آنها از ما بیشتر میشود.
در پایان الزم میدانم و دوست دارم به حمایت 
های همه جانبه و اصولی جمعیت حمایت از 
بیماران مبتال به ام.اس استان زنجان هم اشاره 
کنــم که با خدمات ویژه و مناســبی که برای 
همیاران طراحی کرده اند خیلی از مشــکالت 

و دغدغه ها بر طرف شده است .

 اجرای صحیح و مناســب 
تمرینات یوگا می توانند با حداقل 
انعطاف  و  هزینه سطح ســالمتی 
دهند.با  افزایش  را  بدنــی  پذیری 
افزایش تندرستی ، روان و فعالیت 
های شــناختی )ذهنی( نیز تحت 

تاثیر قرار گرفته و بهبود می یابند.
تمرینات ایســتاده در کاهش عدم 
تعادل ناشی از ام اس نقش موثری 
برای  تمرینات  ایــن  انجام  دارند. 
همه افراد با هــر میزان توانمندی 
قابل اجراست مگر عزیزانی که از 
صندلی چرخدار اســتفاده میکنند. 
خوشــبختانه برای این دســته از 
نیز تمرینــات معادل وجود  افراد 
دارد کــه اثر تمرینات ایســتاده را 

دارند و به صورت نشســته انجام 
ایستاده هم  می شــوند. تمرینات 
تعادل را بیشتر میکنند و هم باعث 
آرام شــدن ذهن می شوند. به این 
صورت که در حرکت های تعادلی 
ایســتاده افراد باید بــه یک نقطه 
متمرکز شــده و بــه محرک های 
دیگر مانند صداهای اطراف توجه 
نکنند. در نتیجه مغز پردازش افکار 
و اطالعات را متوقف میکند و فقط 

بــر روی یک نقطه توجه را کنترل 
می کند. البته تمرینات ایستاده نیز 
مانند تمرینات قبل حتما باید زیر 
نظــر مربی مجرب انجام شــوند. 
زیرا این دســته از تمرینات نیاز به 
آمادگی و توانمندی در پاها دارند. 
با اجرای صحیح این تمرینات افراد 
می آموزند که با وجود عدم تعادل 
ناشی از ام اس چگونه تعادل خود 

را بهتر حفظ کنند.

تمرینات تنفسی بر این اساس پایه 
گذاری شــده اند که تنفس خود 
منشــا حیات و تندرســتی است. 
افراد در طــول فراگیری یوگا می 
آموزند که چگونه سیســتم تنفس 
خــود را تقویت و کنتــرل کنند.
جریان صحیح تنفس کل ســلول 
های بدن را با اکسیژن تغذیه کرده 
و انرژی الزم را بــه همه ی اندام 
ها می رســاند. در یوگا چگونگی 

و خواص تنفــس آگاهانه به افراد 
آموخته می شود.

تنفس آگاهانه کــه همان توجه به 
روند دم و بازدم اســت شامل دو 

فرایند مهم است:
1.فراینــد اول ، تنفس آگاهانه که 
همان توجه کردن بــه کیفیت دم 
و بازدم اســت و باعــث تقویت 
عملکردهــای عالــی مغــز مانند 
افزایش  و  توجــه  عملکردهــای 

تمرکز می شود.
2.فرایند دوم ، تنفس که فرایند اولیه 
حیاتی است و توسط مراکز مربوط 
به عملکردهای خودکار حیاتی در 
مغز کنترل می شود. تنفس صحیح 

این مراکز را نیز فعال تر می کند.

یوگا و ام.اس

 زمانی که چیزی در دهان شما قرار ندارد 
اما با احساس خفگی مواجه هستید، به سرعت به 
بیمارستان مراجعه کنید. یک حمله قلبی می تواند 
در قالب احساس خفگی یا سوزش در گلو خود 

را نشان دهد.
حمالت قلبی همواره رویدادهایی نیســتند که 
با احســاس درد در سینه یا بی حسی در دست 
همراه باشــند. در واقع، بنابر مطالعه ای در سال 
2۰1۶ که توسط انجمن قلب آمریکا انجام شد، 
۴5 درصــد تمام موارد حمــالت قلبی در این 
کشــور »خاموش« بوده اند، به این معنی که با 

عالئم آشکار همراه نبودند.
به گزارش گروه  سالمت  پس چگونه می توانیم 
از خــود در برابر چیزی که خاموش اما مرگبار 
است، محافظت کنیم؟ افزون بر ترک عاداتی که 
در زمینه آســیب رساندن به قلب شناخته شده 
هستند، شما می توانید با آگاهی از نشانه های 
هشدار دهنده حمله قلبی که در ادامه ارائه شده 
اند و به راحتی می توان آنها را با مسائل روزانه 
اشتباه گرفت، هرچه بهتر این شرایط را تشخیص 

دهید.
گرگرفتگی ها

حتی اگر زنی در مسیر ورود به دوران یائسگی 
هستید، نباید این گونه فرض کنید که گرگرفتگی 
هایــی که تجربه می کنیــد در نتیجه تغییرات 
هورمونی رخ می دهند. مطالعه ای در سال 2۰1۳ 
در کانادا با حضور 1,۰15 بیمار که تجربه حمله 
قلبی داشتند، نشان داد که تقریبا ۴5 درصد مردان 
و 55 درصد زنان احساس داغی یا گرگرفتگی 
را به عنوان یک عالمت سندرم کرونری حاد را 
تجربه کرده انــد که اصطالحی کلی برای یک 
انسداد قلبی است و شامل حمالت قلبی نیز می 

شود.
سرگیجه

سرگیجه برای افراد بسیاری عالمتی نه چندان 
جدی است، اما این شرایط می تواند به تجربه 
یک حمله قلبی اشــاره داشته باشد. در  همان 
مطالعه ای که در سال 2۰1۳ در کانادا انجام شد 
و در نشریه JAMA منتشر شد، تقریبا 2۴ درصد 
بیماران مرد و 27 درصد بیماران زن ســرگیجه 

را به عنوان یکی از عالئم مرتبط با حمله قلبی 
گزارش کردند.

تنگی نفس
فعالیت های بسیاری مانند تمرینات ورزشی در 
فضای باز و یا بــاال رفتن از تعداد زیاد پله می 
توانند موجبتنگی نفس شما شوند و این شرایط 
عادی اســت. اما اگر زمانی که برای بستن بند 
کفش خود خم شــده اید یا از روی مبل بلند 
می شوید با تنگی نفس مواجه می شوید، قطعا 
باید به این شرایط توجه داشته باشید. در مطالعه 

سال 2۰1۳ که در 
 JAMA نشریه 
منتشر شد، تنگی 
چهارمین  نفس 
عالمت شایع بین 
بیماران ســندرم 
کرونری حاد بود 
و در مجموع ۴5 
و  مردان  درصد 
این شرایط  زنان 
را تجربــه کرده 

بودند.
پشت درد

بلند  بــر  افزون 
وزن  کــردن 

سنگین و تمرینات ورزشی نامناسب، حمالت 
قلبی نیز می توانند دلیل احساس درد در پشت 
بدن انسان باشند. اگر یک زن هستید باید به طور 
خاص این درد را جدی بگیرید. در مطالعه ای 
که در نشریه JAMA منتشر شد، تنها 27 درصد 
مردان احســاس درد در پشت بدن خود را طی 
حمالت قلبی گزارش کردند، در شــرایطی که 
حدود ۴۳ درصد زنان ایــن عالمت را تجربه 

کرده بودند.
فک درد

به گفته انجمن قلب آمریکا، فک درد یا احساس 
ناراحتی در این قسمت یکی از بسیار نشانه های 
هشدار دهنده حمله قلبی است که افراد معموال 
نادیده می گیرند، اما در واقع عالمتی شایع است. 
در مطالعه ای که در نشریه JAMA منتشر شد، 

1۳ درصد مــردان و 2۴ درصد زنان مواجهه با 
فک درد و/یا دندان درد را گزارش کردند.

درد و ناراحتی در معده
حالت تهوع، سوء هاضمه، معده درد، و ناراحتی 
معده برخی از عالئم هشدار دهنده شایع حمله 
قلبی اپی گاستریک هستند. در واقع، مطالعه ای 
درباره 2,۰۰۹ بیمار حمله قلبی که در سال 2۰1۸  
در نشریه Circulation منتشر شد، نشان داد، 
تقریبا ۶7 درصد زنان و 5۳ درصد مردان برخی 

عالئم مرتبط با معده را گزارش کرده اند.
تعریق فراوان

هوا  کــه  زمانی 
خنک اســت یا 
خاصی  فعالیت 
نمــی  انجــام 
تعریق  اما  دهید، 
تجربه  را  شدید 
می کنیــد برای 
دقیق  بررســی 
شرایط به پزشک 
کنید.  مراجعــه 
در همان مطالعه 
ای که در نشریه 
 Circulation
منتشــر شد، 5۳ 
درصد زنــان و 5۶ مردان تعریــق فراوان طی 

حمالت قلبی خود را گزارش کردند.
سردرگمی

اگرچه کمتر شایع است، گم گشتگی می تواند 
یکی از نشانه ای احتمالی یک حمله قلبی باشد. 
 Circulation در همان مطالعه که در نشــریه
منتشر شد، تقریبا 12 درصد زنان و 11 درصد 
مردان تجربه سردرگمی هنگام حمله قلبی خود 

را گزارش کردند.
دست درد

اگر با احساس درد در سینه مواجه نیستید نباید 
این گونه نتیجه گیــری کنید که با حمله قلبی 
مواجه نیستید. حمالت قلبی می توانند به اشکال 
مختلفی خود را نشــان دهنــد. درد یا ناراحتی 
همچنان بخشی از این تظاهر است، اما ممکن 

اســت سینه در آن درگیر نباشد. به عنوان مثال، 
دست یا گردن درد می توانند از نشانه های یک 

حمله قلبی باشند.
ضعف

آیا با احســاس خســتگی و شکنندگی مواجه 
هستید؟ این شرایط می تواند به خواب ناکافی 
اشاره داشته باشند، اما می تواند نشانه ای هشدار 
دهنده از عملکرد نادرست قلب نیز باشد. برخی 
بیماران حمله قلبــی عالئم مبهم مانند ضعف 
فراگیر را گزارش کرده اند، در شرایطی که برخی 

دیگر این احساس که به نظر می رسد
در حال مرگ هستند را گزارش کرده اند.

فشار در مرکز سینه
مردم زمانی که فکر می کنند با یک حمله قلبی 
مواجه هســتند، در پی احساس درد در سمت 
چپ سینه خود هستند. با این وجود، قلب تنها 
تا حدی به سمت چپ سینه متمایل است و در 
واقعیت، احتمال تجربه درد در مرکز سینه طی 
یک حمله قلبی بیشتر است. حمله قلبی بیشتر 
مواقع موجب ناراحتی در مرکز سینه می شود 
و با احساس فشار، پری یا تنگی در سینه همراه 

است.
بی حسی

اختالل در جریان خون ناشی از یک مشکل قلبی 
می تواند به بی حسی در اندام های انتهایی، مانند 
دست ها منجر شود. طی یک حمله قلبی، رگ 
های خونی در سراسر بدن تنگ می شوند و از 
این رو، مقدار خونی که به دست ها و پاها می 

رسد، محدود می شود.
احساس خفگی

زمانــی که چیزی در دهان شــما قرار ندارد اما 
با احســاس خفگی مواجه هستید، به سرعت 
به بیمارستان مراجعه کنید. یک حمله قلبی می 
تواند در قالب احساس خفگی یا سوزش در گلو 

خود را نشان دهد.
البته این عالئم دردناک چندان شایع نیستند. در 
همان مطالعه ای که در ســال 2۰1۳ در نشریه 
JAMA منتشر شــد، تنها 11 درصد مردان و 
1۰ درصد زنان به تجربه احساس خفگی حین 

حمله قلبی اشاره داشتند

نشانه های مخفی حمله قلبی!

* دکتر فرهاد  گلی پور 
  )متخصص مغز و اعصاب 
  و فلوشیپ فوق تخصصی
  ام.اس و استاد دانشگاه(
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 بــدون اغــراق، آب مایه حیات 
است و ساالنه در سراسر جهان، میلیون ها 
نفر به خاطر آلودگی آب مجبور به ترک 
محــل زندگی خود می شــوند و چنین 
چیزی از نظر جامعه شــناختی می تواند 
تبعــات منفــی گســترده تری از جمله 
غیررسمی،  سکونت گاه های  شکل گیری 
بیکاری، شیوع بیماری و افزایش فقر را 

به دنبال داشته باشد.
به گزارش ایســنا، نیترات ماده ای است 
که آب های زیرزمینی و ســطحی را به 
طور گســترده  آلوده می کنــد؛ در واقع 
تجمع نیترات در محیط می تواند ناشــی 
از شــکل گیری هرزآب  های کشاورزی 
به خاطر مصرف بیــش از حد کودهای 
نیتراته و یا دفع و فــرآوری غیراصولی 

فاضالب های انسانی باشد.
نیتــرات نوعی تهدیــد بالقوه برای ســالمتی به 
خصوص ســالمتی نــوزادان به شــمار می رود؛ 
چراکــه در صورت ترکیب با شیرخشــک رقیق 
شده باعث بروز بیماری ای به نام »سندروم نوزاد 
کبود« می شــود. همچنین مطالعات نشان می دهد 
که رابطه معنی داری بین شــیوع سرطان معده و 
غلظت نیترات درآب آشامیدنی برداشت شده از 

چاه ها وجود دارد.
آب 30 پارچه از روســتاهای خدابنده دارای 

نیترات است

رییس دانشــگاه علوم پزشکی اســتان زنجان در 
این رابطه اظهار می کند: متاســفانه آزمایشات و 
بررسی ها نشــان می دهد که آب شرب 30 فقره 
از روستاهای شهرستان خدابنده مقادیری نیترات 
دارد و این مســئله برای حفظ ســالمتی بســیار 

چالش برانگیز است.
پرویز قزلبــاش ادامه می دهد: این مســئله حتما 
می تواند زمینه شــیوع انواع بیماری و مهاجرت 
خدابنده ای ها به شــهرهای اطراف را فراهم کند. 
پرواضح اســت که مهاجرت بدون برنامه ریزی، 

تبعــات خــاص خــود را دارد و می تواند خود 
عامل شــیوع بیماری های دیگری به شمار آید. از 
همین رو رفع آلودگی آب باید اولویت مســئوالن 

امر باشد.
وی خاطرنشان کرد: آب، اصلی ترین عامل زندگی 
اســت و در بیشــتر فرایندهای متابولیسمی بدن، 
نقش حیاتــی دارد. با این  همه بدن ما به آبی نیاز 
دارد کــه فاقد ناخالصی هایی مثل باکتری یا دیگر 
عوامل بیماری زا، همچنین آالینده های شیمیایی و 

آلودگی های صنعتی باشد.

اثرات منفی نیترات حداقل ۱۵ سال بعد 
از مصرف آشکار می شود

آنچه مسلم است ســمومی مانند نیترات، 
آهســته و پیوســته ســالمتی کودکان را 
تهدیــد می کند و این در حالی اســت که 
اثرات منفی نیترات حداقل ۱۵ ســال بعد 
از مصرف آشکار خواهد شد. وجود این 
ماده خطرناک در آب آشامیدنی خصوصا 
بــرای نــوزادان و زنان بــاردار عوارض 

جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت.
در این میان، باال بردن آگاهی های عمومی 
در مورد کیفیت آب، غذا و محیط زیست 
بسیار موثر است و باعث می شود که فشار 
افکار عمومی به تصویب قوانین و اقدامات 
اجرایی برای جلوگیــری از آلودگی آب 
منجر شــود. همچنین امــروزه کیت های 
خانگی برای آزمایش آب از لحاظ نیترات 
به بازار آمــده  و جالب تر آن که کیت های خانگی 
برای اندازه گیری میزان ســرب )یک فلز سنگین 
ســمی( و رادون )یک گاز رادیواکتیو سمی( در 

حال ورود به بازار است.
عالوه بر ایــن، آزمایش نیترات آب آشــامیدنی 
شایع ترین آزمایشی است که افراد، آزمایشگاه های 
تجــاری و آزمایشــگاه های ناظر دولتــی انجام 
می دهنــد، چراکه آلودگی با نیتــرات یک خطر 
بهداشــتی عمده  بــرای انســان  ها و حیوانات به 

حساب می  آید.

آب 30 پارچه از روستاهای خدابنده دارای نیترات است

آبنیتراته؛یکیازعواملمهاجرتخدابندهایها

 اســتمرار سیاست اعالم شــده از سوی 
هیات رییســه فعلی دانشــگاه جامــع علمی و 
کاربردی کشور در سطح این اسنان مبنی بر ارتقای 
کیفیت آموزشی مورد توجه قرار گرفته و تربیت 
دانشجوی مهارت محور را مد نظر قرار داده است 
تــا بتواند نیروی ماهــر در حوزه های تخصصی 

جامعه تاثیرگذار باشد.
رییس دانشــگاه جامع علمی و کاربردی اســتان 
زنجان در نشست خبری افزود: این کار ارزشمند  
امکان پذیر نیست مگر آنکه مقوله  مهم آموزش 
در کلیت جدی گرفته شــود  کــه دراین ارتباط  
دانشگاه جامع علمی و کاربردی بیش از گذشته 

آن را  مورد توجه قرار گرفته است.
دکتر حســن طغرانگار افزود: آموزش این واحد 
دانشگاهی با یک تحول اساسی از یک و نیم سال 
گذشته آغاز شده و بر این مبنا شورای عالی اداری 
کشور طی مصوبه ای  ممنوعیت دولت در حوزه 

آموزشــی را اعالم کرد، یعنی اینکه دولت باید به 
وظایف حاکمیتی خود بپردازد و از حوزه هایی که 
می شود  انها  را به بخش خصوصی واگذار کند.

وی اضافه کرد: بطور طبیعی یک بند وفراز  آن  نیز 
به دانشگاه جامع علمی وکاربردی باز می گردد  و 
در این خصــوص  مراکزی از قبیل فنی و حرفه 
ای در زنجــان، خدابنده و طــارم، مراکز صنعت 
آب و بــرق، ورزش و جوانان، میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی، فرهنگ وهنر و 
دادگستری هم مشمول این مصوبه قرار گرفتند که 

حداکثر تا یکماه دیگر تعطیل خواهند  شد.
این مسئول ادامه  داد:هر چند مراکز تابعه این واحد 
دانشگاه کاهش یافته اما ۲ مرکز  علمی وکاربردی 
جهاددانشگاهی و دیگری مرکز علمی و کاربردی 
خانه کارگر   ه عنوان مراکز معیین معرفی شده  و 
عالوه بر آن دانشگاه جامع و علمی وکاربردی در 
سطح استان نیز فعال بوده تا دانشجویان بتوانند با 

فراغ خاطر کارهای خود را برای دریافت خدمات 
الزم انجام دهند.

وی اظهار داشت :رشته هایی انحصاری  مراکزی 
که مشمول مصوبه نبوده  استمرار یافته  و به لحاظ 
کد رشــته مشــکالتی ایجاد نخواهد شد و  این 
اقدامات تحولی عمده ای که در دانشــگاه  طی 
سال گذشــته  تجربه کرده امسال نیزادامه دارد و 
امیدواریم این مهم اشــکالی را  در کار دانشگاه 

ایجاد نکند.
وی یادآوری کرد: هم اکنون این واحد دانشگاهی 
ســه هزار و ۵00 دانشــجود دارد که در مقایسه  
ورودی ســال قبل یکهزار و 300 دانشجو داشت 
که امیدواریم این رقم  طی سال تحصیلی جاری 

افزایش یابد.
طغرانگار افزود: این واحد دانشگاهی ۹00 مدرس 
دارد که با توجه به سیاســت اتخاذ شده از سال 
گذشته برای ساماندهی مدرســان، پرونده های 

همه آنان یک بار مورد بازنگری قرار گرفت  این 
در حالی اســت  طی  ســال های گذشته  امکان 
همکاری با فردی با  مدرک کارشــناس یارشــد 
وجود داشت اما اکنون این مهم تغییر یافته و مالک 

های مورد توجه قرار گرفته است.
وی اظهار داشــت: این واحد دانشــگاهی همه 
مدرســان مشــغول بکار این واحد را با تشکیل 
هیات تخصصی از اساتید مطرح  و صاحب نظر 
دانشگاههای استان ســاماندهی کرد   که پس از 
فرآیندها  ۷۵ درصــد  آنان معادل ۵۵0 نفر تایید 
شدند  و ۲۵ درصد دیگر ریزش کردند  که  عدم  
همخوانی امار به دلیل آن است  که  مراحل اداری 
کاری  برای دریافت کد مربوطه برخی مدرسان در 

حال انجام است.
به گفته این استاد دانشگاه، ساماندهی مدرسان این 
دانشگاه در راستای ارتقای کیفیت دانشگاه جامع 

علمی و کاربردی زنجام انجام گرفته است.

فرنشین بهزیستی استان زنجان عنوان کرد؛
۲۵00 مددجوی پشت نوبتی 

بهزیستی زنجان 
در انتظار شغل

 در زمان کنونی مددجویان کارجوی پشت 
نوبتی بهزیستی اســتان زنجان۲ هزار و ۵00 نفر 
اعالم شــده است که بر پایه ضوابط، اعتبار ۱۶۸ 
میلیارد ریالی تســهیالت بانکی از محل بند ب 
تبصره ۱۶ قانون بودجه ســال ۹۸ به مددجویان 

متقاضی واجد شرایط پرداخت می شود.
فرنشین بهزیســتی استان زنجان در این زمینه به 
خبرنگاران گفت: این تســهیالت به تمام اقشار 
جامعه هدف تحت پوشــش بهزیستی از جمله 
بانوان آســیب دیده و گروه های معلول جسمی 

تعلق می گیرد.
محمــد محمدی قیداری افــزود: در این ارتباط  
افراد قبل از درخواســت وام باید آماده ســازی 
شغلی داشته باشند و به صورت الزامی در دوره 
های آموزش کسب و کار سازمان فنی و حرفه ای 

شرکت کرده باشند.
این مســئول با اشاره به مشــوق های حمایتی 
بــرای کارفرمایان به منظــور بکارگیری جامعه 
هدف ســازمان ادامه داد: به کارفرمایان در ازای 
به کارگیری یک نفر از مددجویان تحت پوشش 
بهزیســتی ۵00 میلیون ریال تســهیالت قرض 

الحسنه بانکی پرداخت می شود.
وی اضافه کرد: میزان تسهیالت خوداشتغالی که 
تا سال گذشــته به هر معلول متقاضی پرداخت 
می شد، حدود ۲00 میلیون ریال بود که این اعتبار 
درحال حاضر به ۵00  میلیون ریال افزایش یافته 

است.
محمدی افزود: به کارفرمایانی که جامعه هدف 
سازمان بهزیستی را به کارگیری و بر پایه قانون 
کار به آنها حقوق و مزایا پرداخت می کنند، حق 
بیمه ســهم کارفرما ۲3 درصد به مدت پنج سال 

پرداخت خواهد شد.
وی یادآوری کرد: سال گذشته به منظور صیانت 
و پایداری اشتغال های ایجاد شده مبلغ ۶ میلیارد 
و ۴00 میلیون ریال حق بیمه سهم کارفرمایی و 
خویش فرمایی معلوالن و نیازمندان پرداخت شده 

است.
 به گفته این مسوول، تعداد اشتغال یافتگان جامعه 
هدف بهزیستی در  چهار ماهه  اول امسال  ۲3۶ 
نفر اســت که نزدیک به ۲ میلیارد و ۵00 میلیون 
ریال تحت عنوان حق بیمه ســهم کارفرمایی و 
خویش فرمایی معلوالن و نیازمندان پرداخت شد.

نایب رییس فدراسیون کوهنوردی
و صعودهای ورزشی:

میزبانی زنجان در رقابت های 
سنگنوردی، مطلوب بود

 نایب رییــس فدراســیون کوهنوردی و 
صعودهای ورزشی گفت: رقابت های استعدادیابی 
ســنگنوردی دختران به میزبانی استان زنجان در 

سطح مطلوبی برگزار شد.
به گزارش زنگان امروز، منصوره گرجی از میزبانی 
زنجان و سطح برگزاری مسابقه های در این استان 
ابراز رضایت کرد و افزود: مسابقه های سنگنوردی 
دختران با حضور ورزشــکاران از ۲۲ استان در 
دو گروه ســنی و در ۴ رشته سرعت، بولدرینگ، 

سرطناب و کمباین در زنجان برگزار شد.
وی بــا تاکید بر لــزوم برگزاری مســابقه های 
استعدادیابی در سطح استان، ادامه داد: این رقابت ها 
الزمه ورزش قهرمانی اســت و بــا برنامه ریزی 
در ایــن موضوع می توان بــه قهرمان پروری در 

رشته های مختلف ورزشی امیدوار بود.
ناظر وزارت ورزش و جوانان نیز در حاشیه این 
رقابت ها، به سطح بســیار باالی میزبانی استان 
زنجان در رقابت های اســتعدادیابی سنگنوردی 
دختران اشاره کرد و افزود: کار اجرایی، امکانات 
در اختیار ورزشــکاران و داوران حاضر در این 
مسابقه ها در ســطح مطلوبی است که این خود 

امتیاز خوبی برای استان زنجان به شمار می رود.
شراره زمانی ادامه داد: هدف از برگزاری المپیاد 
استعدادهای برتر ورزش کشور، آماده شدن برای 
حضور در مســابقه های ۲0۲۴ پاریس و ۲0۲۸ 
آمریکا است و بدین منظور باید همه توان و سعی 
خود را برای برگزاری هر چه بهتر این مسابقات 

داشته باشیم.
 وی از حضــور ۶۵ ورزشــکار در این رقابت ها 

خبر داد.

خبـر

رییس اداره حفاظت محیط زیست طارم خبر داد:
انتخاب آب بر 

به عنوان پایلوت طرح تفکیک 
زباله از مبدا

 رییس اداره حفاظت محیط زیست طارم 
از انتخاب شــهر آب بر به عنوان پایلوت طرح 

تفکیک زباله از مبدا در طارم خبر داد.
غالمرضا عباســی در گفت وگو با ایسنا، منطقه 
زنجان، با اشــاره به برگزاری جلسه کارگروه 
مدیریت پســماند در شهرســتان طارم، اظهار 
کرد: از مهم ترین موضوعاتی که در این جلسه 
مورد بحث و بررســی قرار گرفت می توان به 
پیگیری طرح جامع مدیریت پسماند شهرستان، 
مکان یابی محل دفن پسماند شهری و روستایی، 
الزام  زباله،  دفن  استانداردســازی جایگاه های 
مطب ها به تحویل پسماندهای پزشکی برای به 
مرکز امحــا و هماهنگی برای آموزش عمومی 

دهیاران و مردم اشاره کرد.
وی با بیان این که در حال حاضر پســماندهای 
پزشــکی از طریق بیمارســتان در شهرســتان 
تحویل گرفته می شــود، ادامــه   داد:  یک واحد 
برای بی خطرســازی پســماندهای پزشکی در 
شهرســتان وجود دارد که شــبکه بهداشت و 
مطب ها باید هماهنگ شوند تا پسماندها را به 

این مرکز تحویل دهند.
عباســی ادامه داد: پسماندهای پزشکی پس از 
بی خطرسازی و عادی شدن تحویل شهرداری 
شده و در جایگاه زباله شهرداری دفن می شود.

این مسئول با اشاره به این که یکی از سیاست های 
اصلی سازمان محیط زیســت تفکیک زباله از 
مبدا اســت که با کم ترین هزینه مدیریت شده 
و درآمد خوبی نیز برای شهرداری در پی دارد، 
یادآور شد: در همین راستا شهر آب بر به عنوان 
پایلوت تفکیک زباله از مبدا در شهرستان طارم 

انتخاب شده است.
رییس اداره حفاظت محیط زیســت شهرستان 
طارم ادامه داد: عدم کنترل پســماند و زباله ها 
در مناطق صنعتی، شــرکت ها و مناطق شهری 
باعث افزایش روز افزون زیان های بهداشتی و 
اقتصادی گردیده است و روزانه به حجم انباشته 
شــدن این زباله ها و پســماندها در این مناطق 
افزوده می شود و متاسفانه هزینه های گزافی را 

جهت جمع آوری و دفع آن ها به بار می آورد.
وی ادامه داد: اگر این زباله ها و پســماندها قبل 
از اینکه روی هم انباشته شوند، از هم تفکیک 
شوند و با جداسازی بهنگام و درست بازیافت 
شــوند، عملیات بازیافت موفق آمیزتر صورت 

خواهد گرفت.

یک مسوول در اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان:
مدرسه تیزهوشان دخترانه 
خرم دره منحل نشده است

 رییس اداره اســتعدادهای درخشــان 
اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: 
مدرسه تیزهوشان دخترانه خرم دره منحل نشده 

است.
جمال رحمتی در گفت وگو با ایســنا، با اشاره 
به موارد مطرح شده در رابطه با انحالل مدرسه 
تیزهوشــان شهرســتان خــرم دره، اظهار کرد: 
برخالف آنچه که شایع شده، این مدرسه منحل 
نشــده و ثبت نام از دانش آموزان واجدالشرایط 

پس از اعالم نتایج اتفاق خواهد افتاد.
این مسئول ادامه داد: هم اکنون پایه های یازدهم 
و دوازدهم در این مدرســه مستقر هستند و در 
صورت توافق پایه دهم نیز به این مدرسه وارد 

خواهد شد.
وی افزود: از آنجایی که در ســال های گذشته 
برای پایه دهــم دانش آموزی به این مدرســه 
وارد نشــده، از مرکز سمپاد اســتقرار این پایه 
درخواســت شــده که در صــورت موافقت، 

دانش آموزان این پایه، ثبت نام خواهند شد.

خبـر

رییس دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان زنجان:

دانشگاه جامع 
علمی و کاربردی زنجان

 بر ارتقای کیفیت آموزشی تاکید دارد

بــه موجب پرونــده اجرایی کالســه 8803441 اداره ســوم 
اجرای اســناد رسمی و درخواســت نیابتی آن ، پرونده اجرایی 
9500793)1944/ش( در اجرای ثبت زنجان تشکیل شده است 
و ششــدانگ پالک ثبتی 35/582 اصلی بخش هفت زنجان به 
مســاحت 5000 متر مربع که به نام شرکت نساجی دیزج ثبت 
شــده گردیده و به نشــانی زنجان ، 7 کیلومتری جاده ترانزیت 
تهران محدود به این حدود می باشــد: شماال: به طول 50 متر 
به بقیه اراضی مشاعی شــرقا: به طول 100 متر به بقیه اراضی 
مشــاعی قریه جنوبا: به طول 50 متر بــه حریم جاده  غربا: به 
طول 100 متر پی به پی پالک 581 فرعی می باشــد. در قبال 
مبلغ 3،000،000،000 ریال به عالوه همه خسارات و هزینه های 
اجرایی و به استناد سند رهنی شماره 97319- 24فروردین87 
تنظیمی دفتر 350 تهران در رهن بانک سپه تهران قرار گرفته و 
طبق نظر کارشناس رسمی مورخه 21 شهریور 1395 ششدانگ 
به مبلغ 11،291،500،000 ریال ارزیابی شده است. اعیانی ملک 
شامل: سالن تولید با مساحت 889 متر مربع اسکلت فلزی)سوله( 

در ســقف پرلین ها از نوع پروفیل زد پوشــش با ورق گالوانیزه 
و عایق پشــم شیشــه درب وپنجره ها از نوع فلزی فرش کف 
موزاییــک دیوار ها با آجر نما، انبار مــواد اولیه و انبار تولید هر 
کدام با مســاحت 292 متر مربع اسکلت فلزی سوله، پرلین ها 
در سقف از نوع پروفیل زد پوشش با ورق گالوانیزه و عایق پشم 
شیشه درب از نوع فلزی فرش کف موزاییک دیوار ها با آجر نما ، 
ساختمان اداری با مساحت حدود 143 متر مربع اسکلت با دیوار 
آجری پوشــش سقف با تیر آهن و طاق ضربی اندود دیوار های 
داخلی در پایین قرنیز پاخور ومابقی سفید کاری پنجره ها از نوع 
آلومینیومی درب های داخلی از نوع چوبی فرش کف موزاییک 
در بعضی از قســمت ها با پوشــش مکالئوم در آبدار خانه فرش 
کف ســنگ و دیوارها در پایین دست کاشیکاری ودر باالدست 
ســفید کاری و نما با آجر قزاقی می باشــد. بارانداز با مساحت 

177 متر مربع که در آن اســکلت فلزی، سقف از نوع سبک با 
پوشــش ورق ایرانیت و عایق پشم شیشه کف بتونی می باشد.

پارکینگ با مساحت حدود 2۶ متر مربع اسکلت فلزی سقف از 
نوع سبک که به صورت شیبدار یک طرفه با پوشش ایرانیت اجرا 
شــده است.استخر ذخیره آب به مساحت حدود 50 متر مربع و 
عمق حدود 1/8 متر که با مصالح بنایی اجرا شــده است. دیوار 
آجری محوطه با مساحت حدود 700 متر مربع که در قسمتی 
به صورت نما کار شــده و در قســمتی نما با سیمان تخته ماله 
می باشد. کارخانه دارای امتیاز برق سه فاز با قدرت208 آمپر و 
گاز صنعتی با ظرفیت1۶0 متر مکعب در ســاعت می باشد. آب 
کارخانه از طریق چاه نیمه عمیق توســط پمپ کفکش تامین 
می گردد. مزایده پالک فوق از ساعت 9 تا 12 روز شنبه مورخه 
23 شــهریور 1398 در اداره اجرای اسناد رسمی زنجان واقع در 

زنجان ، خیابان صفا ، کوچه گنج خانلو از طریق مزایده به فروش 
می رسد. مزایده از مبلغ 11،291،500،000 ریال)یک میلیارد و 
یکصد و بیست و نه میلیون و یکصد و پنجاه هزار تومان(شروع و 
به باالترین مبلغ پیشنهادی نقدا فروخته خواهد شد. متقاضیان 
خرید مبلغ پایه مزایده را طی یک فقره چک تضمین شده بانک 
ملی در وجه اداره اجرای اسناد رسمی زنجان کارسازی نموده و 
در جلســه مزایده ارائه نمایند. الزم به ذکر است پرداخت بدهی 
هــای مربوط بــه آب ، گاز و برق اعم از حق انشــعاب و یا حق 
اشتراک و مصرف در صورتیکه مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز 
بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری وغیره تا تاریخ مزایده اعم 
از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده است و حقوق دولتی مازاد بر مبلغ مزایده، به عهده برنده 
مزایده می باشد. به موجب نامه وارده شماره 85001209 -12 

اردیبهشت 1398 فاقد پوشش بیمه ای می باشد.
تاریخ انتشار روز شنبه 2شهریور 1398

مینا تقی لو - رییس اداره اجرای اسناد رسمی زنجان

آگهیمفقودی
بدین وســیله بــه آگاهی 
به  اشتغال  پروانه  می رساند 
کار نظام مهندسی ساختمان 
 اســتان زنجان به شــماره

۵۲۳۱-۱۰۰-۳۰ وشماره نظام 
مهندســی۳۰-۱۰۰-۶۵۷، 
پایــه یک معمــاری به نام 
خانم مریم کالمی به کد ملی 
از  و  شده  گم   ۴۲۸۴۲۹۱۲۱۱

درجه اعتبار ساقط است.

 عضو هیات علمی دانشــگاه زنجان گفت: 
بودجه دولتی به کنفرانس ها تعلق نمی گیرد.

به گزارش مهر، مصطفی واحدپور در آیین اختتامیه 
بیست و دومین کنفرانس شــیمی فیزیک انجمن 
شــیمی ایران که به میزبانی دانشگاه زنجان برگزار 
شــد، از ارسال مقاالت رسیده در حد کیفی و کمی 
قابل قبول به این دوره ازکنفرانس خبر داد و افزود: 
خوشــبختانه از 3۱۸ مقاله رسیده به این کنفرانس، 

تعداد۲۸۴ مقاله در محورهای مختلف پذیرش شد.
وی با بیــان اینکه تالش های صــورت گرفته در 
راستای برگزاری بیست و دومین کنفرانس شیمی 
فیزیک انجمن شــیمی ایران نتیجه داد و ما امسال 
شــاهد برگزاری این کنفرانس در دانشگاه زنجان 
بودیم، تصریح کرد: اگر بخواهیم به گذشته برگردیم، 

خواهیم دید که آنچه باعث برگزاری این کنفرانس 
در زنجان شد، ایده پردازی هایی بود که از کنفرانس 

شیمی کاربردی ایران آغاز و به این مهم منتج شد.
دبیر اجرایی بیست و دومین کنفرانس شیمی فیزیک 
انجمن شــیمی ایران با یادآوری اینکه بی شک هر 
برنامه، ســمینار، همایش و کنفرانسی با چالش ها 
و دغدغه های متعــددی مواجه اســت، ادامه داد: 
برای اینکه بتوانیم شاهد برگزاری بیست و دومین 
کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران در زنجان 
باشیم، مکاتبات اداری و رایزنی های زیادی صورت 
گرفت و در طول دو سال تالش برای برگزاری این 
کنفرانس در زنجان، با چالش های زیادی نیز مواجه 
بودیــم. واحدپور با تاکید بر اینکــه اقدامات اولیه 
برای میزبانی این رویداد مهم علمی دانشــگاهی از 

بهمن ماه پارسال و هم زمان با قطعی شدن برگزاری 
این کنفرانس در زنجان آغاز و پیگیری های الزم در 
این زمینه انجام شــد، اظهار کــرد: یکی از مواردی 
کــه می توان به عنوان نقطه ضعف در برگزاری این 
کنفرانس به آن اشــاره کرد، برگزاری سه روزه این 
برنامه بود؛ چرا که معتقدیم اگر این کنفرانس در دو 
روز خالصه می شد، امروز خیلی از شرکت کنندگان 
برای حضور در مراسم اختتامیه برنامه ریزی کرده و 
حضور می یافتند. عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان 
با بیان اینکه در برگزاری چنین کنفرانس هایی همواره 
باید به دنبال برگزاری مفید این قبیل برنامه ها باشیم، 
خاطرنشان کرد: همه ما به این مهم اذعان داریم که 
برای برگزاری چنین کنفرانس هایی، بودجه دولتی 
تخصیص داده نمی شــود، به همین خاطر دانشگاه 

زنجان به اختصاص بودجه مختصر برای برگزاری 
این کنفرانس اکتفا کرد، هر چند برخی از ارگان ها نیز 
برای بهتر برگزار شدن این کنفرانس، دست یاری به 
دانشگاه زنجان دادند. در بیست و دومین کنفرانس 
شیمی فیزیک انجمن شــیمی ایران، از ۲۸۴ مقاله 
پذیرفته شده، ۸۵ مقاله در محور مکانیک کوانتومی 
و شــیمی محاسباتی، ۵۵ مقاله در محور نانوشیمی 
فیزیک، 3۶ مقاله در محور ترمودینامیک شیمیایی، 
3۱ مقاله در محور شیمی فیزیک کاربردی، ۲۸ مقاله 
در محورهای سینتیک شیمیایی، ۲۸ مقاله در محور 
بیوشیمی فیزیک و طراحی محاسباتی دارو، ۲۷ مقاله 
در محور الکتروشــیمی، ۱۴ مقاله در محور شیمی 
سطح و حالت جامد، ۹ مقاله در محور طیف سنجی 

و ۸ مقاله نیز در محور مکانیک آماری بود.
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یت؟ کجاست بارشی از ارب مهربان صدا
هک تشنه مانده دلم رد هوای زمزهم اهیت

هب قصه ی تو هم امشب ردون بستر سینه
رد دلی هک کرده هوایت هوای خواب ندا

تهی است دستم اگرهن ربای هدهی هب عشقت
یت هچ جای جسم و جوانی هک جان من هب فدا

چگوهن می طلبی هوشیاری از من سرمست
هک رفته ایم ز خود شیپ چشم هوش ربایت

زهار عاشق دیواهن رد من است هک رهگز
هب چیه بند و فسونی نمی کنند راهیت

دل است جای تو تنها و جز خیال تو کس نیست
اگر ره آینه، غیر از تویی نشست هب جایت

هنوز دوست نمی دارمت مگر هب تمامی؟
هک عشق را همه جان دادن است اوج و نهایت

رد آفتاب نهانم هک ره رغوب و طلوعی
امروز با حسین منزوینهم جبین وداع و سر سالم هب پایت. منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
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گردشگری و میراث

 »یوجینــو باربا،  کارگردان و تئوریســین 
صاحب نام تئاتر دنیا ســال ۱۳۹۵ وقتی به ایران 
آمد، در آخرین ساعات حضورش شاهد مجلس 
تعزیه در سالن انتظار تئاتر شهر بود و چنان از این 
گونه نمایش حیرت زده شد که گفت چرا آن را به 
دنیا معرفی نمی کنید؟ این نمایش همه چیز دارد و 
همین که از جدال خیر و شر حرف می زند بسیار 
مهم است. نکته تأسف برانگیز این است که حتی 
وقتی وی چنین پیشنهادی را نیز مطرح می کند ما 

هیچ اقدامی نکردیم. )۱(«
یــک دهه از ثبــت جهانی تعذیه در یونســکو 
می گذرد اما تنها زمــان برون گرایی این نمایش، 
روزهایی اندک از ماه محــرم به وقت عزاداری 
برای امام حســین )ع( است. این به محاق بردن 
فقط خــاص تعزیه نبــوده، پرده خوانی و نقالی، 
سیاه بازی و جلوه هایی دیگر از هنر نمایش، چنین 
سرنوشــت غم انگیزی داشــته اند که گاه تا مرز 

محوشدگی رفته اند.
حقیقت آن اســت فرهیختگانی از سراسر جهان 
که حتی با عنوان گردشــگر به ایران می آیند، در 
پی فرصتی برای آشــنایی با گوشه ای از سنت ها 
و آیین های ایران به هر شکل هستند، درحالی که 

چنته ما خالی است.
هم اینک جز یک خانه موزه خیمه شب بازی در 
تهران و قهوه خانه هایی که گاه به پرده های نقالی 
ســاکتی مزین شده اند و جشــنواره نمایش های 
آیینی و  ســنتی که هر دو سال یک بار در تهران 
برپا می شــود، هیچ کجای دیگری برای مواجهه 
بــا این بخش از فرهنگ، تاریــخ و هویت ایران 

وجود ندارد.
رییس کمیسیون  ایمانی خوشخو،  محمدحسین 
هنر و معماری شــورای عالــی انقالب فرهنگی 
کــه در فاصله ســال های ۱۳۸۲ تــا ۸۸ معاون 
هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی بوده و 
عضو انجمن علمی گردشــگری ایران اســت و 
درباره تئاتر و گردشگری روایدادمحور مقاالتی 
متعدد داشــته است، در گفت وگو با ایسنا به این 
چالش می پردازد و درباره این که جشــنواره هایی 
با محتوایی از شــبیه خوانی، معرکه ها، آیین ها و 
بازی های ســنتی، نمایش های عروسکی سنتی، 
نقالی و روایت هــای ملی چقدر توان متبدیل به 
رویداد جذاب گردشگری را دارند، به ظرفیت ها 
و خالءهــای موجود اشــاره می کند و می گوید: 
امروزه در بین گونه های مختلف گردشگری، یک 
گونه به نام »گردشــگری رویداد« وجود دارد که 
هدف اصلی آن، رونق گردشــگری و استفاده ی 
گردشگر از جنبه هایی فراتر از سرگرمی و تاریخ 
یک کشــور اســت. این اثر متقابل، »گردشگری 
رویدادمحور« را در سطحی فراگیر و بین المللی 
مطرح کرده اســت و کشــورها با توجه به سبقه 
خــود در موضوعاتی از قبــل ورزش، آیین های 
مذهبی و سنتی، هنر، تاریخ و ادبیات رویدادهای 
متناســبی را برگــزار می کنند که ســبب رونق 

گردشگری بین المللی می شود.
این استاد دانشگاه بیان می کند: متاسفانه در ایران 
کمتر به این جنبه ها توجه شــده اســت. شاید 
جاذبه های مهمی مانند میراث ملموس فرهنگی، 
جذابیت هایی متاثــر از آب و هوا و یا مکان های 
دینی آنقدر بزرگ شــده که شعاع گسترده آن ها 

باعث می شــود از رویدادهای دیگر غافل شویم. 
درحالی که بسیاری از رویدادهای موجود در ایران 
این قدرت را دارند که به عنوان جاذبه گردشگری 

روی آن ها حساب کنیم.
وی اظهــار می کند: همه آیین هایــی که ما فکر 
می کنیم قدیمی شده است و یا به شکل محدود 
فقط ایرانی ها می توانند از آن اســتفاده کنند برای 
گردشگران خارجی که طالب دیدن رویدادهای 

جدیدی هستند، یک جاذبه به شمار می آید.
ایمانی خوشــخو می گوید: به استناد تحقیقی که 
انجام دادم دریافتم بســیاری از آیین ها در حوزه 
محرم برای گردشــگران بــه مراتب جذاب تر از 
رویدادهای سایر کشــورها است، ولی ما از این 
قضیه غافلیم و یکسری موانع برای خود درست 
می کنیم که در نتیجه آن، دیگران نمی توانند از این 

جذابیت ها بهره ای ببرند.
وی اضافــه می کند: هرچند اخیرا شــهر یزد از 
ظرفیت رویداد محرم در گردشگری استفاده کرده 
و برای مشاهده گردشگران خارجی از آیین های 
عاشــورایی، مکان هایی را هماهنگ کرده است 
که شــاید روزی این نگاه رونق داده شــود و به 
شهرهای دیگری که این آیین ها با هنر و فرهنگ 

آن ها عجیبن شده است، تسری یابد.
او با اشاره به ظرفیت جشنواره نمایش های آیینی 
و ســنتی که هیچ پیوندی با گردشگری ندارد اما 
در هفته گذشــته بخش هایی از فضاهای عمومی 
شهر را آنچنان درگیر کرد که نظر رهگذر عادی 
را هم جلب کــرد، اظهار می کنــد: رویدادهای 
هنری فراوان داریم که سرمایه های بی نظیر برای 
گردشگری هستند، جشنواره نمایش های آیینی و  
سنتی، یک مثال های خوب است. این جشنواره  
چندســالی است در کشــور برگزار می شود. در 
دوره ای که در وزارت فرهنگ و ارشــاد حضور 
داشــتم از این رویداد بسیار حمایت کردم، چون 

گونه هایــی از نمایش های ســنتی درحال محو 
شدن بود و نســل جوان هیچ شناختی نداشت. 
این جشنواره سال های سال به سختی اجرا شده 
اســت. با وجود چنین مصائبــی برای حفظ این 
هنرهای نمایشی و سنتی اگر خود را به جای یک 
گردشــگر خارجی بگذاریم می بینیم چقدر این 
هنرهای نمایشــی جذاب هستند. شخصا تجربه 
درک این شــرایط را در یکی از جشــنواره های 
بین المللی داشــتم و شاهد استقبال تماشگران از 
یک نمایش ســنتی ایرانی بودم، با این که ارتباط 
کالمی بین تماشاگر و بازیگر آن برقرار نمی شد 
اما آن نمایش بــرای خارجی ها جذاب بود و با 
جدیت و عالقه مندانه ســعی می کردند با صحنه 

ارتباط برقرار کنند.
وی اضافه می کند: به هر حال زمانی پیش می آید 
که مشکالت مالی از اجراها و حضور گروه های 
بین المللی مانع می شود، ولی این راه ارتباطی را به 
نحوی می توان حفظ کرد. برای مثال نمایش هایی 
که در داخل اجرا می شوند را به محافل خارجی 
ببریم و یا تماشــگران خارجی را وارد این حوزه 
کنیم. البته این اقدامات هماهنگی های بین سازمانی 
نیاز دارد که ما نوعا در این حوزه ضعیف هستیم. 
فکر می کنیم اگر بخواهیم تماشگر خارجی جذب 
کنیم از صفر تا صد آن را وازرت فرهنگ و ارشاد 
باید انجام دهد، درصورتی کــه همه نهادها باید 
درگیر شــوند. دیگر آن زمانی که خود را بی نیاز 
از گردشگری می دانســتیم گذشته است. امروزه 
به هر شــکل می توان گردشگر جذب کرد. فقط 
همت جمعی نیاز است که برنامه ریزی کند و به 
رویدادها از جمله هنری رونق بیشتری ببخشد و 

این گونه گردشگری را در ایران گسترش دهد.
این استاد دانشــگاه درباره ضرورت اختصاص 
مکان هایــی ویــژه بــرای برگزاری مــدام این 
نمایش های ســنتی و آیینی در گردشــگری، با 

نگاهی به تجربه های جهانــی می گوید: در کنار 
گردشــگری رویدادمحور، گونه  دیگری وجود 
دارد که مرتبط با این بحث اســت؛ »گردشگری 
هنری« به این معنی کــه نمایش های خاص در 
مکان های خاص به شکل مســتمر اجرا شوند، 
در آن صورت اســت که به یکــی از جاذبه های 
گردشگری تبدیل خواهند شد و همیشه در پکیج 
تور تعریف می شــوند. مثــل نمایش هایی که به 
مدت ۱۰ سال روی صحنه هستند و هرگز جنبه 
تکراری برای گردشگر پیدا نمی کنند. این همان 
بُعد از گردشگری است که در آن خیلی ضعیفیم 

و به عبارتی اصال گردشگری هنری نداریم.
وی اضافــه می کند: زمان که می خواســتیم تئاتر 
نصر را به موزه نمایش تبدیل کنیم، به این جنبه 
توجه کرده بودیم، قرار بود بخشی از سالن آن به 
اجرای نمایش های سنتی اختصاص داده شود که 

متاسفانه این اتفاق رخ نداد.
او ادامــه می دهد: اختصــاص مکانی ثابت برای 
اجرای تعزیــه، خیمه شــب بازی و پرده خوانی 
یعنی ایجاد موزه برای نمایش های سنتی که برای 
گردشگران خارجی بسیار جذاب خواهد بود. با 
این ایده گردشــگری هنری را توسعه داده ایم و 
نیازی را در گردشــگران به وجــود آورده ایم که 
برای آن پاســخی روشن وجود دارد؛ مکان هایی 
ثابت که در زمان و مکان مشــخص، گوشــه ای 
از هنرهای ســنتی و آیین های این کشــور را در 

دسترس قرار می دهد.
ایمانی خوشــخو بیــان می کنــد: در حقیقــت 
»گردشــگری رویداد« و »گردشگری هنری« که 
برای گردشــگر جذابیت باالیــی دارد، ظرفیتی 
مغفول در کشــور است که شــاید علت اصلی 
آن جاذبه های دیگری باشــد که تحت تاثیر آن ها 
فکر می کنیم غیر از این ها چیزی برای عرضه به 

گردشگران خارجی نداریم.

 معاون گردشگری از کمبود اعتبار برای 
تبلیغ در کشور چین خبر داد و گفت: بودجه ای 
مخصوص بازار چین به سازمان برنامه و بودجه 

و مجلس پیشنهاد شده است.
به گــزارش ایســنا، یک ماه پیــش به تصمیم 
رییس جمهــور، ویزای ایران بــرای اتباع چین 
یک طرفه لغو شد. همزمان تحرکات آمریکا در 
چین برای خنثی سازی اثر این پیام تشدید شد. 
یک تناقض هم از طرف چینی ها وجود داشت؛ 
چند روز پیش از آن کــه ایران روادیدش را لغو 
کند توصیه ای در سایت سفارت چین در ایران 
به زبان چینی منتشر شد که با اشاره به تنش در 
خلیج فارس، وضعیت ایران را ناامن عنوان کرده 
و شهروندانش را از سفرهای غیرضروری برحذر 
داشته است. این هشدار همچنان روی وب سایت 
سفارتخانه و مورد مراجعه اتباع این کشور است.
فعاالن ایرانی در بازار چین می گویند: لغو روادید 
در همین زمان کوتاه اثر مثبتی روی سفر چینی ها 
به ایران داشته اما برای ارزیابی هنوز زود است، 
چرا که از ســوی ایران سیاستی برای تبلیغ در 
این کشــور حاکم نشده اســت و تصمیم گیری 
آژانس های گردشگری و چینی ها برای سفر به 
ایران تحت تاثیر تهدیدهــا و تحریم ها، توأم با 

محافظه کاری است.

محمدابراهیم الریجانی ـ مدیر دفتر بازاریابی و 
تبلیغات گردشگری ـ پیش تر به ایسنا گفته بود: 
بودجه »مصوب« بازایابی و تبلیغات گردشگری 
ایران در ســال ۹۷ حدود ۳۰ میلیارد تومان بوده 
و ایران برای جذب هر گردشگر خارجی حدود 
»یک ِسنت« خرج می کند. درحالی که سرانه این 
بودجه در کشــورهای دیگر از یک تا ۴۶ دالر 

است.
ولی تیموری ـ معاون گردشگری ـ درباره اقدام 
ایران برای تبلیغ و اطالع رسانی در کشور چین 
پس از لغو روادید، به ایسنا گفت: وقتی خبر لغو 
یک طرفه روادید ایران برای اتباع چین اعالم شد 
کنجکاوی بسیاری را در این کشور برانگیخت. 
در هفته اول ســه میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از این 
خبر که در وب ســایت ســفارت ایران در چین 
منتشر شده بود، بازدید کردند. سفیر و سرکنسول 
ایران در چین این مدت اقداماتی برای جلب نظر 
چینی ها انجام دادند. معاونت گردشگری هم در 
حد توان کارهای تبلیغاتی را شــروع کرده و به 
تولید محتوا به زبان چینی برای ســفارت ایران، 
رایزنی فرهنگی و دفاتر اطالع رسانی گردشگری 
و در  فضای مجازی و وب سایت اطالع رسانی 
گردشگری visitiran.ir پرداخته است. آموزش 
راهنمای گردشگری به زبان چینی هم آغاز شده 

است.
او بیان کرد: قبول داریم بعد از اتفاق خوِب لغو 
روادید به تبلیغات بیشــتری در کشور چین نیاز 
داریم تا تردیدها برای ســفر به ایران کم شود. 
طبیعتا اخبار منفی تاثیر بیشتری روی مردم دارد 
و تبلیغات ما باید به قدری زیادی باشــد که اثر 
آن اخبار منفی را کم و حتی خنثی کند. واقعیت 
این است که برای انجام کارهای بزرگتر و بیشتر 
گرفتار بودجه و کمبود اعتبار هســتیم. هر کار 

بدیعی بخواهیم انجام دهیم باید اعتبار بگذاریم.
او گفت: در عین حالی که سیاست لغو روادید از 
سوی ایران انجام شد، از آن طرف هم تهدیدهای 
آمریکا در بازار گردشگری چین تشدید شد. ما 
می دانیم در این کشور چه کاری باید انجام دهیم، 
مساله مان فقط کمبود اعتبار و بودجه است. برای 
همین اعتباری را بــرای برنامه های تبلیغاتی و 
اطالع رسانی مخصوص کشور چین به سازمان 
برنامــه و بودجه و مجلس پیشــنهاد کرده ایم و 
درحال رایزنی هستیم و امیدواریم به نتیجه برسد.
تیموری افزود: قرار است به زودی هیاتی متشکل 
از بخش خصوصی ایران به چین سفری داشته 
باشــد که دیدارهایی را با طرف همکاری خود 
داشته باشد. امیدواریم این حرکت نیز دستاورد 

تازه ای برای گردشگری دو کشور داشته باشد.

معاون گردشــگری در پاسخ به این سوال که با 
توجه به لغو روادید تزانزیــت ایران برای اتباع 
چین تا کنون چــه اقداماتــی در فرودگاه های 
بین المللی انجام شــده تا نظر این مسافران برای 
چند ســاعت ســفر به ایران جلب شود، گفت: 
قبول دارم پس از لغــو روادید ایران برای اتباع 
چینی که شمار سفرهای ترانزیتی آن ها از ایران 
نیز قابل توجه است، باید در فرودگاه حضور پیدا 
می کردیم و ســاز و کاری را که در این راستا در 
سالن تزانزیت تعبیه شده است بررسی می کردیم. 
متاسفانه یکی از اماکنی که با گردشگر در ارتباط 
است ولی در آن حضور و نقشی نداردیم، همین 

فرودگاه امام خمینی )ره( است.
تیمــوری اضافه کرد: یکی از درخواســت های 
همیشــه ما این بــوده که در مبــادی ورودی و 
خروجی بین المللی حضور داشــته باشیم، برای 
همین طرحــی را در این بــاره از طریق هیات 
دولت پیش می بریم تا به نتیجه پایدارتری برسد. 
وزات راه و شهرسازی نیز باید در فرودگاه های 
بین المللــی و مبــادی ورود و خروجی، محل 
مناســبی را به دفاتر اطالع رسانی گردشگری و 
استقرار نمایندگان گردشگری اختصاص دهد. 
این طرح در ســند راهبردی گردشگری لحاظ 

شده است.

خبر

فرنشین میراث فرهنگی استان زنجان:
۷۰۰ هزارنفر از جاذبه های 

گردشگری زنجان 
بازدید کردند

 فرنشــین میراث فرهنگی استان زنجان 
گفــت: از ابتدای ســال تاکنون بیــش از ۷۰۰ 
هزارنفر از ابنیه وجاذبه های گردشــگری استان 

زنجان بازدید کردند.
بــه گــزارش مهر، یحیــی رحمتــی در جمع 
خبرنــگاران در محــل منظقه گردشــگری و 
تفریحــی گاوازانگ شــهر زنجان، بــه بازدید 
مسافران از جاذبه ها و سایت های گردشگری به 
استان زنجان اشاره کرد و افزود: از ابتدای سال 
تاکنون بیش از ۷۰۰ هزارنفر از ابنیه وجاذبه های 

گردشگری استان زنجان بازدید کردند. 
وی اظهار کرد: استان زنجان بیش از ۱۰۰ جاذبه 
تاریخی دارد و امســال هم بازدید مسافران از 
جاذبه های گردشگری استان افزایش یافته است. 
فرنشــین میــراث فرهنگی اســتان زنجان  به 
ماندگاری گردشــگران در اســتان اشاره کرد و 
گفت: خوشبختانه ماندگاری مسافران در استان 
نسبت به سال های گذشــته رشد خوبی داشته 

است. 
رحمتی به جشنواره آش اشــاره کرد و افزود: 
خوشــبختانه حضور مسافران در جشنواره آش 
در محــل گاوازانگ زنجان با اســتقبال خوبی 

برخوردار بوده است. 
وی بیان کرد: استان زنجان ظرفیت های بسیاری 
خوبی در حوزه گردشــگری دارد و باید از این 
فرصت به دســت آمده برای توسعه گردشگری 
استان استفاده شود چراکه توجه به این امر مهم 
باعث ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی می شود. 
فرنشین میراث فرهنگی استان زنجان گفت: این 
استان از امنیت خوبی برخوردار است و این امر 
باعث شــده که مسافران زیادی به استان زنجان 

مسافرت کنند.

با حکم رییس جمهور؛
مونسان سرپرست وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری 

و صنایع دستی شد
 با حکم رییس جمهور علی اصغر مونسان 
سرپرست وزارت تازه تاسیس میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع دستی شد.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم حسن روحانی 
رییس جمهور در حکمی علی اصغر مونسان را 
به سرپرستی وزارت تازه تاسیس میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع دستی منصوب کرد.

اضافه شدن مرز خسروی 
به عنوان مرز چهارم خروجی 

زایران اربعین 
 مدیر اجرایی ســتاد اربعین کشــور از 
پرداخــت ۱۰۰ دینار ارز بــه زوار با هماهنگی 
بانک مرکزی خبر داد و یادآور شد:  زائران اربعین 
هنگام ثبت نام در سامانه سماح باید مبلغ ۲۵ هزار 

تومان بابت بیمه پرداخت کنند.
به گزارش ایســنا، امیر مرادی در جلســه ستاد 
اربعین حسینی استان گیالن، با بیان اینکه ثبت نام 
در سامانه سماح از روز جمعه، اول شهریورماه 
۹۸ آغاز می شود، اظهار کرد:  براساس تفاهم نامه 
منعقد شده بین ایران و عراق، روادید سفر اربعین 

حذف شده است.
وی همچنین از اضافه شــدن مرز خسروی به 
عنوان مرز چهارم خروجی زائران اربعین خبر داد 
و گفت:  یکی از شاخص های خوب تفاهم نامه 
مذکور افزایش مدت زمان ســفر اربعین است 
و لذا کاروان هــای موکب دار می توانند از اول تا 
دهم محرم اعزام شوند. با هماهنگی گمرک مواد 
غذایــی و کاالهای پلمپ شــده در ایران بدون 

مشکل از مرز عراق عبور خواهند کرد.
مشاور و مدیر اجرایی ستاد مرکزی اربعین کشور 
حذف روادید را موجــب افزایش زوار اربعین 
دانســت و افزود:  مواجه شدن با چنین جمعیتی 
نیازمند مدیریت توســط فرمانداران است، زیرا 
کشور عراق تنها توانایی پذیرش ۲.۵ میلیون زائر 

را دارد.
مرادی با بیان اینکه در اربعین گذشــته تنها در 
یــک روز ۲۹۰ هــزار نفر از مــرز ایران خارج 
شــدند، گفت : امسال برای جلوگیری از ازدحام 
جمعیت و حمل و نقل آســان زوار، استان های 
ایالم، همدان، لرستان و کرمانشاه را برای انتقال 
زوار تعیین کرده ایم و زوار از این اســتان ها باز 

خواهند گشت.
وی با اشاره به جابجایی زائران از مرز مهران به 
استان های مذکور از طریق اتوبوس های شهری، 
اضافه کــرد:  اعتبارات الزم برای چهار اســتان 
همجوار خوزســتان در نظر گرفته شده که ۷۵ 
میلیارد تومان برای ایالم و ۲۵ میلیارد تومان برای 
لرســتان و کرمانشاه است و لذا اعتباری ویژه ای 
برای آســتارا و رودبار جهت اســتقبال از زوار 

خارجی اربعین تخصیص خواهد یافت.

ثبت نام اربعین آغاز شد
 ثبت نام ســفر اربعین از صبح آدینه روز 
آغاز شد. اجازه خروج از کشور فقط در صورت 
داشتن سند ثبت نام اربعین و گذرنامه معتبر صادر 

می شود.
https://samah. به گزارش ایسنا، ســامانه
haj.ir از ســاعت ۱۰ صبح دیروز )آدینه اول 

شهریورماه( برای ثبت نام اربعین باز شد.
سازمان حج و زیارت هزینه ثبت نام سفر اربعین 
را که فقط شامل بیمه حوادث و خدمات درمانی 
می شود ۲۵هزار تومان اعالم کرده است. دریافت 
هرگونه وجهی به صورت نقدی و بیشتر از این 

هزینه مصوب، غیرقانونی است.
کمیته ثبت نام و اعزام ســتاد مرکــزی اربعین 
حســینی)ع( اعالم کرد: زائران برای شرکت در 
مراســم اربعین ســال ۱۳۹۸ با توجه به توافق 
بــه عمل آمده بین جمهوری اســالمی ایران و 
جمهوری عراق می توانند از تاریخ ۱۹/۶/۱۳۹۸ 
)۱۰ محــرم ۱۴۴۱( تــا ۷/۸/۱۳۹۸ ) ۳۰ صفر 
۱۴۴۱( بدون نیاز به دریافت روادید و به شرط 
ثبت نام در سامانه »ســماح« همراه با گذرنامه 
معتبر برای زیارت اربعین امام حسین)ع( وارد 

کشور عراق شوند.
الزم به تذکر است لغو روادید عراق صرفاً برای 
بازه زمانی تعیین شده به مناسبت اربعین است و 
خارج از این محدوده زمانی، زائران به دریافت 
روادید از طریق دفاتر زیارتی ملزم هســتند. با 
توجه به مصوبه ستاد مرکزی اربعین حسینی)ع( 
برای تشرف به زیارت اربعین ثبت نام در سامانه 
ســماح الزامی است و با توجه به اتصال سامانه 
سماح به سامانه نیروی انتظامی صرفاً به زائرانی 
که در این ســامانه ثبت نام کرده باشــند اجازه 

خروج داده خواهد شد.
ثبت نام اربعیــن طبق اعالم ســازمان حج که 
مسؤولیت کمیته ثبت نام اربعین را به عهده دارد، 
تا روزهای منتهی به ایــام اربعین ادامه خواهد 
داشت. در صورت انصراف، هزینه ثبت نام پس 
از کسر خسارت مربوطه صرفاً به فرد منصرف و 
از طریق تمامی شعب بانک ملی مسترد خواهد 
شــد. امکان انصراف تــا دو روز قبل از تاریخ 
اعزام امکان پذیر است و پس از آن سامانه اجازه 

انصراف نخواهد داد.

رییس سازمان راهداری اعالم کرد؛
بلیت اتوبوس 

در اربعین گران نمی شود
 رییس ســازمان راهداری اعالم کرد که 
پیش بینی می شود در ایام اربعین حسینی ۲.۵ نفر 
زائر از چهار پایانه مرزی مشــخص شده عبور 
کنند و بر اساس توافقات صورت گرفته، قیمت 
بلیت اتوبوس در این ایام افزایش نخواهد یافت.
به گزارش ایسنا، ماه محرم و ایام اربعین یکی از 
پرترددترین و پرترافیک ترین ایام در جاده های 
مواصالتی کشور به ســمت استان های غربی 
است، چراکه نه تنها زائران ایرانی بلکه مسافران 
خارجی بسیاری هم به ایران وارد می شوند و از 
مرزهای غربی کشــور به سمت نجف و کربال 

حرکت می کنند.
عبدالهاشم حسن نیا - رییس سازمان راهداری 
کشــور- در این باره به ایسنا گفت:  آنچه تا این 
لحظه قطعی شده چهار پایانه مرزی خسروی، 
مهران، چذابه و شــملچه اســت که پیش بینی 
می کنیم از حدود  دو و نیم میلیون نفر زائر بیش 
از یک میلیون تردد از مرز مهران انجام شــود، 
حدود ۴۰۰ هزار نفر تردد از مرز خســروی و 
مابقی زائــران نیز از طریق مرزهــای چذابه و 

شملچه تردد کنند.
وی با بیان این که مرز شــلمچه و چذابه برای 
خوزســتانی ها و دیگر استان های جنوبی مانند 
بوشــهر، هرمزگان، فارس و غیره مورد استفاده 
قــرار گرفته و یکی از مرزهای شــلوغ در این 
ایام به شــمار می رود، گفت: برای فراهم کردن 
بستر الزم در حوزه ناوگان حمل و نقل عمومی 
نیز حــدود ۸۰۰۰ تا ۱۰ هــزار اتوبوس پیش 
بینی شــده تا در رفت و آمد زائران مشکلی به 
وجود نیاید. البته مسافران اربعین از کشورهای 
افغانستان، پاکستان، آذربایجان و روسیه و هند 
نیز به ایران وارد می شــوند و از این چهار پایانه 
مرزی عبور می کنند. وی همچنین در خصوص 
قیمت بلیت اتوبــوس نیز گفت: گرچه تاکنون 
انجمن شرکت های مسافربری به صورت رسمی 
درباره ی قیمت بلیت اتوبوس اظهار نظر نکرده 
است اما طبق مذاکرات و توافقات صورت گرفته 
مقرر شده تا قیمت آن، برای ایام اربعین افزایش 
پیدا نکند. وی با اشــاره به ایــن که اکثر زائران 
ایرانی از وسیله ی شخصی برای رساندن خود 
به مرزهای ایران و عراق استفاده می کنند، گفت: 
سال گذشــته نیز با وجود پارکینگ های بزرگ 
تعبیه شده در مرزهای مهران، چذابه و شلمچه 
ترافیک سنگینی داشتیم و امسال با وجود اضافه 
شدن مرز خسروی پیش بینی می کنیم همچنان 
مردم از وســیله ی شخصی اســتفاده کنند اما 
زائران اگر می خواهند راحت تر باشند و در این 
ترافیک ها معطل نشوند از وسایل حمل و نقل 

عمومی استفاده کنند.

خبر

گفت وگو با ایمانی خوشخو؛

۱۰سالغفلتاز»معرکه«ها
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